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Informacje/Wydarzenia

Od Redakcji
Jesień może być przygnębiają-

ca, bura i deszczowa albo kolorowa, 
piękna i ciepła. Dzisiaj za oknami 
deszczowo, chłodno i szaro. Za nie-
długo koniec października i coraz 
zimniejsze listopadowe wieczory. 
Wszystko jednak zależy od nasze-
go nastawienia. Nie musimy wcale 
siedzieć w domu, mimo „pogody 
pod psem” i popadać w melancho-
lijny nastrój. Góry, nasze piękne 
Beskidy są urokliwe o każdej porze 
roku i podczas każdej aury. Jak mó-
wią Norwedzy: „nie ma złej pogo-

dy, są tylko złe ubrania”. Zamglone 
beskidzkie stoki mogą być równie 
urokliwe, jak te skąpane w słońcu. 
Myślę, że warto wybrać się na na-
sze szlaki, aby zobaczyć jak przy-
roda zmienia się wraz z mijającymi 
miesiącami, a moim zdaniem nasze 
gronie są bardziej urokliwe właśnie 
teraz, gdy lasy są pełne grzybów, 
a drzewa różnokolorowe. Jednak 
jeżeli deszcz nie będzie dawał za 
wygraną i nawet nasze piesze wę-
drówki będą niemożliwe, to zapra-
szam na wydarzenia realizowane  

z inicjatywy mieszkańców w ra-
mach projektu Dom Kultury +. Już 
26. października w Koziej Zagro-
dzie odbędzie się zielarskie spotka-
nie, podczas którego dowiemy się 
szczegółów o naszych beskidzkich 
ziołach, a 29. października zostanie 
zrealizowany wyjątkowy mobilny 
spektakl o naszych korzeniach „Aż 
stanie się światłość”. 

 Dorota Greń-Grajewska
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Szanowni Mieszkańcy Brennej i Górek
Jesień zaczyna układać nam li-

ście na pustych łąkach i zaoranych 
ścierniskach. „Październik w naszym 
kraju, sprawia, że cichnie ptactwo 
w gaju”. Powiewy zimnego wiatru 
spowodowały, że letnie ubrania mu-
sieliśmy już odłożyć na wiosennych 
półkach. Warto na tyle wcześnie 
przywitać się z ciepłą odzieżą, aby 
uniknąć dokuczliwym i niebezpiecz-
nym przeziębieniom. Październiko-
wa aura sprawiła, że prosto z lata 
przeskoczyliśmy w nieprzyjemne, 
chłodne jesienne dni i wieczory. Nie 
ukrywam, że, zarówno my miesz-
kańcy, jak i odwiedzający nas tu-
ryści, tęsknimy i czekamy na złotą 
polską jesień. Szczególnie w naszej 
gminie jesienne rozbarwienie kolo-
rów płynące ze zboczy mieszanego 
drzewostanu gór w blasku promieni 
słońca ma wyjątkowy urok i swo-
iste piękno. Szanowni Czytelnicy 
spotykamy się, aby po kilku tygo-
dniach znów połączyły nas „Wie-
ści znad Brennicy”. Dla mnie, jako 
włodarza tej gminy, jest to kolejna 
okazja i jedna z wielu form spotka-
nia się z Wami drodzy Mieszkańcy. 
W połowie miesiąca października 
gościliśmy delegację z Francji z za-
przyjaźnionej miejscowości Fleur-
baix. Piętnastoosobowa delegacja, 
z merem na czele, szczęśliwie trafi-
ła na słoneczną pogodę, która nie-
wątpliwie pozwoliła wyekspono-
wać walory i piękno naszej gminy. 
Dumni byliśmy, że tak miłe wraże-
nia nasi goście mogą jako żywą re-
klamę zabrać ze sobą w północne 
rejony Francji. Przy tego typu, czy 
innych podobnych okazjach zawsze 
nasuwa mi się pytanie – czy robimy 
wszystko, aby jak najlepiej wykorzy-
stać walory i potencjał turystyczny 
naszej gminy? Przypomnę, że był to 
jeden z wielu tematów prezentowa-
nych wspólnie z grupą kandydatów 
w mojej kampanii wyborczej. Skoro 
już wywołałem to zagadnienie to 
potraktujmy je jako okazję, aby za-
trzymać się przy tym temacie dłużej.  

Co to jest potencjał turystyczny? 
Myślę, że jest to kategoria szczegól-
na. 

Informacje/WydarzeniaInformacje/Wydarzenia

Stałym elementem potencjału 
są walory turystyczne (przyrodni-
cze, kulturowe). Zwiedzający  ocze-
kują bowiem atrakcyjnych form 
spędzania czasu wolnego i szeroko 
rozumianych usług na możliwie naj-
wyższym poziomie. Konieczne jest 
bowiem ciągłe powstawanie i roz-
wój przedsiębiorstw turystycznych 
w naszej gminie. Niewątpliwie jest 
to czynnik stabilizujący naszą lokal-
ną gospodarkę.

Analizując zagadnienia zwią-
zane z potencjałem turystycznym, 
nasuwa się szereg pytań, między 
innymi: Jakie są możliwości pełnego 
wykorzystania potencjału turystycz-
nego, aby pozwolił on na realizację 
atrakcyjnych dla turysty form wy-
poczynku, a z drugiej strony przy-
niósł wymierne korzyści naszym 
mieszkańcom? Patrząc na przekrój 
całej naszej gminy, nie sposób nie 
zauważyć, że swoisty sukces leży 
w umiejętnym połączeniu terenów 
górskich z bogactwem rozłożonym 
na terenach płaskich. Jestem zde-
terminowany, aby wspólnie z Pań-
stwem, promocyjnie wykorzystać 
każdy kawałek naszej pięknej ziemi, 
od wjazdu do Górek, aż po granice 
górskich pasm w Brennej. Dobrze 
rozwijające się gospodarstwa agro-
turystyczne, hotele, restauracje czy 
pensjonaty, aby funkcjonować mu-
szą bazować na odwiedzających 
nas turystach. Uważam, że musimy 
zadbać i stworzyć odpowiedni ma-
gnes przyciągający klientów nie 
tylko sezonowo, ale całorocznie. 
Tak bowiem rozumiana turystyka 

może być dla nas produktem czy 
zakładem pracy na równi z boga-
tą kopalnią, hutą czy np. dużym 
zakładem energetycznym. Jeżeli 
zadbamy o właściwy jej rozwój to 
może ona dać nam stabilność na 
pokolenia.  Myśląc o rozwoju, 
nie możemy zapomnieć i zaniedbać 
drobnych spraw, których właściwa 
realizacja na wielu płaszczyznach 
gwarantuje i zapewnia nam bez-
pieczeństwo codziennego życia. 
Tak jak w każdym dobrze funkcjo-
nującym gospodarstwie domowym 
wszystko jest harmonijnie uporząd-
kowane, tak i my w urzędzie stara-
my się zabezpieczyć ciągłość zadań 
dyktowanych przez upływający czas 
kalendarza. Nieustannie towarzyszy 
nam determinacja związana z moż-
liwością pozyskania zewnętrznych 
środków finansowych, zarówno 
tych krajowych, jak i zagranicznych. 
Realizację kosztownych zadań ta-
kich jak np. budowa wodociągów, 
kanalizacji czy dróg nie jesteśmy  
w stanie sfinansować tylko z wła-
snych środków budżetowych. Za-
planowane na ten rok zadania in-
westycyjne zrealizowaliśmy zgonie  
z przyjętym planem, te które  wykra-
czają poza rok budżetowy są jeszcze 
w trakcie realizacji. Bardzo cieszy 
nas fakt, że udało się jeszcze na ten 
rok pozyskać środki finansowe na re-
mont przepustu drogowego na po-
toku Żurówka w Górkach. Tak długo 
wyczekiwana przez mieszkańców 
Olszyny inwestycja poprawi stan 
bezpieczeństwa powodziowego w 
tym rejonie. Dziękuję mieszkańcom 
za wyrozumiałość w utrudnieniach 
podczas prowadzonych prac. Liczę, 
że odpowiednia pogoda pozwoli 
na jej rychłe zakończenie. Drodzy 
Czytelnicy ograniczona ilość miej-
sca na tej stronie nie pozwoliła mi 
na zaprezentowanie koncepcji rów-
nomiernego rozwoju naszej gminy 
z jednoczesnym wykorzystaniem 
potencjału turystycznego. Niech 
to będzie temat kolejnego nasze-
go spotkania. Na koniec przesyłam 
wszystkim serdeczne pozdrowienia. 

        Jerzy Pilch 
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Wizyta przedstawicieli miejscowości 
partnerskiej Fleurbaix z Francji w Brennej

Gmina Brenna od lat utrzymu-
je współpracę partnerską z miej-
scowością Fleurbaix we Francji. 
Współpraca ta ma wielowątkowy 
charakter i dot. m.in. kultury i spor-
tu. W dniach od 14 do 17 września 
br. ponownie do gminy Brenna za-
witała szesnastoosobowa grupa  
z Fleurbaix z merem tej miejscowo-
ści na czele, tj. monsieur  Joseph 

Catteau. Była to pierwsza wizyta 
obecnego mera w naszej gminie, 
a rozpoczęta została na odnowio-
nej sali sesyjnej w Urzędzie Gminy 
Brenna, na której nastąpiło oficjalne 
przywitanie. Następnie wójt gminy 
Brenna – Pan Jerzy Pilch – zaprosił 
gości na spacer po centrum Bren-
nej, prezentując walory naszej gmi-
ny. Wieczorem dla zaproszonych 

gości wystąpił Dziecięcy Zespół 
Regionalny „Mała Brenna”. Wspólna 
kolacja była zaś okazją do wymia-
ny doświadczeń na płaszczyźnie 
samorządowej oraz zaplanowanie 
dalszej współpracy partnerskiej.

