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Jubileusz Ośrodka „Bucze”

Piknik Rodzinny za nami

Mistrzostwa Nordic Walking
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Od Redakcji
Czerwiec to przede wszyst-

kim kończący się rok w edukacji, 
szkolne ławki, korytarze pustosze-
ją, dzwonek lekcyjny milknie. Dla 
dzieci i młodzieży rozpoczynają się 
wakacje, dwa miesiące zasłużone-
go odpoczynku, być może pełnych 
przygód i pozytywnych przeżyć. 
Również dla mnie jest to czas zmian 
i nowych wyzwań, rozpoczynam 
przygodę z naszą gminną gazetą, 
z „Wieściami znad Brennicy”. Chcia-
łabym, aby była to „nasza” gazeta, 
wszystkich mieszkańców, nie tyl-

ko w aspekcie tematów podejmo-
wanych na jej łamach, ale również 
autorów piszących artykuły. Dlate-
go, jeżeli są osoby, których nurtują 
dane tematy, chcą o nich napisać, 
podzielić się swoimi refleksjami, 
osiągnięciami, czy też wiedzą za-
praszam do współpracy. Czekam 
na Państwa wiadomości, artykuły, 
a także komentarze pod adresem 
d.gren@brenna.org.pl. A już teraz 
chciałabym zaprosić Państwa do 
lektury nowego numeru „Wieści 
znad Brennicy”, w którym relacja  

z Pikniku Rodzinnego, wyjątkowe-
go wydarzenia, do przygotowania 
którego przyłączyło się wiele lokal-
nych jednostek. Poza tym relacja  
z Mistrzostw Nordic Walking, przed-
szkolnych festynów oraz koncertów 
Bazy Talentów. Zapraszam również 
do zapoznania się z Kalendarzem 
Imprez, bogatym w wydarzenia kul-
turalne, estradowe i sportowe. 

  Dorota Greń
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Szanowni Mieszkańcy Brennej i Górek
Minął kolejny miesiąc od nasze-

go spotkania. Nawet się nie obej-
rzeliśmy a półrocze mamy już za 
sobą. Tak mi się wydaje, że jeste-
śmy ciągle na rozruchu, rozpędza-
jąc się nabieramy odpowiedniej 
prędkości, aby nie dać się wyprze-
dzić. Prawie jak na stadionie lek-
koatletycznym, na rozpędzonej 
bieżni rozłożonych jest wiele te-
matów, zagadnień, spotkań, wizyt 
krajowych i zagranicznych. Każda 
sprawa ma ustawiony swój cel, 
który musi osiągnąć w odpowied-
nim czasie. Niezmiernie ważne 
jest dopilnowanie, aby utrzymać 
odpowiedni tor, aby nie doszło do 
dyskwalifikacji. Chociaż miesiące 
wakacyjne mają swoje urlopowe 
prawa to musimy zachować się jak 
w prawdziwej sztafecie – wymienić 
pałeczkę i płynnie się uzupełnić.

 Niewątpliwie koniec czerwca 
to najprzyjemniejszy czas dla ca-
łej społeczności szkolnej. Rozpo-
czynają się bowiem dwa miesiące 
wypoczynku, planowanych wyjaz-
dów, wycieczek, czas spotkań przy 
kawie a może pikantnego grillo-
wania. Choć nasze myśli są pełne 
przyjemnych obrazów i próbują 
oderwać nas od wypełniania co-
dziennych obowiązków, spróbuj-
my jeszcze dokonać kolejnego 
podsumowania wybranych przeze 
mnie tematów.

 Rozpocznę  od wspomniane-
go zakończonego roku szkolnego, 
obejmującego cały sektor wycho-
wania przedszkolnego i edukacji 
szkolnej. 

Pragnę zwrócić się do sza-
nownych nauczycieli, opiekunów  
i drogich uczniów. Jestem przeko-
nany, że każdy z Was udziela so-
bie odpowiedzi na pytanie o na-
leżyty sposób wykorzystania roku 
szkolnego. Pracujemy i uczymy 
się przecież dla siebie, więc rezul-
taty i efekty naszych trudów i wy-
rzeczeń będą przede wszystkim 
nam służyć. Jestem przekonany, że 
uczniowie naszych szkół obowiązki 
ucznia traktują poważnie, co widać  
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w wynikach egzaminów, sukce-
sach odnoszonych w olimpiadach, 
konkursach przedmiotowych czy 
też rywalizacji sportowej. Wszyst-
kim Wam tych sukcesów gratuluję. 
Zarówno młodzieży, jak i wycho-
wawcom oraz dyrekcji. Wspólnie  
z całym samorządem Wasze stara-
nia widzimy i doceniamy. Pragnie-
my stworzyć w naszych szkołach 
jak najlepsze warunki do nauki,  
a także do uprawiania sportu.

Zamykamy kolejny etap eduka-
cji i pracy. Chciałbym tutaj podzię-
kować całemu gronu pedagogicz-
nemu, wszystkim pracownikom, 
uczniom, rodzicom za ogromne za-
angażowanie. Sytuacja w oświacie 
wiemy, że nie jest łatwa, nie chcę 
się tutaj rozpisywać, bo powinni-
śmy zachować nastrój radosny, ale 
trzeba powiedzieć, że bez dobrej 
współpracy administracji szkół  
z gminą, z naszym referatem edu-
kacji nie udało by się tych wszyst-
kich problemów rozwiązać i za tę 
współpracę, i zrozumienie serdecz-
nie dziękuję. 

Szanowni czytelnicy pozwól-
cie, że będę wyrazicielem zarów-
no własnych jak i Waszych życzeń 
skierowanych w stronę uczniów, 
rodziców, nauczycieli, opieku-
nów, pracowników administra-
cji i obsługi. Niech nadchodzący 
czas wakacji będzie spokojny  
i pełny niezapomnianych wra-
żeń. Wracajcie zdrowi i wypoczę-
ci, a także pełni zapału do podję-
cia szkolnych obowiązków.   

Wydaje mi się, że szczególną 
uwagę należy zwrócić na kolejny 
temat, również wakacyjny, to Ka-
lendarz Imprez – Lato 2015, tak 
bogato przygotowany przez nasz 
Ośrodek Promocji Kultury i Sportu.  
W miesiącu lipcu i sierpniu na pew-
no nie będziemy się nudzić, każdy 
nie zależnie od wieku i zaintereso-
wań znajdzie coś szczególnego dla 
siebie. Korzystajmy, zachęcajmy 
do wspólnej zabawy swoich znajo-
mych, pokażmy, że mieszkańcy Gó-
rek i Brennej umieją się bawić i do 

tej zabawy zapraszają wszystkich. 
Próbkę tych predyspozycji pokaza-
liśmy przecież w zorganizowanym 
w niedzielę 14 czerwca pierwszym 
Pikniku Rodzinnym. Należą się 
słowa uznania dla organizatorów 
i wszystkich prowadzących. Nie-
zmiernie cieszy nas fakt, że tak 
wiele podmiotów działających na 
terenie Gminy i najbliższej okolicy 
odpowiedziało na nasze zaprosze-
nie i ubogaciło swoją ofertą  pro-
gram i miejsce festynu – BARDZO 
DZIĘKUJEMY !!! 

Dziękuję również Wam drodzy 
mieszkańcy za udział i zaangażo-
wanie w tym święcie.

Natomiast z tych spraw robo-
czych remontowych i inwestycyj-
nych na uwagę zasługują postępy 
w rozwoju sieci kanalizacyjnych na 
terenie Górek. Kończą się prace w 
zakresie remontów cząstkowych 
na naszych drogach. Niezmiernie 
cieszy nas fakt, że 10 czerwca 2015 
r. firmie wyłonionej w przetargu 
został przekazany plac budowy, 
dotyczący przebudowy odcinka 
800 m na ul. Bielskiej w Górkach 
tj. drogi na Bucze. Jeżeli jesteśmy 
w temacie dróg to wspomnę, że 
planowany remont odcinka 600m 
w Brennej Leśnicy rozpocznie się 
zaraz po wakacjach na przeło-
mie miesiąca sierpnia i września. 
W miarę możliwości finansowych 
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Wodociąg w Brennej
Uprzejmie informujemy miesz-

kańców, że Gmina Brenna podpi-
sała umowę z firmą HYDRO LINE 
PROJEKT Jacek Hyrnik z Ustronia 
na opracowanie kompletnej doku-
mentacji projektowo-kosztoryso-
wej wraz z nadzorem autorskim na 

„Budowę sieci wodociągowej wraz 
z przyłączami domowymi przy uli-
cach Leśników i Wiązowej w Bren-
nej”. Wodociąg budowany będzie 
na bazie ujęcia wody w Brennej 
Hołcyna. Szacuje się, że  projektem 
objętych zostanie ok. 20 budynków, 

zaś długość sieci wodociągowej 
wyniesie ok 2,5 km. 

Projekt ma być ukończony do 
końca czerwca 2016 r., a jego koszt 
wyniesie brutto 38.745,00 zł. 

  UG Brenna

Uwaga na Barszcz Sosnowskiego !
Kontakt z tą rośliną może być 

bardzo niebezpieczny dla zdrowia, 
gdyż zawiera silne związki toksycz-
ne.

Barszcz Sosnowskiego to okaza-
ła roślina zielna, osiągająca wyso-
kość nawet do 4 m. Tworzy grube 
łodygi, puste w środku. Jej ogrom-
ne (o średnicy do 150 cm długości) 
pierzastodzielne liście od razu przy-

kuwają uwagę. Kwiaty zebrane są w 
gęsty i duży baldach o średnicy do 
50 cm, składający się z 30–75 bal-
daszków wyrastających na krótko 
owłosionych promieniach. Cała ro-
ślina wytwarza toksyczne dla czło-
wieka furanokumaryny. Najsilniej 
działają w kontakcie ze skórą w 
dni upalne i słoneczne, powodując 
oparzenia. Zazwyczaj osoba popa-

rzona nie jest świadoma zagroże-
nia, ponieważ objawy nasilają się w 
ciągu 24 godzin ( jest to zależne od 
organizmu, ilości światła i innych 
czynników), występują zaczerwie-
nienia skóry, a wkrótce potem po-
jawiają się charakterystyczne pę-
cherze z lepkim płynem w środku.
Barszcz Sosnowskiego sprowadzo-
ny do Polski w latach siedemdzie-
siątych jako roślina pastewna, stał 
się groźnym chwastem, wypierając 
z naturalnych stanowisk gatunki 
rodzime. Opanował tereny głównie 
wzdłuż koryt rzek i cieków wodnych 
oraz nieużytki. Barszcz Sosnowskie-
go ma silne działanie toksyczne i 
alergizujące. Wydziela parzącą sub-
stancję, która może powodować za-
palenie skóry oraz błon śluzowych, 
powstanie pęcherzy, trudno goją-
cych się ran i długo nie znikających 
blizn. Jego parzące działanie nasila 
się podczas słonecznej pogody, wy-
sokiej temperatury oraz dużej wil-
gotności powietrza.

  UG Brenna

Przedłużenie godzin urzędowania Poczty w Brennej
Informujemy o przedłużeniu godzin pracy Urzędu Pocztowego w Brennej,
mieszczącego się przy ul. Wyzwolenia 77, w każdy PIĄTEK do godz. 20:00.

planujemy również wyremontować 
najbardziej zniszczone krótkie od-
cinki na drogach gminnych. Sukce-
sywnie realizujemy tematy i zagad-
nienia poruszane i omawiane na 

spotkaniach wiejskich. 
Szkoda, że kończy nam się dy-

stans wspólnej rozmowy wyzna-
czony rozmiarami wielkości tekstu 
na stronie. Mimo to cieszę się, że 

dobiegliśmy do mety. Zatem do 
następnego spotkania. Życzę miłej 
lektury.  

