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20-lecie Chóru „Benedictus”

Projekty transgraniczne 

Ferie zimowe w gminie Brenna

W tym numerze:

Wizualizacja - Beskidzki Dom Zielin „Przytulia” 
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„Świąteczne koncerty” 
str. 19

Od Redakcji
To niesamowite jak ten czas 

szybko leci! Za nami już miesiąc 
nowego roku, w którym na prawdę 
sporo się działo. 

Na początku jednak chciałabym 
wyjaśnić, dlaczego w tym numerze 
tak dużo miejsca poświęcamy arty-
kułom dotyczącym okresu Świąt Bo-
żego Narodzenia. To dlatego, że nie 
ukazał się styczniowy egzemplarz 
naszego miesięcznika i w rezultacie 
ten numer jest podwójny. Mam jed-
nak nadzieję, że reportaże na temat 
koncertów kolędowych i przygoto-

wań do świąt przypomną Państwu 
ten wyjątkowy, piękny czas.

  Na szczególną uwagę zasługują 
jednak artykuły dotyczące trwają-
cych projektów polsko – czeskich, 
dzięki którym, w najbliższym czasie 
sporo na terenie naszej gminy się 
zmieni. Jeden z nich zakłada utwo-
rzenie w Brennej nietuzinkowej 
atrakcji, mianowicie Beskidzkiego 
Domu Zielin „Przytuli”.  Mamy na-
dzieję, że zgodnie z terminarzem 
będziemy mogli odwiedzić to miej-
sce już wiosną przyszłego roku. 

Co więcej w gazecie? Obszerny 
reportaż o tym wszystkim, co dzia-
ło się podczas dwóch tygodni ferii 
zimowych, nowe przepisy dotyczą-
ce zadrzewień, a także zaproszenia 
na najbliższe imprezy: II Breński 
Ślizg, Rodzinne smażenie faworków  
i oponek oraz XII Puchar Beskidz-
kich Groni.

A więc ciepła herbata, kawa lub 
kakako do ręki, kocyk i miłej lektu-
ry! 

  Sonia Gawlas

„Konkurs wiedzy 
o regionie” str. 18

„Puchar Beskidzkich 
Groni” str. 28
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Szanowni Mieszkańcy Brennej i Górek
Nadszedł czas na kolejne na-

sze spotkanie. Warto podkreślić, 
że tym wydaniem naszej gminnej 
gazetki rozpoczynamy cykl wydaw-
niczy na rok 2017.  Nie tak dawno,  
w świątecznym nastroju, składali-
śmy sobie najlepsze życzenia zdro-
wia i spełnienia wszystkich nowo-
rocznych planów. Święta, święta 
i po świętach. Znikły świąteczne 
dekoracje i zgasły migające świa-
tełka na choinkach.  Mijający tak 
szybko czas sprawił, że jesteśmy już 
na etapie realizacji i spełniania ma-
rzeń. To, że życzenia się spełniają  
z pewnością potwierdzą dzieci, któ-
re marzyły o śnieżnych i mroźnych 
feriach. Dzisiaj po przerwie zimowej 
zostały miłe wspomnienia, filmiki i 
zdjęcia. Wspaniała zimowa sceneria 
zrekompensowała zaległości z lat 
ubiegłych. Ten opis to świat widzia-
ny oczami dziecka, szukającego ra-
dości i miłych wrażeń. 

Oceniając jednak rzeczywistość, 
trzeba uczciwie powiedzieć, że 
śnieżna zima i srogie styczniowe 
mrozy to dodatkowe koszty grzew-
cze każdej rodziny. Z punktu widze-
nia urzędu gminy pragnę również 
stwierdzić, że topnieją zaplanowa-
ne w budżecie koszty na zimowe 
utrzymanie chodników i dróg. Zima 
w górach ma jednak swoje prawa  
i musimy to z pokorą zaakceptować. 

Zadajemy sobie wszyscy pyta-
nie: co zrobić i jak zrobić, abyśmy 
jako mieszkańcy mogli zmierzyć się 
z kosztami ekologicznego ogrzewa-
nia naszych domów, pensjonatów 
czy hoteli? Jesteśmy przecież gminą 
o niepowtarzalnych walorach przy-
rodniczo-turystycznych i jednym  
z magnesów przyciągających tury-
stów to czyste powietrze. Dobrze 
rozwijający się przemysł turystyczny 
jest dużą szansą na poprawę stopy 
życiowej nie tylko mieszkańców, ale 
także instytucji i podmiotów go-
spodarczych.  Dlatego też z wielką 
determinacją i starannością od po-
czątku naszych wspólnych działań 
przystąpiliśmy do prac związanych 
z budową koncepcji  zrównoważo-
nego rozwoju naszej gminy z jed-
noczesnym wykorzystaniem poten-

Informacje/WydarzeniaInformacje/Wydarzenia

cjału turystycznego. Pod względem 
rozwoju gospodarczego i społecz-
nego szukamy projektów,  mających 
bezpośredni wpływ na wzrost kon-
kurencyjności regionu, rozwój infra-
struktury w oparciu o odnawialne 
źródła energii, dające także możli-
wość wzrostu zatrudnienia.  

Docierają do nas prawie ze 
wszystkich stron informacje o za-
grożeniach wynikających ze znacz-
nego przekroczenia dopuszczalnych 
norm wdychającego powietrza.  
Z przekazu informacji rządowych 
dowiedzieliśmy się, że od września 
tego roku z obiegu sprzedaży zosta-
ną wycofane stałe paliwa grzewcze 
takie jak muł, flot czy miał węglowy. 
W celu zapobieżenia negatywne-
mu oddziaływaniu na zdrowie ludzi  
i na środowisko Sejmik Wojewódz-
twa Śląskiego poddał konsultacjom 
projekt uchwały w sprawie: wpro-
wadzenia na obszarze wojewódz-
twa śląskiego ograniczeń w zakresie 
eksploatacji instalacji, w których 
następuje spalanie paliw. Jako 
urząd gminy z pewnością będziemy 
uczestniczyć w tych konsultacjach, 
zgłaszając swoje uwagi. 

Planujemy również na naj-
bliższej lutowej sesji przyjąć dla 
mieszkańców regulamin dotyczący 
możliwości wymiany starych ko-
tłów na urządzenia odpowiadające 
dopuszczalnym normom spalania.  
W czerwcu 2016 roku uchwałą Rady 
Gminy przyjęliśmy Program Gospo-
darki Niskoemisyjnej, umożliwiający 
nam podjęcie odpowiednich dzia-
łań i celów operacyjnych w zakresie 
likwidacji niskiej emisji CO2 na ob-
szarze gminy Brenna.

Szanowni Państwo rozpoczą-
łem prezentację planu rozwoju na-
szej gminy od Górek, wspominając  
o memorandum przygotowanym 
dla terenów wokół stanicy Aleksan-
dra Kamińskiego z możliwością ich 
zagospodarowania. Pragnę konty-
nuować ten temat, przemieszcza-
jąc się w stronę gór. Proponuję tym 
razem zatrzymać się w centrum 
Brennej, a konkretnie przy budyn-
ku, który powstał w 1923 roku, po-
wszechnie znanym jako „Stare Kino”. 

Po prawie dwuletnich staraniach  
w aspekcie pozyskania środków 
transgranicznych w ramach współ-
pracy Polsko-Czeskiej, otrzymaliśmy 
85% dofinansowania na stworzenie 
produktu turystycznego, w ramach 
którego będziemy mogli wyremon-
tować i zagospodarować wspo-
mniany budynek. 

Opierając się na wynikach kon-
sultacji oraz wymogach projekto-
wych, powstała koncepcja stworze-
nia w tym miejscu „Beskidzkiego 
Domu Zielin – Przytulia”. To właśnie 
na podstawie ziół i lokalnej roślin-
ności pragniemy przedstawić i opo-
wiedzieć o świecie naszych przod-
ków, ich tradycjach, wierzeniach  
i codziennym życiu. Założeniem jest 
również tchnienie życia w budynek, 
tak aby większa sala ze sceną służyła 
koncertom, wystawom, występom 
regionalnym, a małe salki - jako po-
mieszczenia warsztatowe. 

Na ten rok planowana jest re-
alizacja prac remontowo-budowla-
nych, dlatego obecnie ogłosiliśmy 
przetarg, w ramach którego pra-
gniemy wyłonić wykonawcę. Liczy-
my, że wszystko przebiegać będzie 
pod okiem konserwatora zabytków 
i zgodnie z przyjętym harmono-
gramem prac, a z początkiem 2018 
roku będziemy świadkami otwarcia 
odnowionego obiektu. Z pewnością  
o postępie prac remontowych bę-
dziemy Państwa informować na ła-
mach „Wieści”. 

Wiele jest spraw i tematów do 
omówienia, dlatego z utęsknieniem 
będę czekał na następne wydanie 
gazetki. Z pewnością połączy nas 
temat trudnej Reformy Edukacji, 
którą będziemy wdrażać w tym roku 
szkolnym. Życząc miłej lektury, już 
teraz zapraszam do następnego 
spotkania na łamach naszego mie-
sięcznika. W imieniu mojej całej ro-
dziny przesyłam serdeczne pozdro-
wienia.  

 Wójt Gminy Brenna
 Jerzy Pilch
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Forum Turystyki Regionów
W dniach 7-9 grudnia 2016 roku 

w Poznaniu odbyło się VIII GRE-
MIUM EKSPERTÓW TURYSTYKI  pod 
nazwą „Innowacyjność i konkuren-
cyjność turystyki w Polsce”. Jest to 
jedno z największych przedsięwzięć 
naukowo-branżowych w Polsce.  
W tym roku w konferencji wziął 
udział wójt gminy Brenna Jerzy 
Pilch. Jako jeden z panelistów Sesji 
nr 5 miał przyjemność zaprezento-
wać naszą gminę w oparciu o inte-
grację potencjału turystycznego ze 
światem nauki w kontekście realiza-
cji inwestycji turystycznych. 

