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Noc Świętojańska rozpoczyna wakacje! 



2Strona 2 Wieści znad Brennicy

W
ie

śc
i z

na
d

 B
re

nn
ic

y

W numerze

INFORMACJE/WYDARZENIA 3
EDUKACJA 11 
KULTURA 17 
SPORT 23
HISTORIA 27
WKRÓTCE W GMINIE BRENNA  30
WAŻNE I PRZYDATNE  31

Obrzęd pasterski na 
Skałce i dziecięcy 

redyk w Koziej 
Zagrodzie, str. 19

Dwór Kossaków 
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Drodzy Czytelnicy!
Dwa miesiące w roku zawsze 

miały dla mnie szalone tempo. Paź-
dziernik i czerwiec. Może dlatego 
mam wrażenie, że poprzednie wie-
ści wydaliśmy tydzień temu, a tu już 
tyle materiałów czeka na kolejne 
wydanie… Kalendarz imprez roz-
kręcił się na dobre, mamy za sobą 
bardzo udany weekend z rekordo-
wą ilością imprez, wakacje ruszyły 
z kopyta i tylko pogoda jakoś nie 
nadążyła… Ale to nic. Możliwości 
na kreatywne i aktywne spędzenie 
wolnego czasu zarówno dzieci, jak 

i dorośli mają mnóstwo. Wystar-
czy tylko chcieć poszukać. Wystar-
czy tylko spróbować rozstać się 
na chwilę z telefonem, tabletem, 
komputerem i spędzić czas razem. 
To jest moje wyzwanie na waka-
cje, Szanowni Państwo. Stwórzcie  
w swoich domach „strefy bez elek-
troniki”, gdzie zamiast telefonów 
i telewizorów będziecie mogli po 
prostu porozmawiać i bawić się 
wspólnie. W napiętym harmono-
gramie dnia znajdźcie godzinę 
dziennie na czas bez sprzętu elek-

tronicznego. Bez mediów społecz-
nościowych, bez kolorowych pu-
dełek. Zobaczycie, jak wiele można  
w tym czasie zrobić!…na przy-
kład… Znaleźć pięć minut na któryś 
z naszych artykułów. Jest ich sporo 
do wyboru. O konkursach, nagro-
dach, wyróżnieniach, o bezpiecz-
nych wakacjach, o udanych impre-
zach i sprawach gospodarczych. Na 
pewno coś Was zainteresuje. Uda-
nej lektury i gorącego, lipcowego 
słońca!

      Anna Musioł
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Szanowni Mieszkańcy Brennej i Górek
Spotykamy się już w drugiej poło-

wie roku. Jak ten czas leci, jak ucieka, 
jak płynie, bo czas i morze bez ruchu 
stać nie może. Jakie oblicze przybrał 
czerwcowy czas, co w tym czasie 
zasługuje na podkreślenie, na uwa-
gę – to pytania, na które znajdziecie 
Państwo odpowiedź przeglądając 
ilustracje  i wczytując się w teksty na 
łamach tej gazetki. Czerwiec, gdyby 
na maju się wzorował, to by pogodę 
naśladował. Z początkiem wakacji 
powiało chłodem, słoneczko dopa-
sowało się do polskiego przysłowia: 
„Gdy Piotr i Paweł deszczem uderzy, 
słońce za mgłą tydzień leży”. Myślę, 
że niezależnie od pogody warto szu-
kać dobrej energii i pozytywnych 
akcentów dających nam chęć do 
wspólnego działania i osiągania wy-
znaczonych celów. Nawet gdy czer-
wiec był mokry po udanym maju to 
chłopom w jesieni będzie jak w raju. 
Jak co roku rozpoczynający się czas 
letnich wakacji przeplata się z pra-
cami remontowo-inwestycyjnymi. 
Bardzo trudny nastał czas do realiza-
cji  wyznaczonych w naszym budże-
cie tematów i zadań. Brak chętnych 
do udziału w przetargach wynika  
z braku mocy przerobowych i kło-
potów kadrowych z jakimi  bory-
kają się wykonawcy. Poruszając się  
w tej trudnej rzeczywistości staramy 
się zabiegać o bezpieczne i skutecz-
ne działania mobilności rynkowej. 
Trudności realizacyjne odnotowuje-
my prawie we wszystkich gałęziach 
rozwoju gospodarczego i dzielimy 
ten los z innymi samorządami nie 
tylko na terenie naszego powiatu ale 
i całego kraju. Pragnę podziękować 
mieszkańcom naszej gminy za wy-
rozumiałość i cierpliwość w stosun-
ku do opóźnień realizacji wcześniej 
zaplanowanych terminów robót 
inwestycyjnych. Chociaż czas ucie-
ka i nie czeka na człowieka to nie 
brakuje nam determinacji aby zre-
alizować nasze plany. Od lipca tego 
roku wzmocniliśmy kadrowo  naszą 
brygadę drogowo-remontową, która 
oprócz wyznaczonych prac utrzy-
maniowych jest zmuszona niejed-
nokrotnie do realizacji zadań inwe-
stycyjnych. Podejmujemy tego typu 

działania aby nie stać bezczynnie  
z rozłożonymi rękoma. Przy tej oka-
zji pragnę podziękować wszystkim 
pracownikom Zakładu Gospodarki 
Komunalnej z  dyrektorem Robertem 
Rymorzem na czele. Poruszając się  
w temacie spraw gospodarczych 
warto przy tej okazji wskazać temat 
trudny ale jakże ważny dotyczący 
poprawy jakości życia w naszej Gmi-
nie, mianowicie drogi. Dzięki bardzo 
dobrej współpracy ze Starostwem  
Powiatowym, starostą panem Janu-
szem Królem i Dyrekcją Powiatowe-
go Zarządu Dróg udało się wspól-
nie wyremontować przed letnim 
sezonem ulicę Bielską, Szpotawicką 
w Górkach i ul. Leśnica w Brennej.  
Liczę, że zaplanowane prace na od-
cinkach dróg gminnych również uda 
nam się wyremontować. Dzięki na-
szym staraniom i życzliwości woje-
wody otrzymaliśmy dofinansowanie 
do remontu ulicy Olszyna i Łączka 
w Górkach. Cieszy nas fakt, że trze-
ci z kolei przetarg w końcu wyłonił 
wykonawcę na remont drogi „Zimna 
Woda” w Brennej.

 Szanowni Państwo proponuję 
abyśmy wspólnie zajrzeli do bogate-
go kalendarza kulturalno-sportowe-
go, który został przygotowany na ten 
sezon. Rozpoczęliśmy wakacje jak co 
roku od Nocy Świętojańskiej – folk-
lorystycznego święta poświęcenia 
ognia i wianków w kościele parafial-
nym. Poświęcony ogień procesyjnie 
wraz z Zespołem Regionalnym Bren-
na w rytmach Orkiestry Dętej Czesła-
wa Grenia przenieśliśmy do amfite-
atru aby rozpalić tradycyjną watrę. 
Pomimo chłodu w święcie folkloru, 
ognia, muzyki i tańca uczestniczyła 
liczna grupa mieszkańców i tury-
stów. Cieszę się, że chłodna aura nie 

odstraszyła miłośników Elektrycz-
nych Gitar i uczestników Pikniku pod 
Buczem. Organizatorom i uczestni-
kom serdecznie dziękujemy. Wspo-
mniałem o rozpoczętych wakacjach. 
To też czas aby podziękować dy-
rekcji, nauczycielom, pracownikom  
i uczniom za wkład pracy i osiągnię-
te sukcesy dydaktyczno-naukowe, 
które rozsławiały naszą Gminę i spra-
wiły wiele radości. Absolwentom 
życzymy dalszych sukcesów rozwi-
jających wiedzę i zainteresowania 
na kolejnych ścieżkach nauki w celu 
osiągnięcia zamierzonych celów.  
Z okazji rozpoczynających się wa-
kacji dyrektorom, nauczycielom, 
uczniom oraz pracownikom szkół  
i przedszkoli życzę wielu słonecz-
nych dni, udanego i bezpiecznego 
wypoczynku, niezapomnianych wra-
żeń, interesujących podróży oraz 
szczęśliwego powrotu do szkoły. 
Liczę, że bardzo bogata oferta na-
szego kalendarza wydarzeń spełni 
oczekiwania szczególnie tych, którzy 
zdecydują się na jej wykorzystanie. 
Niech ten czas urlopu, wypoczynku  
i wspólnej zabawy zregeneruje na-
sze siły, poprawi naszą kondycję  
i nasze zdrowie po to abyśmy z ra-
dością mogli wspierać się w prze-
zwyciężaniu wszelkich trudności  
i realizować zamierzone cele. Wspól-
nie z małżonką pragniemy również 
Wszystkim życzyć dobrej słonecznej 
pogody. Niech spełni się przysłowie 
„Gdy w czerwcu często deszcz pada, 
to w lipcu upały nie lada”. Kończąc 
kolejne nasze spotkanie przesyłamy 
pozdrowienia, jak zawsze życząc mi-
łej lektury.

      Wójt Gminy Brenna 
      Jerzy Pilch

Informacje/Wydarzenia
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Młodzieżowe Zawody Sportowo Pożarnicze 
Gmin Górskich

W sobotę 23.06. 2018r. odbyły 
się  Młodzieżowe Zawody Sportowo 
Pożarnicze Gmin Górskich na bo-
isku Wisła- Jonidło.                                     

W zawodach brało udział 18 dru-
żyn z czterech gmin: Wisła, Istebna, 
Ustroń, Brenna. Nasza gmina wysta-
wiła cztery drużyny. Pogoda nieste-
ty nie dopisała, przez co odbyła się 
tylko jedna konkurencja – ćwicze-
nie bojowe . Zawody były kilka razy 
przerwane, ale zawodnicy dotrwali 
do końca. 

 Z naszej Gminy I miejsce w ka-
tegorii dziewcząt zdobyła drużyna 
MDP Brenna Leśnica.

I miejsce w kategorii chłopców 
zdobyła drużyna  MDP Górki Wiel-
kie. 

II miejsce w kategorii chłopców 
zdobyła drużyna MDP Brenna Leśni-
ca.

III miejsce w kategorii chłopców 
zdobyła drużyna MDP Brenna Cen-
trum  (drużyna mieszana).

      Krystyna Tarasewicz

MDP Brenna Leśnica

MDP Brenna Centrum

MDP Górki Wielkie



5 Strona 5

W
ieści znad

 Brennicy

Wieści znad Brennicy

Informacje/Wydarzenia
Gospodarka wodociągowa w Gminie Brenna

W 2018 roku Gmina Brenna roz-
poczęła inwestycje związane z roz-
budową sieci wodociągowych na 
terenie Brennej oraz Górek Wiel-
kich. 

W styczniu bieżącego roku Gmi-
na Brenna podpisała umowę oraz 
przekazała plac budowy firmie HY-
DRO-INSTAL Zakład Instalacji Sani-
tarnych Homa – Homa Spółka Jaw-
na, z siedzibą Mazańcowice 178, 
43-391 Mazańcowice, wyłonionej 
w postępowaniu przetargowym na 
„Rozbudowę sieci wodociągowej 
na terenie Gminy Brenna poprzez 
budowę wodociągu w Brennej Le-
śnicy”. 