 
  Jerzy Pilch
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Z obrad Rady Gminy
Kolejne w tym roku posiedze-

nie radnych odbyło się 18 czerwca.  
V sesja była tzw. sesją absolutoryj-
ną, co oznacza, że radni udzielili ab-
solutorium Wójtowi Gminy. 

Procedura absolutoryjna roz-
poczęła się podjęciem uchwały  
Nr V/35/15 w sprawie zatwierdze-
nia sprawozdania finansowego oraz 
sprawozdania z wykonania budżetu 
gminy za 2014 rok.

Następnie  po zapoznaniu się  
z ww. sprawozdaniami, opiniami 
RIO, informacją o stanie mienia 
gminy oraz stanowiskiem Komi-
sji Rewizyjnej podjęto uchwałę  
Nr V/36/15 w sprawie udzielenia 
absolutorium Wójtowi Gminy.

Uchwałę w sprawie absoluto-
rium radni podjęli bezwzględną 
większością głosów ustawowego 
składu rady. W sesji uczestniczyli 
wszyscy radni, za udzieleniem ab-
solutorium Wójtowi Gminy Brenna 
oddano 15 głosów.

Wójt w imieniu swoim, pracow-
ników urzędu oraz jednostek pod-
ległych podziękował radnym za 
udzielone absolutorium.

Ponadto na sesji podjęto 
następujące uchwały:

1) Nr V/37/15 w sprawie zacią-
gnięcia długoterminowego kredytu

2) Nr V/38/15 w sprawie udzie-
lenia Powiatowi Cieszyńskiemu po-
mocy finansowej w formie dotacji 
celowej z przeznaczeniem na zada-
nie pn. „Remont drogi powiatowej 
2603S Brenna – Leśnica (ul. Leśnica 
w Brennej) na odcinku 0,6km”

3) Nr V/39/15 w sprawie określe-
nia zasad i trybu przyznawania oraz 
rodzajów i wysokości nagród spor-
towych

4) Nr V/40/15 w sprawie zaopi-
niowania Propozycji planu Aglome-
racji Skoczów

5) Nr V/41/15 w sprawie zmiany 

uchwały nr XL/330/2006 Rady Gmi-
ny Brenna z dnia 17 lutego 2006 r.

6) Nr V/42/15 w sprawie wystą-
pienia z wnioskiem o przekazanie 
nieruchomości przez Wojewodę 
Śląskiego na rzecz Gminy Brenna

7) Nr V/43/15 w sprawie naby-
cia nieruchomości na rzecz Gminy 
Brenna

8) Nr V/44/15 w sprawie naby-
cia nieruchomości na rzecz Gminy 
Brenna

9) Nr V/45/15 w sprawie naby-
cia nieruchomości na rzecz Gminy 
Brenna

10) Nr V/46/15 w sprawie okre-
ślenia inkasentów opłaty miejsco-
wej

11) Nr V/47/15 w sprawie zmian 
w uchwale budżetowej Gminy Bren-
na na 2015 rok

12) Nr V/48/15 w sprawie udzie-
lenia Powiatowi Cieszyńskiemu po-
mocy finansowej w formie dotacji 
celowej z przeznaczeniem na za-
danie pn „Przebudowa ul. Bielskiej  
w Górkach Wielkich od skrzyżowa-
nia z ul. Szpotawicką do skrzyżowa-
nia z ulicami Solarską i Do Raju na 
odcinku ok. 0,8km

13) Nr V/49/15 w sprawie okre-
ślenia warunków i trybu składania 
informacji i deklaracji na podatek 
od nieruchomości, rolny i leśny oraz 
deklaracji o wysokości opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunal-
nymi za pomocą środków komuni-
kacji elektronicznej

14) Nr V/50/15 w sprawie wpro-
wadzenia możliwości składania 
deklaracji na podatek od środków 
transportowych za pomocą środ-
ków komunikacji elektronicznej

15) Nr V/51/15 w sprawie okre-
ślenia zasad umieszczania reklam 

na tablicach ogłoszeniowych, 
obiektach i nieruchomościach 
gruntowych, stanowiących wła-
sność Gminy Brenna

16) Nr V/52/15 w sprawie po-
wołania zespołu do opiniowania 
zgłoszonych kandydatur na ławni-
ków Sądu Rejonowego w Cieszynie  
w kadencji 2016-2019

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

Posiedzenia komisji odbyły się 
w dniach:

11  i 27 maja – Komisja Rewizyjna,
11 czerwca – Komisja Budżeto-

wo – Gospodarczo – Finansowo – 
Rolna, 

17 czerwca – Komisja Ładu i Po-
rządku Publicznego,

15 czerwca – Komisja Rozwo-
ju Gminy, Budownictwa i Ochrony 
Środowiska,

10 czerwca – Komisja Oświaty, 
Kultury, Sportu, Ochrony Zdrowia  
i Spraw Socjalnych. 

 
Ważne sprawy poruszone na 

sesji to wykaszanie trawy i zarośli 
wzdłuż Brennicy, odwodnienia te-
renu i remonty nawierzchni dróg 
oraz prawne uregulowania kwestii 
związanych z odtwarzaniem muzy-
ki na terenie Gminy Brenna.

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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21 maja w Bystrzycy, odbyło się 
spotkanie, w którym uczestniczyli 
włodarze gmin partnerskich Euro-
regionu Śląsk Cieszyński, równo-
cześnie uczestnicy projektu „EŚC  
w oczach Mikroregionu Bystrzyca-
Wędrynia-Nydek oraz ich PL partne-
rów”. Gminę Brenną reprezentował 
Wójt Jerzy Pilch, który podpisując 
umowę zobowiązał się do konty-
nuacji wspólnych działań w okresie 
2014 – 2020, na rzecz dalszego po-
głębiania współpracy partnerskiej 
oraz trwałego rozwoju całego Euro-
regionu. 

Przypomnijmy Euroregion poło-
żony na przygranicznych terenach 

Współpraca gmin pogranicza

Informacje/WydarzeniaInformacje/Wydarzenia Informacje/Wydarzenia

Z pewnością zauważono zmiany 
wizerunku naszej gminy, dla nie-
których mogą to być drobiazgi, ale 
sądząc po komentarzach płynących 
ze strony zarówno mieszkańców, 
jak i turystów są to zmiany zna-
czące. Park Turystyki już od wielu 
lat prezentuje się bardzo dobrze, 
jest zadbany i schludny, niedawno 
przeprowadzono remont widowni 
na amfiteatrze, wymieniono ławki, 
murki obłożono kamieniem breń-
skim, dzięki czemu widownia ideal-
nie wkomponowała się w otoczenie. 
Również wały biegnące koło rze-
ki Brennicy zyskały na wyglądzie, 
odnowiono ławeczki, postawiono 
nowe kosze na odpady. 

To nie koniec zmian, w  tym 
roku wzdłuż głównej drogi w Bren-
nej Centrum zadbano o pas ziele-
ni, pojawiły się rabatki z kwiatami, 
wycięto szpecące krzaki, zadbano 
o trawnik; odświeżony został także 
skalniak, znajdujący się tuż przed 
budynkiem Urzędu Gminy. 

Również w Górkach rozkwitły 
kwiaty, dzięki inicjatywie Marcina 
Janasika i Magdaleny Miśliwiec oraz 
pracy pozostałych Radnych Gminy 
Brenna, którzy w czynie społecz-

Gmina pięknieje
nym obsadzili rabatki, znajdujące 
się koło góreckiego ronda. Gmina 
pięknieje, nie ma wątpliwości, ale 
ważne jest współdziałanie wszyst-
kich mieszkańców naszych miejsco-
wości, aby miejsc, które cieszą oczy 
swoim wyglądem było jak najwię-
cej. Zarówno osoby prywatne, jak  

i przedsiębiorcy mogą włączyć się 
w tworzenie pozytywnego wizerun-
ku naszej gminy, dbając o otoczenie 
swoich budynków, czy też siedzib. 
Tak, aby wszystkim mieszkało się 
lepiej i przyjemniej. 

   OPKiS

Czech i południowej 
Polski stanowi ob-
szar transgranicz-
nej współpracy tych 
dwóch państw, ma 
na celu wspieranie 
interesów, projek-
tów miast i wsi, sto-
warzyszeń i osób 
prywatnych. Sercem 
regionu jest Cieszyn, 
a wśród zrzeszonych 
gmin jest Brenna, jak 
również Bystrzyca, 
miasto partnerskie 
Brennej. 

       OPKiS
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Jubileuszowe „Bucze”
Bucze w Górkach Wielkich koja-

rzone jest zarówno z harcerstwem, 
jak i sanatorium. Oba skojarzenia 
prowadzą nas do Ośrodka Leczni-
czo-Rehabilitacyjnego „Bucze”, któ-
re w tym roku obchodzi jubileusz 
15-lecia istnienia. Jednak budy-
nek, siedziba ośrodka, ma znacznie 
dłuższą historię. Pierwotnie na gó-
rze Bucze stał folwark, pochodzący  
z parcelacji majątków Komory Cie-
szyńskiej. Posiadłość przez pewien 
czas była w rękach Tadeusza Kos-
saka, ojca Zofii Kossak. W 1929 r. 
folwark przeszedł na własność Za-
rządu Oddziału Śląskiego ZHP, któ-
ry przebudowując zastane zabudo-
wania utworzył Stanicę Harcerską 
i Szkołę Instruktorską Harcerstwa 
Polskiego. Podczas wojny w bu-
dynkach zorganizowano szpital 
polowy, a w 1945 r. Aniela Libionka  

w jego miejsce utworzyła dom dla 
sierot wojennych. Po wojnie po-
wstało, zarówno na Buczu, jak i  
w niedaleko położonych zabudo-
waniach w Górkach – Sojce, pre-
wentorium dla dzieci chorych na 
gruźlicę. Od 1962 roku Zespół Pre-
wencyjno-Sanatoryjny podlegał 
Beskidzkiemu Zespołowi Leczni-
czo-Rehabilitacyjnemu w Jaworzu, 
z którego w 2000 roku zostały wy-
łączone. Oddział w Górkach-Sojce 
zamknięto, budynki opustoszały  
i do tej pory stoją niezaadapto-
wane, powoli niszcząc, odchodzą  
w zapomnienie. Natomiast oddział 
znajdujący się na górze Bucze po-
został jako samodzielny publiczny 
zakład opieki zdrowotnej dla dzieci. 
Obecnie Ośrodek Leczniczno-Re-
habilitacyjny Bucze, będący wła-
snością Urzędu Marszałkowskiego, 

jest spółką, a stanowisko prezesa 
obejmuje dr n. med. Maria Darlew-
ska – Turant. Do ośrodka przyjmo-
wane są dzieci ze skierowaniem na 
rehabilitację, którym diagnozuje 
się przewlekłe schorzenia układu 
oddechowego, przede wszystkim 
astmę oskrzelową. 

W uroczystościach jubileuszo-
wych uczestniczyli m.in.: Wice-
marszałek Województwa Śląskiego 
Aleksandra Skowronek oraz Wójt 
Gminy Brenna Jerzy Pilch, którzy 
na ręce Prezes Marii Darlewskiej-
Turant złożyli gratulacje, kwiaty  
i życzenia dalszych sukcesów zawo-
dowych. 

