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Świąteczne koncerty

Gminne inwestycje  

Piernikowe cuda w Górkach
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Patrząc za okno, znów mam nie-
odparte wrażenie, że zima o Bren-
nej zapomniała. Poza dosłownie 
paroma dniami z mrozem i śnie-
giem, nie przypomina styczniowej 
aury. Fakt ten zapewne nie cieszy 
uczniów województwa śląskiego, 
dla których co dopiero rozpoczęły 
się upragnione ferie zimowe. Jeże-
li w dalszym ciągu nie uda się po-
jeździć na sankach czy nartach, to 
alternatywą pozostanie działają-
ce od rana do wieczora lodowisko  
w Parku Turystyki. Wierząc przy-
słowiu umieszczonym na pierw-
szej kartce breńskiego kalendarza 
„Trzech Króli mrozym dzierży by-
dzie jeszcze długo zima” na śnieg 

nie mamy co liczyć, gdyż 6 stycz-
nia termometry pokazywały nawet 
10 stopni na plusie. Kto wie, może 
znów matka natura spłata nam figle 
i w kwietniu, kiedy przypadać będą 
święta wielkanocne, zające po raz 
kolejny będzie można ulepić z bia-
łego puchu.

Mimo braku zimowego klima-
tu, świąteczny nastrój w naszej 
gminie można było poczuć na każ-
dym kroku. To za sprawą jarmarku 
świątecznego oraz licznie organi-
zowanych zarówno w Brennej jak i 
Górkach przedstawień jasełkowych  
i koncertów. Jestem pewna, że wie-
lu mieszkańców naszej miejscowo-
ści za sprawą Kamila Stocha okres 

poświąteczny spędziła z nosem  
w telewizorze. Ale takich emocji jak 
najbardziej sobie nie odmawiajmy, 
bo cudnie jest patrzeć na zwycię-
stwo naszego rodaka w tak presti-
żowym turnieju jakim jest Turniej 
Czterech Skoczni. Może chociaż  
w taki sposób zimowa atmosfe-
ra skoków narciarskich zagościła  
w naszych domach.

Tymczasem oddaje w Państwa 
ręce pierwszy w tym roku i w cało-
ści kolorowy numer naszej gminnej 
gazety. Miłej lektury!

  Sonia Gawlas

Od redakcji
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Szanowni Mieszkańcy Brennej i Górek

Rozpoczęliśmy nowy rok 2018 
z nadzieją, która jak w przesłaniu 
życzeń świąteczno-noworocznych 
spełnić ma wszystkie nasze ma-
rzenia. Nadzieją przecież człowiek 
żyje, bo nadzieja życie ludzkie sło-
dzi. Mamy nadzieję, że wydarzy się  
w przyszłości coś, co planujemy i na 
co czekamy. Liczymy, że tak się sta-
nie. I ta przyszłość w jakiś sposób 
określa nasze dziś. Podejmujemy 
wysiłek, aby osiągnąć zamierzo-
ny cel. Pragniemy przecież, aby na 
kartach kalendarza rozpoczętego 
nowego roku zapisywać osiągnięcia  
i sukcesy będące owocami realizacji 
otrzymanych darów. A każdy z nas 
takie dary otrzymał. 

Przed nami wyjątkowy rok pod 
wieloma względami, które będziemy 
realizować na płaszczyznach osobi-
stych, społecznych, gospodarczych  
i politycznych. Podobnie jak w dys-
cyplinach sportowych można sta-
nąć w blokach startowych jako za-
wodnik walczący indywidualnie lub 
jako drużyna pracująca kolektywnie, 
osiągając wymarzony cel. Główną 
areną naszych wspólnych zmagań 
będzie teren i obszar całej naszej 
gminy. To właśnie w grudniu myśląc 
o tej płaszczyźnie społecznej razem 
z Radą Gminy przygotowaliśmy plan 
działań na cały rok. Uchwalony bu-
dżet, który prezentujemy w formie 
broszury przedstawiającej w sposób 
obrazkowy najważniejsze informa-
cje stanowiące podstawę gospo-

darki finansowej gminy, będzie dla 
nas rozkładem jazdy, według któ-
rego jako drużyna razem będziemy 
poruszać się po całorocznej bieżni. 
Nasz wspólny wysiłek połączony 
z zaangażowaniem każdej Waszej 
złotówki pozwoli zrealizować zada-
nia poprawiające warunki naszego 
życia. Książeczka budżetu obrazko-
wego w formie insertu, znajduje się 
wewnątrz tego wydania gazetki. Za-
chęcam do przeanalizowania i zapo-
znania się, skąd biorą się pieniądze 
w budżecie, na co je przeznaczamy 
i jakie planujemy inwestycje w 2018 
roku. Osobiste Państwa osiągnię-
cia niewątpliwie przyczynią się do 
zbudowania nierozerwalnej więzi 
naszych rodzin, stanowiących pod-
stawowy fundament społeczności 
gminnej.

 Jako wójt gminy, wspólnie z rad-
nymi spoglądamy też na płaszczy-
znę gospodarczą, wykazując wiel-
kie zatroskanie zrównoważonym 
rozwojem naszej Gminy, głównie 
w aspekcie rozwoju turystyki, któ-
rą traktujemy jako przemysł dający 
miejsca pracy dla naszych mieszkań-
ców z perspektywą na przyszłe po-
kolenia. Liczę, że rozpoczęte prace 
planistyczne, połączone z zaanga-
żowaniem inwestycyjnym, wsparte 
potencjałem społecznym pozwolą 
nam realizować zamierzone cele. 
Z pewnością sfinalizujemy rozpo-
częty, trudny technicznie projekt 
transgraniczny dotyczący remontu 
i modernizacji tzw. „Starego Kina”,  
z którego powstanie Beskidzki Dom 
Zielin „Przytulia”. Jednym z głów-
nych celów powiększania kondycji 
finansowej budżetu gminy są dota-
cje ze środków zewnętrznych m.in.  
z Unii Europejskiej. Na ten rok w pla-
nie budżetu widnieje kwota prawie 
5 milionów złotych. Na przestrzeni 
kadencji zrealizowaliśmy wiele pro-
jektów, które teraz rozliczamy, są 
projekty, których realizacja została 
rozpoczęta i projekty, które pla-
nujemy zrealizować w najbliższym 
czasie. Obsługa zadań projekto-
wych ze środków zewnętrznych to 
olbrzymi zakres prac absorbujących 
całą administracje naszego urzędu. 

Chciałbym przy tej okazji w imieniu 
Państwa podziękować wszystkim 
pracownikom za zaangażowanie, 
fachowość, sumienność i odpowie-
dzialność. 

Projektem kluczowym, do któ-
rego przygotowujemy się wspólnie 
z inwestycyjnym zespołem projek-
towym, jest Centrum Aktywnego 
Wypoczynku, które ma powstać  
w rejonie góry Kotarz. Wsparcie Mi-
nisterstwa Inwestycji i Rozwoju, na 
czele którego stanął nowy minister 
Jerzy Kwieciński, który osobiście 
czuwa nad realizacją tego projektu, 
w połączeniu z zaangażowaniem 
potencjału społecznego naszych 
mieszkańców i możliwościami inwe-
storów, pozwoli nam optymistycz-
nie patrzeć na znaczący postęp prac 
zmierzających do rozpoczęcia tej 
inwestycji. 

Bardzo istotnym elementem, 
na który pragnę zwrócić uwagę, 
jest budowa i rozbudowa sieci ka-
nalizacyjnej i wodociągowej. Jako 
gmina turystyczna pragniemy za-
dbać o ochronę walorów i wartości 
ekologiczno-przyrodniczych, stąd 
też znacząca na ten cel pozycja  
w budżecie. Pielęgnując bardzo do-
brą współpracę z Panem Starostą 
Powiatu i z Panią dyrektor Powia-
towego Zarządu Dróg, pragniemy 
wspólnie kontynuować remonty  
i poprawę nawierzchni dróg. 

Wspominając o tym, że rok ten 
będzie rokiem wyjątkowym, myślę 
tutaj o roku wyborczym. Aż trud-
no uwierzyć, że kończy się jesienią 
czteroletnia kadencja Rady i mojej 
pracy na stanowisku wójta Gminy. 
Warto przy tej okazji podkreślić, że 
pomimo wielu trudności, współpra-
ca dla tak życzliwej społeczności 
gminnej jest dla mnie wielką satys-
fakcją i przyjemnością. Wspólne zre-
alizowanie wielu tematów i spraw, 
daje mi poczucie dobrze spełnio-
nego obowiązku i rodzi nadzieję na 
owocną dalszą współpracę. Bardzo 
dziękuję. Zapraszając do lektury 
przesyłam serdeczne pozdrowienia. 

       Jerzy Pilch

Informacje/Wydarzenia
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Podziękowanie
W dniach 11-12 grudnia b.r. w rejonie powiatu cieszyńskiego rozszalała się wichura, 
która dotknęła budynek Zespołu Szkół w Górkach Wielkich. Uszkodzony został dach 

na hali sportowej od strony południowej oraz zachodniej. 
12 grudnia około godziny 6.00 rano silne porywy wiatru zerwały część pokrycia dachowego 

wykonanego z blachy trapezowej. Natychmiast wezwano straż pożarną, 
która z wielkim poświęceniem, narażając swoje zdrowie, a nawet życie, 

ratowała pozostałe pokrycie dachowe. W związku z tym dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Górkach Wielkich składa podziękowanie strażakom z Państwowej Straży Pożarnej ze Skoczowa, 

Ochotniczej Straży Pożarnej z Górek Małych oraz Ochotniczej Straży Pożarnej z Brennej 
za udział w akcji zabezpieczania dachu przed dalszymi uszkodzeniami.

  

      Karol Niedźwiecki 

Budowa kanalizacji sanitarnej w Górkach Wielkich 
(Szpotawice) – etap III

W dniu 28 listopada 2017r.  
w Urzędzie Marszałkowskim Woje-
wództwa Śląskiego w Katowicach, 
podpisana została Umowa o dofi-
nansowanie projektu „Budowa ka-
nalizacji sanitarnej w Górkach Wiel-
kich (Szpotawice) – etap III”.

Inwestycja zakłada wykonanie 

5,3 km kanalizacji sanitarnej wraz 
z siecią przyłączy domowych w re-
jonie ulic: Szpotawicka, Stroma, Żu-
rawia, Krucza, Jaskółcza, Drozdów, 
Zacisze w Górkach Wielkich. Plano-
wany termin zakończenia przedsię-
wzięcia to listopad 2019r. 

Poziom pomocy ze środków Eu-

ropejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
w ramach Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2014-2020 
wynosi 63,63 % kosztów kwalifiko-
wanych. 

  UG Brenna
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Biologiczne oczyszczalnie ścieków  
w Gminie Brenna – Etap III

Zarząd Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Katowicach 
na posiedzeniu w dniu 28.08.2017 
r. podjął uchwałę nr 1287/2017  
w sprawie udzielenia Gminie Bren-
na dofinansowania w formie dota-
cji (40% kosztów kwalifikowanych) 
i pożyczki (60% kosztów kwalifi-
kowanych) na realizację zadania 
pn.: „Budowa przydomowych bio-
logicznych oczyszczalni ścieków 
na terenie Gminy Brenna – Etap 
III”.  W efekcie podpisano w dniu 
20.11.2017 umowę dotacji, gdzie 
Gmina Brenna otrzymała wspar-

cie  w wysokości 41.398,00 zł,  
a w dniu 28.11.2017 r. umowę po-
życzki w wysokości 62.097,00 zł.

W ramach inwestycji zapla-
nowano wykonanie 7 przydomo-
wych, biologicznych oczyszczalni 
ścieków na terenie Gminy Brenna. 
Miejsca inwestycji znajdują się na 
terenach poza aglomeracją, tzn., że  
w przyszłości nie będą podłączone 
do zbiorowej sieci kanalizacyjnej. 
W zamontowanych urządzeniach 
następuje redukcja ładunku zanie-
czyszczeń w ściekach do wielkości 
dopuszczalnych w Rozporządze-
niu Ministra Środowiska z dnia 18 

listopada 2014 r. w sprawie wa-
runków, jakie należy spełnić przy 
wprowadzaniu ścieków do wód lub 
do ziemi oraz w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środo-
wiska wodnego. Realizacja zadania 
przyczynia się do poprawy jakości 
wód powierzchniowych, których 
stan decyduje o walorach krajobra-
zowych, rekreacyjnych, a także wa-
runkuje bytowanie i rozwój wielu 
gatunków roślin i zwierząt.

