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„W górach czuję
się wolny…”
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Wieści znad Brennicy

Czytam sobie
nie tylko
w bibliotece
str. 23

Od Redakcji

Listopadowe święta nastrajają
nostalgicznie. Wszystkich Świętych,
Dzień Zaduszny, nawet Święto Niepodległości są uroczystościami,
którym towarzyszą powaga i zaduma. Jednak na Śląsku Cieszyńskim
11 listopada, to również radosny
dzień, to dzień wręczenia nagrody
Srebrnej Cieszynianki. Tego roku
w naszej gminie odznaczenie otrzymała Elżbieta Hubczyk, radna gminy, popularyzatorka kultury Beski-
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du Śląskiego. Serdecznie zapraszam
do lektury wywiadu z laureatką, jak
również relacji z uroczystości. Grudzień już się rozpoczął, barbórka
za nami, możemy powoli rozpocząć świąteczne przygotowania.
W nastrój świąteczny czytelników
wprowadzi tekst o kolędowaniu,
kącik poetycki, gdzie przygotowaliśmy dwa świąteczne utwory oraz
relacja z mikołajkowego pieczenia
pierniczków Małej Brennej z na-

szymi samorządowcami i Wójtem
Gminy Brenna. Już teraz w imieniu
całej redakcji składam wszystkim
Czytelnikom spokojnych, ciepłych
i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku.
		

Dorota Greń
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kanalizacji na terenie Górek i wyłonić podczas przetargu nowego
wykonawcę do kontynuacji budowy
nowego zadania. Kilka odcinków
dróg zostało oświetlonych nowymi
lampami. Uzyskaliśmy pozwolenie
na budowę ok. 15 kilometrowego
odcinka wodociągu w Brennej Leśnicy i w Górkach. Jak ważny jest temat zabezpieczenia naszych posesji
w wodę uświadomił nam wszystkim wyjątkowo suchy okres letniojesienny. O szerokim spojrzeniu
i próbie kompleksowego rozwiązania tego jakże trudnego tematu myślimy również podczas prac nad studium uwarunkowań planistycznych
dla naszej gminy. Bardzo istotnym
będzie wyznaczenie miejsc pod
małe zbiorniki retencyjne.
Pragniemy dać szansę zainteresowanym inwestorom, chcącym
poprawić w naszej gminie bazę turystyczno-narciarską. Dlatego też
w studium wyznaczamy odpowiednie tereny i strefy przeznaczone do
tego celu. Liczę na poprawę i rozbudowę tras spacerowo-rowerowych
w ramach funduszy zewnętrznych.
Wierzę w końcowy sukces planowanego remontu dawnego budynku
GOK-u w Brennej. W tym temacie
owocnie rozwija się współpraca
z gminą Bystrzyca po stronie Czeskiej. Pragniemy w 2016 roku na
ten cel pozyskać środki finansowe
z funduszy transgranicznych.
W comiesięcznych spotkaniach
z Państwem na łamach naszej gminnej gazetki prezentowaliśmy szczegółowo nasze prace, dlatego dzisiaj
pozwoliłem sobie tylko na ich telegraficzny skrót.
Drodzy Czytelnicy, spójrzmy
przez chwilę w ten adwentowy czas,
aby jak najlepiej przygotować się do
spokojnego i rodzinnego przeżycia
nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia. Przyjmijcie moje życzenia
i przekażcie je swoim najbliższym.
Życzę Wam miłej lektury – do następnego spotkania w Nowym Roku.
Wójt Gminy Brenna
Jerzy Pilch
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Datę 16 listopada 2015 roku
zapisałem w kalendarzu mojej pamięci jako pierwszą rocznicę wyboru na stanowisko wójta Gminy
Brenna. Rok naszej wspólnej pracy
przeszedł do historii. Warto przy
tej okazji podzielić się refleksjami
czasu minionego. Przede wszystkim jednak pragnę Wam podziękować za dobrą i owocną współpracę.
Bardzo pomocne były spotkania,
zarówno indywidualne, jak i te zespołowe, zorganizowane w różnych
grupach naszego działania. Ten
cenny czas pozwolił mi poznać
i zbudować katalog spraw i potrzeb
bezpiecznego funkcjonowania. Są
to zarówno tematy łatwiejsze, które udaje się realizować sukcesywnie
i sprawy trudne wymagające systemowego działania. Dużo zagadnień
zostało rozpoczętych i na ich zakończenie będziemy musieli wspólnie
jeszcze poczekać. Pragnę również
przypomnieć, że w dniu 1 grudnia
2014 roku odbyła się pierwsza sesja nowej Rady Gminy. Wspominam
o tym, bo mija rok współpracy urzędu
z radnymi, którą oceniam równie
udanie. Moje urzędowanie rozpo-

cząłem między innymi od
trudnego tematu odśnieżania, które jak mi się wydaje
było
testem rozpoczynającym naszą współpracę.
Przed nami kolejny okres
zimowy. Jest to pora roku,
która szczególnie w górach
wygląda urokliwie. Białym
puchem, okrywającym góry
i doliny, zachwycają się oczy
mieszkańców i odwiedzających gości. Aspekt piękna
zderza się z trudem codziennego zimowego funkcjonowania. Dlatego bardzo
istotne jest odpowiednie
przygotowanie wielu spraw
do bezpiecznego przeżycia
okresu zimowego.
Podsumowując
paletę
zamkniętych tematów, nie
sposób wspomnieć o remontach nawierzchni i nowych
nakładkach asfaltowych na
drogach znajdujących się na
terenie naszej gminy. Inwestycja
przebudowy ulicy Bielskiej na Bucze zasługuje na wyróżnienie. Przy
tej okazji pragnę podziękować za
bardzo dobrą współpracę z Powiatowym Zarządem Dróg w Cieszynie
oraz wszystkim wykonawcom. Szanowni czytelnicy – stan techniczny naszych dróg wymaga nie tylko
ogromnych nakładów finansowych,
ale i długotrwałych regulacji prawnych. Po konsultacjach w urzędzie
doszliśmy do wniosku, że zasadnym
będzie powołanie własnej brygady
remontowo-drogowej. Po przygotowaniu wszystkich formalności pragnę Was poinformować, że z dniem
2 listopada 2015 roku wspomniana
brygada rozpoczęła swoją działalność. Już widać jej pierwsze efekty.
Udało się udrożnić i pogłębić kilka
ważnych cieków wodnych, zabezpieczających drogi i tereny przed
nadmiernymi odpadami czy wiosennymi roztopami. W okresie zimowym brygada będzie się zajmować
odśnieżaniem na wyznaczonych rejonach.
W minionym roku udało się wybudować kolejne 5 kilometrów
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Niech w tym pięknym czasie Bożego Narodzenia
serca nasze wypełnia mocne przekonanie,
że to co czynimy ma głęboki sens
i służy dobru wspólnemu.
Mieszkańcom Brennej i Górek życzę,
aby Nowy 2016 Rok
obdarzył nas zdrowiem, pokojem i radością.

Reklama
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Stanisław Szwed
Poseł na Sejm RP
Sekretarz Stanu w MRPiPS
Prawo i Sprawiedliwość

4

Wieści znad Brennicy

Informacje/Wydarzenia
Informacje/Wydarzenia

Wieści znad Brennicy

5

Wieści znad Brennicy

Strona

5

Informacje/Wydarzenia
Informacje/Wydarzenia
„Nie rzucim ziemi skąd nasz ród…”
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11 listopada odbyły się uroczyste obchody Święta Niepodległości w Gminie Brenna. Wójt Gminy
Brenna Jerzy Pilch z małżonką oraz
z Przewodniczącym Rady Gminy
Marcinem Janasikiem złożyli kwiaty
i zapalili znicze w Brennej i Górkach
na miejscach pamięci poległych
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w walkach o wolną Polskę. Miejscami szczególnej pamięci w naszej
gminie są mogiły na cmentarzach
parafialnych, gdzie upamiętnione
są osoby czynnie walczące w czasie II wojny światowej, a także trzy
pomniki: pomnik pamięci żołnierzy oddziału partyzanckiego Armii

Krajowej „Wędrowiec”, znajdujący
się przy przystanku autobusowym
Ośrodek Zdrowia; kamień stojący za budynkiem Starego Kina,
upamiętniający spalonych w czasie II wojny światowej brenniaków
i jeńców włoskich oraz pomnik
w Górkach poświęcony ofiarom
faszyzmu. Poza tymi miejscami,
o których szczególnie pamiętamy
podczas obchodów świąt narodowych, w naszej gminie znajduje się jeszcze sporo miejsc, które
świadczą o bohaterskich czynach
naszych przodków, walczących
w obronie polskości, część z tych
miejsc ukrytych jest w zagajnikach na zboczach naszych gór.
Tegoroczne uroczystości obchodów niepodległości w naszej
gminie odbyły się w kościele Rzymsko- Katolickim pw. Wszystkich
Świętych w Górkach Wielkich, gdzie
została odprawiona msza święta.
Liturgię ubogaciły swoim śpiewem
chóry: Magnificat oraz Benedictus.
Po nabożeństwie wystąpił historyk
Wojciech Grajewski, który wygłosił referat o mieszkańcach Brennej
i Górek, walczących o wolność
i niepodległość w Legionach Polskich. Następnie odbył się koncert
pieśni regionalnych, który wykonali
uczestnicy Warsztatów wokalnych
organizowanych przez Towarzystwo Miłośników Brennej i Górek
„Jodła”. Po koncercie wszyscy zebrani wspólnie odśpiewali trzy pieśni: „Ojcowski dom”, nieoficjalny
hymn Śląska Cieszyńskiego, „Rotę”
pieść Marii Konopnickiej napisaną
przez autorkę podczas jej pobytu
na ziemi cieszyńskiej oraz „Pierwszą brygadę”, jedną z najbardziej
znanych pieśni patriotycznych.
Po zakończeniu obchodów w kościele zebrani udali się na pobliski
cmentarz, gdzie kwiaty złożyli: Wójt
Gminy Brenna Jerzy Pilch, Przewodniczący Rady Gminy Marcin
Janasik, radni powiatu oraz gminy,
przedstawiciele grona pedagogicznego, uczniowie oraz strażacy.
		
OPKiS
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która chciała ćwiczyć, rozwijać się
i nabierać doświadczenia.
Swoje umiejętności uczestnicy
warsztatów pokazali podczas koncertu finałowego, który odbył się
w ramach uroczystości związanych ze Świętem Niepodległości
w kościele parafialnym w Górkach
Wielkich. W pięknych regionalnych
strojach wystąpili przedstawiciele
wszystkich naszych breńskich zespołów, których członkami są zarówno mieszkańcy Brennej, jak i Górek.
Podczas występu zaprezentowano
nie tylko pieśni Beskidu Śląskiego,
ale również Beskidu Żywieckiego,
dzięki temu zarówno artyści, jak
i publiczność mogła zapoznać się

z repertuarem sąsiadujących z nami
górali żywieckich. Warsztaty wokalne dla mieszkańców gminy Brenna
zostały sfinansowane ze środków
własnych Towarzystwa Miłośników Brennej i Górek „Jodła” oraz ze
środków budżetowych Gminy Brenna. Towarzystwo otrzymało grant
w ramach otwartego konkursu ofert
na realizację zadań publicznych
Gminy Brenna w roku 2015 z zakresu
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego.
		