   OPKiS
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Piknik Rodzinny
14 czerwca z inicjatywy Wój-

ta Gminy Brenna odbył się „Piknik 
Rodzinny” zorganizowany przez: 
Urząd Gminy, Ośrodek Promocji, 
Kultury i Sportu Bibliotekę Publicz-
ną oraz Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej. Założeniem imprezy 
było  zaktywizowanie dzieci, ro-
dziców, dziadków naszej Gminy do 
udziału w różnorodnych formach 
aktywności. Zarówno mali, jak  
i duzi mieszkańcy, wspólnie budu-
jąc więź międzypokoleniową, spo-
tkali się w Parku Turystyki, gdzie 
mieli  możliwość  wspólnego spę-
dzenia wolnego czasu.

W tym względzie plan impre-
zy został tak stworzony, aby każda  
z grup wiekowych mogła znaleźć 
coś dla siebie. 

Podczas imprezy, można było 
uczestniczyć w:  

- warsztatach artystycznych (pa-
pier czerpany, „czajowe stoisko” - 
opowieści, degustacje, a także two-
rzenie własnej kompozycji herbaty, 
zbudować łapacz snów,  powypla-
tać tacki lub kule  z wikliny,  zro-
bić zdjęcie z tekturowym wałkiem 
lub puszką po konserwie podczas 
warsztatu fotograficznego, czy zbu-
dować latawiec podczas zajęć mo-
delarskich), 

- prelekcjach (z podróży po An-
tarktydzie, i o zdrowym odżywia-
niu) 

- przedstawieniach teatralnych  
( teatr „Maska”, teatr kamishibai) 

- pokazach (strażackich, me-
dycznych, tresury psów, hipotera-
peutycznych)

- targach (książki,   ekologicznej 
żywności) 

- prezentacjach (mieszkańców 
gminy w ramach bazy talentów, po-
kaz motocykli)

- grach kreatywnych i planszo-
wych 

- skorzystać z porad  psycholo-
gicznych i medycznych, rehabilita-
cyjnych.

Ponadto podczas imprezy roz-
dawane były opaski odblaskowe, 

z napisem „Gmina Brenna świeci 
przykładem”. Opaski mają na celu 
zwiększenie bezpieczeństwa nie-
chronionych uczestników ruchu 
drogowego oraz zminimalizowanie 
ilości zdarzeń z ich udziałem.  Jak 
wszyscy, dobrze wiemy, piesi wypo-
sażeni w odblaski są widoczni dla 
kierowców ze znacznej odległości, 
dlatego apelujemy „Świećcie przy-
kładem”. 

Serdecznie dziejemy Państwu za 
udział w pikniku,  a także pomoc - 
partnerstwo podczas organizowa-
nej imprezy. Szczególne podzięko-
wania kierujemy do: 

Wolontariuszy z Gimnazjum  
w Brennej

Ośrodka Leczniczo-Rehabilita-
cyjnego „Bucze” w Górkach Wiel-
kich, 

NZOZ Ośrodka Zdrowia  w Bren-
nej, 

NZOZ   Ośrodka Zdrowia Gór-
ki,  

NZOS Zakładu Rehabilitacyjne-
go „Malwa”

Firmy NOMAK - produkty ekolo-
giczne, 

Anieli Kierat -  promocja zdro-
wego stylu życia pt. „Zacznij życie 
w stylu Wellness”,

Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypo-
czynkowego „Muflon” z Ustronia,

Komendy Powiatowej Policji  
w Cieszynie,

Uniwersytetu Śląskiego w Cie-
szynie (dr Anastazji Sorkowicz   
i studentom  II roku pedagogiki), 

Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Górkach Wielkich oraz Brennej,

Ośrodka Jazdy Konnej „Hucuł” ,
Cieszyńskiego Pogotowia Ra-

tunkowego,
Poradni Uzależnień w Skoczo-

wie,
Kompleksu Rekreacyjno-Wypo-

czynkowego „Dolina Leśnica”,
Pasjonatów i hobbystów moto-

cykli z Ustronia (szczególnie  Mate-
uszowi Rzepka za „zwołanie rodzi-
ny” w jednym miejscu),

Bielskiej Szkoły dla Psa,

Gminnego Ośrodka Kultury  
w Chybiu, (za namioty, parasole, 
ciężkie podpory betonowe i dobre 
słowo),

Pauliny Adamskiej-Malesza, 
Marka i Wojtka Malsza ze Stowa-
rzyszenia „Serfenta” z Cieszyna, za  
plecenie,

Agnieszki Kawa za przypomnie-
nie, że nie tylko „komórką” można 
pstryknąć  zdjęcie, 

Ani Czapek i Piotrka Mojżyszek  
z firmy„ Opowiadamy o świecie”  
z Cieszyna, - za opowieści czerpany 
papier  i herbatę,

Karoliny Starzyńskiej Krzempek 
z „Zielonej Doniczki” – za dobre sny,

Hieronima Szewczyk -  za przy-
pomnienie lat dzieciństwa i jak wy-
konuje się super latawce,

Piotrka Horzeli za antarktyczny 
klimat,

Beaty Heller za „Kaprys”  i wspar-
cie przy grach kreacyjnych,

Urszuli Holeksa  z „Limby” za 
wsparcie przy grach kreacyjnych.

   GOPS
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Biblioteka na Pikniku
W Pikniku Rodzinnym, który 

odbył się 14 czerwca w Brennej, 
wzięła również udział biblioteka. 
Mieszkańcy mogli zaopatrzyć się  
w nowe i używane książki na na-
szym stoisku. Dużym powodzeniem 
cieszył się kiermasz książki używa-
nej, pieniądze uzyskane ze sprzeda-
ży biblioteka przeznaczy na zakup 
nowości.

Oferta biblioteki była skierowa-
na także do najmłodszych - dzieci 
wraz z rodzicami miały okazję obej-
rzeć japoński teatrzyk kamishibai 
w kilku odsłonach. Milusińskim 
spodobały się historie psa Marud-
ka, kotki Milusi, gąsienicy Kemushi 
oraz legenda o Skarbniku.

Ci, którzy chcieli chwilę odsap-
nąć, mogli przysiąść w naszym ką-
ciku czytelniczym.

Biblioteka zasponsorowała też 
teatr „Ostatnia książka świata”, któ-
ry widzowie mogli obejrzeć na sce-
nie Amfiteatru.

W czerwcu odbyły się rów-
nież spotkania z przedszkolakami  
w bibliotece w Górkach Małych 
(odwiedziny dzieci z Przedszkola 
„Chichopotam”) i Przedszkolu nr 1 
w Brennej. Czytaniu książek towa-
rzyszyły zabawy ruchowe – szuka-
nie zagubionych przedmiotów oraz 

wizyta żywego żółwia lądowego, 
który był dla dzieci niezwykłą nie-
spodzianką.

            Dziękujemy za całoroczną, 
miłą współpracę z przedszkolami.

  Biblioteka
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„Działo się...” w maju i czerwcu
Niedawno, bo w długi weekend 

majowy, rozpoczęliśmy cykl let-
nich imprez w naszej gminie, nie 
tylko „majówkę” mamy już za sobą, 
ale również wydarzenia ostatnie-
go miesiąca, które z pewnością nie 
mniej wrażeń i doznań przyniosły,  
a to dopiero początek tego, co przy-
gotowano w rozpoczętym sezonie.

24 maja, jak co roku w Zielone 
Świątki w Brennej Leśnicy w Go-
spodarstwie Agroturystycznym „U 
Gazdy” smażono „wajeśnicę”. Tym 
razem do sporządzenia pysznego 
dania wykorzystano aż 250 jaj. Do-
datkowo każdy, który w ten dzień 
wybrał się na Malinkę mógł spróbo-
wać również smakowitych placków 
z blachy. Zebranym przygrywała 
Kapela „Maliniorze” 

W niedziele 31 maja 2015 r. ob-
chodziliśmy w naszej gminie Dzień 
Dziecka w klimatach Gwiezdnych 
Wojen. Na dzieci czekało moc atrak-
cji, mogły poczuć się jak podczas 
lotu kosmicznego dzięki żyrosko-
powi, pomalować twarze, a także 
wziąć udział w licznych konkursach: 
plastycznym, wiedzy Star Wars, na 
najciekawsze przebranie. Nie oby-

KulturaKultura KulturaKultura

ło się również bez 
walk na miecze oraz 
turnieju JEDI. 

W kolejny week-
end 6 czerwca na 
Amfiteatrze odbył 
się „Śloński Szoł”, 
podczas którego 
wystąpił kabaret 
„Moherowe Berety”, 
rozśmieszając ze-
braną publiczność 
oraz Mirosław Szoł-
tysek, który bren-
neńską publiczność, 
jak sam wyznał, bar-
dzo polubił i z chę-
cią do nas wraca. 14 
czerwca pozytywne 
zamieszanie objęło 
cały Park Turystyki, 
a to za sprawą Pik-
niku Rodzinnego, 

który z założenia miał zapewnić 
atrakcje dla całych pokoleń, tak 
też się stało, na nudę nikt nie mógł 
narzekać. Odbyły się warsztaty  
(z papieru czerpanego, tworzenie 
własnej kompozycji herbaty, two-
rzenie łapaczy snów, tacek z wikli-
ny, warsztaty fotograficzne, mode-
larskie), przedstawienia teatralne 
(między innymi tatr kamishibai, 
teatr „Maska” z Krakowa), prelekcje  

(z podróży po Antarktydzie), pokazy 
(strażackie, motocyklowe, medycz-
ne, tresury psów, hipoterapeutycz-
ne), koncert podopiecznych „Bazy 
talentów”. Można było również sko-
rzystać z porad psychologicznych, 
medycznych, a także kupić książki 
lub ekologiczne produkty.

20 czerwca przenieśliśmy się 
do Górek Wielkich, gdzie odbył 
się Festyn Pod Buczem. Impreza 
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rozpoczęła się od 
turnieju Dzikich 
Drużyn, podczas 
którego drużyny 
piłkarskie stoczyły 
na murawie zacie-
kłe boje, po połu-
dniu impreza prze-
niosła się na scenę 
„Pod Brandysem”, 
gdzie jako pierwsi 
zaprezentowali się 
podopieczni Bazy 
Talentów, następ-
nie grupy z Zespołu 
Szkół Publicznych 
w Górkach Wiel-
kich: klasa 2 a pod 
opieką B. Gwizdoń 
przedstawiła „Czer-
wonego Kapturka”,  
kl. 5 c pod opieką  
M. Dziadkiewicz 
montaż słowno-muzyczny „W ogro-
dzie radości”, klasa I c gimnazjum 
wystawiła „Bzdurobajkę”, klasę 
przygotowała B. Przybyła i U. Pyda. 