  UG Brenna

Budowa wodociągu w Brennej Leśnicy
W ramach zadania „Rozbudo-

wa sieci wodociągowej na tere-
nie Gminy Brenna polegająca na 
budowie wodociągu w Brennej 
Leśnicy”.

Wójt Gminy w Brennej informu-
je, że 23 stycznia 2018 roku Gmina 
Brenna podpisała umowę z firmą 
HYDRO-INSTAL Zakład Instalacji Sa-
nitarnych Homa–Homa Spółka Jaw-
na, z siedzibą Mazańcowice 178, 
43-391 Mazańcowice, na „Rozbudo-
wę sieci wodociągowej na terenie 
Gminy Brenna poprzez budowę wo-
dociągu w Brennej Leśnicy”. 

Zgodnie z przeprowadzonym 
postępowaniem przetargowym,  
w którym do zamawiającego wpły-
nęły 3 oferty, firma jw. złożyła naj-
korzystniejszą ofertę, tj. spełniła 

wszystkie warunki udziału w postę-
powaniu oraz otrzymała największą 
łączną liczbę punktów wg kryteriów 
oceny ofert. 

Koszt robót budowlanych, zgod-
nie ze złożoną ofertą wynosi brutto 
1.877.346,08 zł.

Przedmiotem inwestycji jest bu-
dowa wodociągu w Brennej Leśnicy 
zgodnie z projektem budowlano-
wykonawczym i specyfikacją tech-
niczną wykonania i odbioru robót 
opracowaną przez firmę GEOKART–
INTERNATIONAL Sp. z o.o. ul. Wita 
Stwosza 44, 35-113 Rzeszów. Źró-
dłem zasilania dla projektowanej 
rozbudowy będzie istniejący wo-
dociąg PE 110 mm zlokalizowany  
w rejonie Ośrodka Zdrowia w Bren-
nej Leśnicy. W ramach zadania  pla-

nuje się wykonać sieć wodociągo-
wą z przyłączami o łącznej długości 
3869 m. Do sieci wodociągowej zo-
stanie przyłączonych 28 budynków.

Roboty zgodnie z zawartą umo-
wą planuje się zakończyć do 30 li-
stopada 2018 roku.

Zamówienie realizowane jest  
w ramach projektu „Rozbudowa 
sieci wodociągowej na terenie Gmi-
ny Brenna” współfinansowany ze 
środków unijnych Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Ślą-
skiego na lata 2014-2020”.

  UG Brenna
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Opłata od posiadania psa
Przypominamy, iż właścicie-

le czworonogów są zobowiązani 
do uiszczania opłaty z tytułu po-
siadania psa. Zgodnie z uchwała 
nr VIII/67/15 Rady Gminy Brenna  
z dnia 26 listopada 2015 roku  
w sprawie określenia wysokości 
opłaty od posiadania psa, zasad 
ustalania poboru i terminu płatno-
ści - opłata wynosi 35,00 zł rocznie 
od jednego psa i jest płatna w ter-
minie do 30 kwietnia danego roku 
podatkowego. Opłatę można uiścić 
w kasie Urzędu Gminy Brenna lub 
przelewem na konto bankowe: 33 

8111 0009 2001 0036 9950 0001. 
Opłaty od posiadania psów nie 

ponoszą:
- członkowie personelu przed-

stawicielstw dyplomatycznych  
i urzędów konsularnych oraz inne 
osoby zrównane z nimi, jeżeli nie 
są obywatelami polskimi i nie mają 
miejsca stałego pobytu na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej - 
pod warunkiem wzajemności;

- osoby zaliczone do znacznego 
stopnia niepełnosprawności - z ty-
tułu posiadania jednego psa;

- osoby niepełnosprawne - z ty-

tułu posiadania psa asystującego; 
- osoby w wieku powyżej 65 lat 

prowadzące samodzielnie gospo-
darstwo domowe - z tytułu posia-
dania jednego psa;

- podatnicy podatku rolnego od 
gospodarstw rolnych - z tytułu po-
siadania nie więcej niż dwóch psów.

W przypadku, gdy pies został 
nabyty po 30 czerwca danego roku 
opłatę pobiera się w połowie staw-
ki, tj. 17,50 zł.

  UG Brenna

Odbiór śmieci
W wyniku rozstrzygnięcia kolej-

nego postępowania przetargowe-
go na usługę odbioru i zagospo-
darowania odpadów komunalnych 
na rok 2018, wyłonione zostało 
Konsorcjum firm: P.H.U Operatus 
Marian Krajewski z siedzibą w Biel-
sku-Białej przy ul. Cyniarskiej 38  
i Operatus Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością oraz Spółka 
Komandytowa z siedzibą w Jaworzu 
przy ul. Cieszyńskiej 391. Konsor-
cjum firm będzie odpowiedzialne 

za odbiór odpadów zmieszanych, 
biodegradowalnych, popiołu oraz 
przeterminowanych lekarstw  
z trzech aptek z terenu gminy, tj.: 
apteki „W Górkach”, „Apteki w Bren-
nej” oraz apteki „Przy Wiarusie”. 
Podobnie jak w roku ubiegłym, od-
pady zbierane w sposób selektyw-
ny, czyli papier, szkło oraz metale  
i tworzywa sztuczne będą zbierane 
przez Zakład Budżetowy Gospodar-
ki Komunalnej w Brennej. Za zbiór-
kę odpadów wielkogabarytowych 

oraz zużytego sprzętu elektronicz-
nego i elektrycznego, prowadzo-
ną raz w roku, której termin został 
podany w Harmonogramie wywozu 
śmieci na rok 2018, będzie odpo-
wiedzialne ww. Konsorcjum firm. 

W związku z faktem, że dotarły 
do nas informacje, że nie do wszyst-
kich Mieszkańców gminy dotarł 
„Harmonogram wywozu śmieci na 
rok 2018”, publikujemy go ponow-
nie.  

  UG Brenna
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Harmonogram wywozu śmieci na rok 2018
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Termomodernizacja budynku  
Szkoły Podstawowej nr 2 w Brennej 

z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii
W dniu 11 stycznia 2018 roku 

Wójt Gminy Brenna podpisał umo-
wę z firmą FAKTORIA AB Sp. z o.o., 
z siedzibą przy ul. Zawadzkiego 18, 
43-252 Golasowice, na „Termomo-
dernizację budynku Szkoły Podsta-
wowej nr 2 w Brennej z wykorzysta-
niem odnawialnych źródeł energii”. 

Przedmiotem inwestycji jest ter-
momodernizacja budynku Szkoły 
Podstawowej nr 2 im. S. Żeromskie-
go, zlokalizowanej w Brennej przy 
ulicy Bukowa 45, z wykorzystaniem 
odnawialnych źródeł energii. W ra-

mach inwestycji nastąpi wzmoc-
nienie istniejącej więźby dachowej 
pod panele fotowoltaiczne, wymia-
na pokrycia dachowego, wykonanie  
instalacji fotowoltaicznej i pompy 
ciepła, modernizacja instalacji c.o., 
docieplenie ścian, stropodachu, 
wykonanie przebudowy schodów 
wejściowych głównych oraz bocz-
nych, remont pokrycia dachowego 
budynku szkoły wraz z wymianą ry-
nien. Zakończenie inwestycji zapla-
nowano na  sierpień 2018 roku, a jej 
koszt to kwota: 1.987.882,49zł. 

To kolejna placówka oświato-
wa na terenie gminy Brenna, która 
będzie wykorzystywać odnawialne 
źródła energii, co wpływa na ogra-
niczenie kosztów bieżącego jej 
utrzymania. Na realizację tej inwe-
stycji pozyskano dofinansowanie ze 
środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Śląskiego na 
lata 2014-2020”.

  UG Brenna 
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Projekt „Beskid Śląski - wspólne dziedzictwo”
Remonty w Brennej, jak i w By-

strzycy nadal trwają. W naszym bu-
dynku wykonano już: czyszczenie, 
impregnację oraz malowanie bali 
zewnętrznych, omszenie, wymia-
nę stolarki okiennej i drzwiowej, 
rekonstrukcje ganku z motywami 
rzeźbiarskimi, a także wiele prac we-
wnątrz: wylewki, gładzie, położono 
glazurę... Prace postępują. Również 
dotyczy to zadań, które nie związa-
ne są z robotami budowlanymi, a 
dotyczą naszego projektu. Obecnie 
pracujemy nad szlakami rowero-

wymi, samochodowymi i pieszym, 
łączącymi Brenną z Bystrzycą. Trasy 
zostały wyznaczone, zmapowano 
na nich główne atrakcje oraz wy-
darzenia kulturalne i sportowe. Na 
bazie zebranych treści powstanie 
przewodnik, mapa i gra terenowa. 
Został wydany kalendarz, którego 
motywem przewodnim są zioła. 
Rozpoczęła się kampania promo-
cyjna na portalu polskim i czeskim, 
gdzie przez pół roku będzie poja-
wiać się baner informujący o pro-
jekcie. Zbliżamy się coraz bardziej 

do otwarcia naszego Beskidzkiego 
Domu Zielin, więc rezultaty pracy są 
coraz bardziej widoczne, co z pew-
nością nie umyka Państwa uwadze. 
Wszelki postępy na bieżąco są pu-
blikowane na profilu portalu spo-
łecznościowego facebook, gdzie 
obok informacji o projekcie znajdą 
Państwo najróżniejsze ciekawostki 
dotyczące naszego regionu. Zapra-
szamy do śledzenia nas w sieci. 

 Dorota Greń-Grajewska

Ochrona przed ASF
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Dzień Babci i Dzień Dziadka
W dniu 23 stycznia w Piwni-

cy Artystycznej członkowie Klubu 
Seniora „Marzenie” uroczyście ob-
chodzili Dzień Babci i Dziadka. Po-

mysł utworzenia święta pojawił się  
w tygodniku „Kobieta i Życie”  
w 1964 roku, a jego datę zawdzię-
czamy Mieczysławie Ćwiklińskiej, 
znanej sławie kina i teatru, która 
obchodziła swoje 85-lecie. Redakcja 
„Ekspresu Poznańskiego” wręczyła 
jej tort oraz kwiaty, ustanawiając 
tym samym Dzień Babci.  Słowami  
„Czy wiesz moja Babciu kochana, 
że w myślach moich jesteś od rana? 
Gdy sen z moich oczu rano zmywa-
łem, o życzeniach dla Ciebie myśla-
łem. Szukałem dla Ciebie czegoś 
cennego, aż w końcu znalazłem coś 
bardzo drogiego. Płomień miłości 

Ci ofiaruję, bo tego ludziom ciągle 
brakuje. Chcę abyś wiecznie szczę-
śliwa była i sto wiosenek w zdrowiu 
przeżyła”. 

Prezes Ludwik Gluza zwrócił się 
do wszystkich babć i na ręce babci 
Danusi złożył symboliczną laurkę. 
Pani Maria Małysz słowami „Dro-
giemu Dziadkowi zawsze uśmiech-
niętemu, życzę dużo radości i dni 
pełnych miłości. Szczęściem wypeł-
nionych chwil, a do pracy dużo sił” 
zwróciła się do wszystkich dziad-
ków i na ręce dziadka Henryka zło-
żyła laurkę. Swoją obecnością za-
szczycił seniorów wójt Jerzy Pilch, 
który zawsze znajdzie dobre słowo 
i przekaże go obecnym. 

