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Od Redakcji
Dzisiaj, gdy pracujemy nad ko-

lejnym numerem naszej gminnej 
gazetki, za oknem mamy prawdzi-
wą zimę. Chociaż z zimą same kło-
poty, bo jak pisał Jeremi Przybora: 
„zima mrozi, zima grozi, nie dowozi,  
w zaspach tkwi. Ale mimo zmartwień  
z zimą, żal tej zimy, zimy żal”.  Rze-
czywiście, chociaż rano ciemno  
i zimno, ślisko i trzeba zakładać 
czapki i szaliki, to cieszmy się, że 

wreszcie do nas przyszła i być może 
pozostanie na dłużej, oby, bo rozpo-
częły się w Polsce ferie. Na nasze ślą-
skie dzieciaki będą musiały jeszcze 
chwilę poczekać, rozpoczynają się 
dopiero 15 lutego, miejmy nadzie-
ję, że biały puch nie zniknie i dzieci 
będą miały udane ferie. Zapraszam 
do śledzenia naszej strony interne-
towej, gdzie z pewnością pojawią 
się propozycję dla dzieci. Również 

w niniejszym wydaniu znajdują się 
informacje o wydarzeniach, które 
dla najmłodszych przygotowała Bi-
blioteka, a także OPKiS. Cały czas 
zapraszamy również wszystkich do 
korzystania z lodowiska. Serdecznie 
zapraszam do lektury niniejszego 
podwójnego wydania „Wieści znad 
Brennicy”.

  Dorota Greń
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Szanowni Mieszkańcy Brennej i Górek

Miniony czas Świąt Bożego Na-
rodzenia oraz pierwsze dni Nowego 
Roku to wyjątkowy i dobry czas dla 
nas wszystkich – tych wierzących  
i tych, którzy żyją bez praktyk religij-
nych – aby obudzić w sobie refleksję 
i w spokoju i bez emocji zastano-
wić się nad sobą i otaczającym nas 
środowiskiem. Mam też nadzieję,  
że bożonarodzeniowy i noworoczny 
czas był najlepszym okresem, aby  
w gronie najbliższych, życzliwych 
nam ludzi nabrać sił i energii do re-
alizacji planów w 2016 roku. Wydaje 
mi się, że w głównej mierze od nas 
będzie zależał sukces. Przyświeca 
nam przecież jeden cel, aby nasza 
gmina oceniana i odbierana była 
pozytywnie, zarówno na jej terenie, 
jak i po za jej granicami. Obligują 
nas do tego przecież życzenia skła-
dane w Święta Bożego Narodzenia, 
które w polskiej, rodzinnej tradycji 
łączą nas przy choince i świątecz-
nym stole. Nie pozwólmy, aby reali-
zacja i osiągnięcie zamierzeń i ce-
lów było zakłócone przez głównych 
aktorów niezależnego od nas poli-
tycznego sporu. Miniony rok poka-
zał nam drodzy mieszkańcy, że wy-
pracowany przez nas model dialogu 
jest jednym z głównych sposobów 
sprawdzonego działania. Możemy  
w ten sposób podejmować się reali-
zacji niejednokrotnie bardzo trud-
nych tematów. 

Szanowni Czytelnicy, na sesji 

Informacje/WydarzeniaInformacje/Wydarzenia

grudniowej w uchwalonym budże-
cie na 2016 rok określiliśmy zakres 
tematyczny zadań, które planujemy 
zrealizować w celu poprawy stylu  
i bezpieczeństwa naszego życia. Re-
alizacja tych tematów będzie nas 
łączyć w tym roku, w comiesięcz-
nym spotkaniu na łamach naszej 
gminnej gazetki.  Nie ominie nas 
jednak odpowiednie – użyję słowa 
– zdyscyplinowanie zarządzające 
budżetem gminnym. Wszak jeszcze 
rok zaciskania pasa, aby na dobre 
opanować trudności finansowe na-
szej gminy. 

Wspólnie z całą Radą Gminy za-
praszam Was do aktywnego włącza-
nia się do ujętych w budżecie cało-
rocznych naszych działań.

Wśród planowanych wydatków  
z zakresu zadań inwestycyjnych 
warto wspomnieć chociażby niektó-
re. Postaram się je Państwu przed-
stawić  posegregowane w grupy 
tematyczne.  

Pierwsza grupa to kontynuacja 
budowy kanalizacji sanitarnej wraz 
z przyłączami domowymi na tere-
nie Górek Wielkich i Górek Małych. 
Rozbudowa sieci wodociągowej  
w Górkach przy ul. Franciszkańskiej 
i w Brennej przy ul. Leśników i ul. 
Wiązowej. 

Druga grupa to modernizacja 
dróg gminnych i powiatowych reali-
zowana wspólnie z Powiatem. Pla-
nujemy zakończyć budowę nowego 

mostu w Brennej Bukowej. W budże-
cie przeznaczyliśmy środki na wyko-
nanie nowych punktów oświetlenia 
ulicznego.

Kolejna grupa dotyczy zakresu 
działalności kulturalno-turystycz-
nej, planujemy rewitalizację budyn-
ku „Starego Kina” w Brennej i przy-
wrócenie jego funkcjonalności. 

Czwartą grupę stanowią inwe-
stycje poprawiające warunki pracy  
i nauki w dziedzinie oświaty i wy-
chowania przedszkolnego. Mam na 
myśli między innymi termomoder-
nizację budynku Szkoły Podstawo-
wej nr 2 w Brennej oraz powiększe-
nie terenu pod miejsca parkingowe 
przy szkole. Rozbudowę Przedszko-
la nr 1 w Górkach Małych o kolejne, 
tak bardzo potrzebne, dwa nowe 
oddziały.  

Wśród prac związanych z popra-
wą ochrony środowiska pragnie-
my kontynuować program budowy 
przydomowych oczyszczalni ście-
ków na terenie gminy w tych miej-
scach, gdzie wykonanie i budowa 
kanalizacji ściekowej jest ze wzglę-
dów technicznych niemożliwa.  
To tylko niektóre wybrane tematy 
przyjęte do realizacji na ten rok. 

Przed nami drodzy Mieszkań-
cy dwa zimowe miesiące (styczeń  
i luty). Dla nas mieszkańców Gmi-
ny zawsze jest to trudny czas wszak 
zimowa aura ma swoje prawa. Jako 
urząd jesteśmy przygotowani do za-
pewnienia w miarę możliwości bez-
piecznego życia i funkcjonowania  
w tym trudnym okresie. 

Drodzy Czytelnicy cieszmy się  
z każdej wykonanej, nawet tej małej 
rzeczy, bo jak śpiewa Sylwia Grzesz-
czak. Cieszmy się z małych rzeczy 
bo „… wzór na szczęście w nich za-
pisany jest ….  I będzie jak dawniej, 
przestańmy się spieszyć, zacznijmy 
od nowa, od tych małych rzeczy …”.  

Na koniec drodzy Czytelnicy, ży-
cząc zdrowia i szczęścia w tym No-
wym Roku zapraszam serdecznie do 
owocnej współpracy.  

  
Wójt Gminy Brenna

Jerzy Pilch
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Nowy zwierzchnik diecezji cieszyńskiej
W Święto Epifanii 6 stycznia 

2016 r. kościół Jezusowy w Cieszy-
nie, największy kościół ewangelic-
kim w Polsce, zgromadził wiernych, 
duchownych z kraju, jak i z zagra-
nicy, którzy przybyli na uroczy-
stość konsekracji biskupa Adriana 
Korczago, mianowanego nowym 
zwierzchnikiem diecezji cieszyń-
skiej. Biskup Korczago jest następ-
cą biskupa Pawła Anwailera, który 
po wieloletniej służbie przeszedł 
na emeryturę. Aktu konsekracji do-
konał zwierzchnik Kościoła biskup 
Jerzy Samiec, przy asyście biskupa 
Michaela Bunkera z Austrii oraz bi-
skupa Jana Wacławka z Republiki 
Czeskiej. Podczas nabożeństwa wy-
stąpili: chóry Diecezji Cieszyńskiej 
oraz Diecezjalna Orkiestra Dęta 
pod dyrekcją Adama Pasternego, 
chór „Graduale” z parafii w Bielsku 
pod dyr. Agaty Fender, chór mie-
szany z Goleszowa pod dyr. Anny 
Stanieczek, chór parafialny z Cie-
szyna pod dyr. diak. Joanny Sikory 
i Wyższobramski Chór Kameralny  
z Cieszyna pod dyr. Piotra Sikory, na 
organach grali Wojciech Wantulok 
i Jean-Claude Hauptmann (prelu-
dium).

Biskup Adrian Korczago ma 52 
lata. Po ordynacji w 1989 r. był wi-
kariuszem parafii w Ustroniu, a od 
2000 r. proboszczem parafii w Bład-
nicach na Śląsku Cieszyńskim. Od 
2013 roku jest proboszczem parafii 
w Goleszowie. Bp dr A. Korczago 
jest także nauczycielem akademic-
kim z 25-letnim stażem, kierowni-
kiem Katedry Ewangelickiej Teolo-
gii Praktycznej w Chrześcijańskiej 
Akademii Teologicznej w Warsza-
wie, specjalizuje się w duszpaster-
stwie, homiletyce oraz kontaktach 
pastoralnych. Wieloletni członek 
Synodu Kościoła, przewodniczą-
cy synodalnej komisji ds. edukacji  
i wychowania chrześcijańskiego 
oraz ds. pastoralnych, dyrektor 
Instytutu Pastoralnego Kościoła 
Ewangelicko-Augsburskiego w RP 
i opiekun duchowy studentów lu-
teran ChAT. Członek Konsystorskiej 

Komisji Egzaminacyjnej Kościoła. 
Bp dr Adrian Korczago jest żonaty  
i ma dorosłą córkę. 

W swoim biskupim powołaniu, 
wersetem przewodnim bp Korcza-
go uczynił słowa starotestamen-
towej modlitwy Abrahama: „Panie, 
jeślim znalazł łaskę w oczach two-
ich nie omijaj, proszę sługi swego”. 
W kazaniu wygłoszonym podczas 
uroczystości powiedział: „Proszę 
zatem: Panie, nie omijaj! Nie tylko 
mnie, swego sługi, ale wszystkich 

przewodników i wiernych tej Die-
cezji. Nie omijaj włodarzy tej urokli-
wej ziemi, byśmy ponad wszelkimi 
podziałami i różnicami, niezależ-
nie od wyznania, potrafili złożyć 
wspólne świadectwo zawierzenia 
się Bogu, co niech będzie czytelnie 
przetransponowane na naszą co-
dzienność.”

   OPKiS 
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Konkurs ofert na dotację  
dla Klubów Sportowych i Stowarzyszeń

15 stycznia 2016 roku Wójt Gmi-
ny Brenna ogłosił otwarty konkurs 
ofert na realizację zadania w za-
kresie sprzyjania rozwojowi sportu  
w 2016 roku.

Realizacja zadań w zakresie 
sprzyjania rozwojowi sportu na-
stępuje poprzez:

- organizację szkoleń sporto-
wych w różnych dyscyplinach spor-
towych,

- organizację zajęć treningo-
wych,

- organizację zawodów sporto-
wych.

Wysokość środków przezna-
czonych na realizację zadań  
w 2016 roku wynosi 110.000,- zł.

Podmiotami uprawnionymi do 
składania wniosków są podmioty 
niezaliczane do sektora finansów 
publicznych i niedziałające w celu 
osiągnięciu zysku, które na terenie 
Gminy Brenna prowadzą działal-
ność sportową. 

Postępowanie w sprawie przy-
znania dotacji odbywać się będzie 
zgodnie z uchwałą Nr XI/124/11 
Rady Gminy Brenna z dnia 17  listo-
pada 2011 r. w sprawie określenia 
warunków i trybu finansowania za-
dania własnego Gminy Brenna w za-
kresie sprzyjania rozwojowi sportu. 

Dotacja może być przyznana 
tylko podmiotowi wyłonionemu  
w drodze otwartego konkursu ofert. 
Zadanie zgłoszone do konkursu 
musi być przedmiotem działalności 
statutowej wnioskodawcy. 

Zlecenie realizacji zadania 
nastąpi w formie wsparcia wraz  
z udzieleniem dotacji na dofinan-
sowanie jego realizacji. Wsparcie 
finansowe udzielone w formie do-
tacji nie może przekroczyć 90% 
kosztów całego zadania. Zadania 
zgłoszone do otwartego konkur-
su ofert powinny być realizowane  
w okresie nie dłuższym niż do dnia 
30 listopada 2016 r. 