Na scenie wystąpił również Chór 
Dziecięco-Młodzieżowy „Świetliki” 
z parafii ewangelickiej Brenna-Gór-
ki, pod opieką B.Jaworskiej, a tak-
że Orkiestra Dęta OSP w Górkach 
Wielkich. Gwiazdą wieczoru był 
Andrzej Rosiewicz, niezapomnia-
ny wykonawca takich przebojów 
jak: „Chłopcy Radarowcy”, „Najwię-
cej Witaminy”. Artyście, mimo że 
na scenie występuje już kilkadzie-
siąt lat, nie ubywa ani humoru, ani 
energii, czego dowód mieliśmy na 
góreckiej scenie. Festyn zakończy-
liśmy występem zespołu „Lokomo-
tywa”. Konferansjerem wydarzenia 
był Szymon Pilch, który szczególnie 
wykazał się podczas  prowadzonej 
z wielkim zaangażowaniem aukcji. 
Pieniądze ze wspomnianej aukcji, z 
wpisowych drużyn, biorących udział  
w rozgrywkach piłkarskich, a także 
te pochodzące z punktów gastro-
nomicznych obsługiwanych przez 
Radę Rodziców, nauczycieli ZSP  
w Górkach Wielkich, Radnych Gmi-
ny Brenna, a także Koła Gospodyń 
Wiejskich zostały przekazane na cel 
charytatywny, czyli wózek inwalidz-
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„Zabytek zadbany” - dobry prykład 
Dworu Kossaków

W Ewidencji Obiektów Zabyt-
kowych Powiatu Cieszyńskiego  
z 2010r. w gminie Brenna oznaczo-
no 116 obiektów wartościowych, 
podczas aktualizacji w 2012 r. skre-
ślono 33 pozycje. Na przestrzeni 
zaledwie dwóch lat zniknęło sporo 
cennych zabudowań. Zęby czasu, 
brak zainteresowania, a może finan-
sów powodują, że materialna spu-
ścizna naszych przodków odchodzi  
w zapomnienie. Na liście woje-
wódzkiego konserwatora zabytków 
wyszczególniono 7 najcenniejszych 
obiektów naszej gminy, dwa znaj-
dują się w Górkach Wielkich: ko-
ściół parafialny pod wezwaniem 
Wszystkich Świętych, ruiny dworu 
z resztkami parku oraz 4 w Bren-
nej: dawny Dom Młodzieży Katolic-
kiej (GOK, Stare Kino), Chata z XVII 
wieku, kościół parafialny pod we-
zwaniem Świętego Jana Chrzcicie-

la z XVIII wieku, budynek plebanii  
z 1789 roku oraz folusz, tzw. filcow-
nik, przeniesiony do Górnośląskie-
go Parku Etnograficznego. 

Późnobarokowy Dwór Kossa-
ków, z XVIII wieku, murowany z ka-
mienia i cegły, na rzucie prostokąta, 
piętrowy został wpisany do reje-
stru województwa katowickiego 
30 grudnia 1968 r., pod numerem 
A/972/68 oraz do rejestru woje-
wództwa bielskiego 17 październi-
ka 1978 r., pod numerem A/369/76. 
Wpis do rejestru obejmuje całość 
dworu wraz z parkiem o powierzch-
ni 0,5 hektara.

Dwór w Górkach Wielkich, za-
mieszkały w latach późniejszych 
przez Zofię Kossak, został zbudo-
wany w 1734 roku dzięki staraniom 
Heleny Maksymiliany Marklowskiej, 
żony Hieronima Marklowskiego, 
dawnego włodarza Górek. W 1802 

roku majątek przeszedł w ręce księ-
cia Alberta Sasko-Cieszyńskiego, 
syna króla polskiego Augusta III 
Sasa. Po bezpotomnej śmierci księ-
cia dobra przejął arcyksiążę Karol 
Ludwik Habsburg. Habsburgowie 
na terenie Księstwa Cieszyńskiego 
prywatne majątki książąt cieszyń-
skich połączyli w dobra kameral-
ne zwane Komorą Cieszyńską. Po 
upadku monarchii austriackiej Ko-
morę Cieszyńską zlikwidowano,  
a jej majątek poddano parcelacji  
i znacjonalizowano. 

W 1922 roku dwór wraz z przy-
ległym folwarkiem wydzierżawił 
od skarbu państwa, a następnie w 
1930 roku nabył na własność Ta-
deusz Kossak, syn Juliusza, ojciec 
Zofii Kossak, która wraz z synami 
w dworze zamieszkała w 1922r. po 
śmierci swojego pierwszego męża. 
W skład majątku liczącego 132 hek-

ki dla Łukasza Bojdy, mieszkańca Górek Wielkich. W or-
ganizację festynu i wsparcia chłopca z wielkim sercem 
zaangażowała się Ewa Chmielewska. 

     OPKiS
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tary wchodziły: dwór, spichlerz-go-
rzelnia, obora z lodownią do prze-
chowywania mleka, stodoła, domek 
ogrodnika oraz łąki i pola uprawne 
ciągnące się aż na Bucze. Wkrótce, 
bo już w 1932 roku rozpoczęła się 
procedura związana z rozwiązywa-
niem problemu zadłużenia mająt-
ku, którego likwidacji pragnął unik-
nąć Tadeusz Kossak. Ze względu 
na pogarszającą się sytuację Zofia 
Kossak przejęła inicjatywę w walce  
o zachowanie majątku i w tej spra-
wie skontaktowała się z ówczesnym 
wojewodą śląskim Michałem Gra-
żyńskim, działaczem harcerskim, 
a od 1931 roku przewodniczącym 
ZHP. On to zaproponował przejęcie 
od Kossaków części majątku, mając 
na celu przeznaczenie go na ośro-
dek kształcenia starszyzny harcer-
skiej. Dwór jednak pozostał w rę-
kach rodziny. 

Po zakończeniu II wojny świa-

towej, 6 bądź 8 maja 1945 r., 
pod nieobecność właścicieli, 
dwór spłonął. Jego dwuspado-
wy dach, strych i piętro pochło-
nął ogień. Po powrocie z emigracji  
w 1957 r. Zofia Kossak wraz z mę-
żem zamieszkała w domku ogrod-
nika, marząc o odbudowie dwo-
ru, który coraz bardziej popadał  
w ruinę. Dzięki staraniom Zygmun-
ta Szatkowskiego w 1968 r. wpisano 
dwór do rejestru zabytków, zazna-
czając, iż obiekt ten ma poważne 
znaczenie dla historii i charaktery-
styki regionu. Od 1998 roku zaczę-
to prace nad przywróceniem życia  
w dworze tak, aby uratować cenny 
zabytek. Dzięki Fundacji im. Zofii 
Kossak oraz sporej dotacji Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go na przeprowadzenie prac re-
montowo-konserwatorskich udało 
się zabezpieczyć ruiny przed dal-
szymi zniszczeniami. Z kolei dofi-

nansowanie z funduszy unijnych  
w wysokości 1,5 mln zł dało moż-
liwość ożywienia dworu, w którym 
obecnie działa Centrum Kultury  
i Sztuki „Dwór Kossaków”, będącym 
animatorem szeroko rozumianej 
kultury, organizując liczne prelek-
cje, warsztaty, konferencje, wysta-
wy, koncerty, plenery artystyczne  
i wiele przedsięwzięć, które co roku 
przyciągają mnóstwo ludzi zainte-
resowanych sztuką. W 2011 r. dwór 
zdobył najwięcej głosów internau-
tów w IV edycji konkursu Polska 
pięknieje - 7 cudów funduszy eu-
ropejskich. Dwór Kossaków stano-
wi przykład zabytku zadbanego, 
przywróconego do życia, gdzie no-
woczesność styka się z przeszłością, 
gdzie szacunek do historii, kultury  
i sztuki jest namacalny. 

  Dorota Greń
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Przedszkolne świętowanie
Tańce, zabawy i śpiewy roz-

brzmiewały w sobotę 30 maja  
w ogrodzie przedszkolnym. Przed-
szkolaki zaprosiły do przedszkola 
swoje rodziny, aby wspólnie świę-
tować Dzień Mamy, Dzień Taty  
i Dzień Dziecka. Nasze najmłodsze 
przedszkolaki przygotowały krótki 
montaż słowno-muzyczny, „Kot-
ki” zabawiały publiczność przed-
stawieniem pt. “Królewna Śnieżka  
i krasnoludki”, zaś najstarsze przed-
szkolaki z grupy „Krasnoludki”, za-
prezentowały zwyczaj chodzenia  
z goiczkiem i tańce naszego re-
gionu. Występy dzieci spotkały się  
z wielkim zainteresowaniem rodzi-
ców i uznaniem z ich strony. Rodzi-
ce docenili wysiłek swoich dzieci 
oraz ich wychowawczyń. Przełożyło 
się to na hojność podczas licyta-
cji tortów i kamiennej rzeźby czy 
kupowanie losów loterii fantowej. 

Rodzice chętnie robili też zakupy  
w plenerowym bufecie, gdzie ser-
wowane były kiełbaski z grilla, bi-
gos oraz soczki . Jak co roku wielkim 
powodzeniem cieszyły się domowe 
ciasta przygotowane przez rodzi-
ców. Naszą imprezę zaszczycił też 
swoją obecnością Pan Wójt Jerzy 
Pilch.

Nie zabrakło też innych atrakcji, 
był prawdziwy wóz strażacki z jed-
nostki Straży Pożarnej ze Skoczowa, 
a fachowo przekazana wiedza była 
ciekawa nie tylko dla przedszkola-
ków. 

Na zakończenie świętowania 
przewidziano wspólne zabawy dla 
rodzin, były konkurencje dla tatu-
siów, dla mam i dla dzieci, oraz dla 
całych rodzin.

Składamy gorące podziękowa-
nia wszystkim, którzy okazali swo-
ją pomoc w organizacji naszego IX 

Pikniku Rodzinnego. Bardzo cie-
szy nas fakt, iż co roku znajdujemy 
zrozumienie wśród mieszkańców 
naszej gminy i nie tylko. Mam na-
dzieję, że wdzięczność dzieci oraz 
satysfakcja niesienia pomocy naj-
młodszym będzie Wam towarzyszyć 
za każdym razem, kiedy zobaczycie 
nasze przedszkole. 

Maria Greń 
dyr. Przedszkola Publicznego 

nr 1 w Brennej

P.S. We wtorek był ciąg dalszy 
świętowania w naszym przedszko-
lu. Jeszcze z okazji Dnia Dziecka, 
urządziliśmy Dzień Sportu. Było 
wiele frajdy, zabawy i śmiechu pod-
czas rywalizacji, a szczególnie, gdy 
do ćwiczeń zaangażował się nasz 
gość specjalny – Utopiec.
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Rodzinnie  „Pod Grzybkiem”
W dniu 29 maja 2015 roku 

Przedszkole Publiczne nr 1 w Gór-
kach Małych zorganizowało Festyn 
Rodzinny dla przedszkolaków i nie 
tylko. Festyn, wzorem lat ubiegłych, 
odbył się „Pod Grzybkiem” – za 
strażnicą OSP w Górkach Wielkich. 
Ogromny wkład Rady Rodziców 
w organizację imprezy oraz zaan-
gażowanie wszystkich rodziców 
naszych przedszkolaków, a także 
przedsiębiorców, handlowców, 
właścicieli okolicznych lokali i osób 
prywatnych z terenu Górek, Brennej 
i sąsiednich miejscowości, przyczy-
niły się do tego, że festyn nie tylko 
był udaną zabawą, ale też przed-
sięwzięciem dochodowym, dzię-
ki któremu Przedszkole Publiczne  
nr 1 w Górkach Małych będzie mo-
gło poszerzyć ofertę edukacyjną 
dla swoich wychowanków, w roku 
szkolnym 2015/2016.

Podczas festynu odbyły się arty-

styczne występy 5-latków pod kie-
runkiem nauczycieli pani Katarzyny 
Durbas, Aliny Gańczarczyk i Alek-
sandry Strach, w trakcie których 
przedszkolaki zaprezentowały swo-
je umiejętności wokalno-taneczne, 
które nabyły podczas zajęć realizo-
wanych w podstawie programowej 
oraz na zajęciach dodatkowych  
z rytmiki.