  Krzysztof Majeran
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Nagrody dla nauczycieli
Dnia 13 października 2016 r. 

podczas sesji Rady Gminy wręczone 
zostały Nagrody Wójta dla przedsta-
wicieli grona pedagogicznego na-
szej gminy. Nagrody za całoroczną 
pracę dydaktyczno – wychowawczą 
otrzymali:

Przedszkole Nr 1 w Brennej
1. Maria Greń – Dyrektor Przed-
szkola Publicznego nr 1 w Brennej.
2. Pani Aleksandra Madzia - na-
uczyciel wychowania przedszkol-
nego

Przedszkole Nr 1 Górki Wielkie
1. Bożena Cyganik –Dyrektor Przed-
szkola Publicznego nr 1.
2. Katarzyna Durbas – nauczyciel 
wychowania przedszkolnego

Zespół Szkół Publicznych w Gór-
kach Wielkich
1. Karol Niedźwiecki – Dyrektor 
Zespołu Szkół Publicznych
2. Jarosław Smelik – nauczyciel 
wychowania fizycznego
3. Władysław Gawlas – nauczyciel 
historii
4. Jacek Oświecimski -– nauczyciel 
wychowania fizycznego
5. Marcin Janasik – nauczyciel 
muzyki

Szkoła Podstawowa Nr 2
1. Beata Jaworek-Skałka – Dyrektor 
Szkoły Podstawowej nr 2
2. Agnieszka Frączek- nauczyciel 
edukacji wczesnoszkolnej
3. Bożena Podżorska – nauczyciel 
wychowania fizycznego

4. Izabela Białkowska-Żur - nauczy-
ciel języka polskiego

Zespół Szkół Publicznych  
w Brennej
1. Halina Gabzdyl –Pilch – Dyrektor  
Zespołu Szkół Publicznych  
w Brennej
2. Aleksandra Czakon- nauczyciel 
informatyki, edukacji dla bezpie-
czeństwa i oligofrenopedagogiki
3. Jadwiga Madzia - nauczyciel 
edukacji wczesnoszkolnej
4. Małgorzata Ciemała- Kałuża  - 
nauczyciel matematyki i przyrody

      UG Brenna
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„Sport dla wszystkich - Zdrowie dla każdego” – 
transgraniczny projekt Gminy Brenna  

i Gminy Bystrzyca
Realizacja wspólnego, pol-

sko-czeskiego projektu „Sport dla 
wszystkich - Zdrowie dla każdego” 
powoli dobiega końca. Efekty jego 
realizacji są już widoczne! Nie do-
tyczy to jednak, jak mogłoby się 
wydawać, tylko budowy nowej in-

frastruktury sportowo-rekreacyj-
nej, która pojawiła się w Górkach 
Wielkich, czy też w Bystrzycy, ale 
przede wszystkim wspólnie prze-
prowadzonych imprez sportowych, 
warsztatów i zawodów dla młodzie-
ży, wykonania folderu promującego 

obiekty sportowe w obu gminach  
i działalności Partnerskiej Rady 
Sportu. Podjęte w projekcie dzia-
łania stały się podstawą do inten-
syfikacji współpracy Gmin Bren-
na i Bystrzyca, a także integracji 
społeczności obu partnerskich 
gmin. Obszarem, który niewątpli-
wie sprzyja tym zamierzeniom jest 
właśnie sport, który buduje relacje 
polsko-czeskie w oparciu o pozy-
tywne doświadczenia związane  
z uprawianiem różnych dyscyplin 
sportowych. Tak dobrze realizowa-
na współpraca zaowocował kolej-
nymi wnioskami złożonymi do Sto-
warzyszenia Rozwoju i Współpracy 
Regionalnej „Olza” z Cieszyna, które 
pełni rolę Zarządzającego Fundu-
szem Mikroprojektów Euroregionu 
Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko, 
na projekty związane z aktywnym 
spędzaniem wolnego czasu - bez 
barier i granic.

W trakcie realizacji projektu 
„Sport dla wszystkich - Zdrowie dla 
każdego”, przeprowadzone zostały 
warsztaty „Dekalog Zdrowego Stylu 
Życia” dla młodzieży gimnazjalnej  
z obu gmin partnerskich. Nad cało-
ścią warsztatów czuwała Pani Ewa 
Dudek, która wspólnie z młodzie-
żą uczęszczającą do Gimnazjum 
w Brennej gościła reprezentację  
z Bystrzycy. Podczas spotkania, któ-
re odbyło się 15.09.2016 r. prezen-
towano 10 najważniejszych zasad 
zdrowego i aktywnego stylu życia, 
zrealizowano zajęcia rekreacyjno-
integracyjne oraz przygotowano 
naturalne soki i koktajle. Wszyscy 
uczestnicy wykazali się dużym za-
angażowaniem, jednak na szcze-
gólne wyróżnienie zasługują Kac-
per Ziebura (klasa 3c), Jan Słowiok, 
Anna Laszczok, Monika Dzida, Julia 
Maśnik (klasa 3a) oraz Natalia No-
wak (klasa 2b). 

W kolejnym dniu gimnazjaliści 
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uczestniczyli w Bystrzycy, w uroczy-
stym otwarciu ścianki wspinaczko-
wej, warsztatach boulderingu oraz 
sztafecie na dystansie półmarato-
nu. Do zawodów zgłosiły się trzy 
drużyny - 2 z Czech i 1 z Polski. Ry-
walizacja była zacięta, a kibice do-
pisali, gorąco oklaskując wszystkich 
uczestników.

Inaugurację ścianki wspinacz-
kowej, która poprzedziła zawody 
młodzieżowe, poprowadzili Staro-
sta Gminy Bystrzyca Roman Wróbel 
oraz Wójt Gminy Brenna Jerzy Pilch. 
W wizycie u naszych Partnerów  
z Czeskiej Republiki, uczestniczyli 
również Radni Gminy Brenna – Elż-
bieta Hubczyk, Małgorzata Greń 
i Michał Rudzicki, a także przed-
stawiciele Urzędu Gminy Brenna  
i OPKiS Gminy Brenna.

Wszelkie dodatkowe informa-
cje dotyczące projektu „Sport dla 
wszystkich - Zdrowie dla każdego”, 
w tym relację z jego realizacji oraz 
folder informacyjno-promocyjny 
dotyczący infrastruktury sporto-
wej obu gmin są zamieszczone na 
stronach internetowych Partnerów 
Projektu.

        UG Brenna
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Budowa nowego przepustu z rozbudową 
ulicy Olszyna 

Zamówienie polega na rozbiórce istniejącego i budowie nowego przepustu wraz z rozbudową fragmentu 
ulicy Olszyna w Górkach Wielkich w oparciu o dokumentację budowlano – wykonawczą. 

Zamówienie obejmuje:
 a)rozbiórkę istniejącego przepustu rurowego Ø 80 cm, dł. 6 m;
 b)budowę nowego przepustu ramowego o wymiarach w świetle 2,00x1,50 i dł. 8,96 m; 
 c) regulację istniejącego rowu od strony wlotu na dł. ok. 5 m i od strony wylotu na dł. Ok. 2,5 m;
 d) przebudowę oraz rozbudowę odcinka drogi dł. 37,6 m.

Wykonawca realizujący zamówienie: 
 BUDMARWAR Sp. z o.o.
 ul. Cieszyńska 26
 43-426 Strumień 
 Cena brutto: 137.294,21 zł netto

Zamknięcie ul. Olszyna w Górkach Wielkich
W związku z rozpoczęciem robót budowlanych dotyczących realizacji zadania Rozbiórka istniejącego i budowa 

nowego przepustu wraz z rozbudową ulicy Olszyna w Górkach Wielkich w km 0+041” w dniu 13 października br. 
droga od wjazdu na parking przy ul. Olszyna na odcinku ok. 50 m zostanie zamknięta dla ruchu samochodowego.
Objazd drogą powiatową Brenna – Skoczów do skrzyżowania z ulicą Barujec (Brenna Skrzyżowanie). Przewidywa-
ny termin zamknięcia drogi - ok. 4 tygodnie od dnia 13.10.2016 r.

Informacje/Wydarzenia
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Z obrad Rady Gminy
13 października 2016 r. odbyła 

się XIV sesja Rady Gminy. 
Na obrady radnych zaprosze-

ni zostali przedstawiciele grona 
pedagogicznego placówek oświa-
towych, działających na terenie 
naszej gminy. Po otwarciu sesji  
i przyjęciu porządku obrad na-
stąpiło uhonorowanie siedem-
nastu zaproszonych gości. Wójt 
Gminy Brenna Jerzy Pilch wraz  
z Przewodniczącym Rady Gmi-
ny Marcinem Janasikiem złożyli 
gościom gratulacje z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej. Wyróżnieni 
nauczyciele i dyrektorzy szkół oraz 
przedszkoli otrzymali z rąk Wój-
ta dyplomy uznania za całoroczną 
pracę dydaktyczno – wychowaw-
czą oraz osobiste zaangażowanie  
w działalność oświatową.

Posiedzenia Komisji Rady 
Gminy poprzedzające sesję odby-
ły się w dniach:

10 października 2016 r. – Komi-
sja Budżetowo–Gospodarczo–Fi-
nansowo–Rolna; 

11 października 2016 r. – Komi-
sja Oświaty, Kultury, Sportu, Ochro-
ny Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz 
Komisja Rozwoju Gminy, Budownic-
twa i Ochrony Środowiska; 

12 października 2016 r. – Komi-

sja Ładu i Porządku Publicznego. 

Na sesji podjęto następujące 
uchwały:

1) Nr XIV/151/16 w sprawie na-
bycia nieruchomości na rzecz Gmi-
ny Brenna; 

2) Nr XIV/152/16 w sprawie wy-
stąpienia z wnioskiem o przekaza-
nie nieruchomości przez Wojewodę 
Śląskiego na rzecz Gminy Brenna;

3) Nr XIV/153/16 w sprawie ro-
dzajów dodatkowych usług świad-
czonych przez gminę w zakresie od-
bierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości; 

4) Nr XIV/154/16 w sprawie sta-
wek w podatku od nieruchomości 
na 2017 rok;

5) Nr XIV/155/16 w sprawie 
zmian w uchwale budżetowej Gmi-
ny Brenna na 2016 rok;

6) Nr XIV/156/16 w sprawie 
zmian wieloletniej prognozy finan-
sowej;

7) Nr XIV/157/16 w sprawie 
wyboru kandydata do wyróżnie-
nia Laurem Srebrnej Cieszynianki  
w 2016 roku. 

Rozpatrując projekt uchwały 
w sprawie stawek w podatku od 
nieruchomości na 2017 rok radni 
uwzględnili wnioski radnego Mi-

chała Rudzickiego o zmniejszenie 
o 30 groszy stawki podatku od bu-
dynków związanych z prowadze-
niem działalności gospodarczej 
oraz o zmniejszenie o 1 grosz staw-
ki podatku od gruntów związanych 
z prowadzeniem działalności go-
spodarczej.

