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Drodzy Czytelnicy!
Zima na większość żywych istot 

działa usypiająco. Jednocześnie jest 
czasem, kiedy wszyscy muszą się 
skupić, by przetrwać. Dla wielu osób 
to okres wytężonej pracy. Ucznio-
wie i studenci kończą semestr,  
w firmach trwa podsumowanie 
roku i planowanie działań na kolej-

ny. Nie inaczej jest u nas. Mimo, że 
Amfiteatr chwilami prawie chował 
się pod śniegiem, w środku praca 
wrze. Na szczęście (choć jednocze-
śnie rozpędzony czas trochę prze-
raża) już za chwilę ferie zimowe. To 
znaczy, że przynajmniej najmłodsi  
z nas będą mieli chwilę, by odpo-

cząć. A Ferie Zimowe w Gminie 
Brenna szykują się naprawdę boga-
te w atrakcje. Odwiedzajcie nas na 
lodowisku, podczas spektakli dla 
dzieci i koncertów. Udanej zabawy!

  Anna Musioł
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Szanowni mieszkańcy Brennej i Górek

Informacje/Wydarzenia

Atmosfera przeżytych świąt, któ-
ra przenosiła nas w ten magiczny 
czas narodzin Zbawiciela była jed-
nym z wielu istotnych elementów 
pozwalających zbudować w czło-
wieku pełny katalog dobra i życz-
liwości. W rytmie świątecznych ko-
lęd ubogaconych prezentami i za-
pachem choinki z nadzieją wkro-
czyliśmy w Nowy Rok. Ten styk po-
łączenia starego i nowego roku za-
wsze charakteryzuje się szczegól-
nym przygotowaniem do Nocy Syl-
westrowej, której punktem kulmina-
cyjnym jest godzina 24.00 okraszona 
noworocznymi życzeniami i symbo-
liczną lampką szampana. Radość od-
wiedzin kolędowych tak naprawdę 
trwa do Trzech Króli. Święto 6 stycz-
nia  zwane świętem Epifanii oznacza 
Objawienie Zbawiciela całemu świa-
tu, jest to uniwersalizm chrześcijań-
ski narodzony u progu stajenki. Czas 
przemija jednak nieubłagalnie. Sza-
nowni Państwo spotykamy się po-
nownie w lutym tego nowego roku 
i zaczynamy powoli odliczać w ciszy, 
że koniec zimy coraz bliższy. Śnieżny 
styczeń dał się wszystkim we znaki, 
szczególnie mocno zasypało Bren-
ną Bukową, Węgierski i Leśnicę. Aby  
w tych warunkach utrzymać prze-
jezdność dróg niejednokrotnie mu-
sieliśmy wspomagać się specjali-
stycznym sprzętem do odśnieżania. 
Obfite opady śniegu, które wystąpi-
ły 15 stycznia były dla służb nie lada 
wyzwaniem. Wspominam tą datę bo 
chciałbym przy tej okazji podzięko-
wać tym mieszkańcom, którzy nas 
wspierali i podzielali zrozumienie dla 
wysiłku jaki podejmowaliśmy w tym 
okresie. Pragnę poinformować, że 
cały sprzęt przeznaczony do zimowe-
go odśnieżania pracował praktycz-
nie na okrągło. Braliśmy również pod 
uwagę bezpieczeństwo funkcjono-
wania chorych i niepełnosprawnych 
mieszkańców korzystających m.in.  
z potrzeby dializowania. Polskie 
przysłowie mówi, że „Gdy styczeń 
mroźny i biały, w lecie będą upały”. 
To może tak na pocieszenie bo zima 
ma swoje prawa i dobrze, że pragnie 
je realizować w swoim właściwym 
czasie. Nie jeden raz przekonaliśmy 

się, że „Kiedy luty nie wymrozi, to 
maj śniegiem nam pogrozi”. Pomimo 
śnieżnych utrudnień wiele się działo 
w tym okresie świąteczno-noworocz-
nym na terenie naszej Gminy. Pierw-
sze rodzinne kolędowanie w Przy-
tulii zgromadziło komplet widow-
ni. Mogliśmy oklaskiwać uzdolnio-
nych muzycznie mieszkańców pięk-
nie śpiewających kolędy i pastorał-
ki. Dużym zainteresowaniem cieszy-
ły się koncerty i przedstawienia te-
atralno-muzyczne naszych uczniów 
rozwijających swoje umiejętności 
u boku wspaniałych trenerów w ra-
mach działającej na terenie naszej 
gminy „Bazy Talentów”.  Długie zimo-
we wieczory w naszej tradycji wy-
pełniane były między innymi „szku-
baczkami” czyli popularnym darciem 
pierza. Zwyczaj darcia pierza, któ-
ry był ważnym elementem życia to-
warzyskiego i rozrywkowego nieste-
ty już wymarł z powodu dostępności  
w sklepach gotowych poduszek i koł-
der, często antyalergicznych. Daw-
niej zaś do domów gospodyń scho-
dziły się licznie znajome, krewne  
i sąsiadki, aby skubać pierze. Po krót-
kim instruktażu, jak dobrze oskubać 
piórka, rozpoczynała się praca, któ-
rej towarzyszyły śpiewy, dowcipy 
oraz różne opowieści. Podczas, gdy 
gospodynie zajmowały się tą ręcz-
ną robotą, zdarzało się, że znudze-
ni kawalerowie próbowali wnieść 
do domu, w którym urządzano dar-
cie pierza, niemałe zamieszanie, pa-
nie się denerwowały, panowie cie-
szyli z podstępu, a cały dom był  
w chmurze pierza podobnej do 
śnieżnej zawiei. Wspominam o tej 
pięknej tradycji ponieważ mogliśmy 
ją przeżyć podczas tradycyjnej szku-
baczki zorganizowanej w Przytulii, 
cieszącej się bardzo dużym zaintere-
sowaniem. Taki właśnie zamysł przy-
świeca Beskidzkiemu Domu Zielin 
„Przytulia” aby było miejscem, w któ-
rym będziemy mogli ukazywać i pie-
lęgnować bogatą tradycję kultural-
no-obyczajową naszych przodków. 
Z inicjatywy prężnie działającego 
Klubu Seniora „Marzenie” mogliśmy 
złożyć życzenia i życzliwie pokłonić 
się wszystkim solenizantom obcho-

dzącym Dzień Babci i Dziadka, pre-
zentując przy tej okazji walory i całe 
piękno Przytulii tym, którzy byli tam 
po raz pierwszy. Drodzy czytelnicy 
– te wspomniane przeze mnie i po-
zostałe wydarzenia możecie uzupeł-
nić wczytując się w treści artykułów 
umieszczonych na łamach tej gazet-
ki. Początek roku jest też niezmiernie 
ważny w kontekście zadań, które za-
planowaliśmy w budżecie Gminy do 
realizacji na ten rok. Niewątpliwie 
jest to czas analiz, obliczeń i przy-
gotowań do przetargów na zadania 
remontowo-inwestycyjne. Pragnie-
my również wzorem roku ubiegłego 
przekazać Państwu budżet „obraz-
kowy” przygotowany i wydrukowa-
ny w formie broszury ogólnodostęp-
nej na terenie Gminy. Jestem przeko-
nany, że w sposób bardzo przejrzy-
sty ukazujemy najważniejsze budże-
towe informacje. Możecie Państwo 
się dowiedzieć skąd biorą się pienią-
dze w budżecie, w jaki sposób i na co 
planujemy wydać symboliczną zło-
tówkę w 2019 roku. Na koniec życząc 
słonecznych dni i ciepłych wieczo-
rów przesyłam serdeczne pozdro-
wienia.   

  Jerzy Pilch
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Szanowni Członkowie Rodzinnej Grupy Pieśni i Tańca 
„Kotarzanie” z Brennej!

W związku z przekazaniem kierownictwa nad Zespołem i kapelą nowemu 
Zarządowi pragniemy serdecznie podziękować wszystkim – byłym  

i obecnym Członkom Zespołu za wieloletnią współpracę.  
Dziękujemy za wsparcie, które w Was mieliśmy przez ten czas.   

Za próby, koncerty i wyjazdy. Dziękujemy też za wiele pięknych wspomnień, 
mam nadzieję, że gorsze puścimy w niepamięć. Życzymy Wam,  

drodzy Kotarzanie, powodzenia w dalszej pracy i wielu sukcesów. 
       
        Teresa i Józef Gawlasowie
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Gratulacje dla 100-latka z Górek Wielkich

Wiele radości sprawiła 2 stycz-
nia tego roku wizyta u zacnego Ju-
bilata  pana Franciszka Kmieć. Oka-
zją do spotkania i odwiedzin była 
setna rocznica urodzin, którą Ju-
bilat obchodził w swoim domu  
w Górkach. Z tej to okazji wójt Gmi-
ny Brenna Jerzy Pilch wspólnie  
z w-ce szefową Zakładu Ubezpie-
czeń Społecznych w Cieszynie pa-
nią Lucyną Puchalik złożyli listy gra-
tulacyjne, kwiaty i drobny upomi-
nek. Była to też okazja do refleksji, 
wspomnień i miłych żartów, dzięki 
którym w towarzystwie życzliwych 
członków najbliższej rodziny podzi-
wialiśmy pełną sprawność fizycz-
ną i intelektualną dostojnego Ju-
bilata. Ciągły ruch, uśmiech, pogo-
da ducha oraz aktywność w pracach 
ogródkowych to lekarstwo i recepta 
na długowieczność jaką przekazał 
nam pan Franciszek. Z wiarą i opty-
mizmem umówiliśmy się na kolej-
ne spotkania. Warto przy tej oka-
zji przypomnieć, że Jubilat czyn-
nie uczestniczy we wszystkich spo-
tkaniach organizowanych w naszej 

Gminie z okazji wspólnych obcho-
dów „80+” . W imieniu wszystkich 
mieszkańców składamy serdecz-
ne gratulacje oraz najlepsze życze-
nia dalszych długich lat w zdrowiu 
i szczęściu rodzinnym. Pamiątko-
we zdjęcia Jubilata w towarzystwie 

pani Lucyny Puchalik i Wójta Gminy 
Jerzego Pilch, oraz z córkami Jubila-
ta - Danutą i Grażyną.