Dorota Greń
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Warsztaty wokalne dla mieszkańców gminy Brenna odbywały się
w maju oraz po przerwie wakacyjnej jesienią. Podczas zajęć dorośli
oraz dzieci pod okiem instruktorki
białego śpiewu Brygidy Sordyl ćwiczyli swoje umiejętności wokalne.
Brygida Sordyl jest absolwentką
Akademii Muzycznej w Katowicach,
kierownikiem kapeli oraz instruktorem śpiewu w Zespole Regionalnym
„Magurzanie” z Łodygowic, uczy
także gry na instrumentach smyczkowych. Jest również współzałożycielką kapeli „Po Pieronie”. Zajmuje
się kształceniem wokalnym w wielu
zespołach regionalnych na Żywiecczyźnie i nie tylko, jest współpracownikiem Fundacji Braci Golec.
Warsztaty były kierowane głównie do członków zespołów regionalnych: „Brennej”, „Kotarzan” i „Małej
Brennej”, którzy podczas każdych
swoich scenicznych występów pracują głosem. „Śpiewać każdy może”,
ale nie każdy potrafi. Aby jak najlepiej wykorzystać nasz naturalny
instrument, jakim jest głos, należy
ćwiczyć. O tym powinni pamiętać
szczególnie Ci, którzy występują
na scenie. Nie wykorzystać darmowych dla uczestników lekcji udzielanych przez tak wyjątkową osobę,
jaką wśród instruktorów śpiewu
jest Brygida Sordyl, to grzech. Na
szczęście wśród mieszkańców naszej gminy zebrała się grupa osób,
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Przygarnij zwierzaka
W schronisku dla zwierząt
w Cieszynie wiele zwierząt czeka na
nowy dom. Trafiają tam porzucone
przez właścicieli psy. Często właściciele psów nie są świadomi, że nabywając zwierzaka biorą na siebie
poważnie i długotrwałe zobowiązanie. Zachęcamy zatem wszystkich
zainteresowanych adopcją, aby
kontaktować się z Schroniskiem
dla zwierząt „Azyl”, które mieści się
przy ul. Cichej 10 w Cieszynie. Zachęcamy także do śledzenia strony internetowej Gminy Brenna,
na której zamieszczamy zdjęcia
zwierzaków, które znaleziono na
terenie naszej gminy i które trafiły do schroniska (zakładka „opieka

nad zwierzętami bezdomnymi”).
Poniżej przedstawiamy także
zdjęcie kocurka, którego znaleziono na terenie Gminy Brenna.
Kocurek znajduje się obecnie pod
opieką
wolontariuszy
Fundacji Lepszy Świat.
Kotek jest wyjątkowo pogodny i chętny do
zabawy, mimo ciężkich
przeżyć, ma bardzo dużo
energii, jest szybki i zwinny. Człowieka pragnie
tak bardzo, że wspina się
po nogawce do głaskania, siada na ramionach
i tuli się ile tylko może.
Bliższe
informacje

w sprawie
na znaleźć
Schroniska
na stronie

kotka „Żywiołka” można stronie internetowej
Azyl w Cieszynie oraz
Fundacji Lepszy Świat.

Prace na rzece Brennica
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Od października na zlecenie Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej w Gliwicach prowadzone
są prace wycinkowe na obwałowaniach prawo i lewobrzeżnych rzeki
Brennica wraz z wycinką drzew na
łącznej długości 24 km. Koszt inwestycji to 329 tys. złotych. Termin
zakończenia prac ustalono na 20

nadto na lata 2016 - 2021 RZGW Gliwice przewiduje pełną modernizację ww. obwałowań uszkodzonych
w wyniku powodzi, polegającą na
doprowadzeniu ich do właściwego
stanu technicznego.
		

UG Brenna

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
- ankietyzacja zakończona -

Informujemy, iż w ramach prac
związanych z opracowaniem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla
Gminy Brenna, zakończono etap
związany z ankietyzacją, którą przeprowadzono w budynkach mieszkalnych, budynkach użyteczności
publicznej oraz w sektorze przedsiębiorstw. Przekazane informacje
są niezbędne do opracowania wiarygodnego i rzetelnego planu, któ-
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grudnia br. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego oraz udostępnienie
terenów nadbrzeżnych turystom
i mieszkańcom, w tym osobom zainteresowanym aktywnym wypoczynkiem na trasach spaceroworowerowych zlokalizowanych na
koronach wałów rzeki Brennica. Po-
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ry służyć będzie całej społeczności
lokalnej Gminy Brenna. Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji zostaną także zidentyfikowane
niezbędne do realizacji zadania inwestycyjne i nieinwestycyjnie przyczyniające się do realizacji wyznaczonych celów.
W ramach ankietyzacji, w budynkach mieszkalnych pozyskano
450 ankiet, w obiektach użytecz-

ności publicznej 18, natomiast
w sektorze przedsiębiorstw niestety tylko 9 ankiet (ankietę skierowano do 122 firm).
Z uwagi na powyższe, bardzo
dziękujemy wszystkim mieszkańcom, którzy poświęcili czas na wypełnienie ankiety. Dziękujemy także
tym podmiotom, które przychyliły
się do naszej prośby i uzupełniły
ankietę. Pomimo, iż ankietyzacja
była dobrowolna, nie odmówili
udziału w ankietyzacji i wsparli naszą pracę. Dziękujemy za pomoc
i współpracę.
		
UG Brenna
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Przebudowa ul. Bielskiej w Górkach Wielkich
W listopadzie zakończono prace związane z przebudową drogi
powiatowej ul. Bielskiej w Górkach Wielkich od skrzyżowania
z ul. Szpotawicką do skrzyżowania
z ulicami Solarską i Do Raju na odcinku ok. 0,8 km.
Inwestycja realizowana była
na zlecenie Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Cieszynie
(Powiatu Cieszyńskiego). Wartość
zadania to ponad 1,25 mln złotych. Roboty obejmowały m.in.
przebudowę oraz remont jezdni,
przebudowę obustronnych poboczy, budowę palisady betonowej,
wykonanie umocnień skarpy koszami siatkowo-kamiennymi, przebudowę i remont odwodnienia drogi
oraz wykonanie barier ochronnych

i energochłonnych. Gmina Brenna
udzieliła na realizację tego zadania

pomocy finansowej w wysokości
76 093,18 zł.
		
UG Brenna

Kanalizacja sanitarna w Górkach Wielkich
(Zadanie 1 i 2) oddana do użytkowania
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ul. Słonecznej. Łącznie w ramach
zadania wybudowano sieć kanalizacyjną grawitacyjną Ø 300/200/160
łącznej długości 4.869 mb oraz 493
mb przyłączy Ø 160 do 84 budynków. Zadanie obejmowało również
budowę przepompowni ścieków
w rejonie ulicy Spokojnej, która
tłoczy ścieki pod korytem rzeki

Brennicy do istniejącego kolektora
zlokalizowanego po drugiej stronie
drogi powiatowej – ulicy Zofii Kossak.
Roboty zrealizowała firma INSTAL Cymorek z Pierśćca, za kwotę
brutto 2.381.755,58 zł.
		

UG Brenna
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W okresie od października
2014r. do listopada 2015 r. w ramach zadania jw., realizowana
była budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi
w Górkach Wielkich. Skanalizowane
zostały budynki przy ulicach: Spokojna, Boczna, Czarny Las, Majowa,
Jaśminowa, Stolarska oraz część
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Gminny system gospodarki odpadami komunalnymi

Wieści znad Brennicy

Rozstrzygnięcie przetargu na
odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na rok 2016.
Informujemy mieszkańców, iż Gmina Brenna rozstrzygnęła przetarg
na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych. Od
1 stycznia 2016 r. odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy
Brenna zajmować się będzie firma
P.H.U. Operatus Marian Krajewski Bielsko-Biała, ul. Cyniarska
38, tel. kontaktowy 33 816 84 82.
Opłaty za odbiór odpadów
komunalnych. Niestety w związku
z wzrostem kosztów odbioru odpadów komunalnych oraz ich zagospodarowania i utylizacji na instalacjach informujemy mieszkańców,
iż gmina była zmuszona podnieść
opłatę za odbiór odpadów komunalnych. Nowe stawki obowiązywać
będą od 1 stycznia 2016 r. i wyniosą:
- za odpady zebrane w sposób selektywny - 10,00zł /osobę /miesiąc;
za
odpady
zebrane
w sposób nieselektywny –
16,00
zł
/osobę
/miesiąc.

prowadzenia działalności gospodarczej i użytkowania nieruchomości niezamieszkałych, w tym domków letniskowych, pensjonatów,
restauracji itp. Właściciele takich
nieruchomości są zobligowani do
przekazywania odpadów komunalnych podmiotom odbierającym
odpady na podstawie umowy na
świadczenie usług. W roku 2015
urząd przeprowadził 110 kontroli
w zakresie spełniania przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych obowiązku posiadania umów
z uprawnioną firmą na usługę odbioru odpadów komunalnych oraz
opłaconych rachunków za usługę
odbioru odpadów. Kontroli podlegały nieruchomości, na których
prowadzona jest działalność gospodarcza, w tym również wynajem
pokoi, pensjonaty i gospodarstwa
agroturystyczne, a także przedsiębiorstwa budowlane oraz warsztaty samochodowe. W roku 2016
przewiduje się dalsze kontrole.
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Zmiany w podatkach

Na sesji w dniu 26 listopada 2015 roku Rada Gminy
Brenna podjęła szereg uchwał
dotyczących podatków i opłat obowiązujących od 1 stycznia 2016 roku.
Określono nowe wzory formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny, leśny
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Urząd Gminy Brenna dokona,
jak co roku, wysyłki zawiadomień o wysokości opłaty i terminach płatności wraz z podaniem numeru konta bankowego.
Harmonogram. Od stycznia
2016 r. odpady komunalne będą
odbierane zgodnie z harmonogramem, który dostępny jest na stronie internetowej gminy www.brenna.org.pl, w Urzędzie oraz w ZBGK
w Brennej. Firma wywozowa dostarczy w najbliższym czasie
właścicielom nieruchomości zamieszkałych nowy harmonogram
wywozu odpadów. Rejony oraz
terminy odbioru nie ulegają zmianie. Natomiast odbiór odpadów
wielkogabarytowych
przewiduje się na marzec 2016, zgodnie
z ustalonymi terminami określonymi w nowym harmonogramie.
Odpady remontowo-budowlane. Opłata za odbiór odpadów
komunalnych nie obejmuje odbioru odpadów remontowo-budowlanych, w tym m.in. gruzu, urządzeń
sanitarnych, okien, waty mineralnej
czy styropianu izolacyjnego, wiader
po farbach. W przypadku konieczności przekazania tego typu odpadów należy zamówić dodatkową
usługę odbioru odpadów w ramach
dodatkowej opłaty poprzez złożenie
stosownej deklaracji w urzędzie lub
bezpośrednio firmie wywozowej.
Gminny system odbioru odpadów komunalnych obejmuje
wyłącznie nieruchomości zamieszkałe stale. Przypominamy,
że Gminny system odbierania odpadów komunalnych nie obejmuje
odpadów powstających w wyniku

10

oraz wzór deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właściciela nieruchomości. Wprowadzono na terenie Gminy Brenna
opłatę targową, miejscową oraz od
posiadania psa zgodnie z nowymi
zapisami dotyczącymi podatków

i opłat lokalnych wprowadzonymi na podstawie ustawy z dnia 25
czerwca 2015 roku o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U.
z 2015 r., poz. 1045). Od 1 stycznia
inkasenci opłaty miejscowej będą
zobowiązani do prowadzenia ewi-
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dencji osób, które będą przebywać
dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych na terenie gminy. Stawka
tej opłaty będzie wynosiła tak jak
dotychczas 1,00 zł za każda rozpoczętą dobę. Niezmieniona została
również stawka od posiadania psa,
czyli 35,00 zł za jednego psa rocznie.
Zwiększeniu
uległa
opłata targowa. Zmieniono uchwałę
nr VII/61/15 Rady Gminy Brenna
z dnia 15 października 2015 roku
w sprawie stawek w podatku od
nieruchomości na 2016 rok poprzez
dopisanie nowej stawki od gruntów
niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa
w ustawie z dnia 9 października
2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. 2015
r., poz. 1777) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego
przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową
albo zabudowę o przeznaczeniu
mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli

od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów
upłynął okres 4 lat, a w tym czasie
nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3 zł od 1 m 2 powierzchni.
Podjęto
również
uchwałę
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Od przyszłego roku za
odpady segregowane będzie trzeba
ponosić opłatę w wysokości 10,00
zł miesięcznie za osobę zamieszkałą, zaś za niesegregowane w wyso-

kości 16,00 zł miesięcznie za osobę
zamieszkałą. Osoby, które złożyły
w Urzędzie Gminy deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi otrzymają
zawiadomienie z wyliczoną kwotą
opłaty według nowej stawki wraz
z indywidualnym numerem konta bankowego oraz blankietami.
Od przyszłego roku obowiązywać będą także zmienione stawki podatku od środków transportowych.
		