Radni rozpatrzyli również zło-
żone przez organizacje społeczne 
i stowarzyszenia, propozycje kan-
dydatów do Lauru Srebrnej Cieszy-
nianki w 2016 roku. Spośród dwóch 
złożonych wniosków, radni prze-
głosowali kandydaturę Ludwika 
Gluzy z Górek Wielkich.

Z ważniejszych spraw poruszo-
nych na posiedzeniu Rady to powra-
cający nieustannie temat związany 
z budową chodnika dla pieszych 
przy drodze powiatowej do Bren-
nej Bukowej. Omówiono również 
postęp prac planistycznych zwią-
zanych z przygotowaniem projektu 
studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 
gminy Brenna. 

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

 Barbara Greń – UG Brenna



10Strona 10 Wieści znad Brennicy

W
ie

śc
i z

na
d

 B
re

nn
ic

y

Surowy zakaz spalania śmieci w piecach 
domowych oraz na terenie posesji

Czy wolno palić odpady zielone w ogródkach?

Program usuwania azbestu na terenie Gminy Brenna

Pamiętajmy, że spalając śmieci 
w domowych piecach narażamy nie 
tylko zdrowie nasze, ale i naszych 
dzieci. 

Dym ze spalanych śmieci zawie-
ra trujący dla ludzi i zwierząt tlenek 
węgla oraz tlenek azotu, który może 
uszkodzić płuca. Ponadto w takim 
dymie znajduje się jeszcze wiele 

innych szkodliwych substancji jak 
dwutlenek siarki, cyjanowodór czy 
rakotwórcze dioksyny i furany. Te 
związki chemiczne unoszące się w 
powietrzu zwiększają występowa-
nie chorób układu oddechowego. 
W szczególności dzieci narażone są 
na schorzenia pochodzące z powol-
nego zatruwania szkodliwymi sub-

stancjami pochodzącymi ze spala-
nych śmieci.

Przypominamy jednocześnie, że 
spalanie odpadów podlega karze 
aresztu albo grzywny, a przewidy-
wana wysokość grzywny wynosi do 
5000 zł.

     UG Brenna

Okres jesieni jest czasem po-
rządków w ogrodach przydomo-
wych. Wtedy tumany dymu unoszą 
się nad domami. Przyczyną takiego 
widoku jest nie rozpoczęty sezon 
grzewczy, ale palenie suchych liści, 
skoszonej trawy, przyciętych krze-
wów i innych odpadów zielonych. 
Należy wspomnieć, iż  według obo-
wiązującego prawa, czyli uchwały 
Rady Gminy Brenna w sprawie przy-
jęcia regulaminu utrzymania czy-
stości i porządku na terenie Gminy 

Brenna, odpady zielone powstające 
na terenie nieruchomości w wyni-
ku pielęgnacji zieleni (uschnięte 
chwasty, wygrabione liście, skoszo-
na trawa, przycięte krzewy) należy 
poddać procesowi kompostowa-
nia z przeznaczeniem do własnego 
użytku. W przypadku braku możli-
wości ich kompostowania na miej-
scu należy dostarczyć je do punktu 
selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych bądź przekazać je 
podmiotowi odbierającemu odpa-

dy komunalne. Jeżeli ze względów 
organizacyjno-technicznych prze-
kazanie bądź odbiór odpadów zie-
lonych jest nie możliwy zezwala się 
na ich spalenie na wolnym powie-
trzu pod warunkiem zachowania 
zasad bezpieczeństwa, utrzymania 
czystości i porządku. Jednocześnie 
nie wolno powodować przy tym 
nadmiernej ilości dymu i uciążliwe-
go zapachu.

     UG Brenna

Urząd Gminy Brenna przypo-
mina mieszkańcom, że trwa nabór 
wniosków o udzielenie  dotacji do 
kosztów związanych z usuwaniem 
materiałów azbestowych z obiek-

tów budowlanych znajdujących się 
na terenie Gminy Brenna w wyso-
kości 60% kosztów poniesionych 
na demontaż, transport i utylizację 
azbestu wykonane przez uprawnio-
ne firmy (na zlecenie właściciela 
nieruchomości).

Warunkiem udzielenia dotacji 
w roku 2017 będzie złożenie do 
dnia 31 marca 2017 r. kompletnego 
wniosku o udzielenie dotacji, a na-
stępnie podpisanie umowy z Gminą 
Brenna na jej udzielenie. Przedsię-
wzięcie powinno zostać zrealizo-
wane w okresie od dnia podpisania 
umowy do dnia 31 października 
2017 roku.

Dofinansowanie kosztów zwią-
zanych z usuwaniem wyrobów 
azbestowych będzie udzielone ze 

środków Budżetu Gminy Brenna na 
zasadach określonych w Regula-
minie przyznawania dotacji na re-
alizację przedsięwzięć związanych  
z usunięciem wyrobów azbesto-
wych z terenu Gminy Brenna, który 
jest dostępny w urzędzie oraz na 
stronie internetowej gminy w za-
kładce ochrona środowiska – pro-
gramy i regulaminy.

Zapraszamy do składania wnio-
sków w terminie do dnia 31.03.2017 r.

Szczegółowe informacje uzyska-
ją Państwo w Urzędzie Gminy Bren-
na pok. 20 A lub pod nr tel. 33 8536 
222 wew 230.

    UG Brenna

Informacje/WydarzeniaInformacje/Wydarzenia Informacje/Wydarzenia
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Szkody zdrowotne i rozwojowe występujące 
u młodzieży spowodowane piciem alkoholu

Obecnie nastolatki bardzo wcze-
śnie poznają smak alkoholu, jest on 
najbardziej rozpowszechnioną sub-
stancją psychoaktywną, po którą 
sięgają. Z badań ESPAD, które prze-
prowadzonych w szkołach  wynika, 
iż dziewięciu na dziesięciu uczniów 
w wieku 15–16 lat jest po inicjacji 
alkoholowej, należy podkreślić, 
iż zdecydowana większość z nich 
rozpoczęła picie jeszcze przed 15 
urodzinami. Około 22% z nieletnich 
pierwszy raz sięgnęła po alkohol, 
mając 11 lat lub nawet mniej, zaś 
15% mając lat 12. Miejscem inicjacji 
alkoholowej poza grupą rówieśni-
czą w bardzo wielu przypadkach 
jest dom rodzinny. Do konsumen-
tów napojów alkoholowych, w tym 
wypadku zdefiniowanych jako oso-
by, które piły napoje alkoholowe  
w czasie ostatnich 12 miesięcy na-
leży blisko 80% 15 i 16 latków, i aż 
92%  17 i 18 latków.

Najbardziej popularnym napo-
jem alkoholowym wśród młodzieży 
jest piwo, na drugim miejscu jest 

wódka, a na trzecim wino. 
Szczególnie niebezpieczne dla 

młodego, nastoletniego człowieka, 
biorąc pod uwagę zarówno szkody 
zdrowotne, jak i kwestię bezpie-
czeństwa jest upicie się. Ww. ba-
dania jasno wskazują, iż większość 
badanej młodzieży ma za sobą 
doświadczenie upicia się. Ekspery-
mentowanie z alkoholem charakte-
ryzuje wiek dojrzewania, ale to nie 
znaczy, że jest bezpieczne. Eksperci 
oceniają, iż picie alkoholu stanowi 
główną przyczynę zgonów i inwa-
lidztwa osób w wieku 15–21 lat. 

Sięganie po alkohol w młodym 
wieku hamuje rozwój emocjonalny, 
zaburza proces dojrzewania, a tak-
że obniża motywacje do wyznacza-
nia sobie celów w życiu, w karierze 
zawodowej i edukacyjnej. Staje się 
też pewnego rodzaju niebezpiecz-
ną „drogą na skróty”, w trakcie któ-
rej dochodzi do: konfliktów z literą 
prawa, wypadków w tym śmiertel-
nych, do  zachowań agresywnych,  
przedwczesnej inicjacji seksualnej 

bardzo często niechcianej, konflik-
tów z rówieśnikami, problemów  
z nauką, a co za tym idzie nierzadko 
spożywanie alkoholu zwiększa ry-
zyko stania się ofiarą przestępstwa.

Chociaż uzależnienie od alkoho-
lu nie jest głównym zagrożeniem 
dla młodych ludzi sięgających po 
alkohol, to jednak nie należy go 
lekceważyć. Badania wskazały ja-
sno iż znaczącą rolę w powstaniu 
uzależnienia odgrywa wiek, w któ-
rym dana osoba rozpoczyna spo-
żywanie alkoholu. To jak szybko 
rozwinie się zespół uzależnienia od 
alkoholu, zależy w dużej mierze od 
dojrzałości ośrodkowego układu 
nerwowego, głównie mózgu, który 
to jak ogólnie wiadomo rozwija się 
szczególnie intensywnie w dwóch 
okresach życia: do 3-4 roku życia 
oraz w okresie dojrzewania. 

Dlatego od nas dorosłych, rodzi-
ców zależy jak nasze dzieci będą się 
rozwijać, nie bądźmy bierni!

     
        Renata C-S

Informacje/WydarzeniaInformacje/Wydarzenia
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Dotacja dla bibliotek z „Narodowego  
Programu Rozwoju Czytelnictwa”

Bibliomaniacy adeptami drukarstwa

Gminna Biblioteka Publiczna  
w Brennej złożyła wniosek do Bi-
blioteki Narodowej. 

Priorytet 1 - „Zakup nowości 
wydawniczych do bibliotek pu-
blicznych”. Będzie on realizowany 
w ramach Programu Wieloletniego 
„Narodowy Program Rozwoju Czy-
telnictwa”.

Na realizację tego zadania ze 
środków finansowych Ministerstwa 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
przyznano nam kwotę 7000 zł. Za-
kup nowości wydawniczych musi 
zostać zrealizowany od 3 czerwca 
do 30 listopada 2016 r. przy jedno-
czesnym zapewnieniu i wykorzysta-
niu wkładu własnego.

Do zbiorów zakupione mogą być 
książki, które ukazały się drukiem 
lub na innym nośniku np. książ-
ki mówione, książki elektroniczne  

(e-booki), wydawnictwa nutowe  
i kartograficzne. 