  UG Brenna
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Budowa kanalizacji sanitarnej w Górkach 
Wielkich - Zalesie

Wójt Gminy Brenna informuje, 
że zlecono opracowanie aktualiza-
cji dokumentacji projektowo–kosz-
torysowej dla inwestycji p.n. „Budo-
wa kanalizacji sanitarnej w Górkach 
Wielkich (Zalesie, Nowy Świat, Czar-
ny Las) dla terenów aglomeracji ob-
jętych w dokumentacji projekto-
wej etapu II i III”. Planuje się budo-
wę sieci w rejonie ulic Nowy Świat, 
Malinowej, Granicznej, Aroniowej, 
Agrestowej, Azaliowej, Porzeczko-
wej, Wiejskiej, Dobrej, Miłej, Kwia-
towej, Furmańskiej, Zalesie i Sa-
dowej. Ze względu na zróżnicowa-
ne położenie wysokościowe obsza-
ru opracowania w projekcie przyję-
to rozwiązanie budowy sieci kana-
lizacji sanitarnej w systemie grawi-
tacyjnym i ciśnieniowym. W rejonie 
skrzyżowania ulic Nowy Świat i Ma-
linowej zaprojektowano sieciową 
przepompownię ścieków P2, która 
będzie rurociągiem ciśnieniowym 
tłoczyć ścieki do nowo wybudowa-
nego kolektora grawitacyjnego zlo-
kalizowanego na poziomie ok. 327 
m n.p.m.  Łącznie w ramach inwe-
stycji planuje się zrealizować sieć 
grawitacyjną Ø200 i 160  o długości 
ok. 6550 mb oraz kanalizację ciśnie-
niową z rur Ø90 o długości 110mb. 

Rozpoczęcie robót budowlanych 
przewiduje się w drugim kwartale 
2019 roku natomiast zakończenie 
zaplanowano jesienią 2020 roku. 
Łącznie realizacja zadania umożli-
wi mieszkańcom podłączenie swo-
ich budynków (ok. 145 budynków 
mieszkalnych) do sieci kanalizacyj-
nej. 

Zmianie ulegnie natomiast za-
sada budowania przyłączy do sie-
ci kanalizacyjnej. Gmina nie bę-
dzie wykonywać odcinków służą-
cych do połączenia wewnętrznej 
instalacji z siecią kanalizacyjną. Do 
tej pory przyłącza były wykonywa-
ne przez firmę wyłonioną w prze-
targu do budowy sieci i rozlicza-
ne z właścicielem nieruchomości 
wg stawek wynikających z koszto-
rysu ofertowego. Obecnie, zgodnie  
z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i odprowadzeniu ścieków, 
obowiązek przyłączenia nierucho-
mości do sieci będzie realizowany 
przez mieszkańców, po oddaniu do 
użytkowania wybudowanej sieci,  
w wyznaczonym przez Gminę okre-
sie czasu (np. 1 roku) poprzez wyko-
nanie przyłączy oraz przykanalików 
do budynków. Warto w tym miej-
scu wyjaśnić, że cały odcinek słu-

żący odprowadzeniu ścieków z jed-
nej konkretnej nieruchomości lub 
budynku/lokalu należy traktować 
jako przyłącze - do ostatniej stud-
ni przed budynkiem oraz przyka-
nalik, czyli wewnętrzną instalację  
w budynku wraz ze studnią przed 
budynkiem.

Jednakże, na podstawie § 3 ust 
1 Uchwały Nr XXXIII/366/18 Rady 
Gminy Brenna z dnia 13 września 
2018 r. w sprawie określenia zasad 
udzielania dotacji celowych na do-
finansowanie kosztów inwestycji  
z zakresu gospodarki wodno–ście-
kowej, realizowanych na terenie 
Gminy Brenna, właściciele poszcze-
gólnych nieruchomości będą mogli 
uzyskać dofinansowanie budowy 
przyłącza kanalizacyjnego. Warun-
kiem dofinansowania jest zawar-
cie umowy z Gminą oraz wykona-
nie przyłącza zgodnie z warunkami 
wydanymi przez Zakład Budżetowy 
Gospodarki Komunalnej w Brennej. 
Wysokość dofinansowania do bu-
dowy przyłącza (bez przykanaliku) 
to 100 % kosztów wykonania, nie 
więcej jednak niż 10 tys. zł.

  UG Brenna
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Zimowe utrzymanie dróg gminnych

Gmina Brenna realizuje zadania 
związane z zimowym utrzymaniem 
dróg gminnych (odśnieżanie, posy-
pywanie materiałami uszarstniają-
cymi i zwalczanie śliskości) poprzez 
własną jednostkę organizacyj-
ną – Zakład Budżetowy Gospodar-
ki Komunalnej w Brennej na terenie 
miejscowości Górki Wielkie i Górki 
Małe oraz wykonawcy wyłonionego 
w trybie przetargowym w miejsco-
wości Brenna – w sezonie zimowym 
2018/2019 zamówienie to uzyskała 
firma DRO-MOST Marek Kunz z sie-
dzibą w Brennej przy ul. Góreckiej 
56. W miejscowości Brenna z uwagi 
na górski charakter zakres prac jest 
szerszy (np. wywożenie nadmiaru 
śniegu oraz inne czynności jak pra-
ca ciężkiego sprzętu – koparek czy 
wirników). Gmina nie odpowiada za 
zimowe utrzymanie dróg powiato-
wych i znajdujących się przy nich 
chodnikach dla pieszych (droga 
główna Skoczów – Brenna, ul. Le-
śnica w Brennej, ul. Bielska i Szpota-
wicka w Górkach Wielkich oraz dro-
ga Brenna Skrzyżowanie – Ustroń 
Nierodzim przez Lipowiec). Łącznie 
do utrzymania przez służby komu-
nalne oraz wykonawcę komercyjne-
go jest 110 km dróg gminnych.

Na sfinansowanie zamówienia 
publicznego dotyczącego zimo-
wego utrzymania w miejscowości 
Brenna przeznaczono kwotę 550 
tys. zł brutto, z czego na odśnieża-
nie 231 tys. zł, a na zwalczanie śli-
skości (posypywanie) 319 tys. zł. 
(oszacowanie wartości zamówienia 
dokonano na podstawie średnich 
kosztów poprzednich akcji zimowe-
go utrzymania dróg). Obecnie środ-
ki na to pierwsze zadanie zosta-
ły wyczerpane, dlatego Gmina roz-
pisała przetarg nieograniczony na 
kontynuację prac związanych z usu-
waniem śniegu z dróg gminnych 
(data składania ofert to 29 stycz-
nia br.). Na sfinansowanie dalszych 
prac w zakresie odśnieżania prze-
znaczono kwotę w wysokości 231 
tys. zł. Przewiduje się, że na „posy-
pywanie” dróg gminnych środki nie 

będą musiały być zwiększane. 
W zakresie odśnieżania obowią-

zuje zarządzenie nr 193/2018 Wójta 
Gminy Brenna z dnia 1 października 
2018 r. w sprawie zimowego utrzy-
mania dróg gminnych określające 
zasady i standardy ich utrzymania 
po ustaniu opadów śniegu. Czyn-
ności te polegają na doprowadze-
niu do stanu jezdni odśnieżonej, 
przy czym w miejscach zasp od-
śnieżony powinien być co najmniej 
jeden pas ruchu z wykonaniem mi-
janek w następujący sposób: przy 
śniegu luźnym w ciągu 16 godzin, 
śnieg zajeżdżony jest dopuszczony 
(występuje), nabój śnieżny jest do-
puszczony (występuje), zaspy mogą 
występować do 24 godz. Ponadto 
dopuszcza się przerwy w komuni-
kacji do 24 godz. W praktyce pod-

jęcie działań trwa znacznie krócej, 
ponieważ służby komunalne oraz 
wykonawca wyłoniony w przetar-
gu dokładają starań by wspomnia-
ne prace podejmować niezwłocz-
nie. Pamiętać jednak należy, że pra-
ce związane z odśnieżaniem reali-
zowane w trudnym terenie górskim 
oraz w niekorzystnych warunkach 
pogodowych wykonywane są śred-
nio w tempie ok. 1 km na 0,5 go-
dziny. Długość sieci dróg gminnych 
oraz konieczność przemieszczania 
sprzętu (np. po drogach powiato-
wych) uniemożliwia jednoczesne 
utrzymanie wszystkich odcinków  
w jednakowym standardzie w tym 
samym czasie.

  UG Brenna
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Nowy sprzęt w Zakładzie Budżetowym 
Gospodarki Komunalnej 

W grudniu 2018r Zakład Budże-
towy Gospodarki Komunalnej zaku-
pił używany  wielozadaniowy samo-
chód marki Unimog typ U-400 wraz 
ze sprzętem do zimowego utrzyma-
nia dróg, tj. pługiem odśnieżnym  
i posypywarką nasobną. Samo-
chód zakupiono na potrzeby bry-
gady remontowo-drogowej, która 
w ramach akcji zimowego utrzyma-
nia dróg odśnieża i uszarstnia drogi 
na obszarze Górek. W miarę posia-
danych możliwości wykonuje rów-
nież uszarstnianie dróg na obszarze 
Brennej. 

W ramach letniego utrzyma-
nia dróg możliwe jest wykorzysta-
nie samochodu do wszelkich prac 
transportowych również w trud-
nym górzystym terenie.  Odciążony 
w ten sposób zostanie samochód 
VW Crafter, którym między innym  
przewożono beton np. do mon-
tażu wodozwodów. Zastosowany  
w pojeżdzie dwuobwodowy układ 
hydrauliki zewnętrznej, oraz wyj-

ście wału odbioru mocy stwarza 
możliwość wykorzystania przy ko-
szeniu poboczy dróg oraz innych 
prac z wykorzystaniem ramienia 
wysięgnikowego. Zakup sfinanso-

wano ze środków Gminy Brenna. 
Koszt zakupu  219555 zł.

   ZBGK

Uwaga akcja „Bezpieczne ferie 2019”
Publikujemy informację Pań-

stwowego Powiatowego Inspekto-
ra Sanitarnego w Cieszynie nt. akcji 
„Bezpieczne ferie 2019”.

„Uprzejmie informuję, że na te-
renie Województwa Śląskiego roz-
poczęła się akcja "Bezpieczne ferie 
2019". Jej celem jest przede wszyst-

kim zapewnienie dzieciom i mło-
dzieży bezpiecznego wypoczynku 
zimowego.  