UG Brenna

Uprzejmie informuję mieszkańców gminy Brenna, że od dnia 23
listopada 2015 r. w każdy ponie-

działek będą udzielane przez radcę
prawnego bezpłatne porady. Dyżur
będzie pełniony w godzinach od
17.00 do 19.00 w lokum mieszczącym się na parterze budynku Urzędu Gminy Brenna, naprzeciwko Biura Podawczego. W przypadku, gdy
poniedziałek będzie dniem ustawowo wolnym od pracy, mieszkańcy
zostaną poinformowani o terminie
zastępczym urzędowania radcy.
W celu umówienia się na spotkanie należy zgłosić się w sekretariacie Urzędu Gminy Brenna, pok. 1 na

pierwszym piętrze lub telefonicznie
(33) 8536 222 wew. 101. O terminie
spotkania decyduje kolejność zgłoszeń, osoby zainteresowane zostaną powiadomione o wyznaczonej
dacie i godzinie wizyty.
Jerzy Pilch
Wójt Gminy Brenna

Krzyż Zakochanych poddany konserwacji
W porozumieniu Nadleśnictwa
Ustroń z Gminą Brenną zabytkowy
krzyż, znajdujący się na Bukowym
Groniu, na trasie Szlaku Wspomnień, początkiem grudnia został
zdemontowany i poddany pracom
konserwatorskim. Krzyż Zakocha-
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nych, zwany również Krzyżem Rozstania, został wykonany w 1934 r.
przez znanego beskidzkiego rzeźbiarza, pochodzącego z Istebnej
Ludwika Konarzewskiego. Powstał
na zamówienie bielszczanki, która
po raz ostatni na Bukowym Groniu

Wieści znad Brennicy

Darmowe porady radcy prawnego

widziała się z ukochanym góralem
z Brennej. Po zakończeniu renowacji rzeźbiarska perełka powróci na
swoje miejsce.
		

Dorota Greń

Strona
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Zdewastowana kładka
Niedaleko Szkoły Podstawowej nr 2 na mostku prowadzącym
w kierunku ulicy Jawornik dochodzi do aktów wandalizmu. Drewniane elementy kładki regularnie
zostają niszczone. Uszkodzenia nie
tylko generują koszty związane
z naprawami, ale również stanowią
zagrożenie dla osób korzystających
z przejścia, w tym przede wszyst-

kim dzieci uczęszczających do
szkoły. Prosimy o zadbanie o nasze
wspólne dobro, zwracanie uwagi na
wszelkie przejawy wandalizmu, aby
nie tylko w naszej miejscowości był
porządek, ale przede wszystkim,
abyśmy wszyscy czuli się bezpiecznie.
			

OPKiS
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Ubezpieczenia społeczne rolników

Szanowni Rolnicy!
W ostatnich latach w systemie
ubezpieczenia społecznego rolników dokonano wielu zmian korzystnych dla rolników i ich rodzin.
1) Rolnicy opłacają składki na
ubezpieczenie społeczne rolników
tylko za faktyczną liczbę dni podlegania ubezpieczeniu, –––dzięki
czemu zmniejszyły się ponoszone
przez nich obciążenia finansowe
z tego tytułu (poprzednio składka obejmowała cały kwartał).
2) Jeżeli rolnik lub członek jego
rodziny sprawuje osobistą opiekę nad dzieckiem, przysługuje mu
finansowanie składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe ze
środków budżetu państwa. Z tego
prawa osoba uprawniona może korzystać przez okres do 3 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez
dziecko 5 roku życia, a w przypad-

Strona
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ku sprawowania opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym do 6 lat,
nie dłużej jednak niż do ukończenia
przez dziecko 18 roku życia. Osoby uprawnione do wymienionego
świadczenia nie muszą w tym okresie rezygnować z prowadzenia działalności rolniczej lub pracy w gospodarstwie rolnym. O świadczenie
to mogą ubiegać się również rolnicy i domownicy oraz członkowie ich
rodzin, którzy nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników.
3)
Rolnik
lub
domownik
może pozostać w ubezpieczeniu społecznym rolników w okresie
objęcia
ubezpieczeniem
powszechnym w ZUS z tytułu:
- wykonywania umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia,
- powołania do rady nadzorczej.

Prawo to przysługuje pod warunkiem, że uzyskiwany przychód
z wymienionych aktywności zawodowych nie przekroczy kwoty
połowy minimalnego wynagrodzenia (w 2015 r. kwoty 875 zł).
4) Do końca grudnia 2017 r. utrzymano możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę rolniczą przez
kobiety, które ukończyły 55 lat lub
mężczyzn, którzy ukończyli 60 lat,
pod warunkiem posiadania 30-letniego okresu ubezpieczenia emerytalno-rentowego oraz zaprzestania
prowadzenia działalności rolniczej.
5) W celu złagodzenia podwyższenia wieku emerytalnego stworzono możliwość ubiegania się
o częściową emeryturę rolniczą
przez osoby, które nie osiągnęły
ustawowego wieku emerytalnego,
a posiadają okres ubezpieczenia
emerytalno-rentowego wynoszący
co najmniej 35 lat dla kobiet i 40
lat dla mężczyzn i osiągnęły wiek
wynoszący co najmniej 62 lata
dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.
6) Rolnik, któremu wygasło
prawo do renty strukturalnej,
a nie osiągnął jeszcze wieku eme-
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rytalnego, może ubiegać się
o okresową emeryturę rolniczą.
7) Obecnie, od 1 stycznia 2013
r., mimo prowadzenia działalności
rolniczej z małżonkiem podlegającym obowiązkowo ubezpieczeniu
emerytalno-rentowemu,
renciści
i emeryci w pełnym wieku emerytalnym mogą pobierać emeryturę lub rentę w pełnej wysokości.
8) Rolnicy uprawnieni do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy mogą podejmować
zatrudnienie lub inną działalność zarobkową nie tracąc prawa do renty.

9)
Jednorazowe
odszkodowanie w związku z wypadkiem
przy pracy rolniczej lub rolniczą
chorobą zawodową zostało kilkakrotnie podwyższone i
wynosi 700 zł za każdy procent powstałego uszczerbku na zdrowiu.
10) Umożliwiono dodatkowo
osobom, które przyjęły na wychowanie dzieci do siódmego lub
dziesiątego roku życia, otrzymanie
zasiłku macierzyńskiego, a wysokość tego zasiłku wzrosła do czterokrotnej kwoty emerytury podstawowej. Natomiast od stycznia

2016 r. będzie przysługiwać zasiłek
macierzyński w okresie od 52 do 71
tygodni (zależnie od liczby dzieci
urodzonych przy jednym porodzie
lub przyjętych na wychowanie),
w kwocie 1000 zł miesięcznie.
11) Nastąpiły korzystne zmiany w przepisach dotyczących zasiłków pogrzebowych. Nie wymaga się obecnie, aby zmarły
członek rodziny przed śmiercią
pozostawał na utrzymaniu rolnika
lub emeryta bądź rencisty i spełniał warunki do renty rodzinnej.
		

UG Brenna

Publiczne Studium Medyczne - Nabór styczeń 2016
również pracować w hospicjach i
różnego rodzaju ośrodkach, które zajmują się opieką nad dziećmi.
Natomiast
asystentka stomatologiczna to przedstawiciel
średniego personelu medycznego.
Praca asystentki stomatologicznej
polega na przygotowaniu pacjenta do zabiegu oraz asystowaniu
lekarzowi dentyście podczas wykonywania zabiegów profilaktycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych. Asystentka stomatologiczna,
odpowiada także za stanowisko
pracy lekarza stomatologa. Absolwenci mogą podjąć pracę
w
gabinetach
stomatologicznych prywatnych czy publicznych.
Od semestru zimowego szkoła uruchamia również kształcenie na kierunku technik sterylizacji medycznej. Jest to nowy
zawód medyczny, który powstał

w odpowiedzi na potrzeby rynku
pracy w Polsce i Unii Europejskiej. Celem pracy technika sterylizacji medycznej jest zapewnienie czystości
mikrobiologicznej sprzętu używanego do diagnozowania i leczenia.
Nauka w Publicznym Studium
Medycznym jest bezpłatna przez
cały cykl kształcenia. Absolwenci w/w kierunków przystępują do
egzaminów zawodowych i otrzymują dyplom danej specjalności
oraz certyfikat uprawniający do
pracy na terenie Unii Europejskiej.
Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu: 33/851 46 88 lub na stronie internetowej: www.soiz.pl.
Nabór prowadzimy do 20 stycznia 2016 r. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

V Konkurs na „Ciasteczko Cieszyńskiej Krainy”
Stowarzyszenie LGD „Cieszyńska Kraina” serdecznie zaprasza do
udziału w konkursie na „Ciasteczko
Cieszyńskiej Krainy”. W konkursie
może wziąć każda osoba/podmiot
zamieszkująca lub mająca siedzibę
na terenie LGD tj. Gminy Brenna,
Chybie, Dębowiec, Goleszów, Hażlach, Istebna, Skoczów, Strumień,
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Szczyrk, Ustroń, Wisłą, Zebrzydowice. Swoje wypieki – 25 sztuk jednego rodzaju - można dostarczać
codziennie od poniedziałku do
piątku w godz. 7.30-15.30 (Skoczów,
ul. Mickiewicza 9). W ostatnim dniu
konkursu tj. 15.12.2015 do godz.
15.00. Łączna pula nagród to 2.000
zł

Wieści znad Brennicy

PSM w Cieszynie od kilku lat
prowadzi edukację na kierunkach
medyczno-społecznych
bezpłatnie. Obecnie PSM ogłasza po raz
ostatni nabór na kierunki tj. opiekunka dziecięca i asystentka stomatologiczna zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.
Kształcenie na kierunku opiekunk a dziecięca przygotowuje
do profesjonalnej opieki nad małymi dziećmi. W trakcie nauki słuchacze zdobywają umiejętności dotyczące rozwoju, anatomii i fizjologii
dziecka, medycyny zapobiegawczej, pielęgnowania i wychowania dziecka, zabaw, zajęć muzycznych, plastycznych, i technicznych.
Absolwenci mogą pracować
w charakterze niani, wynajmowanej
przez rodziców podczas ich nieobecności w domu, w żłobkach, przedszkolach, domach opieki. Mogą

Każda osoba/podmiot może
zgłosić do konkursu tylko jeden rodzaj ciasteczek. (25 szt.) Ciasteczka
powinny być złożone wraz z formularzem zgłoszeniowym. Na zwycięzców czekają bardzo atrakcyjne nagrody:
- 1 miejsce – bon zakupowy
o wartości 500 zł brutto, - 2 miejsce
Strona
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– bon zakupowy o wartości 400 zł
brutto, - 3 miejsce – bon zakupowy
o wartości 300 zł brutto, - 4 miejsce
– bon zakupowy o wartości 150 zł
brutto, - 5-8 miejsce – bon zakupowy o wartości 100 zł brutto, - 9 - 13

miejsce – bony zakupowe o wartości 50 zł brutto.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej
gminy Brenna, gdzie znajduje się
regulamin oraz formularz zgłosze-

niowy. Informacji można również
zasięgnąć pod numerem telefonu
33 487 49 42.
		
UG Brenna

Z obrad Rady Gminy
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VIII sesja Rady Gminy Brenna
odbyła się 26 listopada bieżącego roku. Na sesji podjęto następujące uchwały:
1) Nr VIII/65/15 w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/61/15 rady Gminy
Brenna z dnia 15 października 2015
roku w sprawie stawek w podatku
od nieruchomości na 2016 rok.
2) Nr VIII/66/15 w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych.
3) Nr VIII/67/15 w sprawie określenia wysokości opłaty od posiadania psów, zasad ustalania poboru
i terminu płatności.
4) Nr VIII/68/15 w sprawie opłaty targowej.
5) Nr VIII/69/15 w sprawie opłaty miejscowej.
6) Nr VIII/70/15 w sprawie zmiany uchwały Nr V/46/15 Rady Gminy
Brenna z dnia 18 czerwca 2015 r.
w sprawie określenia inkasentów
opłaty miejscowej.
7) Nr VIII/71/15 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
8) Nr VIII/72/15 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właściciela nieruchomości.
9) Nr VIII/73/15 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
10) Nr VIII/74/15 w sprawie
ustalenia wysokości stawek dotacji
przedmiotowych dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej w Brennej na 2016 rok.
11) Nr VIII/75/15 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
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12) Nr VIII/76/15 w sprawie dopłaty do 1m³ wody dostarczonej
wynikającej z taryfy za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków na terenie
gminy Brenna.
13) Nr VIII/77/15 w sprawie
zmiany uchwały Nr XXXIV/390/14
Rady Gminy Brenna z dnia 15 października 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasady ustalania
oraz rozliczania dotacji celowej dla
podmiotów prowadzących żłobki
lub kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Gminy Brenna.
14) Nr VIII/78/15 w sprawie
ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych
przedszkoli oraz zakresu i trybu
kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
15) Nr VIII/79/15 w sprawie
przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok.
16) Nr VIII/80/15 w sprawie
przyjęcia Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na
2016 rok.
17) Nr VIII/81/15 w sprawie
przyjęcia Programu współpracy
Gminy Brenna z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok.
18) Nr VIII/82/15 w sprawie
przystąpienia w partnerstwie z powiatem cieszyńskim do realizacji
projektu pn. „Aktywny powiat cieszyński – program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej”.
19) Nr VIII/83/15 w sprawie
zmiany Regulaminu realizacji "Programu poprawy gospodarki wodno-ściekowej na terenach znajdujących się poza aglomeracją Skoczów.

Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brenna" na lata 20152017.
20) Nr VIII/84/15 w sprawie
zmian w uchwale budżetowej Gminy Brenna na 2015 rok.
21) Nr VIII/85/15 w sprawie
zmian wieloletniej prognozy finansowej.
22) Nr VIII/86/15 w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna w zakresie usług turystycznych
i komunikacji przy ulicy Sportowej
i Malinowej w Brennej.
Sesję poprzedziły posiedzenia Komisji Rady Gminy, na których omawiano wszystkie projekty
uchwał oraz pisma i wnioski mieszkańców skierowane do Rady.
Komisje odbyły się w dniach:
18 listopada – Komisja Ładu
i Porządku Publicznego oraz Komisja Rozwoju Gminy, Budownictwa
i Ochrony Środowiska;
19 listopada – Komisja Oświaty,
Kultury, Sportu, Ochrony Zdrowia
i Spraw Socjalnych,
24 listopada – Komisja Budżetowo – Gospodarczo – Finansowo
– Rolna,
Radni przyjęli sprawozdanie
Wójta o pracy między sesjami, informację o złożonych oświadczeniach majątkowych oraz informację
o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015.
Protokoły z posiedzeń Rady
Gminy, informacje oraz podjęte
uchwały publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.
brenna.org.pl
Barbara Greń – UG Brenna
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Laur Cieszynianki
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grody odbywa się podczas uroczystej Sesji Rad Samorządów Ziemi
Cieszyńskiej. Zaproszonych gości
powitał Prezes Zarządu Stowarzyszenia Samorządowego Ziemi Cieszyńskiej, Starosta Cieszyński Janusz Król.
Przed wręczeniem laurów wicewojewoda śląski Mirosław Szemla,
w imieniu prezydenta RP wręczył
odznaczenie Złoty Krzyż Zasługi
Januszowi Pierzynie, wójtowi Jasienicy a zarazem prezesowi Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej ‚Olza’ w Cieszynie. Złoty Krzyż
Zasługi został również przyznany
wójtowi Zebrzydowic Andrzejowi
Kondziołce, który jednak nie mógł
być obecny na uroczystości.
W roku 2015 Laur Srebrnej Cieszynianki otrzymało 13 laureatów
z samorządów skupionych w Stowarzyszeniu Samorządowym Ziemi
Cieszyńskiej oraz 1 laureat z gminy
Jaworze, zaś wybitnie zasłużonej
dla regionu osobie wręczona została Honorowa Złota Cieszynianka.
W kręgu osób wyróżnionych
Srebrną Cieszynianką znaleźli się
między innymi: Elżbieta Hubczyk
(Brenna), Edward Dudkowiak (Chybie), Anna Gociek (Cieszyn), Jan
Brzezina (Dębowiec), ks. prałat

Adam Drożdż (Goleszów), Józef
Witoszek (Hażlach), Monika Wałach-Kaczmarzyk (Istebna), Danuta
Pawlus (Jaworze), Ryszard Klaczak
(Skoczów), Wanda Niemiec (Strumień), Franciszek Korcz (Ustroń),
Andrzej Wąsowicz (Wisła), Maria
Stawarczyk (Zebrzydowiece) oraz
ks. Alojzy Wencepel (Powiat Cieszyński).
Honorową Złotą Cieszyniankę
otrzymał Jerzy Wałga z Cieszyna, za
osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania
i ochrony kultury, za tworzenie tzw.
Cieszynek, stanowiących znaczące
dziedzictwo kulturalne, nie tylko
naszego regionu. Nagrodę wręczyli
Prezes Zarządu Stowarzyszenia Samorządowego Ziemi Cieszyńskiej,
Starosta Powiatu Cieszyńskiego
Janusz Król oraz Wiceprezes Stowarzyszenia, Burmistrz Cieszyna Ryszard Macura.
Rozdaniu Laurów towarzyszył
koncert, w którym wystąpili: Zespół
Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im.
Janiny Marcinkowej z Cieszyna oraz
Chór Mieszany Echo z Zebrzydowic.

Wieści znad Brennicy

Obchodzone 11 listopada Święto Niepodległości to dzień szczególny dla każdego Polaka, a także
wyjątkowy dzień dla laureatów
Srebrnej oraz Honorowej Złotej
Cieszynianki, którzy zostali uhonorowani tym zaszczytnym wyróżnieniem w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Cieszynie.
Srebrna Cieszynianka to laur dla
wyjątkowych mieszkańców naszego regionu. Od dziewiętnastu lat
wręczana jest za zaangażowanie
w prace społeczne, rozwój i promocję naszego regionu. Są wśród
wyróżnionych przedstawiciele różnych środowisk wykazujący się
osiągnięciami w działalności kulturalnej, samorządowej czy społecznej, szerzący tradycje kulturowe,
a ich dokonania można uznać za
godne naśladowania i stanowiące
fundament, na którym powinny się
wzorować kolejne pokolenia.
Pierwszą nagrodę wręczono
w 1997 roku. Do chwili obecnej
Srebrną Cieszynianką uhonorowano 257 osób. Statuetkę Złotej Cieszynianki otrzymało 5 osób, zaś
Statuetkę Honorowej Złotej Cieszynianki 16 osób. Łącznie uhonorowano 278 laureatów.
Wręczenie tej zaszczytnej na-

Stowarzyszenie Samorządowe
Ziemi Cieszyńskiej
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Kultura
Kultura
Folklor we krwi
z obrzędowością, ze zwyczajami
świątecznymi. Korzenie mam żywieckie, natomiast otoczenie mojego dzieciństwa i młodzieńczych lat
było cieszyńskie.
D.G.: Ma Pani nie tylko wiedzę
na temat strojów regionalnych,
ale również umiejętności tworzenia pięknych sukien cieszyńskich
i strojów górali śląskich. Jak się
zaczęła Pani przygoda z hafciarstwem i szyciem? Kto był Pani
pierwszym nauczycielem, inspiratorem?
E.H.: Właściwie zaczęło się
w Chybiu od sąsiadki pani Sajdokowej, od której dostałam pierwszą
suknie cieszyńską. Od drugiej sąsiadki, która zajmowała się haftem
dostałam jedną bluzeczkę z haftem.
Jako nastolatka niewiele próbowałam, w prawdzie miałam zdolności
manualne, ale to jeszcze nie było
to. Nie miałam umiejętności. Kon-

kretniejszą wiedzę zdobyłam 15 lat
temu, gdy po raz pierwszy „rozebrałam” suknie. Potem spotkałam nieżyjącą już Michalinę Prus, która zajmowała się szyciem sukien. Będąc u
niej podpatrywałam, pytałam. Ona
widziała moje zainteresowanie,
więc niektóre rzeczy mi podpowiadała.
D.G.: Obecnie można wyróżnić
dwa nurty w tworzeniu sukien
cieszyńskich. Jedni wzorują się
na starych sukniach, zdjęciach,
ilustracjach, natomiast drudzy
wprowadzają nowe elementy,
ozdobniki, kolory, które dawniej
były niespotykane. Pani łączy te
dwa nurty, szyje Pani suknie według tradycyjnych wzorników, ale
również uwspółcześnione wersje.
Co Pani sądzi o nowych tendencjach w szyciu sukien? Jakich granic nie powinno się przekroczyć?
Czy w ogóle są jakieś granice?

Wieści znad Brennicy

Tegorocznym
laureatem
Srebrnej Cieszynianki z Brennej
jest Elżbieta Hubczyk, radna gminy, wiceprezes breńskiego koła
Górali Śląskich, członek Towarzystwa Miłośników Brennej i Górek
„Jodła”, prezes Chóru Benedictus.
Jej zasługi dla społeczeństwa,
regionalizmu, kultury i Brennej
można by długo wyliczać. Zapraszam do wywiadu z naszą laureatką.
Dorota Greń: W minionym
miesiącu została Pani laureatką
Srebrnej Cieszynianki, to wyjątkowa nagroda. Myślę, że sporo
osób działających dla społeczności lokalnej marzy o tym wyróżnieniu. Czym dla Pani jest to odznaczenie?
Elżbieta Hubczyk: Myślę, że jest
to najważniejsza nagroda w moim
życiu. Tym bardziej, że dotyczy ona
kultury i mojej pracy społecznej.
D.G.:
Urodziła
się
Pani
w Szczyrku, natomiast w Brennej
mieszka Pani blisko trzydzieści
lat. Co Panią przywiodło do naszej miejscowości?
E.H.: Cała moja rodzina pochodzi ze Szczyrku, tam są moje
korzenie. Natomiast mój mąż jest
z Brennej.
D.G.: Szczyrk jest położony
tak blisko Brennej, a jednocześnie tak daleko. Inny region, inna
kultura, łączą nas co prawda tradycje góralskie, choć i te u górali
żywieckich, i śląskich są niekiedy
różne. Pani jednak chyba dobrze
zaaklimatyzowała się na Śląsku
Cieszyńskim i w Beskidzie Śląskim.
E.H.: Moje losy były troszkę
pogmatwane, bo urodziłam się
w Szczyrku, ale dzieciństwo spędziłam w Żabim Kraju. Mieszkaliśmy w
Chybiu, tam mieliśmy wszystkich
sąsiadów protestantów, a oni, jak
wiemy, tę kulturę trzymają w ryzach. Jako nastolatka chodziłam
do szkoły do Cieszyna. Tradycje żywieckie, które wyniosłam z domu
rodzinnego związane były głównie
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E.H.: Wówczas zespołów do
dzieci nie było, ale zaczęło się od
przedszkola, uczono nas tańczyć
i śpiewać. Zawsze mnie ciągnęło
do śpiewania. Hafciarstwo pojawiło się znacznie później. Natomiast
w chórze jestem od pierwszego
spotkania, czyli 6 stycznia, przez 6
lat nie opuściłam żadnej próby.
D.G.: Jakie są najbliższe plany
chóru?
E.H.: Planów się nie zdradza, ale
wiadomo, że jest okres świąteczny,
więc kolędujemy.
D.G.: Poza Brenną również?
E.H.: Głównie, w Brennej mamy
dwa występy, a wszystkie pozostałe
poza naszą gminą. Zapraszają nas
do różnych parafii, tym bardziej, że
w swoim repertuarze mamy kolędy
i występujemy w strojach cieszyńskich.
D.G.: Chór Benedictus dzięki
Pani inicjatywie na koncertach
prezentuje się w pięknych strojach cieszyńskich.
Jak już wspomniałam działa
Pani w oddziale Górali Śląskich,
w Towarzystwie Miłośników Brennej i Górek „Jodła”, jest Pani Radną Gminy Brenna, prezesem Chóru Benedictus, szyje Pani stroje
regionalne, angażuje się Pani
w wiele akcji społecznych, kulturowych, poza tym ma Pani własną
firmę, gospodarstwo, rodzinę.
Jak Pani znajduje na to wszystko
czas?
E.H.: Coś musi być zaniedbane.
Czasami mam zaniedbany dom, bo

nie zawsze wszystko zdążę zrobić,
ale uważam, że dom jest do mieszkania, a nie do sprzątania. Czasami
zarywam noce, gdy jest coś pilnego.
Kilka razy się zdarzyło, że terminy
z różnych organizacji się nałożyły
i wtedy pojawia się problem, a poza
tym można wszystko pogodzić, dobrze rozplanować. Mój mąż czasami
wyrzuca, że nie siedzę w domu. Ja
jednak taka już jestem, muszę żyć
w ruchu.
D.G.: Jakie są Pani plany na
przyszłość? Czym chciała by się
Pani zająć, jakie są Pani marzenia?
E.H.: Nie buduje odległych planów, niektóre nawet tygodnia nie
mają. 6 lat temu wydawało mi się,
że z powodu mojej choroby wszystko się zmieni. Teraz jest lepiej, znów
można dużo więcej działać.
D.G. Bardzo dziękuję za rozmowę
E.H.: Również dziękuję.
Bardzo dziękuję Pani Elżbietę
Hubczyk za udzielenie wywiadu
i jej gościnność. Nasze spotkanie
nie zakończyło się na rozmowie,
dzięki uprzejmości Pani Elżbiety mogłam zobaczyć jej pracownie, niezwykłe suknie cieszyńskie,
piękne hafty, misternie wykonane
zdobienia. Pracownie opuściłam zachwycona jej pasją i talentem.
		