Cyklicznie organizowane Forum 
stanowi platformę integracji środo-
wisk naukowych, samorządowych  
i biznesowych. To za każdym razem 
wydarzenie wyjątkowe, a ostatnia 
ósma edycja dodatkowo wpisała się 
w obchody 90-lecia Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Poznaniu. Duże 
zaangażowanie i aktywność uczest-
ników było głównym źródłem tak 
dużego sukcesu VIII Gremium Eks-
pertów Turystyki. Ufamy, że idea 
organizacji wspólnego spotkania 
przedstawicieli różnych środowisk 
będzie nam wszystkim służyć do 
rozwoju nie tylko polskiej turysty-
ki, ale żywimy nadzieję, że zaowo-
cuje również na płaszczyźnie gmin 
turystycznych. Udział w tak presti-
żowym przedsięwzięciu z pewno-
ścią wzbogaci naszą gminę o nową 
wiedzę i doświadczenia oraz nakre-
śli nowatorskie kierunki działania 
i rozwoju turystyki. Panu wójtowi 
serdecznie gratulujemy.  

  Katarzyna Macura

Beskid Śląski – wspólne dziedzictwo
W styczniu 2017 r. rozpoczęła 

się realizacja dwuletniego projektu 
„Beskid Śląski – wspólne dziedzic-
two”.  Na wykonanie tego zadania 
partnerom udało się pozyskać kwo-
tę blisko 1 mln 693 tys. euro, w ra-
mach programu Interreg V-A Repu-
blika Czeska – Polska, w tym gmina 
Brenna otrzyma 573 tysiące euro. 

Partnerami w projekcie są: Gmina 
Brenna, gmina Bystrzyca i Ośrodek 
Promocji Kultury i Sportu Gminy 
Brenna. 

Celem zadania jest stworzenie 
trwałego, atrakcyjnego, transgra-
nicznego produktu turystycznego, 
poprzez  wykorzystanie rodzimego 
potencjału przyrodniczego i kultu-

rowego Beskidu Śląskiego. Korzyści 
są bardzo duże dla obu partner-
skich gmin. Jest to przede wszyst-
kim stworzenie infrastruktury po-
kazującej nasze dziedzictwo,  po 
stronie polskiej zostanie  wyremon-
towany budynek tzw. „Stare Kino”.

W zabytkowej drewnianej chacie 
z 1923 r. powstanie „Beskidzki Dom 
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Zielin – Przytulia”, czyli miejsce pre-
zentujące dziedzictwo przyrodni-
cze i historyczne regionu. Zieliny, 
jak dawniej w Brennej nazywano 
zioła, stanowią bardzo istotny ele-
ment inspirujący obrzędowość 
górali śląskich. Z każdą porą roku, 
świętem, uroczystością rodzinną 
związane były tradycje, obrzędy, 
niejednokrotnie praktyki magicz-
ne, przy których obecność ziół  
i w ogóle całej lokalnej roślinności 
była konieczna. Na tle ziół zosta-
nie opowiedziana kultura ludowa 
mieszkańców Brennej. Drewniany 
budynek zachowa swój kształt, wy-
mienione zostanie poszycie dachu. 
Ściany zewnętrzne nie będą zmie-
niane, natomiast wokół obiektu 
powstanie herbarium. Beskidzki 
Dom Zielin będzie mieścić nie tylko 
wystawy, będzie również miejscem 
spotkań, koncertów kameralnych, 
przedstawień teatralnych.  

W Bystrzycy z kolei powstanie 
muzeum oraz centrum informacji 
turystycznej. Muzeum będzie pre-
zentować między innymi kulturę lu-
dową górali beskidzkich oraz dzie-
dzictwo powiązań polsko-czeskich 
miejscowości Beskidów. Powstanie 
przestrzeń edukacyjno-wychowaw-
cza dla warsztatów tematycznych. 
W obydwu miejscach działać będą 
Punkty Informacji Turystycznej, ob-
sługiwane przez pracowników zna-
jących języki: polski i czeski. 

W ramach działań projektu  zre-
alizowane zostanie szereg działań 
promocyjno-informacyjnych. Wy-
dane zostaną przewodniki i mapy, 
oraz stworzona zostanie aplika-
cja multimedialna informująca  
o szlakach, wydarzeniach lokal-
nych, ciekawostkach związanych  
w regionem. Zrealizowany zosta-
nie również 10-minutowy film  
o dziedzictwie przyrodniczym Be-
skidu. Kolejnym działaniem będzie 
przygotowanie i wydanie publika-
cji książkowej - Zielnika Beskidz-
kiego. W projekcie przewidziano 
również stworzenie programu lo-

jalnościowego,  zachęcającego do 
odwiedzenia obu gmin, powstanie 
również gra przełajowa. W 2018 r.  
w ogólnopolskim programie przy-
rodniczym pokazane zostaną 
wszystkie atrakcje zielarskie regio-
nu. W wyremontowanych obiek-
tach prowadzone będą działania 
umożliwiające turystom i miesz-
kańcom wzięcie aktywnego udziału 
we współtworzeniu produktu tury-
stycznego. Organizowane będą róż-
nego rodzaju wystawy, warsztaty, 
konkursy. 

Stwórzmy naszą historię razem!

W związku z pracami nad two-
rzeniem wystaw, które będą znaj-
dować się w przyszłym Domu Zielin 
zapraszamy mieszkańców gminy 
Brenna do udziału w ich kreowaniu. 

Jeżeli macie stare fotografie po-
dzielcie się nimi, nie musicie je nam 
ich oddawać, my je zeskanujemy 
i Wam oddamy. Fotografie mogą 
przedstawiać dosłownie "wszystko"  
- budynki, ludzi przy pracy, uroczy-
stości kościelne, rodzinne, widoki, 
dzieci, stroje... 

Jeżeli jesteście w posiadaniu 

innych pamiątek, np. świętych ob-
razków, form do masła, wianków, 
woniek, pal wielkanocnych swoich 
pradziadków, kancynołów, zielni-
ków, przepisów kulinarnych babć... 
również zachęcamy do podzielenia 
się nimi. Wszystko może być ważne 
i przydatne. Nawet to, co Wam się 
wydaje stare i nieciekawe, dla nas 
może być wartościowe. 

Jeżeli wśród mieszkańców jest 
ktoś, kto posiada wiedzę o dawnym 
ziołolecznictwie w Brennej, sły-
szał w domu opowieści mam, babć  
o zielarzach, czarownicach z Bren-
nej, zna magiczne praktyki stosowa-
ne przed wiekami w naszej wsi, sły-
szał jak należało uchronić się przed 
czarami, dlaczego sadzono diabel-
ski kwiatek – przestęp, a może zna 
ktoś dawne zaklęcie, to również 
zachęcam do podzielenia się swo-
ją wiedzą. Będziemy wdzięczni za 
każdą informację. Prosimy również 
o szybką odpowiedź.

Kontakt: Dorota Greń-Grajew-
ska, tel.: 793709335, adres mail: 
d.gren@brenna.org.pl lub Informa-
cja Turystyczna, ul. Wyzwolenia 77. 

 Dorota Greń-Grajewska
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Rowerem przez Beskidy

Polsko - Czeski Szlak Zakochanych

Entuzjaści rowerowych wycie-
czek w gminie Brenna często za-
stanawiali się, gdzie realizować 
swoje pasje. Kolejny raz pojechać 
wzdłuż Brennicy, czy raczej wybrać 
się w nieznane. Już wkrótce odpo-
wiedź na to pytanie będzie prosta. 
Wszystko dzięki nawiązaniu współ-
pracy z Czechami. Ośrodek Promo-
cji, Kultury i Sportu Gminy Brenna 
wraz z Regionalną Radą Rozwoju  
i Współpracy w Trzyńcu właśnie roz-
począł realizację projektu transgra-
nicznego „Rowerem przez Beskidy”. 
Projekt ten uzyskał dofinansowanie 
ze środków Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego oraz bu-
dżetu państwa w ramach Programu 
Interreg V-A Republika Czeska-Pol-
ska 2014-2020 za pośrednictwem 
Euroregionu Śląsk Cieszyński – Te-

sinskie Slesko. 
Zakłada on, że zarówno miesz-

kańcy jak i turyści będą mogli ko-
rzystać z wytyczonych specjalnie 
dla rowerzystów 10 tras o różnym 
stopniu trudności (od łatwych po 
ekstremalne), będących kontynu-
acją istniejących już tras na obsza-
rach obejmujących część Beskidu 
Śląskiego i przygraniczną część 
Beskidu Śląsko-Morawskiego po 
czeskiej stronie granicy. Kolejnym 
etapem działań będzie stworzenie 
kompleksowej oferty dla rowerzy-
stów i pasjonatów kolarstwa gór-
skiego, na którą złożą się:

-punkty przyjazne rowerzystom, 
gdzie będzie można skorzystać  
z licznych udogodnień,

-pełny serwis informacyjny, czy-
li strona internetowa, turystyczne 

mapy rowerowe i tablice informa-
cyjne. 

Niewątpliwą atrakcją będą regu-
larne imprezy MTB. Kalendarz im-
prez  wzbogaci się o zawody uphi-
lowe będące kolejnym, szóstym 
etapem bardzo popularnego cyklu 
„UPHILL MTB Beskidy” odbywającej 
się w trzech miejscowościach cze-
skich (Bystrzyca, Rakova, Wędrynia) 
i dwóch polskich (Istebna, Ustroń). 
Mamy nadzieję, że w naszej gminie 
takie widowiska sportowe, będą 
cieszyły się równie wielkim zainte-
resowaniem.

Izabela Piór

Informacje/WydarzeniaInformacje/Wydarzenia

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

Głównym  założeniem projektu 
jest stworzenie szlaku, który po-
łączy miejsca „sprzyjające miłości” 
po obu stronach granicy. Specjal-
nym obiektem na „Polsko - Czeskim 
Szlaku Zakochanych” będzie „Krzyż 
Zakochanych”, który w ramach 

projektu zostanie całkowicie od-
restaurowany i w czerwcu 2017 r., 
ponownie osadzony na Bukowym 
Groniu w Brennej. 

Ponadto w ramach projektu po-
wstaną materiały promujące szlak, 
odbędą się wycieczki do „Krzyża Za-
kochanych” oraz bieg parami. 