Środki uzyskane z dotacji 
mogą być wykorzystywane na:

a) realizację programów szkole-
nia sportowego,

b) zakupu sprzętu sportowego, 
c) pokrycie kosztów organizo-

wania zawodów sportowych lub 
uczestnictwa w tych zawodach,

d) pokrycie kosztów korzystania 
z obiektów sportowych dla celów 
szkolenia sportowego, 

e) wynagrodzenia kadry szkole-
niowej.

Środki uzyskane z dotacji nie 
mogą być wykorzystywane na:

a) transfer zawodnika z innego 

klubu sportowego,
b) zapłaty kar, mandatów i in-

nych opłat sankcyjnych nałożonych 
na beneficjenta lub osoby w nim 
zrzeszone,

c) zapłatę zobowiązań benefi-
cjenta z tytułu zaciągniętej pożycz-
ki, kredytu lub wykupu papierów 
wartościowych oraz kosztów obsłu-
gi zadłużenia, 

d) wypłaty wynagrodzeń dla 
zawodników oraz działaczy klubu 
sportowego,

e) koszty, które poniósł benefi-
cjent na realizację zadania przed 
zawarciem umowy o udzielenie do-
tacji.

Warunkiem przystąpienia do 
konkursu jest złożenie w formie 
pisemnej wniosku. Wnioski wraz 
z załącznikami należy złożyć do 
dnia 8 lutego 2016 roku do godzi-
ny 15:30  w zamkniętej kopercie 
w biurze podawczym w Urzędzie 
Gminy w Brennej, ul. Wyzwole-
nia 77 lub dostarczyć za pośred-
nictwem poczty na adres: Urząd 
Gminy, ul. Wyzwolenia 77, 43-438 
Brenna. 

Szczegółowe informacje znajdu-
ją się w ogłoszeniu na stronie inter-
netowej Gminy Brenna, w BIP oraz 
na tablicy ogłoszeń w UG Brenna.

Urząd Gminy Brenna przypo-
mina mieszkańcom, że trwa nabór 
wniosków o udzielenie  dotacji 
do kosztów związanych z usuwa-
niem materiałów azbestowych  
z obiektów budowlanych znajdują-
cych się na terenie Gminy Brenna 
w wysokości 60% kosztów ponie-
sionych na demontaż, transport 
i utylizację azbestu wykonane 
przez uprawnione firmy (na zle-
cenie właściciela nieruchomości).

Warunkiem udzielenia dotacji 
w roku bieżącym będzie złożenie 

do dnia 31 marca 2016 r. komplet-
nego wniosku o udzielenie dota-
cji, a następnie podpisanie umo-
wy z Gminą Brenna na udzielenie 
dotacji. Przedsięwzięcie powin-
no zostać zrealizowane w okre-
sie od dnia podpisania umowy do 
dnia 31 października 2016 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 www.
brenna.org.pl w zakładce ochrona 
środowiska – programy i regulaminy.

Zapraszamy do składania 
wniosków w terminie  do dnia 
31.03.2016 r.

Szczegółowe informacje uzy-
skają Państwo w Urzędzie Gmi-
ny Brenna pok. 20 A lub pod 
nr tel. 033 8536 222 wew. 230.

Program usuwania azbestu na terenie Gminy Brenna
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Procedura zmiany studium zagospodarowania 
W kwietniu 2011 r. Urząd Gminy 

Brenna rozpoczął procedurę plani-
styczną zmiany studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego Gminy Brenna  
w granicach administracyjnych  
gminy, której celem było dosto-
sowanie ustaleń obowiązujących 
dokumentów planistycznych do 
aktualnych potrzeb w zakresie pla-
nowania i zagospodarowania prze-
strzennego gminy m.in. na podsta-
wie złożonych wniosków do planów 
tak, aby móc w przyszłości sukce-
sywnie zmieniać plany miejscowe 
w odniesieniu do poszczególnych 
jednostek strukturalnych planu, tj. 
Górki Wielkie, Górki Małe, Brenna 
Spalona, Brenna Centrum, Brenna 
Leśnica, Brenna Hołcyna i Brenna 
Bukowa. W ramach tej procedury 
zostały poddane analizie wszystkie 
wnioski złożone przez właścicieli 
gruntów do urzędu o zmianę/spo-
rządzenie miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego w la-
tach grudzień 2004 r.- lipiec 2013 r. 
i część z nich została wprowadzona 
do projektu. W pierwszym kwartale 

2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy 
Brenna do publicznego wglądu zo-
stał wyłożony projekt studium wraz 
z prognozą oddziaływania na środo-
wisko, odbyła się dyskusja publicz-
na nad przyjętymi rozwiązaniami  
w projekcie oraz wpłynęło około 160 
uwag do wyłożonego dokumentu. 

Uwagi pozytywnie rozpatrzone 
w poprzedniej kadencji Wójta Gmi-
ny Brenna wprowadzono do projek-
tu, a całość dokumentu w styczniu 
2015 r. przygotowano do uchwa-
lenia. Następnie obecne władze 
Gminy Brenna poddały jeszcze raz 
analizie ww. uwagi, w wyniku której 
postanowiono uwzględnić jeszcze 
część uwag i wniosków. Zmiany te 
dotyczą głównie przekształcenia 
przeznaczenia działek na tereny bu-
dowlane oraz drobnych korekt zmia-
ny przeznaczenia terenów. Jedna  
z uwag obejmuje wdrożenie do pro-
jektu studium koncepcji „Krajowe-
go Centrum Aktywnego Wypoczyn-
ku wraz z integracją potencjałów 
turystycznych Brennej i Szczyrku”, 
której ideą jest połączenie Brennej  
i Szczyrku poprzez górę Kotarz infra-

strukturą turystyczną w postaci ko-
lei linowych, tras narciarskich i bie-
gowych oraz lokalizacji w obrębie 
masywu Kotarz odnawialnych źró-
deł energii tj. wiatraki pionowej osi 
obrotu, instalacje fotowoltaiczne.

Ze względu na znaczny zakres 
zmian w projekcie studium, poja-
wiła się konieczność powtórzenia 
w części przeprowadzonej proce-
dury formalno-prawnej opracowa-
nia studium. Firma urbanistyczna, 
która od 2011 r. tworzyła projekt, 
pod koniec listopada 2015 r.  zre-
zygnowała z dalszych prac plani-
stycznych nad zmianą studium.  
W powyższej sytuacji Urząd Gminy 
Brenna wszczął procedurę wyłania-
nia nowego wykonawcy w formie 
zapytania ofertowego, który po-
dejmie się dokończenia procedu-
ry planistycznej zmiany studium, 
polegającej na powtórzeniu czyn-
ności  formalno–prawnych prac 
sporządzania zmiany studium.

 UG Brenna
 Beata Zając

Surowy zakaz spalania śmieci w piecach
W związku trwającym sezonem 

grzewczym Urząd Gminy Brenna 
przypomina o obowiązującym za-
kazie spalania odpadów komunal-
nych w domowych kotłowniach.

Jednak to my sami powinniśmy 
być świadomi tego, na co nara-
żamy siebie i innych paląc śmieci  
w domowych piecach lub na dział-
ce. Jest to nie tylko groźne dla zdro-
wia, ale i kosztowne, bo grozi wy-
soką grzywną. Spalanie śmieci ma 
również niekorzystny wpływ na in-
stalację grzewczą i przewody komi-
nowe, ponieważ powoduje to osa-
dzanie się dużych ilości sadzy, co  
z kolei stwarza zagrożenie pożaro-
we.

Zgodnie z art. 191 ”Kto, wbrew 
przepisowi art. 155, termicznie 
przekształca odpady poza spalarnią 
odpadów lub współspalarnią od-

padów podlega karze aresztu albo 
grzywny.” Przewidywana wysokość 
grzywny wynosi do 5000 zł.

W profesjonalnych spalarniach 
spalanie odpadów jest monitoro-
wane i odbywa się pod ścisłą kon-
trolą, w bardzo wysokich tempe-
raturach sięgających ok 1150° C, 
podczas gdy w piecach domowych 
temperatura wynosi ok 500° C. Wy-
sokie temperatury w profesjonal-
nych spalarniach ograniczają po-
wstawanie szkodliwych substancji, 
a spaliny są oczyszczane poprzez 
zastosowanie specjalistycznych 
systemów filtrów. 

Niska wydajność energetyczna 
śmieci i niskie temperatury spalania 
w piecach domowych sprawiają, że 
z komina gospodarstwa domowego 
do atmosfery przedostają się szko-
dliwe i toksyczne substancje che-

miczne. Dym ze spalanych śmieci 
zawiera trujący dla ludzi i zwierząt 
tlenek węgla oraz tlenek azotu, któ-
ry może uszkodzić płuca. Ponadto 
w takim dymie znajduje się jeszcze 
wiele innych szkodliwych substan-
cji jak dwutlenek siarki, cyjanowo-
dór czy rakotwórcze dioksyny i fura-
ny. Te związki chemiczne unoszące 
się w powietrzu zwiększają wystę-
powanie chorób układu oddecho-
wego. W szczególności dzieci nara-
żone są na schorzenia pochodzące 
z powolnego zatruwania szkodliwy-
mi substancjami pochodzącymi ze 
spalanych śmieci. Pamiętajmy, że 
spalając śmieci w domowych pie-
cach narażamy nie tylko zdrowie 
nasze ale i naszych dzieci.

  UG Brenna
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Uprzejmie informuję mieszkań-
ców gminy Brenna, że od 1 stycz-
nia 2016 r., na terenie całej Polski 
wdrożony został system darmowej 
pomocy prawnej. Wiąże się to z wej-
ściem w życie ustawy z dnia 5 sierp-
nia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy 
prawnej oraz edukacji prawnej. 
Ustawa precyzuje, kto darmo-
wą pomoc prawną będzie mógł 
otrzymać, tj.: 
• osoby, które nie ukończyły 26 roku 
życia,
• osoby fizyczne, którym w okre-
sie roku poprzedzającego zostało 
przyznane świadczenie z pomocy 
społecznej na podstawie ustawy  
o pomocy społecznej,
• osoby, które ukończyły 65 lat,
• osoby posiadające ważną Kartę 
Dużej Rodziny,
• kombatanci,
• weterani,
• zagrożeni lub poszkodowani kata-

strofą naturalną, klęską żywiołową 
lub awarią techniczną.
Uprawnieni będą mogli uzyskać 
informacje w zakresie:
• prawa pracy,
• przygotowania do rozpoczęcia 
działalności gospodarczej,
• prawa cywilnego,
• prawa karnego,
• prawa administracyjnego,
• prawa ubezpieczeń społecznych,
• prawa rodzinnego,
• prawa podatkowego z wyłącze-
niem spraw podatkowych związa-
nych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej.
Pomoc nie będzie natomiast obej-
mowała spraw z zakresu prawa cel-
nego, dewizowego, handlowego  
i działalności gospodarczej, z wy-
jątkiem przygotowywania do jej 
rozpoczęcia.
Mając na uwadze powyższe, na te-
renie gminy Brenna został zorgani-

zowany odpowiedni punkt udziela-
nia nieodpłatnej pomocy prawnej, 
który jest zlokalizowany w budynku 
Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Brennej przy ul. Leśnica 
8, pokój nr 14. Punkt czynny jest  
w środę od godz. 10.00 do 15.00 oraz  
w piątek od godz. 9.00 do godz. 
14.00. Bliższe informacje można 
uzyskać pod nr tel. 33 8536 459 
wew. 101.Ponadto informuję, że na 
terenie gminy Brenna od listopa-
da 2015 r. udzielane są już darmo-
we porady radcy prawnego, który 
przyjmuje strony w każdy ponie-
działek  na parterze budynku urzę-
du od godz.  17.00 do godz. 19.00. 
Zapisy można dokonywać w sekre-
tariacie urzędu osobiście lub telefo-
nicznie (33 6536 222). 
 
 Wójt Gminy Brenna
 Jerzy Pilch 

Ostatnie w 2015 roku posie-
dzenie Rady Gminy Brenna od-
było się 15 grudnia. Na tej sesji, 
jednej z ważniejszych posiedzeń, 
radni uchwalili Budżet Gminy na 
2016 rok. Projekt budżetu omawia-
ny i analizowany był na Komisjach, 
które odbyły się w dniach: 

30 listopada – Komisja Rewi-
zyjna,

7 grudnia – Komisja Budżeto-
wo – Gospodarczo – Finansowo – 
Rolna, 

10 grudnia – Komisja Ładu  
i Porządku Publicznego oraz Ko-
misja Oświaty, Kultury, Sportu,  
 Ochrony Zdrowia i Spraw 
Socjalnych,

14 grudnia – Komisja Rozwoju 
Gminy, Budownictwa i Ochrony 
Środowiska.