Dorota Greń

REKLAMA REKLAMA REKLAMA
Reklama w miesięczniku „Wieści znad Brennicy”
1/8 strony – 50zł netto, ¼ strony – 100 zł netto,
½ strony – 200 zł netto, 1 strona – 400zł netto
+ 200zł za kolor bez względu na wymiar reklamy
10gr/szt. netto – wkładki, ulotki do gazety
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E.H.: Na pewno jakieś granice
powinny być. Jedną suknię zrobiłam według mojego wyobrażenia,
ale w rzeczywistości nie miałaby
szans bytu i nigdy jej nigdzie nie
pokazywałam, bo starsi ludzie by
się pewnie w grobie poprzewracali, gdyby taką zobaczyli i do dziś
leży ona w szafie. To jest moja perełka. Jest czerwona wyszywana
białym haftem, a czerwony materiał
w sukniach cieszyńskich jest kolorem niedopuszczalnym.
D.G.: W swojej garderobie ma
Pani mnóstwo sukien cieszyńskich, ile z nich to zabytkowe,
a ile uszyte przez Panią?
E.H.: Wszystkich sukien mam
chyba 60. Wśród nich są stare zabytkowe, mojego autorstwa jest 20,
część z nich jest rekonstruowanych.
Członkowie chóru również mają
moje suknie, ale z haftem wykonanym maszynowo przez Styl Folk, bo
wówczas zależało na czasie, aby jak
najszybciej je wykończyć.
D.G.: Hafciarstwo i folklor to
nie jedyna Pani pasja, drugą jest
śpiew. Jest Pani prezesem chóru
Benedictus, a w 2013 r. wystąpiła
Pani w programie rozrywkowym
Must Be The Music, gdzie wraz
z Wandą Ostafin i Bronisławą
Strach tworzyła Pani chórek dla
Katarzyny Zaręby.
E.H.: Śpiew jest może nawet
pierwszą pasja, bo towarzyszy mi
od dziecka.
D.G.: Była Pani członkiem dziecięcego zespołu?

Strona

17

Kultura
Kultura
Ostatnia książka świata
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Teatr podobnie jak książki rozwijają wyobraźnię, przenoszą nas
do pełnego przygód, magicznego
świata. W ostatni piątek listopada
aktorzy krakowskiej grupy teatralnej „Maska” w podróż do świata
wyobraźni zabrali zebrane w amfiteatrze dzieci. Spektakl „Ostatnia
książka świata” pokazuje, co by się
stało, gdyby zabrakło książek - wrót
do świata wyobraźni. Właśnie do
takiej ponurej krainy trafia bohater,
niezwykle oczytany chłopiec z walizką, w której znajduje się tytułowa
książka. Bohaterowie przedstawienia tłumaczyli najmłodszym czym

jest wyobraźnia, w czym może nam
pomóc i jak z niej najlepiej korzystać. Dzieci zgromadzone na przedstawieniu aktywnie brały udział
w spektaklu, odpowiadały na pytania aktorów, wymyślały alternatywne sytuacje, historie. Jak się okazało
wyobraźnię nasze pociechy mają
bardzo kolorową.
Na kolejne przedstawienie zapraszamy najmłodszych 18 grudnia na godzinę 16:30. Spektakl odbędzie się w budynku amfiteatru,
w Sali Kalejdoskop. Grudniowe
przedstawienie pod tytułem „Choinka Niedźwiadka Tolka” opowiada

o mieszkańcach lasu, przygotowujących się do Świąt Bożego Narodzenia. Bohaterowie będą musieli
poradzić sobie z kłopotami, które
napotkają podczas przygotowań,
bo okaże się, że z leśnej choinki
znikają cukierki. Przygód będzie
bez liku, pełnych nieoczekiwanych
zwrotów akcji i niewymuszonego
humoru. Ta urocza bajka z pewnością oczaruje najmłodszych widzów, a tych starszych przeniesie
w czasy dzieciństwa. Serdecznie
zapraszamy.
			

Słodkie spotkanie

Przygotowania świąteczne niezmiennie łączą się z pieczeniem
ciasteczek, czy to cieszyńskich, czy
pierników. Jest to już swoista tradycja, ale także sposób na wspólne,
rodzinne spędzenie czasu wolnego, a dla najmłodszych to przede

wszystkim świetna zabawa. Towarzystwo Miłośników Brennej i Górek
„Jodła” zainicjowało wspólne pieczenie pierniczków, na które zaprosiło dzieciaków z „Małej Brennej”,
Wójta Gminy Brenna Jerzego Pilcha
wraz z małżonką oraz Radnych Gmi-

ny Brenna. Jednak drzwi strażnicy,
gdzie odbyło się to wydarzenie, dla
nikogo nie było zamknięte, każdy
chętny mógł przyjść i wziąć udział
w tej słodkiej zabawie. Pieczeniu,
ozdabianiu ciasteczek towarzyszyły
również wspólne kolędowanie. Inicjatywa wyjątkowa, aby mogła być
urzeczywistniona wystarczyło tylko
chęci dorosłych. Za to zadowolenie dzieci bezcenne. Towarzystwo
„Jodła” serdecznie dziękuje osobom szczególnie zaangażowanym
w realizację projektu: Wójtowi Gminy Brenna Panu Jerzemu Pilchowi,
Radnym Gminy Brenna, Panu Janowi Stasiowi, Pani Annie Musioł,
dzieciakom z „Małej Brennej” i ich
rodzicom, Panu Józefowi Ferfeckiemu oraz Pani Zofii Graj.
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„Bo to tak bywało wszyndzi, że chodzili po kolyndzie…”
Jednym ze zwyczajów bożonarodzeniowych było kolędowanie,
zwane w Beskidzie Śląskim połazowaniem. W pierwszy dzień świąt,
czyli w Boże Narodzenie był zakaz odwiedzin, siedziano w domu,
a czas upływał na rozmowach,
śpiewie kolęd i modlitwie. Dopiero
w świętego Szczepana, wcześnie
rano, dzieci rozpoczynały kolędowanie. Odwiedzano najbliższą
rodzinę, potków (chrzestnych) i sąsiadów. Chodzono z połaźniczką
– jodłową gałązką, którą wręczając
mówiono: „Mocie tu połaźniczkę,
pogłoskejcie se cieliczkę”. Połaźniczkę od winszowników odbierano przez czystą szmatkę. Robiono
to ostrożnie, jakby ta gałązka była
święta. Później gospodarz zanosił ją do chlewa, głaskał nią krowy,
a następnie wkładał za tragarz lub
nad drzwi. Wierzono, że im więcej
w chałupie i w obejściu znajdowało
się jodłowych gałązek, tym bardziej

będzie się gospodarzom darzyć.
Przyjście kolędnika z winszem to
dla gospodarstwa szczęście i znak
pomyślności na cały rok, dlatego
winszowników wyglądano. Szczególnie czekano na chłopców, bo to
ich pojawienie wróżyło pomyślność.
Za życzenia składano podarunki:
orzechy, pieczki (suszone owoce),
czy nawet drobne monety. A jakie
życzenia składano? Winszów było
co niemiara, często jedna formuła
rozbudowywała się tak, że powstawało kilkanaście, kilkadziesiąt wersów. Natomiast o świętym Szczepa-

nie zapamiętano jeden winsz: „Na
szczyńści, na zdrowi, na tego świyntego Szczepana, żeby was ten święty Szczepan opatrowoł, na rączkach
piastowoł jak Pana Jezusa. Tego
Wom nawinszowała moja dusza.
Tego jo Wom winszuję z Chryste
Panem, aż na wieki wieków Amen.”
Obecnie kolędników jest bardzo mało, a tych nawiązujących do
tradycyjnego winszowania jeszcze mniej, cieszy fakt, że dziecięcy zespół regionalny „Mała Brenna” wskrzesza ten stary zwyczaj
i z tradycyjnymi kolędami i winszami chodzi od domu do domu,
niosąc gospodarzom dobrą nowinę. Gdy do Waszych drzwi w grudniowy dzień zapuka gromadka
rozśpiewanych małych góroliczków, to przyjmijcie ich i podziękucie za kolędę, a z pewnością
będzie się Wam darzyło i mnożyło
w nadchodzącym Nowym Roku.
		
Dorota Greń

Ekumeniczna akcja wigilijnej pomocy dzieciom
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Dyrektor „Caritas” Diecezji BielskoŻywieckiej oraz Wanda Falk – Dyrektor Generalny Diakonii. Wśród
zebranych był również Wójt Gminy Brenna Jerzy Pilch oraz księża
naszych parafii, w tym gospodarz
uroczystości ks. Roman Kluz. Nabożeństwo swoimi występami ubogacił Zespół Dziecięco-Młodzieżowy
„Świetliki” oraz chór „Magnificat”
Parafii Brenna-Górki.

Istotne jest, iż to grudniowe
spotkanie miało zarówno charakter
ekumeniczny, jak również charytatywny. Świece nie tylko rozświetlą
domy tych, którzy je zakupią, ale
przede wszystkim, w symboliczny
sposób, rozświetloną domy biednych rodzin, na cel których przeznaczone będą pieniądze z ich sprzedaży.
			
OPKiS
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„Świeca Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom jest symbolem pamięci o najsłabszych, potrzebujących naszej pomocy i uwagi. (…)
W ostatnich latach przed świętami
Bożego Narodzenia rozprowadzanych jest kilka milionów świec Caritas. Dzięki temu przez 22 lata trwania akcji pomoc otrzymało kilka
milionów dzieci z ubogich rodzin.”
(www.wigilijnedzielocaritas.com).
6 grudnia w Kościele Ewangelickim ap. Bartłomieja w Brennej
odbyła się inauguracja ekumenicznej akcji Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom 2015 r. – „Świeca Wigilijna”. Akcja reprezentowana jest
przez „Caritas” Kościoła Rzymskokatolickiego, „Diakonię” – Kościoła
Ewangelicko-Augsburskiego oraz
„Eleos” – Kościoła Prawosławnego.
Podczas uroczystości w Brennej
kazanie wygłosił ks. Biskup Ryszard Bogusz z Wrocławia, Prezes
Diakonii, natomiast pozdrowienie
przekazał ks. Robert Kasprowski –
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Zabytki gminy Brenna cz. 6 – Obraz Św. Torellusa
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Pomiędzy wzniesieniami i lasami, w pięknej toskańskiej dolinie
znajduje się mała miejscowość Poppi, gdzie w klasztorze San Fedele
znajdują się szczątki św. Torella.
Święty urodził się w 1202 r. w rodzinie szlacheckiej. Poprzez swoje
młodzieńcze postępowanie, hulaszcze życie był zgorszeniem dla mieszkańców miasta. Gdy miał trzydzieści
sześć lat doświadczył nawrócenia,
a znakiem nawołującym do zmiany
miał być siedzący na jego ramieniu
kogut piejący trzy razy. Torell przyjął sakrament pokuty, po czym udał
się w pobliskie góry Cosentino, by
tam założyć pustelnię, w której dożył sędziwych lat. 16 marca 1282 r.
rzewne bicie dzwonów oznajmiły
mieszkańcom Poppi odejście pustelnika. Torell został beatyfikowany przez Benedykta XVI, mimo to,
w świadomości społecznej, a także
w różnych opracowaniach figuruje
jako święty, w ten sposób ludność
oddaje mu swoistą cześć, świadcząc
o jego wyjątkowości.
Ten święty był niezwykły nie
tylko ze względu na swą pobożność. W podaniach i legendach,
w których ponoć zawsze można
znaleźć ziarnko prawdy, Torell porównywany jest do świętego Franciszka, a szczególnie do jego nadnaturalnej władzy nad zwierzętami.
Miał mieć szczególną umiejętność
poskramiania
wilków,
których
w górach Casentino w XIII wieku
było z pewnością sporo. Mówiono,
iż dokonał wielu cudów, ratując
dzieci z niebezpieczeństwa zagrażającego im ze strony dzikich zwierząt.
W Brennej, nim wybudowano
murowany kościół, górale modlili się w starej drewnianej kaplicy.
Wybudowali ją jezuici w 1719 r.,
a poświęcona została świętemu
Janowi Chrzcicielowi. Pierwszym
duszpasterzem, jeszcze nie proboszczem, bo parafii wówczas
w Brennej nie było, został ojciec Józef Roller. Była to jednak prowizoryczna kaplica, która po kilkudzie-
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sięciu latach uległa zniszczeniu,
dlatego w 1762 r. ojciec Franciszek
Hirchenhann ją odbudował. I pewnie w tej drewnianej kaplicy przed
wiekami breńscy górale modlili się
przed wizerunkiem Św. Torella.
Obraz z wizerunkiem zakonnika jest jednym z najstarszych zabytków naszej breńskiej parafii.
Nieznany nam artysta namalował
obraz na drewnianej desce, na odwrocie której znajduje się data 1774
r., sugerująca czas powstania obrazu. Zbieżne jest to z informacją zawartą w Katalogu Zabytków Województwa Bielskiego z 1973 r., gdzie
w inwentarzu parafii w Brennej
znajduje się obraz Św. Torellusa z
XVIII w. Malarz przedstawił mnicha,
o tym, że jest to święty Torellus wiemy z napisu, który znajduje się nad
postacią. U stóp zakonnika artysta
namalował dziecko, wilka i niedźwiedzia, co nawiązuje do legendarnych opowieści o poskramianiu
wilków i cudownym ocaleniu dzieci
z niewoli dzikich zwierząt. Na drugim planie widnieją zabudowania
oraz polany, na których znajdują się
owce i pasterz. Być może są to toskańskie krajobrazy.
Według uzyskanych informacji na probostwie wśród starszych
mieszkańców Brennej żywa jest
opowieść o zakonniku, który przybył do Brennej nawracać górali.