Partnerem OPKiS Brenna w pro-
jekcie jest czeska miejscowość By-
strzyca.

  Łukasz Muschiol
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20-lecie Chóru „Benedictus”
W tym roku, dokładnie 6 stycz-

nia, minęło 20 lat od powstania ka-
tolickiego chóru przy parafii p.w. 
św. Jana Chrzciciela w Brennej. 
Swoją nazwę - „Benedictus” otrzy-
mał w Święto Trzech Króli w roku 
jubileuszowym 2000, podczas od-
bywającego się w Kościele Ewange-
licko-Augsburskim ap. Bartłomieja 
w Brennej Ekumenicznego Wieczo-
ru Kolęd. 

Chór pod batutą Pani Jadwigi 
Tomali może pochwalić się licznymi 
nagrodami i wyróżnieniami. Każde-
go roku uświetnia swoimi wystę-
pami gminne uroczystości i święta. 
Wielka pasja połączona z niezwy-
kłym zaangażowaniem, wspaniały 
repertuar oraz duchowa dojrzałość 
członków zespołu sprawia, że kon-
certy w ich wykonaniu, na długo 
pozostają w pamięci słuchaczy.   

  Sonia Gawlas 

Wójt Gminy Brenna

Jerzy Pilch

Informacje/WydarzeniaInformacje/Wydarzenia
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Podzielili się opłatkiem

KGW z Brennej przysoliło konkurencji!  

Każdego roku pod koniec grud-
nia, członkowie Klubu Seniora „Ma-
rzenie” z Brennej spotykają się, aby 
w tak licznym gronie przełamać 
się opłatkiem i złożyć sobie życze-
nia. Tym razem seniorzy zasiedli 
przy wigilijnym stole w Restauracji 
Góreckiej w Górkach Wielkich. Ze-
branych przywitali: Prezes Klubu 
Pan Ludwik Gluza oraz Wójt Gminy 
Brenna Pan Jerzy Pilch. Złożyli oni 
obecnym pełne ciepła i pomyślno-
ści życzenia świąteczne i noworocz-

ne. W spotkaniu uczestniczyli rów-
nież: Pani Joanna Macura-skarbnik 
Gminy Brenna, Pani Katarzyna Ma-
cura – dyrektor Ośrodka Promocji, 
Kultury i Sportu Gminy Brenna, 
ksiądz Roman Kluz – proboszcz Pa-
rafii Ewangelisko – Augsburskiej 
oraz ksiądz Krzysztof Pacyga – pro-
boszcz Parafii Wszystkich Świętych 
w Górkach Wielkich. 

Fakt, że samo składanie życzeń 
i łamanie się opłatkiem trwało pra-
wie godzinę, świadczy tylko o tym, 

że członkowie klubu tworzą jedną, 
wielką wspólnotę. Pięknie przy-
strojona choinka, widok uśmiech-
niętych seniorów, pełne ciepła 
słowa, które zostały w ten dzień 
wypowiedziane i śpiewane w tle 
kolędy przez kapelę „Maliniorze” – 
to wszystko sprawiło, że spotkanie 
było wyjątkowe. 

 
  Sonia Gawlas

16 grudnia w sali widowiskowej 
MDK „Prażakówka” w Ustroniu od-
był się VI Regionalny Konkurs Wyro-
bów Kulinarnych na Święta Bożego 
Narodzenia, obejmujący swoim za-
sięgiem Ziemię Cieszyńską. W tego-
rocznych zmaganiach wzięło udział 
5 zespołów Kół Gospodyń Wiejskich 

oraz dwie osoby indywidualne. 
Powołane przez organizatora 

Jury w składzie: Jarosław Lubec-
ki – przewodniczący Jury, mistrz 
kucharski, szef kuchni i restauracji 
Angel’s i Sissi w Ustroniu, Gabriel 
Niemczyk – mistrz kuchni, szef 
kuchni w restauracji „Sielanka” oraz 

Sebastian Pietrusa – mistrz kuchar-
ski, kucharz w pubie Angel’s oce-
niało wyroby kulinarne w trzech 
kategoriach: pasztety i wędzonki, 
potrawy z ryb oraz ciasta, ciastecz-
ka i inne słodkości. Podczas oceny 
Jury brało pod uwagę: smak, jakość, 
zapach, wystrój stoiska, nazwy gwa-
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rowe przygotowanych wyrobów 
kulinarnych związane z regionem, 
zgodność receptury z tradycją, po-
mysłowość, oryginalność, estetykę 
oraz sposób podania dań.  

Jurorzy po degustacji wszyst-
kich potraw stwierdzili wysoki po-
ziom konkursu, pochwalili piękne  
i bogate stoiska oraz wyjątkowo 

różnorodne i smaczne dania. Po 
długich i burzliwych dyskusjach 
wyłonili zwycięzców.

Bardzo miło nam poinformować, 
że Nasze Panie z Koła Gospodyń 
Wiejskich w Brennej zajęły I miejsce 
w kategorii potrawy z ryb przyrzą-
dzając pyszny gulasz z dorsza oraz 
III miejsce w kategorii pasztety  

i wędzonki podając pasztet z selera 
orz swojskie wędzonki.   

Paniom z KGW serdecznie gratu-
lujemy zwycięstwa i życzymy dal-
szych sukcesów!

 Sonia Gawlas
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Dwa tygodnie szaleństwa
My to mamy szczęście. Przez całe 

dwa tygodnie, kiedy dla uczniów 
województwa śląskiego trwały fe-
rie, dopisała piękna, zimowa aura. 
To wymarzona pogoda nie tylko dla 
miłośników białego szaleństwa na 
stokach narciarskich, ale również 
dla tych wszystkich, którzy zwyczaj-
nie lubią pospacerować i nacieszyć 
oko cudownymi widokami. 

Minusowe temperatury sprawi-

ły, że prawdziwe oblężenie przeży-
wało lodowisko w Parku Turystyki. 
Od samego rana na tafli ślizgawki 
można było zaobserwować zarów-
no wytrawnych łyżwiarzy kręcących 
piruety jak i amatorów, którzy na lo-
dzie stawiali swoje pierwsze kroki. 
We wtorki i czwartki na lodowisku 
organizowane były dodatkowo za-
bawy sportowe. Śmiałkowie, którzy 
zdecydowali się w nich uczestni-
czyć musieli wykazać się nie lada 
umiejętnościami. Ścigali się na czas, 
prowadzili krążek do celu kijem 
hokejowym, a także mieli za zada-
nie pokonać slalom, jednocześnie 
trzymając w ręku rakietę tenisową, 
na której  położona była piłeczka 
pingpongowa. To naprawdę okaza-
ło się być znacznie trudniejsze niż 
się wydawało! Warto podkreślić, że 
tylko w styczniu lodowisko odwie-
dziło ponad 6,5 tysiąca osób! To nie 
żart! Ta liczba tylko świadczy o tym, 

że pomysł z otwarciem lodowiska  
w naszej gminie był strzałem w dzie-
siątkę. Dodatkowo opłata za wej-
ście na ślizgawkę jest symboliczna. 
Każda dorosła osoba musi zapłacić 
jedynie 4 zł, a osoba niepełnoletnia 
zaledwie 2 zł, natomiast wypoży-
czenie łyżew jest bezpłatne. Ferie 
dla naszych mieszkańców już się 
zakończyły, jednak w innych woje-
wództwach dopiero się rozpoczęły, 

także lodowisko nadal jest czynne. 
Zapraszamy więc codziennie w go-
dzinach od 10:00 do 19:00.      

Narciarze oraz fascynaci deski 

poszusować mogli i nadal mogą,  
w dwóch czynnych stacjach nar-
ciarskich: Starym Groniu w centrum 
oraz Ski-Dolinie w Leśnicy. Warunki 
na obu stokach są naprawdę rewe-
lacyjne!

Byli jednak tacy, którym nieko-
niecznie do szczęścia potrzebny 
był biały puch. Na nich w każdy po-
niedziałek w amfiteatrze w Parku 
Turystyki oraz w Centrum Kultury  

i Sztuki Dwór Kossaków w Górkach 
Wielkich czekali aktorzy teatru 
Bajkowe Skarbki Śląska z Rybnika. 
Wystawili oni przed tą najmłodszą 
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publicznością dwie ciekawe i nie-
zwykle pouczające bajki. Mali wi-
dzowie poznali historię troskliwej 
księżniczki Jagódki z zimowej do-
liny oraz rezolutnej Karolinki, któ-
ra aby odnaleźć siostrę wyruszyła  
w zimową podróż. Dodatkowo 
dzieci uczestniczyły w warszta-
tach, które miały za zadanie poka-
zać elementy gry aktorskiej. Uczyły 
się przekazywania emocji na sce-
nie, wcielania się w postacie oraz 
animowanie przedmiotów. Waż-
nym elementem była również roz-
grzewka dykcyjna, autoprezentacja  
i element relaksujący - taniec z ele-
mentami aktorskimi. Największą 
frajdę sprawiły najmłodszym ćwi-
czenia grupowe realizowane w kręgu  
i z podziałem na grupy oraz te, ma-
jące na celu kreowanie postaci na 
scenie, czyli aktorskie kalambury 
oraz tzw. pokaz mody.

Mali majsterkowicze, wynalaz-
cy i konstruktorzy spotykali się  
w środy w sali Kalejdoskop w amfi-
teatrze. Odbywały się tam warszta-
ty pokazowe techniczno - plastycz-

ne z Klubem Kreatywnego Inżyniera 
FLOYAMO. Na pierwszych zajęciach 
dzieci konstruowały drewniane 
twierdze, a na drugich, z miniatu-
rowych cegieł z użyciem szpach-
tli i zaprawy wyczarowały piękne 
domki. Tym samym rozbudzały wy-
obraźnię, usprawniały swoje zdol-

ności manualne, ćwiczyły cierpli-
wość, wytrwałość i dokładność!

Tegoroczne ferie możemy uznać 
za wyjątkowo udane! 