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 110mm 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 
zostanie przyłączonych 28 budyn-
ków. Zakres rzeczowy inwestycji 
obejmuje budowę sieci wodocią-
gowej z rur ciśnieniowych PE HD 
100 SRD11, SDR17, w tym z rur PE 
Ø110mm o długości 2910 mb, PE 
Ø90 mm  długości L = 460,5 mb, PE 
Ø 50 mm długości L = 80 mb, PE Ø 
40 mm długości L = 12 mb. Łączna 
długość przyłączy do budynków 
wykonanych z rurociągów PE Ø 
40mm i 63mm wyniesie 406,5 mb. 
Dodatkowo inwestycja obejmuje 
wykonanie hydroforni ze zbiorni-
kiem wody o pojemności V=20m3 
w formie konstrukcji żelbetowej 
obsypanej ziemią. Zgodnie z zawar-
tą umową, roboty planuje się za-
kończyć do 30 listopada 2018 roku. 
Koszt robót budowlanych, zgodnie 
ze złożoną ofertą Wykonawcy wy- Zdjęcie 1 Realizacja hydroforni ze zbiornikiem wody w Brennej Leśnicy.

niesie brutto 1.877.346,08 zł.                              
Na przełomie lutego-marca 

2018 roku Gmina Brenna podpisała 
umowę oraz przekazała plac budo-
wy firmie KAN – EKO Sp. z o.o., z sie-
dzibą 43-450 Ustroń, ul. Katowicka 
207, wyłonionej w postępowaniu 
przetargowym na „Rozbudowę sie-
ci wodociągowej na terenie Gminy 
Brenna poprzez budowę wodocią-
gu w Górkach Wielkich, Etap III (Wy-
moliny, Parszywiny, Zebrzydka)”. 

Przedmiotem inwestycji jest bu-
dowa sieci wodociągowej z przy-
łączami do budynków, hydroforni 
wraz ze zbiornikami wody w Gór-
kach Wielkich (Wymoliny, Parszywi-
ny, Zebrzydka) oraz budowa dwóch 
zjazdów z dróg gminnych ul. Pod Ze-
brzydkę i ul. Olszyna zgodnie z pro-
jektem budowlano-wykonawczym  
i Specyfikacją techniczną wyko-
nania i odbioru robót opracowaną 
przez firmę GEOKART – INTERNA-
TIONAL Sp. z o.o. ul. Wita Stwosza 
44, 35-113 Rzeszów. Źródłem zasi-
lania dla projektowanej rozbudo-
wy będzie istniejący wodociąg PE 
140mm w rejonie Szkoły Podsta-
wowej przy ul. Bielskiej w Górkach 
Wielkich. W ramach zadania  planu-
je się wykonać sieć wodociągową 

z przyłączami o łącznej długości 
15723 m. Do sieci wodociągowej 
zostanie przyłączonych 236 budyn-
ków. Zakres rzeczowy inwestycji 
obejmuje budowę sieci wodociągo-
wej z rur ciśnieniowych PE HD 100 
SRD11, SDR17, w tym z rur PE Ø 140 
mm o długości L = 249 m, PE Ø 125 
mm długości L = 7299,5 m, PE Ø 90 
mm długości L = 81,5 m, PE Ø 63 
mm długości L = 686,5 m, PE Ø 50 
mm długości L = 1773,5 m, PE Ø 40 
mm długości L = 632 m. Łączna dłu-
gość przyłączy do budynków wy-
konanych z rurociągów PE Ø 50mm  
i 40mm wyniesie 5001 mb. Dodat-
kowo inwestycja obejmuje wykona-
nie dwóch hydroforni:

- dolnej ze zbiornikiem wody 
o pojemności V=2x25m3 wraz ze 
zjazdem z ulicy Olszyna, 

- górnej ze zbiornikiem wody 
o pojemności V=2x50m3 wraz ze 
zjazdem z ulicy Pod Zebrzydkę.

Budynki hydroforni wykonane 
zostaną w konstrukcji żelbetowej, 
obsypane ziemią.

Zgodnie z zawartą umową, ro-
boty planuje się zakończyć do 30 
września 2019 roku. Koszt robót 
budowlanych, zgodnie ze złożoną 
ofertą Wykonawcy wyniesie brutto 
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7.377.000,98 zł.
W kwietniu bieżącego roku Gmi-

na Brenna podpisała umowę oraz 
przekazała plac budowy Przedsię-
biorstwu Produkcyjno - Usługowo 
- Handlowemu "WASP-BUD” Jaro-
sław Spandel, z siedzibą 43-410 
Kończyce Małe, ul. Jagiellońska 
25a, wyłonionemu w postępowa-
niu przetargowym na „Budowę sieci 
wodociągowej wraz z przyłączami 
do budynków mieszkalnych w Bren-
nej przy ul. Góreckiej, Leśników  
i Wiązowej”. 

Przedmiotem inwestycji jest 
budowa sieci wodociągowej wraz  
z przyłączami do budynków miesz-
kalnych w Brennej przy ul. Górec-
kiej, Leśników i Wiązowej zgodnie 
z projektem budowlano - wyko-
nawczym, specyfikacją techniczną 
wykonania i odbioru robót, przed-
miarem robót, opracowanymi przez 
firmę HYDRO-LINE PROJEKT Jacek 
Hyrnik, 43-450 Ustroń, ul. Polańska 
147. Źródłem zasilania dla projek-
towanej rozbudowy będzie istnie-
jący wodociąg PE 110mm przy ul. 
Góreckiej w Brennej. W ramach za-
dania  planuje się wykonać sieć wo-
dociągową o łącznej długości 2450 
m. Do sieci wodociągowej zostanie 
przyłączonych 49 budynków oraz  
dodatkowo wykonane zostaną dwa 
przyłącza na działki  zakończone 
studzienką wodomierzową. Łączna 

Zdjęcie 2 Prace ziemne i fundamentowe związane z realizacją hydroforni 
dolnej ze zbiornikiem wody w Górkach Wielkich przy ulicy Olszyna.

Zdjęcie 3 Plac budowy i skład materiałów dla budowy 
sieci wodociągowej w Brennej ul. Leśników.

długość przyłączy wg umowy wy-
niesie 1477mb. Zakres rzeczowy in-
westycji obejmuje budowę sieci wo-
dociągowej z rur ciśnieniowych do 
wody pitnej PE 100 RC SDR11 PN16, 
w tym z rur PE Ø160mm o długości 
999,0  mb, PE Ø90 mm  długości L 
= 592,0 mb, PE Ø 63 mm długości L 
= 765,0  mb, PE Ø 40 mm długości 

L = 94,0 mb. Łączna długość przy-
łączy do budynków wykonanych  
z rurociągów PE Ø 40mm wyniesie 1 
477mb. Zgodnie z zawartą umową, 
roboty planuje się zakończyć do 30 
października 2018 roku. Koszt robót 
budowlanych, zgodnie ze złożoną 
ofertą Wykonawcy wyniesie brutto 
1.000.696,43 zł.     

Budowa sieci wodociągowej  
w Brennej Leśnicy oraz budowa sie-
ci wodociągowej w Górkach Wiel-
kich realizowane jest w ramach 
projektu „Rozbudowa sieci wodo-
ciągowej na terenie Gminy Brenna” 
współfinansowanego ze środków 
unijnych Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Śląskiego na 
lata 2014-2020”. 

Budowa sieci wodociągowej  
w Brennej przy ul. Góreckiej, Le-
śników i Wiązowej realizowana 
jest przy wsparciu finansowym ze 
środków Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach.

  UG Brenna
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 Kolejne środki na remonty dróg przyznane

Ogłoszenie 

W dniu 1 czerwca 2018 roku  
w Starostwie Powiatowym w Żyw-
cu odbyło się kolejne uroczyste 
wręczenie promes związanych  
z przyznaniem środków na usuwa-
nie skutków klęsk żywiołowych.  
Tym razem gmina Brenna otrzyma-
ła kwotę 377 000,00zł na remont 
drogi gminnej ul. Łączka w Górkach 
Małych na odcinku o długości około 
710 metrów. Przekazania dokumen-
tu potwierdzającego przyznanie 
dotacji dokonali Stanisław Szwed 
– Sekretarz Stanu w Ministerstwie 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
oraz Jan Chrząszcz I Wicewojewoda 
Śląski. 
    Ulewne deszcze, wichury, gra-
dobicia w ciągu kilku chwil niszczą 

infrastrukturę. Niestety odbudo-
wa zniszczeń niejednokrotnie trwa 
całe lata. Dzięki uzyskanym w 2018 
roku dotacją w łącznej kwocie: 667 
000,00zł zostaną wyremontowa-
ne kolejne dwie drogi uszkodzone  

w trakcie powodzi. Mamy nadzieję, 
że remonty te w istotny sposób po-
prawią bezpieczeństwo oraz kom-
fort ich użytkowania.
        UG Brenna

o przystąpieniu do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszarów: 1) Brenna Pinkas przy ul. Góreckiej, 2) dla dz. nr 1720/4, 1720/5, 1720/6, 1720/8, 
1720/9, 1755/2 położonych w Brennej przy ul. Leśnica oraz 3) Brenna - „zbiornik Polczany” 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz w związku z art. 39 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 810 z późn. zm.),

zawiadamiam:

1. O podjęciu przez Radę Gminy Brenna uchwały Nr XXIII/260/17 z dnia 12 października 2017 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Brenna Pin-
kas przy ul. Góreckiej.

2. O podjęciu przez Radę Gminy Brenna uchwały Nr XXIII/259/17 z dnia 12 października 2017 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 1720/4, 1720/5, 
1720/6, 1720/8, 1720/9, 1755/2 położonych w Brennej przy ul. Leśnica.

3. O podjęciu przez Radę Gminy Brenna uchwały Nr XXVII/317/18 z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przystą-
pienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Brennej – „zbiornik Polczany”.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do w/w projektu planu miejscowego oraz do postępowania w sprawie 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 30 lipca 2018 r. Wniosek powinien zawierać 
nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wnioski mogą być wnoszone:
- w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Brenna, ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna
- ustnie do protokołu w Wydziale Inwestycji i Infrastruktury, 43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 77;
- drogą elektroniczną: poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu na platformie ePuap opatrzone  

podpisem kwalifikowanym lub podpisane przy pomocy profilu zaufanego ePuap:

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Brenna.
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Wyróżnienie dla Wójta
W  dniu 9 czerwca br. w Często-

chowie Wójt Gminy Brenna Jerzy 
Pilch odebrał ogólnopolskie wy-
różnienie przyznane przez Kapitułę 
Generalną Katolickiego Stowarzy-

szenia Sportowego Rzeczypospoli-
tej Polskiej w Warszawie.  W treści 
wyróżnienia czytamy „kapituła… 
wysoko oceniając zaangażowanie 
i bezinteresowną działalność spo-

łeczną oraz otwarcie się na inicja-
tywy związane z wychowaniem 
młodego pokolenia poprzez sport 
i rekreację opartą na zasadach fair-
play i etyce wiary katolickiej przy-
znaje ogólnopolskie wyróżnienie”. 

W trakcie uroczystości podkre-
ślano potrzebę wychowywania 
dzieci i młodzieży poprzez sport  
i rekreację, gdyż tylko takie dzia-
łanie przyniesie korzyści młodym 
sportowcom w postaci osiągnięć 
sportowych. Zwrócono również 
uwagę na potrzebę wspomaga-
nia w tym zakresie rodzin o niskim 
statusie materialnym poprzez do-
stępność do zajęć sportowych oraz 
umożliwienie im udziału w róż-
nego rodzaju przedsięwzięciach 
sportowych.  Wpływa to bowiem 
korzystnie zarówno na rozwój, jak  
i kształtuje właściwe postawy etycz-
no–moralne.

  
  UG Brenna
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Uwaga na Barszcz Sosnowskiego !

Kontakt z tą rośliną może być 
bardzo niebezpieczny dla zdro-
wia, gdyż zawiera silne związki 
toksyczne.

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 
baldaszków wyrastających na krót-
ko owłosionych promieniach. Cała 
roślina wytwarza toksyczne dla 
człowieka furanokumaryny. Najsil-
niej działają w kontakcie ze skórą  
w dni upalne i słoneczne, powodu-
jąc oparzenia. Zazwyczaj osoba po-
parzona nie jest świadoma zagro-
żenia, ponieważ objawy nasilają się  

w ciągu 24 godzin ( jest to zależne 
od organizmu, ilości światła i in-
nych czynników) występują zaczer-
wienienia skóry, a wkrótce potem 
pojawiają się charakterystyczne pę-
cherze z lepkim płynem w środku.