Zakupione wydawnictwa zo-
staną wprowadzone do zbiorów  
i opatrzone pieczęcią „Zrealizowa-
no ze środków Narodowego Progra-
mu Rozwoju Czytelnictwa”. 

Zapraszamy po nowości do na-
szych bibliotek.

      Biblioteka

Zakończył się biblioteczny kon-
kurs „Bibliomaniak”, zwycięzcami 
zostali Ramona Nowak z filii w Gór-

kach Małych oraz Jan Grabowiecki  
z Biblioteki w Brennej. Na pod-
sumowaniu zjawili się wszyscy 

uczestnicy wraz 
z opiekunami, 
ogółem dzieci 
przeczytały 550 
książek. Każdy 
z nich otrzymał 
nagrodę książ-
kową, pamiąt-
kowy dyplom  
i drobny upo-
minek. Dodat-
kową atrakcją 
były warsztaty 
drukarskie prze-

prowadzone przez grupę KALAN-
DER. Dzieci miały okazję zobaczyć 
prasę drukarską i wydrukować na 
niej certyfikat młodego czeladnika,  
a wcześniej składały tekst (swoje 
imię) przy użyciu czcionek. Certyfi-
kat potwierdzały pieczęcią lakową  
i suchym tłokiem. Uczestnicy wyko-
nali też ilustracje do przeczytanej 
książki z zastosowaniem kalki dru-
karskiej. Ta lekcja historii podsumo-
wała konkurs czytelniczy. Gratulu-
jemy bibliomaniakom i zapraszamy 
do naszych placówek, bo książka to 
najlepszy przyjaciel.

        Biblioteka

EdukacjaEdukacja Edukacja
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Nowości w Bibliotece

„Miasto z przypadku” – spotkanie autorskie 
z Witoldem Turantem

Zachęcamy do zapoznania się 
z nowościami z działu Regionalia. 
Biblioteka wzbogaciła się o dwie 
pozycje „Moi spóminki” oraz dru-
gi tom „Dzieł wybranych” Walen-
tego Krząszcza. „Moi spóminki” 

Gminna Biblioteka Publiczna  
w Brennej zaprasza na spotkanie  
z Witoldem Turantem, który opo-
wie o swojej najnowszej książce 
„Miasto z przypadku". Witold Turant 
to dziennikarz przez lata związany  
z Polskim Radiem Katowice, pisarz, 
tłumacz, poeta, opublikował m.in. 
tomik wierszy „Z Mezopotamii"  
i zbiór opowiadań „Przygoda na 
Tylnej Mariackiej". Spotkanie autor-
skie odbędzie się 3 listopada 2016  
o godz. 17.00 w bibliotece w Gór-
kach Małych, ul. Zalesie 3. Zapra-
szamy serdecznie.

   Biblioteka

EdukacjaEdukacja

autorstwa Heleny Miklar to na-
pisana gwarą historia przodków, 
ich zwyczaje i kultura. Pozycja ta 
jest prawdziwym źródłem wiedzy  
o przeszłości, przydatna będzie także  
w konkursach gwarowych.

Z bliższego podwórka prezentu-
jemy książkę Walentego Krząszcza. 
Drugi tom zawiera zróżnicowa-
ne teksty oddające atmosferę wsi 
ubiegłego wieku. Poznajemy histo-
rię nauczyciela, kłusowników spod 
Czantorii i inne. 

         Biblioteka
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Rajd  Integracyjny

Obchody Światowego Dnia Zwierząt

Piękna, jesienna pogoda pod ko-
niec września sprzyjała wycieczkom 
górskim. Uczniowie z Zespołu Szkół 
w Brennej wyruszyli na Trzy Kopce. 
Była to szczególna wyprawa, ponie-
waż uczestniczyli w niej uczniowie 
Szkoły Podstawowej z Brennej Le-
śnicy oraz z Gimnazjum z Brennej.  
Po połączeniu szkół w zespół wła-
dze zadbały o to, by zintegrować 

uczniów i nauczycieli. 
Zdobyciu szczytu towarzyszy-

ła miła i wesoła atmosfera. Trady-
cyjnie, jak w latach ubiegłych, na 
szczycie góry  na uczniów czekały 
pieczone kiełbaski i ciepła herbata. 
Wielką niespodzianką były przygo-
towane przez uczniów z gimnazjum 
zabawy i konkursy dla młodszych 
kolegów i koleżanek.  Młodzież 

była dobrze przygotowana a młod-
si świetnie się bawili.  Trudno było 
zebrać uczniów w drogę powrotną. 
To był bardzo udany, ciekawy i pe-
łen  emocji  dzień dla wszystkich 
uczestników wycieczki.

                        Jadwiga Madzia

Dnia 4 października 2016 od-
były się w naszej szkole obchody 
Światowego Dnia Zwierząt. Głów-
nym celem podjętych  działań było 
pokazanie, iż zwierzęta to czujące  
i wrażliwe istoty. Uczniowie obej-
rzeli prezentację multimedialną 
pod tytułem „Zagrożone gatunki 
zwierząt”. Dzieci z oddziału przed-
szkolnego oraz z klas 1-3 uczestni-
czyły w zajęciach plastycznych  pod 
hasłem  „Moje ulubione zwierzątko” 
oraz brały udział w zabawach ze 
swoimi pluszakami - zwierzakami. 
Biblioteka szkolna przygotowała 
wystawkę książek o zwierzętach. 
Uczniowie przynieśli także karmę 
dla zwierząt, która zostanie prze-
kazana do schroniska dla zwierząt  
w Bielsku-Białej.

  Jadwiga Madzia

EdukacjaEdukacja Edukacja
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„Święto Pieczonego Ziemniaka” – 
piknik rodzinny w SP2

Reklama w miesięczniku  
„Wieści znad Brennicy”

1/8 strony – 50zł netto, ¼ strony – 100 zł netto,
½ strony – 200 zł netto, 1 strona – 400zł netto

+ 200zł za kolor bez względu na wymiar reklamy
10gr/szt. netto – wkładki, ulotki do gazety

REKLAMA REKLAMA REKLAMA

EdukacjaEdukacja

W dniu 24 września 2016 r.  
w Szkole Podstawowej w Brennej 
Bukowej odbył się rodzinny piknik 
pod nazwą: „Święto Pieczonego 
Ziemniaka”. Na licznie przybyłych 
gości, uczniów i rodziców czekały 
nie lada atrakcje: konkursy w rzucie 
do celu, malowanie twarzy, strzela-
nie z łuku,  tworzenie kompozycji  
z ziemniaków czy badanie spirome-
tryczne. Dużym zainteresowaniem 
cieszyła się loteria fantowa „kot  
w worku” oraz zumba, która porwa-
ła do tańca najbardziej opiesza-

łych. Na scenie zaprezentowali się  
laureaci i wyróżnieni w ubiegłym 
roku uczestnicy Bazy Talentów. Na 
boisku i w sali gimnastycznej nie 
zabrakło rozrywek sportowych: 
przeciągnie liny, mecz piłki noż-
nej rodzice-dzieci oraz mecz pił-
ki siatkowej rodzice-nauczyciele.   
W kawiarence można było posilić 
się pysznymi słodkościami, a na 
świeżym powietrzu posmakować 
placków z wyrzoskami, kiełbasek  
z grilla czy bigosu.

Wszystkim, którzy w jakikol-

wiek sposób przyczynili się do or-
ganizacji imprezy, z całego serca, 
w imieniu naszych wychowanków, 
serdecznie dziękujemy. Szczególne 
słowa wdzięczności kierujemy do 
sponsorów, na których życzliwość  
i hojność zawsze możemy liczyć.

Tegoroczny piknik należał do 
bardzo udanych, dlatego też już 
dziś zapraszamy za rok do wspólnej 
zabawy.

     
 Szkoła Podstawowa nr 2 w Brennej
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Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2016

Ośrodek Promocji, Kultury  
i Sportu Gminy Brenna został be-
neficjantem programu „Dom Kul-
tury +”, którego organizatorem jest 
Narodowe Centrum Kultury. Celem 
działań podejmowanych w ramach 
programu jest poszerzenie dostępu 
do kultury, stworzenie warunków 
sprzyjających rozwojowi współ-
pracy, komunikacji, pobudzenie 

aktywności obywatelskiej w prze-
strzeni kultury, wykreowanie wa-
runków sprzyjających nowoczesnej 
edukacji kulturalnej i artystycznej. 
Zamierzeniem projektu jest ak-
tywizacja słabo zaangażowanych 
grup społecznych i włączenie ich 
do działania poprzez rozwijanie 
współpracy międzypokoleniowej, 
integrowanie lokalnej społeczności 
i aktywne współdziałanie, a nie tyl-
ko współobecność.

W marcu 2016 roku w Brennej 
rozpoczęto realizację pierwszej 
części zadania, w ramach którego 
przeprowadzona została diagnoza 
identyfikująca zasoby i samodziel-

ne inicjatywy mieszkańców. Na 
początek wśród mieszkańców gmi-
ny Brennej rozprowadzone zostały 
ankiety, przeprowadzone zostały 
wywiady, zorganizowano również 
warsztaty dla gimnazjalistów oraz 
dla seniorów. I etap został zakoń-
czony wyłonieniem, przez specjal-
nie powołaną komisję, 7 inicjatyw, 
które wpłynęły do Ośrodka Promo-
cji, Kultury i Sportu Gminy Brenna. 
Wśród zgłoszonych inicjatyw, które 
mają zostać zrealizowane od wrze-
śnia do listopada 2016 r. wybrano 
następujące:

"Zielone fascynacje - zioła  
i dzikie rośliny dawniej i dziś" -  

warsztaty i spotkania dotyczące 
zielarstwa w Beskidzie Śląskim

W ramach wydarzenia do tej pory 
odbyły się dwa spotkania. Pierwsze 
na temat ziół w pasterstwie, pre-
lekcje wygłosił Józef Michałek, po 
prezentacji i wykładzie grupa uda-

ła się na wycieczkę, podczas której 
uczyła się rozpoznawać i znajdować 
zioła rosnące na pobliskich łąkach, 
jak się okazało, roślin leczniczych 
rosnących wokół nas jest sporo, na-
wet nie zdajemy sobie sprawy z ich 
ilości. Drugie spotkanie dotyczyło 
wykorzystywania ziół w kosmety-
ce, spotkanie i warsztaty poprowa-
dziła Magdalena Mildner. Podczas 

zajęć zebrani mogli dowiedzieć się 
nie tylko o właściwościach ziół, ale 
także, podczas części warsztatowej, 
każdy uczestnik sam wykonał na-
turalne mydło, bez konserwantów 
i barwników. Kolejne spotkanie 26 
października na temat ziół beskidz-
kich w praktyce. Spotkania odby-
wają się w Koziej Zagrodzie. 