Przed uchwaleniem budżetu 
Przewodniczący Rady Gminy rad-
ny Marcin Janasik odczytał po-
zytywne opinie Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Katowicach do 
przedstawionych projektów uchwał 

w sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej oraz w sprawie uchwa-
lenia Budżetu Gminy na rok 2016.  
Obie uchwały radni przyjęli jedno-
głośnie tj. 15 głosami „za”.

Na sesji podjęto następujące 
uchwały:

1) Nr IX/87/15 w sprawie przy-
jęcia darowizny nieruchomości na 
rzecz Gminy Brenna,

2) Nr IX/88/15 w sprawie sprze-
daży w trybie bezprzetargowym 
parceli 1866/18 o powierzchni 
0,0500 ha stanowiącej własność 
Gminy Brenna

3) Nr IX/89/15 w sprawie usta-
lenia wysokości opłaty za ścieki 
komunalne dowożone do gminnej 
stacji zlewnej zlokalizowanej przy 
ul. Wyzwolenia 34 w Brennej

4) Nr IX/90/15 w sprawie uchyle-
nia uchwały Nr XXXII/270/09  Rady 
Gminy Brenna z dnia 29 październi-
ka 2009 r.

5) Nr IX/91/15 w sprawie wspól-
nej realizacji przebudowy układu 
drogowego w Gminie Brenna

Z obrad Rady Gminy Brenna

Bezpłatna pomoc prawna w  Gminie Brenna

6) Nr IX/92/15 w sprawie usta-
nowienia na działkach nr 2125/32  
i 2136/2 położonych w Brennej, sta-
nowiącej własność Gminy Brenna, 
ograniczonego prawa rzeczowego 
– służebności przesyłu na rzecz Da-
niela Kłósko działającego pod firmą 
Omega Computers

7) Nr IX/93/15 w sprawie uchwa-
lenia wieloletniej prognozy finan-
sowej

8) Nr IX/94/15 w sprawie uchwa-
lenia budżetu Gminy Brenna na rok 
2016

9) Nr IX/95/15 w sprawie rozpa-
trzenia skargi.

Po złożeniu życzeń świątecz-
nych i noworocznych Przewodni-
czący Rady Gminy zamknął obrady. 
Protokoły z posiedzeń oraz podjęte 
uchwały publikowane są w Biulety-
nie Informacji Publicznej www.bip.
brenna.org.pl

 Barbara Greń 
 UG Brenna
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Sylwestrowa zabawa
Sylwester, czyli dzień szampań-

skiej zabawy, jest dla wielu wyjąt-
kowym wydarzeniem, planowa-
nym z wyprzedzeniem. Najczęściej 
chcemy Nowy Rok przywitać z naj-
bliższymi, z rodziną, przyjaciółmi  
w wyjątkowej scenerii i atmosfe-
rze. Wielu mieszkańców, a także 
turystów wybrało zabawę sylwe-
strową pod gołym niebem, w Par-
ku Turystyki w Brennej. Zebranym 
nie przeszkadzała niska tempera-
tura, rewelacyjnie bawili się przy 
dźwiękach muzyki Disco Polo, która  
w ostatnim czasie jest gwarantem 
każdej dobrej zabawy. DJ Gieras po-
rwał do tańca zebraną publiczność, 
której nie śpieszyło się do domów,  

KulturaKultura Kultura

a parkiet przed amfiteatrem opuści-
li dopiero nad ranem. Dla tych, któ-
rzy sportowo i oryginalnie chcieli 
wkroczyć w Nowy Rok czynne było 
lodowisko, gdzie każdy, niezależnie 
od swoich umiejętności, mógł spró-
bować swoich sił na łyżwach.

 Z powodu choroby noworocz-
nych życzeń zebranym nie mógł 
osobiście złożyć Wójt Gminy Brenna 
Jerzy Pilch, jednak zostały przeka-
zane zebranym przez jego małżon-
kę Urszulę Pilch, która przybyłym 
do Parku Turystyki życzyła wszel-
kiej pomyślności w nadchodzącym 
2016 roku. Tradycyjnie po północy 
niebo nad Brenną rozbłysło feerią 
barw za sprawą pokazu sztucznych 
ogni. Wszyscy w szampańskich hu-
morach, składając sobie życzenia, 
wznosząc toasty wkroczyli w Nowy 
Rok, mając nadzieję, że będzie lep-
szy albo równie dobry jak ten, który 
przechodził już do historii. Czego 
wszystkim cała redakcja Wieści ser-
decznie życzy. 

  Dorota Greń
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Fabryka Świątecznej Magii
W wielkich miastach nadcho-

dzące święta wyczuwane są z wiel-
kim wyprzedzeniem, a to głównie 
za sprawą centrów handlowych, 
wystawowych witryn i ozdo-
bionych ulic. Tuż po Wszystkich 
Świętych asortyment sklepów się 
zmienia na wszędobylskie choinki  
i mikołaje. Na wsi znacznie wol-
niej wkracza się w okres bożona-
rodzeniowy. Ten wyjątkowy czas 
wyczuwany jest przede wszystkim 
w domach, gdzie z wyprzedze-
niem piecze się ciasteczka, a fasa-
dy domów ozdabiane są lampki.  

W Brennej również święta nad-
chodzą z opóźnieniem, ale bardziej 
nastrojowo aniżeli w miastach.  
W klimat bożonarodzeniowy wpro-
wadził nas Jarmark Świąteczny, 
który w Parku Turystyki odbył się 
w ostatni weekend przed wigilią. 
Jarmark daleki był, od tak bardzo 

KulturaKultura

natarczywej w tym wyjątkowym 
czasie, komercji. Swoje wyroby na 
straganach sprzedawali twórcy lu-
dowi, można było nabyć miody, 
koronkowe wyroby, pierniczki pie-
czone przez dzieciaki z Zespołu 
Regionalnego „Mała Brenna”, płyty 

z kolędami i pastorałkami kapeli 
góralskiej „Maliniorze”, ręcznie wy-
konane pluszaki, drewniane lam-
piony, ozdoby choinkowe, żywe 
drzewka, ciasteczka cieszyńskie  
i wiele innych regionalnych wy-
robów twórców z Brennej, a także  
z całego Śląska Cieszyńskiego.  Czas 
świątecznych zakupów umilały wy-
stępy kapel góralskich „Maliniorzy” 
i „Wisty”. Sporą atrakcją była rewia 
na lodzie w wykonaniu TJ Slavoj 
Czeski Cieszyn. Młodzi łyżwiarze 
zaprezentowali swoje umiejętno-
ści, które zachwyciły zebranych. 
Najmłodsi tworzyli ozdoby cho-
inkowe, które zawieszali na cho-
ince oraz bawili się i brali udział 
w licznych konkurencjach prowa-
dzonych przez animatora. Jarmark  
w niedzielę zakończyła „Mała Bren-
na” przedstawieniem „ Na świyntego 
Szczepona”, podczas którego poka-
zali jak to dawniej w Brennej dzie-
ci w drugi dzień świąt połazowali, 
czyli chodzili od domu do domu, 
składając świąteczne życzenia.   

Już po raz trzeci w Brennej 
Jarmark zamieniał Park Turystyki  
w fabrykę świątecznej magii, sku-
tecznie wprowadzając zebranych 
w okres bożonarodzeniowy. Na 
kolejnym Jarmarku zobaczymy się  
w przyszłym roku, na który już teraz 
wszystkich serdecznie zapraszamy. 

 Informacja Turystyczna
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Pracowity czas dla Małej Brennej
Okres bożonarodzeniowy i no-

woroczny to czas kolędowania, 
„połazowania”, składania „winszów”. 
Odwiedza się rodzinę, bliższych  
i dalszych sąsiadów, aby im zło-
żyć życzenia na święta i na cały 
nowy rok. To jedna z najstarszych 
tradycji, od dawien chodzono do 
gospodarzy z dobrym słowem,  
z „betlejemkiem” lub „połaźniczką”.  
W Brennej do tej pory chodzą gru-
py rozśpiewanych kolędników, jed-
ną z nich są dzieci z „Małej Brennej”, 
które w tym roku kolędowały na Li-
powcu, Żarnowcu i Leśnicy. Wiem, 
że sporo osób czekało na naszych 
małych „góroliczków” i się nie do-
czekało. Niestety, dzieciaki nie są 
w stanie odwiedzić wszystkie przy-
siółki, doliny w naszej gminie, co 
roku wybierany jest inny region. 
Być może w przyszłym roku zapu-
kają do waszych drzwi, a tym któ-
rzy w tym roku przyjęli małych ko-
lędników serdecznie dziękujemy.

Był to niewątpliwie bogaty  
i pracowity czas dla Małej Bren-
nej, która swoje świąteczne wystę-
py rozpoczęła już na długo przed 
Wigilią. Swoim pięknym progra-
mem artystycznym  „Na świyntego 
Szczypona” ubogaciła drugi dzień 
Jarmarku Świątecznego, wystąpili 
również w domach opieki, w pen-

sjonatach, podczas spotkań z eme-
rytami, w sali OSP podczas spotka-
nia dzieci ze świętym Mikołajem. 

KulturaKultura Kultura

Nie mogło dzieciaków zabraknąć 
również w wigilijny wieczór, tuż 
przed pasterką w kościele w Bren-
nej Lachy. Ich występ w ten wy-
jątkowy wieczór jest już tradycją. 

Przedstawienia sprawiają dzie-
ciom wiele radości, trzeba jednak 
pamiętać, że to również sporo pra-
cy włożonej w każdy występ za-
równo przez dzieci, instruktorkę 
Annę Musioł i rodziców. Cieszy, że 
mają ochotę, czas i zapał promować 
naszą kulturę ludową. Dla dziecia-

ków to przede wszystkim zabawa, 
dla nas to kultywowanie tradycji, 
budowanie wśród dzieci poczucia 

tożsamości, miłości do małej oj-
czyzny. Tym bardziej radością na-
pawa, że Mała Brenna bierze udział  
w licznych konkursach, przeglą-
dach, festiwalach. Dzięki nim dzie-
ciaki czują się doceniane, bo też 
prawie z każdego konkursu wracają 
z nagrodą. Podczas Konkursu Gwar 
„Po cieszyńsku po obu stronach 
Olzy” zaprezentowało się czterech 
pastuszków: Kacper Kula, Eryk Szy-
mura, Dawid Gawlas i Dawid Puzoń. 
Chłopaki w Cieszynie wywalczyli 
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Wspólne kolędowanie
„Kolędy śpiewane są w Polsce 

powszechnie i przez wszystkie sta-
ny. Teksty kolęd pisali najwięksi pol-
scy poeci, a kompozytorzy tworzyli 
muzykę do nich lub je opracowywali 
muzycznie. Kolędy związane są rów-
nież z rodzimą twórczością ludową.

 Nie ograniczały się kolędy tylko 
do roli pieśni religijnej, obrzędowej. 
W pewnych okresach historycznych 
stały się pieśniami patriotycznymi, 
symbolizowały polskość. W latach 
okupacji hitlerowskiej zabronione 
było śpiewanie hymnu "Jeszcze Pol-
ska nie zginęła". W okresie Bożego 
Narodzenia śpiewaliśmy ze łzami 
w oczach, jako hymn polski, czwar-
tą zwrotkę kolędy "Bóg się, rodzi": 
"Podnieś rękę Boże Dziecię, błogo-
sław Ojczyznę miłą...". Kolędy śpie-
wamy od pasterki, aż do drugiego 
lutego. Początkowo autorzy kolęd 
opierali się głównie na tekstach 
biblijnych, z czasem pieśni coraz 
częściej sięgały do życia codzien-
nego, do kultury ludowej, tworząc 
nowy rodzaj zwany pastorałkami. 

Zarówno kolędy, jak i pasto-
rałki można było usłyszeć w nie-
dzielę 3 stycznia w kościele pw. 
Św. Jana Chrzciciela w Brennej 
Centrum podczas koncertu zespo-

łu Galhan „.. do Stajenki”. Muzycy, 
grający ze sobą od wielu lat, two-
rzą utwory w stylu łączącym rock, 
grunge i blues. I właśnie w takich 
klimatach, w nowych aranżacjach 
zabrzmiały, podczas breńskiego 
koncertu, najpopularniejsze kolędy. 

Świąteczne pieśni można było 
usłyszeć również w Święto Epifa-
nii zwane również Świętem Trzech 

Króli w kościele Apostoła Bartło-
mieja Parafii Ewangelicko-Augsbur-
skiej. Ekumeniczny Wieczór Kolęd, 
który na stałe zapisał się w kalen-
darzu wydarzeń, co roku przyciąga 
sporo grono osób. Podczas kon-
certu wystąpili: chóry Benedictus 
oraz Magnificat, Zespół dziecięcy 
„Świetliki” oraz Kapela „Maliniorze”. 