Wśród obecnych dziadków prze-
prowadzono sondę, kto ma najwię-

cej wnucząt. I tak państwu Janinie 
i Janowi Haratyk za 11 wnucząt 
odśpiewano sto lat. Kropkę nad „i” 
postawiły maluchy z Publicznego 

Przedszkola nr1. w Brennej, które 
pod opieką pań: dyr. Marii Greń, 
Aleksandry Madzi i Jadwigi Toma-
li dały wspaniały występ. Dzieci 
pięknie ubrane w nasze góralskie 
stroje zrobiły furorę, za co zostały 
gromkimi brawami uhonorowane 
i obdarowane łakociami. Serdecz-
nie podziękowano również paniom 
nauczycielkom. Prezes Ludwik Glu-
za powiedział: „Te dzieci to nasze 
dobro narodowe, na które należy 
dmuchać i chuchać, aby im niczego 
nie brakowało, aby mogły się dalej 
rozwijać”.

  Ludwik Gluza



13Strona 13 Wieści znad Brennicy

W
ie

śc
i z

na
d

 B
re

nn
ic

y

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

10gr/szt. netto – wkładki, ulotki do gazety

Informacje/Wydarzenia
Droga do zrozumienia

„Najczęściej ludzie są na tyle 
szczęśliwi, na ile postanowią nimi 
być” /Abraham Lincoln/.

Rodzina pierwotna człowieka 
powinna być podstawowym źró-
dłem wszelkich norm, wartości  
i zasad, jak również powinna za-
wsze stanowić poczucie bezpie-
czeństwa i zaspakajać niezbędną  
w rozwoju dziecka miłość i auto-
nomię w tymże rozwoju. Dzieci 
odbijają, a właściwie powielają za-
chowania nasze, rodziców. Dlatego, 
jako rodzice winniśmy często zada-
wać sobie pytanie: czy to co robię 
jest dobrym przykładem dla moich 
dzieci? 

Jeżeli stało się to co najgorsze, 
utraciliśmy kontrolę nad spoży-
waniem alkoholu, należy wysunąć 
pierwsze pytanie. Jak sobie pora-
dzić z uzależnieniem od alkoholu? 
Powinniśmy zaakceptować fakt, iż 
jest to choroba alkoholowa. Abso-
lutnie nie oznacza to to, że mamy 
się pogodzić z tym faktem i dalej 
tkwić w uzależnieniu. Choroba, jak 
każda inna podlega leczeniu. Na-
leży podjąć jedyną słuszną decy-
zję leczenia się. Alkohol niszczy to, 
co w człowieku jest najpiękniejsze  
i najbardziej wartościowe, niszczy 
człowieka, relacje z bliskimi. Utrata 
kontroli picia alkoholu przyczynia 
się nie tylko do utraty zdrowia, ale 
do rozpadu rodziny. Powracam do 
pytania:  Jak sobie poradzić z uza-
leżnieniem od alkoholu? Terapia 
dla osób uzależnionych, ryzykow-
nie spożywających, szkodliwie spo-
żywających jest ogólnie dostępna, 
ponadto sporo jest literatury zwią-

zanej stricte z opisem choroby, po-
radami, ruchem AA. Jeżeli dalej się 
oszukujesz: że nie masz tego pro-
blemu, nad wszystkim panujesz, a 
zaistniałe okoliczności to zwykły 
przypadek, to pomyśl o tym w in-
nym aspekcie. Mianowicie: czy moi 
bliscy również tak to postrzegają? 
czy są szczęśliwi? czy czasem ich nie 
krzywdzę? Trzeźwy rodzic powinien 
zastanowić się nad pytaniem: czy 
nie krzywdzę własnych dzieci zga-
dzając się na to, że akceptuję awan-
tury, przemoc stosowaną przez ich 
ciągle pijanego ojca/matkę? 

Wielka Księga, a cóż to jest?  
W skrócie można powiedzieć, jest 
to program przy pomocy które-
go, osoba uzależniona powraca do 
zdrowia, zachowuje abstynencję 
i trzeźwieje - rozumiejąc to słowo 
jako stan umysłu. Zgodnie z zapisa-
mi tej Księgi nie wracają do zdrowia 
ludzie, którzy nie mogą lub nie chcą 
całkowicie poddać się temu progra-
mowi. Wydawałoby się nic bardziej 
prostego. Zresztą całkowicie stwier-
dzenie mylne, otóż aby zdrowieć 
należy z natury być zdolnym do 
zachowania uczciwości wobec sa-
mego siebie. Niestety nie wszyscy 
rodzą się z tą umiejętnością, oso-
by jej pozbawione nie radzą sobie  
w programie. Są także osoby, któ-
rych cierpienie wypływa z głębo-
kich zaburzeń emocjonalnych lub 
umysłowych, ale pomimo to, wie-
lu z nich powraca do zdrowia, je-
śli tylko uporają się z tym stanem  
i zdobędą się na uczciwość wobec 
siebie. Zdrowienie jest procesem 
złożonym i rozległym w czasie. 

Na co dzień w pracy z osobami 

uzależnionymi w aktywnej fazie 
choroby  spotykam się z ich stro-
ny z krytyką co do działań ruchu 
AA, negatywnym nastawieniem do 
terapii. Nawet jestem w stanie zro-
zumieć, że to negatywne nastawie-
nie z pewnością wiąże się z trud-
nym do zaakceptowania faktem, iż 
osoba zdaje sobie sprawę, że jest 
uzależniona i nie radzi sobie z tym 
stanem, ponadto ciężko jest jej 
pogodzić się z tym stanem rzeczy. 
Samo zrezygnowanie z konsumpcji 
alkoholu już jest barierą ciężką do 
pokonania, a co dopiero podjęcie 
dalszych kroków. Spowodowane 
szkody zarówno w zdrowiu psy-
chicznym jak i fizycznym tzn. utra-
ta kontroli spożywania lub nawet 
uporczywy przymus picia, stanowią 
kolejną barierę. 

Stosowanie półśrodków w cho-
robie alkoholowej nic nie daje, nie 
ma możliwości powrotu kontrolo-
wanego spożycia alkoholu, czy też 
ograniczenia spożywania. Wcze-
śniej czy później kończy się w ten 
sam sposób, tylko, że wówczas dno 
jest głębsze. W konsekwencji alko-
holik staje się niezdolny do kiero-
wania własnym życiem, całkowicie 
utracił wolność do decydowania  
o własnej autonomii, o którą tak 
zabiegał podczas picia alkoholu. 
„Trzeźwość wyraża się w odpowie-
dzialnej postawie wobec napojów 
alkoholowych i korzystania z nich  
z umiarem i roztropnością” /Bp T. 
Bronakowski: Ku trzeźwości Naro-
du, Małopolskie Centrum polityki 
Społecznej, Warszawa 2017/.

 Renata Ciemała-Sojka
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Czy znam moje dziecko? Czy wiem  
z jakimi problemami boryka się na co dzień?

W wychowaniu dzieci i młodzie-
ży chodzi o to, byśmy my, dorośli, 
skutecznie i świadomie wspierali 
młodych ludzi w budowaniu doj-
rzałego świata wartości i realizacji 
ich najgłębszych marzeń i celów 
życiowych, przy czym szanując ich 
wewnętrzną autonomię. Musimy 
zdawać sobie sprawę z zagrożeń 
cywilizacyjnych, które niesie szybki 
postęp, jak i zagrożeń demoralizacją 
środowisk rówieśniczych naszych 
dzieci. Potrzeba akceptacji rówie-
śniczej, strach przed odrzuceniem 
i izolacją oraz wyśmianiem, chęć 
dorównania najlepszym w „wyścigu 
szczurów” to tylko niektóre aspekty 
zagrożeń i problemów dorastającej 
młodzieży. Bycie dzieckiem w obec-
nych czasach nie jest łatwe. 

Temat problemów i zachowań 
ryzykownych młodzieży jest bar-
dzo złożony i szeroki. Z punktu wi-
dzenia praktyka zajmującego się 
profilaktyką oraz bezpośrednim za-
pobieganiem i przeciwdziałaniem 
problemom, niezbędne jest synte-
tyczne spojrzenie, jak również wy-
robienie podejścia całościowego. 
Pomimo, że w rodzinach, placów-
kach oświatowych, instytucjach 
samorządu jak i społeczności lo-
kalnej kryją się spore zasoby, które 
sprawiają, że duża część młodzieży 
przyjmuje zdrowe postawy i nie po-
dejmuje zachowań problemowych, 
tzw. ryzykownych, nadal część 
dzieci i młodzieży nie potrafi pra-
widłowo funkcjonować, sięga po 
różne środki psychoaktywne, popa-
da w konflikt z prawem. Uwikłanie 
w tego typu problemy staje się nie 
do przezwyciężenia i niesie za sobą 
konsekwencje na całe życie. Zapra-
cowani rodzice starają się nie wi-
dzieć problemów własnych dzieci 
lub pomniejszają ich znaczenie, co 
w konsekwencji powoduje narasta-
nie problemów nie do rozwiązania 
bez skutków wpływających na do-
rosłe ich życie.  

Należy zaznaczyć, iż  zasoby 
tkwiące w lokalnym środowisku 
stanowią ważny, aczkolwiek nie do-
ceniany przez rodziców kapitał spo-
łeczny, ale nie o nich pragnę mówić. 
Postaram się natomiast w krótkim 
zarysie przedstawić Czytelniko-
wi katalog zagrożeń, jak również 
zastanowimy się nad zachodzą-
cymi zmianami, jakie zauważamy  
w obecnym czasie. Jakie ryzyko  
i zagrożenia, a co za tym idzie kon-
sekwencje, niosę owe zmiany. 

W polskiej literaturze trudno 
znaleźć pełną klasyfikacje istnieją-
cych zagrożeń, posłużyłam się kla-
syfikacją z Vademecum skutecznej 
profilaktyki problemów młodzieży /
SZ. Grzelak: Vademecum skutecznej 
profilaktyki problemów młodzieży, 
ORE, Warszawa 2015r./ opracowaną 
przez IPZIN.  Problemy, zachowania 
ryzykowne i zagrożenia zostały po-
klasyfikowane w grupy według ob-
szarów i rodzajów: 

1) korzystanie z substancji 
psychoaktywnych w tym legalnych 
między innymi: picie alkoholu, pa-
lenie tytoniu, nadużywanie leków, 
korzystanie ze środków wziewnych 
(kleje, rozpuszczalniki); nielegal-
nych: zażywanie narkotyków, zaży-
wanie dopalaczy;

2) uzależnienia behawioralne 
i inne: uzależnienia od substancji 
psychoaktywnych, uzależnienia od 
pornografii, anoreksja, bulimia, or-
toreksja, hazard, uzależnienia od 
gier komputerowych, uzależnienia 
od internetu;

3) inne problemy behawioral-
ne związane ze sferą seksualną;

4) związane z odżywianiem;
5) związane z zachowaniami 

agresywnymi w tym: bycie ofiarą 
lub sprawcą przemocy rówieśni-
czej, udział w bójkach, bycie ofiarą 
lub sprawcą cyberprzemocy;

6) związane z kontekstem ról 
społecznych w tym: wagary, uciecz-
ki z domu, przynależność do sekt;

7) związane z łamaniem pra-
wa w tym między innymi: handel 
narkotykami, prostytucja nielet-
nich, kradzieże, włamania, wymu-
szanie, wandalizm;

8) związane z mediami: dys-
funkcyjny sposób korzystania z in-
ternetu oraz TV;

9) inne problemy zdrowia 
psychicznego w tym: skłonności 
depresyjne, myśli samobójcze, pró-
by samobójcze, samookaleczenia, 
seksualizacja oraz samouprzedmio-
towienie, zaburzenia nerwicowe  
i afektywne, wycofanie społeczne 
łącznie z hikikomori;

10) postawy związane z obsza-
rem problemów demograficznych: 
niechęć do posiadania w przyszło-
ści dzieci, pesymistyczny obraz mi-
łości i trwałych związków.