"Korzenie - czyli spektakl ple-
nerowy o początkach Brennej" - 

realizacja pierwszego mobilnego 
przedstawienia o historii Brennej 

pt. "Aż stanie się światłość" 

Próby do spektaklu, którego pre-
miera odbędzie się 29. października 
odbywają się regularnie, co tydzień. 
Będzie to wyjątkowe wydarzenie, 
po raz pierwszy w Brennej odbę-

dzie się mobilny spektakl, bez wy-
godnych krzeseł, kurtyny i ścian. 
W teatrze najważniejsi są aktorzy  
i widownia, a tego z pewnością nie 
zabraknie. „Aż stanie się światłość” 
to monodram Szymona Pilcha, któ-
ry jest inicjatorem przedsięwzięcia  
i aktorem, za którym po przestrzeni 
Brennej Centrum będzie przemiesz-
czać się publiczność. Pierwszy akt 
rozegrany zostanie przed plebanią, 

na placu przed kościołem św. Jana 
Chrzciciela, ostatni koło Domu Ka-
tolicko-Ludowego. Tematem spek-
taklu jest nasza przeszłość, nasze 
korzenie, z których wyrośliśmy.  
W inscenizacji biorą udział: Kapela 
Maliniorze, Anna Jakubowska z gru-
pą tancerzy, Piotr Tenczyk, Rodzin-
na Grupa Pieśni i Tańca „Kotarzanie”, 
Szymon Pilch. Serdecznie zaprasza-
my na premierę.

KulturaKulturaKultura
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"Nasza Mała Ojczyzna w obiekty-
wie" - warsztaty fotograficzne

Założeniem projektu jest przede 
wszystkim utrwalenie na zdjęciach 
wyjątkowych okolic naszej gminy. 
Oczywiście fotografii znanych i pro-
mowanych miejsc w naszych miej-

scowości jest sporo, ale są również 
piękne kadry, które warto utrwalić 
i pokazać innym, tym bardziej, że 
uczestnikami warsztatów są osoby 
młode, uczniowie Zespołu Szkół 
Publicznych, którzy na naszą oko-
licę patrzą „świeżym”, spojrzeniem. 
Do tej pory grupa zapalonych foto-
grafów zwiedza okolice Bucza, jej 

przyrodnicze uroki, a także miejsca 
znane z góreckich legend, jak teren, 
gdzie miał się zapaść kościół. Na 
zakończenie warsztatów zostanie 
zorganizowana wystawa, na którą 
zapraszamy już w listopadzie. 

"Breńsko-góreckie posiady" - 
spotkania i wycieczki 
popularno-naukowe

Posiady, których inicjatorem 
jest Wojciech Grajewski z ramienia 
Towarzystwa Przyjaciół Brennej  
i Górek „Jodła”, mają na celu eduka-
cję społeczeństwa, zaciekawienie 
mieszkańców najbliższą okolicą, jej 
urokami i naukowymi zagadnienia-
mi. Pierwsze spotkanie odbyło się 
w Brennej, a ich prelegentami była 
para archeologów, która opowia-
dała o prehistorycznych śladach na 
naszych ziemiach, wykładowi towa-
rzyszyła wycieczka na Trzy Kopce  
i Stołów, gdzie mogliśmy podziwiać 
tajemnicze kamienie, być może 

ślady obecności Celtów w naszych 
Beskidach. Kolejne spotkanie zre-
alizowane zostało w Górkach Wiel-
kich, gdzie prelekcję o Walentym 
Krząszczu wygłosiła Halina Szotek. 
Walenty Krząszcz, to lokalny pisarz, 
który przez wiele lat był zapomnia-
ny, a jego prace nie wydawane. 

Kolejna wycieczka została przepro-
wadzona w Górkach, gdzie geolog 
zaprowadził zebranych w miejsca, 
gdzie dawniej były kopalnie żelaza, 
opowiadał również o budowie geo-
logicznej Pogórza Cieszyńskiego. 
Kolejne spotkanie i wycieczki już  
w listopadzie. 

KulturaKultura
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"Warsztaty kuchni śląska  
cieszyńskiego i szycia strojów  

regionalnych" 

Koło Gospodyń Wiejskich z Gó-
rek Wielkich, będące inicjatorem 
warsztatów, we wrześniowe i paź-
dziernikowe poniedziałki spoty-
kało się w Szkole na Żagana z in-
struktorką kulinarną, dietetyczką 
na spotkaniach mających na celu 
naukę, ale także promocję naszych 
lokalnych potraw. Jak się okazuje, 
chociaż może się to wydawać za-
skoczeniem, panie z KGW również 
w materii kulinarnej mogą czego 
nowego się nauczyć. Oprócz warsz-

tatów gotowania odbyły się warsz-
taty szycia i haftowania strojów lu-

dowych. 

"Ocalić od zapomnienia śpiewy  
i tańce naszego regionu"  

-  spotkania biesiadne, mające  
na celu promocje regionalnej  

muzyki, folkloru. 

W ramach wydarzenia odbyły się 
dwa spotkania: w Brennej i Górkach, 
podczas których uczestnicy mogli 
zaznajomić się z miejscowym folk-
lorem, z naszymi tańcami i przede 
wszystkim piosenkami, których jest 

sporo i są wyjątkowo piękne. Każdy 
uczestnik otrzymał śpiewnik z tek-
stem naszych lokalnych pieśni, by 
wspólnie wziąć udział w śpiewaniu. 

"Teatralna Manufaktura - zaba-
wa sztuką" - warsztaty teatralne 

zakończone spektaklem
Projekt rozpoczął się we wrze-

śniu od „Festiwalu Kolorów” w Gór-
kach Wielkich, który skierowany 

był przede wszystkim dla młodych 
mieszkańców naszej gminy, za-
równo młodzieży z Gimnazjum w 
Brennej, jak i Górek. Festiwal był 
początkiem dalszych wydarzeń, 
które mają na celu realizację spek-

taklu. Warsztaty teatralne prowadzi 
Olga Łasak, aktorka, piosenkarka 
związana z Teatrem Współczesnym  
w Krakowie. Premiera przedstawie-
nia planowana jest na połowę li-
stopada. Zapraszamy do śledzenia 
naszej strony internetowej, por-
talu społecznościowego Facebo-
ok, gdzie pojawiają się informacje  
o najbliższych wydarzeniach. 

 Dorota Greń-Grajewska
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Na tropie dawnych kopalń żelaza, martwic wa-
piennych i zapadniętego kościoła na Buczu…

Góra ta to jeszcze Karpaty, ale 
już nie Beskidy. Dominuje ona wy-
raźne w krajobrazie północnych 
krańców gminy Brenna. Bucze  
w Górkach Wielkich, bo o nim mowa, 
jest pod względem przyrodniczym 
jednym z najpiękniejszych i najcie-
kawszych miejsc wśród kulminacji 
Pogórza Cieszyńskiego. Pewnie też 
z tego powodu ta niewielka, licząca 
niecałe 418 metrów nad poziomem 
morza, góra doczekała się powsta-
nia jej przyrodniczej monografii  
i uchodzi za jedno z lepiej przeba-
danych wzniesień w Polsce. 

Mało kto wie, że ok. pół miliona 
lat temu Góry Bucze zatrzymała po-
chód lodowca (po raz drugi!). Tym-
czasem to właśnie na jej północ-
nych stokach zatrzymał się lądolód 
plejstoceński, o czym świadczą 

liczne głazy narzutowe oraz żwiry 
przywleczone tu aż ze Skandynawii. 

Miejsce to jest niezwykle cie-
kawe (i bogate) także pod ziemią. 
Bucze i sąsiedni Witalusz zbudowa-
ne są z serii wapieni cieszyńskich, 
margli i łupków, liczących ponad 
140 milionów lat. Są one więc naj-
starszymi skałami występującymi  
w całym pasie Beskidów i Pogórzy. 

Obecność tych skał w podłożu 
decyduje o niezwykłych walorach 
przyrodniczych Górek Wielkich, 
gdzie występują unikatowe, nie-
spotykane w Beskidach gatunki 
roślin, zwierząt i zjawisk przyrodni-
czych, jak np.: wytrącanie się mar-
twic wapiennych. Wiedzą o tym  
z pewnością wszyscy, którzy choć 
raz odwiedzili ścieżkę przyrodni-
czo-dydaktyczną prowadzącą na 

„Górę Bucze”, którą zresztą słusznie 
chroni się jako – zespół przyrodni-
czo-krajobrazowy.

O ile okoliczni mieszkańcy, sły-
szeli wielokrotnie historie i legen-
dy o skrywanych pod ziemią Bucza 
skarbach (istniejących tu niegdyś 
kamieniołomach wapiennych) i ta-
jemnicach – zapadniętym kościele, 
który pochłonął krnąbrnych miesz-
kańców tego osiedla (kto wie, czy  
w historii tej nie leży ziarno praw-
dy! – sprawę tę wyjaśniać badać 
jeszcze w przyszłości archeolodzy). 
O tyle mało kto zdaje sobie spra-
wę, iż miejsce to kryje także ślady 
po istniejących tu przed 150 laty 
szybach kopalń rudy żelaza, z któ-
rych pozyskiwano sferosyderyty, 
skały dzięki którym mogły powstać 
i funkcjonować zakłady hutnicze  
w  Ustroniu i Trzyńcu. Kto by pomy-
ślał, że w naszych górach mieszkali 
nie tylko górale, ale m. in. górnicy?!

Jeszcze większą porcję cieka-
wostek, dotyczących potencjału 
geologicznego i przyrodniczego 
Góry Bucze i sąsiedniego Witalu-
sza, mieli okazję poznać uczestnicy 
wycieczki, która pod kierunkiem 
dra Andrzeja Tyca z Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach wyruszyła  
w październikową niedzielę spod 
góreckiej szkoły.