  OPKiS

KulturaKultura

trzecie miejsce. W tym samym kon-
kursie brała również udział, repre-
zentująca Szkołę Podstawową nr 
2 w Brennej Bukowej, ale również 
członkini Małej Brennej, Magdalena 
Podżorska, która została nagrodzo-
na wyróżnieniem. W Szczyrku pod-
czas Konkursu Kolęd i Pastorałek 
Grupa Śpiewacza swoim występem 
zachwyciła jury i organizatorów, 
tym samym zajęła pierwsze miej-
sce. Okres kolędowania zakończył 
występ Winszowniczek: Juli Nowak 
i Anastazji Musioł,  podczas 47. 
Przeglądu Zespołów Kolędniczych 
i Obrzędowych „Żywieckie Gody”, 
gdzie  zdobyły trzecie miejsce. Ser-
decznie gratulujemy Małej Brennej, 
Ani Musioł i rodzicom sukcesów. 

  Dorota Greń
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Świąteczne i noworoczne koncerty Bazy Talentów
Tuż przed wigilią, 22 grudnia, 

odbył się pierwszy koncert Bazy 
Talentów. W amfiteatrze w Bren-
nej zaprezentowali się uczniowie 
dwóch sekcji instrumentalnych. 
Kolędy i pastorałki rozbrzmiały na 
skrzypcach oraz akordeonie. Na 
smyczkach zagrało pod okiem Do-
roty Musialik 21 uczestników, na-
tomiast na akordeonie 4 młodych 
muzyków wraz z instruktorem 
Markiem Bronowskim. 20 stycznia  
w Mikroklimacie w Górkach Wiel-
kich na koncercie noworocznym 
grupa teatralna, pod kierunkiem 
Magdaleny Matuli-Kisiały, zaprezen-
towała etiudę aktorską pt. „Dziew-
czynka z zapałkami”. Poza młodymi 

KulturaKultura Kultura

Bajkowe inscenizacje
„Mieszkańcy lasu przygoto-

wują się do Świąt, a w tym czasie 
Niedźwiadek Tolek i Sowa Wandzia 
beztrosko się bawią. Podczas tych 
harców znikają cukierki z leśnej 
choinki. Kłopoty ze świątecznym 
drzewkiem to nie jedyne trudności, 
jakie musieli pokonać Tolek i Wan-
dzia”. Perypetie Niedźwiadka, Sowy 
i innych mieszkańców lasu mogły 
poznać dzieci, które 18 grudnia 
spotkały się w amfiteatrze w Bren-
nej na przedstawieniu w wykonaniu 
Teatru Edukacji i Profilaktyki “Ma-
ska” z Krakowa. 

Było to ostatnie przedstawienie 
teatralne w starym roku. Dzieci do 
tej pory co miesiąc spotykały się, 
aby uczestniczyć w spektaklach 
teatralnych, podczas których po-
znawały najróżniejsze przygody 
bohaterów. Większość inscenizacji 
miało również wartość edukacyjną. 
Mali widzowie uczyli się dobrych 
zachowań, przyswajali najważ-
niejsze wartości, rozróżniali dobro  
i zło. Przedstawienia miały charak-
ter interaktywny, dlatego dzieci nie 
tylko były widownią, która śledzi 
perypetię bohaterów, ale także nie-
raz same ubierały kostiumy, brały  
w ręce rekwizyty i dumnie stawały 

na scenie w roli młodych aktorów.
W najbliższym czasie robimy 

przerwę w organizacji teatrzyku, ale 
nie żegnamy się z aktorami na sta-
łe. Z pewnością inscenizacje wrócą 
zarówno do Brennej, jak i Górek 
Wielkich, podczas najróżniejszych 
imprez dla dzieci. A także na scenę 
brenneńskiego amfiteatru w okre-

sie wakacyjnym, gdzie w minionych 
dwóch latach skupiały rzeszę mło-
dych widzów pochłoniętych śledze-
niem losów bajkowych postaci.  

  Dorota Greń

aktorami zaprezentowały się sekcje 
instrumentalne. Dwie grupy uczące 

się gry na gitarze pod okiem Se-
bastiana Kreta i Błażeja Żura oraz 
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młodzi bębniarze, których uczy An-
drzej Żydek. Koncert noworoczny  
w Brennej 27 stycznia był promo-
cją amatorów gry na gitarze, którzy 
podobnie jak w Górkach Wielkich 
ćwiczą pod okiem Sebastiana Kreta  
i Błażeja Żura. Na koncertach obec-
ny był Wójt Gminy Brenna Jerzy 
Pilch, który z uwagą wysłuchał mło-
dych talentów, na zakończenie gra-
tulując im zdolności, a także życząc 
wytrwałości i kolejnych sukcesów. 
Podziękował uczestnikom koncer-
tu, wręczając słodkie upominki.

Poza zaprezentowanymi sekcja-
mi w ramach Bazy Talentów działają 

trzy grupy, które spotykają się na 
zajęciach plastycznych, gdzie pod 
kierunkiem Marii Greń w Brennej   
i Joanny Koniecznej w Górkach 
Wielkich tworzą w najróżniejszych 
technikach piękne prace. Najwięk-
szym zainteresowaniem wśród dzie-
ci i młodzieży w naszej gminie cie-
szy się nauka gry na gitarze, łącznie 
we wszystkich grupach skupia 56 
gitarzystów. Grupa tańca nowocze-
snego, działająca pod okiem Anny 
Jakubowskiej, łączy 50 tancerzy, 
natomiast na próby  „Małej Bren-
nej” z Anną Musioł, dwa razy w ty-
godniu, przychodzi 45 góroliczków. 

W naszej gminie talentów nie 
brakuje. Jednak każda umiejętność 
musi być okupiona ciężką pracą, 
której wkład możemy obserwo-
wać podczas organizowanych dwa 
razy w roku koncertów finałowych. 
Zawsze w okresie bożonarodze-
niowym i noworocznym oraz na 
zakończenie roku szkolnego, czyli 
w czerwcu, podopieczni Bazy Ta-
lentów mogą zaprezentować nie 
tylko swoje zdolności, ale przede 
wszystkim swoją ciężką pracę. 

 Dorota Greń
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W grudniu Informacja Tury-
styczna zorganizowała konkurs 
literacki pn. „Wiersze i opowiada-
nia pod Choinkę”. Celem konkursu 
było zachęcenie dzieci do pisania 
własnych utworów oraz rozwijanie 
wrażliwości i wyobraźni. Konkurs 
skierowany był do uczniów szkoły 
podstawowej. Uczestnicy mieli za 
zadanie napisać krótkie opowia-
danie lub wiersz, nawiązujący do 
Świąt Bożego Narodzenia. Zwycięz-
ca otrzymał tablet, osoba z drugą 
lokatą została nagrodzona mp4, 
natomiast za trzecie miejsce otrzy-
mała nośnik USB. Prac nadesłano 
kilkadziesiąt, pośród których jury 
wybrało trzy najlepsze. Pierwszą 
nagrodę otrzymała Emilia Świer-
żewska, uczennica szóstej klasy Ze-
społu Szkół Publicznych w Górkach 
Wielkich. Opowiadanie Emilii „De-
miurg” wyróżniało się dojrzałością, 
dużą wiedzą autorki oraz popraw-
nością językową. Jury było pod 
wrażeniem umiejętności literackich 
góreckiej uczennicy. Drugie miej-
sce zajął Jan Gawlas z drugiej klasy 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Brennej 
Leśnicy. Wiersz Janka „Wilija” był 
jedynym utworem pisanym gwarą. 
Cieszy fakt, że dzieci mówią, ale 
również piszą „po naszymu”. Trzecią 
wyróżnioną pracą był wiersz Domi-
niki Bąk  „Święta w Brennej”, który 
wyróżniał się breńską tematyką  
i wrażliwością. Poniżej przedstawia-
my nagrodzone prace. 

      Informacja Turystyczna

„Demiurg”
Na krawędzi Międzyświatów sta-

nął Stwórca. U Jego stóp czas rozle-
wał się niby nieskończenie szeroka 
rzeka, tocząc leniwie swoje wody, 
aż do krawędzi, gdzie spadał nagle 
– niczym kosmiczny wodospad –  
w nieznaną otchłań. Drzewo Po-
znania – Ygdrasil, rozpościerało 
nad nim swe potężne konary, jed-

Rozstrzygnięcie konkursu „Wiersze 
i opowiadania pod Choinkę”

nocześnie kwitnąc, wydając owo-
ce, gubiąc liście i odzyskując je na 
nowo. Nad wszystkim wisiała kopu-
ła – czarna jak gagat, jak obsydian, 
jak najczarniejsza z nocy, usiana 
setkami setek światów błyskających 
złotem w ciemności. Spoza kresu 
Wszechrzeczy, dziewięć chórów 
anielskich, wznosiła doskonałe gło-
sy odbijające się nieskończonym 
echem, nucąc ku chwale Pana. 

Stwórca spojrzał gorzko w niebo 
na mrugające gwiezdne skupiska  
i wiry. Czuł się jakby spał, lecz oczy 
miał otwarte i nic nie mogło go 
obudzić. 

Doradco! – wyrzucił głośną myśl 
w przestrzeń. 

Pośród gałęzi Drzewa pojawiły 
się gęste smugi srebrzystego dymu, 
owinęły spiralnie konar najbliższy 
Stwórcy i połączywszy się w jedno – 
przybrały formę skrzydlatego węża 
o stalowej barwie. 

- Wielki Kreatorze, syknął wąż 
utkany z dymu – wołałeś. Czym 
mogę Ci służyć o Wszechmogący?

 - Właśnie – odparł Bóg – jestem 
wszechmocny i wszystko mogę,  
a to, co przychodzi bez wysiłku – 
traci na wartości. Doszedłem do 
wniosku, że nie jestem szczęśliwy.

- Jak można Cię uszczęśliwić 
? – spytał wąż – co zrobić byś się 
uśmiechnął? 

Wystarczy jedno słowo a gwiaz-
dy wybuchną bryzgając fontanną 
świateł – ku Twojej rozrywce. 

Bóg uniósł swą boską rękę, zanu-
rzył w sklepieniu nad sobą, pogme-
rał chwilę i wyciągnął dwa pulsary, 
pozostawiając w kopule nieba dwa 
świetliste wiry – dwie nowe spiral-
ne galaktyki. 

- Muszę się przebudzić, musi 
mi na czymś zależeć, muszę zacząć 
cenić życie. Sam już nie wiem, czy 
to co tworzę jest aktem woli czy 
desperacji. – Pulsary w dłoni Boga 
obracały się szybko, tnąc przestrzeń 
rozbłyskami gamma. Wąż owinął się 

wokół nogi Stwórcy i syknął – Panie, 
stworzyłeś niegdyś istoty na swoje 
podobieństwo aby czuć się mniej 
samotnym, aby nadały sens Świa-
tu i połączyły Niebo z Ziemią… Nie 
spełniły jednak Twoich oczekiwań, 
zapomniały o Tobie… Okaż im swo-
ją potęgę – stań się gorejącym krze-
wem, wystaw jakiegoś ojca na cięż-
ką próbę. Ześlij potop lub dziewięć 
plag. Zabaw się swoją nieskończo-
ną mocą…

- Nie! – krzyknął gniewnie Stwór-
ca. – To już było. Źle mi wtedy dora-
dziłeś. Zobaczyłem, że to nie było 
dobre. 

Bóg otworzył dłoń. Uwolnione 
pulsary z kosmiczną prędkością 
umknęły w nieskończoną prze-
strzeń. Potem pochylił się i dmuch-
nął wężowi prosto w pysk. Gad 
rozwiał się niczym chmury na wie-
trze. Strzępki szarego dymu opadły, 
zmieniając się w eleganckie, małe 
jaszczurki pełzające po jedwabnej 
tkaninie owijającej Stwórcę. 

- Potrzebuje serca – rzekł Bóg – 
bo tylko serce może znaleźć w so-
bie współczucie dla wszystkiego 
we wszechświecie, bo sam wszech-
świat nie czuje litości.

Małe jaszczurki biegały po tka-
ninie, bezcielesne, ale wciąż obec-
ne i Bóg usłyszał wielość ich głosów 
– Panie, wiesz w swej mądrości, że 
niemożliwym jest abyś czynił wy-
łącznie dobro. 

Nie da się bowiem niczego zbu-
dować bez burzenia i nawet Ty nie 
możesz zadbać o każde życie, każdy 
sen, każdą istotę każdego świata. 