Pracownicy Powiatowej Sta-
cji Sanitarno – Epidemiologicznej 
w Cieszynie prowadzić będą dzia-
łania informacyjno-edukacyjne  
w zakresie bezpiecznych zachowań 

zdrowotnych oraz  nadzór nad wa-
runkami higieniczno – sanitarny-
mi w obiektach organizujących wy-
poczynek  zimowy dla dzieci i mło-
dzieży, w placówkach nauczania  
i wychowania, a także w obiektach 
żywnościowo-żywieniowych na te-
renie powiatu cieszyńskiego”. 
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Co zrobić ze starymi oponami?
Większość z nas posiada samo-

chód i co kilka lat boryka się z pro-
blemem wymiany opon. O ile ła-
twiej i wygodniej jest je zamówić   
i zakupić, o tyle trudniej jest się ich 
pozbyć. Na co należy zwrócić uwa-
gę kupując te nowe, by stare nie lą-
dowały w przydrożnym rowie lub 
lesie? 

Po pierwsze, warto szukać sprze-
dawców, którzy oferują zabranie 
zużytych opon przy zakupie tych 
nowych, co nie jest łatwe, bo wie-
lu z nich tłumaczy się, że nie ma co 
z nimi zrobić (brak magazynu, itp.)  
Przedsiębiorcy, którzy wprowadza-

ją na terytorium kraju produkty ta-
kie jak opony, smary czy oleje są zo-
bowiązani zapewnić ich odzysk i re-
cykling. W przypadku jego nieosią-
gnięcia ponoszą opłaty zgodnie  
z ustawą z dnia 11 maja 2001 r. 
o obowiązkach przedsiębiorców 
w zakresie gospodarowania nie-
którymi odpadami oraz o opłacie 
produktowej (t.j.: Dz. U. z 2018 r. 
poz.1932). 

Po drugie, zanim ostatecznie je 
wyrzucisz, pomyśl czy nie potrze-
bujesz doniczki, mebla ogrodowe-
go, huśtawki czy innego elementu 
dekoracyjnego i użytecznego. Na 

pewno znajdziesz coś dla siebie na 
stronach internetowych poświęco-
nych recyklingowi.

Jeśli już wyczerpałeś swoje po-
mysły na przerabianie starych 
opon, pozostaje Ci ich wystawienie 
przed posesję w terminie zbiórki 
odpadów wielkogabarytowych po-
danym w Harmonogramie wywozu 
śmieci na rok 2019 lub dostarczenie 
ich na PSZOK (dotyczy osób, któ-
re złożyły deklarację). Pamiętaj by 
ich nie wyrzucać w miejsca do tego 
celu nieprzeznaczone.         

       UG Brenna     

Eko-Wieści
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Jakim „drewnem” nie palić w piecu

Informacja dotycząca projektu: Poprawa jakości 
powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE 

w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Brenna

Mimo możliwości uzyskania do-
finansowań na wymianę nisko-
sprawnych i nieekologicznych pie-
cy, nadal większość nieruchomo-
ści na terenie gminy opalanych jest 
najczęściej piecami na paliwo sta-
łe, gdzie jako opał stosuje się m.in. 
drewno. Pozostaje pytanie: co jest 
drewnem a co już odpadem?

Uchwała antysmogowa nie po-
zwala na spalanie „biomasy stałej, 
której wilgotność w stanie robo-
czym przekracza 20%”, więc  dom 
można  opalać jedynie suchym i se-
zonowanym drewnem (minimum 2 
lata ale im dłużej tym lepiej).

Nie można palić: drewna zanie-
czyszczonego impregnatami i po-
włokami ochronnymi, fornirów, tro-
cin, wiórów, ścinków pochodzących 
z obróbki płyt wiórowych, palet nie 
mówiąc już o meblach. 

     UG Brenna

Informujemy, iż rozstrzygnięcie 
konkursu organizowanego przez 
Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Śląskiego, w ramach Progra-
mu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2014-2020 (nabór 
nr RPSL.04.01.03-IZ.01-24-199/17),  
w ramach którego Gmina Brenna 
złożyła wniosek o dofinansowanie 
realizacji projektu pn.: Poprawa ja-

kości powietrza poprzez zwiększe-
nie udziału OZE w wytwarzaniu 
energii na terenie Gminy Brenna, 
został przesunięty ze stycznia 2019 
r. na luty 2019 r.

Źródło informacji: www.rpo.slaskie.pl

Reklama w miesięczniku „Wieści znad Brennicy” 
1/8 strony – 50zł netto, ¼ strony – 100 zł netto,
½ strony – 200 zł netto, 1 strona – 400zł netto

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



11 Strona 11

W
ieści znad

 Brennicy

Wieści znad Brennicy

Eko-Wieści
Jak ograniczyć zużycie plastiku

Obwieszczenie 

Zgodnie z ekokalendarzem  
w dniu 23 stycznia 2019 r. obcho-
dziliśmy dzień bez opakowań folio-
wych. Ten dzień ma na celu przypo-
mnieć nam, że niepotrzebnie kupu-
jemy aż tyle artykułów pakowanych 
w folie, zbyt często korzystamy  
z jednorazówek, a co gorsza nie 
umiemy się z tym plastikiem ob-
chodzić. Na terenie Gminy prowa-
dzi się selektywną zbiórkę odpa-
dów. Każdy właściciel nierucho-

mości, który deklaruje w Urzędzie, 
że jego rodzina będzie taką segre-
gację prowadzić, korzysta z niż-
szej opłaty, którą co kwartał uisz-
cza do Gminy. Z pośród wszyst-
kich odpadów podlegających se-
gregacji najwięcej zbieramy wła-
śnie żółtych worków czyli metali  
i tworzyw sztucznych. Niestety, ja-
kość plastiku wykorzystywanego 
do tworzenia opakowań jest bardzo 
słaba i z trudem nadaje się do recy-

klingu. Ponadto, niepokojącym jest 
fakt, że zbieramy coraz mniej szkła 
i papieru. Za opakowania w sklepie 
nie możemy brać odpowiedzialno-
ści, ale może przy następnych zaku-
pach zamiast kupować sok w butel-
ce plastikowej kupić ten w szklanej 
lub warzywa sprzedawane luzem  
a nie na tackach owiniętych dodat-
kowo folią. 

  UG Brenna

Na podstawie  art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  

o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. 2018 r. poz. 2081 ze zm.),  

Wójt Gminy Brenna informuje o opracowywaniu projektu dokumentu „Strategia Rozwoju 

Gminy Brenna do 2020. Aktualizacja” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko, 

oraz o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach strategicznej oceny  

oddziaływania na środowisko i wyłożeniu tych dokumentów do publicznego wglądu.

Z niezbędną dokumentacją sprawy oraz stanowiskami Regionalnego Dyrektora  

Ochrony Środowiska w Katowicach i Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego  

Inspektora Sanitarnego  w Katowicach można zapoznać się w Urzędzie Gminy Brenna  

ul. Wyzwolenia 77, II piętro, pok. 29 (w godzinach pracy urzędu).

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone: 

1) w formie pisemnej (na adres: Urząd Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna)

2) ustnie do protokołu (osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Brenna); 

3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej (na adres: poczta@brenna.org.pl)

Uwagi i wnioski można składać w terminie od 11.02.2019 r. do 4.03.2019 r.

Uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Brenna.



12Strona 12 Wieści znad Brennicy

W
ie

śc
i z

na
d

 B
re

nn
ic

y
Edukacja

Adwent w Wiedniu
Adwentowe wyjazdy uczniów 

Szkoły Podstawowej w Górkach 
Wielkich stają się już powoli trady-
cją…

Wraz z turystami z całego świata 
mogą oni uczestniczyć w bożonaro-
dzeniowym jarmarku świątecznym, 
poczuć niepowtarzalny klimat zbli-

żających się świąt, zwiedzić wspa-
niałe zabytki stolicy Austrii, poznać 
jej historię.

Spacer głównymi ulicami wie-
deńskiej starówki, przypominający-
mi w tym okresie barwnie przystro-
jone i oświetlone sale balowe za-
pełnione radosnym tłumem gości, 

pozostawia niezapomniane wraże-
nia.

Nasi uczniowie z łatwością wpi-
sali się w atmosferę beztroskiego 
świętowania, wykonując brawuro-
wo dynamiczną piosenkę Siklawy 
– „Takiego Janicka", co też spotkało 
się z żywą reakcją międzynarodo-
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Świąteczne przedstawienie w góreckiej szkole
Tradycyjnie w Szkole Podstawo-

wej im T. Kościuszki w Górkach Wiel-
kich 20 grudnia wystawione zosta-
ły jasełka pt. "Smutne święta?". Te-
goroczny program nawiązywał do 
przedświątecznego zabiegania lu-
dzi robiących ostatnie świąteczne 
zakupy, bogatej oferty promocyj-
nej w sklepach oraz prac porządko-
wych w domach rodzinnych. Mali 
aktorzy przenieśli widzów do Be-
tlejem sprzed ponad dwóch tysięcy 
lat. Babcia opowiedziała dzieciom 
o Bożym Narodzeniu, a także cieka-
wą historię Starego Pasterza i jego 
wnuczki.  W scenach pokazujących 

dzisiejszy wymiar świąt przewijało 
się pytanie: "Czy nie przeoczyliśmy 
płaczu malutkiego Jezusa?". Har-
cerka dotarła ze światełkiem betle-
jemskim na uroczystą wigilię. Wy-
stęp zakończyło wygłoszone przez 
dzieci Orędzie z groty betlejemskiej 
Lamberta Nobema. Jasełka odbędą 
się 6 stycznia w Domu Parafialnym 
przy parafii p.w. Wszystkich Świę-
tych w Górkach Wielkich, gdzie za-
proszono parafian, a także 20 stycz-
nia w kościele p.w. Św. Jana Sarkan-
dra u ojców Franciszkanów podczas 
adoracji przy Bożym Żłóbku.

I tym razem ekumeniczne kolę-

dowanie przeniesie się ze sceny na 
całą widownię, rozświetlając twa-
rze, a przede wszystkim serca przy-
byłych gości.

Jasełka przygotowali: grupa for-
macyjna "Dzieci Boże" pod opie-
ką Pani Małgorzaty Dziadkiewicz, 
szkolny chór "Perspektywa" wraz 
z zespołem instrumentalnym pod 
kierownictwem Pana Marcina Jana-
sika oraz chór "Świetliki" pod dyrek-
cją Pani Bogusławy Jaworskiej.