Barszcz Sosnowskiego sprowa-
dzony do Polski w latach siedem-
dziesiątych jako roślina pastewna, 
stał się groźnym chwastem, wy-
pierając z naturalnych stanowisk 
gatunki rodzime. Opanował tereny 
głównie wzdłuż koryt rzek i cieków 
wodnych oraz nieużytki.

Barszcz Sosnowskiego ma silne 
działanie toksyczne i alergizujące. 
Wydziela parzącą substancję, która 
może powodować zapalenie skó-
ry oraz błon śluzowych, powstanie 
pęcherzy, trudno gojących się ran 
i długo nie znikających blizn. Jego 
parzące działanie nasila się pod-

czas słonecznej pogody, wysokiej 
temperatury oraz dużej wilgotności 
powietrza.

 
       UG Brenna

Brenna & Bystrzyca jedna drużyna!
15 czerwca w Parku Turystyki  

w Brennej rozegrano rewanżo-
we mecze w siatkówkę plażową (6 
czerwca 2018 grano w Bystrzycy) 
pomiędzy drużynami z Gminy Bren-
na i partnerskiej Gminy Bystrzyca 
z Czech. Otwarto także kurtynę 
wodną, która będzie nasz chłodzić 
w upalne dni oraz wysłuchano wy-
kładu ekologicznego m.in. na temat 

ziół i zdrowego odżywiania. Projekt 
pt. „Brenna & Bystrzyca jedna druży-
na!” współfinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego - Programu Interreg 
V-A Republika Czeska-Polska i bu-
dżetu państwa RP w ramach Fun-
duszu Mikroprojektów Euroregionu 
Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko 

Projekt „Brenna & Bystřice je-

den tým!” spolufinancovaný  
z prostředků Evropského Fondu 
pro Regionální Rozvoj – Programu 
Interreg V-A Česká republika-Pol-
sko a státním rozpočtem RP v rámci 
Fondu mikroprojektů Euroregionu 
Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko

   OPKiS
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„Brenna Písečná – wspólny start”
Nasza gmina, wraz z czeską gmi-

ną Písečná zrealizowała projekt 
„Brenna Písečná – wspólny start” 
współfinansowany ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego – Program Interreg V-A 
Republika Czeska-Polska i budżetu 
państwa RP w ramach Funduszu 
Mikroprojektów Euroregionu Śląsk 
Cieszyński - Těšínské Slezsko.

W  ramach projektu 20 czerw-
ca 2018r. przy Szkole Podstawowej 
nr 2 w Brennej odbyła się impreza 
transgraniczna „Mali Odkrywcy”, 
podczas której uroczyście otwarto 
nowy plac zabaw. W wydarzeniu 
uczestniczyli goście z Czech: Staro-

sta Gminy Písečná Pan David Ćmiel 
wraz z delegacją z Urzędu Gminy 
oraz uczniowie ze Szkoły Podsta-
wowej z Písečná wraz z opiekuna-
mi. Swoją obecnością zaszczycił 
nas również Dyrektor Biura Stowa-
rzyszenia Rozwoju i Współpracy 
Regionalnej "Olza"  - Zarządzający 
Funduszem Mikroprojektów Pan 
Bogdan Kasperek. Gminę Brenna re-
prezentowali Pan Jerzy Pilch -Wójt 
Gminy Brenna, Pani Joanna Macu-
ra – Skarbnik Gminy Brenna, Pani 
Katarzyna Bobola – Dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 2, a także ucznio-
wie z sąsiadującej z placem zabaw 
Szkoły Podstawowej wraz ze swoimi 

wychowawcami i opiekunami.
Przecięcia wstęgi dokonali  Go-

spodarze Gminy i obiektu Pan Jerzy 
Pilch i Pani Katarzyna Bobola oraz 
zaproszeni goście Pan David Ćmiel 
i Pan Bogdan Kasperek.

W trakcie imprezy odbywały się 
zabawy animacyjne oraz różnego 
rodzaju zawody sportowe dla dzie-
ci, prowadzone było stanowisko 
warsztatowe z pokazem różnorod-
nych eksperymentów „Naukowe 
Show”,  a także możliwe było prze-
branie się za pirata i zrobienie sobie 
pamiątkowego zdjęcia w fotobud-
ce. 

  UG Brenna
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Sp 2 Brenna wie jak ratować z WOŚP

Zostań mistrzem czytania!

Ogromny sukces odnieśli 
uczniowie ze Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Brennej, którzy zajęli 4 miej-
sce w VII edycji ogólnopolskiego 
konkursu „Ratujemy i uczymy rato-
wać” organizowanego przez Wielką 
Orkiestrę Świątecznej Pomocy.

Zmagania konkursowe trwały 
już od lutego, bo już wtedy ucznio-
wie klasy 3a zaczęli pracę nad pla-
katem o tematyce udzielania pierw-
szej pomocy. 

Ich zdaniem było kolejno:  
w pierwszym etapie zrobić plakat  
o tematyce udzielania pierwszej 
pomocy, a w drugim etapie komiks.  
W pierwszym etapie ich praca poko-
nała ponad 100 szkół z całej Polski, 
w drugim 36. W wielkim finale, któ-
ry odbył się 6 czerwca w Warszawie, 
rywalizowało już tylko najlepszych 
10 szkół, w tym SP -2 Brenna.  Finał 
zorganizowany był w formie gry 
miejskiej. Zadaniem reprezentacji 
szkoły SP 2 Brenna, czyli: Domini-
ki Greń, Julii Ferfeckiej, Szymona 
Cholewy i Daniela Ochmana było 
pokonanie trasy, na której było 10 
miejsc z wyznaczonymi zadaniami. 
Z wszystkimi poradzili sobie świet-
nie, gdyż zajęli wysokie 4 miejsce. 

     
      Opiekun Magdalena Krzempek

Czas wakacji to czas wypoczyn-
ku, relaksu, przygód, to także do-
bry czas, aby poczytać. Zapraszamy  
i dużych, i małych do skorzystania  
z obfitego księgozbioru biblioteki  
w Brennej i Górkach Małych. 
Uczniów szkół podstawowych i kla-
sy gimnazlajne zapraszamy do trwa-
jącego przez całe wakacje konkursu 
BIBLIOMANIAK - kto przeczyta naj-
więcej? Nie ociągaj się, zapisz się 
w bibliotece, czytaj, czytaj, czytaj  
i wygraj nagrodę, jaką są słuchaw-
ki bezprzewodowe. Oczywiście, nie 
zabraknie też książek :) „Książki to 
najlepsi Twoi przyjaciele. Nie wy-
śmieją, nie zdradzą, a nauczą wiele.”

     Biblioteka
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 Wakacje czas zacząć!!  
Nadszedł długo oczekiwany  

czas wakacji.  Lato to okres beztro-
ski i zabawy. Jest to jednak również 
okres szczególnie niebezpieczny - 
czas wolny od szkoły i samodzielne 
wakacyjne wyjazdy sprzyjają podej-
mowaniu przez młodzież ryzykow-
nych zachowań. Nic więc dziwnego, 
że właśnie w tym okresie większość 
młodych ludzi rozpoczyna ekspe-
rymenty z alkoholem, narkotykami 
lub innymi środkami. Nielegalne 
substancje mogą stanowić zagroże-
nie dla zdrowia, a nawet życia na-
szej młodzieży. Często rodzice pyta-
ją: Jak rozpoznać, że dziecko bierze 
narkotyki? Co możemy zrobić my, 
rodzice aby ustrzec własne dziecko 
przed tym zagrożeniem?

Należy zaznaczyć, iż młody, roz-
wijający się organizm jest szczegól-
nie podatny na działanie substancji 
psychoaktywnych, tak więc ekspe-
rymenty z narkotykami, dopala-
czami lub innymi środkami mogą 
zakończyć się tragicznie. Dlatego 
też w okresie wakacyjnym rodzice 
powinni zwrócić szczególną uwagę 
na swoje pociechy. Wszelkie zmiany 
w zachowaniu powinny być dla nas 
sygnałem ostrzegawczym do tego, 
aby przyjrzeć się swoim dzieciom. 
Chcąc być odpowiedzialnym rodzi-
cem należy stosować zasadę ogra-
niczonego zaufania, nie udowad-
niać sobie, że to mnie nie dotyczy! 

 Jednak jak rozpoznać, że dziec-
ko może być pod wpływem narko-
tyków? Na co zwrócić szczególną 
uwagę? Zaniepokoić powinny nas 
szczególnie zmiany w wyglądzie  
i zachowaniu naszego dziecka, mię-
dzy innymi takie jak:

1. czerwone oczy, nadmiernie 
rozszerzone lub zwężone źrenice, 
niereagujące na światło,

2. ślady po wkłuciach na różnych 
częściach ciała, w tym najczęściej: 
dłoniach, a także nogach czy sto-
pach, przedramionach,

3. bezsenność lub wręcz nad-
mierna senność, 

4. upośledzona koordynacja ru-
chowa lub wręcz nadpobudliwość, 

5. głupie lub nieadekwatne do 

sytuacji zachowanie, napady śmie-
chu lub agresja itp.,

6. zwiększony lub zmniejszony 
apetyt,

7. charakterystyczny słodko-
mdły ziołowy zapach ubrań lub 
włosów itd.

Niekiedy objawem do niepokoju 
jest także złe samopoczucie dziecka 
- zawroty głowy, bóle brzucha czy 
wymioty mogą one być oznaką spo-
życia niebezpiecznych substancji. 
Reakcje na zażycie narkotyku mogą 
być różne, w zależności od jego ro-
dzaju. 

Christiane V. Felscherinow, au-
torka kultowych „My dzieci z Dwor-
ca Zoo”, w swojej najnowszej książce 
„Christiane F. Życie mimo wszystko” 
ostrzega młodzież przed „wakacyj-
nym ćpaniem”. Książka jest niesa-
mowicie popularna od kilku lat nie 
schodzi z list światowych bestsel-
lerów. Christiane V. Felscherinow 
w poruszającym wywiadzie prze-
strzega o tym, jak złudne i okrut-
ne w konsekwencjach są ucieczki  
w „ćpanie”. Opowiada o narkoty-
kowych wakacjach w Grecji i zdra-
dza, jak wygląda dziś życie „narko-
manki-emerytki”. Lektura jej książki 
działa jak zimny prysznic – otrzeź-
wia wszystkich, którzy uważają, że 
marihuana to nic takiego i stawia 
do pionu tych, którym wydawało 
się, że ich nałóg nie dotyczy. Na co 
dzień spotykam w pracy zawodowej 
przedstawicieli młodego pokolenia 
twierdzących że „marihuana jest 
bezpieczna… to jest tylko zabawa…” 
– zaskakujące jest ich zdziwienie 
w zderzeniu z faktami i wysuwana 
argumentacja. Ciekawość świata, 
nowych doznań, brak zaintereso-
wania ze strony opiekunów rodzi 
okazje, relacja matki: „Obydwie były 
w wieku gdzieś dwunastu, trzyna-
stu la, kiedy człowiek jest strasznie 
ciekawy i wszystkiego musi choć raz 
spróbować. Nie widziałam w tym nic 
złego, że wieczorami chodziły do klu-
bu młodzieżowego………. . Oczywi-
ście byłam przekonana, że Christiane 
jest tam w dobrych rękach. Do głowy 
by mi nie przyszło, że nastolatkom 

wolno w tym klubie palić haszysz.”  
Z relacji dziewczynki: „ Nagle w klu-
bie można było dostać każdą ilość 
pigułek. Tego samego wieczora wzię-
łam jeszcze jeden mandraks, silny 
środek nasenny. Tego wieczora znów 
wszystko wydawało mi się obłędne  
i kochałam ludzi z naszej paczki. 
Przez następne tygodnie normalnie 
przetestowaliśmy chyba cały prze-
mysł farmaceutyczny. W szkole mia-
łam coraz większe trudności. W ogóle 
przestałam odrabiać lekcje, a rano 
byłam wciąż niewyspana.” Sztuczne 
poprawianie nastroju, oszukiwanie 
własnych potrzeb, brak lub złe  rela-
cje z rodzicami, szukanie akceptacji 
u rówieśników, podnoszenie wła-
snej samooceny to tylko część po-
wodów dlaczego nastolatki sięgają 
po środki psychoaktywne. Autorka 
dosadnie przedstawia przebieg re-
lacji oparty o przyczynowości, skut-
ki i nieodwracalne konsekwencje. 
Zdaniem terapeutów nie ma lep-
szych lektur dla rodziców a co za 
tym idzie i nastolatków wyjeżdżają-
cych po raz pierwszy na samodziel-
ne wakacje! Osoby dorosłe, rodzice 
chcąc być świadomym obecnych 
zagrożeń powinni poszerzyć świa-
domość i wiedzę. 