- Och, Doradco! Nawet w łagod-
niejszej postaci nie jesteś w stanie 
pozbyć się swej prawdziwej natury. 
Pragnę serca, bo tylko ono potrafi 
ujrzeć i zobaczyć kogoś takim jakim 
jest naprawdę i nadal go kochać. 
Potrzebuje go aby zbliżyć się do 
ludu mego wybranego, by zostawić 
w nim cząstkę, by być zawsze bli-
sko, by oni próbowali i chcieli mnie 

KulturaKultura Kultura
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poznać. 
Jedwabie na Stwórcy zafalowały 

niespokojnie. 
- Panie, czy nie prościej byłoby 

aby lud Twój poddał Ci się wobec 
ogromu Twej potęgi?

- Zamilcz! Nie chce ich podda-
nia. Pragnę miłości… Nie chce być 
jakimś dalekim i niedosiężnym by-
tem, do którego nikomu nie jest 
dane dotrzeć… Dlatego postano-
wiłem – narodzę się jako dziecię 
pośród ludu mego ukochanego. 

- Mistrzu! Architekcie Świata! 
Wielki Kreatorze! Czy jest rzeczą 
godną Boga, by stać się dzieckiem?

Bóg po raz pierwszy się uśmiech-
nął a uśmiech Boga zrodził na ciem-
nym niebie różowofiołkową po-
światę.

 I zdumiał się boski doradca nad 
urodą tego zjawiska. 

- To Aurora Borealis, zorza po-
larna – rzekł Bóg i spojrzał na to co 
stworzył i wiedział, że to jest dobre. 
Potem wyciągnął dłoń do śnieżno-
białego ptaka cierpliwie siedzącego 
na jego ramieniu. Tchnienie moje, 
Gołębico, Biały Posłańcu leć… Pędź 
ponad czasem, przez pianę i wiry 
podprzestrzeni, mknij przez obłęd 
pomiędzy światami, poprzez ist-
nienie a nieistnienie, aż do Ziemi, 
niech się rozstąpią niebiosa i przy-
nieś ludowi memu wybranemu Do-
brą Nowinę. 

***
Pośród ciemności betlejemskiej 

nocy, rozbłysło wielkie światło – na-
rodził się Emmanuel, Bóg z Boga, 
Światłość ze Światłości. 

           Emilia Świerżewska

„Wilija”

Miol raz Jasio z Józkiem
pomysł wielki,

że przyniesóm na Wilije do 
chałpy dwie jodełki.

I jak już se tak uznali, 
to do boru w końcu się wybrali.
Od starzyka dwie piły pożyczyli 

i łujcowi pół lasu wyciyli.
Jak do chałpy jodły przysmyczyli, 

to ich szumnie ustroili. 
Jak już do wieczerzy siedli 

to jóm strasznie gipko jedli. 
Dziwili się starziki, 

że już pojadły ty dwa smyki, 
bo za oknym Aniołka uwidzieli
i do goiczka biegiym polecieli. 
Jak już wszystko łodpakowali, 

to Jezuskowi szumnie zakolyndo-
wali. 

  Jan Gawlas

„Święta w Brennej”

Idą święta, Idą święta.
Niech je każdy zapamięta.

Mama w kuchni wciąż gotuje, 
jej pomysłów nie brakuje. 

W jednym garnku barszcz z grzy-
bami, 

w drugim kompot ze śliwkami.
Tata kroi na sałatkę…

Ja ubieram spodnie w kratkę. 
Na patelni karp się smaży. 

O prezentach dziecko marzy.
Śnieżny obrus już się bieli, 

Rozśpiewali się anieli. 
Miły nastrój już panuje, 

tylko śniegu nam brakuje. 
Wszyscy w szczęściu i radości 

powitamy w Brennej gości. 
   
     
  Dominika Bąk

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

KulturaKultura
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Zabytki gminy Brenna cz. 7.  
220-letni Kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Brennej

KulturaKultura Edukacja

„Ileż uroku i nastroju posia-
da brenneński kościół, wpisany  
w łagodne wzgórza śląskich Be-
skidów. Jego centralne usado-
wienie świadczy o tym, że tak dla 
jego budowniczych, jak i dla nas 
dzisiaj, stanowi duszę krajobra-
zu, najszlachetniejsze miejsce na 
tym terenie”. Tak o parafialnym 
kościele w Brennej pisze we wstę-
pie do jubileuszowego albumu 
ks. Józefa Budniaka „200 lat ko-
ścioła w Brennej” wydawca. 

Dla każdego wierzącego ko-
ściół jest miejscem świętym, pew-
nie i dla prostych breńskich górali 
posiadanie własnej świątyni było 
wyjątkowym wydarzeniem, a tak-
że udogodnieniem. Przez wiele lat 
mieszkańcy Brennej należeli do 
parafii w Grodźcu. Biedne góralki  
z kilkudniowymi dziećmi wędrowa-
ły pieszo do grodzieckiej chrzciel-
nicy, by je tam powierzyć Bogu.  
Z jaką radością brenniacy budowa-
li swoją pierwszą świątynię, trudno 
nam dzisiaj sobie wyobrazić. Musia-
ła to być radość ogromna. Najpierw 
w 1719 r. wzniesiono kaplicę drew-

nianą, którą poświęcono św. Janowi 
Chrzcicielowi. Wreszcie brenniacy 
mogli w swojej wsi, w swojej doli-
nie modlić się w czasie eucharystii 
do Stwórcy. Pierwszym duszpaste-
rzem, nie proboszczem, bo para-
fii wówczas w Brennej jeszcze nie 
było, został jezuita ojciec Józef Rol-
ler. Prowizorycznie wybudowana 
kaplica popadała w ruinę, wobec 
tego w 1762 r. staraniem ojca Fran-
ciszka Hirchenhanna została odbu-
dowana. 

Parafię w Brennej utworzono  
w 1785 r., pierwszym proboszczem 
został mianowany ks. Karol Szlo-
sarek, który miał pieczę nad 1447 
wiernymi, którzy należeli do nowo 
utworzonej parafii. Wówczas nie 
wspomniano o potrzebie budowa-
nia nowego kościoła. Drewniana 
kaplica miała miejscowym góralom 
wystarczyć. Jednak rok później, 
„wzywając pomocy Bożej, św. Jana 
Chrzciciela, patrona kaplicy i miło-
ściwie panującego cesarza Józefa II 
dla ważnych racji” proboszcz zwró-
cił się do władz z prośbą o zgodę 
na budowie nowej świątyni. Cesarz  

w odpowiedzi dopytywał, czy taka 
inwestycja jest na pewno koniecz-
na. Decyzji pozytywnej nie wydał, 
jego następca cesarz Leopold II 
zgodę wydał, natomiast realizacji 
nie potwierdził, gdyż w krótkim cza-
sie zmarł. Dopiero cesarz Franciszek 
II, dzień przed Wigilią, w 1792 roku, 
za pośrednictwem dyrektora Ko-
mory Cieszyńskiej zakomunikował,  
iż zgadza się na powstanie w doli-
nie rzeki Brennicy nowej świątyni. 

Rozpoczęła się budowa, którą 
zakończyło uroczyste poświęcenie 
21 sierpnia 1796 r.  Wyposażenie 
kościoła miało zostać sfinansowane 
z Funduszu Religijnego. Proboszcz 
otrzymał 174 guldeny, to była jed-
nak kropla w morzu potrzeb. Pod-
stawowy wystrój wnętrza kosztował 
1095 guldenów, z czego lwią część 
pochłonął zakup dwóch dzwonów. 
Skąd proboszcz miał brakującą 
sumę? Kronika parafialna daje na 
to pytanie odpowiedź samego ks. 
Szlosarka, który wyjaśnił: „wszyst-
ko to, co zostało zarządzone, a co 
zostało wykonane i widać, uczynio-
ne zostało przez Opatrzność Bożą”. 
Ksiądz na opatrzność musiał liczyć 
jeszcze nieraz, parafia była bied-
na, a prace związane z nowym bu-
dynkiem świątyni zakończono do-
piero po dwudziestu latach. A tak 
naprawdę to cały czas trwały, bo 
kościół ciągle wymagał zmian i re-
montów.

W 1817 r. zmarł proboszcz Szlo-
sarek, budowniczy, administrator 
murowanej świątyni w Brennej. 
Breńska parafia nie należała do bo-
gatych, dlatego wszelkie dary były 
na wagę złota. Niejednokrotnie pa-
rafię wspomagali z własnej kiesze-
ni księża, a także miejscowi górale. 
Szczodrością wykazał się między 
innymi jeden z gospodarzy, Jan Bu-
jok, który za 1300 guldenów zakupił 
paramenta, czyli rzeczy potrzebne 
do sprawowania kultu Bożego, mo-
gły to być szaty bądź naczynia litur-
giczne.
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Jasełeka szkolne w Górkach Wielkich
   Zgodnie z wieloletnią tradycją 

szkoły, 21 grudnia, w radosnej at-
mosferze świątecznego oczekiwa-
nia, odbyły się szkolne jasełka. Tym 
razem motywem przewodnim stała 
się symboliczna wędrówka orszaku 
Trzech Króli złożonego z przedsta-
wicieli różnych narodowości, którzy 
zmierzali z najodleglejszych zakąt-
ków świata, aby spotkać się przy 
żłóbku maleńkiego Jezusa. Drogę 
wskazywał im anioł unoszący wzrok 
ku górze: Spoglądajcie w niebo,  
a Gwiazda Betlejemska będzie was 
prowadzić. Kogóż to wśród zmie-
rzających nie było? Wędrowali Azja-
ci, którzy w fantazyjnych chińskich 
kapeluszach wprowadzili widzów  
w orientalny klimat Państwa Środ-
ka. Dumnie zmierzali do celu rdzen-
ni mieszkańcy Ameryki, prezentu-
jąc na sobie okazałe, ozdobione 
geometrycznymi wzorami stroje 

indiańskie z powiewającymi skó-
rzanymi frędzlami. Pytali o drogę 
mieszkańcy Czarnego Lądu wędru-
jący w pięknych afrykańskich stro-
jach z długimi taśmami i rzędami 
koralików. Aż w końcu do maleń-
kiej stajenki zawitali polscy górale  
w strojach podhalańskich, w któ-
rych uwagę zwracały lniane, zdo-
bione haftem koszule, kapelusze  

z ptasim piórkiem na głowie i kierp-
ce na nogach. Tym polskim akcen-
tem zakończyły się tegoroczne ja-
sełka, kiedy to wszyscy wędrujący 
spotkali się w Betlejem, aby zanucić 
maleńkiemu Jezusowi do snu: Cicha 
noc, / święta noc, / Pokój niesie lu-
dziom wszem. / A u żłóbka Matka 
święta, / Czuwa sama, uśmiechnię-
ta, / Nad Dzieciątka snem.

EdukacjaEdukacja

Dopiero w 1887 r. poprawiła się 
sytuacja finansowa parafii, władza 
więcej środków przeznaczała do 
dyspozycji proboszcza. Rozpoczęto 
również regulację rzeki Brennicy. 
Fakt ten dla stojącego nieopodal 
rzeki kościoła był znaczący.  Daw-
niej Brenna z powodziami boryka-
ła się nader często. Kościół, mimo 
ostrzeżeń został wybudowany  
w miejscu, gdzie ciągle był nara-
żony na podtopienia. Początkowo 
planowano wybudować świątynie  
w miejscu, gdzie obecnie znajduje 
się cmentarz, nie był to dużo bez-
pieczniejszy teren, jednak lokaliza-
cja na małym wzniesieniu byłaby 
bardziej odpowiednia. Niestety 
świątynia stanęła w miejscu bezpo-
średniego zagrożenia powodziami, 
co podnosiło koszty napraw szkód 
i remontów. W 1895 r., dla ochrony 
przed powodziami, wybudowano 
wokół kościoła groble, które stano-
wiły barierę dla wylewającej z kory-
ta rzeki. 

Wraz ze zmianami administracyj-
nymi zmieniali się w Brennej księża, 
każdy z nich miał swój udział w tym, 
jak obecnie wygląda świątynia. Za-

kupywali przedmioty sakralne, pro-
wadzili remonty, oddawali do reno-
wacji cenne dzieła. Większość tych 
działań zapisanych jest na kartach 
kroniki parafialnej. Część z nich mo-
gliśmy sami dostrzec. Żyją jeszcze 
parafianie, którzy pamiętają kościół 
nie tylko za czasów ks. proboszcza 
Józefa Budniaka, ks. Alfonsa Chmie-
la, ale również księdza Rudolfa Ju-
roszka. 