   Małgorzata Dziadkiewicz

wej publiczności.
Dodatkową atrakcją tegoroczne-

go wyjazdu była wizyta w tzw. wio-
sce Hundertwassera. To kompleks 
obiektów, zaprojektowanych przez 
nietuzinkowego, austriackiego ar-

chitekta światowej sławy, inspiru-
jącego się w pewnym stopniu twór-
czością Gaudiego. Dzieła Hunder-
twassera charakteryzują się konse-
kwentnym brakiem symetrii, unika-
niem prostych linii i kątów.

Integralnymi elementami bu-
dowli stają się drzewa i krzewy ro-
snące na dachach i w zagłębieniach 
murów.

 Karolina Jurys-Szmukier
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Poznaj Instruktorów „Bazy Talentów” OPKiS
 Dorota Musialik - …w końcu z Brennej do Bielska 

przez góry nie jest tak daleko…
W zdrowym ciele zdrowy duch. 

Tak bym podsumowała Dorotę, któ-
ra uczy gry na skrzypcach w na-
szej „Bazie Talentów” już ładnych 
parę lat. Niewysoka, szczupła, za-
wsze uśmiechnięta. Mało narzeka, 
dużo chwali, dla swoich uczniów 
ma miękkie serce i zawsze słowo 
wsparcia. Choć, gdy trzeba, mobi-
lizuje też poważniejszym ostrzeże-
niem. Bardzo pogodny typ człowie-
ka. I przeraziła mnie raz informacją, 
że po zajęciach do domu wraca… 
pieszo. Mąż ją przywiózł i wrócił  
a ona idzie na spacer przez Karkosz-
czonkę do Bielska. Myślałam, że żar-
tuje. Nie żartowała. Ten jeden raz – 
nie zartowała.

Niepozorna dziewczyna, którą 
– jak sama mówi – w sklepach na-
dal pytają o dowód osobisty, ma za 
sobą maturę muzyczną, jest absol-
wentką Akademii Muzycznej w kla-
sie skrzypiec oraz cieszyńskiej filii 
Uniwersytetu Śląskiego na kierun-
ku Edukacja Muzyczna. Interesuje 
się też psychologią i holistycznym 
podejściem do zdrowia. Oprócz 
Bazy Talentów Dorota Musialik uczy 
też w bielskiej szkole muzycznej. 
Oczywiście – na skrzypcach.

Anna Musioł:  Czy Twoim zda-
niem skrzypce to łatwy instru-
ment? Na temat nauki na nim zda-
nia są podzielone, a rodzice dzie-
ci, które zaczynają naukę często 
początkowo przechodzą katusze 
słuchając, jak ćwiczą ich dzieci… 
Ile lat powinny mieć dzieci, by za-
cząć? Jak ważny jest słuch? Na ile 
da się przepracować pewne rze-
czy?

Dorota Musialik: Uważam, że 
skrzypce to bardzo trudny instru-
ment. Oczywiście każdy może się 
uczyć, ale nie będzie to prosta dro-
ga. Nawet osoby z bardzo dobrym 
słuchem muszą włożyć wiele wysił-
ku w ćwiczenie. Jeżeli dziecko nie 

ma takich predyspozycji może grać 
dla przyjemności, dlatego nie odra-
dzam nikomu spróbowania. 

Natomiast jeśli chodzi o wiek to 
zależy co chcemy osiągnąć i jaką 
metodę nauki wybieramy. Bez zna-
jomości nut i w podstawowym za-
kresie dziecko trzyletnie jest w sta-
nie grać. Natomiast więcej teorii  
i szersze możliwości mamy w wieku 
szkolnym.

AM: Jak wspominasz swoje 
pierwsze zetknięcie ze skrzypca-
mi?

DM: Moje początki że skrzypca-
mi były nieco burzliwe ponieważ 
bardzo chciałam grać na... fortepia-
nie. Jednak moja mała dłoń i bar-
dzo dobry słuch spowodowały, że 
zostałam zapisana na skrzypce. Pod 
koniec podstawówki zapomniałam 
jednak o klawiszu i dziś nie żałuję 

tego.
AM: A dziś? Czy poza naucza-

niem jesteś też koncertującym 
muzykiem? Jak wygląda Twoja 
pozaedukacyjna działalność mu-
zyczna?

DM: Jak każdy nauczyciel od 
czasu do czasu występuję. Gram  
w orkiestrach, zespołach kameral-
nych lub solo. Uroczystości kościel-
ne nie są mi zatem obce.

AM: Słuchasz muzyki skrzyp-
cowej? Jaką właściwie muzykę lu-
bisz?

DM: Słucham głównie muzyki 
klasycznej, choć lubię także rocka.

AM: … i idąc tym tropem… 
Wiem, że jesteś też zapalonym 
sportowcem. Biegasz, dużo cho-
dzisz po górach. Znajdujesz na to 
tyle czasu, ile byś chciała?

DM: Tak, bardzo dużo biegam 
i chodzę po górach, ale niestety wy-
gospodarowanie na to czasu nie 
jest łatwe i zawsze pozostaje niedo-
syt, że chciałoby się więcej. Mimo 
wszystko cieszę się, że ten czas jed-
nak jest.

AM: Nie boisz się, że sportowe 
kontuzje mogą zaszkodzić gra-
niu? Wielu muzyków się tego oba-
wia.

DM: O kontuzjach słyszę odkąd 
poszłam do szkoły muzycznej. Za-
braniano mi wtedy wszystkiego,  
a WF nie był zbyt ciekawy. Dopiero 
na studiach sama zaczęłam coś ro-
bić i okazało się to strzałem w dzie-
siątkę. Zresztą większość wypad-
ków dzieje się w domu i nigdy nie 
wiadomo co nas dopadnie.

AM: Czyli, paradoksalnie, im 
więcej ruchu, im lepsza kondy-
cja ogólna… tym mniejsze szanse 
na nagłe kontuzje. To dobre pod-
sumowanie. Dziękuję Ci bardzo 
za rozmowę i życzę powodzenia  
w dalszej pracy, także tej u nas.

DM: Dziękuję.
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Dzień  Babci  i  Dziadka  u  Seniorów

W dniu 23.01.br w naszym klubie 
obchodziliśmy Dzień Babci i Dziad-
ka. Dzięki przychylności p. dyr. Kata-
rzyny Macura mieliśmy zaszczyt go-
ścić w Domu Przytiulia. Same tam 
bycie robi wrażenie. Swoją obecno-
ścią zaszczycił nas wójt Jerzy Pilch, 
a kropkę nad „ i „ postawiły maluchy 
z przedszkola w Brennej Centrum  
z p. Marią Greń na czele. Zebranych 
przywitał Ludwik Gluza, który to na 

ręce p. Brygidy Gawlas złożył życze-
nia dla wszystkich babć, zaś p. Ma-
ria Małysz złożyła życzenia na ręce 
p. Jerzego Pociecha dla wszystkich 
dziadków.        Pan  wójt Jerzy Pilch 
dla wszystkich babć i dziadków re-
cytował piękne wierszyki. Nasi mi-
lusińscy zaśpiewali piękne kolędy 
i wykonali tańce do znanych pie-
śni, które też przesłały nam życze-
nia. Za przepiękne występy zosta-

li nagrodzeni gromkimi brawami  
i symboliczną dużą czekolada. Jesz-
cze raz im serdecznie dziękujemy. 
W tak pięknym dniu swoje urodzi-
ny obchodzili solenizanci; p. Krysty-
na Żyłka, p. Roman Sikora, p. Leszek 
Szymański. Impreza została przygo-
towana przez Zarząd Klubu.

                                                                                                     
                   Ludwik Gluza   
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Niech żyje tradycja, czyli pierwsze 
Breńskie Szkubaczki

11 stycznia 2019 roku w Gmi-
nie Brenna odbyło się wydarzenie 
będące symbolicznym nawiąza-
niem do znanej na Śląsku Cieszyń-
skim tradycji szkubaczek. Pierwot-
nie zwyczaj  polegał na wielogo-
dzinnych spotkaniach w sąsiedzkim  
i rodzinnym gronie. Głównym mo-
tywem tych spotkań była praca 
przy gęsim pierzu, by finalnie mo-
gło ono zostać wykorzystane jak 
główny, bo dający przyjemne cie-
pło, materiał kołder (pierzyn) i po-
duszek. Wytwór pracy był niezwy-
kle cenny, dawniej często stano-
wił posag dla przyszłej panny mło-
dej. Zgromadzeniom towarzyszył 
biesiadny klimat, żarty, opowieści  
i śpiewy, a po skończonej pracy 
również tańce.

Dawniej właśnie w ten sposób 
pielęgnowano relacje społeczne 
oraz celebrowano długie zimowe 
wieczory, gdy zakończył się okres 
prac na polu.

Jeszcze niespełna 30 lat temu 
tradycja ta była regularnie podtrzy-
mywana. Z biegiem czasu zwyczaj 
zaczął powoli odchodzić w zapo-

mnienie i w ostatnich latach kulty-
wowany był już tylko przez nielicz-
nie gospodynie. W tym roku trady-
cyjne szkubaczki nabrały nowej for-
my, dzięki wydarzeniu zainicjowa-
nemu przez Ośrodek Promocji Kul-

tury i Sportu Gminy Brenna.
Tegoroczne “Breńskie Szkubacz-

ki” miały charakter swojskiego spo-
tkania przy wspólnym stole, gdzie 
przybyli goście zajęli się rozmowa-
mi, śpiewem i naturalnie darciem 
pierza - odtwarzając przy tym tra-
dycje przodków. Jak za dawnych lat 
spotkali się młodsi i starsi miesz-
kańcy Gminy. Była to żywa lekcja hi-
storii, a dla niektórych sentymen-
talny powrót do czasów młodości. 
Wydarzenie uświetnił występ kape-
li góralskiej “Maliniorze’’.

Całości dopełniły wyśmienite re-
gionalne potrawy - placki z blachy 
podane z wyrzoskami oraz bryński 
kołocz.