Ogromnym powodzeniem cie-
szyła się jak zwykle loteria fantowa, 
w której można było wylosować 
ciekawe nagrody. Atrakcją dla dzie-
ci były pokazy wozów strażackich, 
malowanie buziek oraz zabawy w 
stylu country z Zespołem Duo-Fix. 
Nie zabrakło również bufetu z na-
pojami oczywiście bezalkoholowy-
mi, ciastem, kiełbaską z grilla i lo-
dami.

Na festynie obecni byli nie tyl-
ko nasi obecni wychowankowie  
z rodzinami, ale też dzieci, które 

po wakacjach rozpoczną edukację  
w naszej placówce.  

Naszą imprezę zaszczycił rów-
nież swoją obecnością Wójt Gminy 
Brenna Pan Jerzy Pilch.

Dziękuję wszystkim za udział 
w zabawie, oraz tym, którzy brali 
udział w jej organizacji: pracow-
nikom przedszkola, rodzicom,  
a przede wszystkim Panom Straża-
kom z Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Górkach Wielkich, którzy umoż-
liwili nam zorganizowanie imprezy 
na terenie OSP oraz czynnie włączy-
li się w jej organizację, pokazując 
dzieciom wyposażenie wozów bo-
jowych, odpowiadając na ich liczne 
i dociekliwe pytania.

Dziękuję wszystkim za życzli-
wość, otwartość, wyrozumiałość  
i każdy rodzaj wsparcia.

Dyrektor Przedszkola 
– Bożena Cyganik
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Warsztaty regionalne dobiegły końca
Dobiegły końca warsztaty regio-

nalne „Ojcowski dom to istny raj” 
– najbliższe otoczenie jako źródło 
wiedzy i doświadczeń wspomaga-
jących rozwój dziecka”  w ramach 
programu „Na dobry początek” do-
finansowanych przez Fundację BGK 
im. Jana Kantego Steczkowskiego. 
W każdą środę, od lutego do czerw-
ca, dzieci spotykały się, by uczest-
niczyć w warsztatach podzielonych 
na 4 bloki tematyczne, tj. część 
dotyczącą historii, przyrody i geo-
grafii, muzyki i tańca oraz kultury  
i tradycji. Celem nadrzędnym warsz-
tatów było przybliżenie najmłod-
szym mieszkańcom Brennej ich 
najbliższego otoczenia. Nierzadko 
zdarza się, iż mając obszerną wiedzę 
powszechną o świecie nie mamy tej 
dotyczącej małej ojczyzny, miejsca 
skąd się wyrosło, gdzie się mieszka-
ło czy nadal mieszka. Dbając o wy-
kształcenie regionalne dzieci, a tak-
że z miłości do „ojcowskiego domu” 
powstała idea warsztatów. Prowa-
dzący zajęć nie tylko odznaczają 
się wiedzą wykładanego materiału, 
doświadczeniem w pracy z dziećmi, 
ale również zainteresowaniem ro-
dzimą miejscowością. 

Podczas zajęć Tomasza Gawla-
sa o przyrodzie i geografii Brennej 
dzieci poznały otaczającą ich ro-
ślinność; uczyły się rozpoznawać  
i nazywać drzewa, kwiaty i krzewy. 
Dowiedziały się w jaki sposób roz-
różnić zwierzęta zamieszkujące be-
skidzkie lasy, patrząc na ich tropy, 
czy słuchających ich odgłosów. Dla 
ptaków budowały budki lęgowe,  
a w Obserwatorium Nietoperzy 
podpatrywały niecodziennych 
mieszkańców brenneńskiego 
gimnazjum. Zajęcia o przeszłości 
przybliżał najmłodszym Wojciech 
Grajewski, który przenosił dzieci 
w czasie. Do zamierzchłej prze-
szłości, kiedy to na terenach dzi-
siejszej Brennej znajdowało się 
morze, czego śladem jest odkryty 
w naszych Beskidach amonit. In-
nym razem zabrał najmłodszych 
do czasów, gdy w Brennej panowa-

Kultura

li szlachcice, uczył posługiwać się 
mapą, pokazując granice Księstwa 
Cieszyńskiego i naszej wsi. Część 
dotycząca muzyki i tańca oswajała 
najmłodszych ze światem beskidz-
kich dźwięków. Dawniej w dolinie 
Brennicy rozbrzmiewały melodie 
grane na trombitach, okarynie, 
heligonce, gajdach i skrzypcach. 
Nie tylko wszystkie te instrumenty 
uczestnicy warsztatów poznali, zo-
baczyli, ale również mogli sami na 
nich zagrać. Muzyka ludowa bez 
śpiewu nie istnieje, dlatego nie 
obyło się bez nauki tradycyjnych 
pieśni, które przekazywane z po-
kolenia na pokolenie zachowały się  
w pamięci najstarszych mieszkań-
ców. Dzieci również zaznajomili się 
z kilkoma tańcami charakterystycz-
nymi dla naszego regionu. W trakcie 
zajęć o kulturze i tradycji najmłodsi 
poznawali codzienne życie swoich 
dziadków, pradziadków. Przedmio-
ty, które dawniej używali mieszkań-
cy beskidzkich wiosek, wierzenia  
i legendy, które przekazywali kolej-
nym pokoleniom podczas długich 
wieczorów, zawody wykonywane 
sto lat temu, a także stroje noszone 
w przeszłości stały się tematami ko-
lejnych zajęć. 

Warsztaty odwiedzili goście 
specjalni: leśniczy, który przybliżał 
najmłodszym gospodarkę leśną, 
a także gajdosz i góralska kapela 
„Maliniorze”, zachwycający uczest-
ników muzyką i tańcem. Dzieci rów-
nież uczestniczyły w wycieczkach, 

zajęciach w plenerze. W Chlebowej 
Chacie poznawały drogę prowa-
dzącą od ziarenka do bochenka,  
w Obserwatorium Nietoperzy pod-
glądały skrzydlatych mieszkańców 
szkolnego strychu, w Koziej Za-
grodzie zaznajamiały się z życiem 
breńskich pasterzy, ich sposobami 
wyrobu serów, a w Dworze Kossa-
ków odwiedziły zakątki znane im 
z czytanej na każdych zajęciach 
książki Zofii Kossak „Przygody Kac-
perka góreckiego skrzata”. 

Tuż za rogiem, za oknem czeka 
na dzieci świat, który warto poznać, 
niejako nauczyć się go, oswoić. 
Świat przeszłości, zamierzchłe życie 
dziadków i pradziadków. Świat, bę-
dący nieraz wielką tajemnicą, nie-
rzadko zapomniany, ale jakże cieka-
wy. Nie chcąc, aby spełniły się słowa 
pieśni Jana Kubisza: „(...)Ale ludzie 
w swoim życiu zmienili się bardzo, 
zwyczajami, wiarą przodków ledwie 
że nie gardzą. I dąb stary nad twym 
brzegiem jak szumiał tak szumi,  
a wnuk starą mowę dziadów led-
wie że rozumie (…)”, próbowaliśmy 
nie tylko przekazać uczestnikom 
warsztatów regionalnych wiedzę  
o najbliższym otoczeniu, ale rów-
nież zaszczepić zainteresowanie, 
a może i miłość do małej ojczyzny. 
Mając nadzieję, że zajęcia staną się 
początkiem ich drogi do poznawa-
nia swoich rodzin i Brennej. 

  Dorota Greń
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Klasyka w Brennej Leśnicy
Przez cały okres letni, raz w mie-

siącu, w urokliwym brenneńskim 
kościele na Leśnicy rozbrzmiewa 
muzyka klasyczna. To właśnie do 
tej ustronnej części naszej gminy 
przyjeżdżają na zaproszenie księ-
dza proboszcza Andrzeja Filapka 
oraz kierownika artystycznego, 
już VIII Wieczorów Artystycznych  
w Brennej Leśnicy, Pawła Seligma-
na znakomici muzycy. Za nami dwa 
koncerty, podczas pierwszego, in-
auguracyjnego występu usłyszeć 
można było Chór Akademii Tech-
niczno-Humanistycznej w Bielsku-
Białej pod batutą Jana Borowskiego 
oraz Pawła Seligmana, grającego 
na fortepianie i organach. Czerw-
cowy koncert poświęcony był mu-
zyce dawnych mistrzów. Zebrani 
mogli usłyszeć muzykę organową 
w wykonaniu Michała Duźniaka  
z Katowic, ucznia słynnego organi-
sty prof. Juliana Gembalskiego oraz 

Kącik Poezji

W ostatnim oddechu dnia

W ostatnim jego tchnieniu

Zamyka się czas w cichym westchnieniu

Szary wieczór wycisza

Szybkie serca bicie

Nie warto patrzeć do tyłu

Trzeba znów wstać o świcie 

Uchwycić życia lejce

By nadać mu rytm dobry

Żyć z przepychem a pozostać skromnym

Nie tęsknić za zgniłym monet brzękiem

Popatrzeć na innych ludzi

Wyciągnąć do nich rękę

W deszczowy dzień być słońcem

W słoneczny lekkim deszczem

Tam gdzie się stanie

Kolorową siać tęczę 

Bogactwo budować w sercu

Nie pękatej kieszeni

Nie odwracać oczu

Gdy ktoś tonie w cierpieniu

Kłamstwem gardzić i pychą

Hołdować radości

Wtedy dusza spokojna

Snem sprawiedliwym zagości

  /Ewa Chmielewska/

KulturaKultura

Kwartetu Smyczkowego uczniów  
i absolwentów PSM II stopnia w Ja-
strzębiu-Zdroju: Adama Słomiana, 
Rafała Rodzonia, Bartosza Króliczka 
oraz Zbigniewa Jędrusiaka. Na ko-
lejny wieczór zapraszamy 26 lipca, 
wówczas usłyszeć będzie można 

piękną muzykę skrzypiec w wyko-
naniu Karola Lipińskiego-Brańki 
oraz wystąpienia Adama Klareckie-
go, grającego na organach. 

   OPKiS
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Młode talenty koncertowały

W śpiewie siła 
Eliminacje rejonowe do organi-

zowanej przez Związek Górnośląski 
oraz Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” 
XXII edycji Śląskiego Śpiewania 
odbyły się w Czerwionce-Leszczy-
nach, Suszcu, Lędzinach, Cieszynie, 
Piekarach Śląskich, Koszęcinie, Za-
brzu, Łaziskach Górnych i Łubnia-
nach. Podczas przesłuchań wyło-
niono najzdolniejszych śpiewaków 
do etapu finałowego, który odbył 
się w Chorzowskim Centrum Kul-
tury 12 maja 2015 roku. Na śląskiej 
scenie wystąpiło 745 uczestników  
z ponad 40 miejscowości. Wśród 
wyróżnionych przez jury nie zabra-
kło pięknych głosów z naszej gmi-
ny. II miejsce w kategorii chóry zdo-
był Benedictus, chór działający przy 
Parafii Jana Chrzciciela w Brennej,  
w kategorii soliści również II miej-
sce zdobyła Anna Musioł, instruk-
torka Zespołu Regionalnego „Mała 
Brenna”. 

Wzajemny wsparcie, mobilizo-
wanie się i szlifowanie talentów 
przynosi same sukcesy. Nie tylko 
Anna Musioł odniosła w ostatnim 
miesiącu sukces, ale również jej 
podopieczni. „Mała Brenna” pod-
czas XXVIII Przeglądu Dziecięcych 
Zespołów Folklorystycznych Wi-
sła 2015, exaequo z zespołem Mali 

Grojcowianie z Wieprza, zwyciężyła 
w kategorii zespoły autentyczne. 
Cieszy, iż o naszej gminie głośno 
za sprawą talentów i zwycięstw jej 
mieszkańców. Gratulujemy Chóro-
wi Benedictus, Annie Musioł i „Ma-
łej Brennej” sukcesów.