Kościół na listę zabytków został 
wpisany 27 lutego 1960 roku pod 
numerem A/138/60, w jego krót-
kim opisie czytamy: „Kościół para-
fialny pod wezwaniem Świętego 
Jana Chrzciciela, z XVIII wieku, mu-
rowany. Wpis do rejestru obejmuje 
obiekt w ramach ogrodzenia i wy-
posażenia wnętrza”. Część zabytko-
wych rzeczy nie jest powszechnie 
dostępna, miejmy jednak nadzieję, 
że z odpowiednią dla nich staran-
nością i pieczołowitością są prze-
chowywane. Niektóre z nich mo-
gliśmy nie tak dawno podziwiać, 
jak piękny żyrandol z XIX wieku, 
który jeszcze  kilkanaście lat temu 
rozświetlał wnętrze kościoła, czy 
choćby niewygodne, ale piękne, 

malowidłami zdobione konfesjo-
nały. Z kolei stary drewniany ołtarz, 
przy którym dawniej sprawowano 
eucharystię, obecnie możemy zo-
baczyć na scenie amfiteatru pod-
czas nabożeństwa ekumeniczne-
go odprawianego każdego roku  
w ostatnią niedzielę sierpnia z oka-
zji Dożynek. 

Kościół pw. św. Jana Chrzciciela 
dla wielu mieszkańców naszej wio-
ski ma wartość architektoniczną, ar-
tystyczną, z kolei dla wielu parafian 
również sentymentalną, duchową. 
Tutaj chrzczono naszych dziadków, 
pradziadków, tutaj związek małżeń-
ski zawierali nasi rodzice, tutaj też 
ostatni raz żegnano kochane przez 
nas osoby. Przez 220 lat mury breń-
skiej świątyni były świadkami wielu 
ważnych wydarzeń w naszym i na-
szych przodków życiu, słuchały wie-
le modlitw, próśb i podziękowań.  
I rzeczywiście można powiedzieć, 
jak wspomniano na początku, bren-
neński kościółek stanowi „duszę na-
szego krajobrazu”.  

 Dorota Greń
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Twórcza aktywność w szkole

Przedszkolaki pomagają bezdomnym psom

W okresie przedświątecznym, 
świetlica i biblioteka Szkoły Pod-
stawowej nr 2 w Brennej,  zaanga-
żowały się w przygotowanie ozdób 
i dekoracji na „Wigilię dla samot-
nych” (organizowaną od dwunastu 
lat przez Fundację Wolne Miejsce 
we współpracy ze Stowarzyszeniem 

Euroforum). 
Dzięki nim, ponad dwa tysiące 

osób mogło poczuć ciepłą i radosną 
atmosferę świąt. Dzieci, rozumie-
jąc bezinteresowność w dzieleniu 
się z innymi, przygotowały piękny 
wystrój i ozdoby na wieczerzę wi-
gilijną w Wiśle. Poczuły radość ze 

wspólnego udziału w tym przedsię-
wzięciu i zapowiedziały swój udział 
w przyszłorocznej akcji.

                                                                             
  Joanna Konieczny, 
 Justyna Frank-Waliczek

Czas zimy to trudny czas dla 
zwierząt, szczególnie tych dzikich 
lub bezdomnych. Przejęte losem 
zwierząt, dzieci z Przedszkola Pu-
blicznego w Górkach Małych, przy-
łączyły się do akcji zbiórki karmy dla 
psów ze Schroniska „Azyl” w Cieszy-
nie. Dzieci z gr. „Słoneczka” własno-
ręcznie wykonały plakat, w którym 
zachęcały wszystkich do udziału 
w przedsięwzięciu. Przedszkolaki 
wraz z rodzicami ofiarowały psom 
naprawdę wiele: ciepłe koce, miś-

ki, a przed wszystkim puszki psiego 
jedzenia i suchą karmę. Jesteśmy 
wdzięczni wszystkim darczyńcom 
za okazanie serca bezdomnym 
zwierzętom, a rodzicom za dobry 
przykład dany swoim dzieciom, bo 
przecież tak niewiele trzeba by zro-
bić coś dobrego dla innych, a dobre 
czyny wracają do nas w dwójnasób. 
W imieniu zwierząt i  prowadzącej 
schronisko „Azyl” oraz własnym ser-
decznie dziękujemy za pomoc.  

        Katarzyna Durbas

EdukacjaEdukacja

    Przedstawienie wzbogacone 
zostało o radosne kolędowanie oraz 
przyjęło ekumeniczny charakter, 
gdyż wzięły w nim udział, podobnie 
jak miało to miejsce w latach ubie-
głych, dzieci różnych wyznań.

Tegoroczne jasełka miały wy-
miar symboliczny i niosły jakże ak-
tualne przesłanie. Otóż my wszyscy, 
mimo różnych wyznań  i miejsc na 
świecie, z których przychodzimy, 
powinniśmy zmierzać ku jedne-

mu żłóbkowi, miejscu pojednania 
i miłości bliźniego bez względu na 
jego wiarę, światopogląd czy kolor 
skóry. Zachęcali nas do tego człon-
kowie grupy formacyjnej „Dzieci 
Boże” pod opieką Pani Małgorzaty 
Dziadkiewicz, chóru „Świetliki” kie-
rowanego przez Panią Bogusławę 
Jaworską oraz chóru „Perspektywa” 
wraz z zespołem instrumentalno-
wokalnym pod batutą Pana Marcina 
Janasika. W styczniu jasełka zostały 

wystawione ponownie w sali Mikro-
klimat przy parafii p.w. Wszystkich 
Świętych oraz w kościele ojców 
Franciszkanów w Górkach Wielkich.    

 Dominika Badura
 ZSP w Górkach Wielkich
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Spotkanie przedszkolaków z leśnikiem
W listopadzie dzieci  z Przed-

szkola Publicznego w Górkach Ma-
łych miały możliwość uczestnicze-
nia  w interesujących warsztatach 
przyrodniczych  z panem leśnikiem 
Sebastianem Marcolem. Zajęcia  
zorganizowane zostały we współ-
pracy z Nadleśnictwem Ustroń  
i Urzędem Gminy Brenna. Grupa 
dzieci młodszych „Biedroneczki” 
uczestniczyła w warsztatach  na 
temat pszczelarstwa. Na zajęciach 
dzieci dowiedziały się co to jest pa-
sieka, jak zbudowany jest ul  i  kto 
w nim rządzi oraz w jaki sposób 
powstaje miód. Mogły zobaczyć 
królową pszczół i pyłek kwiatowy. 
Poznały różne rodzaje  miodu; do-
wiedziały się, że miód jest bardzo 
zdrowy, a najzdrowszy  miód, to 
miód spadziowy. Największą atrak-
cją dla przedszkolaków była degu-
stacja miodu prosto z pasieki. Dzie-
ci starsze uczestniczyły w zajęciach 
dotyczących przygotowań zwierząt 
do zimy, podczas których mogły 
utrwalić sobie zdobyte już wiado-
mości i dowiedzieć się czegoś no-
wego. Dzieci przypomniały sobie, 
które zwierzęta zimą zasypiają,  

a  które prowadzą aktywny tryb ży-
cia. Przedszkolaki dowiedziały się 
jak leśnicy pomagają przetrwać 
zwierzętom leśnym ciężki okres 
zimy i czym powinna być wypeł-
niona leśna stołówka. Pan leśniczy 
oprócz ciekawych informacji pre-
zentował interesujące zdjęci i ilu-
stracje, dzięki którym dzieci mogły 
zobaczyć zwierzęta trudno dostęp-
ne bezpośredniej obserwacji. Zajęci 

były bardzo ciekawe i  pobudzają-
ce aktywność dzieci,  które chętnie 
zgłaszały  się do odpowiedzi pre-
zentując swoją wiedzę przyrod-
niczą. Dziękujemy organizatorom  
i prowadzącemu, panu Sebastia-
nowi Marcol za możliwość udziału  
w warsztatach.

                                      
      Katarzyna Durbas

Sukces w konkursie wojewódzkim
Z okazji 150 lat pszczyńskie-

go żubra Nadleśnictwo Kobiór 
zorganizowało konkurs plastycz-
ny pod hasłem MÓJ PRZYJACIEL 
ŻUBR. Konkurs skierowany był 
dla uczniów szkół podstawowych  
i gimnazjalnych województwa ślą-
skiego.  Cieszy fakt, iż uczennica na-
szej gminy Kamila Stana ze Szkoły 
Podstawowej nr 1 z Brennej Leśnicy 
z klasy 2 b zdobyła wyróżnienie. Ce-
lem konkursu był udział w obcho-
dach 150-lecia żubra na ziemiach 
pszczyńskich, poznanie historii 
żubrów pszczyńskich, a przede 
wszystkim przybliżenie dzieciom 
i młodzieży sylwetki żubra, środo-
wiska, w którym żyje jako gatunek 
podlegający całkowitej ochronie. 
Kamila została zaproszona na uro-

czyste wręczenie nagród, gdzie mo-
gła na żywo spotkać się z tym zwie-
rzęciem. Jesteśmy dumni z naszej 

laureatki, gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów.

  Jadwiga Madzia
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W lutym biblioteka zaprasza

W bibliotece w Górkach Małych 
od 7 stycznia trwa kurs kompute-
rowy, na którym zaznajamiamy się 
z obsługą komputera i Internetu. 
Jest to kurs podstawowy, skiero-
wany przede wszystkim do osób  
w wieku 50+. Spotykamy się 6 
razy, zawsze w czwartek, jesteśmy  
w trakcie 8. edycji. Przyjmujemy za-

pisy na kolejną, swój udział można 
zgłosić osobiście lub telefonicznie 
w bibliotece w Górkach Małych 
(tel. 33 8539 186) lub Brennej (tel. 
33 8536 359). Liczba miejsc ogra-
niczona, koszt 20 zł (za materiały).

W lutym zapraszamy do obej-
rzenia dwóch wystaw wypo-
życzonych z Biblioteki Śląskiej  
w Katowicach: „Zaolzie. Fenomen 
aktywności” (wystawa poświę-
cona aktywności Polaków z cze-
skiego Zaolzia), jej autorem jest 
Dariusz Zalega oraz „Ks. dr Hen-
ryk Ostach. Początki apiterapii” 
(o leczniczych właściwościach mio-
du) autorstwa Adama Wilczyńskie-
go. Ekspozycje można zwiedzać 
od 2 do 29 lutego w bibliotece  

w Brennej i filii w Górkach Małych.

W czasie ferii zapraszamy dzieci 
na spektakl teatralny „Lampa Ala-
dyna” w wykonaniu Studia Małych 
Form Teatralnych „Sztuka” z Trze-
bini. Przedstawienie będzie mia-
ło miejsce 18 lutego o godz. 8.30  
w góreckiej bibliotece i o godz. 10.30  
w bibliotece w Brennej. Wstęp wolny.

Zapraszamy też dzieci na zaję-
cia w bibliotece w Brennej w dru-
gim tygodniu ferii od poniedział-
ku do piątku (22.02-26.02.2016) 
w godz. 10.00-12.00. Będzie do-
bra zabawa, dobra książka i do-
bre towarzystwo. Zapraszamy.

 Biblioteka

Biblioteka poleca
„Kalendarz Cieszyński 2016” 

Nowy kalendarz regionalny za-
wiera m.in. ciekawy artykuł Joanny 
Jurgały-Jureczko o Annie Bugnon-
Rosset - córce Zofii Kossak-Szat-
kowskiej. Autorka wspomina panią 
Annę jako uśmiechniętą i opano-
waną. 27 lutego minie pierwsza 
rocznica jej śmierci. W kalendarzu 
znajdują się ponadto artykuły do-
tyczące II wojny światowej. Zachę-
camy do zapoznania się z historią 
naszego regionu.

„Liczypieski” 
Ewa Kozyra-Pawlak

Książka dla najmłodszych, za-
bawna historia samotnego pana, 
który chce przygarnąć psa albo psy 
dwa. Rymowanka pełna niespodzia-
nek z ilustracjami w formie wyszy-
wanek, która przyda się również do 
nauki liczenia. Ile ostatecznie było 
psów, przekonasz się sięgając po tę 
pozycję.

„Cząstki elementarne” 
Michel Houellebecq

Powieści francuskiego pisarza 
to krytyka współczesnej cywilizacji. 
„Cząstki elementarne” były najlep-
szą książką roku we Francji, na jej 
podstawie powstał film w 2006 r. 
Książka przedstawia historię dwóch 
braci, to także obraz społeczeństwa 
w stanie rozpadu.
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Aktywny powiat cieszyński – program 
aktywizacji społeczno-zawodowej 

w obszarze pomocy społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Spo-

łecznej w Brennej w partnerstwie 
z Powiatowym Centrum Pomocy 
Rodzinie w Cieszynie oraz Gmina-
mi powiatu cieszyńskiego realizuje 
Projekt pozakonkursowy pn. „Ak-
tywny powiat cieszyński – program 
aktywizacji społeczno-zawodowej 
w obszarze pomocy społecznej”  
w ramach Osi Priorytetowej IX Włą-
czenie społeczne Działania 9.1 Ak-
tywna integracja Poddziałania 9.1.6 
Programy aktywnej integracji osób 
i grup zagrożonych wykluczeniem 
społecznym Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020. 