Przedstawiona klasyfikacja daje 
tylko zarys problemów młodzieży. 
Zajmowanie się każdym z osobna 
nie jest fizycznie możliwe. Wydaje 
się, iż jedyną drogą jest racjonalne 
szukanie powiązań między proble-
mami oraz wspólnymi czynnikami 
chroniącymi. Należy szukać roz-
wiązań przyczynowych, a nie ob-
jawowych. Dwie grupy zachowań 
ryzykownych i problemów mło-
dzieży wydają się być szczególnym 
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znakiem współczesności w tym: 
problemy związane z rozwojem  
nowych technologii (komputer, 
komórki, internet itd.) oraz proble-
my związane ze sferą seksualności 
człowieka. Wzrost dostępności do 
Internetu spowodował pojawienie 
się i rozwinięcie różnego rodzaju 
zaburzeń, związanych z zachowa-
niem, tym samym ukazując szersze 
spektrum problemów. Konsekwen-
cje różnych zachowań ryzykownych 
są często ze sobą powiązane, są 
bezpośrednie, a część ujawnia się w 
perspektywie długofalowej i mogą 
trwać przez całe życie. Nadmierne 
korzystanie z internetu ma przede 
wszystkim negatywny wpływ na in-
dywidualną sferę społeczną i związ-
ki z najbliższymi członkami rodziny 
tzn. dochodzi do spłycenia lub zani-
ku relacji międzyludzkich, szczegól-
nie w przypadku osób całkowicie 
pochłoniętych „doznawaniem do-
świadczeń wirtualnych” /C. Guerre-
schi: Nowe Uzależnienia, Wyd. Sal-
wator,  Kraków 2010/, bardzo często 
przejawiający się również brakiem 
relacji interpersonalnych, bezpo-
średnich z środowiskiem rówie-
śniczym. Jest to uzależnienie bez 
substancji uzależniającej lub jak 
kto woli, forma uzależnienia beha-

wioralnego. Atrakcyjność internetu  
(zresztą złudna) przede wszystkim 
ze względu na anonimowość, ła-
twość dostępu i użytkowania, sta-
nowi nie jako łatwy sposób do sa-
morealizacji, zaspakajania własnych 
potrzeb tzn. akceptacja społeczna, 
seksualna, łatwość nawiązywania 
relacji międzyludzkich bez wysiłku, 
spojrzenia na siebie samego w inny 
sposób, powoduje swoistą popular-
ność nie tylko wśród młodzieży ale 
i dorosłych. Możliwości jakie daje 
Internet, tworzą podatny grunt dla 
powstawania uzależnienia emocjo-
nalnego, gdyż użytkownicy mają 
możliwość nawiązywania relacji 
każdego rodzaju, nawet z osobami 
fizycznie bardzo odległymi. Relacje 
te są bez ograniczeń czasowych, 
przestrzennych. Członkowie rodzi-
ny (bardzo często w te sidła wpa-
dają sami rodzice), odsuwają się  
w relacjach od pozostałych człon-
ków rodziny w stronę wirtualnych, 
wyidealizowanych przyjaciół, przez 
co relacje w rodzinach stają się 
chłodne, płytkie, pozbawione troski 
i uczuć, nie raz fałszywe, a relacje 
wirtualne stają się najważniejsze. 

Rodzice, czyli my, zapominamy, 
że rodzina jest pierwszym i naj-
ważniejszym środowiskiem, któ-

re kształtuje dziecko. Od tego, jak 
radzi sobie rodzina w wypełnia-
niu swojej funkcji wychowawczej, 
opiekuńczej zależy rozwój i przy-
szłość młodego człowieka. Oprócz 
potrzeb biologicznych, dziecko 
ma swoje potrzeby psychiczne  
i emocjonalne np. poczucia bezpie-
czeństwa, miłości, doświadczania 
wsparcia i aprobaty, wzajemności  
i uznania, poszanowania własnej 
autonomii. Rozwój dziecka uzależ-
niony od kondycji rodziny, jej zaso-
bów i aspiracji, poziomu zaspakaja-
nia potrzeb jej członków. 

Chciałabym, abyś drogi, zapra-
cowany Czytelniku zastanowił się 
nad odpowiedzią na te pytania: Czy 
na pewno znasz swoje dziecko? Czy 
znasz jego przyjaciół, o ile posiada 
przyjaciół w „realu”? Jesteś pewien, 
że twoje dziecko jest bezpieczne? 
Czy na pewno zrobiłeś wszystko, 
aby ochronić własne dziecko przed 
ww. zagrożeniami? 

Nikt nie jest w stanie lepiej po-
móc rozwiązać problemy twojego 
dziecka jak Ty sam!

 Renata Ciemała-Sojka

Informacje/Wydarzenia

Z obrad Rady Gminy
Ostatnie w 2017 roku posie-

dzenie Rady Gminy Brenna od-
było się 18 grudnia. Na tej sesji, 
jednej z ważniejszych posiedzeń, 
radni uchwalili Budżet Gminy na 
2018 rok. Projekt budżetu omawia-
ny i analizowany był na Komisjach, 
które odbyły się w dniach: 

28 listopada 2017 r. – Komisja 
Rewizyjna,

14 grudnia 2017 r. – Komisja 
Rozwoju i Finansów Gminy Brenna, 

27 listopada i 18 grudnia 2017 r. 
– Komisja Oświaty i Spraw Społecz-
nych Gminy Brenna.

Przed uchwaleniem budżetu 
Przewodniczący Rady Gminy Marcin 
Janasik odczytał pozytywne opinie 
Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Katowicach do projektu budże-
tu Gminy Brenna na 2018 rok oraz 
do projektu wieloletniej prognozy 
finansowej, jak również pozytywną 
opinię o możliwości sfinansowania 
deficytu przedstawionego w pro-
jekcie uchwały budżetowej.

Obie uchwały, tj. Nr XXV/290/17 
w sprawie uchwalenia wielolet-
niej prognozy finansowej oraz Nr 
XXV/291/17 w sprawie uchwalenia 
budżetu Gminy Brenna na rok 2018, 
radni przyjęli jednogłośnie 15 gło-
sami „za”.

Ponadto na sesji przyjęto jesz-
cze trzy uchwały:

1) Nr XXV/287/17 w sprawie 
zmiany Statutu Gminy Brenna,

2) Nr XXV/288/17 w sprawie 

ustalenia wynagrodzenia Wójta 
Gminy Brenna,

3) Nr XXV/289/17 w sprawie 
zmian w uchwale budżetowej Gmi-
ny Brenna na 2017 rok.

Po złożeniu życzeń świątecz-
nych i noworocznych Przewodni-
czący Rady Gminy Marcin Janasik 
zamknął obrady. Protokoły z posie-
dzeń oraz podjęte uchwały publi-
kowane są w Biuletynie Informacji 
Publicznej www.bip.brenna.org.pl

  UG Brenna
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Jarmark Świąteczny
Tegoroczny Jarmark Świąteczny 

16 i 17 grudnia 2017r. w Brennej 
upłynął w istnie sielankowej i świą-
tecznej atmosferze. Przystrojone 
stragany i panujący nastrój na każ-
dym kroku przypominały o zbliżają-
cych się Świętach Bożego Narodze-
nia. 

W sobotę do Parku Turystyki 
zawitał sam Święty Mikołaj, który 
znalazł w swoim przedświątecz-
nym, napiętym grafiku chwilę, by 
sprawić radość wszystkim dzie-
ciom. Razem ze swoim pomocni-
kiem elfem „Iskierką” przez całe po-
południe zabawiali najmłodszych. 
Podczas Jarmarku Świątecznego 
zwiedzający mogli zobaczyć przed-
stawienie jasełkowe w wykonaniu 
rodziców, nauczycieli i podopiecz-
nych z Przedszkola Chichopotam  
w Górkach Wielkich. Na scenie breń-
skiego amfiteatru wystąpił również 
Dziecięcy Zespół Regionalny „Mała 
Brenna”, budząc zachwyt swoim 
niezwykłym talentem. Uwieńcze-
niem pierwszego dnia Jarmarku 
Świątecznego było kolędowanie na 
góralską nutę razem z kapelą „Ma-
liniorze” z Brennej. Natomiast drugi 
dzień jarmarku upłynął przy dźwię-
kach świątecznych melodii.

W tym roku Jarmark Świątecz-
ny był wyjątkowy, ponieważ dzięki 

Stowarzyszeniu Charytatywnemu 
„Dogonić Czas” mogliśmy wspólnie 
pomóc mieszkance gminy Bren-
na - Dominice Greń, zbierając na 
jej operację.  Zbiórka pieniężna 
prowadzona jest do końca lutego  
w Informacji Turystycznej (Brenna, 
ul. Wyzwolenia 77), dlatego każdy 
chętny może ofiarować swój grosik 
na ten szczytny cel.

Tych, których zabrakło na świą-
tecznym jarmarku, mieli jeszcze 
jedną okazję, by zobaczyć przed-
stawienie jasełkowe w wykonaniu 
rodziców, opiekunów i podopiecz-

nych z Przedszkola Chichopotam 
w Górkach Wielkich. 13 stycznia 
Centrum Kultury i Sztuki „Dwór 
Kossaków” zapełniło się po brzegi 
zarówno starszymi, jak i młodszymi 
widzami. Doskonale przygotowani 
aktorzy, piękne stroje i zmyślne re-
kwizyty wzbudziły zachwyt wśród 
publiczności. Artystom podzięko-
wano gromkimi brawami i zadawa-
no pytania, czy już w planach mają 
przygotowania do kolejnego przed-
stawienia.    

 OPKiS Gminy Brenna

Kultura
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Piernikowe cuda w Górkach
W związku z ogromnym zainte-

resowaniem kulinarnymi impreza-
mi w naszej gminie, już drugi raz 
postanowiliśmy zorganizować tego 
typu wydarzenie w Górkach Wiel-
kich. Tym razem 12 grudnia w Szko-
le na Żagana odbyły się smakowite 
przygotowania do Świąt Bożonaro-
dzeniowych.

Na spotkanie obowiązywa-
ły wcześniejsze zapisy i znów, co 
bardzo nas cieszy, rozdzwoniły się 
telefony od osób chcących uczest-
niczyć w warsztatach. W przeciągu 
dwóch dni lista była pełna. Właśnie 
to świadczy o dużym zainteresowa-
niu tego typu wydarzeniami.

Oczywiście spotkanie nie mo-
głoby się odbyć bez nieocenionej 
pomocy Pań z Koła Gospodyń Wiej-
skich z Górek Wielkich, na czele  
z Panią Czesławą Waliczek. Kolejny 
raz Panie stanęły na wysokości za-
dania i zgodziły się wcześniej po-
piec pyszne, świąteczne pierniki  
w przeróżnych kształtach.

W dniu warsztatów do budyn-
ku byłego przedszkola w Górkach 
zawitało ponad 30 osób: dzieci, 
mamy, tatusiowie, babcie i sąsiadki. 
Od południa w kuchni krzątały się 
gospodynie kręcące lukier i przygo-
towujące niezbędne naczynia. Na 
wyznaczonych stanowiskach czeka-
ły: piernikowe serca, aniołki, domki, 
choinki, renifery, gwiazdy i ptaszki. 
Do ich udekorowanie niezbędne 
były: pędzelki, kolorowe cukrowe 
kuleczki i gwiazdeczki, lukier w pię-
ciu kolorach oraz nieograniczone 
zapasy pozytywnej energii i chęci 
do pracy. 

Po niecałej godzinie pracy na 
stołach pojawiły się różnokolo-
rowe, przepięknie udekorowane  
w rozmaite wzory świąteczne pier-
niki. Kolorowe buzie co poniektó-
rych małych kucharzy świadczą o 
tym, że nie wszystkie ciasteczka 
pojawiły się na świątecznym stole, 
bo wcześniej trafiły do brzuszków 
łakomczuszków. 

Na uczestników warsztatów cze-
kała jeszcze jedna niespodzianka. 

Nagle skupionych na precyzyjnym 
dekorowaniu pierników oderwał 
od pracy Pan Błażej Żur – instruktor 
nauki gry na gitarze, który w Szkole 
na Żagana prowadzi lekcje dla dzie-
ci skupionych w Bazie Talentów, 
działającej przy Ośrodku Promo-
cji, Kultury i Sportu Gminy Brenna. 
Nauczyciel zaprosił wszystkich do 
wspólnego śpiewania kolęd przy 
akompaniamencie młodych mu-
zyków. Był to krótki, ale jakże nie-
zwykły i pełen ciepła koncert, który 
doskonale wpisał się w świąteczny 
klimat. 