  Sonia Gawlas
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Nowe przepisy dotyczące zadrzewień
Referat Ochrony Środowiska 

Urzędu Gminy Brenna informuje, 
że od 1 stycznia 2017 r. nastąpiły 
znaczące zmiany w przepisach re-
gulujących usuwania drzew i krze-
wów. Najważniejsze zmiany doty-
czą przede wszystkim wyjątków, 
od których stosuje się przepisy  
w zakresie wydawania zezwoleń na 
wycinkę drzew lub krzewów, m.in. 
nie jest wymagane uzyskanie ze-
zwolenia właściwego organu na 
usunięcie:

1. Drzew lub krzewów, które ro-
sną na nieruchomościach  stano-
wiących własność osób fizycznych 
i są usuwane na cele niezwiązane 
z prowadzeniem działalności go-
spodarczej (z wyłączeniem terenów 
wpisanych do rejestru zabytków, 
ponieważ tu zgodę wydaje konser-
wator zabytków);

2. Krzewu albo krzewów rosną-
cych w skupisku, o powierzchni do 
25 m2;

3. Drzew, których obwód pnia na 
wysokości 130 cm nie przekracza:

a) 100 cm - w przypadku topoli, 
wierzb, kasztanowca zwyczajnego, 
klonu jesionolistnego, klonu sre-
brzystego, robinii akacjowej oraz 
platanu klonolistnego,

b) 50 cm - w przypadku pozosta-
łych gatunków drzew.

4. Drzew lub krzewów usuwa-
nych w celu przywrócenia gruntów 
nieużytkowanych do użytkowania 
rolniczego.

Uwaga!
Zwolnienie z obowiązku uzy-

skania zezwolenia na usunięcie 
drzew lub krzewów nie zwalnia  
z obowiązku uzyskania zezwolenia 
na czynności zakazane w stosunku 
do gatunków chronionych w przy-
padku stwierdzenia, że usunięcie 
zadrzewienia spowoduje narusze-
nie tych zakazów (np. umyślne pło-
szenie, lub niepokojenie w okresie 
lęgowym, niszczenia, usuwania lub 
uszkadzania gniazd ptasich).

Natomiast nie ma potrzeby wy-
stępowania o zezwolenie na usu-
nięcie gniazd ptasich, jeżeli drzewa 
lub krzewy będą usuwane poza se-
zonem lęgowym (tj. od 16 paździer-
nika do końca lutego) z obiektów 
budowlanych lub terenów zieleni 
pod warunkiem, że będzie to wyni-
kać ze względów bezpieczeństwa 
lub sanitarnych - zgodnie z § 9 pkt 
2 ww. rozporządzenia Ministra Śro-
dowiska z dnia 6 października 2014 
r. w sprawie ochrony gatunkowej 
zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1348).

Informujemy jednocześnie, że 
zgodnie z art. 56 ust. 2 oraz ust. 4 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.  
o ochronie przyrody zezwolenie na 
czynności podlegające zakazom 
wydaje regionalny dyrektor ochro-
ny środowiska lub Generalny Dyrek-
tor Ochrony Środowiska na obsza-
rze swojego działania, w przypadku 
braku rozwiązań alternatywnych, 
jeżeli nie spowoduje to zagrożenia 

dla dziko występujących populacji 
chronionych gatunków zwierząt. 
Naruszenie zakazów w stosunku 
do gatunków chronionych stanowi 
wykroczenie (art. 131 pkt 14 ustawy  
o ochronie przyrody).

Jednym z głównych celów no-
weli ustawy o ochronie przyrody 
oraz o lasach było ułatwienie wła-
ścicielom nieruchomości wycinki 
drzew lub krzewów na własnej po-
sesji. Jednakże pojawia się pyta-
nie czy aby ustawa nie spowoduje 
zniknięcie wartościowych drzew? 
- przykładowo wycince mogą ulec 
np. 70-letnie lub starsze graby dęby 
lub buki i inne gatunki o znaczącej 
wartości przyrodniczej, drzewa ro-
snące na skrajach łąk lub wśród pól.

Niejednokrotnie są to ogromne, 
wspaniałe drzewa, pamiętające kil-
ka pokoleń i które pełnią ogromną 
rolę dla całego ekosystemu, nie tyl-
ko dla właściciela terenu na którym 
rosną. Pamiętajmy, że kępy zadrze-
wień lub czasem nawet pojedyncze 
drzewa stanowią w środowisku roz-
liczne funkcje.

Funkcje ochronne
Funkcje te wynikają z roli, jaką 

zadrzewienia pełnią w ochronie 
i kształtowaniu środowiska przy-
rodniczego, na który składają się 
elementy przyrody ożywionej i nie-
ożywionej, w tym również sztucz-
nie wprowadzone do krajobrazu 
(np. budynki). Drzewa w sposób 
istotny wpływają na gospodarkę 
wodną w glebie, poprzez ograni-
czenie jej parowania. Szacuje się, 
że zatrzymują do 25% wody. Wyha-
mowują prędkość wiatru o ok. 20%,  
a w niektórych przypadkach, nawet 
o 70%. Zmniejsza to efekt wysu-
szania wierzchnich warstw gruntu, 
niezbędnych roślinom uprawnym 
do skiełkowania i dalszej wegeta-
cji. Zapobiega również erozji gleby. 
Dzięki zadrzewieniom zwiększa się 
wilgotność powietrza w warstwie 
przygruntowej. Tworząc naturalną 
osłonę regulują temperaturę za-
równo na powierzchni gruntu, jak 
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również wpływają na jej podwyż-
szenie w wierzchniej warstwie (do 
głębokości ok. 20 cm), opóźniając 
tempo topnienia śniegu przyczy-
niają się do łagodzenia ekstremal-
nych warunków klimatycznych. Te 
szczególne funkcje zadrzewień są 
bardzo przydatne przy zakładaniu 
upraw rolnych.

Brak osłony z drzew może powo-
dować tworzenie ogromnych zasp 
śnieżnych na drogach i torach kole-
jowych.

Innym ważnym elementem sta-
nowiącym o roli wodochronnej za-
drzewień, jest ich  przeciwdziałanie 
zanieczyszczaniu wód. Źródłem 
zanieczyszczeń są przede wszyst-
kim nawozy. Przenikanie związków 
chemicznych do zbiorników powo-
duje ich eutrofizację, a w przypad-
ku mniejszych oczek wodnych, za-
mulanie i stopniowe zarastanie, aż 
do całkowitego ich zniknięcia wraz 
z roślinnością i zwierzętami tam ży-
jącymi. Szacuje się, że corocznie do 
wód dostaje się ponad 200 tys. ton 
azotu i fosforu. Drzewa pełnią rolę 
ogromnej oczyszczalni chemicznej. 
Jedno dojrzałe drzewo pochłania 
300 do 500 l wody na dobę, a wraz 
z nią pobiera ogromną ilość związ-
ków chemicznych i przyczynia się 
do oczyszczania z nich gleby.

Funkcja biocenotyczna
Pola uprawne znacznie różnią 

się od lasów liczbą występujących 
gatunków roślin i zwierząt - są od 
nich w tym elemencie uboższe. Źró-
dłem, które może ten deficyt wy-
pełnić są właśnie zadrzewienia. To 
dzięki nim, zwierzęta migrują z te-
renów leśnych i wzbogacają różno-
rodność biologiczną pól i łąk. Naj-
bardziej cenne pod tym względem 
są zadrzewienia spełniające funkcje 
korytarzy ekologicznych, łączące 
ze sobą duże ekosystemy zadrze-
wienia, są miejscem rozrodu dra-
pieżnych owadów (biegaczowatych  
i kusakowatych), które skutecznie 
powstrzymują rozwój organizmów 
niszczących uprawy. Dla przykładu 
potrafią zniszczyć 80% jaj stonki. 
Dobrze w zadrzewieniach czuje się 
biedronka żywiąca się mszycami, 

czy muchówki pasożytujące na gą-
sienicach motyli uszkadzających 
uprawy ogrodowe. Zadrzewienia, 
to miejsce bytowania owadów bio-
rących udział w zapylaniu roślin 
uprawnych: gryki, lucerny, wielu 
gatunków drzew i krzewów owoco-
wych. Poza owadami, wśród drzew 
i krzewów znajdują miejsce schro-
nienia liczne gatunki ptaków, pła-
zów i ssaków. Zwierzęta te penetru-
jąc pola w poszukiwaniu pokarmu 
ograniczają szkody w plonach po-
wodowane przez szkodniki, głów-
nie owadzie.

Funkcja higieniczno-sanitarna 
i techniczna

Wśród funkcji higieniczno – sa-
nitarnych, najistotniejszymi z punk-
tu widzenia człowieka są zatrzy-
mywanie zanieczyszczeń pyłowych  
i nieprzyjemnych zapachów.  
W większości przypadków pełnią 
one jednocześnie rolę zapór tech-
nicznych odgradzających obsza-
ry użytkowane przemysłowo oraz 
uciążliwe dla człowieka (oczysz-
czalnie ścieków, fermy hodowlane). 
Do zadrzewień technicznych może-
my również zaliczyć wszelkiego ro-
dzaju żywopłoty, czy zadrzewienia 
rosnące na miedzy.

Funkcje społeczno-kulturowe
Zadrzewienia wpływają nie tyl-

ko na klimat czy biocenozę, ale 
również na szeroko rozumiany kra-
jobraz. Zakładane w celu spełniania 
funkcji społecznych, są ukierun-
kowane na zaspokajanie potrzeb 
ludzkich w zakresie wypoczynku, 
rekreacji, estetyki otoczenia i edu-
kacji. Mają one szczególne znacze-
nie na obszarach o małej lesistości. 
Stanowią niejako substytut ekosys-
temów leśnych i podnoszą walory 
terenu. Wpływają korzystnie na roz-
wój turystyki, co pośrednio ma zna-
czenie ekonomiczne dla lokalnych 
mieszkańców. Dawniej funkcje 
te były chyba lepiej postrzegane. 
Świadczyć o tym mogą chociażby 
stare ogrody, parki, czy pasy ziele-
ni poza obszarami zabudowanymi 
(tzw. planty). Obecna urbanizacja 
terenów miejskich, redukcja ob-

szarów porośniętych naturalną ro-
ślinnością i silne wykorzystywanie 
produkcyjne terenów rolniczych 
spowodowały, że rola zieleni w kra-
jobrazie zmalała.