Termin realizacji Projektu: 
styczeń 2016 r. – grudzień 2017 r.

Projekt skierowany jest do:
- osób z orzeczonym stopniem 

niepełnosprawności (bądź jego od-
powiednik),

- osób lub rodzin  zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem spo-
łecznym.

Uczestnikiem Projektu może być 
osoba, który zamieszkuje teren gmi-
ny Brenna, korzysta ze świadczeń 
pomocy społecznej oraz nie korzy-
sta z tego samego typu wsparcia  
w innych Działaniach i Priorytetach 
współfinansowanych przez Unię 
Europejską.

W ramach Projektu w 2016 r. 
organizowane będą:

- warsztaty z zakresu opieki 
nad osobami starszymi i niepełno-
sprawnymi,

- szkolenia miękkie,

- indywidualne i grupowe spo-
tkania z doradcą zawodowym i psy-
chologiem,

- warsztaty z zakresu obsługi 
komputera,

- warsztaty z zakresu: jak założyć 
własną firmę. 

Osoby zainteresowane oraz 
spełniające powyższe kryteria pro-
szone są o osobisty kontakt z Biu-
rem Projektu.

Nabór uczestników do Projek-
tu trwa od stycznia 2016 r. do mo-
mentu uzyskania wymaganej liczby 
osób biorących udział w Projek-
cie. 

Biuro Projektu
czynne w poniedziałek w godz. 
7:00 - 16:00, od wtorku do czwart-
ku w godz. 7.00 -15.00, w piątek 
w godz. 7.00 – 14.00, 43-438 Bren-
na, ul. Leśnica 8, tel. 33 8536 459 
wew.110,113, 114.

Pracownicy Projektu:
Animator Partnerstwa – Ilona Woj-
tyła-Olszowska, Starszy Pracownik 
Socjalny – Beata Czerniej, Starszy 
pracownik socjalny – Barbara Ma-
dzia



22Strona 22 Wieści znad Brennicy

W
ie

śc
i z

na
d

 B
re

nn
ic

y

Podsumowanie sezonu lekkoatletów  
UKS Brenna-Górki

To już kolejny rok treningów  
i startów lekkoatletów naszej gmi-
ny. Był to sezon niezwykły pod wie-
loma względami. Po pierwsze nasza 
sekcja rozpoczęła oficjalne stary 
pod szyldem Uczniowskiego Klubu 
Sportowego Brenna-Górki. Znacz-
nie ułatwiło to starty i reprezento-
wanie naszej gminy na zawodach 
mistrzowskich w których wyma-
gana jest przynależność klubowa. 

Wiosną rozpoczęliśmy starty  
w biegach przełajowych: Crossie 
Mysłowickim, Mistrzostwach Śląska 
(Ruda Śląska ) i Mistrzostwach ma-
kroregionu (Korfantów). Rywaliza-
cja ta przyniosła nam kilka medali: 
Dawid Oleś - złoto, Radosław Greń - 
brąz i srebro, Nadia Krzempek – brąz.

Tradycyjnie już biegacze z Bren-
nej zdominowali powiatowe biegi 
przełajowe w Pogórzu. Tytuły mi-
strzowskie zdobyli: Nadia Krzem-
pek, Patrycja Chujeba , Agnieszka 
Greń, Kacper Dybczyński, Samuel 
Kuczera, Grzegorz Macura, srebro 
Daniel Oleś i brąz Jakub Krzempek.

Maj, to miesiąc w którym roz-
poczynają się starty na stadio-
nie. Zawodnicy naszej sekcji brali 
udział w mitingach w Sosnowcu, 
Chorzowie, Bielsku-Białej. Na Mi-
strzostwach Województwa Ślą-
skiego, które odbyły się w Często-
chowie dwunastoosobowa grupa 
naszych zawodników zdobyła pięć 
medali. Złoty – Nikodem Gawlas 
(pił.pal), srebrny - Paweł Niedoba-
(1000m), Macura Grzegorz (skok 
w dal), Chrapek Hubert (pił. pal)  
i brązowy - Nadia Krzempek( 600m).  
W kategorii juniorek Agnieszka Greń 
(1500m) wybiegała brązowy medal.

W kwietniu rozpoczęły się zma-
gania najmłodszych uczniów, którzy 
w przyszłości rozpoczną przygodę 
z lekką atletyką, w kolejnej edy-
cji Czwartków Lekkoatletycznych, 
w których startujemy od sześciu 
lat. Tym razem do Łodzi na Ogól-
nopolski finał zakwalifikowało się 

i wyjechało  szesnastu uczniów, 
co jest sporym sukcesem. Rywaliza-
cja z najlepszymi w kraju przynosi 
wiele satysfakcji, a wywalczenie 
czołowych miejsc jest niezwykle 
trudne. Jednak nie pierwszy raz 
okazało się, że mamy w Brennej bar-
dzo utalentowane dzieci, ponieważ 
wróciliśmy z brązowym medalem. 
Zdobył go Nikodem Gawlas w rzu-
cie piłeczką palantową. To już trzeci 
medal zdobyty przez naszego repre-
zentanta na zawodach centralnych. 

Po raz pierwszy nasza zawod-
niczka Agnieszka Greń zdołała wy-
pełnić minimum PZLA do udzia-
łu w Ogólnopolskiej Olimpiadzie 
Młodzieży w Łodzi. Agnieszka 
znalazła się w gronie najlepszych 
zawodniczek w kraju  i wywalczy-
ła 19 miejsce w biegu na 1500m.  

Startujemy nie tylko w zawo-
dach mistrzowskich, gdzie toczy się 
rywalizacja o medale i cenne sekun-
dy. Często nasi sportowcy uczestni-
czą w biegach ulicznych, organi-
zowanych w województwie i poza 
jego granicami. Braliśmy udział  
w: biegu ulicznym „O Złoty Dzię-
giel” w Dzięgielowie, biegu Flo-
riańskim na Świętoszówce, biegu 
Fortuna w Cieszynie, biegu Fiata 
w Bielsku, biegu ulicznym w Jele-
śni, biegu „Jastrzębska Dziesiątka” 

SportSport



23 Strona 23

W
ieści znad

 Brennicy

Wieści znad Brennicy

w Jastrzębiu-Zdroju, biegu nie-
podległości w Czechowicach-Dzie-
dzicach. spotkać nas też można  
w Cieszynie na co sobotnim bie-
gu Parkrun, podczas akcji Polska 
Biega i  biegu „O Breńskie Kierpce”.

Podsumowując, Lekkoatleci UKS 
Brenna-Górki w roku 2015 zdobyli 
10 medali na zawodach mistrzow-
skich (Mistrzostwa województwa, 
makroregionu). 

Na uwagę zasługuje również  
fakt, iż pięciu zawodników UKS-u 
zostało  nagrodzonych  przez wój-
ta Gminy Brenna Jerzego Pilcha za 
szczególne i wybitne osiągnięcia 
sportowe w roku 2014.

Najwartościowsze wyniki osiągnięte przez zawodników w 2015 roku:

Radosław Greń rocznik 2001 – 1000 m - 2.49.86 

Dawid Oleś rocznik 2002 – 1000 m - 3.01.78 

Nadia Krzempek rocznik 2003 – 600 m - 1.55.70 

Grzegorz Macura rocznik 2002 - skok w dal – 5.08 m

Nikodem Gawlas rocznik 2004 - rzut piłeczką palantową - 48 m

Agnieszka Greń rocznik 1998 – 600 m - 1.44.39, 1000 m - 3.10.24, 1500 m - 5.05.94.

           OPKiS

SportSport
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Turnieje tenisa stołowego
Końcem listopada uczniowie 

szkół podstawowych i gimnazjal-
nych rywalizowali w turnieju fina-
łowym tenisa stołowego o „Puchar 
Wójta Gminy Brenna”. Cały cykl za-
wodów rozpoczął się we wrześniu 
i obejmował w sumie trzy turnieje 
w różnych kategoriach wiekowych, 
z podziałem na dziewczyny i chłop-
ców. Tak więc w szkołach podsta-
wowych przewidziano kategorie 
1-2, 3-4 i 5-6, natomiast wśród 
gimnazjów jedną 1-3. Klasyfikacja 
generalna obejmowała dwa najlep-
sze wyniki spośród trzech osiągnię-
tych, zaś finał przewidziano dla 12 
najlepszych zawodników. Turnieje 
cieszyły się dużą popularnością 
wśród uczniów, na co wskazywała 
chociażby frekwencja, która wy-
niosła blisko 120 osób. Jak to bywa  
w turniejach, najlepszych w klasy-
fikacji generalnej odznaczono oka-
załymi pucharami i dyplomami oraz 
nagrodami rzeczowymi, które wrę-
czył zastępca Wójta Gminy Brenna 

Pan Krzysztof Majeran.
Organizatorem całego cyklu 

turniejów był LKS „Beskid” Brenna, 
na którego obiekcie odbywały się 
zmagania uczniów. Nad całością za-
wodów czuwał Pan Andrzej Greń – 
prezes wspomnianego klubu.

Organizatorzy składają serdecz-
ne podziękowania Panu Jerzemu 
Pilchowi – Wójtowi Gminy Brenna 
za wsparcie finansowe całego cyklu 
turniejów.

Wyniki turnieju finałowego:

Szkoła Podstawowa
Klasy 1-2 – dziewczynki:
1. Katarzyna Stoszek
2. Oliwia Cieślar
3. Jagna Ziebura
Klasy 1-2 chłopcy:
1. Dawid Gawlas
2. Michał Muller
3. Szymon Heller
Klasy 3-4 -dziewczynki
1. Nadia Pietrzak

2. Kinga Olszar
3. Małgorzata Zielińska
Klasy 3-4 - chłopcy:
1. Dawid Meissner
2. Michał Hubczyk
3. Marek Sikora
Klasy 5-6 – dziewczynki:
1. Ola Jaworska
2. Agnieszka Greń
3.Małgorzata Greń
Klasy 5-6 - chłopcy:
1. Kamil Matuszek
2. Filip Holeksa
3. Fabian Bojda

Gimnazjum
Dziewczyny:
1.Patrycja Chujeba
2.Natalia Setnicka
3. Ewa Pietrzyk
Chłopcy:
1. Dominik Olchawa
2.Grzegorz Kłósko
3. Patryk Madzia

  Krzysztof Gawlas
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Zimowa liga Żaków

Turniej Pro Evolution Soccer

16 stycznia drużyny dzieci 
roczników 2005/06 Orliki Bren-
na, oraz 2007/08/09 Orlik Bren-
na rozegrały kolejne już me-
cze w III Zimowej Lidze Żaków.

Dla chłopców z rocznika 2005/06 
(Orliki Brenna) były to ostatnie me-
cze w grupie z drużynami Silesia 
Cieszyn, BTS Rekord Bielsko Biała 
II, oraz APN Kuźnia Ustroń II.  Orli-
ki Brenna w składzie ośmioosobo-
wym na ten mecz (Krzysztof Greń, 
Dawid Meissner, Dominik Gawlas, 
Eryk Szymura, Dawid Puzoń, Jan 
Gańczarczyk, Jakub Lorek, Mateusz 
Madzia) oraz nieobecnymi (Oskar 
Kuriański, Kacper Kula i Łukasz Ma-
łysz), żeby awansować do grupy mi-
strzowskiej, potrzebowali wygrać 
dwa mecze w tym z BTS Rekordem 
Bielsko Biała II. Jak co tydzień roz-
poczęliśmy zmagania w tej kolejce 
od meczu z mocną drużyną Silesii 
Cieszyn. Chłopcy walczyli do upa-
dłego jednak po 15 minutach i koń-
czącym mecz sygnale wynik końco-
wy był niekorzystny 3:1 dla Silesii, 
tak więc następne dwa mecze były 
o wszystko. Nasi chłopcy stanę-
li na wysokości zadania i w meczu  
z BTS Rekord Bielsko Biała II strzelili 
2 bramki, pozwalając sobie wbić je-
dynie jedną. Mimo wyrównanej gry 

potrafiliśmy strzelić więcej bramek 
i wygrać ten mecz. Ostatni z me-
czów Orliki Brenna wygrały pewnie, 
bo aż 6:1. Piękne bramki, dobra gra 
oraz upragnione i pewne zwycię-
stwo dały awans naszej drużynie 
z drugiego miejsca do grupy mi-
strzowskiej, w której będziemy się 
mierzyli z drużynami APN Kuźnia 
Ustroń I, BTS Rekord Bielsko Biała  
I oraz Silesią Cieszyn, która awanso-
wała z pierwszego miejsca. Dzięki 
awansowi drużynie Orliki Brenna 
pozostały tylko dwie kolejki zma-
gań, 30 stycznia oraz 13 lutego.