Wycieczka przyrodniczo-geolo-
giczna po Górkach Wielkich odbyła 
się w ramach „Breńsko-Góreckich 
Posiad”, cyklu bezpłatnych spotkań 
i wycieczek organizowanych przez 
Towarzystwo Miłośników Brennej 
i Górek „Jodła”, Ośrodek Promocji 
Kultury i Sportu Gminy Brenna, przy 
wsparciu Centrum Kultury i Sztuki 
„Dwór Kossaków” oraz patronacie 
medialnym: Ox.pl. Projekt realizo-
wany jest w ramach programu Na-
rodowego Centrum Kultury „Dom 
Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2016”. 

    Wojciech Grajewski
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Anna Fenby-Taylor Perłą Podbeskidzia
1 października 2016 r. w Bielskim 

Centrum Kultury odbyła się Fina-
łowa Gala Regionalnego Kongresu 
Kobiet, pod patronatem poseł Mi-
rosławy Nykiel. Podczas wydarze-
nia wyłoniono "Perłę Podbeskidzia", 
czyli osobę, która działa na rzecz in-
nych, w tym roku została nią Anna 
Fenby Taylor. Wśród nominowanych 
były również: Anna Foks z Wilamo-
wic, Małgorzata Hołdys ze Szczyrlu, 
Anna Szafrańska i Maria Dyczekz, 
obie z  Bielska-Białej. Kapituła doce-
niła w mieszkańce Górek pielęgno-
wanie pamięci o Zofii Kossak oraz 

jej działalność w Centrum Kultury 
i Sztuki Dwór Kossaków w Górkach 
Wielkich.

Anna Fenby Taylor – wnuczka 
Zofii Kossak, urodzona i wycho-
wana w Wielkiej Brytanii (Uniwer-
sytet Londyński – Wydz. Med.), od 
1996 r. czynnie działająca w spra-
wie wskrzeszenia pamięci o życiu  
i twórczości Zofii Kossak. W latach 
od 2004 do 2007 uruchomiła Schro-
nisko „Koss” w Górkach Wielkich.

 Dorota Greń-Grajewska 

Felieton - „Jedno życzenie”
Drodzy Czytelnicy, chciałabym przedstawić Wam cykl felietonów bardzo poważnych, chodź z przymrużeniem 

oka. 

„Jedno życzenie”

 Od zawsze miałam strasznie zwariowane i rozkudłane myśli i pomysły. Zamęczałam wszystkich znajo-
mych dziwnymi pytaniami. Jedno z nich to: Co byś zrobił, gdyby zjawiła się wróżka (czasem musiałam zmienić 
wróżkę na krasnala, aniołka  a nawet dżina, każdy ma inne podejście do bajkowych istot) i powiedziała: - spełnię 
jedno twoje życzenie, ale musisz je wypowiedzieć w ciągu 5 sekund?

I o dziwo, jakie prozaiczne były wypowiedzi:
-Chcę dużo pieniędzy, 
-Chcę być zawsze zdrowy,
-Chcę dużo seksu,
- Chcę być zawsze młody.
Była też perełka:
- A niech się wróżka wypcha 5 sekund, a gdzie pozostałe życzenia. 
No i wszystkie kręciły się w tym klimacie, jak forsa, zdrowie i seks. 
A może interesuje Was jakie jak bym wypowiedziała życzenie? 
Górnolotne, jak to zwykle ja.
-Chciałabym, aby wszyscy ludzie byli równi. I tak chodziłam sobie pełna szczęścia i dumna jakie to piękne 

życzenie wymyśliłam na szybko. Jednak następnego dnia moje rozkudłane myśli zaczęły się śmiać ze mnie. 
- A jeśli wróżka będzie miała poczucie humoru!
Ale heca, wszyscy ludzie są równi i mają 160 cm wzrostu. 

      Ewa Chmielewska 
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Miejsca „sprzyjające miłości” poszukiwane!
Ośrodek Promocji Kultury  

i Sportu Gminy Brenna realizuje 
projekt  pt. „Polsko-Czeski Szlak Za-
kochanych” współfinansowany ze 
środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego - Programu 
Interreg V-A Republika Czeska-Pol-
ska w ramach Funduszu Mikropro-
jektów Euroregionu Śląsk Cieszyń-
ski – Těšínské Slezsko i budżetu 
państwa RP. 

Głównym  założeniem projektu 
jest odnalezienie i przypomnienie 
miejsc „sprzyjających miłości”. Przez 
takie miejsca należy rozumieć: lo-
kalizacje, dzieła sztuki, zabytki, 
przedmioty,  elementy przyrody  
czy nawet osoby, które lokalnie są 
utożsamiane z miłością. 

Np.: 
 - most, na którym spotykali się 

zakochani,
- pomnik, przy którym ślubowa-

no sobie miłość,
- góra, na której szczycie pota-

jemnie się spotykano,
- drzewo, na którym wyryto mi-

łosne wyznania,
- rzeźba, do której się modlono  

o powodzenie,
- element stroju czy przedmiot, 

który przynosił szczęście w miłości,  
- zielarka, która uprawiała lub-

czyk i udzielała porad miłosnych,  
ect.

Poszukujemy takowych perełek 
na obszarze Śląska Cieszyńskiego,  
zarówno po stronie czeskiej, jak  

i polskiej. Interesują nas wszelkie 
pomysły, plotki, legendy i Wasze 
wspomnienia, za których przekaza-
nie będziemy bardzo wdzięczni. 

Dane kontaktowe: 
l.muschiol@brenna.org.pl 
    

 Łukasz Muschiol  
 Koordynator projektu
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Zapomniani bohaterowie, cz.3:  
Walenty spod Witalusza. Pisarz wyklęty?

 (…) „Wyklęto” więc jednego  
z najpopularniejszych i najbardziej 
typowych pisarzy ludowych Śląska 
Cieszyńskiego. Przekreślono czter-
dziestoletni dorobek pisarza - z bó-
lem pisał na łamach „Głosu Ziemi 
Cieszyńskiej” w 1957 roku Edmund 
Rosner. Nie mógł, czy też nie chciał 
on jednak wówczas precyzyjnie 
wskazać „winnego” owego stanu 
rzeczy. Dzieła, przed wojną „rozry-
wane” przez czytelników, przez sie-
demdziesiąt lat niewznawiane (lub 
w ogóle niewydane), zostały z cza-
sem zupełnie zapomniane. Kto dziś 
pamięta o synu Ziemi Cieszyńskiej, 
skromnym twórcy spod Witalusza? 
Poza Międzyrzeczem i może Gór-
kami, wioskami z którymi związany 
był przez większą część życia – zale-
dwie garstka osób. 

Musiało minąć pół wieku rzą-
dów komunistycznych oraz 20 lat 
wolnej Polski, by przynajmniej sym-
bolicznie przywrócić go publicznej 
pamięci. W 2010 i 2011 roku, stara-
niem Towarzystwa Miłośników Mię-
dzyrzecza, wydano skarby pozosta-
jące dotychczas w rękopisie, jak np.: 
pamiętnik tj. „Księgę życia” Walen-
tego Krząszcza, bo o nim mowa. 

Na czym polegała wartość twór-
czości tego pisarza? Jak stwierdza-
ją znawcy literatury – z pewnością 
nie był to styl, czy talent pisarski, 
bowiem dzieła Krząszcza zdecydo-
wanie odstawały od twórczości au-
torów tej klasy, co Władysław Rey-
mont, czy Gustaw Morcinek – do 
których był przyrównywany (nazy-
wany „Śląskim Reymontem”). Jed-
nak siłą Krząszcza było coś innego. 
Z pewnością największym atutem 
jego twórczości było to, iż z uwagi 
na poruszaną tematykę, obraca-
jącą się wokół różnych aspektów 
życia wsi cieszyńskiej początku 20. 
wieku, a przede wszystkim lekką 
formę – użycie elementów humory-
stycznych i gwary cieszyńskiej, jego 
książki idealnie wpasowywały się  
w potrzeby zwykłych czytelników. 

„Jeżeli więc Śląsk Cieszyński 
znany jest dzisiaj w całej Polsce  
z dużej miłości do książki to jest 
to niewątpliwie także m. in. zasłu-
gą tego skromnego pisarza, który  
w całej swej twórczości opisuje ży-
cie ziemi śląskiej (…) i dzięki temu 
stał się jednym z najgorętszych 
piewców uroczej ziemi beskidzkiej 
i psychiki jej mieszkańców” – pisał 
w 1959 roku Rosner, oddając hołd 
zmarłemu w tym samym roku pi-
sarzowi, jako osobie która miała 
znaczny udział w rozbudzeniu inte-
lektualnym swych rodaków.

Rosner, oddając cześć życiu  
i twórczości pochodzącego z Górek 
Wielkich nauczyciela i literata, przy-
woływał zdanie zapisane niegdyś, 
tj. w 1914 r. a więc u progu karie-
ry pisarza (w nowelce opublikowa-
nej pt. „Miłość wśród mogił”): „Tak 
to zwykle bywa: człowiek dopiero 
po śmierci znalezie współczucie  
u ludzi”. Jak się jednak okazuje uni-
wersalna prawda zawarta w tych 
słowach nie zawsze się sprawdza. 
Tak było w przypadku samego 
Krząszcza. Choć pisarz ten ceniony 
był przez tysiące zwykłych cieszy-
niaków i garstkę miejscowej inte-
ligencji, czego wyrazem był jego 
manifestacyjny pogrzeb oraz podej-
mowane próby upamiętnienia jego 
osoby i twórczości, ostatnie 20-lat 
życia spędził niemal w całkowitym 
osamotnieniu i zapomnieniu. 

Stało się to za sprawą wydarzeń 
II wojny światowej i zmian, które 
przyszły tuż po niej. Jak się bowiem 
okazało, w nowej powojenne rze-
czywistości, literat, którego z uwagi 
na podejmowana tematykę, formę 
i odbiorców śmiało nazwałby moż-
na „pisarzem ludowym”, był z ja-
kichś powodów zupełnie pomijany 
przez twórców „ludowego” ustroju 
i odnośne władze kulturalne. Dość 
powiedzieć, iż w ciągu ostatnich 20 
lat życia ukazała się drukiem zale-
dwie jedna sztuka jego autorstwa 
i kilkanaście niewielkich opowia-

dań rozrzuconych po prasie z obu 
stron Olzy, zaś olbrzymia część jego 
twórczości nie była wznawiana. Czy 
wynikało to z zapotrzebowania?  
W żadnym razie! Jak stwierdzano 
jego, wydane jeszcze przed wojną 
książki, były istnymi białymi kruka-
mi (stale o nie dopytywali się czytel-
nicy w księgarniach i bibliotekach), 
zaś niektóre z nich krążyły w formie 
odręcznych odpisów z rąk do rąk do 
czasu, aż traciły czytelność i rozpa-
dały się (!)