Wydarzenie wpisuje się w ak-
tualną strategię Gminy dotyczą-
cą zachowania tożsamości regionu.
Obecny podczas “Breńskich Szku-
baczek” wójt Gminy Brenna Je-
rzy Pilch podkreślił, że to pierwsze  
z wielu spotkań, które będą odtąd 
regularnie odbywać się w niedaw-
no otwartym Beskidzkim Domu Zie-
lin “Przytulia”. Ważne przy tym jest 
postawienie na tradycję, odbudowa 
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Edukacja
lokalnych zwyczajów związanych  
z rękodziełem i rzemiosłem oraz 
wypracowanie atrakcyjnego pro-
duktu turystycznego, który przeło-
ży się na rozpoznawalność Gminy 
Brenna. Prawdziwą kuźnią dla re-

alizacji tych zamierzeń ma stać się 
właśnie "Przytulia".

Pierwsza edycja "Breńskich 
Szkubaczek" z pewnością okazała 
się być trafionym pomysłem. Duże 
zainteresowanie mieszkańców oraz 

pozytywne opinie uczestników mo-
tywują do organizacji podobnych 
wydarzeń zakorzenionych w daw-
nych tradycjach mieszkańców Gmi-
ny Brenna.

  UG Brenna
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Zimowa Opowieść 

Morawska Brama

W styczniu ponownie gościliśmy 
na scenie Beskidzkiego Domu Zie-
lin Przytulia teatr Uśmiech z przed-
stawieniem „Zimowa Opowieść”. 

Pani Zima zabrała dzieci do lasu, 
który jak się okazuje w zimie wcale 
nie śpi – a przekonał się o tym także 
Miś Gerwazy, który mimo usilnych 

starań nie potrafił zasnąć tej zimy. 
Miś chodzi po lesie, w czasie tego 
spaceru poznaje zwierzęta i posta-
cie żyjące zimową porą, a których 
nie poznałby bo zwykle śpi. Wi-
dzowie wraz Gerwazym dowiadują 
się czym jest „koło życia”, jaką florę  
i faunę spotkamy zimą w lesie, po-

znają też ich zwyczaje. Aktorzy we 
wspaniały sposób zabrali małych 
widzów w zimową scenerię, dzie-
ci były zachwycone – zatem już się 
cieszymy na kolejne spotkania z te-
atrem. 

  OPKiS Brenna

25 stycznia 2019r. na deskach 
sceny Beskidzkiego Domu Zie-
lin Przytulia, odbyło się niezwykłe 
eklektyczne „widowisko” Morawska 
Brama – wspaniałe połączenie pol-
skiej i czeskiej muzyki z nietuzin-
kowymi animacjami, gościliśmy ze-
spół Chwila Nieuwagi z Kubą Bloke-
szem i Martyną Czech. Koncert nie-
zwykle radosny, lekko przeniósł wi-

dzów do krainy wypełnionej utwo-
rami Karla Plíhala, Jaromíra Noha-
vicy oraz zespołów Poletíme? i Je-
len, animacje zaś przesycone były 
żywym humorem cytatów ze Szczy-
gła, Hrabala i Haška. Zaskakującym 
gościem na scenie była maskotka 
jednego z bohaterów kultowego 
już animowanego serialu Sąsiedzi, 
pojawiająca się w rytm muzyki, któ-

rą doskonale znamy wszyscy. Kon-
cert był dużą niespodzianką i dla 
widzów, i dla organizatorów – albo-
wiem wyprzedały się wszystkie bi-
lety. Takich koncertów będzie wię-
cej, obserwujcie zatem strony Przy-
tuli aby zdążyć z zakupem biletów. 

  OPKiS Brenna
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Małych Kolędników wielkie przygody

W tym roku już po raz 10 Dziecię-
cy Zespół Regionalny „Mała Bren-
na” wybrał się w świąteczne odwie-
dziny po Gminie Brenna i nie tylko. 
Zima to dla nas zawsze pracowity 
okres. W tym roku pierwszą naszą 
kolędową próbą był koncert pod-
czas mroźnego Jarmarku Świątecz-
nego na scenie breńskiego Amfite-
atru. Dla wielu małych artystów był 
to pierwszy w ich karierze występ 
wśród starszych kolegów z zespo-
łu. Podczas Jarmarku można było 
również wesprzeć naszą działalność 
wrzucając dowolną kwotę do pusz-
ki w zamian za pyszne, domowe cia-
sta upieczone przez mamy naszych 
tancerzy i tancerek. 

Kolejnym spotkaniem z wi-
downią był już tradycyjnie kon-
cert kolęd w Wigilię przed Pasterką  
w Kościele pw. Św Jana Sarkandra  
w Brennej – Lachach. Serdecznie 
dziękujemy księdzu Proboszczowi, 
Czesławowi Szwed za to, że co roku 
przyjmuje nas w tym szczególnym 
dniu i sprawia, że możemy cieszyć 
się z narodzenia Pana z tak wieloma 
osobami. 

W II Dzień Bożego Narodzenia 
wzięliśmy udział w Rodzinnym Kon-
cercie Kolęd organizowanym przez 
pana Janka Stasia w Beskidzkim 
Domu Zielin „Przytulia”. Tam mogli-
śmy się zaprezentować w pięknej, 
kolorowej oprawie świetlnej i w to-

warzystwie wielu zdolnych muzy-
ków.

Weekend 28 i 29 grudnia mi-
nął nam na tym najbardziej trady-
cyjnym kolędowaniu – od domu 
do domu. Dzięki wielkiemu sercu 
pana Olszara, właściciela restau-
racji „Skalny Dworek”, który poży-
czył nam wygodny i ciepły pizzobus 
mogliśmy przemieszczać się szyb-
ciej, na większe odległości i odwie-
dzić więcej osób. Dziękujemy też 
przesympatycznemu panu kierow-
cy, który znosił dzielnie naszą roz-
bawiona ekipę.

8 stycznia odwiedziliśmy pod-
czas Wigilijki z kolędowo-tanecz-
nym koncertem pracowników 
Gminnej Spółdzielni w restauracji 
Beskid w Brennej. Było to bardzo 
wesołe spotkanie.

15 stycznia pokazaliśmy się też 
na Zimowym Koncercie „Bazy Talen-
tów” OPKiS, gdzie dzieci były oglą-
dane przede wszystkim przez swo-
ich rodziców, zatem najlepszą wi-
downię z możliwych. A 20 stycznia 
wystąpiliśmy na zaproszenie Pro-
boszcza tamtejszej parafii w koście-
le pw. Najświętszego Serca Pana Je-
zusa w Krzyżkowicach na Śląsku. 
Przyjęci zostaliśmy bardzo serdecz-
nie nie tylko w garderobie, gdzie 
czekało na nas mnóstwo pyszności, 
ale przede wszystkim już w świąty-
ni, przez widownię. Kościół był wy-

pełniony po brzegi. „Mała Brenna” 
kłaniała się 3 razy, bisowała i żegna-
na owacjami na stojąco. 

Tej zimy po raz pierwszy też zor-
ganizowaliśmy własną zespoło-
wą Wigilijkę i już wiemy, że to jed-
no z najważniejszych spotkań w ze-
społowym życiu. Udało się nam też 
załapać na bardzo dobrą, kuligo-
wą pogodę, co skrzętnie wykorzy-
staliśmy, szalejąc w dolinie Hołcy-
ny na – uwaga! – 4 zaprzęgach! Ku-
lig skończył się ogniskiem przy Am-
fiteatrze i wielką śnieżkową bitwą. 
Tu serdeczny uśmiech wysyłamy 
pani Dorocie Staś, która pożyczyła 
nam szpikulce na których upiekli-
śmy kiełbaski.

Jeszcze raz dziękujemy bardzo 
wszystkim, którzy pomogli nam 
zrealizować nasze zimowe koncer-
ty, kolędowania, wyjazdy i zaba-
wy. Przede wszystkim z całego ser-
ca dziękuję Rodzicom dzieci, któ-
rzy dbali o stroje, jeździli z nami na 
wyjazdy, wyczesali dziesiątki war-
koczy, wyprasowali mnóstwo ręka-
wów i podali morze herbaty ma-
łym artystom. Dziękujemy tym, któ-
rzy przyjęli nas w swoich domach. 
Dziękujemy wszystkim darczyńcom 
– dzięki Wam nasza działalność bę-
dzie łatwiejsza.

Do siego roku!

  Anna Musioł
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Półrocze Bazy Talentów
Dzieci i młodzież pracujące we 

wszystkich sekcjach „Bazy Talen-
tów” OPKiS zakończyły pierwszy se-
mestr swoich zajęć. Podsumowa-
niem tego okresu były dwa Zimowe 
Koncerty Bazy Talentów, które od-
były się 15 stycznia w Beskidzkim 
Domu Zielin „Przytulia” i 17 stycz-
nia w góreckim „Mikroklimacie”. Wi-
downią obu koncertów byli przede 
wszystkim rodzice podopiecznych 
BT, którym w tym miejscu składam 
ogromne podziękowania za co-

dzienne motywowanie dzieci do 
dalszej nauki, ćwiczeń i regularne-
go uczestnictwa w zajęciach. 

W Brennej zaprezentowali się 
uczniowie Doroty Musialik (skrzyp-
kowie), Błażeja Żura i Sebastiana 
Kreta (gitarzyści) oraz Dziecięcy 
Zespół Regionalny „Mała Brenna”.  
Z Kolei w Górkach swoich uczniów 
pokazali Olha Marchuk (skrzypko-
wie), Tymoteusz Bączyk (bębnia-
rze i gitarzyści), Magdalena Matula 
– Kisiała (kółko teatralne) oraz Bła-

żej Żur i Sebastian Kret (gitarzyści). 
Instruktorom gratulujemy owocnej 
pracy i życzymy, by młodzi adepci 
nadal przynosili wam wiele powo-
dów do dumy. Dziękujemy księdzu 
Proboszczowi Romanowi Berke za 
przyjęcie nas w „Mikroklimacie”.

Scenografię do obu koncertów 
przygotowała sekcja plastyczna, 
prowadzona przez p. Asię Koniecz-
ny.

   OPKiS
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Kolędowanie po Góralsku

7 stycznia w Brennej w Karczmie 
na Kamieńcu odbyło się spotkanie 
opłatkowe Górali Śląska Cieszyń-
skiego. Spotkali się przedstawicie-
le z Brennej, Ustronia, Wisły, Konia-
kowa, Istebnej, Jaworzynki oraz gó-
rale z Zaolzia. Tradycja, przepiękne 
regionalne stroje, regionalny wy-
strój wnętrza stworzyły niezapo-
mniany i melancholijny nastrój. Był 
czas na wspomnienia, złożenie so-
bie życzeń, połamanie się opłat-
kiem.