Oczywiście nikt z imprezy nie 
wyszedł z pustymi rękami. Każdy do 
pudełka spakował wszystkie ude-
korowane samodzielnie ciasteczka. 
Zabrać można było również prze-

pis na upieczone przez gospodynie 
pierniczki. 

Kolejna zorganizowana tego 
typu impreza utwierdza organiza-
torów w przekonaniu, że warto jest 
właśnie w ten sposób integrować 
mieszkańców. Mamy nadzieję, że 
również ta impreza na stałe zapi-
sze się w kalendarzu imprez gminy 
Brenna i za rok znów spotkamy się 
na smakowitych przygotowaniach 
do Świąt Bożego Narodzenia.   

Wielkie podziękowania za po-
moc w organizacji imprezy skła-
damy Paniom z KGW Górki Wielkie 
na czele z Panią Czesławą Waliczek. 
Bez Waszej pomocy impreza nie 
mogłaby się odbyć! Dziękujemy!

  Sonia Gawlas
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Gospel w Górkach

Kultura

Niecodzienny koncert, który od-
był się 8 grudnia w kościele pw. św. 
Jana Sarkandra w Górkach Wielkich, 
na długo zostanie zapamiętany  
w sercach widzów. Grupa niezwy-
kłych ludzi, muzyków, wokalistów 
odwiedziła naszą gminę, alby 
wspólnie z jej mieszkańcami akty-
wować dobro, dzielić się nim, gdyż 
dobro drzemie w każdym z nas!

Aktywuj Dobro to projekt spo-
łeczno-kulturalny stowarzyszenia 
SPOT oparty o działania charyta-
tywne, który ma na celu szerzenie 
kultury i sztuki w regionie Śląska 
Cieszyńskiego i Podbeskidzia. Jej 
członkowie mówią o sobie: „Jeste-
śmy grupą młodych ludzi, którzy 
chcą robić dobre rzeczy. Inspiru-
je nas ludzkie szczęście, uśmiech,  
a przede wszystkim szczera miłość 
do drugiego człowieka. Te inspira-
cje i potrzeby serca stały się impul-
sem do powstania projektu Aktywuj 
Dobro. Chcemy aktywować dobro  
w codzienności, pomagając lu-
dziom chorym, biednym, samot-
nym, zagubionym. Uważamy, że 
dobra nie trzeba szukać na drugim 
końcu świata, wystarczy się rozej-
rzeć, dostrzec je w sobie i akty-
wować. Pragniemy być siłą, która 
uchyli nieba niejednemu człowie-
kowi, ale i pomoże spełnić ludzkie 

marzenia. Jak w praktyce wygląda 
aktywowanie dobra? Organizujemy 
koncerty charytatywne, z których 
dochód jest przekazywany na po-
moc potrzebującym. Do tej pory 
Aktywuj Dobro wsparło Centrum 
Opieki Dziennej dla Chorych Dzie-
ci „Świetlikowo” oraz Hospicjum 
„Otwarte Drzwi” w Skoczowie. Na-
sze plany sięgają poza region woje-
wództwa śląskiego. Chcemy zwięk-
szyć zakres naszych działań na całą 
Polskę.”

Celebrate GODSPELL - pod ta-
kim hasłem odbył się w Górkach 
koncert muzyki gospel (wywodząca 
się z jęz. staroangielskiego nazwa 
gospel (pochodząca od słów god 
spell) oznacza dobrą nowinę (ewan-
gelię) o zbawieniu w Jezusie Chry-
stusie) w wykonaniu znanych arty-
stów polskiej i europejskiej sceny 
tego gatunku. Projekt, w skład któ-
rego wchodzi Colin Williams (UK) & 
Gospel Celebrate (UK) oraz zespół 
Holy Noizz zaprezentował szeroki 
wachlarz utworów gospel tym sa-
mym zapraszając publiczność do 
radosnego, pełnego wolności i pły-
nącego prosto z serca uwielbiania!

Colin Williams zaczął śpiewać  
w wieku 3 lat, a już w wieku 18 lat 
rozpoczął prowadzenie chóru ko-
ścioła ewangelicznego. Jego mi-

łość do muzyki doprowadziła go do 
śpiewania i wspierania różnych chó-
rów, grup oraz artystów solowych. 
Wokalista, kompozytor i aranżer. 
Colin pracuje także dla BBC, gdzie 
zajmuje się takimi programami, jak 
“Songs of Praise” i “Gospel Train” 
BBC Radio2. Człowiek z bogatą mi-
łością do Boga, pasją do muzyki go-
spel i niesamowitym słuchem.

Zespół Gospel Celebrate to gru-
pa wokalistów z Wielkiej Brytanii, 
których łączy wspólna miłość do 
muzyki. Śpiewają w chórach i ze-
społach od najmłodszych lat. Towa-
rzyszą chórom jak i wielu rozpozna-
walnych artystom na całym świecie. 
Miłość do muzyki pozwala im po-
dróżować do rożnych części świata. 
Teraz przyszedł czas na dzielenie 
się to miłością do Gospel w Polsce.

Holy Noiz - grupa sesyjnych mu-
zyków współpracujących ze sobą 
od kilkunastu lat. Wspólnie wystę-
powali na wielu międzynarodowych 
festiwalach muzyki gospel. Chociaż 
wywodzą się z różnych gatunków 
muzycznych, to właśnie w gospel 
następuje fuzja tych fascynacji  
i radość ze wspólnego muzykowa-
nia. Zespół na stałe współpracuje  
i koncertuje z Gabrielą Gąsior. Mają 
na koncie dwie wspólnie nagrane 
płyty: album z autorską muzyką go-
spel „Bez Ciebie nie ma mnie”(2014) 
oraz album świąteczny „Narodził się 
Jedyny Król”(2015).

To był naprawdę niezwykły kon-
cert, pełen radości, uśmiechu ale 
przede wszystkim dobrego słowa. 
Koncerty gospel mają w sobie moc, 
którą wokaliści zarażają słuchaczy. 
Tak też było w Górach. Widzowie 
wstali w miejsc i razem z wykonaw-
cami zaczęli śpiewać, klaskać i ca-
łymi sobą cieszyć się muzyką. Dłu-
gie, bardzo długie brawa na koniec 
były najpiękniejszą nagrodą za tak 
niezwykły występ. Podziękowania 
należą się również konferansjerowi 
Szymonowi Pilchowi za profesjo-
nalnie poprowadzenie koncertu. 

  Sonia Gawlas
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Rozśpiewani Trzej Królowie
W Święto Trzech Króli przypa-

dające zawsze 6 stycznia w Ko-
ściele Ewangelicko – Augsburskim 
Apostoła Bartłomieja miał miejsce 
wyjątkowy wieczór kolęd. Na za-
proszenie proboszcza tamtejszej 
parafii księdza Romana Kluza wy-
stąpili zarówno wykonawcy z gmi-
ny Brenna jak również goście spoza 
naszej miejscowości.

Jako pierwsza zaprezentowała 
się Dęta Orkiestra Misyjna z Wisły 
prezentując utwory: „O błogosła-
wiony”, finał z „Oratorium na Boże 
Narodzenie” Jana Sebastiana Ba-
cha, „Słuchaj brzmi aniołów pieśń”, 
„Kto w stajence” „Dzisiaj w Betle-
jem”, „Bóg się rodzi” oraz „Aniołowie  
z niebios”. Dziecięcy Zespół „Świe-

tliki” pod dyrekcją Pani Bogusławy 
Jaworskiej wykonał „Jakieś światło”, 
„Bosy pastuszek”, „Zaśpiewajmy 
kolędę”, „Gdyby nie gwiazda”, oraz 
„Przybieżeli do Betlejem Pasterze”. 
Chór Benedictus działający przy 
parafii rzymskokatolickiej pw. św. 
Jana Chrzciciela w Brennej pod 
batutą Pani Jadwigi Tomali pięk-
nie wyśpiewał: „Kolędę góralską”,  
„Z narodzenia Pana”, „Święta to wie-
le” - Stanisława Hadyny oraz „Gore 
gwiazda”. Gospodarze wieczoru - 
chór mieszany „Magnificat”, który 
powstał wiosną 1995 roku z inicja-
tywy proboszcza ks. Erwina Mikle-
ra wykonał utwory: „Czas radości”, 
„Cicha noc”, „Mędrcy świata” oraz 
chorwacką kolędę „Czy widzicie hej 

pasterze”. Pieczę nad chórem spra-
wuje Pan Marek Madzia. 

Po prezentacji wszystkich ze-
społów raz jeszcze, tym razem 
wspólnie łącząc siły, wystąpiły oba 
chóry prezentując najpiękniejsze  
z kolęd: „Wesołą Nowinę oraz 
„Pójdźmy wszyscy do stajenki”.

Publiczność nagrodziła wszyst-
kich występujących gromkimi bra-
wami, a gospodarz ksiądz Roman 
oraz proboszcz parafii rzymskoka-
tolickiej w Brennej Czesław Szwed 
podziękowali artystom oraz słucha-
czom za wspólnie spędzony czas na 
modlitwie. 

  Sonia Gawlas

Koncerty Bazy Talentów
Mam nadzieję, że każdy miesz-

kaniec naszej gminy wie, że przy 
Ośrodku Promocji, Kultury i Spor-
tu Gminy Brenna działa tzw. Baza 
Talentów. Dla tych, którym nazwa 
jest jednak obca, już tłumaczę. To 
nic innego jak dodatkowe zaję-
cia muzyczne (nauka gry na: gita-
rze, skrzypcach metodą klasyczną 
i góralską, bębnach, perkusji oraz 
kontrabasie), plastyczne, teatralne 
i regionalne (Dziecięcy Zespół Re-
gionalny „Mała Brenna”), w których 
mogą uczestniczyć młodzi miesz-
kańcy naszej gminy. Przez cały rok 
szkolny rozwijają oni swoje umie-
jętności pod czujnym okiem wy-

szkolonych instruktorów. Warto do-
dać, że obecnie Baza Talentów liczy 
aż 180 podopiecznych w 7 różnych 
„kołach” zainteresowań!

W związku z dużą liczbą uczest-
ników zajęć instrumentalnych, 
każdego roku borykamy się z pro-
blemem związanym z organizacją 
koncertów Bazy Talentów. Wierzę  
w to, że już za rok ów problem się 
rozwiążę, gdyż obecnie trwa re-
mont Starego Kina, a budynek 
otrzyma nową nazwę „Przytulia” 
czyli Beskidzki Dom Zielin. Znajdzie 
się tam miejsce na przestronną salę 
koncertową, w której będzie możli-
wość zorganizowania wydarzenia, 

a tym samym zmieszczenia wszyst-
kich wykonawców i zainteresowaną 
publiczność.

Dwa razy w roku dzieci uczęsz-
czające na zajęcia muzyczne mają 
obowiązek uczestniczyć w koncer-
tach: letnim oraz świątecznym. 16 
stycznia w sali Kalejdoskop w am-
fiteatrze w Parku Turystyki popis 
swojego talentu dali skrzypkowie 
pod okiem Pani Doroty Musialik 
oraz gitarzyści instruktorów: Błaże-
ja Żura i Sebastiana Kreta. Dwa dni 
późnej w Centrum Kultury i Sztuki 
„Dwór Kossaków” w Górkach Wiel-
kich dwie kolejne grupy gitarzystów 
pod opieką tych samych instrukto-
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rów zagrały najpiękniejsze polskie 
i zagraniczne kolędy i pastorałki. 
Tego popołudnia niezwykle barw-
ny występ należał do bębniarzy  
i perkusistów szkolonych przez Pana 
Andrzeja Żydka. Warto jest wybrać 
się na jeden z tego typu koncertów, 
aby nie tylko posłuchać młodych 
muzyków i nagrodzić ich gromkimi 
brawami, ale również zwrócić uwa-
gę, ile niejednokrotnie potrzeba 
siły i odwagi, aby wystąpić przed 
tak szeroką publicznością. Nie jest 
to łatwe, gdyż w dużej mierze to 
właśnie najbliżsi artystów stano-
wią największe grono zaintereso-
wanych, a jak wiadomo każdy chce 

zaprezentować się z jak najlepszej 
strony. Dla młodych wykonawców 
jest to często ogromny stres, ale  
z każdym kolejnym występem na-
bierają pewności siebie. 