Najwyraźniej jednak Krząszcz, 
będąc polskim patriotą (ale też ko-
chającym swą małą ojczyznę Ślą-
zakiem), pochodzącym z rodziny 
chłopskiej (kułackiej) inteligentem, 
związanym z kościołem oraz opo-
zycyjnym ruchem ludowym (długo-
letnia funkcja organisty w kościele 
w Międzyrzeczu i prezesa koła PSL 
w Międzyrzeczu), a do tego przywo-
łującym w swych utworach pamięć 
m.in. o „starej Austrii” i dawnych 
stosunkach społecznych, nie wpisy-
wał się w model nowego systemu.

Dlatego też prawdopodobnie 
spotkał go taki a nie inny los. Warto 
jednak, by dziś jego twórczość zu-
pełnie nie zaginęła i pamięć o nim, 
zachowana m.in. staraniem takich 
osób takich jak Edmund Rosner, 
Józef Palowski i Jan Broda została 
przekazana kolejnym pokoleniom. 
Dlaczego? M.in. z powodu, na któ-
ry zwracał już 60 lat temu uwagę 
– ceniony krytyk literacki – Zdzi-
sław Hierowski, który pisał: „Jeśli 
jego powieści nie można pominąć 
w ogólnym przeglądzie literackim, 
to właśnie przez bogactwo mate-
riału folklorystycznego, jaki zawie-
rają, przez wierny, niestylizowany 
i niefałszowany obraz życia chłop-
skiego u stóp Beskidów Śląskich  
u schyłku XIX i początku XX wieku”. 
Dla wszystkich miłośników regionu 
utwory Walentego Krząszcza, będą 
namiastką dawnego Śląska Cie-
szyńskiego, pamięć o którym pielę-
gnuje się w wielu cieszyńskich do-

HistoriaHistoria Historia



23 Strona 23

W
ieści znad

 Brennicy

Wieści znad Brennicy

mach (Dzieła Walentego Krząszcza 
można nabyć w Izbie Regionalnej 
Chata Międzyrzecze lub zamówić: 
http://www.ksiegi.miedzyrzecze.
org.pl/form_kontakt.html).

         Wojciech Grajewski

Fragmenty listu pisanego przez 
Walentego Krząszcza 3. II. 1956 

do E. Rosnera (GZC 1959)
„Urodziłem się w Górkach, pod 

cichym, uroczym Witaluszem, po-
chodzę z rodziny chłopskiej. Ukoń-
czyłem niemiecką wydziałówkę  
w Bielsku, następnie niemieckie se-
minarium nauczycielskie w Cieszy-
nie. Polskiego seminarium wówczas 
jeszcze nie było. Rozczytywałem się 
początkowo w niemieckich powie-
ściach ludowych. Najchętniej czyta-
łem alpejskich pisarzy ludowych jak 
Roseggera, Ganghofera, Achleitne-
ra i im podobnych.

W seminarium prawie że nic 
nie mówili nam o Polsce, wzgl.  
o polskich pisarzach. W czasie woj-
ny pierwszy raz w życiu zetknąłem 
się jako austriacki żołnierz z lu-
dem polskim w byłej Kongresówce  
i w Małopolsce. Zaciekawiły mnie 
te dzielnice i tamtejszy naród Zwol-
niony jako nauczyciel ze służby 
wojskowej w roku 1915, począłem 
się po powrocie do domu, rozczyty-
wać w dziełach polskich. Poczułem 
się teraz Polakiem. Zakochałem się 
po prostu w utworach Reymonta, 
Tetmajera, Orkana, Prusa itp. Zapra-
gnąłem sam coś pisać o Polakach 
śląskich. Wysłałem w roku 1917 
pierwszy mój felieton do „Gwiazdki 
Cieszyńskiej i czekałem niecierpli-
wie jak też to tam przyjmą. Otrzy-
małem list redaktora „Gwiazdki”, ks. 
Rudolfa Tomanka. Pisał mi między 
innymi: Pan ma piękny talent pi-
sarski, żywą wyobraźnię i znakomi-
ty zmysł obserwacyjny. Jeżeli Pan 
popracuje nad sobą, stanie się Pan 
ulubionym pisarzem ludowym na 
Śląsku.

Byłem zachwycony. Czytałem  
i pisałem do „Gwiazdki”. Lud cie-
szyńsko-śląski polubił moje utwo-
ry. Nie zabrakło mi nigdy fantazji, 
tematu, nie głowiłem się nigdy nad 

tym co pisać, pomysły sypały się jak 
z rękawa. Trudności miałem nato-
miast z językiem polskim. Czego się 
człowiek za młodych lat nie nauczy, 
to trudno sobie już potem przyswo-
ić w starszym wieku. I dziś nie grze-
szę wytwornym stylem. Mowa moja 
jest prosta słownictwo ubogie. Ale 
ludziska nie patrzą na formę tylko 
na treść.

W czasie międzywojennym nie 
miałem tez dużo czasu do kształce-
nia się pod względem językowym. 
Pisałem „na kolanie”, bez wielkie-
go zastanowienia się nad tym, jak 
skomponować akcję, jak się wyra-
zić. Mimo tego, to co napisałem, od 
razu przyjmowali i drukowali. I psuli 
mnie zapewniając, iż wszystko to, co 
piszę, jest „cudowne”. Tymczasem  
w późniejszych latach, czytając 
moje pierwsze dzieła, wprost ru-
mieniłem się ze wstydu, iż tak nie-
udolnie tworzyłem je. — Teraz, na 
emeryturze, mając czas, przerobi-
łem prawie że wszystkie utwory  
i uważam, że są możliwe i że mają 
chociażby przeciętną wartość lite-
racką.

Po wojnie nikt się mną nie zain-
teresował. Ja się też nikomu nie na-
rzucałem. Zapomnieli o Walentym 
spod Witalusza...”

Walenty Krząszcz
Stary Borkała w urzędzie 

gminnym
 Sekretarz urzędu gminnego sie-

dzi przy biurku i coś pisze. Borkała 
(stary gazda, z czerwonym, od prze-
picia nosem) wchodzi i rozgląda się 
po ścianach:

- Jest to tu?
Sekr.: Co tu mo być?
Bork.: Bych wiedzioł, tobych sie 

ich nie pytoł. Sekr.: Tu jest urząd 
gminny, a ja jestem sekretarzem. 
Bork.: Aha, to jednak je tu! Sekr.: 
Coście chcieli?

Bork.: Jo nic po was nie chcym, 
jyny wy cosi chcecie, boście po 
mnie posłali.

Sekr.: My? - Ale siednijcie sobie! 
(podaje mu krzesło)

Bork.: Toście mieli zaroz powie-
dzieć, (siada na krześle)

Sekr.: Jak się nazywacie?

Bork.: Jo siebie nijak nie nazy-
wom.

Sekr.: No o jak ludzie na was wo-
łają?

Bork.: Jura, Jura.
Sekr.: A jak dalej?
Bork.: No Borkała.
Sekr.: Aha, to wyście są ten stary 

Borkała?!
Bork.: Jak wizycie, to co sie tela 

pytocie?
Sekr.: Bo teraz dopiero pozna-

łem osobiście... Żonę macie?
Bork.: (patrząc na niego podejrz-

liwie) Ni!... Jo mom babe, ale dlo 
siebie.

Sekr.: Nie bójcie sie, ja do niej 
nie pójdę. Chcę tylko wiedzieć, jak 
nazywa się waszo baba.

Bork.: Maryna, a poza tym jak  
i jo. Sekr.: A za panny jak się nazy-
wała?

Bork.: Ona pannom nigdy nie 
była. Za młodu pasła krowy i jałów-
ki na Buczu i była zwykłóm pastyr-
kóm dziedziskóm.

Sekr.: A jak na nią wołali?
Bork.: Maryna - jużech im prawił.
Sekr.: A jak jeszcze?
Bork.: Pyrtkulcze.
Sekr.: Pięknie, pięknie. A dzieci 

macie jakie? Bork.: Jo ni móm, ale 
baba ich mo. Skkr.: A ile?

Bork.: Szejść tego bydzie. Sekr.: 
Pamiętacie ich imiona?

Bork.: (liczy na palcach) Jura - to 
jedno, Jónek - to dwa, Jozef - to trzi, 
Francka - to sztyry, Hana - to pięć... 
(namyśla się)

Sekr.: A to szóste?
Bork.: To bydzie dziepro za dzie-

więć miesięcy, jak dobrze pójdzie. 
Sekr.: Co to ma znaczyć?

Bork.: (śmieje się) Ha ha ha... 
Uczónyście, a tak głupie sie pytocie.

Sekr.: (uderzając w czoło...) 
Gdzieście sie urodzili?

Bork.: Bezmali w łóżku.
Sekr.: Bez błazeństw! Pytam  

w jakiej wsi?
Bork.: W Lipowcu kole Warszawy.
Sekr.: (namyślając się chwilę  

i szukając w jakiejś księdze) Koło 
Warszawy nie ma Lipowca.

Bork.: Jak nie wierzycie, to sie 
przidźcie podziwać. Sekr.: W którym 
roku?

HistoriaHistoria
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Bork.: A pram wtedy, jak to wy-
pukła ta wielko wojna z Prusokym. 
Sekr.: A którego dnia?

Bork.: Na dwa dni przed Barbór-
kom - mówił ojciec. Sekr.: (skoń-
czywszy potokół) Podpiszcie to Bor-
kało! Bork: Co to jest? Sekr.: Prośba.

Bork.: Dyć jo nikogo o nic nie 
proszym.

Sekr.: Jak to! Pisaliście prośbę  
o rentę.

Bork.: To ni ma prowda, to rech-
tór pisoł!

Sekr.: Może pisał, ale wyście go 
prosili o napisanie.

Bork.: To jest baji prowda. 
Sztwiertke masła i trzi wajca wziół 
za to.