   OPKiS

Ostatnie dni czerwca to upra-
gnione chwile dla dzieci, nauka się 
kończy, korytarze szkolne na dwa 
miesiące pustoszeją, rozpoczyna-
ją się wakacje. Również dla pod-
opiecznych Bazy Talentów, sekcji 
uczących młode talenty z naszej 
gminy, nastały upragnione „chwile 
wolności”. Mimo że zajęcia odbywa-
jące się w ramach Bazy są fakulta-
tywne i darmowe, to z pewnością 
każdy marzy o podróżach i letnim 
odpoczynku. Zwieńczeniem cięż-
kiej praca uczestników warsztatów, 
grupujących się aż w 11 sekcjach,  
a zarazem sprawdzianami, którymi 
z pewnością dla każdego artysty są 
publiczne występy, były koncerty 
finałowe. Pierwszy z nich odbył się 
14 czerwca podczas Pikniku Rodzin-
nego na scenie amfiteatru, na któ-
rej wystąpiły grupy taneczne Anny 
Jakubowskiej Rytmix I, II oraz Fe-
niks; dwie sekcje gitary pod opieką 
Sebastiana Kreta oraz Błażeja Żura, 
grupa Marka Bronowskiego ucząca 

się gry na akordeonie oraz miłośni-
cy skrzypiec pod czujnym okiem 
Doroty Musialik. Tuż po koncercie  
w Brennej, 15 czerwca dwie góreckie 
sekcje gitary, pod przewodnictwem 
Sebastiana Kreta i Błażeja Żura, 
spotkały się podczas występu w Mi-
kroklimacie. Z kolei na Festynie Pod 
Buczem 20 czerwca odbył się ostat-
ni z zaplanowanych koncertów. Na 
deskach sceny, mieszczącej się tuż 
koło rzeki Brennicy, zaprezentowała 
się powtórnie sekcja taneczna Anny 
Jakubowskiej, dwie grupy teatral-
ne Magdaleny Matuli-Kisiały, które 
wykonały etiudę aktorską „Na pla-
żach Zanzibaru” oraz pantomimę 
pt. „Kula”. Koncert Bazy zakończyła 
grupa ćwicząca na skrzypcach me-
todą Suzuki. Członkowie tej sekcji, 
wraz ze swoją instruktorką Elżbietą 
Węgrzyn, zaprezentowali nie tylko 
utwory klasyczne, ale również cie-
szyńskie melodie ludowe. 

 Nie wszyscy uczestnicy 
Bazy Talentów wystąpili podczas 

koncertów finałowych. W ramach 
Bazy działa również Zespół Regio-
nalny „Mała Brenna”, a także odby-
wają się lekcje gry na bębnach, za-
jęcia twórcze w Górkach Wielkich 
oraz zajęcia plastyczne w Brennej, 
podczas których dzieci pod opieką 
Marii Greń, poznają trudną sztukę 
bibułkarstwa. Uczestnictwo grup 
w konkursach, przeglądach, a także 
chęć brania udziału w cotygodnio-
wych zajęciach świadczy nie tylko  
o zainteresowaniach i talentach 
młodych podopiecznych, ale przede 
wszystkim o ich ciężkiej pracy, jaką 
muszą wkładać w rozwijanie swoich 
pasji. Cieszy fakt, iż w naszej gmi-
nie dba się o rozwój najmłodszych, 
o ich wszechstronne wykształcenie. 
Miejmy nadzieję, że po wakacjach 
dzieci i młodzież z zapałem i chęcią 
wrócą nie tylko do szkoły, ale rów-
nież na zajęcia swoich sekcji. 

  OPKiS
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Warsztaty językowe w Londynie
Jak co roku odbyły się warszta-

ty językowe w Londynie i Oksfor-
dzie, w których udział wzięła grupa 
młodzieży z gimnazjum w Górkach 
Wielkich pod opieką pani Beaty 
Greń. 

Ze Skoczowa wyruszyliśmy  
w piątkowy poranek. Trasa przebie-
gała przez Niemcy, Holandię, Belgię 
i Francję do portu w Callais, gdzie 
przesiedliśmy się na prom. Po nie-
spełna dwóch godzinach przepra-
wy przez kanał La Manche, łączący 
Morze Północne z Oceanem Atlan-
tyckim, dotarliśmy do wysp Wielkiej 
Brytanii, gdzie mogliśmy cofnąć na-
sze zegarki o godzinę. Po kolejnych 
dwóch godzinach dotarliśmy do na-
szego celu - Londynu.

Zwiedzanie rozpoczęliśmy od 
parku w Greenwich, obok Royal 
Observatory, gdzie znajduje się po-
łudnik zero. Następnie przeszliśmy 
pod rzeką Tamizą i pojechaliśmy 
metrem do bankowej części Lon-
dynu, tzw. City of London. Na trasie 
zwiedzania nie mogło zabraknąć 
twierdzy Tower of London, gdzie 
mieliśmy okazję zobaczyć auten-
tyczne klejnoty królewskie. Mostem 
Tower Bridge udaliśmy się na drugą 
stronę Tamizy. Podczas drogi do ka-
tedry św. Pawła zobaczyliśmy m.in. 
teatr Szekspira oraz muzeum sztuki 
nowoczesnej Tate Modern. 

Po tak długim i pełnym wrażeń 
dniu zakwaterowaliśmy się w do-
mach rodzin angielskich. Przebywa-
nie wśród Brytyjczyków umożliwiło 
nam kontakt z językiem angielskim 
oraz pozwoliło zapoznać się z ich 
kulturą oraz zwyczajami. W niektó-
rych domach mieszkała również 
młodzież z innych krajów. Często 
zdarza się, że sami członkowie ro-
dzin pochodzą z różnych części 
świata. 

W tym roku trafiłam do rodziny 
indyjskiej.  

       W niedzielę z uwagi na ma-
raton, który odbywał się w samym 
centrum Londynu, udaliśmy się 
do Oksfordu, który słynie ze szkół 
o bogatej historii i tradycji. Naj-

ciekawszym punktem zwiedzania, 
szczególnie dla fanów serii filmów  
o Harrym Potterze, był Christ 
Church College, mogący poszczycić 
się gotycką architekturą, która zain-
spirowała twórców filmu. 

Kolejny dzień zwiedzania roz-
poczęliśmy od Muzeum Historii 
Naturalnej. Kolekcja muzeum liczy 
ponad 70 milionów eksponatów,  
a całość dzieli się na 5 głównych 
działów: botanika, entomologia, 
mineralogia, paleontologia i zoo-
logia oraz galeria dinozaurów. Na 
samym szczycie galerii znajduje 
się plaster wycięty z pnia sekwoi 
o średnicy 6 metrów. Doświadczy-
liśmy również zjawiska trzęsienia 
ziemi w postaci symulacji. Następ-
nie przeszliśmy do Muzeum Nauki. 
Kolejnym punktem programu było 
Muzeum Figur Woskowych Mada-
me Tussaud, w którym znajdują się 
figury sławnych ludzi z całego świa-
ta. Na trasie naszego zwiedzania nie 
mogło również zabraknąć London 
Eye, wybudowanego i otwartego  
w 2000 roku z okazji nowego tysiąc-
lecia. Z kabiny pasażerskiej rozcią-
ga się wspaniały widok na prawy  
i lewy brzeg Tamizy.

Z kolei ostatniego dnia zwiedza-
liśmy Westminster Palac (parlament 
angielski), Westminster Abbey 
(świątynię anglikańską), Big Ben 
(symbol Londynu, czyli wieżę zega-

rową), Downing Street 10 (siedzibę 
premiera Anglii), National Gallery 
(w której znajdują się obrazy wielu 
wybitnych malarzy, m.in. „Słonecz-
niki” Vincenta van Gogha), Buckin-
gham Palac (dom królowej Elżbiety 
II i rodziny królewskiej), gdzie mie-
liśmy okazję zobaczyć uroczystą 
ceremonię zmiany warty, Piccadil-
ly Circus (londyńskie Time Square) 
oraz British Museum (gdzie znajdu-
ją się prawdziwe mumie i starożyt-
ne eksponaty z całego świata). Nie-
odłącznym punktem wycieczki jest 
również Oxford Street, ulica, przy 
której znajduje się wiele sklepów  
i restauracji. Pełni wrażeń i bogat-
si w wiedzę późnym popołudniem 
udaliśmy się przez Hyde Park, zna-
ny z wielu imprez i koncertów, do 
naszego autokaru, by wyruszyć  
w drogę powrotną do domu.

O godzinie 22.30 dotarliśmy do 
Eurotunelu pod kanałem La Man-
che. Ten podmorski tunel kolejowy 
o długości 50 km łączy Folkestone 
w Wielkiej Brytanii z francuskim 
Callais. Wieczorem dnia następne-
go przywitaliśmy naszych bliskich.

Laura Pajestka 
III B Gimnazjum 

w Górkach Wielkich
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Umuzykalnienie najmłodszych
Koncerty i audycje umuzykalnia-

jące Filharmonii Śląskiej 
w Katowicach.  

16 czerwca 2015 r., odbyła się 
ostatnia w roku szkolnym audy-
cja umuzykalniająca prowadzona 
przez muzyków z Filharmonii Ślą-
skiej w Katowicach dla wychowan-
ków Przedszkola Publicznego nr 1 
w Górkach Małych. Tym razem dzie-
ci poznały muzykę Maurycego Ra-

vela. Prawdziwą atrakcją dla dzieci 
było przywiezienie przez artystów 
różnego rodzaju instrumentów per-
kusyjnych. Przedszkolaki nie tylko 
poznawały ich nazwy i brzmienie, 
ale też próbowały wygrywać na 
nich proste melodie. 

Nasze Przedszkole od wielu lat 
organizuje dla dzieci spotkania  
z muzykami z Filharmonii Śląskiej 
w Katowicach, które są okazją do 

przeżycia prawdziwej przygody  
z muzyką klasyczną, jazzem, muzy-
ką filmową oraz zobaczenia, posłu-
chania, dotknięcia i popróbowania 
gry na różnorodnych instrumen-
tach muzycznych.

Mamy nadzieję, że systematycz-
ny kontakt z muzykami z Filharmo-
nii Śląskiej w Katowicach, obcowa-
nie z różnymi gatunkami muzyki, 
poznanie brzmienia różnorodnych 
instrumentów muzycznych oraz 
poznanie twórczości wybitnych 
kompozytorów, rozbudzi w naszych 
najmłodszych zamiłowanie i pasje 
muzyczne. Być może dołączą oni  
w przyszłości do licznych absolwen-
tów naszego przedszkola, którzy 
zostali uczniami Szkoły Muzycznej 
w Cieszynie, gdzie pod okiem pro-
fesjonalistów rozwijają swój talent 
muzyczny i kształtują charakter.

Aktywne słuchanie muzyki 
metodą Batti Strauss

W naszym przedszkolu dzieci 
mają również możliwość uczest-
niczenia w cotygodniowych zaję-
ciach muzyczno-rytmicznych pro-
wadzonych przez doświadczonego 
nauczyciela muzyki, absolwentkę 
Akademii Muzycznej w Krakowie 
panią Sylwię Czaudernę-Papiernik, 
która podczas zajęć z przedszko-
lakami stosuje metodę aktywne-
go słuchania muzyki według  Batti 
Strauss, polegającą na słuchaniu 
muzyki klasycznej i wykonywaniu 
prostych ruchów rytmicznych lub 
tanecznych wg wskazówek nauczy-
ciela. Aktywne słuchanie muzyki 
sprawia,  że dzieci nie nużą się słu-
chając nawet długich utworów mu-
zycznych.