Spotkanie opłatkowe i nowo-
roczne życzenia nie mogły się 
obejść bez śpiewu kolęd.

Kolędował dla zebranych Ro-
dzinny Zespół Pieśni i Tańca „Ko-
tarzanie” oraz Grupa Artystyczna 
„Brucliki”. Zagrali i zaśpiewali także 

Zbysiu Wałach na skrzypcach i Ania 
Musioł na akordeonie. W spotkaniu 
brali także udział przedstawicie-
le władz naszej Gminy. Obecny był 
wójt Gminy - Jerzy Pilch, Przewod-
niczący Rady Gminy Marcin Janasik, 
dyrektor Ośrodka Promocji Kultury  
i Sportu Katarzyna Macura oraz rad-
ni Gminy. Gościem Honorowym był 
Prezes Zarządu Głównego Związ-
ku Podhalan w Polsce Andrzej Sku-
pień.

W trakcie spotkania głos zabra-
li przedstawiciele władz Gminy oraz 
sami górale.

Miała miejsce również dość nie-
codzienna uroczystość. W obecno-
ści wszystkich zebranych umowę 
o wzajemnej współpracy podpisa-
ła Grupa Brucliki oraz Zespół Kota-

rzanie.
Rodzinny Zespół Pieśni i Tańca 

„Kotarzanie” w wyniku podpisanej 
umowy został reprezentacyjnym 
zespołem Związku Podhalan Od-
dział Górali Śląskich w Brennej.

Chciałabym podziękować 
wszystkim za tak liczne przybycie, 
zaproszonym gościom, kolędnikom, 
władzom naszej Gminy oraz Preze-
sowi Zarządu Głównego. Wszystkim 
tym, którzy pomogli w przygotowa-
niach i poprowadzeniu tego spo-
tkania. Mam nadzieje że w Brennej 
do takich spotkań będzie dochodzi-
ło częściej.

  Aleksandra Lalik
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Organiści na brenneńskiej parafii
„Było organistów wielu, ale ża-

den z nich nie śmiał zagrać…” to 
oczywiście parafraza słynnego cy-
tatu z naszej epopei narodowej. 
Wśród wielu cymbalistów wirtu-
ozem był Jankiel, o tym informu-
je nas Adam Mickiewicz. Wszyst-
kich muzyków, niezależnie od in-
strumentów, na których grają, moż-
na podzielić na mistrzów i zwykłych 
grajków. To oczywiście truizm, kla-
syfikacje i podziały dotyczą wszyst-
kich umiejętności. Zazwyczaj laik, 
nie mający wiedzy i umiejętności 
w danej dziedzinie, nie podejmuje 
się oceny. Zazwyczaj… Organista, 
grający czasem codziennie, a już na 
pewno co niedzielę, jest nierzad-
ko poddany ocenie parafian. Mimo 
że nie wszyscy mamy idealny słuch 
muzyczny, to większość z nas dzię-
ki wrodzonej wrażliwości jest w sta-
nie, bez zagłębiania się w szczegó-
ły, określić wartość danego wyko-
nania. Pewnie wielokrotnie słysze-
liśmy, wychodząc z nabożeństwa, 
ocenę danego organisty, zresztą 
sami nie jeden raz byliśmy autora-
mi takich komentarzy. 

Impulsem do powstania niniej-
szego tekstu były zasłyszane po raz 
kolejny oceny pracy miejscowych 
organistów. W Brennej organistką 
od wielu lat jest Jadwiga Tomala. 
Bardzo często można usłyszeć ko-
mentarze, na które nie zwracamy 
uwagi, bo dotyczą powszedniej dla 
nas sprawy. Jednak osoby, które nas 
odwiedzają, a czasem miejscowi, 
którzy bywają na mszach w innych 
kościołach z podziwem komen-
tują grę i śpiew naszej organistki: 
„mamy najlepszego organistę”, „jak 
słyszę śpiew organistów w innych 
kościołach, to nie dziwi mnie coraz 
mniejsza frekwencja ludzi przycho-
dzących na mszę”, „ tego słuchać się 
nie dało, u nas w Brennej jest zu-
pełnie inaczej”, „Alleluja w wykona-
niu organisty w kościele X w Cieszy-
nie brzmi jak pieśń żałobna, my to 
mamy w Brennej szczęście, że jest 
Pani Jadzia”, „w Brennej jest najlep-
sza organistka na Śląsku Cieszyń-

skim”. Komentarze te nie są wymy-
ślone, to autentyczne oceny. 

A jak było dawniej? Czy zawsze 
mieliśmy szczęście do dobrych or-
ganistów? Kto pełnił tę rolę przed 
wojną? Mimo niewielu źródeł moż-
na spróbować odtworzyć krótką hi-
storię organistów w brenneńskiej 
parafii. 

Dawniej, w społeczności gó-
ralskiej pełnienie określonej funk-
cji, czy wykonywanie danego za-
wodu było rzadkością. Mieszkańcy 
gór pracując na utrzymanie gospo-
darstw domowych rzadko specjali-
zowali się w danej dziedzinie, czę-
ściej poświęcali się „uniwersalnej 
pracy gospodarskiej”, to jest jedno-
czesnej hodowali zwierząt i upra-
wie roli. Czasowo imali się przy tym 
dodatkowych zajęć, np. zatrudnia-
jąc się jako drwale, wozacy itp. Oso-
by, które trudniły się jedną główną 
profesją były wyjątkowe, a przez to 
wszystkim znane. Wiadomo było, 
gdzie mieszkają młynarze, folusz-
nicy, tkacze, czy zielarze (choć i oni 
najczęściej prowadzili również go-
spodarstwa). Każdy wiedział, kto 
jest gajowym, szewcem, czy orga-
nistą. 

W Brennej początki pełnienia 
funkcji organisty sięgają czasów 

powstania miejscowej parafii. Nasz 
parafialny kościół liczy nieco ponad 
200 lat. Jego poświęcenie nastąpi-
ło 21 sierpnia 1796 roku i około tej 
daty pojawiły się w nim już pierw-
sze organy, zakupione częściowo  
z pieniędzy tzw. Funduszu Reli-
gijnego (pieniędzy Komory Cie-
szyńskiej, zarządzającej w imieniu 
księcia cieszyńskiego wioską), ale  
w większości najprawdopodobniej 
z datków samych parafian.

 Funkcję organisty od najdaw-
niejszych czasów pełnili najpewniej 
miejscowi nauczyciele. W II połowie 
XIX wieku posadę tę objął również 
nauczyciel Józef Jaworski, syn dłu-
goletniego i bardzo zasłużonego 
dla miejscowej społeczności Jana 
Jaworskiego. 

Ponieważ w natłoku obowiąz-
ków organista-nauczyciel nie mógł 
być zawsze obecny w kościele uzu-
pełniał go tzw. „Śpiywok”, czyli oso-
ba, która  pomagała zebranym 
wiernym w śpiewie: przewodniczył 
utworom żałobnym, godzinkom, 
często to on, a nie ksiądz, prowa-
dził kondukt żałobny z domu nie-
boszczyka do kościoła, po drodze 
intonując śpiewy, prowadził rów-
nież pielgrzymki. Z chwilą powo-
łania organisty rola „śpiywoka” nie 
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zniknęła, nadal pełnili swoją funk-
cję, będąc pomocą organistów. I tak 
na początku  XX wieku  „breńskimi 
śpiywokami” byli m.in. Józef Greń  
i Jan Heller z Huty, ojciec m.in. Ka-
rola i Marii zam. Kawik (tworzących 
ruch oporu w czasie II wojny świa-
towej), a także protoplasta m.in. 
utalentowanej śpiewaczki młode-
go pokolenia – Magdaleny Podżor-
skiej. 

Z zapisów źródłowych wiemy, iż 
po stu latach – w roku l894, posta-
nowiono, by w miejsce starych wy-
służonych i skromnych organów, 
sprowadzić do Brennej nowy in-
strument. Udało się to trzy lata póź-
niej. W 1897 roku kościół w Brennej 
wzbogacił się o instrument, który  
w połączeniu z odnowionym ołta-
rzem głównym oraz nabytym no-
wym obrazem św. Rodziny, znaczą-
co wpłynął na ubogacenie świątyni. 
Znaczną kwotę (1715 guldenów) po-
trzebną na zakup organów zebrano  
z wielu źródeł. Trzecią część zapew-
nił Fundusz Religijny (570 gulde-
nów), dodatkowo sam książę cie-
szyński – arcyksiążę Fryderyk, po-
darował 500 guldenów, podobną 
kwotę przeznaczył na ten cel bi-
skup wrocławski (400 guldenów). 
Brakujące 250 guldenów udało się 
zebrać pod dłuższych staraniach 
wśród lokalnej społeczności.

Więcej zapisów o breńskich or-
ganach i organistach mamy dopie-
ro od połowy XX wieku. Do połowy 
1943 roku, gdy proboszczem był ks. 
Juroszek, organistą w Brennej był 
Adolf Glajc, który wykonywał rów-
nież prace kancelaryjne, między in-
nymi prowadził księgi metrykalne. 
W 1943 r. zastąpiła go siostra pro-
boszcza – Fryderyka Juroszek, która 
pełniła tę funkcję do 1967 r. Czasem 
pomagali jej były organista Adolf 
Glajc, Andrzej Strzałkowski i Hal-
far. Frida, jak nazywano Fryderykę, 
była dziesięć lat starsza od swoje-
go brata księdza, nie tylko była or-
ganistką, mówiono, że grała bardzo 
dobrze, ale również prowadziła go-
spodarstwo na plebanii, co począt-
kowo niezbyt dobrze jej wychodzi-
ło, z czasem jednak doszła do wpra-
wy. Zmarła w Cieszynie, w Domu 

pomocy Społecznej, została pocho-
wana na cmentarzu w Brennej, jej 
pomnik istnieje do dzisiaj, chociaż 
już mocno zniszczony nadal nie za-
pomniany, mieszkańcy palą na tym 
grobie znicze, przynoszą kwiaty. 