Ogólnie dostępne badania wska-
zują, iż pierwsze kontakty z narko-
tykami zdarzają się wszędzie: na 
wielkich muzycznych festiwalach,  
w czasie górskich wędrówek, na 
obozach harcerskich. „W miejscach, 
których nikt nie kojarzy z narkotyka-
mi i narkomanią. Jeśli nasze dziecko 
ma stabilny system wartości – wróci 
bezpiecznie z dowolnego miejsca. 
Dla dziecka o słabej woli niebez-
piecznym miejscem może okazać 
się  nawet sąsiednie podwórko. Ro-
dzice nigdy nie są w stanie w pełni 
otoczyć opieką swojego dziecka,  
w wakacje jest to jeszcze trudniejsze. 
Przed wakacjami dobrze zawczasu 
przygotować dziecko do większej niż 
zazwyczaj porcji wolności” – wyja-
śnia Wojciech Wanat, terapeuta uza-
leżnień i autor książki „Rok w Mona-
rze” i „Narkotyki – odlot donikąd”.

Niestety uzależnienie zaczyna 
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się w rodzinie, Christiane F., po raz 
pierwszy spróbowała narkotyków 
mając jedynie dwanaście lat. Jako 
nastolatka została zostawiona sama 
sobie – nie oznacza to absolutnie, 
że porzucona. Brak zainteresowania 
ze strony rodziców spowodował, iż 
była łatwą ofiarą narkotykowych di-
lerów jak i przyjaciółką innych osób 
uzależnionych od których doznała 
zrozumienie i akceptację – smut-
ne.  Zgodnie ze scenariuszem, któ-
ry potwierdzają w wielu badaniach 
także polskie nastolatki, na począt-
ku paliła haszysz, a kiedy zetknęła 
się z heroiną, była przekonana, że 
przestać można w każdej chwili. 
Dziś, po 35 latach narkotykowych 
doświadczeń, w autobiografii „Ży-
cie mimo wszystko” mówi bez ogró-
dek:  „Tak już jest, narkomani nawza-
jem się przyciągają. może dlatego, że 
żyjemy w świecie, którego nikt inny 
nie rozumie, albo dlatego, że my nie 
rozumiemy świata innych. Albo jed-
no i drugie”. O swoich doświadcze-
niach pisze dosadnym językiem, 
nie oszczędzając czytelników. Au-
torka bez upiększania i zbędnych 
ogródek mówi o tym, jak jedna de-

cyzja podjęta lekkomyślnie w wie-
ku kilkunastu lat zmieniła jej życie  
w koszmar. „Nie chciałam przewozić 
hery samolotem i po przybyciu do 
Grecji odczuwałam poważny brak. 
Bez przerwy rzygałam i srałam, wcale 
nie mogłam spać. Podczas tych nocy 
na głodzie Grecja robiła na mnie 
okropne wrażenie. Leżałam zlana 
potem, skręcając się z bólu na skrzy-
piącym żelaznym łóżku w małym 
pensjonacie w Paros”. 

Zasadne jest stwierdzenie, zresz-
tą ogólnie powszechne: jeżeli nie 
masz czasu dla dziecka, pamiętaj! 
diler zawsze ma czas. Dzieci potrze-
bują: relacji, zrozumienia, zainte-
resowania ich sprawami – proble-
mami, poszukują pełnej akceptacji. 
Nadmierna kontrola może spowo-
dować załamanie lub utrudnienie 
relacji i wrogość.   Niezależnie od 
wieku, dziecko lepiej czuje się, jeśli 
wie, że jest otoczone opieką, a nie 
jest ciągle i nadmiernie kontrolo-
wane, musi mieć wyznaczone gra-
nice normy. Wtedy samo przyjdzie 
i powie – „Mamo, tato, stało się – 
zapaliłam trawkę, piłam alkohol”. 
Takich rzeczy lepiej dowiedzieć się 

od dziecka. Wtedy łatwiej będzie 
mu pomóc.

Postarajmy się aby nasze dzie-
ci niebyły i nie stały się Christian 
Felscherinow, która nigdy nie 
przestała być narkomanką. Żyje 
dzięki terapii metadonowej. Dziś 
w wywiadach powtarza: „Wszyscy 
zadają nieustannie jedno pytanie: 
jest już czysta, czy nie? Jakby nic 
nie było ważniejsze. A prawda jest 
taka, że nie mogę być czysta, nie 
mogę wyjść z tego całkowicie. To 
tylko oczekiwanie innych wzglę-
dem tamtej Christiane.” 

Zażywanie przez nastolatki 
środków psychoaktywnych różne-
go rodzaju i pochodzenia nie wy-
kluczając z tego katalogu również 
alkoholu, jest plagą współczesnych 
czasów. Należy rozszerzyć perspek-
tywy zrozumienia istoty problemu 
narkomanii, sam fakt ogólnej do-
stępności tych środków nie podle-
ga żadnej dyskusji i byłoby z naszej 
strony naiwnością wypieranie go. 

     
      Renata Ciemała-Sojka

III Edycja Gminnej Bazy Talentów
Paulo Coelho: Talent jest darem 

uniwersalnym, ale potrzeba wielkiej 
odwagi, żeby go wykorzystać. Nie bój 
się być najlepszy.

24 maja 2018r. odbyła się w na-
szej szkole III Edycja Gminnej Bazy 
Talentów pod patronatem Wójta 
Gminy Brenna, Pana Jerzego Pilcha. 

Konkurs przebiegał w miłej i przy-
jaznej artystom atmosferze, a jury  
w składzie: p. Anna Musioł, p. Da-
nuta Góral i p. Danuta Staś wyłoniły 
zwycięzców. Oto lista nagrodzo-
nych:

I MIEJSCE -  Magdalena Wanioł-
ka  – uczennica Szkoły Podstawowej 

w Górkach Wielkich.
II MIEJSCE – Milla Sadlok – 

uczennica Szkoły Podstawowej nr 2 
w Brennej.

III MIEJSCE – Magdalena Pod-
żorska - uczennica Szkoły Podsta-
wowej nr 2 w Brennej.

WYRÓŻNIENIA:
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Gminny Konkurs Plastyczny Pod Hasłem ”Wiosna”
10 maja 2018 roku w naszej 

szkole nastąpiło rozstrzygnięcie 
oraz rozdanie nagród dla uczestni-
ków GMINNEGO KONKURSU PLA-
STYCZNEGO pod hasłem „WIOSNA”, 
organizowanego przez nauczycielki 
ed. wczesnoszkolnej- panią Ludwi-
kę Obracaj i Katarzynę Holisz. Swym 
patronatem konkurs objął Wójt 
Gminy Brenna – Pan Jerzy Pilch. 
Jury w składzie: Pan Tomasz Klon  
i Pani Maria Płomieńska - Krzak mia-
ło niemały orzech do zgryzienia, 
gdyż ze wszystkich szkół napłynęło 
około 90 prac, a wszystkie prezen-
towały wysoki poziom. Po 1,5 go-
dzinnych dyskusjach postanowiono 
wybrać najciekawsze prace. Oto 
nagrodzeni w poszczególnych ka-

tegoriach wiekowych:
Klasy pierwsze:
I miejsce: Joel Urbanowicz- klasa 

Ia SP Górki Wielkie
Wyróżnienia: Natalia Greń-klasa 

Ia SP Górki Wielkie, Mateusz Krze-
śniak, Emilia Kłósko, Piotr Gajda –
klasa Ib SP Górki Wielkie 

Klasy drugie:
I miejsce: Tymoteusz Foltyn- kla-

sa 2b SP Górki Wielkie
Wyróżnienia: Kamil Donocik, Ka-

rolina Macura – SP 1 Brenna Leśni-
ca, Konrad Bortel, Dawid Szydzina, 
Kacper Zając- SP Górki Wielkie 

Klasy trzecie:
I miejsce: Monika Gawlas- klasa 

3a SP Górki Wielkie
Wyróżnienia: Dorian Kłósko- kla-

sa 3b SP Brenna Bukowa, Ewelina 
Greń, Szymon Chrapek, Natalia Mę-
drek- SP 1 Brenna Leśnica, Katarzy-
na Nowicka, Hubert Pilch-klasa 3c 
SP Górki Wielkie

Dziękujemy Panu Jerzemu Pil-
chowi Wójtowi Gminy Brenna za 
patronat i ufundowanie nagród. 
Bardzo dziękujemy też Pani Oldze 
Kowalik za wręczenie nagród i oso-
biste zaangażowanie w organizację 
konkursu, a także przybyłemu na 
rozdanie Panu Dariuszowi Jakubco-
wi.

 Organizatorki: 
 Ludwika Obracaj
 Katarzyna Holisz

Gabriel Moskała – uczeń SP nr 1 
w Brennej.

Hanna Olesz – uczennica SP  
w Górkach Wielkich.

Mikołaj Sorkowicz  – SP nr 2  
w  Brennej.

Natalia Panek – SP nr 2 w Bren-
nej.

Na zakończenie swoje umiejęt-
ności gry na gitarze elektrycznej 

zaprezentował gość specjalny – 
Maksymilian Leda, szesnastolatek 
z Ustronia, uczeń dwujęzycznych 
szkół im. Władysława Kopalińskie-
go.

Pragniemy podziękować wszyst-
kim, którzy pomogli nam w orga-
nizacji imprezy. Serdeczne podzię-
kowania kierujemy do Wójta Gminy 
Brenna, Pana Jerzego Pilcha, za ob-

jęcie patronatem Bazy Talentów. 
Jesteśmy wdzięczni Sponsorom, 
Rodzicom, Koleżankom i Kolegom  
z pracy. Bardzo dziękujemy Panu 
Łukaszowi Muschiolowi i Panu Ja-
nowi Stasiowi.  

     
 Izabela Białkowska- Żur 
 Halina Byrtek
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Mistrz Ortografii

 Jerzy Bralczyk: „Powiada 
się, że w mowie niektórych ludzii sły-
chać nawet błędy ortograficzne”. 