Metoda Batii Strauss daje dzie-
ciom okazję uczestniczenia w utwo-
rze muzycznym, przeniknięcia do 
jego struktury, a w konsekwencji 
radosny i rozumny odbiór dzieła. 
Dzieci odczuwają i przeżywają ra-
dość wspólnoty tworzenia. Dzięki 
tej metodzie przedszkolaki, kształ-
cą swoją wyobraźnię dźwiękową,  
a utwór, mimo wielokrotnego słu-
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chania nie nudzi dzieci. Wykorzy-
stanie takich pomocy jak chusty  
 wstążki do ilustracji ruchowej kom-
pozycji muzycznej podnosi również 
jego atrakcyjność pod względem 
wizualnym.

Słuchanie muzyki metodą Batii 
Strauss koreluje z różnymi formami 
aktywności: słuchaniem, graniem, 
tańczeniem i śpiewaniem z elemen-
tami pantomimy, dramy i różnych 
form plastycznych. Oto niektóre 
utwory opracowane przez Batii 
Strauss:

(Country dance – J. F. Handel, 
Fiesta Aymara – mel. ludowa – Ar-
gentyna, Galop - D. Kabalewski, 
Taniec węgierski – J. Brahms, Po-
lka Italiano – S. Rachmaninow, Le 
Basque – ar. J. Galway, Pizzicato 
– L. Delibes, Marsz turecki – L. van 
Beethoven, Marsz Radeckiego –  
J. Strauss, oment Musicale – Fr. 
Schubert.). 

Również wszystkie nauczycielki 
przedszkola w Górkach Małych sto-
sują elementy metody Batii Strauss, 
z którymi zapoznały się podczas 
warsztatów metodycznych, przygo-
towując dzieci do licznych uroczy-

stości przedszkolnych z udziałem 
zaproszonych gości. 

Udział dzieci w zajęciach umu-
zykalniających ma ogromne zna-
czenie dla ich wszechstronnego 
rozwoju i sukcesu w nauce w dzie-
dzinach wydawałoby się odległych 
od muzyki, takich jak między inny-
mi matematyka i  języki obce. Mu-
zyka jest sztuką potrzebną ludziom, 
ponieważ przez nią i w niej tworzą 
oni swój świat przeżyć i wzruszeń, 
które czynią życie bogatszym i lep-
szym. Muzyka wyostrza wrażliwość, 
rozwija wyobraźnię, uczy samo-
dzielności myślenia oraz zaspokaja 
potrzebę ekspresji. Muzyka od za-
wsze towarzyszyła ludziom w naj-
ważniejszych w ich życiu wydarze-
niach.

Prekursorem badań nad wpły-
wem muzyki na percepcję słucho-
wą, aparat słuchowy i mózg był 
profesor Alfred Tomatis - francuski 
specjalista chorób uszu. Wykazał 
on, że ucho jest organem nie tylko 
do słyszenia i słuchania, ale rów-
nież: instrumentem równowagi, 
wyprostowanej postawy ciała, kon-
trolującym orientację przestrzenną, 

kontrolującym mowę, język i głos, 
organem, który energetyzuje korę 
mózgową, przygotowując ją do 
świadomego przyjmowania bodź-
ców z otoczenia. 

Tomatis zauważył, że zdynami-
zowanie kory mózgowej poprzez 
dźwięki o wysokich częstotliwo-
ściach powoduje: poprawę kon-
centracji uwagi, wzrost kreatyw-
ności, lepsze zapamiętywanie,  
podwyższenie motywacji i organizacji  
w zakresie codziennych obowiąz-
ków,  normalizację napięcia mię-
śniowego, co wpływa na prawidło-
wą postawę ciała.

„Muzyka łagodzi obyczaje” to 
powiedzenie może stać się praw-
dziwym, gdy świadomie będziemy 
wybierać dla naszych podopiecz-
nych odpowiedni rodzaj muzyki 
do słuchania. Na podstawie wielu 
badań dowiedziono, że zastosowa-
nie muzyki może pomagać również  
w leczeniu niektórych zaburzeń 
między innymi: słuchania, dysleksji,  
zespołu zaburzeń uwagi,  autyzmu. 

  Bożena Cyganik 

Laureatki konkursu przedmiotowego z historii
Zbliża się koniec roku szkolnego, 

a zatem nadchodzi czas pierwszych 
podsumowań. Niewątpliwie wielki 
sukces osiągnęły w minionym roku 
uczennice góreckiego gimnazjum, 
Julia Sajak z klasy Ia i Maria Sorko-
wicz z IIIa, które pod opieką Pana 
Władysława Gawlasa zdobyły tytuł 
Laureata Konkursu Przedmiotowe-
go z Historii. 

 Dominika Badura 
 ZSP w Górkach Wielkich
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W dniach 17 i 25 czerwca bieżą-

cego roku dla młodzieży kl. I Gim-
nazjum im. Jana III Sobieskiego  
w Brennej oraz Zespołu Szkół Pu-

blicznych w Górkach Wielkich został 
zrealizowany cykliczny program 
- szkolenie z zakresu udzielania 
pierwszej pomocy przedmedycz-
nej. Programem szkolenia zostały  
objęte  również zagrożenia zdrowia 
i życia dla młodzieży wynikające 
z eksperymentowania, zażywania 
dopalaczy, alkoholu i innych środ-
ków psychoaktywnych. 

Realizatorami tego szkolenia 
byli, dysponujący w tym zakresie 
praktyczną            i profesjonalną 
wiedzą, ratownicy medyczni Cie-
szyńskiego Pogotowia Ratunko-
wego oraz pracownicy Powiatowej 
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 
w Cieszynie.  Łącznie programem 
tym zostało objętych 105 uczniów.

  Krystian Fest 

„Żeby zdrowym być, trzeba zdrowo żyć”
       27 maja 2015 r. uczennice 

Szkoły Podstawowej im. T. Kościusz-
ki w Górkach Wielkich wzięły udział 
w konkursie teatralnym zorganizo-
wanym przez Starostwo Powiatowe 
w Cieszynie. 

Sara Urbanowicz, Daria Urbano-
wicz, Martyna Duś oraz Julia Ferfec-
ka na deskach Domu Narodowego 
zaprezentowały scenkę teatralną  
o tematyce prozdrowotnej pt. „Żeby 

zdrowym być, trzeba zdrowo żyć”. 
Uczennice klasy VI c wywalczyły  
II miejsce.

Starostwo Powiatowe zorgani-
zowało również konkurs literacki na 
bajkę o tematyce prozdrowotnej. 
Fabułę utworu należało umiejsco-
wić w regionie Śląska Cieszyńskie-
go z rozpoznawalnymi elementa-
mi kultury, historii i tradycji tego 
obszaru, np. Rotundą św. Mikołaja. 

Emilia Świerżewska z klasy V c zajęła 
I miejsce, pisząc utwór pt. „Strażnik 
Świtu”, natomiast Daria Urbanowicz 
z klasy VI c, która napisała tekst „Co 
za dużo to niezdrowo”, uplasowała 
się na miejscu II. Dziewczynki do 
konkursów przygotowała pani Mał-
gorzata Nalepa.

Dominika Badura
ZSP w Górkach Wielkich   

Laureaci w góreckiej szkole

EdukacjaEdukacja

Wspaniałe wyniki w Wojewódz-
kim Konkursie Przedmiotowym  
z Języka Polskiego dla Szkół Pod-
stawowych uzyskali uczniowie kla-
sy VI c ze Szkoły Podstawowej im. 
T. Kościuszki w Górkach Wielkich. 
Tytuł finalisty zdobyła Daria Urba-
nowicz, laureatami zaś zostali Sara 
Urbanowicz oraz Wojciech Gawlas. 

Uczniów do konkursu przy-
gotowywała p. Małgorzata 
Nalepa.

Dominika Badura
ZSP w Górkach Wielkich   
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Przesłuchania małoletnich świadków - jak przygotować 
dziecko do odpowiadania na pytania w sądzie

Wiele złych rzeczy ma miejsce 
w rodzinach, jest to m.in. przemoc, 
wykorzystywanie, alkoholizm itp. 
Dziecko niejednokrotnie jest świad-
kiem tych wydarzeń. Bywa, że sytu-
acja jest na tyle poważna, że trafia 
do sądu, a dziecko jest świadkiem, 
którego należy przesłuchać. Samo 
przesłuchanie jest trudne już dla 
dorosłego i wywołuje stres, dziecko 
przeżywa podobne, a nawet silniej-
sze emocje w takiej sytuacji. Ten 
stres można zmniejszyć, przygoto-
wując dziecko do tego wydarzenia. 
Pomimo, że dziecko przygotowuje 
do przesłuchania biegły psycholog, 
dobrze jest przygotować je do tego 
w domu. 

Oto lista Twoich praw:
- jeżeli nie ukończyłeś 15 lat 

i jesteś świadkiem/ofiarą w sprawie 
przemocy domowej lub seksual-
nej masz prawo być przesłuchany 
poza salą rozpraw, w miejscu przy-
jaznym, dostosowanym do Twoich 
potrzeb; 

- masz prawo do tego, aby 
podczas przesłuchania obecny był 
psycholog, który pomoże Ci jeśli 
czegoś nie zrozumiesz lub będzie Ci  
trudno;

- masz prawo odmówić od-
powiedzi na pytania, jeżeli dotyczą 
kogoś z Twojej rodziny. (Nie podej-
muj jednak decyzji o odmowie  zło-
żenia zeznań zbyt pochopnie. Po-
rozmawiaj o tym wcześniej z kimś 
komu ufasz, przemyśl czy chcesz 
skorzystać z tego prawa. Być może 
wtedy oskarżony uniknie kary i da-
lej będzie robił złe rzeczy. To bardzo 
ważna i trudna decyzja);
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- masz prawo powiedzieć  
o wszystkim co jest dla Ciebie waż-
ne, musisz zostać wysłuchany/a;

- masz prawo opowiedzieć 
tylko raz o tym co się zdarzyło. To co 
powiesz, powinno zostać nagrane, 
żebyś nie musiał/a powtarzać tego 
wiele razy;

- masz prawo pomylić się, 
zapomnieć o czymś, wtedy możesz 
się poprawić, powiedzieć to jeszcze 
raz;

- masz prawo do przerwy  
w przesłuchaniu, gdy poczujesz się 
źle lub będziesz bardzo zmęczony-
/a w czasie przesłuchania.

Pamiętaj jednak, że masz obo-
wiązek przyjść na przesłuchanie  
i powiedzieć prawdę o tym co się 
wydarzyło. Nie zapomnij więc:

- Słuchaj uważnie pytań sę-
dziego. Jeżeli nie zrozumiałeś/łaś 
postawionego Ci pytania, powiedz 
o tym, a sędzia postara się powie-
dzieć to w inny, bardziej zrozumiały 
sposób.

- Odpowiadaj na pytania naj-
dokładniej jak możesz.

- Zawsze mów prawdę. Two-
je zadanie polega na powiedzeniu 
prawdy: tego 
co pamiętasz, o 
tym co się wy-
darzyło.

- Nie zga-
duj, ani nie zmy-
ślaj odpowie-
dzi. Kłamstwem 
można kogoś 
bardzo skrzyw-
dzić. Masz pra-
wo nie wiedzieć 
i nie pamiętać.

- M a s z 
prawo powie-
dzieć „nie rozu-
miem” albo „nie 
pamiętam”.