Został on zapamiętany jako dobry
pasterz. Ponoć dzięki jego wstawiennictwu wiele zabłąkanych
w lesie dzieci zostało uratowanych.
Miał on mieć szczególne zdolności poskramiania dzikich zwierząt,
w tym szczególnie wilków. Przypomnijmy, dawniej w breńskich
lasach obecność wilków nie była
niezwykła. We wspomnieniach
księcia
pszczyńskiego Fryderyka Erdmanna Anhalta, który
w 1822 r. odwiedził Brenną znajdujemy opis: „Na znacznej już wysokości znajdował się dom, w którym
pomimo samotności ludzie mieszkają latem i zimą. Ubiegłej zimy,
niedaleko tego domu osiem wilków
rozszarpało jednego mężczyznę.
„Niegdyś wilków i niedźwiedzi było
w okolicy całkiem sporo. Miały nawet swoje ulubione miejsca. Stąd
wzięły się w Brennej takie nazwy,
jak: Wilczy Potok, Wilcza Młaka,
Niedźwiedzi Potok. Do dnia dzisiejszego w rodzinnych podaniach
krążą opowieści o watahach wilków
i niedźwiedziach, atakujących pasące się owce.
Być może, przebywający na
misjach w Brennej w XVIII wieku
jezuita ojciec Hirchenhann zlecił namalowanie lub kupił obraz
przedstawiający Torellusa i umieścił go w drewnianej kaplicy, gdzie
modlący się breńscy górale, patrząc
na obraz poznawali cudowne czyny
zakonnika.
Opowieści podawane
z ust do ust, ubarwiane,
wzbogacane o nowe elementy zaczęły żyć
swoim
życiem,
już bez odniesienia do obrazu.
Legenda
została
zaadaptowana do
miejscowych
realiów,
zakonnik
został utożsamiany
zdj. Wojciech Grajewski, wykonane dzięki
z breńskim miuprzejmości ks. Czesława Szweda
sjonarzem,
to-
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skański kościół z klasztorem
w Kalwarii Zebrzydowskiej, a pasterz z owcami z miejscowymi łowczorzami. Wszystko tworzy zazębia-

jącą się całość, a sam obraz stanowi
niezwykłe wspomnienie dawnych
czasów, gdy biedni górale breńscy
modlili się w drewnianej kaplicy,

niejednokrotnie, oczekując wstawiennictwa świętego.
		

Dorota Greń

Kącik Poezji
JAK CO ROKU

Przy kołowrotku

Jak co roku podamy sobie ręce
i podzielimy się opłatkiem,
lecz w tym roku będzie o jedną parę rąk
za mało.
Jak co roku zostanie
jedno puste miejsce,
lecz nie będzie tylko z tradycji
to wynikało.
Choć nie ubłaganie płynie czas,
to w takich chwilach znowu powraca łza.

Kiedy piyrsze śniegi prziwłóczyły chmury,
To stareczka zniyśli kołowrotek z góry.
Zaroz też w izbeczce milej się zrobiło
Kiej stare wrzeciono kręcić się zaczęło;
Wtedy to już zima zaczła się wiesioło.
Stareczka zaś przi nim ruńtym siodywali
I ludzióm na ciepłe kopytka zwyrtali.

Wiem że nie jestem jedyna
która z bólem serca zasiądzie do wigilijnego stołu,
lecz i tak ani na chwilę ból mego serca nie mija
ani żadna myśl nie poprawia mi humoru.
		

Beata Jamróz

A kiedy w kuminie wył wiater zacięty
I śniegym na polu sypało zomięty,
Wtedy na nolepie ciepłej siodywali
I o starych czasach wnukóm wykłodali.
Kiedy już o wiośnie wiater szumioł w borze
Ucich kołowrotek i stanył w kumorze.
A stareczka na to „niech jyny spoczywo
Dyć na prziszłóm zime zaś zazwyrce żywo”.

Wieści znad Brennicy

I tak prziszła wiosna, lato aji jesiyń,
Zaś zima zoglądo do stareczki przez siyń.
Ale tam cichutko i smutno jakosi…
Żodyn kołowrotka z kumory nie wynosi
Ani też stareczka nie opowiadają,
Bo już hen od lata w ziymeczce drzymają.
			

Adam Wawrosz

„Wiersze i opowiadania pod Choinkę”
Ośrodek
Promocji,
Kultury
i Sportu Gminy Brenna organizuje konkurs literacki pn. „Wiersze
i opowiadania pod Choinkę”. Celem
konkursu jest zachęcenie do pisania
własnych utworów oraz rozwijanie
wrażliwości i wyobraźni dzieci. Konkurs skierowany jest do uczniów
szkoły podstawowej. Uczestnicy
mają zadanie napisać krótkie opowiadanie lub wiersz, nawiązujący
do Świąt Bożego Narodzenia. Jed-
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na osoba może zgłosić tylko jeden
utwór, wiersz bądź opowiadanie.
Prace należy dostarczyć do 16 grudnia 2015 r. osobiście do Informacji
Turystycznej (w budynku Urzędu
Gminy) albo drogą mailową pod
adres it@brenna.org.pl. Składając
pracę, należy podać imię i nazwisko, wiek, klasę oraz nazwę szkoły.
Za najlepsze trzy prace, które wyłoni jury, przewidziane są nagrody.
Zwycięzca otrzyma tablet, osoba

z drugą lokatą zostanie nagrodzona
mp4, natomiast za trzecie miejsce
otrzyma nośnik USB. Nagrodzone utwory zostaną opublikowane
w styczniowym numerze „Wieści
znad Brennicy”. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 19
grudnia o godzinie 15:30 podczas
Jarmarku Świątecznego w Parku Turystyki w Brennej.
Informacja Turystyczna
Strona
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Jestem małym przedszkolaczkiem
W oddziale przedszkolnym przy
SP 1 w Brennej Leśnicy 30.10.2015
odbyło się uroczyste „Pasowanie
na przedszkolaka” najmłodszej grupy, której wychowawcą jest Grażyna Piela. Uroczystość odbyła się
w obecności licznie przybyłych rodziców. Był to szczególny dzień dla
dzieci, które po raz pierwszy we
wrześniu przekroczyły próg przed-

szkola. Był to również ich pierwszy
publiczny występ przed tak licznie
zgromadzoną publicznością. Dzieci oraz rodzice zostali przywitani
przez panią Dyrektor Szkoły Halinę
Gabzdyl – Pilch. Uroczystość pasowania rozpoczęła się od występu
artystycznego przedszkolaków, po
którym odbyła się „ceremonia” pasowania na dzielnych przedszko-

laków przez Panią Dyrektor symbolicznym ołówkiem. Na pamiątkę
tego wydarzenia dzieci otrzymały
dyplomy oraz przypinki z symbolem grupy. Na zakończenie uroczystości dzieci wraz z rodzicami udały
się na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.
		

Grażyna Piela

Najmłodsi poznają tajemnice światła

Wieści znad Brennicy

W tym roku szkolnym dzieci
z Przedszkola Publicznego w Górkach Małych będą uczestniczyć
w cyklu warsztatów fizyko – chemicznych prowadzonych przez firmę Prestige Nowoczesna Edukacja.
Pierwsze zajęcia z zakresu optyki
już za nami. Przedszkolaki poznawały tajemnice światła; przy użyciu
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okularów dyfrakcyjnych sprawdzały czy światło jest białe, czy może
jednak składa się z kolorów tęczy.
Dzieci przekonały się również jak
widzi mucha, stwierdzając , że jej
ostrość widzenia nie jest do pozazdroszczenia. Peryskopem sprawdzały, co widać z „łodzi podwodnej”.
Największą atrakcją było przeglą-

danie się w różnych lustrach, które
prowadząca ustawiała pod różnym
kątem. Mali badacze poczuli się na
chwilę jak w wesołym miasteczku,
w sali krzywych zwierciadeł. Dzieci
przekonały się, że światłem można
kierować, używając lasera. Poznały
budowę kalejdoskopu, w którym
dzięki ułożeni trzech luster w kształt
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trójkąta można zobaczyć rozmaite
wzory. Dowiedziały się również, jak
mocne i szkodliwe jest promieniowanie ultrafioletowe. Aktywność
dzieci podczas zajęć była ogromna,
co było dowodem na to, że zajęcia
się podobają. Z niecierpliwością
czekamy na kolejne ciekawostki ze
świata nauki.
		

Katarzyna Durbas

Czytam sobie nie tylko w bibliotece
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Zakończył się projekt „Czytam
sobie w bibliotece”, którego organizatorem było Centrum Edukacji
Obywatelskiej. Nasze biblioteki
brały w nim aktywny udział. Aby
projekt został prawidłowo zrealizowany, nawiązaliśmy współpracę ze
Szkołą Podstawową nr 2 w Brennej,
Przedszkolem nr 1 w Brennej, Przedszkolem Publicznym nr 1 w Górkach
Małych oraz Dziecięcym Ośrodkiem
Leczniczo-Rehabilitacyjnym „Bucze”
w Górkach Wielkich.
W bibliotekach odbyło się 8 spotkań. Czytaliśmy dzieciom książki
o różnej tematyce. Uczestnicy wykonali różnorodne prace plastyczne. Były również zabawy ruchowe,
mini konkursy, nagrody i pamiątkowe dyplomy.
Gdy nie dopisywała pogoda,
spotykaliśmy się z najmłodszymi
w przedszkolu. Projekt tak się
spodobał, że jest kontynuowany
w bibliotece w Górkach Małych.
W projekcie wzięło udział ponad
160 dzieci. Biblioteki otrzymały na
ten cel nowe książki ze specjalną
dużą czcionką.
Serdecznie dziękujemy nauczycielom i wychowawcom za pomoc
w promocji tej formy czytelnictwa.
Zdjęcia z zajęć można zobaczyć na
naszej stronie internetowej www.
biblioteka.brenna.org.pl.
W bibliotece w Brennej i Górkach Małych 17 grudnia odbędą się
przedstawienia teatralne „Królowa
Śniegu” w wykonaniu teatru Studio
Małych Form „Sztuka” z Trzebini.
Serdecznie zapraszamy.
		