Jak widzimy, zadrzewienia są 
pierwszym i najważniejszym z wy-
mienionych powyżej źródłem bo-
gactwa gatunków roślin i zwierząt 
w środowisku rolniczym. Są cenne 
przede wszystkim ze względu na 
zróżnicowanie funkcji pełnionych 
w krajobrazie. Umożliwiają rozmna-
żanie i życie gatunkom związanym 
z lasem, w terenie gdzie te zbioro-
wiska nie występują. Co najmniej 
90 gatunków ptaków gniazduje  
w zadrzewieniach (Kujawa 2006). 
Drapieżne gatunki owadów regu-
lują występowanie szkodników 
upraw na polach. Szacuje się, że  
w samych zadrzewieniach zimuje ok 
300 gatunków owadów pożytecz-
nych. Wraz z odległością od drzew 
spada ich liczba do 30 na otwartej 
uprawie (Karg i Kujawa 2006).

Przeprowadzona ankietyzacja 
mieszkańców wsi oraz miast wyraź-
nie pokazuje, że istnieje problem ze 
zrozumieniem, jak ważnym elemen-
tem środowiska przyrodniczego są 
śródpolne, przydrożne, czy też osie-
dlowe zadrzewienia.

Analiza wskazuje, że mieszkańcy 
obszarów wiejskich lepiej pojmują 
znaczenie zadrzewień - w szerszym 
kontekście, niż tylko ładnie wyglą-
dających elementów krajobrazu, 
czy producentów tlenu, jak to ma 
miejsce w przypadku większości 
mieszkańców miast. Rozumieją ich 
potencjał dla zwiększania atrakcyj-
ności turystycznej terenu, cenią za 
walory użytkowe, lecznicze czy też, 
a może przede wszystkim, za źródło 
pożytków pszczelich. 

Zanim podejmiesz decyzję  
o zasadności wycinki drzewa 
rosnącego na Twoim gruncie,  
pomyśl czy aby na pewno nie sta-
nowi ono szczególnego elementu 
przyrodniczego lub krajobrazo-
wego...

Karina Siemek 
(na podstawie rozporządzenia 

Ministra Środowiska)
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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: sty-
czeń 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, która 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 2017 r. or-
ganizowane będą następujące for-
my wsparcia:

• prawo jazdy kat. B,
• szkolenia miękkie,
• indywidualne i grupowe spo-

tkania z doradcą zawodowym  
i psychologiem,

• warsztaty z zakresu obsługi 
komputera, oraz inne warsztaty  
i szkolenia. 

Osoby zainteresowane, spełnia-
jące powyższe kryteria proszone są 
o osobisty kontakt z Biurem Projek-

tu.
Nabór uczestników do Projektu 

będzie trwał do momentu uzyska-
nia wymaganej liczby osób biorą-
cych udział w Projekcie. 

Biuro Projektu
czynne w poniedziałek 
w godz. 7:00 - 16:00,
od wtorku do czwartku w godz. 
7.00 -15.00,
w piątek w godz. 7.00 – 14.00
43-438 Brenna, 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 – Bar-
bara Madzia.

 Ilona Wojtyła-Olszowska

Nowe ulice na Cisowej w Brennej
W związku z dużą intensywno-

ścią i ciągłym rozwojem zabudowy 
w rejonie  ulicy Cisowej w Bren-
nej, przyjęte w latach 80-tych XX 
w. nazewnictwo ulic nie pozwala 
na prowadzenie w sposób logicz-
ny i uporządkowany numeracji po-
rządkowej nieruchomości. Wobec 
powyższego Urząd Gminy Brenna 
proponuje wprowadzenie ośmiu 
nowych nazw ulic, co znacznie po-
prawi jakość danych zamieszcza-
nych w ewidencji miejscowości, 
ulic i adresów w Gminie Brenna, ze 

względu na ich dalsze wykorzysta-
nie, np. przez służby ratownicze, 
porządkowe itp.

W dniach od 13 lutego 2017 r. do 
3 marca 2017 r. przeprowadzone zo-
staną konsultacje projektu uchwa-
ły Rady Gminy Brenna w sprawie 
nadania nazw ulic w rejonie ulicy 
Cisowej w Brennej. Z projektem 
aktu można zapoznać się na stronie 
internetowej www.brenna.org.pl   
i w Biuletynie Informacji Publicz-
nej Urzędu Gminy Brenna www.bip.
brenna.org.pl.

W ramach prowadzonych kon-
sultacji społecznych można kiero-
wać opinie, wnioski i uwagi  do-
tyczące ww. projektu uchwały do 
Urzędu Gminy Brenna w nieprze-
kraczalnym terminie do 3 marca 
2017 r.

  
  Beata Zając
  UG Brenna
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Otwarty konkurs ofert w zakresie sprzyjania 
rozwojowi sportu w 2017 roku

Jarmark Świąteczny za nami!

OGŁOSZENIE 

Otwarty konkurs ofert na reali-
zację zadania własnego Gminy 
Brenna w zakresie sprzyjania roz-
wojowi sportu w 2017 roku. Ro-
dzaj zadań i wysokość środków 
finansowych przeznaczonych na 
ich realizację. 

Realizacja zadań w za-
kresie sprzyjania rozwojo-
wi sportu następuje poprzez:  
- organizację szkoleń sportowych  
w różnych dyscyplinach sportowych, 

- organizację zajęć treningowych, 
- organizację zawodów sportowych.

Wysokość środków przeznaczo-
nych na realizację zadań w 2017 
roku wynosi 110.000,-zł. Podmio-
tami uprawnionymi do składania 
wniosków są podmioty niezalicza-
ne do sektora finansów publicznych 
i niedziałające w celu osiągnięciu 
zysku, które na terenie Gminy Bren-
na prowadzą działalność sportową.

Zadania zgłoszone do otwar-
tego konkursu ofert powinny być 
realizowane w okresie od 1 marca 
2017 r. do 30 listopada 2017 r.

Wnioski należy złożyć w nie-
przekraczalnym terminie do dnia 
17 lutego 2017 roku do godziny 
14:30  w zamkniętej kopercie w biu-
rze podawczym w Urzędzie Gmi-
ny w Brennej, ul. Wyzwolenia 77 
lub dostarczyć za pośrednictwem 
poczty na adres: Urząd Gminy, ul. 
Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna. Na 
kopercie należy umieścić adresata, 
nazwę i adres (pieczęć) podmiotu 
składającego wniosek oraz nazwę 
zadania.

  UG Brenna

Ozdoby choinkowe, przysma-
ki, żywe choinki, ciasteczka i wiele 
innych świątecznych produktów 
można było zakupić podczas orga-
nizowanego corocznie Jarmarku 
Świątecznego w Brennej. Do Parku 
Turystyki zawitały postacie z bajek: 
Elf, Śnieżynka, Królowa Śniegu oraz 
Wiewiór, który cieszył się najwięk-
szym zainteresowaniem nie tylko 
wśród najmłodszych. Animatorzy 
zachęcali dzieci do wspólnej zaba-
wy i wykonywania pamiątkowych 
zdjęć.  W dniu kiermaszu rozpoczął 
się również sezon na lodowisku, 
które nadal jest czynne codziennie 
od godziny 10:00 do 19:00. 

W trakcie Jarmarku Świątecz-
nego rozstrzygnięto konkursy 
świąteczne zorganizowane przez 
Ośrodek Promocji, Kultury i Spor-
tu Gminy Brenna. Na konkurs pla-
styczny pt. „Wyczaruj Święta” wpły-
nęło ogółem 117 prac uczniów 
szkół podstawowych. Powołana 
na tę okazję Komisja konkursowa  
w składzie: Piotr Wysogląd (pracow-
nik Instytutu Sztuki Uniwersytetu 
Śląskiego), Maria Greń (pedagog, 
dyrektor Przedszkola w Brennej, 
rękodzielnik), Dorota Greń (peda-
gog, pracownik OPKiS) miała nie-

zwykle trudne zadanie, ponieważ 
wszystkie dzieła były prześliczne  
i niezwykle dopracowane. Począt-
kowo zaplanowane były nagrody za 
trzy najlepsze prace, ale ze względu 
na wielką pomysłowość uczestni-
ków, jurorzy postanowili przyznać 
nagrody w czterech kategoriach: 
choinki, ozdoby choinkowe, stroiki 
i pozostałe dekoracje oraz po dwa 
wyróżnienia w każdej kategorii. 
Biorąc pod uwagę pomysłowość, 
wkład pracy i symbolikę dokonali 
wyboru najciekawszych prac: 

W kategorii Choinki:
I miejsce Filip Tyc kl. 3d Z.S.P. Górki 
Wielkie,
II miejsce Klaudia Czopek kl. 2a S.P. 
2 Brenna,
III miejsce Magdalena Faruga kl. 6c  
Z.S.P. Górki Wielkie.
Wyróżnienie: 
Tomek Krzempek kl. 2c  Z.S.P. Górki 
Wielkie, 
Jakub Pokładnik kl. 6c  Z.S.P. Górki 
Wielkie.

W kategorii Ozdoby choinkowe:
I miejsce Tymek Bury kl. 5b  Z.S.P. 
Górki Wielkie,
II miejsce Weronika Suszka kl. 2c  

Z.S.P. Górki Wielkie,
III miejsce Zuzanna Kisiała kl. 4c  
Z.S.P. Górki Wielkie.
Wyróżnienie:
Agata Cieślar kl. 2  Brenna Leśnica,
Anastazja Bury kl. 2c Z.S.P. Górki 
Wielkie.

W kategorii Stroiki:
I miejsce Nikola Pokładnik kl. 3a   
Z.S.P. Górki Wielkie,
II miejsce Piotr Ferfecki kl. 3a   
Z.S.P. Górki Wielkie,
III miejsce Dominika Bąk kl. 3b 
Brenna Leśnica.
Wyróżnienie:
Kajetan Bury kl. 6a Z.S.P. Górki 
Wielkie,
Martyna Heller kl. 2a Z.S.P. Górki 
Wielkie.