Poprawna pisownia, jak ważny 
to temat, możemy się przekonać, 
nie tylko przeglądając uczniow-
skie zeszyty, ale również oglądając 
różne programy telewizyjne, gdzie  
z lubością prezentowane są śmie-
szące niektórych, a zarazem  gorszą-
ce innych, błędy, a delikatniej mó-
wiąc, lapsusy językowe. Narastająca 
ich ilość skłania do podejmowania 
różnych działań, by ”bylejakość” 
językowa nie stała się dominują-
ca. Pamiętając o słowach wybit-
nego językoznawcy, przytoczone 
powyżej, w Szkole Podstawowej  
w Górkach Wielkich zorganizowa-
no Gminny Konkurs Ortograficzny,  
a patronował mu Pan Jerzy Pilch 
Wójt Gminy Brenna. Dnia 10 maja 
2018 r. zebrały się „tęgie głowy”  
z klas 2 i 3 edukacji wczesnoszkol-
nej, by rywalizować o tytuł „Mistrza 
ortografii”. Wszystkich przywitał 
dyrektor placówki pan Karol Niedź-
wiecki. Pan dyrektor, zwracając 
się do uczestników, wypowiedział 
bardzo ważne słowa „Nie ważne 
są miejsca, już sam fakt, że tutaj 
jesteście czyni Was zwycięzcami”. 
Następnie głos zabrało jury, w któ-
rym zasiadły panie Barbara Janasik 
i Helena Kalicka, polonistki, któ-
re swoją pracą, zaangażowaniem  
w nauczycielskie powołanie wykłuły 
niejeden „tęgi umysł”. Przedstawiły 
porządek konkursu i przystąpiono 
do pierwszego jego punktu, pisania 
dyktanda. Kolejnym etapem zma-
gań był test. Dzieci, w niezwykłym 
skupieniu, wykonywały poszczegól-
ne, bardzo zróżnicowane zadania. 
Po ogromnym wysiłku intelektual-
nym przyszła pora na wzmocnienie 
ciała, czyli poczęstunek, a następ-
nie odbyły się warsztaty plastyczne, 
które wypełniły czas potrzebny jury 
na poprawienie prac uczniów. A na 
końcu, oczekiwany moment, rozda-
nie dyplomów i nagród. Wyłoniono 
zdobywców tytułu „Mistrza orto-
grafii”, czyli I, II i III miejsca w kate-

gorii klas 2 i również trzy miejsca  
w kategorii klas 3. Zdobyli je:

Kategoria kl. 2:
I miejsce- Dawid Pyda SP w Gór-

kach Wielkich 
II miejsce- Kamil Kociomyk SP  

w Górkach Wielkich
III miejsce- Amelia Herzyk SP nr 

1 w Brennej 

Kategoria kl. 3:
I miejsce- Agata Cieślar SP nr 1 

w Brennej 
II miejsce- Tomasz Krzempek SP 

w Górkach Wielkich
III miejsce- Laura Janikowska SP 

w Górkach Wielkich
Pozostali uczestnicy również 

otrzymali pamiątkowe dyplomy  
i upominek. Dziękujemy P. Jerzemu 
Pilchowi Wójtowi Gminy Brenna za 
patronat i ufundowanie nagród. 
Bardzo dziękujemy także Pani Oldze 
Kowalik za wręczenie nagród i oso-
biste zaangażowanie w organizację 
konkursu, a także przybyłemu na 
uroczyste rozdanie Panu Dariuszo-
wi Jakubiec Zastępcy Wójta Gminy 
Brenna.

 Organizatorki: 
 Bogusława Gwizdoń
 Katarzyna Holisz
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Przyjaciele biblioteki

Siódma odsłona spotkań Gimnazjalistów 
z Teatrem Krakowskim

W bibliotece w Górkach Małych 
odbyły się ostatnie w minionym 
roku szkolnym warsztaty literac-
ko-plastyczne. Tematem zajęć były 
„Bezpieczne wakacje”. Przedszkola-
ki z grupy Skrzaty i Słoneczka wy-
słuchały opowiadania Zofii Stanec-
kiej pt. „Basia i biwak” oraz prelekcji 
na temat bezpiecznego wypoczyn-
ku nad wodą, w lesie, w górach i na 

podwórku. Na zakończenie dzieci 
otrzymały medal Przyjaciela biblio-
teki.

Zakończył się również cykl „Czy-
tanie na Dywanie” w Przedszkolu nr 
1 w Brennej. Dzieci poznały misia 
Tulisia, który bardzo lubił się przy-
tulać, razem z nim mogły spróbo-
wać różnego rodzaju tulenia się 
m.in. na kanapkę, do siebie, wszy-

scy razem. Za całoroczne czytanie 
przedszkolaki  wręczyły piękne po-
dziękowanie.

Życzymy udanych wakacji, za-
praszamy do odwiedzania naszych 
placówek i wzięcia udziału w kon-
kursie Bibliomaniak.

        Małgorzata Cieślar

    27 maja uczniowie klas III gim-
nazjum w Górkach Wielkich mieli 
okazję obejrzeć spektakl wysta-
wiany na deskach Teatru Starego 
w Krakowie, mianowicie „Wesele” 
S. Wyspiańskiego w reż. Jana Klaty. 
To już kolejna edycja corocznych 
spotkań przyszłych absolwentów 
gimnazjum z teatrem krakowskim. 
Tradycja wyjazdów do Krakowa na-
rodziła się siedem lat temu. Do tej 
pory uczestniczyło w nich ponad 
200 uczniów, jak również wielu na-
uczycieli i rodziców. Od początku 
wybierano sztuki wpisane w tzw. 
kanon literacki, ale nietuzinkowe, 
dyskutowane w środowisku kryty-
ków, często kontrowersyjne, cho-
ciażby ze względu na nazwiska 
reżyserów, w tym wymienionego 
wcześniej Jana Klaty. W ramach 

wyjazdów górecka młodzież mia-
ła okazję obejrzeć kilka wybitnych 
przedstawień granych na deskach 
Teatru Starego (m.in. fenomenal-
nego „Pana Tadeusza” A. Mickie-
wicza w reż. M. Grabowskiego czy 
tytułowych „Pijaków” F. Bohomolca  
w reż. B. Wysockiej), jak również 
tych wystawianych w Teatrze Sło-
wackiego (np. „Chory z urojenia” na 
podstawie komedii Moliera z głów-
ną rolę Andrzeja Grabowskiego, 
który w wyreżyserowanej przez G. 
Pampiglione sztuce wchodzi w rolę 
hipochondryka wszech czasów). 
Ciekawostką jest fakt, iż w tym roku 
zespół Teatru Starego przyjechał do 
Czeskiego Cieszyna w ramach Mię-
dzynarodowego Festiwalu Teatral-
nego Bez Granic. Po raz pierwszy 
to nie my udaliśmy się zatem do 

Krakowa, ale wybitni aktorzy zawi-
tali do nas, z Anną Dymną, Rado-
sławem Krzyżowskim czy Juliuszem 
Chrząstowskim na czele. Co dają 
owe spotkania naszym uczniom? 
Niewątpliwie możliwość obcowania 
z kulturą wysoką, kontakt z tekstem 
literackim, który w adaptacji wybit-
nych reżyserów, aktorów, scenogra-
fów daje możliwości nowego spoj-
rzenia na klasykę, innego niż tego 
znanego z ławek szkolnych. Kolejny 
wyjazd już za rok!

Dominika Badura
Gimnazjum 

w Górkach Wielkich
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Znowu są wakacje!

O tym, że rok szkolny się skoń-
czył nikomu nie trzeba przypomi-
nać. Uczniowie wszystkich sekcji 
„Bazy Talentów OPKiS” również 
rozpoczęli letnią przerwę w nauce. 
Niektórzy przeszli przez egzaminy 
końcowo roczne, zagrali koncerty 
i spotkali się przy ogniskach, cie-
sząc się z dobrych ocen na świa-
dectwach. Niektórzy być może za-
kończyli swoją przygodę z „Bazą 
Talentów” i na dobre pożegnali się 
ze swoimi prowadzącymi. Wszy-
scy zmęczeni rokiem ciężkiej pracy  
i dumni z postępów, które udało im 
się poczynić. Wszystkim też życzy-
my gorącego lata pełnego niezapo-
mnianych przygód, wymarzonych 
wyjazdów i wypoczynku, który tyl-
ko na nowo rozbudzi ich chęć do 
poszerzania swoich umiejętności. 
Dziękujemy też wszystkim instruk-
torom, którzy w ramach zajęć „Bazy 
Talentów” rozwijają unikatowe 
zdolności dzieci i młodzieży z Gmi-
ny Brenna. Ich zaangażowanie na 

pewno sprawi, że breńskie talenty 
rozkwitną i przyniosą nam jeszcze 
wiele radości.

A my już teraz myślimy o tym, 
jak rozwinąć, jak zmienić „Bazę Ta-
lentów”, by stworzyć kolejne moż-
liwości dla naszych dzieci. Wszyst-
kich, którzy mają pomysły na nowe  
zajęcia artystyczne czy edukacyjne 
zachęcamy do kontaktu z nami. 

Jesteśmy otwarci na propozycje 
Mieszkańców naszej Gminy w tej 
materii. W końcu… To Wy najlepiej 
znacie swoje pociechy i najlepiej 
wiecie, jakie zajęcia pozytywnie 
wpłyną na ich rozwój. Tymczasem 
jednak odpoczywajcie, bawcie się 
dobrze i do zobaczenia po waka-
cjach!

 Anna Musioł, OPKiS
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Watry, zielne wianki i mnóstwo zabawy – 
Noc Świętojańska w Brennej (nie)InoRos

Zupełnie tak, jak dawniej bywa-
ło, Noc Świętojańska, czyli świę-
to związane po równo z ogniem  
i ziołami, jest jednym z najważniej-
szych wydarzeń dla naszej Gminy. 
Nie inaczej było w tym roku. Tra-
dycyjne obchody tego szczególne-
go święta nierozłącznie wiążą się  
z nabożeństwem w Kościele p.w. św. 
Jana Chrzciciela w Brennej, podczas 
którego poświęcony został ogień  
a nad drzwiami kościoła zawisły 
rozchodnikowe wianki. Ich minia-
tury przed kościołem za symbolicz-
ną cegiełkę sprzedawała młodzież  
z naszej parafii. Dalszą część im-
prezy, prowadząc barwny korowód  

z pochodniami przy akompania-
mencie gry Orkiestry Dętej Czesła-
wa Grenia przejął Zespół Regional-
ny „Brenna” im. Józefa Macha. To oni 
również rozpalili pierwszą watrę 
pod Amfiteatrem, by zaraz potem 
dać żywiołowy występ na scenie, 
zastępując w tym miejscu kapelę 
„Maliniorze”, która przygrywała cze-
kającym w Parku Turystyki uczest-
nikom imprezy. Krótki, ale gorąco 
przyjęty koncert na scenie zagrała 
również, jak zwykle wspomniana 
już Orkiestra Czesława Grenia. Na-
stępnie spod kapelusza Amfiteatru 
rozbrzmiała trombita oraz białe 
głosy dziewcząt z Dziecięcej Gru-

py Śpiewaczej zespołu „Mała Bren-
na”, którym towarzyszyły również 
Izabela Szabla i Anna Musioł. Po 
ich pokazie na scenie rozgościli się 
muzycy z folk-rockowej kapeli „Ino-
Ros”. Koncert rozgrzał publiczność, 
mimo nienajlepszej pogody. I tak 
rozbawionych uczestników imprezy 
przejął niezawodny Johnny Band, 
bawiąc wszystkim niemal do blade-
go świtu. Wszystkim osobom zaan-
gażowanym w organizację imprezy, 
ale też wszystkim jej uczestnikom 
serdecznie dziękujemy za wspólnie 
spędzony czas i do zobaczenia za 
rok!

   OPKiS
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Obrzęd pasterski na Skałce 

i dziecięcy redyk w Koziej Zagrodzie
W czerwcu odbyły się kolej-

ne dwa z beskidzkich redyków  
w Brennej. W dwóch bardzo róż-
nych miejscach i oba o zupełnie 
innym klimacie. 1 czerwca w Koziej 
Zagrodzie odbył się redyk dziecię-
cy, który rozpoczął się Mszą Świętą 
w Kościele p.w. św. Jana Chrzcicie-
la w Brennej ze specjalnym błogo-
sławieństwem dla najmłodszych. 
Zarówno oprawę nabożeństwa, jak 
i późniejszy program artystyczny 
już w Koziej Zagrodzie zapewnił 
Dziecięcy Zespół Regionalny „Mała 
Brenna”. Dzieci najpiękniej i naj-
prawdziwiej cieszyły się pięknym 

dniem i zarażały dziecięcą miłością 
do świata. Podczas redyku o trady-
cjach pasterskich opowiadał Woj-
ciech Grajewski, Rafał Marchlewicz 
wraz z uczestnikami klagoł mlyko, 
a najmłodsi brali udział w warszta-
tach artystycznych.