Sekr.: No widzicie! Tu podpisz-
cie! (wskazuje na arkuszu).

Bork.: Kiedy jo pisać nie umiym.
Sekr.: To zróbcie trzi krziżyczki.
Bork.: Ha ha ha - Myślicie, że 

jo taki głupi! Jużech roz zrobił trzi 
krziże na jakimsi papiurze i wyfaso-
wołech trzi miesiące kozy. Sekr.: To 
mnie już nic nie obchodzi, coście 
gdzie nacyganili, ale prośbę musi-
cie podpisać.

Bork.: Nie podpiszym, bo nie 
umiym.

Sekr.: Ale krzyżyczki zrobić 
umiecie!

Bork: A czy to podle tego krziża, 
co przi mojij chałupie stoi?

Sekr.: Nie błaznujcie, bo was wy-
rzucę za drzwi.

Bork.: No, tylko spróbujcie (grozi 
laską), a uwidzicie jak sie to może 
skończyć.

Sekr.: Ostami raz was Borkało 
proszę, abyście zrobili te krzyżyki.

Bork.: Jak już to musi być, to 
niech bydzie (podpisuje ciężko i ła-
mie przy tym pióro).

Sekr.: Coście to Borkało zrobili?
Bork.: Krziżyczki, jakoście mi ko-

zali.
Sekr.: Ale nowe pióro mi złama-

liście.
Bork.: Smolił tam pióro. Móm 

dóma gęsi, to wóm po oszkubaniu 
poszlym ich dzichetke. Sekr.: Bo też 
macie rękę ciężką jak gnotek.

Bork.: Isto byście nie chcieli ku-
lać tych gnotków co ich moi ręce 
w lesie narzazały. Sekr.: (przeglą-

dając jeszcze raz prośbę) Ojej, był-
bym zapomniał o najważniejszym 
kiedyście wrócili z wojny? Bork.:  
Z jakiej wojny? Dyć jo na żodnej nie 
był, boch je niepodar. Sekr.: O rety! 
To po co pisaliście prośbę o rentę 
inwalidzką?

Bork.: Dyćech już roz panie sek-
ciorzu mówił, że to rechtór pisał za 
sztwiertke masła i trzi wajca.

Sekr.: Wynoście się, przemierzły 
chłopie (próbuje wyrzucić Borka-
łę za drzwi, ale akcja się odwraca  
i Borkała wyrzuca sekretarza).

Bork.: No, z jednym żech se już 

doł rady. Teroz pójdym do drugie-
go, do rechtora po te trzi wajca  
i sztwiertke masła, bo z tej lagra-
myncki rynty isto nic nie bydzie.

(wychodzi i jeszcze raz wraca)
 
Jak wróci sekretarz, to mu po-

wiydzcie, żech poszeł rechtorowi 
podziękować, a jak bydym wracoł, 
to sie stawiym.

HistoriaHistoria Sport
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Młody piłkarski narybek na Orliku

„Czym skorupka za młodu na-
siąknie, tym na starość trąci”. Nie 
od dzisiaj wiadomo, że bardzo waż-
nym elementem w piłce nożnej jest 
praca z grupami młodzieżowymi, 
które ucząc się od najmłodszych lat 
piłkarskiego rzemiosła mogą stać 

się nadzieją w „dorosłej” piłce noż-
nej. To bardzo ważny etap w życiu 
każdego piłkarza. Właśnie między 
innymi taki cel przyświeca prowa-
dzonym na Orliku zajęciom pił-
karskim z najmłodszymi. Trwająca 
od kilku sezonów praca z dziećmi  

w wieku 5-12 lat, zapoczątkowa-
na z inicjatywy Ośrodka Promocji, 
Kultury i Sportu Gminy Brenna oraz 
Gminy Brenna, ma na celu wycho-
wanie piłkarzy, którzy w przyszło-
ści będą mogli zasilić szeregi któ-
regokolwiek z gminnych klubów 
piłkarskich bądź kontynuować 
swoją karierę sportową w wyższej 
lidze. Wspomniani młodzi adepci 
piłki nożnej prócz treningów biorą 
udział w turniejach halowych bądź 
na boiskach trawiastych. Zajęcia  
w sezonie wiosenno-letnim odby-
wają się na Orliku w Brennej, zaś je-
sienno-zimowym na Hali Sportowej 
SP2 Brenna Bukowa.

     
  Krzysztof Gawlas

SportSport
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Amatorska Liga Futsalu – sezon nr 10

Aż trudno uwierzyć, że tego-
roczne rozgrywki Amatorskiej Ligi 
Futsalu o Puchar Rady Gminy Bren-
na będą już 10 edycją wspomnianej 
imprezy. Zmagania amatorskich 
drużyn są długo wyczekiwanym 
przez uczestników wydarzeniem, 
które przykuwa co roku uwagę nie 
tylko samych zainteresowanych, ale 
także z powodu wzrostu poziomu 
sportowego – kibiców.

Premierowe rozgrywki wspo-
mnianej imprezy odbyły się w 2007 
r., a ich pomysłodawcą był ówcze-
sny Przewodniczący Rady Gminy 
Brenna – Pan Krzysztof Holeksa. 
Do rywalizacji przystąpiło wtedy 6 
zespołów, które rozegrały 3 rundy 
spotkań. Pierwszą drużyną, któ-
ra wygrała całe rozgrywki była 
ekipa Kamtexu. Pierwszy mistrz 
rozgrywek w ich całej 9-letniej hi-
storii dwukrotnie sięgał po tytuł 
mistrzowski. Najwięcej tytułów mi-
strzowskich ma jednak na swoim 
koncie drużyna Samorządu, od se-
zonu 2012/2013 występująca pod 
nazwą Niebieska Erka. Wspomniana 

ekipa 4 razy nie miała sobie rów-
nych, jest też jedynym zespołem, 
który po zdobyciu mistrzostwa zdo-
łał je w kolejnym sezonie obronić. 
Po jednym mistrzostwie na koncie 
maja również: Juniorka, Dolina Le-
śnicy i Alco-Skład, który będzie pró-
bował potwierdzić swoją dominację 
z sezonu 2015/2016. Warto odnoto-
wać, że w sezonie 2013/2014 w ry-
walizacji wzięła udział rekordowa 
ilość drużyn – 14.

W jubileuszowej 10 edycji zmie-
rzy się ze sobą 11 ekip. Co roku po-
ziom sportowy jest coraz wyższy, 
a udział nowych drużyn takich jak 
Nieckarz-Team, Trafin Oil Ustroń 
czy CdF Traktat Cieszyn wróży  
z pewnością podtrzymanie tej 
passy. Zmagania zapowiadają się 
bardzo ciekawie, ponieważ o mi-
strzostwo z pewnością powalczy 
Alco-Skład, Dolina Leśnicy oraz naj-
prawdopodobniej Niebieska Erka. 
Zadanie będzie o tyle trudne, po-
nieważ sporym, sportowym rzecz 
jasna zagrożeniem, będą drużyny 
Nieckarz-Team i CdF Traktat Cie-

szyn, a więc ekipy co roku walczące 
o najwyższe cele w Goleszowskiej 
Lidze 6 na Orliku oraz Cieszyńskiej 
Amatorskiej Halowej Lidze Piłki 
Nożnej. Nie będzie wielkim odkry-
ciem stwierdzenie, że i w XALF za-
grają o najwyższe cele i że na chwilę 
obecną są najpoważniejszymi kan-
dydatami do zwycięstwa. Nie moż-
na jednak lekceważyć żadnej z dru-
żyn, ponieważ jak wiadomo piłka 
nożna jest nieprzewidywalna i nie 
raz, to rzecz teoretycznie oczywista 
wcale taką nie była. Znając zapały  
i aspiracje pozostałych, czyli Bud-
maxu Cieszyn, Czarnej Elki, Diverso, 
FC Mani, Oldbojów Beskidu Sko-
czów czy Trafin Oil Ustroń, „broni” 
nie złożą i z pewnością nie ułatwią 
przeciwnikom sportowego „życia”, 
w pozytywnym tego słowa znacze-
niu. 

X Amatorska Liga Futsalu o Pu-
char Rady Gminy Brenna wystartuje 
19 października 2016 r. Mecze będą 
rozgrywane w środy na Hali Sporto-
wej ZSP w Górkach Wielkich. Staty-
styki rozgrywek będą dostępne na 
www.brenna.org.pl, www.ligihalo-
we.pl oraz profilu Amatorskiej Ligi 
Futsalu na Facebooku.

     
  Krzysztof Gawlas
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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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z sekretariatem: tel. 33 853 62 22, tel. 33 853-65-48 
fax: 33 853 63 70, e-mail: poczta@brenna.org.pl
 
Zastępca Wójta Gminy Brenna oraz Sekretarz 
Gminy Brenna - Krzysztof Majeran 
tel. (33) 8536222 w. 103 lub (33) 8536350
e-mail: sekretarz@brenna.org.pl

Biuro Rady Gminy Brenna
W celu umówienia się na spotkanie prosimy o kontakt 
z sekretariatem: tel. 33 853 62 22, tel. 33 853-65-48 
fax: 33 853 63 70, e-mail: poczta@brenna.org.pl

Urząd Gminy Brenna
43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 77,
tel. 33 853 62 22, fax. 33 853 63 70
www.brenna.org.pl, e-mail: poczta@brenna.org.pl

Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna
43-438 Brenna ul. Wyzwolenia 77,
tel. 33 853 65 50, fax 33 8586 971
e-mail: opkis@brenna.org.pl

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
43-438 Brenna, ul. Leśnica 8
tel. 33 853 64 59, 33 855 12 61, fax. 33 858 71 01
email: gops@brenna.org.pl, gops_brenna@interia.pl

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

Ochotnicza Straż Pożarna:
43-438 Brenna ul. Wyzwolenia 75, tel. 33 853 65 85
43-438 Brenna ul. Leśnica 134, tel. 33 853 63 00
43-436 Górki Wielkie ul. Breńska 2, tel. 33 853 93 12

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

Pogotowie Ratunkowe
43-430 Skoczów ul. Krzywa 4
tel. alarmowy 999
tel. 033 857 95 49, 33 857 95 50

Apteki
43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 34a, tel. 33 8169 736
43-438 Brenna ul. Wyzwolenia 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 

Ważne i przydatne numery telefonów
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