W kategorii Pozostałe dekoracje:
I miejsce Kornelia Heczko kl. 2a 
Z.S.P. Górki Wielkie,
II miejsce Kamil Holeksa kl. 1b 
Z.S.P. Górki Wielkie,
III miejsce Maciej Sztwiorok kl. 2c 
Z.S.P. Górki Wielkie.
Wyróżnienie:
Bartek Gawlas kl. 1a S.P. 2 Brenna,
Julia Jaworska kl. 1 Brenna Leśnica.
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Wyróżnienie specjalne za re-
gionalizm: Marta Mendrek 3a  ZSP 
Brenna Leśnica.

Równolegle ogłoszony był kon-
kurs literacki pt.: „Z pamiętnika mo-
jej babci”, gdzie tematem były bo-
żonarodzeniowe tradycje naszego 
regionu. Biorąc pod uwagę zgod-
ność z tematem, poprawność języ-
kową, innowacyjny pomysł oraz au-
tentyczność, komisja konkursowa 
w składzie Dorota Greń-Grajewska 
i Mateusz Wysogląd wyłoniła trójkę 
zwycięzców:
I miejsce Alicja Greń kl. 1b Gimna-
zjum w Brennej,
II miejsce Anna Greń kl. 1c Gimna-
zjum w Górkach Wielkich,
III miejsce Maciej Gaszczyk kl. 3b 
Gimnazjum w Górkach Wielkich.

  
  Marzena Bochnak

Poniżej przedstawiamy
 wygrany tekst Alicji Greń

Tradycje Bożonarodzeniowe
Pamiętam jakby to było wczoraj. 
Siedziałam z babcią przy stole. 

Opowiadała mi o tradycjach świą-
tecznych, które były w jej domu.  
A było to tak: 
   We wilije rano trzeja było zjeść zą-
bek czosnku abo pięćdziesiątke go-
rzałki, żeby zdrowi było przez cały 
nastympny rok. Baby były w kuchni, 
a chłopi na polu, aby nie zdążyli się 
powadzić, bo się bydą wadzić przez 
cały rok. Przed wieczorem, gazda 
dzielił się łopłatkiem z całą gawie-
dziom. Na stole musiało być 12 po-
traw, bo tylu było apostołów.
- łopłatek z miodem
- chlyb z masłym
- łorzechy, jabłka
- zimnioki z bryndzom
- pieczki z fazolami
- barszcz abo grzibionka
- groch z kapustą
- sałatka jarzynowo
- kompot z pieczek
- kołocze
- 3 rodzaje ryb
Na stole też musiało być
- łobili
- chlyb – kraiczek, żeby nie brakło 
gawiedzi i domowników
- zimnioki

Pod łobrusem musiało być sia-

no, pieniądze na stole żeby ich nie 
brakło przez cały rok. Jedno nakryci 
musiało być dane dodatkowo dlo 
niespodziywanego gościa. Wszyscy 
razym śpjywali kolyndy. Na koniec 
wieczerzy każdy z domowników 
zdmuchiwał śwjyczke i łobserwo-
wali w kieróm stróne idzie dym, jak 
do wyrchu to pójdóm do nieba, jak 
ku dołu to do piekła. Dziewki i ka-
walerzy szli do pola nasłuchiwać  
z kierej stróny pies szczeko, bo tam 
przyjdzie ich przyszło żona/mąż. 
Koło północy szło się na jutrznie, po 
jutrzni śpjyhali się do chałpy, kiery 
pierwszy przyjdzie to jako pierwszy  
zrobi zbiory. Przyszli do chałpy się-
gali do trąby po jelita. W Boże Na-
rodzyni brali betlymek i harmoszkę 
chodzli pokolyndzie od sąsiada do 
sąsiada, czynstowali ich tam bryn-
dzom, wódką i kołoczami. W Boże 
Narodzenie nie można było w dzień 
ligać, bo zboże by w lecie lygło

Alicja Greń, 13 lat, kl. I B, 
Gimnazjum im. króla 

Jana III Sobieskiego w Brennej

Informacje/WydarzeniaInformacje/Wydarzenia
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Słodka nagroda dla Małej Brennej

Ach, co to był za spektakl!

Przygotowania do świąt Bożego 
Narodzenia bez pieczenia piernicz-
ków i cieszyńskich ciasteczek? Oj 
raczej nie, żadne dziecko by nam 
tego nie wybaczyło, bo kulinar-
ne spotkania zawsze są okazją do 
świetnej zabawy. Wiemy również 
o tym, że nic tak nie łączy, inte-

gruje pokolenia jak kuchenny stół. 
O czym pamięta Towarzystwo Mi-
łośników Brennej i Górek „Jodła”,  
organizator drugiego „Pieczenia 
pierniczków z Małą Brenną”. Do-
brym duchem i inicjatorem całego 
przedsięwzięcia jest Jan Staś, który 
pukał i prosił, biegał i dziękował,  
a to wszystko dla naszego zespołu 
regionalnego. Dzieci z Małej Bren-
nej nie tylko miło spędziły czas na 
ozdabianiu pierniczków, ale także 
swoje wyroby sprzedawały na Jar-
marku Świątecznym, dochód ze 
sprzedaży, zasilił skarbonkę zespo-
łu.  

W realizację tego słodkiego 
spotkania zaangażowani byli: Wójt 
Gminy Brenna Jerzy Pilch wraz  
z małżonką, nigdy nie odmawiający 
uczestnictwa w tego typu inicjaty-
wach; Józef Ferfecki, który bez za-
stanowienia udostępnił salę w OSP; 
Renata Naglik – prezes GS Brenna, 

dzięki której mieliśmy pyszne cia-
sto; panie pracujące w GS Brenna, 
pomagające w pieczeniu; Gabrie-
la Gancarczyk-Dec – radna gminy 
Brenna, rodzice dzieci Małej Bren-
nej, Katarzyna Macura – dyrektor 
OPKiS, a także Anna Musioł- in-
struktor Małej Brennej.

A że warto nagradzać człon-
ków Zespołu Regionalnego „Mała 
Brenna” wie każdy, kto śledzi ich 
sukcesy. W grudniu na Konkur-
sie Kolęd i Pastorałek w Szczyr-
ku dziewczynki z Grupy Śpiewa-
czej powtórzyły swoje osiągnięcie  
z roku poprzedniego i zajęły I miej-
sce. Gratulacje od redakcji „Wieści” 
dla uczestników konkursu, a także 
instruktorki Anny Musioł. Jak myśli-
cie z jaką nagrodą dziewczyny wró-
cą z kolejnej edycji konkursu? 

 Dorota Greń-Grajewska

KulturaKultura

Dwunastego stycznia w kościele 
pw. św. Jana Chrzciciela klasa III c 
ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Bren-
nej, Mała Brenna i uczniowie sekcji 
skrzypiec góralskich Bazy Talentów 
wystąpili  na koncercie charytatyw-
nym.

Mali aktorzy z klasy trzeciej za-
prosili zebranych gości na przed-
stawienie pt. „MAGIA ŚWIĄT”. Na-
stępnie piękne kolędowanie Małej 
Brennej i skrzypków góralskich po-
zwoliło widzom pozostać w cudow-

nej atmosferze Bożego 
Narodzenia.

 Spotkanie dostar-
czyło niesamowitych 
wzruszeń. Za obecność, 
za każdy gest dobroci  
i życzliwości, za poma-
gające dłonie, za okaza-
ne serce DZIĘKUJEMY!

Agnieszka Frączek,  
Barbara Siedloczek
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„Czy znasz naszą gminę?” 
– konkurs wiedzy o regionie

Towarzystwo Miłośników Bren-
nej i Górek „Jodła”, mając na celu 
popularyzację wśród dzieci i mło-
dzieży wiedzy o regionie oraz zain-
teresowanie młodych mieszkańców 
naszej gminy najbliższym otocze-
niem przeprowadziło kilka edycji 
konkursu wiedzy o regionie pn. 
„Czy znasz swoją gminę?” 

Po długiej przerwie, dzięki 
wsparciu finansowemu Ośrodka 
Promocji Kultury i Sportu Gminy 
Brenna, konkurs został reaktywo-
wany. Najpierw uczniowie w swo-
ich szkołach rozwiązali test wiedzy 
o naszej gminie. Arkusze zostały 
rozdysponowane wśród wszyst-
kich uczniów szkół gimnazjalnych, 
a także uczniów klas 4-6 szkół 
podstawowych. Najlepsze wyniki 
kwalifikowały do udziału w drugim 
etapie, podczas którego ucznio-
wie w dwóch kategoriach: szkoły 
podstawowe i szkoły gimnazjalne, 

zmierzyli się ze swoimi przeciwni-
kami. Wcześniej placówki otrzyma-
li zagadnienia i listę lektur, mające 
pomóc w przygotowaniach. Uczest-
nicy podzieleni na trzyosobowe ze-
społy odpowiadali na pytania doty-
czące historii, geografii, przyrody, 
regionalizmu, a także wiedzy ogól-
nej. W kategorii Szkoły Podstawowe 
I miejsce zajęła SP w Brennej Leśni-
cy, II i III miejsce przypadło dwóm 
grupom z SP 2 w Brennej Bukowej. 
W kategorii Gimnazja I miejsce za-
jęło Gimnazjum z Brennej, II oraz III 
miejsce zajęło Gimnazjum z Górek 
Wielkich.

O merytoryczną część konkursu 
zadbało Towarzystwo „Jodła", które-
go członkowie zasiedli w jury, opra-
cowali zagadnienia, testy kwalifi-
kacyjne oraz pytania konkursowe.  
W skład komisji weszli: Wojciech 
Grajewski – historyk, autor pierw-
szej monografii o Brennej pt. „Bren-

na. Dzieje góralskiej wsi Śląska 
Cieszyńskiego”, Tomasz Gawlas – 
geograf, Dorota Greń-Grajewska- 
polonista, miłośnik folkloru, Au-
gustyn Holeksa – leśnik, świadek 
historii Brennej. Podczas konkursu 
bacznymi obserwatorami zmagań 
uczestników byli nauczyciele i opie-
kunowie ze szkół, a także Dyrektor 
OPKiS Katarzyna Macura. 