Zupełnie inną, choć również nie-
powtarzalną atmosferę miał redyk 
w bacówce na Skałce u państwa Ka-
wików. Tam redyk rozpoczął się, kie-
dy gazda przykludził owce na sza-
łas. Wtedy też, przy pomocy innych 
pasterzy i baców odprawił obrzęd 
okadzania stada ziołami. Licznie ze-
brani uczestnicy chętnie kosztowali 

regionalnej kuchni i świetnie bawili 
się przy dźwiękach kapeli z konia-
kowa. Odbył się też pokaz robienia 
sera, a prelekcję o historii paster-
stwa wygłosili wspólnie Rafał Mar-
chlewicz i Józef Michałek. Redyk 
odbył się w ramach projektu „Szlak 
Kultury Wołoskiej”.

Obydwa wydarzenia, choć bar-
dzo różne, były bardzo atrakcyjne 
dla uczestników i z pewnością za-
owocowały mnóstwem pięknych 
wspomnień.

   OPKiS
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Dwór Kossaków pełen życia
Od kiedy Fundacja im. Zofii Kos-

sak stworzyła wokół Dworu Kos-
saków koncepcję Artystycznego 
Lata u Kossaków nie przestaje nas 
zaskakiwać różnorodnością wyda-
rzeń tego niesamowitego cyklu. 
Najpiękniejsze jest to, że ALUK trwa 
dłużej, niż lato. Intensywne działa-
nia artystyczne i edukacyjne trwały 
już w czerwcu. Mamy za sobą bar-
dzo udane warsztaty arteterapeu-
tyczne dla seniorów (plastyczno-
graficzne oraz muzyczno-wokalne) 
a także warsztaty linorytnicze  
w ramach Pracowni Graficznej. 
Zdecydowanie jednak gwoździem 
czerwcowego programu ALUK były 

VII Warsztaty Działań Kreatywnych. 
To w ramach tego wydarzenia od-
wiedzili nas studenci i wykładowcy 
najważniejszych uczelni artystycz-
nych w Polsce. Tematem tegorocz-
nych warsztatów było „Zwierzę”.  
I trzeba przyznać, że temat ten 
wzbudził niezwykłe skojarzenia 
i pokłady inwencji uczestników 
warsztatów.

Warsztaty, które odbędą się  
w lipcu mają już niemal pełne ob-
łożenie. Odbędą się jednak spek-
takle, na które bilety można nabyć 
w CKiS Dwór Kossaków. Już 14 lip-
ca o godzinie 20:00 zapraszamy na 
„Szlemiel” wg I. B. Singera– spektakl 

Studia Sztuki Bogusława Słupczyń-
skiego a 28 lipca to samo studio 
teatralne zaprezentuje monodram 
Łukasza Matusza „Russkij Ostrov 
wg. Jak zjadłem psa” J. Griszkowca. 
29 lipca zaliczymy również 2 epizod 
letniej wymienialni książek, dzięki 
której w zamian za książki, które 
kurzą się na waszych półkach bę-
dziecie mogli otrzymać takie, któ-
rych jeszcze nie mieliście w rękach. 
Szczegółowe informacje o wszyst-
kich wydarzeniach ALUK znajdu-
ją się na stronie Centrum Kultury  
i Sztuki „Dwór Kossaków”. Zaprasza-
my! Fotografie: Anna Fenby Taylor. 

   OPKiS

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
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Góreckie 2w1

30 czerwca na boisku przy gó-
reckiej szkole stanęła duża, profe-
sjonalna scena. Był to pierwszy sy-
gnał, że już za chwilę rozpocznie się 
wielkie świętowanie, które w tym 
roku połączyło w jednym miejscu 
2 imprezy. Był to tradycyjny „Piknik 
pod Buczem” oraz charytatywny fe-
stiwal „Gram i Bucze”, który w tym 
roku wspierał zbiórką oraz licytacja-
mi rehabilitację małej Oliwii z Górek 
Wielkich, chorującej na mózgowe 
porażenie dziecięce czterokończy-
nowe. Organizatorami imprezy byli 
Ośrodek Promocji, Kultury i Spor-

tu Gminy Brenna, stowarzyszenie 
„Dogonić czas”, Szkoła Podstawo-
wa w Górkach Wielkich oraz zespół 
„Elipsa”. W ramach „Pikniku pod Bu-
czem” odbyły się animacje dla dzie-
ci oraz wiele atrakcji wokół sceny. 
Dla małej Oliwii, w ramach „Gram  
i Bucze” zagrali: „Bastet” ze Skoczo-
wa, „Elipsa” z Górek Wielkich, „Lazy 
Leg” z Wisły oraz „Sonbird” z Żywca. 
Wspólnym finałem obu imprez był 
niesamowity, energetyczny koncert 
legendy polskiej sceny muzycznej – 
zespołu „Elektryczne Gitary”, który 
nie stracił ani odrobiny swej chary-

zmy, mimo wielu lat działalności. 
W imieniu organizatorów dzię-

kujemy wszystkim uczestnikom 
za fantastyczna zabawę, a przede 
wszystkim za każdy grosz, który 
wylądował w puszkach niezastąpio-
nych wolontariuszy. Na pewno siła 
serc wszystkich, którzy zjednoczyli 
się wokół wspólnego celu przynie-
sie naszej lokalnej społeczności 
wiele satysfakcji!

  OPKiS
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Światła, muzyka, dykcja i odwaga
Dzieci i młodzież z Koła Te-

atralnego, które w ramach „Bazy 
Talentów” OPKiS prowadzi Magda-
lena Matula – Kisiała zaprezento-
wały swoje talenty podczas premier 
dwóch przedstawień. Jako pierw-
sza, 15 czerwca wystąpiła starsza 
grupa, która w Sali „Kalejdoskop”  
w Amfiteatrze zagrała historię zna-
ną w nowej, zupełnie innej odsło-
nie. Był to „Kopciuszek” we współ-
czesnej, młodzieżowej interpretacji, 
którą napisała sama pani reżyser, 
Magdalena Matula – Kisiała. Mimo 

zaskoczenia, jakim była właśnie 
ta niecodzienna wersja spektaklu, 
publiczność była nim zachwycona, 
a młodzież naprawdę świetnie się 
spisała.

Znakomicie wypadły również 
„Imieniny Pana Jana”, spektakl ko-
mediowy wg scenariusza Krystyny 
Korewickiej, w reżyserii Magdale-
ny. Młodsza grupa, która zagrała  
w spektaklu, porwała widow-
nię humorem, zaangażowaniem  
i ogromną swadą wykonawczą. 
Niespodzianką okazał się również 

tytułowy „Pan Jan” (Jan Brzechwa), 
pod postać którego głos podłożył, 
jak się okazało na samym końcu 
Wójt Gminy Brenna, pan Jerzy Pilch. 
Oklaski trwały bardzo długo, od 
ukłonów młodym artystom pospa-
dały peruki. Gratulujemy serdecznie 
pani Magdalenie zdolnych uczniów  
i w jej imieniu serdecznie zaprasza-
my w kolejnym sezonie. Zapowiada 
się… musicalowo!

   OPKiS
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Bike Atelier MTB Maraton

Premierowa i jak dotąd naj-
większa impreza rowerowa, jaka 
odbyła się na terenie Gminy Bren-
na, zgromadziła na starcie ponad 
600 uczestników. Mieli oni do po-
konania w zależności od kategorii,  
w której startowali, a więc Pro, Hob-
by, Family lub Kido, od kilkuset me-
trów do nawet 50 kilometrów. Tra-
sy dystansów Kido wiodły wałami 
rzeki Brennicy, z kolei pozostałych 
trzech kategorii szczytami Beski-

du Śląskiego. Warto dodać, że Bike 
Atelier MTB Maraton to największy 
cykl wyścigów rowerowych, odby-
wających się w południowej Polsce.  
W ubiegłym roku po raz pierwszy 
jedna z edycji odbyła się w Beski-
dach, w tym roku zawitała do Bren-
nej, ze sporym, jak widać, sukce-
sem.

We wspomnianych zawodach 
z bardzo dobrej strony w katego-
rii Hobby pokazał się mieszkaniec 

Brennej – Patryk Mitręga (Odkryw-
cy Taurus), który jako drugi dotarł 
do mety po pokonaniu  25 - kilome-
trowej trasy, tracąc do zwycięzcy 
zaledwie 3 minuty. Dobry występ 
zaliczył także Jakub Baszczyński 
(RK Aluminium Bike Team). Miesz-
kaniec Górek Wielkich zajął bardzo 
wysokie 7 miejsce w kategorii Pro, 
w której zawodnicy mieli do poko-
nania 50 km. 

  Krzysztof Gawlas
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Brenjada – bieg z mapą na orientację
Kolejna z nowych, udanych im-

prez, które w tym roku pojawiły się 
w kalendarzu imprez sportowych 
Gminy Brenna. Bieg na orientację  
o nazwie Brenjada odbył się  
w pierwszą niedzielę lipca. Uczest-
nicy mieli do wyboru dystans 10 
km lub rodzinny 4 km . Ideą bie-
gu na orientację jest odnalezienie 
usytuowanych w terenie punktów 
kontrolnych w jak najkrótszym cza-
sie. Zawodnicy tuż przed startem 

otrzymują mapy z punktami. Sami 
decydują w jakiej kolejności i jaką 
drogą do nich docierać. W rywa-
lizacji znaczenie ma wiele aspek-
tów, takich jak chociażby orientacja  
w terenie, kondycja czy umiejęt-
ności logistyczne, które pomagają 
zdecydować o kolejności docierania 
do poszczególnych punktów. Bren-
jada przyciągnęła na start nie tylko 
zawodników, którzy specjalizują 
się w tego typu imprezach, ale tak-

że biegaczy, którzy chcieli poznać 
specyfikę biegów na orientację.  
W imprezie wystartowały także za-
stępy strażaków, dla których udział 
w Brenjadzie był nie tylko dobrą 
zabawą, ale także wniósł aspekt tre-
ningowy, przydatny w codziennej 
pracy strażaka.

 
 Fotografie: Izabela Olma
 Krzysztof Gawlas

Puchar Wójta Gminy Brenna w piłce nożnej
Czerwiec to miesiąc długo 

wyczekiwany przez wszystkich 
uczniów, ponieważ wiąże się z koń-
cem roku szkolnego i nadchodzą 
dwumiesięczną przerwą od nauki 
szkolnej. Czerwiec to również czas, 
kiedy rozgrywany jest Puchar Wój-
ta Gminy Brenna w piłce nożnej 
dziewcząt i chłopców. Każdorazo-
wo rywalizacja uczniów z gminnych 
szkół przynosi nie tylko samym 

uczestnikom, ale także kibicującym 
im kolegom i koleżankom wiele ra-
dości i sportowych wrażeń. Również  
i w tym roku byliśmy świadkami 
zaciętych pojedynków, nie tylko 
wśród chłopców, do czego zdążyli-
śmy się już przyzwyczaić, ale także 
wśród dziewcząt, które z roku na 
rok prezentują coraz większe umie-
jętności piłkarskie.

Tegoroczne zmagania toczyły 

się równolegle na boisku trawia-
stym w Brennej Centrum, gdzie 
swoje pojedynki rozgrywały grupy 
starsze, złożone z uczniów klas 7 
szkół podstawowych oraz 2 i 3 gim-
nazjum oraz na Orliku, tam z kolei 
batalię toczyli chłopcy w wieku do 
6 klasy szkoły podstawowej. W star-
szej grupie w kategorii chłopców 
zwycięstwo odniosła Szkoła Podsta-
wowa im. T. Kościuszki w Górkach 
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Wielkich, której przedstawiciele po-
konali uczniów SP 1 Brenna. Wśród 
dziewcząt sytuacja byłą odwrotna, 
ponieważ uczennice SP 1 Brenna 
ograły swoje koleżanki ze Szkoły 
Podstawowej w Górkach Wielkich. 
W grupie młodszej, gdzie rywalizo-
wali tylko chłopcy, zwycięstwo od-
nieśli reprezentanci 

SP 2 Brenna Bukowa, przed SP 1 
Brenna i SP im. Tadeusza Kościuszki 
w Górkach Wielkich.