Breńska oraz górecka grupa gi-
tarzystów zagrała jeszcze jeden, 
wyjątkowy koncert. Tak jak i w ze-
szłym roku, tak i w tym postanowili 
odwiedzić jeden z ośrodków, w któ-
rym mieszkają osoby starsze. Tym 
razem publiczność stanowili pod-
opieczni Górskiego Domu Seniora 
na Hołcynie w Brennej. Uśmiech na 
twarzach osób starszych, oklaski  
i słowa podziękowania były dla mu-
zyków najpiękniejszą nagrodą. 

Po feriach zimowych rusza drugi 
semestr Bazy Talentów. Otwarta zo-
stała nowa grupa – zajęcia teatral-
ne, które odbywają się w budynku 
Szkoły na Żagana w Górkach Wiel-
kich. Aktualny harmonogram zajęć 
oraz regulamin Bazy Talentów do-
stępny jest na stronie internetowej: 
http://www.mieszkaniec.brenna.
o r g. p l / h a r m o n o g r a m - z a j e c - b a -
zy-talentow. Informacje na temat 
warsztatów można uzyskać również 
pod numerem telefonu: 33 47 40 
601 lub mailowo wysyłając wiado-
mość na adres: s.gawlas@brenna.
org.pl.  

  Sonia Gawlas



21Strona 21 Wieści znad Brennicy

W
ie

śc
i z

na
d

 B
re

nn
ic

y
Kultura

Talenty młodych górali z Brennej
 „Czym skorupka za młodu na-

siąknie, tym na starość trąci”, zwy-
kliśmy mówić, sugerując, jak ważne 
jest kształtowanie dzieci i zachęca-
nie ich do przeróżnych działań już 
od najmłodszych lat. Ciężką pracę 
dawniej wykonała Elżbieta Bauer, 
zajmując się naszymi najmłodszymi, 
którzy uczyli się miejscowego folk-
loru. Wychowankowie Pani Bauer 
zainicjowali powstanie Dziecięcego 
Zespołu Regionalnego „Mała Bren-
na”, to już 10 lat, część pierwszych, 
najstarszych członków dzisiaj zasila 
dorosły zespół „Kotarzanie”. 

Obecnie „Mała Brenna” rośnie  
w siłę, liczy już 60 osób, chcąc do-
cenić ich pracę i dotychczasowe 
osiągnięcia organizujemy 1 wrze-
śnia 2018 r. 10 urodziny. Jeżeli 
mają Państwo ochotę włączyć się 
w uświetnienie tego dnia, to ser-
decznie zapraszamy, wszelka po-
moc i wsparcie tego wydarzenia 
będzie dla nas i dzieci wielką rado-
ścią. Mam nadzieję, że uda nam się 
zaprosić zaprzyjaźnione dziecięce 
zespoły regionalne, które z naszymi 
góralami będą świętować jubileusz. 
A co dzieje się obecnie w Zespole?

Ten rok „Mała Brenna” rozpoczę-
ła od kolędowania. Dzieci oraz in-
struktorka Anna Musioł serdecznie 
dziękują wszystkim, którzy przyjęli 
zespół i wrzucili do skarbonki choć-
by grosik. Pamiętając o wszystkich 
fundatorach, „Mała Brenna” od-

wdzięcza się pomagając innym.  
W styczniu dwukrotnie dzieci wy-
stępowały na koncertach chary-
tatywnych w Skoczowie, wspie-
rając miejscowe akcje. Również  
w styczniu dzieci odwiedziły swoich 
przyjaciół z Brzeszcz. Zespół regio-
nalny „Iskierki” nasi górale poznali  
w Ełku podczas Dziecięcego Festi-
walu Folkloru. Liczymy, że Iskierki 
we wrześniu odwiedzą Brenną. Ze-
spół dziękuje również Hotelowi „Ko-
tarz”, który w okresie świątecznym 
zaprosił dzieci, aby uświetniły świą-
teczny pobyt gościom wypoczywa-
jącym w Brennej, tym samym Hotel 
wsparł finansowo zespół. 

„Mała Brenna” marzy o kapeli, 
o zespole, który będzie im przy-
grywał podczas prób i występów. 
Cieszymy się bardzo, że i w tej kwe-
stii widać postęp. W ramach Bazy 
Talentów przy Ośrodku Kultury  
i Sportu Gminy Brenna działają sek-
cje instrumentalne, w tym skrzypce 
góralskie i kontrabas. Skrzypków 
mamy 14, wśród nich 9 członków 
„Małej Brennej” oraz 3 kontrabasi-
stów, w tym 2 członków zespołu. 
Zajęcie prowadzi Zbigniew Wałach. 
Na stronie Ministerstwa Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego czyta-
my: „Zbigniew Wałach - Muzyk, bu-
downiczy instrumentów, regionali-
sta. Wnuk znanego artysty-malarza 
Jana Wałacha. Wykonuje tradycyjną 
muzykę karpacką, ale także tworzy 

własną. Założyciel i lider zespołu 
Wałasi. Współpracuje z muzyka-
mi reprezentującymi inne regio-
ny i gatunki muzyczne. Zbudował 
ponad 30 gajd istebniańskich, jak 
również piszczałki bezootworowe, 
sześciootworowe, okaryny, skrzyp-
ce, gęśle, rogi pasterskie i trombity. 
Inicjator cyklicznych wydarzeń, ta-
kich jak „Spotkania Gajdoszy i Du-
dziarzy” i „Zaduszki Istebniańskie”. 
Stypendysta Ministerstwa Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego oraz re-
alizator projektu Instytutu Muzyki 
i Tańca „Szkoła mistrzów budowy 
instrumentów ludowych”. Uhono-
rowany m.in. Nagrodą im. Oskara 
Kolberga.” Mamy nadzieję, że dzieci 
wykorzystają możliwości jakie ośro-
dek kultury przed nimi otwiera i na-
ukę u tak wyjątkowego nauczyciela 
potraktują jako wyróżnienie, a tak-
że ogromną szansę. 

Zbigniew Wałach sekcję prowa-
dzi od pół roku, w grudniu z oka-
zji świąt Bożego Narodzenia odbył 
się w Amfiteatrze koncert uczniów, 
podczas którego dzieci zaprezen-
towały muzykę ludową oraz kolędy  
i pastorałki. Część najzdolniejszych 
uczniów już swoje zdobyte umie-
jętności wykorzystuje podczas ko-
lędowania oraz występów „Małej 
Brennej”. 

 Dorota Greń-Grajewska
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Dom (nie)zwykły 
Wystawa czasowa w Muzeum 

Zofii Kossak- Szatkowskiej w Górkach Wielkich 

Edukacja

Życie nie szczędziło Zofii Kos-
sak trudnych doświadczeń. Jej 
dzieciństwo i młodość upłynęły  
u schyłku belle epoque, zaś dorosły 
wiek przypadł na pierwszą połowę 
XX wieku, wypełnioną konfliktami 

zbrojnymi – rewolucją bolszewic-
ką oraz wojnami światowymi. Na 
skutek tych wydarzeń wielokrotnie 
była zmuszona do zmiany miejsca 
zamieszkania i organizowania od 
podstaw nowego życia. W biografii 

Zofii Kossak wyróżnia się sześć naj-
ważniejszych okresów, które zwią-
zane są z poszczególnymi domami 
pisarki. Wyjątkowe miejsce wśród 
nich zajmują Górki Wielkie. Tam 
przeżyła najszczęśliwsze lata swo-
jego życia.

Muzeum Zofii Kossak-Szatkow-
skiej w Górkach Wielkich zaprasza 
do zwiedzenia wystawy czasowej 
„Dom (nie)zwykły”, która splata się 
z 95 rocznicą zamieszkania Zofii 
Kossak na Śląsku Cieszyńskim, 60 
rocznicą powrotu z emigracji do 
ukochanych Górek oraz 50 roczni-
cą śmierci. Wystawa jest dostępna 
w godzinach otwarcia muzeum od 
01.01.2018 do 31.12.2018. Więcej 
informacji na stronie internetowej: 
www.muzeumkossak.pl. 

 Diana Pieczonka- Giec

Z życia góreckiej szkoły
Góra grosza

Uczniowie szkoły w Górkach 
Wielkich ponownie uzbierali naj-
więcej groszówek w województwie 
śląskim, czyli o sile… jednego gro-
sza. 

W akcji charytatywnej Góra 
Grosza szkoła w Górkach Wiel-
kich bierze udział od lat, pomaga-
jąc dzieciom z rodzin zastępczych  
i rodzinnych domów dziecka w ca-
łej Polsce. Z wielką radością przy-
jęliśmy zatem wiadomość, że po-
dobnie jak w roku 2014, również  
w 2016 usypaliśmy największą górę 
tych drobnych monet w całym wo-
jewództwie śląskim. 

Akcja Towarzystwa Nasz Dom na 
rzecz dzieci, które nie wychowują 
się we własnej rodzinie biologicznej, 
przyznała naszej szkole nagrodę za 
zebranie największej ilości groszy 
w roku 2016 w województwie ślą-

skim. Powtórzyliśmy zatem sukces 
sprzed trzech lat. Była to szczegól-
nie miła wiadomość dla tych, którzy 
nieraz przez cały rok odkładają na 
ten szczytny cel groszówki, skrupu-
latnie przeliczając je w finale akcji. 
Włączyli się do niej zarówno gimna-
zjaliści, jak i uczniowie szkoły pod-
stawowej, w tym najmłodsi, nieraz 
z pomocą wszystkich domowników. 
Zbieraliśmy najdrobniejsze mone-
ty, co oznacza, że wypełnione nimi 
worki ważyły dziesiątki kilogra-
mów. Samo przeliczanie groszówek 
zajęło kilka godzin. Cieszymy się, 
że w ten sposób mogliśmy pomóc 
naszym rówieśnikom w trudnej sy-
tuacji życiowej. Każdy przyniósł 
tyle, ile mógł. Te dziecięce decyzje 
o wrzuceniu drobnej monety są 
ważną lekcją empatii i otwartości 
na pomoc drugiej osobie. Pokazu-
ją, że widząc słuszny cel, potrafimy 

się zjednoczyć i wiele zdziałać. To 
ogromny kapitał społeczny. Pamię-
tajmy, że oddając chociażby jeden 
grosz, przyczyniamy się do realiza-
cji wielkiego przedsięwzięcia, bo 
przecież to kropla drąży skałę.

Nagrody dla nauczycieli
Szkoła w Górkach Wielkich ko-

lejny raz może poszczycić się uzna-
niem Śląskiego Kuratora Oświaty. 
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 
Nagrodę Kuratora za osiągnięcia 
dydaktyczne w tym roku szkolnym 
otrzymała Małgorzata Nalepa - na-
uczyciel języka polskiego. Z kolei w 
ubiegłym roku szkolnym nagrodą tą 
została wyróżniona Grażyna Kubok 
- nauczyciel matematyki.