Organizatorzy mają nadzieję, że 
udział w konkursie będzie dla dzieci 
i młodzieży inspiracją do dalszych 
poszukiwań, a także stanie się mo-
bilizacją do poszerzenia wiedzy  
o naszej gminie. Kolejna edycja 
konkursu planowana jest na listo-
pad/grudzień 2017 roku, więc już 
teraz zapraszamy młodych miesz-
kańców do zainteresowania się na-
szą małą ojczyzną. 

 Dorota Greń-Grajewska 

KulturaKultura
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Hej kolęda!
Kolędowanie stało się trady-

cją jednoczącą ludzi nie tylko przy 
domowym stole, ale także w ko-
ściołach, na koncertach. W okresie 
Świąt Bożego Narodzenia w dwóch 
parafiach w Brennej miały miejsce 
niepowtarzalne koncerty.

W drugi dzień Świąt spotkaliśmy 
się w kościele parafialnym w Bren-
nej Centrum na „Rodzinnym Kon-
cercie Kolęd”, organizowanym przez 
Towarzystwo Miłośników Brennej  

i Górek „Jodła”, przy wsparciu 
Ośrodka Promocji, Kultury i Sportu 
Gminy Brenna, a także parafii św. 
Jana Chrzciciela w Brennej. W tym 
niezwykłym koncercie wystąpili: 
Kapela „Maliniorze”, Dziecięcy Ze-
spół Regionalny „Mała Brenna”, Mu-
zykalne rodziny z Brennej oraz Wójt 
Gminy Brenna z małżonką. Inicjato-
rem wydarzenia, a zarazem osobą, 
która całą organizację wydarzenia 
miała na swoich barkach był Jan 
Staś. Koncert zachwycił mieszkań-
ców i gości naszej gminy, co zachę-
ciło pomysłodawcę do jego konty-
nuacji. Jan Staś już zapowiedział, że 
w 2017 r. również spotkamy się by 
wspólnie kolędować. 

Drugi wyjątkowy wieczór ko-
lęd miał miejsce w Święto Trzech 
Króli w Kościele Ewangelicko – Au-
gsburskim Apostoła Bartłomieja. 
Wyjątkowy, ponieważ tacy też byli 
Goście, którzy w nim uczestniczyli. 
Na zaproszenie proboszcza tamtej-
szej parafii, księdza Romana Kluza, 

wystąpiła Estrada Regionalna „Rów-
nica” z Ustronia. Wyśpiewała ona te 
bardziej i mniej znane kolędy i pa-
storałki. Publiczność nagrodziła ze-
spół owacjami na stojąco, a ksiądz 
Roman podziękował za wspólnie 
spędzony czas na modlitwie, po-
nieważ jak wiadomo, kto śpiewa 
ten modli się podwójnie. Ksiądz 
Czesław Szwed – proboszcz parafii 
p.w. św. Jana Chrzciciela z Brennej 
dodał, że koncert na długo pozo-
stanie w naszej pamięci za sprawą 
po pierwsze -  wspaniałego wystę-
pu „Równicy”, a po drugie srogiego 
mrozu, który w ten dzień dał się 
we znaki. Warto dodać, że każdego 
roku właśnie to wydarzenie groma-
dzi nie tylko mieszkańców naszej 
gminy, ale również gości okolicz-
nych miejscowości. 

  Sonia Gawlas

KulturaKultura
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Świąteczna Baza Talentów
Wydawałoby się, że okres świą-

teczny powinien wiązać się z od-
poczynkiem, szczególnie dla dzieci  
i młodzieży. Nic bardziej mylne-
go! To bardzo intensywny czas dla 
członków Bazy Talentów działają-
cej przy Ośrodku Promocji, Kultury 
i Sportu Gminy Brenna. Uczniowie 
ćwiczą kolędy i pastorałki, aby jak 
najlepiej zaprezentować się pod-
czas Świątecznych Koncertów Bazy 
Talentów. Tym bardziej, że pu-
bliczność, przed którą występują,  
w głównej mierze stanowią ich bli-
scy: rodzice, rodzeństwo i dziadko-
wie. 

Pierwsze występy odbyły się 20 
grudnia w sali kalejdoskop w amfi-
teatrze. Swoje umiejętności zapre-
zentowały grupy gitarzystów pod 
opieką Pana Błażeja Żura i Sebastia-
na Kreta, oraz sekcja skrzypiec pod 
kierownictwem Pani Doroty Musia-
lik. 

Kolejny koncert miał miejsce 11 
stycznia w sali Mikroklimat w Gór-

kach Wielkich. Tam również zagra-
li gitarzyści, ale także bębniarze  
i perkusiści szkolący się pod okiem 
Pana Andrzeja Żydka oraz grupa 
skrzypiec prowadzona przez Panią 
Elżbietę Wegrzyn. 

Dzień później w kościele para-
fialnym w Brennej Centrum miało 
miejsce przedstawienie jasełkowe 
p.n. „Magia Świąt” w wykonaniu 
klasy III c ze Szkoły Podstawowej nr 
2 w Brennej. Do uczniów dołączył 
Dziecięcy Zespół Regionalny „Mała 
Brenna” Pani Anny Musioł oraz sek-
cja skrzypiec góralskich kierowana 
przez Panią Katarzynę Gonciarczyk.  

Na koniec intensywnego tygo-
dnia ponownie spotkali się mło-
dzi gitarzyści. Tym razem wystąpili 
przed niecodzienną publicznością 
- podopiecznymi Domu Seniora 
„Paraiso”. Uśmiech na ich twarzach 
oraz fakt, ze włączyli się we wspól-
ne śpiewanie kolęd świadczy o tym, 
że nasi utalentowani muzykanci zo-
stali przyjęci bardzo ciepło, co bar-

dzo nas cieszy. 
Wszystkie koncerty nagradzane 

były gromkimi brawami oraz słowa-
mi uznania dla pracowitości zarów-
no dzieci jak i instruktorów. Niewąt-
pliwie były doskonałym dowodem 
na to, że warto inwestować w talent 
naszych dzieci.

            Sonia Gawlas
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Podsumowanie roku 2016 w Dworze Kossaków
Rok 2016 może ubiegać się  

o miano  jednego z najintensyw-
niejszych okresów w działalności 
fundacji. Warsztaty i spotkania 
trwały praktycznie do połowy grud-
nia, gdyż 17.12 odbyło się ostatnie 
w tym roku Laboratorium Małych 
Odkrywców, które popularnością 
zaskoczyło nas samych. Ale zacznij-
my od początku…

Początek 2016 roku to przede 
wszystkim kontynuacja projektu 
„Lokalna Znana-Nieznana: Zofia 
Kossak”, który trwał od paździer-
nika 2015 do lutego 2016 roku.  
W ramach inicjatywy zostało prze-
prowadzonych kilkanaście mul-
timedialnych spotkań dla szkół, 
poświęconych twórczości i dzia-
łalności Pisarki, odbyło się spotka-
nie z prof. Zdzisławą Mokranowską 
oraz „Konkurs Wiedzy o Zofii Kos-
sak”. Postać Zofii Kossak, choć coraz 
bardziej rozpoznawalna w regionie, 
nadal pozostaje pisarką i działaczką 
dla wielu mieszkańców nieodkrytą. 
Stąd nasze działanie, które spotka-
ło się z dużym zainteresowaniem, 
szczególnie ze strony szkół.

Ponieważ książka i twórczość 
literacka jest niezwykle istotna  
w budowaniu własnej tożsamości, 
zarówno kulturalnej jak i emocjo-
nalnej, w 2016 roku odbyło się oko-
ło 40 spotkań z pisarzami literatury 

dziecięcej i animatorami promują-
cymi głośne czytanie, a także spo-
tkania warsztatowe. Wszystko to  
w ramach projektu „Czytam i Czu-
ję” oraz projektu „Artystycznie  
u Kossaków”. Do Dworu Kossaków 
zaprosiliśmy między innymi: Renatę 
Piątkowską, Agnieszkę Suchowier-
ską, Annę Cieplak, Elizę Piotrowską, 
Wojciecha Widłaka, Joannę Chmie-
lewską i Roksanę Jędrzejewską-
Wróbel. Celem spotkań było po-
kazanie zarówno najmłodszym jak  
i rodzicom, jak ważne dla rozwoju 
emocjonalnego dzieci i kształto-
wania ich osobowości jest czyta-

nie. Stworzyliśmy niepowtarzalną 
okazję nie tylko do poznania twór-
ców książek dla dzieci, ale i wysłu-
chania ich autorskiej interpretacji. 
Na dzieci, które dopiero zaczynają 
swoją przygodę z literaturą, czekały 
„Poczytajki”, które animowane były 
przez aktorki Sceny Polskiej Teatru 
w Czeskim Cieszynie – Ewę Kus 
oraz Barbarę Szotek-Stonawską. 
Gdyby tego było mało, przygoto-
waliśmy jeszcze warsztaty plastycz-
no-improwizacyjne z elementami 
głośnego czytania dookoła „zielo-
nych bajek”. Dodatkowo, w ramach 
projektu,  w październiku odbył się 
Ogólnopolski Konkurs Ilustratorski 
„Czytam i Czuję”. Partnerem głów-
nym powyższych wydarzeń była 
Fundacja ABCXXI Cała Polska czyta 
dzieciom oraz koordynatorka wo-
jewódzka akcji -  pani Henryka Ku-
charczyk.