  Krzysztof Gawlas
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Rodzinny Rajd Rowerowy
Niepewna pogoda przegrała  

z silnymi charakterami uczestników 
Rodzinnego Rajdu Rowerowego, 
którzy pomimo obaw o możliwość 
pojawienia się deszczu, bardzo 
licznie stawili się w biurze rajdu, 
zgłaszając chęć pokonania 10 ki-
lometrowej trasy rajdu. Warto od-
notować, że mimo kojarzącej się  
z rywalizacją i ściganiem nazwą 
rajd, Rodzinny Rajd Rowerowy to 
tak naprawdę dobra zabawa, miło 
spędzony czas i mnóstwo cieka-
wych atrakcji. Na każdego uczestni-
ka wydarzenia czekała pamiątkowa 

opaska, ciepły posiłek oraz kilo-
gramy pysznych arbuzów, którymi 
po pojawieniu się na mecie można 
było ugasić pragnienie oraz starty 
energetyczne związane z pokona-
niem trasy. Trasa wiodła bocznymi 
drogami Górek Wielkich i Małych, 
z dala od głównych ulic, aby każ-
dy mógł bezpiecznie wystartować 
i dojechać z powrotem na parking 
koło Ośrodka Zdrowia w Górkach 
Małych, gdzie mieściło się biuro raj-
du, start i meta. Należy nadmienić, 
że impreza odbyła się dzięki owoc-
nej współpracy transgranicznej  

i aktywnemu pozyskiwaniu środ-
ków unijnych. Wspominany Ro-
dzinny Rajd Rowerowy był bowiem 
częścią realizowanego projektu 
„Beskidy na rowerze” współfinanso-
wanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego 
– Program Interreg V-A Republika 
Czeska-Polska w ramach Mikropro-
jektów Euroregionu Śląsk Cieszyń-
ski Těšínské Slezsko i budżetu pań-
stwa RP. 

  
  Krzysztof Gawlas
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Augustyn Holeksa - wspomnienie 

o niezwykłym człowieku
„Balzak powiedział, że dlate-

go tęsknimy, wspominamy miej-
sca w których żyliśmy, bo tam 
pozostawiliśmy cząstkę samego 
siebie (…)”. Cząstkę siebie zosta-
wił, zmarły 28 czerwca 2018 roku, 
Augustyn Holeksa, w swej uko-
chanej, rodzinnej Brennej. Cho-
ciaż na przestrzeni przeszło pół 
wiecznej aktywności mieszkał  
w przeszło dziesięciu różnych 
miejscowościach, to, jak sam 
stwierdzał, „z Brennej wyszedłem 
i do Brennej powróciłem i muszę 
powiedzieć, że w Brennej-Leśnicy 
czuję się najlepiej”. 

Augustyn Holeksa zauważał ko-
relację potrzeb utożsamiania się 
z małą ojczyzną, miejscowością  
w której się żyje, czy zakładem 
pracy – ze zjawiskiem budowania 
aktywności i tworzenia warunków,  
w których człowiek czułby się do-
brze i był zadowolony z życia. Dla-
tego znaliśmy go głównie z pracy 
społecznej na polu budowania 
świadomości mieszkańców gminy 
Brenna i aktywizacji ich, w kierunku 
wzięcia odpowiedzialności za swoje 
losy. Jak śmiało można stwierdzić, 
jego misją było forsowanie idei 
gminy dla mieszkańców oraz budo-
wy społeczeństwa obywatelskiego.

W samej rodzinnej wsi – Brennej, 
znany był jako działacz społeczny  
i redaktor, twórca dwóch ambitnych 
periodyków. W latach 2005-2006 
był członkiem redakcji „Widoków 
na Brenną”, a później redaktorem 
naczelnym gazety „Prowdy i Fobu-
le” (2007-2010). W tychże latach, 
a także później działał aktywnie 
m.in. jako członek Stowarzyszenia 
Rozwoju Gminy Brenna i Stowarzy-
szenia Rozwoju „Integracja”, a także 
uczestnik życia politycznego, anga-
żujący się w działalność lokalnych 
komitetów wyborczych. 

Pozostawił po sobie wspaniałą 
spuściznę, wszędzie gdzie mieszkał 
i pracował. Zachowały się po nim 
również cenne zapiski i niezacieral-
ne wspomnienia, wyryte w pamię-
ci i sercach wielu osób, które miały 

okazję poznać go bliżej. Historia 
jego życia jest niezwykle ciekawa, 
ale też trudna, tak jak niełatwa była 
jego droga życiowa, w której Augu-
styn pełnił rolę tułacza – dosłownie 
i w przenośni, poszukując swojego 
miejsca na ziemi i odpowiedzi na 
kluczowe w życiu pytania. 

W ciągu półwiecza, przenosił się 
wielokrotnie. Pierwsze piętnaście 
lat spędził w rodzinnej Brennej. Ko-
lejne lata to okres edukacji i pobyt 
poza domem, w trwającym cztery 
lata w Gimnazjum w Wiśle, potem 
pięć lat w Krakowie, gdzie studio-
wał na Wydziale Leśnym Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego, później prze-
kształconym w Akademię Rolniczą 
(przerwane pięciomiesięcznym 
pobytem w Zakopanem, gdzie le-
czył gruźlicę). Po uzyskaniu tytułu 
magistra i inżyniera leśnictwa, jego 
drogi życiowe zaprowadziły go na 
Opolszczyznę. Jako leśnik i działacz 
zawodowy, partyjny i samorządowy 
zapisał się w historii Prudnika, Crze-
lic, Łącznika k. Prudnika, Rogalic k. 
Brzegu. Stamtąd  przeniósł się do 
Opola, następnie do Kup w powie-
cie opolskim i wreszcie do Rud k. 
Raciborza, skąd na emeryturze tra-
fił do Brennej. W tym czasie przez 
blisko dwie dekady pełnił funkcję 
leśniczego, w tym nadleśniczego: 
w Rogalicach (2 lata), w Kup (6 lat) 
i wreszcie nadleśniczego w Nadle-
śnictwie Rudy Raciborskie (9 lat), 
gdzie działał również jako nauczy-
ciel i miejscowy radny.

Przez długie lata pracy zawo-
dowej i społecznej, we wszystkich 
tych miejscach, ten leśnik, działacz, 
a także pedagog zdobył uznanie 
mieszkańców, jako wybitny facho-
wiec. Poza pracą zawodową reali-
zował również misję budowania 
społeczności otwartej na współ-
pracę z czynnikami wewnętrznymi 
i zewnętrznymi. Jego zaangażo-
wanie publiczne i niezatarta wiara  
w człowieka jest ciekawa zwłaszcza, 
gdy weźmie się pod uwagę życiowe 
doświadczenia, które uformowały 
jego osobność. 

Jaka była życiowa droga tego 
górala? Jakie doświadczenia leżały 
u początku formowania się tej nie-
pospolitej osobowości? 

Z czasów dzieciństwa wspomi-
nał: „Moja Mama, jak miałem ro-
czek, posadziła mnie za stołem, na 
którym umieściła trzy rzeczy: książ-
kę, różaniec i młotek. Cała rodzina 
przyglądała się, po którą rzecz jako 
pierwszą wyciągnę rękę. Podobno 
wybrałem książkę, co miało ozna-
czać, że będę uczonym ( jak róża-
niec to księdzem, jak narzędzie to 
rzemieślnikiem).Ta wróżba się jed-
nak w pełni nie sprawdziła”. Choć 
faktycznie zainteresowania huma-
nistyczne Augustyn przejawiać miał 
przez całe dorosłe życie. 

Urodził się 6 sierpnia 1930 
roku w rodzinie Jana Holeksy (ur. 
08.10.1875 r., zm. 30.03.1938) i Ewy 
z dom. Gaszczyk (ur.11.12.1890 zm. 
11.10.1976), średnio zamożnych 
gospodarzy, osiadłych na gruncie 
położonym nad potokiem Wielki 
Suchy w Brennej Leśnicy (nieopo-
dal kościoła, a wcześniej kaplicy, 
której budowę sfinansowali jego 
przodkowie w 1834 roku). 

Rodzina Holeksów, w dawniej-
szych czasach zaliczała się do ka-
tolickiej elity wioski, nosząc rzad-
ki tytuł wolnych zagrodników. 
Gospodarowali oni pod numerem 95,  
a później numer 248. Byli udziałow-
cami sałaszu na Orłowej. Oboje ro-
dzice Augustyna byli ludźmi oczy-
tanymi, o szerokich horyzontach. 
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Umieli czytać i pisać, co dla ludzi 
urodzonych w XIX wieku nie było 
regułą. Ojciec – Jan Holeksa, pozo-
stawił po sobie bezcenny zapiśnik  
z frontów I wojny światowej. Mat-
ka – Ewa, wraz z córkami, wracając 
z kościoła co niedzielę wstępowała 
do biblioteki stowarzyszeń mło-
dzieży katolickiej, wypożyczając na-
ręcza książek, które pasjami czytały. 
Na polu miłości do kultury polskiej, 
zapisali się również m.in. kuzyni 
Augustyna – Jan i Franciszek Gasz-
czykowie, twórcy m.in. świetlicy dla 
dzieci przy szkole na Leśnicy, ratu-
jący w czasie wojny książki przed 
zniszczeniem przez Niemców.

Rodzina ta była bardzo religijna, 
a śpiew godzinek, itp., towarzyszył 
wszystkim zajęciom gospodar-
czym, wykonywanym przez mamę, 
babcię i najmłodsze dziewczęta. 
Rodzina Holeksów odznaczała się 
także wielką życzliwością dla zna-
jomych, sąsiadów, a nawet obcych, 
czego dowodem jest pomoc jaką 
świadczyła w czasie wojny potrze-
bującym pomocy, tak niemieckim 
żołnierzom, dezerterom z Wehr-
machtu, radzieckim spadochronia-
rzom, a po wojnie partyzantom – 
żołnierzom wyklętym.

Jego dzieciństwo było ciągłą 
walką z biedą, przeciwnościami 
losu. Gdy miał 7 lat stracił ojca. Od-
tąd jego mama pozostała sama z 6 
nieletnich dzieci (m.in. w wieku: 5, 
7, 9, 11, 13 lat). Dzieci z konieczno-
ści musiały ciężko pracować, zno-
sząc jeszcze więcej niedogodności 
niż ich rówieśnicy. Augustyn, ku 
swojej rozpaczy przez siedem lat, 
począwszy od 7 roku życia, musiał 
przez kilka miesięcy w roku – wio-
snę i całe lato, pracować na sałaszu. 
Ciężka praca od świtu do zmroku, 
życie wśród ludzi obcych i prymi-
tywnych, przejmujące doświadcze-
nie samotności (chłopców przez 
wiele tygodni nie było w domu).

Sytuacji Augustyna nie po-
prawiał fakt, iż do polskiej szko-
ły chodził zaledwie dwa dni, gdy  
z powodu wojny zajęcia wstrzyma-
no. Skończył co prawda 4 oddziały 
szkoły niemieckiej, ale gdy wojna 
dobiegła końca, jak sam wspominał 
umiał zaledwie dodawać w słupku, 

nie znał tabliczki mnożenie, a co 
najważniejsze – nie umiał czytać  
i pisać po polsku ani po niemiecku. 

Mimo wszystko miał ogromne 
pragnienie wyrwania się z biedy, 
stąd też, gdy w czerwcu 1945 roku 
w kościele usłyszał o tym, iż w  Wi-
śle uruchomiono szkołę średnią  
i przyjmowane są zapisy, jak wspo-
minał: „w każdej chwili modliłem 
się o przyjęcie mnie do tej szkoły. 
Idąc drogą, przed spaniem, rano, 
bez przerwy tysiące „Ojcze nasz”  
i „Zdrowaś Mario””

Dzięki wsparciu nauczycieli, któ-
rzy dostrzegli w nim talent, a na-
stępnie wystarali się o niewielkie 
stypendium, mógł podjąć naukę  
w gimnazjum, a z czasem zamiesz-
kać w internacie, co było o tyle waż-
ne, iż droga do szkoły w Wiśle (willa 
Świetlana) – pokonywana pieszo (i 
na bosaka!) zajmowała przeszło 1,5 
godziny.  