  Dominika Badura
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Jasełka szkolne
Zgodnie z wieloletnią tradycją 

Zespołu Szkół w Górkach Wielkich, 
22 grudnia, w radosnej atmosferze 
świątecznego oczekiwania, odbyły 
się szkolne jasełka. Tym razem mo-
tywem przewodnim stał się bliski 
nam wszystkim obrazek – oto do 
wigilijnego stołu zasiada wielopo-
koleniowa rodzina, aby w radości 
wspólnego przeżywania narodzin 
Jezusa zjeść wieczerzę wigilijną  
i podzielić się opłatkiem. Stół został 
nakryty białym obrusem. Za oknem 
zajaśniała pierwsza gwiazdka. Usta-
wiono nakrycia dla domowników  
i jedno dla niespodziewanego go-
ścia. Wniesiono dwanaście potraw. 
Mama, rzucając ostatnie spojrzenie 
na suto zastawiony stół, prosi dzieci 
o ciszę, a dziadek, siedzący na ho-
norowym miejscu – jak na seniora 
rodu przystało, z wielkim namasz-
czeniem zaczyna czytać fragment 
Pisma Świętego. Za oknem pada 
śnieg. Nastrój radości, serdeczności 
i ciepła wypełnił cały dom. I nagle 
przez głowy domowników przemy-
ka pewna myśl… Czy spokoju ich 
sumień nie zakłóci świadomość, 

że oto w mieszkaniu obok, w ciszy 
przeszywanej smutkiem po zmar-
łym mężu, przy pustym stole sie-
dzi samotna matka z małym dziec-
kiem? Czy nie przypomina nam ona 
kogoś, kto pewnej pamiętnej nocy 
również szukał wraz z Józefem miej-
sca schronienia, ale ludzie pozostali 
obojętni na ich los? Zaprośmy ową 
samotną kobietę do nas, niech spo-
tkanie przy wigilijnym stole dowie-
dzie, że nie jesteśmy obojętni na 
los innych – ubogich samotnych, 
wykluczonych... Tego wieczoru nikt 
bowiem nie powinien być sam! 
Obecny w tym mieszkaniu anioł, 
widząc radość na twarzy samot-
nej matki i jej maleńkiego dziecka, 
odchodzi pełen radości, że oto za 
sprawą zwyczajnej rodziny znów 
stał się cud – cud miłości bliźniego, 
cud braku obojętności na los dru-
giego człowieka… Zanućmy zatem 
maleńkiemu Jezusowi do snu: Cicha 
noc, / święta noc, / Pokój niesie lu-
dziom wszem. / A u żłóbka Matka 
święta, / Czuwa sama, uśmiechnię-
ta, / Nad Dzieciątka snem.

Przedstawienie wzbogacone zo-

stało o radosne kolędowanie oraz 
przyjęło ekumeniczny charakter, 
gdyż wzięły w nim udział, podob-
nie jak miało to miejsce w latach 
ubiegłych, dzieci różnych wyznań. 
Tegoroczne jasełka miały wymiar 
symboliczny i niosły jakże aktualne 
przesłanie. Otóż my wszyscy, mimo 
różnych wyznań i miejsc na świecie, 
z których przychodzimy, powin-
niśmy zmierzać ku jednemu żłób-
kowi, miejscu pojednania i miłości 
bliźniego bez względu na jego wia-
rę, światopogląd czy pozycję spo-
łeczną. Zachęcali nas do tego człon-
kowie grupy formacyjnej „Dzieci 
Boże” pod opieką Pani Małgorzaty 
Dziadkiewicz, chóru „Świetliki” kie-
rowanego przez Panią Bogusławę 
Jaworską oraz chóru „Perspektywa” 
wraz z zespołem instrumentalno-
wokalnym pod batutą Pana Marcina 
Janasika. W styczniu jasełka zosta-
ną wystawione ponownie w sali Mi-
kroklimat przy parafii p.w. Wszyst-
kich Świętych oraz w kościele ojców 
Franciszkanów w Górkach Wielkich.

    
 Dominika Badura
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Adwentowy wyjazd do Wiednia

Edukacja

W tradycję Szkoły Podstawowej 
im. Tadeusza Kościuszki w Górkach 
Wielkich wpisał się adwentowy 
wyjazd do krajów niemieckoję-
zycznych. W tym roku, 1 grudnia, 
młodzież z klas drugich i trzecich 
oddziałów gimnazjalnych wyruszy-
ła do Wiednia - stolicy Austrii, a by-
łej stolicy Austro-Węgier.

Pierwszym ważnym punktem 
zwiedzania była góra Kahlenberg. 
To na stokach tej góry rozpoczęło 

się słynne natarcie europejskich 
wojsk sprzymierzonych pod do-
wództwem polskiego króla Jana 
III Sobieskiego. Zwycięska bitwa, 
w której decydującą rolę odegra-
ła polska husaria, powstrzymała 
pochód całej potęgi Cesarstwa 
Otomańskiego i w ostatniej chwili 
przerwała oblężenie Wiednia, ra-
tując od zniszczenia miasto, a jego 
mieszkańców od śmierci lub niewo-
li. Zwycięstwo to stanowiło punkt 

zwrotny w historii Europy. Obecnie 
na szczycie Kahlenbergu stoi polski 
kościół, w którym odbywają się re-
gularnie msze dla naszych rodaków. 

Kolejnym punktem wycieczki 
był pałac letni Schönbrunn, przed 
którym znajduje się jeden z pięk-
niejszych adwentowych jarmarków. 
Młodzież zobaczyła ważne i ciekawe 
miejsca w Wiedniu, jak pałac zimo-
wy Hofburg, katedrę św. Szczepana, 
teatr wiedeński i wiele innych za-
bytków tego miasta, w tym bardzo 
interesujące obiekty współczesnej 
architektury, projektowane przez 
Friedensreicha Hundertwassera.

Na zakończenie uczniowie mo-
gli poczuć magię Świąt Bożego 
Narodzenia na najpiękniejszym jar-
marku w Europie, znajdującym się  
w centrum miasta pod oknami wie-
deńskiego ratusza.

Celem wycieczki było przybliże-
nie uczniom historii i kultury stolicy 
Austrii oraz umożliwienie praktycz-
nego zastosowania języka, którego 
uczą się w szkole.

Karolina Jurys – Szmukier
germanistka
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Aby pomóc uczniom – szkolenia dla nauczycieli  
w SP w Górkach Wielkich

W ramach doskonalenia zawo-
dowego nauczycieli 3 listopada 
2017 r. zaprosiliśmy do Zespołu 
Szkół w Górkach Wielkich prof. Jac-
ka Pyżalskiego – wykładowcę Uni-
wersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu. Profesor jest doskona-
łym praktykiem i specjalistą z za-
kresu wychowania i pracy z trudną 
młodzieżą. Jest również autorem 
licznych książek, a swoją osobowo-
ścią wzbudza zaufanie wśród pod-

opiecznych oraz grona pedagogicz-
nego. 

W spotkaniu wzięli udział na-
uczyciele na co dzień pracujący  
w szkołach na terenie gminy. Spo-
tkanie prowadzone przez profesora 
z charakterystyczną dla niego umie-
jętnością mówienia w przystępny 
sposób o sprawach trudnych, było 
okazją do wymiany wspólnych 
doświadczeń oraz poznania prak-
tycznych sposobów radzenia sobie  

w sytuacjach trudnych wychowaw-
czo. Mamy zatem nadzieję na kolej-
ne spotkania z profesorem.

Z kolei 29 listopada odbyło 
się szkolenie dotyczące autyzmu. 
Nauczyciele mieli okazję nabyć 
umiejętności pracy z dzieckiem ze 
spektrum autyzmu, poznać specy-
fikę zachowań dzieci autystycznych 
oraz sposoby reagowania na dane 
zachowania.

To dopiero początek szkoleń  
z zakresu spektrum autyzmu, gdyż 
temat jest bardzo obszerny. Dzięki 
zdobywanej wiedzy będziemy mo-
gli służyć większym wsparciem dla 
naszych uczniów.

Dziękujemy poradni psycholo-
giczno-pedagogicznej, która wspie-
ra naszą szkołę poprzez prelekcje 
dla rodziców i uczniów, a także 
szkolenia dla nauczycieli i obserwa-
cje naszych podopiecznych.

Pedagodzy szkolni SP w Górkach 
Wielkich, Paulina Cholewczyńska, 

Magdalena Kocur.

Konkurs profilaktyczny
24 listopada 2017 r. uczniowie 

Szkoły Podstawowej w Górkach 
Wielkich wzięli udział w konkursie 
profilaktycznym „Żyj bez uzależ-
nień” zorganizowanym przez Sta-
rostwo Powiatowe w Cieszynie. 

Konkurs odbył się w Zespole Szkół 
Technicznych w Cieszynie.

Przedstawiciele klasy 7a zapre-
zentowali scenki o tematyce pro-
filaktycznej w dwóch grupach: I 
– Joanna Ponikiewska, Anna Poni-

kiewska, Nikola Moskała, Aleksan-
dra Kruk, Emilia Jaworska, II – Józef 
Strach, Sebastian Madzia, Jakub To-
lasz, Patryk Bożek. Scenki dotykały 
problemu uzależnień m.in. od tyto-
niu, telefonów czy alkoholu. W tre-
ściwy sposób przedstawiały zagro-
żenia i sposoby wyjścia z nałogu. 
Bardzo dziękujemy uczniom za ich 
zaangażowanie, autorskie scenariu-
sze i własnoręczne przygotowanie 
rekwizytów. Gratulujemy i życzymy 
dalszych pomysłów na promowanie 
zdrowego stylu życia wśród mło-
dych ludzi.

Pedagodzy szkolni SP  
w Górkach Wielkich

Paulina Cholewczyńska,
Magdalena Kocur
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Z nietoperzem o dobrych manierach

Edukacja

Dzieci z Przedszkola Publicznego 
nr 1 w Górkach Małych grupy: Skrza-
ty i Słoneczka przyszły do biblioteki 
na kolejne spotkanie z książką. Tym 
razem zapoznaliśmy je z opowiada-
niem pt. „Nietoperz Maurycek i do-
bre maniery”. Przy okazji mogliśmy 
przypomnieć dzieciom najważniej-
sze zasady dobrego wychowania  
z użyciem magicznych słów: proszę, 
dziękuję, przepraszam. W części 
plastycznej przedszkolaki wykonały 
nietoperza z wcześniej przygoto-
wanych elementów.

       Małgorzata Cieślar

Konkurs Wiedzy Biblijnej
W domu katechetycznym przy 

parafii pw. Wszystkich Świętych  
w Górkach Wielkich w dniu 
25.01.2018 r. odbył się finał diece-
zjalny XXIII Konkursu Wiedzy Biblij-
nej dla szkół podstawowych „Tyś 
jest mój Syn umiłowany, w Tobie 
mam upodobanie” (Mk 1,11). 

Do etapu rejonowego zakwali-
fikowało się 186 uczniów kl. V-VII, 
a do finału 64 uczniów z Diecezji 
Bielsko-Żywieckiej. Celem konkur-
su było poznanie Ewangelii wg św. 

Marka, ukazanie wartości Pisma 
Świętego w życiu chrześcijanina, 
a także pogłębienie wiedzy i wiary 
oraz kształtowanie chrześcijańskich 
postaw w oparciu o poznane Słowo 
Boże. Konkurs zachęcał również do 
większego zainteresowania i aktyw-
ności na lekcjach religii, inspirował 
do czynnego uczestnictwa w życiu 
Kościoła i społeczności lokalnej.

Gminę Brenna reprezentowa-
ły uczennice, które zdobyły tytuły 
finalistek: Marta Gamrat ze Szko-

ły Podstawowej nr 2 w Brennej 
(opiekun mgr Barbara Siedloczek) 
i Aniela Bąk ze Szkoły Podstawowej 
im. Tadeusza Kościuszki w Górkach 
Wielkich (opiekun mgr Małgorzata 
Dziadkiewicz). Gratulacje uczenni-
com złożyli Biskup Diecezji Bielsko-
Żywieckiej Piotr Greger i Pan Wójt 
Gminy Brenna Jerzy Pilch.

  Dominika Badura

Senior w bibliotece
7 grudnia zakończyła się 11. 

edycja warsztatów „Komputer dla 
Każdego” organizowanych przez 
Gminną Bibliotekę Publiczną  
w Brennej. Kurs był skierowany 
głównie dla osób 50+, które nie 
miały do tej pory styczności z kom-
puterem. Wzięło w nim udział 7 
osób. Zaczęliśmy od podstaw ob-
sługi komputera: jak posługiwać się 
myszką i klawiaturą, tworzyć pliki 
i foldery, pisać w edytorze tekstu. 
Uczyliśmy się, w jaki sposób prze-
glądać strony internetowe, wysyłać 
e-maile i korzystać z katalogu na 
stronie biblioteki. Kursanci cieszyli 
się, że mogli podnieść swoje umie-
jętności.