Młodsi chłopcy z rocznika 
2007/08/09 Orlik Brenna, również 
rozegrali 3 mecze w tej kolejce.  
W pierwszym spotkaniu zmierzyli 
się z drużyną Piasta Cieszyn. Mimo 
zdecydowanej przewagi nie udało 
się przechylić szali zwycięstwa na 
swoją korzyść i ostatecznie padł 
remis 0:0. Kolejny mecz to wyrów-
nany pojedynek z BTS Rekordem 
Bielsko-Biała. Niestety w tym me-
czu nie udało się naszym chłopcom 
strzelić bramki i mecz kończy się 
wynikiem 0:1 dla chłopców z Biel-
ska Białej. W ostatnim meczu tej ko-
lejki III Zimowej Ligi Żaków zespół  
z rocznika 2007/08/09 (Orlik Bren-
na) zmierzył się z Beskidem Skoczów  

i oba zespoły stworzyły wyśmienite 
widowisko. Mnóstwo okazji, wiele 
zwrotów akcji, dużo bramek, czyli 
wszystko czego pragnie każdy ki-
bic, a po kończącym mecz sygnale 
na tablicy widniał wynik 2:2. Bilans 
na papierze po tej kolejce to 3 me-
cze i 2 punkty, natomiast na pewno 
chłopcy z zespołu Orlik Brenna za-
sługiwali na co najmniej 5 punktów. 
Zabrakło szczęścia i kilku drobnych 
rzeczy, natomiast nie zabrakło na 
pewno walki oraz serca, które za-
wodnicy zostawili na boisku. Skład 
drużyny Orlik Brenna w lidze to: 
Wiktor Iskierka, Mikołaj Szturc, 
Klaudiusz Słowiok, Szymon Hel-
ler, Mateusz Gańczarczyk, Michał 
Mueller, Dawid Gawlas, Michalik 
Wiktor, Przemysław Liboska, Błażej 
Nocuń, Łukasz Greń, Łukasz Heller. 
Drużyna Orlik Brenna kontynuuje 
swe cotygodniowe zmagania w III 
Zimowej Lidze Żaków: 24 stycznia, 
30 stycznia, 6 lutego oraz ostatnia 
kolejka kończąca Ligę 13 Lutego.

Zapraszamy  do Ustronia uli-
ca Partyzantów 2 do Szkoły Pod-
stawowej nr 1. Wesprzyjcie na-
sze drużyny gorącym dopingiem.

 Arkadiusz Tarasewicz

Dwudziestu jeden śmiałków 
zdecydowało się zmierzyć w tur-
nieju gier komputerowych zorga-
nizowanym przez Ośrodek Promo-
cji, Kultury i Sportu Gminy Brenna  
w ostatni poniedziałek tego roku. 
Salę Kalejdoskop, mieszczącą się  
w budynku Amfiteatru, na kilka go-
dzin zamieniono w salę gier kom-
puterowych, gdzie przez blisko  
7 godzin uczestnicy turnieju, po-
dzieleni na 5 grup, walczyli o nową 
konsolę PlayStation 4, rywalizując 
jako drużyny piłkarskie w popular-
nym Pro Evolution Soccer 2016. Po 
grupowych spotkaniach rozegra-
no fazę pucharową, która wyłoniła 
półfinalistów, finalistów i wreszcie 

zwycięzcę całego turnieju. W pierw-
szym półfinale, w którym zmierzyli 

się Jerzy Szymura (Bayern Mona-
chium) i Daniel Chrapek (Real Ma-
dryt), po wyrównanym i zaciętym 
spotkaniu awans uzyskał Daniel 
Chrapek. Drugi pojedynek półfina-
łowy gładko wygrał Arkadiusz Ta-
rasewicz (Bayern Monachium), po-
konując Konrada Urbaczkę (PSG).  
W wielkim finale, w którym doszło 
do niemiecko-hiszpańskiej kon-
frontacji, lepszy okazał się Bayern 
Monachium, ogrywając 3:1 popu-
larnych Królewskich z Madrytu.

   
   OPKiS
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„Gwiazdka” na piłkarsko
Uczniowie Szkół Podstawowych 

Gminy Brenna na sportowo za-
kończyli przedostatni dzień nauki 
szkolnej przed przerwą od nauki  
związaną ze zbliżającymi się Świę-
tami Bożego Narodzenia. 

Na Hali Sportowej w Górkach 
Wielkich rozegrali bowiem Gwiazd-
kowy Turniej Mini Piłki Nożnej 
Chłopców Szkół Podstawowych.  
W dwóch kategoriach wiekowych 
– klasy 3-4 i 5-6 wystartowały po 3 

drużyny reprezentujące SP z: Górek 
Wielkich, Brennej Leśnicy i Brennej 
Bukowej.

W młodszej kategorii wielką go-
ścinnością wykazała się drużyna 
gospodarzy, która niestety zajęła 
3 miejsce, dając tym samym przy-
jezdnym możliwość rozstrzygnięcia 
kwestii 1 miejsca między sobą. Kon-
frontacja dwóch najlepszych dru-
żyn kategorii 3-4 pokazała, iż wyż-
szość piłkarska na tę chwilę jest po 

stronie Bukowej, bo to właśnie mło-
dzi piłkarze tej drużyny przechylili 
szalę zwycięstwa na swoją korzyść  
i triumfowali w turnieju. 

Obraz gry w starszej kategorii 
był zupełnie inny. Tutaj to „Górcza-
nie” rozdawali karty i bezdyskusyj-
nie pretendowali do zwycięstwa. 
Co prawda początki pierwszego 
spotkania dobrze nie wróżyły, jed-
nak upływające minuty wyraźnie 
pokazywały, że ekipa gospodarzy 
nie zamierza pójść w ślady swoich 
młodszych kolegów. Jak się  osta-
tecznie okazało to właśnie drużyna 
z Górek Wielkich zapewniła sobie 
zwycięstwo. Drugie miejsce przy-
padło Brennej Bukowej, zaś trzecie 
Brennej Leśnicy. 

Młodych piłkarzy do turnieju 
przygotowali: Tomasz Dybczyński 
(SP1 Brenna Leśnica), Bogusław Żur 
(SP2 Brenna Bukowa), Jacek Oświę-
cimski (SP Górki Wielkie – kat. 5-6), 
Daniel Klus (SP Górki Wielkie – kat. 
3-4). Opiekunom gratulujemy zdol-
nych podopiecznych i życzymy dal-
szych sukcesów.

Wyniki Gwiazdkowego 
urnieju Mini Piłki Nożnej 

Szkół Podstawowych:

Kategoria 3-4
1. SP2 Brenna Bukowa
2. SP1 Brenna Leśnica
3. SP Górki Wielkie

Kategoria 5-6
1. SP Górki Wielkie
2. SP2 Brenna Bukowa
3. SP1 Brenna Leśnica

  Krzysztof Gawlas
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Wyniki Pucharu Ośrodka ”Pod Starym Groniem”

Aktywnie w Gminie Brenna
Wkrótce  rusza akcja „Aktywnie  

w gminie Brenna”, której organiza-
torem jest Ośrodek Promocji Kultury  
i Sportu Gminy Brenna. Jak aktyw-
nie spędzasz czas? Biegasz? Cho-
dzisz z kijami NORDIC-WALKING? 
A może tylko spacerujesz? Nie ma 
problemu, weź udział w „Aktywnie 
w gminie Brenna” i zgarniaj nagro-
dy, przeskakuj progi kilometrowe, 
zwiększaj swoje możliwości. Zaproś 
znajomych, rodzinę, a otrzymasz 

dodatkowe bonusy. Zasady są pro-
ste, ściągnij aplikację Endomondo 

na swój telefon i dołącz do naszych 
grup, oferujemy pomoc, szkolenia, 
oraz wszelkie przydatne informacje 
odnośnie aktywnego wypoczynku.

Więcej szczegółów … wkrótce!!

Śledź nas i nie przegap tego, co 
dla Ciebie przygotujemy!

 Arkadiusz Tarasewicz

24 stycnia odbył się pierwszy 
konkurs w ramach „Pucharu Be-

skidzkich Groni”. W zawodach wy-
startowało ponad 100 uczestników, 

poniżej wyniki pierwszych trzech 
miejsc w każdej kategorii:
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IX Amatorska Liga Futsalu - im bliżej końca, 
tym ciekawiej

Rozgrywki IX Amatorskiej 
Ligi Futsalu o Puchar Rady Gmi-
ny Brenna powoli „finiszują”.

 Za sprawą kilku niespodzie-
wanych rozstrzygnięć końcowa 
faza turnieju nabrała kolorytu. Al-
co-Skład umocnił się na pozycji 
lidera, powiększając do 7 punk-
tów przewagę nad Doliną Leśnicy. 
Aktualnego lidera od mistrzostwa 
dzieli tylko jedno zwycięstwo, 
jednak na drodze do upragnione-
go tytułu staną drużyny walczące  
o wysokie cele – FC Mania grająca  
o najniższy stopień podium oraz Do-
lina Leśnicy, która nie złożyła broni  
w batalii o mistrzostwo. Można 
więc powiedzieć, że Alco-Skład po-
trzebuje tylko albo aż 3 punktów, 
by spokojnie świętować bodajże 
największy sukces w historii dru-
żyny. Broniąca tytułu Dolina Leśni-
cy niespodziewanie przegrała dwa 
ważne spotkania, z Diverso oraz 
Niebieską Erką. Taki obrót spraw 
spowodował, że mistrz VIII edycji 
postawił się w bardzo trudnej sy-
tuacji, ponieważ nawet zwycięstwo  
z bezpośrednim rywalem w walce 
o 1 miejsce nie gwarantuje obrony 
mistrzostwa. Teoretycznie możli-
wy jest także scenariusz, w którym 
Dolina Leśnicy zajmuje dopiero 
3 miejsce, ale by  takie wydarze-
nie miało miejsce, drużyna mu-
siałaby doznać 2 porażek w swo-
ich 3 ostatnich spotkaniach, co  
w przypadku tak klasowego zespo-
łu wydaje się być opcją nierealną.

Bardzo ciekawie przebiega rów-
nież walka o koronę króla strzel-
ców. „Bratobójczy” pojedynek toczą 
snajperzy Alco-Składu – Mateusz 
Kluz i Krzysztof Przybył, którzy po 
16 kolejkach zgromadzili na swoim 
koncie po 29 bramek. Tuż za pleca-
mi liderów znajduje się Dawid Chra-
ścina, najskuteczniejszy zawodnik 
Doliny Leśnicy, który pokonywał 
bramkarzy rywali 21 razy. Sytuacja 
w klasyfikacji strzelców jest o tyle 
ciekawa, że z racji nieparzystej ilo-

ści drużyn liderujący w klasyfika-
cji napastnicy mają do rozegrania  
2 spotkania, natomiast goniący ich 
reprezentant obecnego mistrza 

3, co może mieć kluczowy wpływ  
w ostatecznym rozrachunku.  

  Krzysztof Gawlas 

Tabela:

Strzelcy:
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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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Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej
43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 34
tel. 33 853 62 85, kom. 504 039 392
e-mail: zbgk@brenna.org.pl

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

Poczty:
43-438 Brenna ul. Wyzwolenia 77, tel. 33 853 62 76
43-436 Górki Wielkie ul. Z. Kossak 34, tel. 33 853 94 44

Muzeum Zofii Kossak - Szatkowskiej
w Górkach Wielkich
43-436 Górki Wielkie ul. Stary Dwór 2
tel. 33 853 95 15, e-mail: biuro@muzeumkossak.pl
www.muzeumkossak.pl

Biblioteki:
43-438 Brenna ul. Wyzwolenia 77, tel. 33 853 63 59
43-436 Górki W. ul. Zalesie 3, tel. 33 853 91 86
www.biblioteka.brenna.org.pl 
e-mail: bibl.brenna@wp.pl, bibl.gorki@vp.pl

Wójt Gminy Brenna - Jerzy Pilch
W celu umówienia się na spotkanie prosimy o kontakt 
z sekretariatem: tel. 33 853 62 22, tel. 33 853-65-48 
fax: 33 853 63 70, e-mail: poczta@brenna.org.pl
 
Zastępca Wójta Gminy Brenna oraz Sekretarz 
Gminy Brenna - Krzysztof Majeran 
tel. (33) 8536222 w. 103 lub (33) 8536350
e-mail: sekretarz@brenna.org.pl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wieści znad Brennicy
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