Biblioteka

Strona

23

GOPS/Profilaktyka
GOPS/Profilaktyka
Co pomaga naszym dzieciom?
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Obecnie w dobie mediów elektronicznych i coraz wyższego tempa życia, dzieci i młodzież stają
przed bardzo trudnymi dla siebie
wyzwaniami rozwojowymi, które
kilkadziesiąt lub jeszcze kilkanaście
lat temu były możliwe do przejścia w sposób bardziej harmonijny
i naturalny. Aktualnie bardzo wielu
rodziców zarówno tych wychowujących dzieci wspólnie oraz rozwiedzionych, gdzie wychowanie spada
na barki jednego z nich, skarży się
na problemy wychowawcze. Bunt
i nieposłuszeństwo kilkulatków,
a także bardziej nieprzystosowawcze zachowania dzieci starszych
i młodzieży często spędzają sen
z powiek rodzicom. Depresja, nerwice, ryzykowne zachowania i uzależnienia to formy poprzez, które
manifestuje się cierpienie i dyskomfort odczuwany w tych okresach.
W dzisiejszych czasach często spotyka się rodziny niepełne lub tzw.

patchworkowe, gdzie dwoje partnerów lub małżonków posiada
dzieci z poprzednich związków oraz
wspólne potomstwo. W takich układach zapewnienie dzieciom stabilnego środowiska, gdzie wsparcie,
zasady, obowiązki i przyjemności
mają właściwe proporcje stanowi
niemałe wyzwanie. Rodzice niekiedy wychowują swoje dzieci przez
nadmierną pobłażliwość (pozwalanie na zbyt wiele), materialne obdarowywanie kupując na przykład
smartfona, konsolę czy markowe
ubrania lub poprzez zbytnią surowość. Brak równowagi między ww.
elementami powoduje dodatkowe
trudności. Dzieje się tak dlatego,
że na każdym etapie rozwoju (od
niemowlęctwa po wiek młodzieńczy) dziecko ma specyficzne dla
niego potrzeby, których adekwatne zaspokojenie decyduje o tym,
czy w późniejszym czasie będzie
potrafiło: być szczęśliwe, radzić sobie w życiu, tworzyć zdrowe relacje
i związki z innymi.
Od pierwszych dni życia dziecko tak samo, jak pożywienia potrzebuje bliskości z matką, którą
postrzega, jako przedłużenie własnego Ja, które jednocześnie zaspokaja jego własne potrzeby. W umyśle niemowlęcia
ono i jego matka
stanowią diadę,
a nie dwie odrębne osoby. W sytuacji, gdy niemowlę jest głodne,
a matka zaczyna
go karmić postrzega ono, jakby
samo zaspokoiło
swój głód. Jeżeli
w tym czasie matka empatycznie
reaguje na niemowlęce potrzeby daje mu to poczucie właściwej
dla tego okresu
wszechmocy, co
owocuje później
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poczuciem zdrowego i twórczego
Ja. Brak u matki umiejętności empatycznego przewidywania i reagowania na potrzeby dziecka podkopuje jego wiarę we własne siły
i poczucie sprawczości. Dalej po szóstym miesiącu życia faza symbiozy
przechodzi w etap stopniowego
separowania się od matki, czemu
towarzyszy odkrycie, że dziecko,
matka i inni ludzie to różne osoby.
Do tej pory „wszechmocne” dziecko
przez swoje rozczarowania i frustracje zaczyna widzieć, że nie wszystko czego chce jest w jego zasięgu,
co daje początek przechodzenia
do relacji ze światem zewnętrznym.
Tutaj zbyt niski poziom frustracji
(spełnianie wszystkich zachcianek)
może prowadzić do ukształtowania
się postawy „małego tyrana”. Zbyt
wysoka frustracja powoduje z kolei powstanie narcystycznej rany,
która nigdy się nie goi, a ból łagodzony jest poprzez postawę typu: „
ja jestem OK., ty jesteś nie OK.”, wybuchy dziecięcej agresji, a na późniejszym etapie dewaluację innych
ludzi, by samemu poczuć się lepiej.
Okres separacji trwa mniej więcej
do 3 roku życia, a to, co właściwe
dla dziecka to optymalna ilość nagradzania i frustrowania.
Znamienne dla okresu separacji
jest również przywiązywanie się do
tzw. obiektów przejściowych (kocyk, zabawka, część ubrania mamy),
które dają namiastkę obecności
matki i pomagają dziecku przetrwać sytuacje, gdy jej przy nim nie
ma. Z czasem obiekty przejściowe
tracą na znaczeniu na rzecz obiektu/ów całościowych, które stanowią
inni ludzie, którzy stają się coraz
ważniejsi sami w sobie, a nie z tego
powodu, że zaspokajają potrzeby.
Właściwe przejście tego okresu jest
możliwe przy odpowiedniej więzi
najpierw z matką, a potem z obojgiem rodziców, co staje się matrycą
więzi w innych relacjach. Niepowodzenia z tego okresu skutkują tym,
że dziecko na późniejszym etapie,
aż po dorosłość inwestuje swoją
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energię w obiekty przejściowe, które dostarczając poczucia nagrody
mają zaspokoić sfrustrowaną wcześniej potrzebę bliskości z rodzicami. Obiektami przejściowymi na
późniejszym etapie życia mogą być:
gry komputerowe, internet, hazard,
pornografia, krótkotrwałe kontakty
seksualne, ryzykowne zachowania,
alkohol czy narkotyki. Predyspozycje do uzależnień od ww. rzeczy
mają osoby, które przez całe życie
poszukują optymalnego dla siebie
stanu, który na nieświadomym poziomie jest deficytem więzi dziecka
z rodzicami. Wyjście z uzależnienia
jest dlatego tak trudne, ponieważ
rezygnacja z nałogowego zachowania czy substancji chemicznej odczuwana jest, jak przerwanie ważnej relacji.
To, co pomaga dzieciom prawidłowo się rozwijać we wszystkich
okresach to:
- opiekuńcza postawa matki wobec dziecka (jeszcze przed jego narodzinami),
- dostateczne zaspokajanie
przez rodziców potrzeby więzi i bliskości będące prototypem dla innych ważnych relacji,

- zrównoważona ilość nagradzania i frustrowania dzieci,
- jasne i klarowne zasady obowiązujące w domu, warunkujące
poczucie bezpieczeństwa dzieci
i kształtujące późniejsze zaufanie
do ludzi,
- szanowanie się nawzajem
przez rodziców nawet nie żyjących
razem, czy rozwiedzionych (mówienie źle przez jednego rodzica
o drugim uderza w dziecko i odbiera mu siły),
- przejrzysta hierarchia pod
względem pierwszeństwa (najpierw rodzice, potem starsze dzieci,
a następnie młodsze).
Spełnienie powyższych warunków może okazać się trudnym zadaniem. Głównym powodem może
być brak odpowiednich wzorców
do naśladowania, których rodzice
nie mieli we własnych rodzinach
oraz to, że sami mogą nosić w sobie
głębokie poczucie zranienia i nie
umieć stworzyć (mimo najlepszych
chęci) właściwego środowiska wychowawczego dla swoich dzieci.
W ramach projektu zrealizowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Stowarzyszenie

Pomocy Wzajemnej „Być Razem”
z Cieszyna świadczyło nieodpłatną
pomoc specjalistyczną dla mieszkańców wszystkich gmin naszego
powiatu. Wsparciem psychologa
objęci zostali nie tylko młodzi ludzie, ale także rodzice. W Centrum
Profilaktyki Edukacji i Terapii Kontaktw Cieszynie prowadzimy działania mające na celu kompleksową
pomoc i wsparcie, tj.:
- warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców i opiekunów dzieci,
- psychoterapia indywidualna,
rodzinna i małżeńska, poradnictwo
psychologiczne,
- socjoterapia dla dzieci i młodzieży,
- zajęcia dla dzieci, tj.: origami,
ceramika, fotografia, grafika komputerowa, język angielski.
Placówka zatrudnia wykwalifikowaną kadrę składającą z: psychoterapeutów, psychologów, terapeutów uzależnień, instruktorów
zajęć pozaszkolnych i interwentów
kryzysowych.
		

Tomasz Sawiński

Bardzo dobre wyniki uzyskały drużyny biegaczy i biegaczek
z Brennej w rywalizacji szkół podstawowych w Sztafetowych Biegach Przełajowych.
Chłopcy ze Szkoły Podstawowej
nr 1 z Brennej Leśnicy, wygrywając
zawody gminne, zakwalifikowali się
do zawodów powiatowych, zajmu-
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jąc tam 2 miejsce.
Kolejnym etapem były zawody
rejonowe w Łące, gdzie chłopcy
uplasowali się również na drugim
stopniu podium, co niewątpliwie
jest sporym sukcesem.
Zarówno dziewczynki ze Szkoły Podstawowej nr 2 z Brennej
w zawodach powiatowych, jak i re-
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Biegacze i biegaczki z Brennej

jonowych zajęły 3 miejsce. Obu drużynom życzymy dalszych sukcesów.
SP-2 reprezentowały: Małgorzata
Greń, Marta Hubczyk, Aleksandra
Jaworska, Dorota Staś, Magdalena
Podżorska, Wiktoria Kmiecik
Bożena Podżorska
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„W górach czuję się wolny…” - wspomnienie
samotnej wędrówkami najdłuższym
szlakiem polskich gór

Wieści znad Brennicy

Główny Szlak Beskidzki, którego
długość wynosi około 496 km (niektóre źródła podają 519 km), jest
najdłuższym szlakiem prowadzącym w polskich górach. Swój początek bierze w Ustroniu, natomiast
kończy się w Wołosatym. Jest oznaczony kolorem czerwonym i przebiega przez kilka pasm górskich,
tj. Beskid Śląski, Beskid Żywiecki,
Beskid Makowski, Beskid Wyspowy, Gorce, Beskid Sądecki, Beskid
Niski i Bieszczady. Szlak został wyznaczony w latach 1924-1935 przez
Kazimierza Sosnowskiego i też jego
imieniem jest nazwany. Trasa na
odcinku 37,5 km wiedzie granicą
państwową, 11,5 km granicą polsko-czeską i 26 km granicą polskosłowacką.
W sierpniu tego roku mieszkaniec Brennej samotnie pokonał ten
najdłuższy szlak. Mieczysław Okorski od dwóch lat mieszka w Krakowie, gdzie pracuje i studiuje na
Uniwersytecie Jana Pawła II. Jego
największą pasją są góry, interesuje
się trekkingiem, wspinaczką skałkową, więc nie dziwi fakt, że wziął
udział w wyprawie do Wołosatego.
Zapraszam do interesującej relacji
Mieczysława z jego niecodziennej
podróży, wyprawa jest niezwykła
nie tylko przez długość trasy, ale
również poprzez jej samotne pokonanie.
„Inspiracja do podjęcia wyprawy
był artykuł w magazynie turystyki
górskim „npm” pt. „Samotność długodystansowca” w ubiegłorocznym
kwietniowym wydaniu. To wtedy
już zacząłem myśleć o tym szlaku.
Miałem ochotę by jeszcze tego roku
(2014) go zdobyć, lecz z różnych
przyczyn nie udało się. Tak więc,
we wrześniu w ciągu 4 dni przeszedłem Mały Szlak Beskidzki z BielskaBiałej do Schroniska PTTK na Luboniu Wielkim, co miało mi troszkę
zrekompensować fakt, że nie uda-

Strona

26

ło się tego roku zdobyć Głównego
Szlaku Beskidzkiego (GSB). Temat
GSB wskoczył więc jako główny cel
na 2015 roku. W styczniu pojawił
się kolejny artykuł w „npm”, który
jeszcze bardziej zmotywował mnie
do planowania wyprawy. Start wyznaczyłem na 14 sierpnia 2015. Początkowo wśród znajomych szukałem osób chętnych, które również
chciałby zdobyć ten szlak, lecz jak
się z czasem okazało, nikt nie dostał
tak długiego urlopu w sezonie wakacyjnym, więc postanowiłem, że
pójdę sam, jednak wcale samotny
nie byłem. Wyruszyłem 14 sierpnia

o piątej rano z Ustronia Zdroju, ze
stacji PKP, a po siedemnastu dniach
tj. 30 sierpnia o godz. 13:30, dotarłem do Wołosatego. Podczas drogi
spotykałem wielu turystów. Spotkałem również inne osoby, który
pokonywały ten sam szlak - Oskara,
Jacka, Przemka, Magdę, Gosię, Huberta, Pawła, Piotrka. Każdy w swoim tempie i w miarę swoich możliwości pokonywał trasę.
Mój dzień zaczynał się o godzinie szóstej, czasami później, następnie ruszałem na szlak. Dzienny
dystans był zróżnicowany, najkrótszy wynosił 11 km, a najdłuższy 53
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w górach, podziwiając ich urodę.
Piękny obraz zobaczyłem w Beskidzie Sądeckim, skąd rozciąga się
panorama na Tatry. Tam fenomenalnie widać ogrom tatrzańskich
szczytów w porównaniu z beskidzkimi wzniesieniami.
Sama wyprawa była dla mnie
ogromną przygodą, której nigdy
nie zapomnę. Do tej pory przewijają mi się w głowie widoki ze szlaku.
Pamiętam jak po raz pierwszy, po
dwóch tygodniach wędrówki, zobaczyłem połoniny w Bieszczadach,
to z radości aż się popłakałem.
A gdy ostatniego dnia schodziłem
z Halicza na Rozsypaniec, spotkałem chłopaka, który dopiero zaczynał, lecz szedł od drugiej strony, tj.
ze wschodu na zachód, i wówczas
powiedział mi: „Zazdroszczę Ci, że
już kończysz, że udało Ci się w takim
tempie zdobyć ten szlak”. Odpowiedziałem: „Nie, nie. To ja Ci zazdroszczę, bo to wszystko dopiero przed
Tobą!”. Gdy doszedłem do Wołosatego miałem mieszane uczucia,
z jednej strony ogromna radość, bo
udało mi się zdobyć Główny Szlak
Beskidzki, i to w tak dobrym czasie, a z drugiej strony smutek, bo
ta przygoda już dobiegła końca.
W górach czuję się wolny.”