Jak wspominał, zaraz po woj-
nie, gdy nie było nafty i w domu 
uczył się przy łuczywie; żył bardzo 
skromnie, za największy skarb trak-
tując bochenek chleba, który raz  
w tygodniu dostawał od mamy. 
Dzięki ciężkiej pracy w 1947 roku 
zdał małą maturę, a w 1949 roku – 
maturę, otwierając sobie możliwość 
studiowania. Zważywszy, iż już  
w lecie 1945 roku, pracował przez 
kilka miesięcy jako pomocnik  
w nadleśnictwie, to właśnie leśnic-
two było jego wyborem, gdy ubie-
gał się o przyjęcie na Uniwersytet 
Jagielloński.

Chociaż dostał się na studia,  
z braku pieniędzy na pożywienie  
i ubranie, nieomal wyzionął ducha, 
zachorowawszy na początku 1950 
roku na gruźlicę, na okres jedne-
go roku musiał przerwać naukę. 
Choroba ta była niezwykle groźna 
szczególnie dla osób niedożywio-
nych i przemęczonych. Zapadło na 
nią wielu młodych i zdolnych ludzi. 
W tymże mniej więcej czasie zmarł 
na nią jego brat – Janek Holeksa 
(36 lat) oraz wybitnie zdolny kuzyn 
– Franek Gaszczyk. Wcześniej spo-
tkało to również jego najstarszą sio-
strę (gdy miała 17 lat), oraz kolejną, 
która również umarła jako kobieta 
przeszło 30-letnia.

Jak wspominał Augustyn, zwa-
żywszy na to, iż całą jesień (do 
grudnia 1949 r.) chodził w Krakowie 
w mokrym ubraniu (ubrany w tzw. 
kanadyjkę) i w przemoczonych bu-
tach: „Z głodu, biedy, braku ubra-
nia, butów, na początku pierwsze-
go roku studiów rozchorowałem 
się w styczniu na gruźlicę, chorobę 
wówczas nieuleczalną. Ze strony 
rodziny brata Józefa usłyszałem, że 
moja choroba jest wynikiem moje-
go hulaszczego życia, rzekomym 
rozbijaniu się po zabawach. Był to 
niczym nie uzasadniony podły wy-
mysł, bo nie byłem ani na jednej 
zabawie, poza pożegnalną zabawą 
szkolną i takie to było moje hulasz-
cze życie”. Tymczasem choroba wy-
nikała z niedożywienia, jak wynika 
z dokładnych zapisków jakie poczy-
nił młody student, miesięcznie stać 
go było jedynie na 15 chlebów, 5 
litrów mleka, 2 kostki masła i 1 kg 
cukru; a ponadto: zeszyt, ołówek, 
gumkę, bilety do domu (i jako zby-
tek trzy wizyty w kinie) oraz przez 
5 dni w tygodniu obiady w domu 
akademickim lub obiady u Św. Zyty, 
w stołówce dla ubogich i bezdom-
nych. Stąd też, będąc daleko od 
domu nie mógł się przynajmniej 
raz w tygodniu najeść do syta, cier-
piąc nieustanie głód. Co więcej nie 
posiadał  odpowiedniego ubrania, 
tj. całymi dniami miał przemoczo-
ne nogi, gdyż nie było możliwości 
wysuszenia ani skarpet ani butów  
w nieogrzewanym pokoju na Grodz-
kiej 11, gdzie mieszkał. 

Jak odnotował we wspomnie-
niach: 

„Gruźlica jest chorobą głównie 
ludzi biednych, niedożywionych. 
Nic, więc dziwnego, że żyjąc w opi-
sanych warunkach musiało to skoń-
czyć się gruźlicą płuc. 

Po zniesieniu 3-ch ton węgla do 
niższego poziomu piwnicy dwu-
poziomowej, w czasie mycia się  
w miednicy, raptem kaszel i pełna 
miednica krwi. Od razu wiedzia-
łem, że to choroba płuc. O moim 
samopoczuciu nie wspomnę. Byłem 
świadkiem śmierci z powodu gruź-
licy płuc (…) [mojego rodzeństwa] 
i nie miałem żadnej wątpliwości, co 
mnie czeka. W ten czas coś z moją 
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wiarą zaczęło się psuć.

Luty, marzec, kwiecień 1950 r. 
byłem w domu, bez jakiejkolwiek 
pomocy lekarskiej, czekałem na 
śmierć. Wszyscy domownicy wie-
dzieli jak ta choroba się kończy  
i byli ze mną, ale jedynie mój bra-
ciszek Józef mnie nie odwiedził. 
Mama próbowała mnie leczyć me-
todą pastora Kneipa tj. obkłada-
ła mnie butelkami z gorąca wodą  
i przykrywała pierzyną, a kiedy się 
mocno spociłem oblewała mnie 
zimną wodą. Po takiej kuracji, do-
brze, że ją w ogóle przeżyłem, mia-
łem idealną krew.”

Pierwszy etap choroby został 
pokonany. Od maja do września 
1950 roku Augustyn Holeksa leczył 
się z pozytywnym wynikiem w Sa-
natorium Akademickim w Zakopa-
nem, jak sam wspomina „Choroba 
ta w decydujący sposób wpłynęła 
na całe moje życie”. „W Sanatorium 
Akademickim przeczytałem prawie 
całego Balzaka, Prousta i Stendhala, 
oraz przygotowałem się do egzami-
nów, które udało mi się pozdawać, 
do tego na piątki, za wyjątkiem 
chemii, bo obowiązywała praca  
w laboratorium. Zdałem ją po 
dwóch miesiącach”. Z tego czasu 
zapadło mu w pamięć takie wyda-
rzenie: „Pod koniec października 
lub na początku listopada zostałem 
wezwany do Rektoratu. Dla stu-
denta było to wielkie wydarzenie. 
O wyznaczonej godzinie, zostałem 
wezwany do bardzo dużej sali i jak 
tam wszedłem to zobaczyłem jedną 
czerwień - cała sala była wypełniona 
ludźmi z przepasanymi czerwonymi 
szarfami, a na tych szarfach duże 
cyfry 150%, 200%. 250% itp. To byli 
przodownicy pracy z Nowej Huty. 
Wiceminister Krasowska kazała mi 
się odwrócić do tych ludzi i zaczęła 
mnie uświadamiać, że ci ludzie dali 
mi możliwość uczenia się, a ja jakie 
mam usprawiedliwienie, że nie zda-
łem w terminie wszystkich egzami-
nów. Kiedy wyjaśniłem, że mam już 
zdane większość egzaminów i do 
tego z wynikiem bardzo dobrym,  
a przyczyną nieterminowego zda-
wania była choroba wynikła z braku 
odpowiedniego ubrania i z niedo-
żywienia, pani wiceminister pozwo-

liła mi łaskawie dalej studiować”. 
 Młody człowiek cierpieć miał 

jeszcze, co prawda przez pięć lat, 
gdyż chorował na wysiękowe zapa-
lenie opłucnej i co ok. dwa miesiące 
musiał poddać się zabiegowi ścią-
gania  nagromadzonego w płucach 
płynu (200 do 500 mililitrów opłuc-
nego wysięgu), który powodował 
trudności w oddychaniu i duszenie 
się. Zabieg ten był niezwykle bole-
sny: wbijano dość grubą i długą na 
8 cm igłę między żebra i strzykawką 
wyciągano płyn, przy czym każdy 
mały ruch igły był bardzo bolesny. 
Za każdym razem czekano na wy-
rok, gdy odbywało się sprawdza-
nie koloru tego płynu: Kolor żółty 
oznaczał zakażenie bakteriami i to, 
iż pozostało kilka miesięcy życia, 
kolor zielonkawy – nadzieję, aż do 
następnego ukłucia. 

Dzięki nieprzeciętnym zdolno-
ścią i ciężkiej pracy Augustyn Ho-
leksa zdobył tytuł magistra inży-
niera leśnictwa i rozpoczął pracę 
zawodową. Nakazem pracy 1 maja 
1954 r., trafił do Prudnika na Opolsz-
czyźnie, gdzie przez trzy lata praco-
wał w Rejonie Lasów Państwowych. 
Kolejne lata to czas szybkich zmian, 
w których, jako człowiek młody, 
zdolny organizator, a przy tym za-
leżny od władz partyjnych, podej-
mował kolejno następujące zadania 
związane z pracą zawodową: przez 
jeden rok pracował jako adiunkt  
w Nadleśnictwie Chrzelice (zostając 
na krótko pierwszym sekretarzem 
komitetu gminnego PZPR); około 
dwóch lat pełnił obowiązki nad-
leśniczego w Rogalicach (a także 
radnego Powiatowej Rady Narodo-
wej w Brzegu, członkiem komisji ds. 
rolnictwa przy Wojewódzkiej Rady 
Narodowej w Opolu). Przez trzy 
lata pracował w Komitecie Woje-
wódzkim PZPR w Opolu, by kolejne 
dwuletnie cykle pracy przepraco-
wać jako: sekretarz rolny w Komi-
tecie Powiatowym w Opolu;  prze-
wodniczący Zarządu Okręgowego 
Związku Zawodowego Leśników 
w Opolu. Krótko, bo dwa miesiące 
pracował na stanowisku dyrekto-
ra Przedsiębiorstwa Budownictwa 
Rolnego w Grodkowie, z którego na 
własną prośbę odszedł, chcąc wró-

cić do leśnictwa. W związku z czym 
kolejne piętnaście lat pracował jako 
nadleśniczy: sześć lat w miejsco-
wości Kup, a kolejne dziewięć lat 
w Nadleśnictwie Rudy Raciborskie 
(1.04.1973 r. – 30.04.1982 r.). 

Niestety jego karierę przerwał 
stan wojenny i konflikt z przełożo-
nym, który za wszelką cenę chciał 
go pozbawić stanowiska, co też 
się mu udało. Stąd też kolejne sie-
dem lat Augustyn pracował jako 
nauczyciel w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym w Ru-
dach, uprzednio (w wieku przeszło 
50 lat!), podejmując studia peda-
gogiczne (studium nauczycielskie 
oraz roczny kurs oligofrenopedago-
giki), które okazały się również jego 
wielką pasją. Przed oczami zawsze 
miał bowiem słowa ojca, który pi-
sał z frontu do jego mamy, a któ-
re stały się też mottem Augustyna  
w jego pracy pedagogicznej: „Do 
serduszek naszych dzieci dam ci 
Ewko klucz, kijem ich nie napomi-
naj, dobrym słowem ucz”.

Już przebywając w Rudach, Au-
gustyn Holeksa zaangażował się  
w pracę na rzecz lokalnej spo-
łeczności, piastując w latach 90. 
XX wieku funkcję radnego gminy, 
działając na rzecz ratowania wspa-
niałego kompleksu pocysterskiego 
w Rudach, czego dowodem m.in. 
odnalezione przeze mnie zupełnie 
przypadkowo w Cieszynie zdjęcie 
p. Augustyna z tego czasu. 

Gdy przeszedł na emeryturę 
przeniósł się do Brennej, całkowi-
cie oddając się pracy społecznej 
na rzecz swojej rodzinnej miejsco-
wości, stając się jednym z filarów  
i żywych pomników społeczni-
kowskiego zaangażowania i stró-
żów pamięci, którzy stali na straży 
tego, by losy lokalnej społeczności 
nie uległy zapomnieniu, za co win-
niśmy mu wdzięczność i pamięć. 
Jego uśmiechniętą postać będzie-
my przypominać sobie za każdym 
razem, gdy wczytamy się w pozo-
stawione przez niego wspomnienia  
i relacje, które pewnie nieraz jesz-
cze będziemy śledzić na łamach 
prasy.

         Wojciech Grajewski 
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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 - Dariusz Jakubiec 
tel. (33) 853 62 22 
e-mail: d.jakubiec@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
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