- J e ś l i 
jest coś, o czym 
z a p o m n i a ł e ś /
łaś opowie-

dzieć, powiedz o tym sędziemu.
- Jeśli się pomyliłeś/łaś, po-

wiedz o tym sędziemu.
- Zanim skorzystasz z prawa 

do odmowy złożenia zeznań, do-
brze to przemyśl! To bardzo ważna 
i trudna decyzja. Nie podejmuj jej 
zbyt pochopnie. Być może wtedy 
oskarżony uniknie kary i dalej bę-
dzie robił złe rzeczy.

- Zawsze możesz zabrać ze 
sobą np. swoją ulubioną maskotkę, 
która będzie ci towarzyszyć pod-
czas przesłuchania.

- Zawsze proś sędziego i psy-
chologa o pomoc, jeśli jej potrzebu-
jesz.

Pomimo, że dziecko przesłuchi-
wane jest w bezpiecznym pokoju, 
nie na sali rozpraw, gdzie w przesłu-
chaniu uczestniczy jedynie psycho-
log i sędzia, zawsze narażone jest 
na stres, zwłaszcza jeśli zeznania 
dotyczą osób mu najbliższych. Te 
prawa i obowiązki przedstawione 
przez opiekuna lub rodzica, w przy-
jazny i zrozumiały dla dziecka spo-
sób, mogą zaoszczędzić mu dużego 
stresu i pomóc w sytuacji składania 
zeznań. 
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Sport dla każdego
Mistrzostwa Nordic Walking

W niedzielę 21 czerwca, w zakąt-
kach malowniczej Brennej odbyły 
się Mistrzostwa Nordic Walking LGD 
„Maszeruj z nami”. Do Mistrzostw 
zgłosiło się około 70 osób, pełnych 
energii,  które odwiedziły Brenną, 
by aktywnie spędzić czas, wyjść na 
dwór i zaczerpnąć świeżego po-
wietrza. Rywalizacja przebiegła na 
dwóch dystansach; krótszym 5 km 
oraz dłuższym 10km. Z marszem 
związana była nie tylko aktywność 
fizyczna, ale także przyjemna at-
mosfera i mile spędzony czas wśród 
ludzi z pasją, sport to nie tylko wysi-
łek fizyczny, ale także dobry sposób 
na relaks po ciężkim tygodniu. Nie 
zabrakło także profesjonalnej opieki 
medycznej, czuwającej nad bezpie-
czeństwem osób biorących udział 
w Mistrzostwach Nordic Walking. 
Każdy uczestnik marszu na mecie 
otrzymał pamiątkowy medal oraz 
posiłek na zregenerowanie sił.  Na-
grodą dla zdobywców pierwszych 
trzech miejsc w kategorii kobiet  
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i mężczyzn, na krótkim jak i dłu-
gim dystansie były bony zakupowe.  
W klasyfikacji ogólnej marszu na  
5 km 1 miejsce zajął Piotr Nie-
chwiejczyk, 2 miejsce Marcin Hałas, 
3 miejsce Mirosław Królikowski, na 
liście nie zabrakło także miesz-
kanek Brennej; 17 miejsce zajęła 
Agnieszka Kłóśko oraz 23 miejsce 
Wanda Ferfecka. W dystansie na  
5 km wzięła udział Czesława Gaw-
las z Górek Małych, która była naj-
starszą uczestniczką Mistrzostw, 
to dowód na to, że sport nie jest 
tylko dla młodych, ale także dla 
tych starszych. W dłuższym 10km 
marszu pierwsze trzy miejsca  
w ogólnej klasyfikacji zajęli: 1 miej-
sce Krzysztof Skiba, 2 miejsce Artur 
Biłek, 3 miejsce Mieczysław Sondel. 
Mieszkanki Brennej zajęły na tym 
dystansie miejsca w pierwszej dzie-
siątce;  5 miejsce Janina Greń oraz 
9 miejsce  Bożena Podżorska. Tych, 
którzy nie dali rady wziąć udziału 
w Mistrzostwach zachęcamy, by  
w wolnej chwili oderwać się sprzed 
telewizora i udać się na spacer po 
zakamarkach Gminy Brenna. Nordic 
Walking jest sportem dla każdego.

  
  Magdalena Macura
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Sukcesy Agnieszki Greń
Lekkoatleci na dobre rozpoczę-

li sezon. Bardzo dobrze w dwóch 
ważnych startach zaprezento-
wała się zawodniczka UKS Bren-
na-Górki Agnieszka Greń. Pod-
czas Mistrzostw Śląska Juniorów 
młodszych, które odbyły się w So-
snowcu, zdobyła brązowy  medal  

Judo na fali
TURNIEJ JUDO DZIECI Z OKAZJI 

DNIA DZIECKA - DĘBOWIEC 2015

Z okazji Dnia Dziecka w dniu 
30.05.2015 r. odbył się w Dębow-
cu Turniej Judo, w którym  wzięło 
udział 95 zawodników z 10 klubów 
sportowych. W składzie startującej 
w tym Turnieju drużyny Stowarzy-
szenia Sportowego ,,DĄB” Dębo-
wiec wystąpiła jedenastka zawodni-
ków z Brennej, osiągając w poniżej 
podanych  kategoriach wagowych 
kolejne sukcesy.

Klasyfikacja indywidualna
1. Jędrzej  Kurdun - kategoria wa-
gowa 24 kg  - I miejsce 
2. Łukasz Małysz - kategoria wago-
wa 27 kg  - II  miejsce 
3. Radosław Hołomek - kategoria 
wagowa 26 kg  - I miejsce 
4. Maksymilian Styczeń  - kategoria 
wagowa 30 kg  - III miejsce 
5. Justyna  Kłósko - kategoria wa-
gowa 32 kg  - I miejsce 
6. Aleksander Kurdun - kategoria 
wagowa 34 kg  - I miejsce 
7. Nikolas Mokrysz - kategoria wa-

gowa 37 kg - III miejsce 
8. Kamila Mokrysz - kategoria wa-
gowa 39 kg - II  miejsce 
9. Filip Wantulok - kategoria wago-
wa 39 kg  - II   miejsce 
10. Mateusz Madzia - kategoria 
wagowa 42 kg  - I    miejsce 
11. Weronika Wieczorek - kategoria 
wagowa +49 kg - II miejsce 

Klasyfikacja drużynowa
1. Budowlani Sosnowiec 
2. UKS 2 Rydułtowy
3. Stowarzyszenie Sportowe ,,Dąb” 
Dębowiec
4. ,,Sokół” Pisarzowice 
5. MOSiR Cieszyn. 

TURNIEJ DZIECI W JUDO 
 JASTRZĘBIE  ZDRÓJ - 2015

Rozegrany w dniu 13.06.2015 r., 
w Jastrzębiu Zdroju Turniej Dzieci  
w Judo to następne  prestiżowe 
zawody zakończone sukcesami 
wymienionej ósemki breńskich za-
wodników.

Klasyfikacja indywidualna
1. Aleks Brudny - kategoria wagowa 
24 kg - I  miejsce 
2. Radosław Hołomek - kategoria 
wagowa 26 kg - I  miejsce 

w biegu na 3 km. Tydzień wcześniej 
mieszkanka Brennej  w zawodach 
„Nadziei Olimpijskich” na stadionie  
w Bielsku-Białej zajęła trzecie miejsce  
w biegu na 800 m. Gratulujemy i ży-
czymy dalszych sukcesów.

                                                                                                      
     UKS Brenna - Górki
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3. Łukasz Małysz - kategoria wago-
wa 27 kg - II miejsce 
4. Kacper Bury - kategoria wagowa 
33 kg - I  miejsce 
5. Kamila Mokrysz - kategoria wa-
gowa 38 kg - II miejsce 

6. Nikolas Mokrysz  - kategoria wa-
gowa 41 kg - I  miejsce 
7. Mateusz Madzia - kategoria wa-
gowa 42 kg - I  miejsce 
8. Weronika Wieczorek - kategoria 
wagowa 48 kg - I  miejsce 

Gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów zarówno naszym milusiń-
skim, jak i trenerom.

  
  Krystian Fest

Gimnazjalistki z Górek Wielkich na podium
Drugi rok z rzędu piłkarki ręczne 

z Gimnazjum w Górkach Wielkich 
okazały się najlepsze w rywaliza-
cji dziewcząt szkół gimnazjalnych 
i zdobyły tytuł mistrzyń powiatu 
cieszyńskiego. Podopieczne trene-
ra Ryszarda Kołodzieja po zdobyciu 
I miejsca w powiecie cieszyńskim 
wywalczyły tytuł mistrzyń rejonu 
Pszczyna-Cieszyn. Ta wygrana dała 
dziewczynom awans do półfinałów 
Mistrzostw Województwa Śląskie-
go, w którym zmierzyły się z druży-
nami Katowic, Tychów i Chorzowa. 
Osiągnięcie półfinału wojewódz-
kiego nie było łatwe, a już na pew-
no nikt nie spodziewał się tego, co 
wydarzy się w kolejnych meczach. 

Górecka drużyna zajęła bowiem 
II miejsce, plasując się za Chorzo-
wem, a przed Tychami i Katowicami. 
To spowodowało, że w ostatecznej 
punktacji w Mistrzostwach Woje-
wództwa Śląskiego dziewczyny  
z Górek Wielkich zajęły V miejsce. 
To jeden z największych sukcesów 
sportowców z góreckiej szkoły. 
W drodze do niego dziewczyny 
osiągnęły wyniki:

Górki Wielkie - Brenna – 22:8
Górki Wielkie - Strumień – 11:1
Górki Wielkie - Skoczów – 10:3
Górki Wielkie - Ustroń – 13:13
Górki Wielkie - Pogwizdów – 33:7
Górki Wielkie - Pszczyna – 23:16
Górki Wielkie - Katowice – 18:10

Górki Wielkie - Chorzów – 6:24
Na sukces zapracowały: Maria 

Sorkowicz, Julia Sajak, Karolina Ko-
nieczny, Kinga Waliczek, Aleksandra 
Smelik, Klaudia Dutka, Magdalena 
Krysta, Marta Myśliwiec, Zuzanna 
Siwy, Julia Bąk, Karolina Matuszny, 
Dominika Balas, Patrycja Waniołka, 
Paulina Kłósko, Żaneta Talik.

To nie jedyny w tym roku suk-
ces dziewcząt, bowiem w mistrzo-
stwach powiatu cieszyńskiego za-
jęły II miejsce w koszykówce i III 
miejsce w drużynowych zawodach 
lekkoatletycznych.

Dominika Badura
ZSP w Górkach Wielkich

Bieg Młodości w Knurowie
Na specjale zaproszenie MOSiR 

Knurów dzieci i młodzież naszej 
gminy wyjechali na Bieg Młodości 
do Knurowa. Rywalizacja toczyła się 
w różnych kategoriach wiekowych, 
od szkoły podstawowej do gimna-
zjum. Trzydziestopięcioosobowa 
ekipa naszej gminy zaprezentowała 

się znakomicie, zdobywając wiele 
pucharów. 

Miejsca na podium zdobyli: Sta-
nisław Mendrek, Nadia Krzempek, 
Milena Widenka, Aleksandra Ja-
worska, Samuel Kuczera, Radosław 
Greń,  Dorota Staś, Paweł Niedoba, 
Małgorzata Greń, Patrycja Chujeba.  

Po sportowej rywalizacji nasza eki-
pa wraz z opiekunami została za-
proszona przez organizatorów na 
uroczysty obiad, po  którym każdy 
zawodnik otrzymał pamiątkową ko-
szulkę. 

  UKS Brenna-Górki
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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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