Opowieści i anegdot związanych 
z rodzeństwem Juroszek w Brennej 
jest sporo, co świadczy o tym, że 
byli barwnymi i ciekawymi posta-
ciami. Jedną z takich historii opisu-
je ks. Jan Urbacza. „…Po pewnym 
okresie bezkrólewia stało się zupeł-
nie jasne, że Niemcy wojnę prze-
grali. Ludzie chcieli dać upust pra-
gnieniu wolności, pragnieniu po-
sługiwania się swobodnie językiem 
polskim, a w kościele organy ciągle 
grały: „Wohin soll ich mich weden”. 
I oto jednego dnia przychodzi do 
ołtarza ksiądz proboszcz Juroszek, 
a przy organach siedzi jego siostra 
Frida i zaczyna grać i śpiewać solo 
ową pieśń Schuberta. Ale ludzie 
nie wytrzymali już i jakaś brennian-
ka krzyknęła głośno: „Dosyć już tej 
niemczyzny. Śpiewamy po polsku”.  
Organy umilkły, ale nikt nie zaczął 
po polsku, więc zdenerwowana ini-
cjatorka polskiego śpiewu zrozu-
miała, że to ona musi zacząć. I za-
częła tę pieśń, która widocznie naj-
bardziej utkwiła jej w pamięci z lat 
dziecięcych, a mianowicie: „Boże, 
wspieraj, Boże, chroń nam cesarza 
i nasz kraj…”. Ale nikt nie pomógł 
śpiewać, a może inicjatorka też zro-
zumiała, że to nie najlepsza pieśń 
na taką uroczystość i w kościele na-
stała grobowa cisza. I wtedy ks. pro-
boszcz ucałował ołtarz, odwrócił się 
twarzą do wiernych, rozłożył ręce 
na Dominus vobiscum i dał właści-
we rozwiązanie: „Frida, nie śpiewaj, 
tylko graj”. I w ten sposób skończy-
ła się w Brennej okupacja i zaczęła 
PRL.” Wspomnienia dotyczące księ-
dza Juroszka i jego siostry są na tyle 
barwne i żywe wśród mieszkańców, 
że powinny doczekać się zebrania 
i osobnej publikacji. Nie tylko ce-
chują znane dla naszej społeczno-
ści postacie, ale  również obrazują 
życie codzienne góralskiej społecz-
ności, charakteryzują mieszkańców, 
a także oddają koloryt Brennej cza-
sów wojny. 

Fryderykę Juroszek na stanowi-
sku organisty zastąpił Wiktor Glajc, 
syn organisty z Lipowca. Grał tylko 
w niedzielę i święta, a także na po-
grzebach i ślubach. Wielu parafian 
doceniało jego grę, natomiast kry-
tykowano jego śpiew. Najpierw do-
jeżdżał do Brennej z Lipowca, a na-
stępnie wybudował dom w Bren-
nej na Pasiekach. Jego następcą 
był Antoni Kowal, górnik ze Sko-
czowa. Chwalono jego piękny ba-
sowy głos, natomiast jego grę oce-
niano jako poprawną. Ze wzglę-
du na sprawy rodzinne i trudności  
w pogodzeniu pracy na kopalni i gry  
w kościele zrezygnował z funkcji or-
ganisty, jednocześnie wskazał swo-
jego następcę Mariana Ociepkę  
z Górek Wielkich. Marian, jako chło-
piec, uczył się gry u znanego orga-
nisty i pedagoga Gembali. Grał na 
wszystkich nabożeństwach, rów-
nież w dni powszednie, co było  
w brenneńskim kościele nowością. 
W 1990 roku zrezygnował z pracy  
w Brennej i przyjął posadę organi-
sty w Górkach Wielkich. Ksiądz Al-
fons Chmiel oceniał jego umiejęt-
ności bardzo wysoko, uważał, że 
jest utalentowanym muzykiem. 

Po rezygnacji Mariana Ociep-
ki stanowisko organisty w Bren-
nej ksiądz Józef Budniak przeka-
zał Jadwidze Tomali, która swo-
ją grą i pięknym śpiewem uboga-
ca nabożeństwa do dnia dzisiej-
szego. Należy również pamiętać, 
iż Pani Jadwiga nie tylko jest orga-
nistką, również dyryguje parafial-
nym chórem „Benedictus”, a także 
prowadzi umuzykalniające zajęcia 
edukacyjne dla miejscowych dzie-
ci. Jest też dobrym duchem naszej 
parafii, zawsze życzliwa i otwar-
ta na mieszkańców. Nasza miejsco-
wość ma szczęście do dobrych or-
ganistów, należy przypomnieć, iż  
w Brennej Leśnicy mieszka Paweł 
Seligman, wybitny organista, które-
go można czasem usłyszeć podczas 
mszy w niedalekim Pogórzu, jest on 
również propagatorem muzyki po-
ważnej w naszej miejscowości, co 
roku organizuje wieczory muzyczne  
w kościele w Brennej Leśnicy. 

Dorota Greń-Grajewska
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Kącik		turysty

Na styku trzech granic - Trzy Kopce Wiślańskie
Gmina Brenna kryje w sobie 

mnóstwo ciekawych miejsc, o któ-
rych z pewnością nie każdy sły-
szał. Postanowiliśmy zabrać Pań-
stwa w podróż na niezbyt wyso-
ki szczyt górski, który na pierwszy 
rzut oka niczym nie różni się od in-
nych wzniesień. 

Na Trzech Kopcach Wiślań-
skich (810 m n.p.m.) bo o nich wła-
śnie mowa, spotykają się granice 
trzech miejscowości: Brennej, Wi-
sły i Ustronia. W początkowym roz-
woju osadnictwa na tych terenach 
każda jednostka osadnicza znaczy-
ła swe granice nacięciami na korze 
drzew (tzw. zakrzosy) lub kopcami 
układanymi z kamieni. Dlatego też 
na szczycie postawiono trzy kamie-
nie symbolizujące górę Trzy Kopce. 
Dla odróżnienia nazwy góry z Trze-
ma Kopcami w paśmie Błotnego 
dodano przymiotnik „Wiślańskie”, 
stąd nazwa Trzy Kopce Wiślańskie.  
Jednak w dawnych przewodnikach 
możemy znaleźć nazwę góry Malin-
ka 809 m.  

Niedaleko szczytu na turystów 
czeka drewniany domek - przytuli-
sko „Telesforówka”, w którym moż-
na odpocząć, zjeść coś pysznego 
lub po prostu skorzystać z noclegu.  
O tym jak powstało to miejsce, skąd 

się wzięła nazwa, te i wiele innych 
pytań postanowiliśmy zadać właści-
cielom „Telesforówki”. 

IT: Jak długo prowadzą Pań-
stwo „Telesforówkę” i jak się to 
zaczęło?

Andrzej Teleśnicki: Założycie-
lami „Telesforówki” byli Anna i Jan 
Teleśniccy. Oni to w roku 1989 za-
uważyli, iż szlak przebiegający przy 
domostwach jest dość często prze-
mierzany przez turystów - wpa-

dli więc na pomysł, iż wyślą swoje 
dzieci z bańką domowego kompo-
tu i kilkoma goframi na szczyt góry 
Trzy Kopce Wiślańskie - by spraw-
dzić, czy turyści są zainteresowa-
ni "tego typu atrakcjami" - o dziwo 
byli. W rok później na Trzech Kop-
cach Wiślańskich pojawiła się przy-
czepa kempingowa (coś na wzór 
dzisiejszych foodtrucków), z któ-
rych rodzice (z pomocą cioci i dzie-
ci) serwowali różne dania. Po kil-
ku latach (1994 r.)  przyczepę za-
stąpił "szałas górski", który służył 
aż do 2018. W roku 2012 rodzin-
ną firmę przejąłem ja - Andrzej Te-
leśnicki wraz z żoną Anną Tele-
śnicką, w tym też roku rozpoczęli-
śmy budowę domu mieszkalnego,  
z działalnością - od początku ma-
rząc o przeniesieniu „Telesforów-
ki” do nowego obiektu i tym sa-
mym rozszerzeniu działalności na 
cały rok, bez względu na pogodę 
(szałas służył głównie latem). Bu-
dowa trwała ponad 6 lat  aż w koń-
cu z wielką pomocą rodziców ( jak 
też dzięki kredytowi Unijnemu dla 
przedsiębiorców) udało nam się 
"ubrać Telesforówkę w nowe szaty".

IT: Co sprawiło, że akurat to 
miejsce Państwo wybrali?

A. T.: Miejsce to jest w rękach 
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jednej rodziny od około 1866 roku, 
co pokolenie zmienia się tylko na-
zwisko właścicieli, ze względu na 
dziedziczenie przez kobiety. Dla-
czego to miejsce? Gdzie indziej 
może być piękniej aniżeli na ojco-
wiźnie, a do tego tak nietuzinkowo 
usytuowanej... :).

IT: Skąd nazwa „Telesforówka”  
i pomysł na smoka Telesfora? 

A.T.: Nazwisko mojego taty 
(i nasze) to Teleśnicki. W latach 
jego młodości w programie pierw-
szym Telewizji Polskiej emitowa-
ny był program dla dzieci - "Pora na 
Telesfora" - koledzy taty nadali mu 
przydomek (przezwisko) Telesfor  
a w bajce jednym ze smoków był 
właśnie TELESFOR. Jak nazwać za-
tem firmę Jana Teleśnickiego  
o przezwisku Telesfor? Przecież 
to oczywiste - „TELESFORÓWKA”. 
A smoki musiały mieć przed wiekami  
z tego miejsca naprawdę najlepszy 
widok w okolicy... :).

IT: Zima w tym roku nie nale-
ży do najłatwiejszych, mnóstwo 
śniegu, zaspy. Jak w takich sytu-
acjach radzą sobie Państwo z do-
jazdem, z prowadzeniem „Teles-
forówki”?

A.T.: Prowadzenie tego typu 
obiektu to nie sposób na biz-
nes, lecz przede wszystkim spo-
sób na życie. Życie na szczycie 
góry jest bardzo surowe i nie "roz-
pieszcza", jeśli chce się tu żyć, trze-
ba to kochać! Człowiek jest zda-
ny sam na siebie w każdym aspek-
cie życia, o pomoc można popro-
sić tylko "garstkę" najbliższych są-
siadów (rodziny). Trzeba mieć twar-
dy charakter, dobrą kondycję i ko-
chającą rodzinę obok siebie - wte-
dy zniesie się największe niewygo-
dy. Zima jaka jest w tym roku (bar-
dzo duża ilość śniegu, zaspy, wiatr), 
zdaje się być ciężka aczkolwiek dla 
nas jest ona po prostu piękna, nie-
co przypominająca te prawdziwe 
zimy z początkowych lat działalno-
ści „Telesforówki”. Podstawą jest być 
samowystarczalnym (mamy swoje 
jaja, kozy-mleko, sery, mięso, które 
w znacznej mierze sami hodujemy, 
duże magazyny), a jak nie ma moż-
liwości dojazdu - plecak na plecy  

i rakiety na buty i "dawaj " do auta 2 
km niżej w stronę Wisły bądź Ustro-
nia.