Wyprawa Mieczysława
w liczbach:
Plecak - 15kg
Czas: 17dni 136h 36min marszu
Długość trasy: 495,1km (dane
z przewodnika), 539,1 km
wg aplikacji Endomondo
Najwyższy punkt na Szlaku:
Babia Góra 1725 m n.p.m.
Najniższy punkt: wieś Kąty
312 m n.p.m.
Suma podejść: 18 792 m
(wg przewodnika)
Suma zejść: 18 398 m
(wg przewodnika).”
Po przeczytaniu tych wspomnień serce same wyrywa się na
szlak. Być może relacja z podróży
najdłuższym szlakiem polskich gór
zachęci innych mieszkańców naszej
gminy do wędrówek, dalszych i bliższych wypraw. Ja natomiast, dziękując Mieczysławowi Okorskiemu
za jego relację, zachęcam innych do
dzielenia się na łamach naszej gazetki wspomnieniami, refleksjami
i przeżyciami.
Mieczysław Okorski
Dorota Greń
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km. Średnio szedłem około 30 km.
Podczas drogi nocowałem w schroniskach PTTK, schroniskach prywatnych, bacówkach oraz pod namiotem. Bałem się nagłego spotkania
z dziką zwierzyną, bo nigdy nie
wiadomo, jak zwierzęta zareagują
na mnie, w końcu to ja jestem gościem a one są u siebie. Spotkałem
kilka zaskrońców, kilka żmij zygzakowatych, jednego węża eskulapa
w Bieszczadach, oprócz tego sarny,
jelenie, zające. Podczas tego szlaku
po raz pierwszy odwiedziłem Beskid Niski - to moim zdaniem absolutny fenomen polskich Beskidów.
Ruch turystyczny jest bardzo mały,
sam nie spotkałem tutaj zbyt wielu innych turystów, szlaki są puste
i dzikie. To piękne miejsce, gdzie
można zobaczyć prawdziwą naturę, miejsca gdzie jeszcze nie widać
ingerencji człowieka. Pomimo niewielkich wysokości gór Beskid Niski
ma swój cudowny klimat, i wiem, że
muszę tam wrócić.
Gdy byłem na szlaku czułem się
wolny, to piękne uczucie. Nie interesowało mnie nic poza drogą,
która była dla mnie najważniejsza.
Bywały dni, ze nie wiedziałem jaki
mamy dzień tygodnia. Robiłem to,
co kocham. Spędzałem cały dzień
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Tenisowe potyczki
17 listopada w Chybiu odbyły się
Drużynowe Mistrzostwa Powiatu
Cieszyńskiego w tenisie stołowym.
Doskonale spisali się reprezentanci
Gminy Brenna, uczniowie SP 2 Brenna, którzy w kategorii chłopców
zajęli drugie miejsce, a w kategorii dziewcząt trzecie. W zawodach
wzięły udział reprezentacje dwunastu gmin powiatu cieszyńskiego.
Składy drużyn
- chłopcy: Kamil Matuszek, Fabian Bojda, Filip Holeksa.
- dziewczęta: Aleksandra Jaworska, Małgorzata Greń , Marta Hubczyk.
Uczniów do zawodów przygotował nauczyciel Bogusław Żur. Sportowcy z SP 2 Brenna awansowali
do zawodów rejonu pszczyńskiego.
		

Bogusław Żur

III Zimowa Liga Żaków

Wieści znad Brennicy

W miesiącu grudniu dzieci z rocznika 2005/2006 pod nazwą Orliki
Brenna prowadzone przez trenerów
Krzysztofa Gawlasa i Arkadiusza Tarasewicza rozpoczną swe zmagania
w III Zimowej Lidze Żaków organizowanej przez Akademię KS Kuźnia
Ustroń. Pierwsza kolejka odbędzie
się 12.XII, a następne kolejki kolejno 19.XII, 10.I, 16.I, 23.I, 30.I, 6.II,
13.II. Mecze będą się odbywały od
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godziny 11:00 do 13:00 w SP nr 1
w Ustroniu przy ul. Partyzantów 2.
Zbiórka w każdy dzień rozgrywek
III Zimowej Ligi Żaków o godzinie
10:00 przed Urzędem Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77, natomiast
wyjazd z tego samego miejsca
o godzinie 10:10.
Dzieci z rocznika 2007/08/09
pod nazwą Orlik Brenna prowadzone przez Przemysława Meis-

snera również będą brały udział
w III Zimowej Lidze Żaków. Zmagania rozpoczną podobnie jak ich
starsi koledzy 12.XII, a następnie
kolejno 19.XII, 10.I, 16.I, 23.I, 30.I,
6.II, 13.II. Mecze będą odbywały
się od godziny 8:00 do 11:00 w SP
nr 1 w Ustroniu przy ul. Partyzantów 2. Obecnie trwa nabór dzieci
z 2007/08/09 na III Zimową Ligę
Żaków prowadzony przez trenera
Przemysława Meissnera, wszelkie
dodatkowe informacje pod numerem telefonu 608506418. Zbiórka
w każdy kolejny dzień rozgrywek III
Zimowej Ligi Żaków o godzinie 7:05
przed Urzędem Gminy, natomiast
wyjazd o godzinie 7:10.
Rodziców dzieci uczestniczących w lidze prosimy o punktualny
dowóz dzieci na wyżej wskazane
miejsce. Dzieci z Brennej ciężko
trenują i przygotowują się do ligi
w każdy wtorek i czwartek, także
zachęcamy wszystkich do kibicowania i trzymania kciuków za nasze
dzieci.
Arkadiusz Tarasewicz
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Amatorska Liga Futsalu – półmetek
na czele Alco-Skład 21 pkt. z przewagą 3 punktów nad drugą Doliną
Leśnicy, która z dwoma porażkami
nazbierała 18 pkt. Później kolejno
Niebieska Erka, Diverso, FC Mania
15 pkt. Budmax Cieszyn 12 pkt. Oldboje Skoczów 9 pkt. Czyż Bud 3 pkt.
i zamykająca tabelę Czarna Elka
z dorobkiem 0 pkt.
W klasyfikacji strzelców na czele
pozostaje Mateusz Kluz z drużyny
Alco-Skład z dorobkiem 17 bramek,
drugi Dawid Chraścina z Doliny Leśnicy z 12 bramkami, a na trzecie
miejsce wskoczył po niesamowitym

meczu, w którym strzelił aż 9 bramek, Janusz Jasiński, który po zsumowaniu ma ich na koncie 11.
Jak pokazała pierwsza runda
wiele może się jeszcze wydarzyć.
Liga staje się ciekawa i czekamy na
następną rundę z nadzieją na jeszcze więcej emocji.

Szaleństwo na lodzie
Z dniem 06.12.2015 r. Gmina
Brenna już po raz kolejny z rzędu
urządziła nam mikołajkowy prezent w postaci otwarcia lodowiska w Parku Turystyki o godzinie
10:00. Ceny biletów pozostały bez
zmian, za osobę dorosłą za wejście
na lodowisko zapłacimy 4 zł (łyżwy
w cenie), z kolei wejście na lodowisko osób do lat 18 to koszt rzędu
2 zł (łyżwy w cenie). Godziny otwarcia również pozostały bez zmian od
poniedziałku do piątku od godziny
12:00 do 19:00, natomiast w soboty,
niedziele i święta od godziny 10:00
do 19:00. Wszelkie dodatkowe in-
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formacje dostępne
są w regulaminie
na lodowisku. Zachęcamy wszystkich
o odpowiedni ciepły ubiór oraz jazdę
w kaskach dla zachowania bezpieczeństwa.
Wszystkich
chętnych zapraszamy do udziału w zimowym szaleństwie
na lodzie.
Arkadiusz
Tarasewicz

Arkadiusz Tarasewicz
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Półmetek IX edycji Amatorskiej
Ligi Futsalu o Puchar Rady Gminy
Brenna za nami. Mecze 9 kolejki pokazały, że jeszcze nie wszystko jest
pewne, ale po kolei. Pierwszy mecz
pomiędzy Niebieską Erką a Czarną
Elką zakończył się pogromem 18:1
dla zawodników z Niebieskiej. Drużyna Niebieskiej Erki otrzymała prezent od Czarnej Elki w postaci zbyt
małej ilości zawodników, 4 przeciwko 5 zawodnikom Niebieskiej Erki.
To z pewnością odegrało dużą rolę.
W drugim meczu FC Mania pewnie
pokonała drużynę Czyż Bud 3:8.
Trzeci mecz zakończył się dosyć wysokim wynikiem. Budmax Cieszyn
pokonał pewnie 8:1 Oldboi Beskid
Skoczów, choć przed meczem wydawało się, że będzie to wyrównany mecz. Przed ostatnim meczem
niektórzy już dopisywali 3 punkty
Dolinie Leśnicy, jednak ich mecz
z Diverso okazał się wiele trudniejszy niż można było się tego spodziewać. Po bardzo słabym występie Dolina Leśnicy odniosła kolejną
już porażkę i spadła z pierwszego
miejsca, a jej lokatę zajął pauzujący
w tej kolejce Alco-Skład. Mecz Diverso z Doliną Leśnicy pokazał nam,
że każdy może wygrać z każdym
i do każdego meczu trzeba podchodzić na 100%. Podsumowując, po
pierwszej rundzie niespodziewanie
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Ważne i przydatne numery telefonów
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

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

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

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

Informacja Turystyczna
43 - 438 Brenna, ul. Wyzwolenia 77,
tel. 33 858 69 71,
e-mail: it@brenna.org.pl

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

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

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

Policja - Komisariat policji w Skoczowie
tel. 33 853 32 13

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

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

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

Ośrodek Zdrowia
43-438 Brenna ul. Leśnica 8, tel. 33 853 63 11
43-436 Górki Wielkie ul. Zalesie 3, tel. 33 8539182

Zastępca Wójta Gminy Brenna oraz Sekretarz
Gminy Brenna - Krzysztof Majeran
tel. (33) 8536222 w. 103 lub (33) 8536350
e-mail: sekretarz@brenna.org.pl
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Pogotowie Ratunkowe
43-430 Skoczów ul. Krzywa 4
tel. alarmowy 999
tel. 033 857 95 49, 33 857 95 50
Apteki
43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 34a, tel. 33 8169 736
43-438 Brenna ul. Wyzwolenia 77, tel. 33 853 64 64
43-436 Górki Wielkie ul. Zalesie 3, tel. 33 853 92 05
43-436 Górki Wielkie ul. Breńska 2 tel. 33 858 71 19

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
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(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.

Strona

30

30

Wieści znad Brennicy

Amfiteatr - sala Kalejdoskop, Brenna, ul. Malinowa 2b.

Wkrótce w Gminie
Wkrótce wBrenna
Gminie Brenna
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