   Biblioteka



27Strona 27 Wieści znad Brennicy

W
ie

śc
i z

na
d

 B
re

nn
ic

y
Historia

„Z breńsko-góreckiej dziedziny”
Rubryka redagowana przez członków  

Towarzystwa Miłośników Brennej i Górek „Jodła”
Świadectwo miłości

Oto urywek jednego z listów jakie 
przed 90-laty dostarczono pod jeden 
z breńskich adresów, nosi on datę 30 
marca 1927 roku:

 „Moja najdroższa Ewko!
(…) Od chwili, kiedy Ty, Ewko, 

zdobyłaś sobie moją miłość, serce 
me należy niepodzielnie do Ciebie. 
W ciągu lat czterech byłaś dla mnie 
zawsze wyobrażeniem najgoręt-
szych uczuć, uosobieniem szczęścia 
i nigdy jasnej Twej postaci nie za-
ćmiły żadne cienie. Kochałem Cię, 
Ewko, zawsze tak, że nikt bardziej  
i szczerzej kochać nie potrafi. 

„Co to znaczy kochać? Kochać 
to jest myśleć ciągle o kimś i szu-
kać zawsze tej osoby...”. Tak tłuma-
czą jedni, drudzy zaś dodają: „Ten,  
w czyjej wyobraźni pamięć uko-
chanej nie jest wiecznie przytom-
na, ten kłamie, mówiąc, że kocha!” 

Święta prawda! (…)
Powiadają, że „miłość kobie-

ty przedłuża dni naszego żywota”. 
Oby to było prawdą, obym mógł 
kiedyś zaznać tego szczęścia, obym 
wreszcie mógł okazać Tobie, Ewko, 
w całej pełni tę miłość i to bezgra-
niczne poświęcenie, które żywię 
dla Ciebie, a które stało się częścią 
mojego jestestwa, warunkiem bytu 
i podstawą szczęśliwości.

W życiu mojem codziennem 
odróżniam trzy działy: pracę za-
wodową, pracę ideową i życie ser-
ca. Zawód mój lubię, gdyż daje mi 
on możność zużytkowania wszel-
kich umiejętności, a nadto daje mi 
chleb, zaspakaja potrzeby życia. 
Pracę ideową uważam za koniecz-
ne dopełnienie pierwszego działu, 
za obowiązek swój względem bliź-
nich, Boga i potomnych, obowiązek 
święty, pomimo, że nie wypływa  
z niego dla mnie bezpośrednio 
żadna korzyść, raczej różne ciężary  

i – niewdzięczność. Jeśli chodzi  
o życie serca, miłość, to z niej spo-
dziewam się słodkiej nagrody do-
czesnej za wszystkie trudy, poło-
żone na ołtarzu pracy społecznej. 
Dodać muszę, że miłość to dla mnie 
świętość nietykalna, a nie jakieś 
uczucie sprofanowane, wyszydzo-
ne, za jakie je dziś, niestety, coraz 
więcej ludzi uważa, goniących za 
chwilową tylko przyjemnością,  
a niemających zrozumienia dla 
tego uczucia najszlachetniejszego. 
Miłości bez cierpień niema, podob-
nie jak nie znajdziesz róży bez kol-
ców, chodzi tylko o to, by boleść nie 
przewyższała miłości. Co do mnie, 
dużo przecierpiałem, ale za nic  
w świecie nie wyrzekłbym się Cie-
bie, Najukochańsza, nie wyrzekł-
bym się nagrody i szczęścia, które 
widzę tylko w połączeniu się z Tobą 
na wieki...

Przebacz, Najdroższa, że zsze-
dłem na tak smutny temat, ale wia-
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II Turniej Badmintona Samorządowców 
Śląska Cieszyńskiego

12 stycznia w Strumieniu odbył 
się II Turniej Badmintona Pracow-
ników Samorządowych i Radnych 
Śląska Cieszyńskiego. W gronie 
trzynastu uczestników imprezy naj-
lepszy okazał się reprezentant Gmi-
ny Brenna Tomasz Kawa, który  
w wielkim finale pokonał Burmi-
strza Wisły Tomasza Bujoka 2:0 
(15:8, 15:2). W boju o trzecie miej-
sce obrońca tytułu mistrzowskiego 
Janusz Martynek (Starostwo Powia-
towe) wygrał z Bogusławem Rau-
erem (Skoczów) - 2:0 (15:11, 15:8).

Warto wspomnieć, że w pierw-
szej edycji turnieju Tomasz Kawa 
nie wygrał żadnego meczu, a teraz 
nie tylko zanotował komplet zwy-
cięstw, ale także nie stracił ani jed-
nego seta. 

W klasyfikacji drużynowej zwy-
ciężyła reprezentacja Wisły w skła-
dzie: Tomasz Bujok, Krzysztof Sztaj-
nert i Janusz Podżorski. Drugie 
miejsce zajęło Starostwo Powiato-

we w Cieszynie (Janusz Król, Janusz 
Martynek, Wojciech Hławiczka),  
a trzecia pozycja przypadła zespo-
łowi ze Skoczowa (Bogusław Rauer, 
Mirosław Nowicki, Henryk Linert). 

Organizatorzy - Stowarzyszenia 
Samorządowe Ziemi Cieszyńskiej 

oraz Gmina Strumień, przewidzieli 
również puchar dla najlepszej ko-
biety w klasyfikacji końcowej, a ten 
otrzymała Janusza Krzyżanowska 
ze Strumienia.

      Autor: SRiWR ‚OLZA’

domo przecie, że życie nasze spo-
czywa w ręku Pana Boga. Nikt nie 
wie, co nam przyszłość przynieść 
może. 

Tymczasem ściskam Cię, Ewko, 
całuję i pozostaję zawsze Cię kocha-
jący Karol”

List ten napisany został przez 
człowieka 25-letniego, który 
ukończył zaledwie szkołę ludową  
w Brennej, a który, nie mogąc wi-
dzieć narzeczonej, słał do niej 
z Cieszyna jeden list za drugim. 
Jeszcze w tym samym roku 1927, 
miłość autora do adresatki listów 
znalazła swój finał na ślubnym ko-
biercu. Szczęście młodej pary nie 
trwało jednak, tak długo, jakby mo-
gli sobie tego życzyć. Okrutny czas 
II wojny światowej zabrał z domu 
Karola, wówczas już ojca pięciorga 
nieletnich dzieci. 

Niemal dokładnie piętnaście lat 
później, na ręce tej samej osoby 
– Ewy Sabath z domu Heller, trafił 

ostatni z listów, jaki otrzymała ona 
od swego ukochanego męża:

„Wczoraj była piętnasta rocznica 
naszego ślubu. Myślami przeżywa-
łem powtórnie ten dzień, niestety,  
z dala od Ciebie – Ewko. Przypomi-
nałem sobie nieprzemijające pięk-
ne i błogosławione godziny, które 
przed 15 latami wspólnie przeży-
waliśmy. Ten dzień dla nas obojga 
jeszcze raz, w całej swojej piękno-
ści i szczęśliwości zakwitnie, kiedy 
powrócę i kiedy, w gronie kochanej 
rodziny, zdrowi, jakby nowo naro-
dzeni, rozpoczniemy nowe życie 
— drugie i lepsze. Minione 15 lat 
były piękne, obecnie jednak widzę, 
że mogły być lepiej wykorzystane, 
dlatego drugą połowę mego życia 
urządzę inaczej, lepiej, a szczęście 
to nie jest już zbyt odległe. Znaleźć 
je mogę tylko w najbliższej przy-
szłości, u boku jedynie kochanej 
żony, w gronie kochanych dzieci. 
(…) mam nadzieję, ufam i bezgra-

nicznie wierzę, że Bóg pozwoli nam 
korzystać i z dobrego. A więc do 
szczęśliwego i zdrowego zobacze-
nia!” 

Niestety nigdy nie było dane 
spełnić się tym życzeniom. 23 
grudnia 1942 roku, w przeddzień 
Wigilii minie 75 lat od śmierci  
w obozie koncentracyjnym Mau-
thausen-Gusen, zginął śmiercią mę-
czeńską autor powyższych listów, 
jeden z najwybitniejszych brennia-
ków w historii – Karol Ferdynand 
Sabath, ostatni redaktor „Gwiazdki 
Cieszyńskiej”. Towarzystwo Miłośni-
ków Brennej i Górek „Jodła” postać 
tę uczciło wydając publikację, pt. 
„Karola F. Sabath. Portret listami 
pisany”, która dostępna jest m.in. 
w bibliotekach w Brennej, Górkach, 
Cieszynie oraz Ustroniu. Zachęca-
my do zapoznania się z losami za-
pomnianego bohatera naszej Małej 
Ojczyzny.

 opracował W. Grajewski
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Noworoczny turniej piłki nożnej
Za nami pierwszy noworoczny 

turniej piłki nożnej organizowany 
na hali sportowej w Górkach Wiel-
kich przez Młodzieżowy Klub Pił-
karski Brenna - Górki. W gronie 14 
drużyn, które rywalizowały o zwy-
cięstwo były dwie, które reprezen-
towały naszą gminę. W pierwszej 
fazie turnieju od godziny 8.00 do 
13.00 grali chłopcy z rocznika 2009, 
a po południu na parkiecie zapre-
zentowali się zawodnicy z rocznika 
2007.

W młodszym roczniku w zawo-
dach rywalizowały następujące ze-
społy:

Grupa A: Rekord Bielsko Bia-
ła, UMKS „3” Czechowice, Kuźnia 
Ustroń, MKP Brenna - Górki.

Grupa B: Sportkontakt Gole-
szów, MKS Żory, Czarni Jaworze, Li-
sek Milówka.

Po pięciu godzinach zaciętej ry-
walizacji w finale spotkały się MKP 
Brenna - Górki oraz UMKS „3” Cze-
chowice. W niezwykle emocjonu-
jącym spotkaniu górą okazali się 
reprezentanci naszej gminy treno-
wani przez Przemysława Meissnera 
oraz Jerzego Szymurę, którzy zwy-

ciężyli 2:1 i zasłużenie odebrali pu-
char oraz medale za pierwsze miej-
sce.

W starszym roczniku w zawo-
dach rywalizowały następujące ze-
społy:

Rekord Bielsko Biała, Kuźnia 
Ustroń, MKP Brenna - Górki, LKS 
Goleszów, Czarni Jaworze, Lisek Mi-
lówka.

W sześciodrużynowej stawce 
drużyn złożonych z zawodników 

z rocznika 2007 i młodszych, ry-
walizujących systemem "każdy  
z każdym", podopieczni szkole-
niowców Przemysława Meissnera 
oraz Jerzego Szymury ostatecznie 
zajęli bardzo dobre trzecie miejsce. 
W tej kategorii pierwsze miejsce za-
jął zespół Liska Milówka.

Dodajmy, że każdy zespół   
z miejsc 1-3 został uhonorowany 
pucharem, a wszyscy zawodnicy 
otrzymali medale oraz słodkie upo-
minki i inne nagrody.

W sumie w turnieju wystąpiło 
około 140 dzieci z 14 drużyn. Turniej 
nie odbył by się, gdyby nie pomoc 
następujących osób i firm: Dyrek-
tor Szkoły w Górkach Wielkich Pan 
Karol Niedźwiecki, Cukiernia Baj-
ka, Sklep Wiarus, Foilside Grzegorz 
Kieczka, TTD Michalik. Wielki wkład 
w organizację wnieśli także rodzice 
naszych dzieci z Brennej oraz Pani 
Basia i Ewa ze szkoły w Górkach,  
a także Łukasz z OPKiS Gminy Bren-
na.

Przy okazji promowania zdro-
wego sportowego trybu życia oraz 
promocji naszej gminy udało się 
również spełnić cel charytatywny - 
zebraliśmy sporą kwotę pieniędzy, 
które przekazaliśmy mieszkance 
naszej gminy - Dominice Greń.

 
 Przemysław Meissner
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Wkrótce w gminie Brenna
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Ważne i przydatne

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.
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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

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 38b, tel. 33 8570073
43-436 Górki Wielkie ul. Zalesie 3, tel. 33 853 92 05
43-436 Górki Wielkie ul. Breńska 2, tel. 33 858 71 19

 

Ważne i przydatne numery telefonów

Wieści znad Brennicy