IT.: Jakiego turystę najbar-
dziej Państwo zapamiętali?

A.T. Nie mamy jednego turysty, 
którego wspominamy bardziej ani-
żeli innych, my po prostu wszyst-
kich naszych klientów zapamiętu-
jemy tak samo - jesteśmy szczęśli-
wi, że nas odwiedzają, dziękujemy 
im za to, że potrafią to robić nawet 
w tak trudnym okresie, jakim jest 
zima. Jest wielu turystów, którzy są 

z nami prawie od samego początku 
(oni doskonale o tym wiedzą) - za to 
im wszystkim bardzo dziękujemy.

IT: My również dziękujemy za 
rozmowę i życzymy dalszego za-
miłowania do prowadzenia tego 
niesamowitego miejsca.

Jak dojść na Trzy Kopce Wiślań-
skie?

- Z Brennej Leśnicy
Kolor szlaku: zielony
Czas przejścia: 1,25 h /  0,55 h



26Strona 26 Wieści znad Brennicy

W
ie

śc
i z

na
d

 B
re

nn
ic

y
Sport

Szkoły z terenu Gminy Brenna 
ternują na lodowisku

Trenujemy na lodowisku!
Praktyką stały się treningi na 

lodowisku w ramach zajęć WF-u 
uczniów ze szkół z terenu Gminy 
Brenna. Zarówno klasy z Brennej jak 
i Górek regularnie odwiedzają lodo-
wisko, w trakcie „lodowiskowej” lek-

cji cześć uczniów poznaje podstawy 
jazdy, natomiast bardziej zaawan-
sowani brylują na tafli. Zajęcia od-
bywają się w większości poza regu-
larnymi godzinami otwarcia lodo-
wiska, są w całości darmowe, jedy-
nie szkoła zobowiązana jest zorga-

nizować transport oraz opiekuna. 
Przypominamy o zbilżających 

się feriach śląskich, w trakcie któ-
rych lodowisko będzie otwarte   
w godz. 10:00-19:00. 

 
   OPKiS
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10 rocznica powstania Bosko Cup

„Dziesiąte urodziny przeżywa-
liśmy dokładnie w dzień, kiedy  
w 2009 roku rozegraliśmy pierwszy 
mecz w historii Bosko Cup. Tamte-
go dnia odbył się tylko jeden mecz 
pomiędzy parafiami Brenna Cen-
trum, a Górki Wielkie oo. Francisz-
kanów. Wynik 5:2 i pamiętna pierw-
sza bramka ks. Marcina rozpoczę-
ły dzieło, które dziś podejmuje Sto-
warzyszenie „Persette”. To wspania-
ły jubileusz, święto i wielkie dzięk-
czynienie i podsumowanie.” – tak 
organizatorzy wspominali począt-
ki turnieju podczas Gali Piłkarskiej, 
która odbyła się w hotelu Hawana 
w Brennej. Na wspomnianej uroczy-
stości podsumowano dziesięć laty 

pracy. Odbyły się wystąpienia za-
proszonych gości, a także kilka waż-
nych podsumowań piłkarskich ple-
biscytów. „Drużyną dziesięciolecia” 
został zespół z Rajczy, który okazał 
się najlepszym w stawce dziesięciu 
drużyn, które wzięły udział w plebi-
scycie. „Opiekunem dziesięciolecia”

został Ryszard Iwanek, który nie-
przerwanie od 2015 r. wygrywał co-
roczny konkurs opiekuna roku. 

Z niecierpliwością oczekiwano 
na rozstrzygnięcie najważniejszego 
z plebiscytów – „Piłkarz dziesięcio-
lecia”. Tytuł ten trafił do rąk Tomasza 
Franusika, reprezentującego zespól 
z Rajczy. Rozstrzygnięcie to nie po-
winno dziwić, ponieważ w stawce 

10 najlepszych piłkarzy dziesięcio-
lecia cztery pierwsze lokaty przypa-
dły piłkarzom tej drużyny, z czego 
drugie bratu bliźniakowi zwycięzcy 
- Mikołajowi. Obaj bracia otrzyma-
li w nagrodę piłki z autografami Łu-
kasza Piszczka, a zwycięzca dodat-
kowo koszulkę reprezentanta Polski 
– Grzegorza Krychowiaka z jego au-
tografem. Wszystkim dziesięciu za-
wodnikom nominowany do tytułu 
„Piłkarza dziesięciolecia” wręczono 
statuetki – figurki św. Jana Bosko. 
Wspaniały jubileusz zakończyły wy-
stępy artystyczne.

  Krzysztof Gawlas

Galaktik Football walczy z Nieckarz-Team 
o mistrzostwo

Na siedem kolejek przed koń-
cem edycji Ligi Futsalu o Puchar 
Rady Gminy Brenna Nieckarz-Team 
i Galaktik Football wypracowały so-
bie na tyle dużą przewagę punkto-
wą nad resztą stawki, że tylko przy-
słowiowa katastrofa mogłaby spra-
wić, że któraś z dwóch wymienio-
nych drużyn nie sięgnie po mistrzo-
stwo. Podium obie drużyny zapew-
niły sobie już dawno i do rozstrzy-
gnięcia pozostaje jedynie kwestia 

na jakim jego stopniu drużyny za-
kończą rywalizację. Nieckarz-Team 
ma 3 punkty przewagi nad Galak-
tik Football i aż 10 nad CdF Traktat 
Cieszyn. W pierwszym bezpośred-
nim pojedynku pokonał najgroź-
niejszego rywala, czyli Galaktik Fo-
otball 4:2 i wydaje się być w lepszej 
sytuacji przed meczem rewanżo-
wym. Najpoważniejszym kandyda-
tem do uzupełnienia pełnego skła-
du podium wydaje się być CdF Trak-

tat Cieszyn, który nad grupą pości-
gową w postaci Trafin Oil Ustroń  
i Printer Team ma 3 punkty przewa-
gi. Na pierwsze punkty w dalszym 
ciągu czeka Czarna Elka, której do 
tej pory nie udało się zdobyć ani 
jednego oczka.

W klasyfikacji strzelców na pro-
wadzenie wysunął się Leszek Kra-
jewski, który prócz walki o tytuł 
najlepszego egzekutora skutecznie 
pomaga swojej drużynie (Nieckarz-
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Team) w walce o wygranie Ligi Fut-
salu. Zawodnik dzięki zdobyciu 25 
goli, ma aż 7 bramek przewagi nad 
równie groźnym dla bramkarzy ry-
wali Marcinem Pacierzem, graczem 
Oldbojów Beskidu Skoczów i 8 nad 
swoim „klubowym” kolegą Sławo-
mirem Cienciałą. Tegoroczne roz-
grywki są na tyle zaskakujące, jeśli 
chodzi o rywalizację w klasyfikacji 
strzelców, że z walki o ten tytuł nie 
możemy wykluczyć nawet zawod-
ników, którzy aktualnie na swoim 
koncie mają o 10 bramek mniej niż 
Krajewski, czyli Seweryna Liboskę  
z Galaktik Football i Jerzego Szymu-
rę z LKS „Beskid” Brenna.

  Krzysztof Gawlas
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Ważne	i	przydatne

Miesięcznik „Wieści znad Brennicy” można nabyć w Informacji Turystycznej (ul. Wyzwolenia 77, Brenna, a także w: Delikatesach Centrum 
(Górki), sklepie z nasionami p. K. Holeksy (Górki), Kiosku „Trafika” (Górki), Sklepie GS na Buczu (Górki), Sklepie GS w Szpotawicach (Górki), Sklepie „Lewiatan” 
(Brenna Skrzyżowanie), Sklepie GS Brenna Skrzyżowanie, W Delikatesach p. Bocka (Brenna Spalona), Sklepie GS Brenna Pinkas, Sklepie GS Brenna 
Leśnica, Sklepie p. Dadok (Brenna Leśnica), FH Renata Łysek (Brenna Leśnica), Kiosku z prasą – p. J. Ćwierzyk, (Brenna Centrum) „Toto Lotku” –  
p. J. Madzi, (Brenna Centrum) Kiosku p. Cz. Grenia (Brenna Bukowa), Sklepie „Kaprys” ul. Jawornik (Brenna), Delikatesach Centrum (Brenna 
Lachy), Stacja paliw (Górki Wielkie), Delikatesy Centrum Sojka, Gminnej Bibliotece Publicznej (Urząd Gminy, II p.). Sklepy, kioski, pensjonaty 
itp. lokale, chcące również kolportować „Wieści”, proszone są o kontakt z redakcją.
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Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej
43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 34
tel. 33 853 62 85, kom. 504 039 392
e-mail: zbgk@brenna.org.pl

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

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

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

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

Wójt Gminy Brenna - Jerzy Pilch
W celu umówienia się na spotkanie prosimy o kontakt 
z sekretariatem: tel. 33 853 62 22, tel. 33 853-65-48 
fax: 33 853 63 70, e-mail: poczta@brenna.org.pl
 
Zastępca Wójta Gminy Brenna - Dariusz Jakubiec 
tel. (33) 853 62 22 
e-mail: d.jakubiec@brenna.org.pl

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

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

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

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

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

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

Ochotnicza Straż Pożarna:
43-438 Brenna ul. Wyzwolenia 75, tel. 33 853 65 85
43-438 Brenna ul. Leśnica 134, tel. 723 089 363
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
43-438 Brenna, ul. Malinowa 3, NFZOZ P. Gruszczyk, tel. 33 432 15 00
43-436 Górki Wielkie ul. Zalesie 3, tel. 33 8539182

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

Apteki
43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 34a, tel. 33 8169 736
43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 38b, tel. 33 8570073
43-436 Górki Wielkie ul. Zalesie 3, tel. 33 853 92 05
43-436 Górki Wielkie ul. Breńska 2, tel. 33 858 71 19

Ważne i przydatne numery telefonów

Wieści znad Brennicy