 „Kłopoty Kacperka Góreckie-
go Skrzata” to drugi duży projekt, 
który udało nam się zrealizować 
w ubiegłym roku. Był on zainspi-
rowany baśnią Zofii Kossak o tym 
samym tytule. Dzięki dotacji mini-
sterialnej powstał cykl warsztatów 
interdyscyplinarnych oraz spektakl 
teatralny, którego premiera odby-
ła się w Górkach Wielkich 23 lipca 
2016 roku. Partnerem projektu był 
Teatr Gry i Ludzie z Katowic, który 
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inspirując się przygodami górec-
kiego podciepka i bazując na sztu-
ce teatru lalek, stworzył niezwykłe 
widowisko. Oryginalna plastyka ca-
łego przedsięwzięcia zwabiła szero-
ką publikę, nie tylko najmłodszych 
odbiorców. Natomiast towarzyszą-
ce mu warsztaty skierowane były 
przede wszystkim do młodszych 
uczestników. Zarówno działania pa-
rateatralne zatytułowane „Przygoda 
z baśnią”, jak i warsztaty plastycz-
no-kulturalne („Skrzaty różnych 
narodów”, „Kanapony, Klawiki, Smo-
liki…” ) tematycznie krążyły wokół 
Kacperka, skrzatów, krasnali i dzie-
cięcej wyobraźni. 

Wszystkie te przedsięwzięcia 
miały miejsce w ramach Artystycz-
nego Lata u Kossaków 2016, lecz 
nasza oferta w tym roku była bo-
gatsza o wiele innych wydarzeń. 
Nie zabrakło oczywiście akcentów 
plastycznych. Zorganizowaliśmy 
między innymi Mini Plener Malarski 
„Kacperkowe Inspiracje”, na którym 
dzieci mogły dać upust swojej nie-
skrępowanej fantazji. W czerwcu 
2016 roku odbyły się V Warsztaty 
Działań Kreatywnych, w których 
wzięło udział aż 10 wyższych uczel-
ni artystycznych z całej Polski. Jak 
co roku studenci pod okiem wykła-
dowców mierzyli się z zagadnienia-
mi z zakresu ilustracji, grafiki oraz 
malarstwa. Tematyka zadań krążyła 
wokół twórczości i biografii Zofii 
Kossak. 

W ramach projektu odbyły się 
także specjalne pokazy przygo-
towane przez młodych artystów  
i ich wykładowców. Każda z zapro-
szonych szkół prezentowała swo-
ją twórczość lub swoją pracownię 
podczas wieczornych spotkań w ra-
mach Rozmów o Sztuce. Spotkania 
te były otwarte dla publiczności. 
Mieszkańcy mogli także uczestni-
czyć w ogólnodostępnej Akademii 
Umiejętności, którą prowadzili ar-
tyści. V Warsztaty Działań Kreatyw-
nych zakończyły się wernisażem 
wystawy prac powstałych podczas 
pleneru. 

Warsztaty Działań Kreatywnych 
to nie jedyna cykliczna impreza,  
z której jesteśmy dumni. Było nam 

niezmiernie miło, że mogliśmy już 
po raz dziewiąty zorganizować 
Międzynarodowy Plener Rzeźbia-
rzy. W tym roku artyści skupili się 
na postaciach z baśni Zofii Kossak 
pt. „Kłopoty Kacperka góreckiego 
skrzata”. 

Muzycznym akcentem ALUK 
2016 był koncert zespołu VOŁOSI. 
Zachwyceni muzyką smyczkową  
i oryginalnym brzmieniem zapre-
zentowanym w niezwykle nowo-
czesny, ale subtelny sposób, jeszcze 
długo wspominaliśmy to wydarze-
nie. Z pomocą w jego zorganizo-
waniu przyszedł Ośrodek Promo-
cji Kultury i Sportu Gminy Brenna, 
za co gorąco dziękujemy. Koncert 
poprzedziła II Loteria Fantowa. 
Na zakończenie tegorocznej edy-
cji Artystycznego Lata u Kossaków 
w budynku „Starej Gorzelni” przy 
Dworze Kossaków odbył się spek-
takl pt. „Szlemiel” w reżyserii Bogu-
sława Słupczyńskiego. Bezpłatne 
wejściówki rozeszły się błyskawicz-
nie, a „Stara Gorzelnia” szczelnie 
wypełniła się publicznością. Dzień 
później odbył się  III Jarmark Kultu-
ry i Sztuki, podczas którego można 
było nabyć grafiki i obrazy powstałe 
w czasie tegorocznych  Warsztatów 
Działań Kreatywnych oraz rzeźby 
powstałe w czasie 

IX Międzynarodowego Pleneru 
Rzeźbiarzy. Jak co roku, całkowity 
dochód ze sprzedaży został prze-
znaczony na działania projektowe 
Fundacji im. Zofii Kossak.

Lato się skończyło, lecz nie 
oznaczało to końca naszych propo-
zycji kulturalnych! Jesienią zaczął 
się cykl spotkań w ramach Pracow-
ni Graficznej. Była ona skierowa-
na do wszystkich, którzy chcieliby 
poeksperymentować z technikami 
graficznymi. Cały czas trwa także 
nasz dwuletni projekt „Inspiratio – 
Akademia Małych i Dużych Działań 
Aktywizujących” dofinansowany  
z Funduszu Inicjatyw Obywatel-
skich. W ramach inicjatywy reali-
zujemy cykl interdyscyplinarnych 
spotkań dla najmłodszych i ich 
opiekunów pt. „Mali Odkrywcy” in-
spirowany twórczymi metodami 
pracy i wychowania. Druga ścież-
ka działania to seria warsztatów 
inspirowanych pracą z nowymi 
technologiami dedykowana oso-
bom w wieku ok. 15-50 lat pt. „Pa-
mięć Aktywna”. Trzecia ścieżka to 
zaproponowany przez nas zestaw 
warsztatowo-plenerowy inspiro-
wany fotografią, grafiką i lokalnym 
potencjałem geohistorycznym pt. 
„Aktywni+”, na który zapraszamy 
osoby aktywne zawodowo po 45 
roku życia, jak i seniorów. Działa-
nia Inspiratio będą kontynuowane  
w 2017 roku. 

Jesień jest czasem, kiedy przy-
roda jawi nam się o wiele barwniej, 
dlatego wraz z pojawieniem się 
pierwszych kolorowych liści zaczę-
liśmy warsztaty w ramach gminne-
go projektu „Przyroda wokół nas”. 
Przeprowadzone zostały działania 
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Maltańska Służba Medyczna w szkole w Leśnicy
6 grudnia, jak dobrze wiemy, 

wszystkie dzieci czekają na Świę-
tego Mikołaja. Jednak w naszej 
szkole tego dnia mieli dotrzeć do 
nas również inni goście – Służba 
Maltańska na czele z księdzem Mi-
chałem Gajzlerem. Tak też się stało! 
Podczas naszego spotkania pozna-
liśmy podstawowe informacje na 
temat pierwszej pomocy, sprzętu 
jakiego ratownicy wykorzystu-
ją podczas swoich akcji. Dowie-
dzieliśmy się jak ważne i cenne są 
pierwsze minuty po wypadku dla 
poszkodowanej osoby. Pod koniec 
spotkania przedszkolaki miały oka-
zję zobaczyć wnętrze i wyposaże-
nie karetki pogotowania – miejsce, 
w którym tak często toczy się walka 
o ludzkie życie. Podstawową for-
mą działalności Maltańskiej Służby 
Medycznej jest przedmedyczne  
i medyczne zabezpieczenie dużych 
zgromadzeń, takich jak: zawody 
sportowe, koncerty, kongresy, piel-

grzymki i uroczystości religijne. 
W imieniu wszystkich uczniów 

naszej szkoły, zarówno tych najstar-
szych, jak i najmłodszych bardzo 
dziękujemy księdzu Michałowi Gaj-
zlerowi za inicjatywę i zorganizo-

wanie tak wyjątkowego spotkania 
w naszym Zespole Szkół.

     
Magdalena Urbaś

Szkoła Podstawowa Nr.1 

edukacyjne, które przeznaczone 
były dla najmłodszych mieszkań-
ców Gminy Brenna. Zajęcia prze-
znaczone były dla grup zorganizo-
wanych (11 spotkań). Dodatkowo, 
w ramach projektu został również 
zorganizowany konkurs plastyczny 
oraz jednorazowa akcja pt. Jesien-

ny Land Art. 
Wydarzenia roku 2016 w Fun-

dacji im. Zofii Kossak były możli-
we dzięki pozyskanym przez nią 
dotacjom z zasobów: Funduszu 
Inicjatyw Obywatelskich, Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
Gminy Brenna, Fundacji Banku Za-

chodniego WBK oraz Fundacji PZU.
Jak widać, 2016 rok w Dworze 

Kossaków obfitował w różnorodne 
wydarzenia. Oj, działo się!

Dorota Karpeta

EdukacjaEdukacja
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„Mędrcy świata, monarchowie, gdzie śpiesznie 
dążycie?” - jasełkowe kolędowanie

w góreckiej szkole
22 grudnia w ZSP w Górkach 

Wielkich, a 6 stycznia w sali Mikro-
klimat przy parafii p.w. Wszystkich 
Świętych mogliśmy uczestniczyć 
w przepięknych jasełkach przygo-
towanych przez uczniów góreckiej 
szkoły. Tegoroczne jasełka zostały 
wzbogacone o sceny starotesta-
mentowe. Obrazki z Księgi Rodzaju 
przypominały kuszenie pierwszych 
ludzi przez węża, spożycie przez 
nich zakazanego owocu z drzewa 
poznania dobra i zła, a w konse-
kwencji wydalenie Adama i Ewy  
z Raju. Wiarę w odkupienie czło-
wieka przyniosło narodzenie Chry-
stusa, którego w ubogiej stajence 
odwiedzili ludzie różnych stanów  

i stron świata, wśród nich Trzej 
Królowie: „To kadzidło, mirrę, złoto 
/ Niesiem, Jezu szczerze, / Co da-
jemy Ci z ochotą, / Od nas przyjm 
w ofierze”. Uważni widzowie mogli 
dostrzec w ich twarzach wizerunki 
trzech władców Polski, co stanowiło 
nawiązanie do obchodów 1050-le-
cia chrztu Polski przez Kościół kato-
licki w minionym 2016 roku. Maleńki 
Jezus błogosławił wszystkim przy-
byłym do betlejemskiej stajenki,  
a nam zgromadzonym nie pozosta-
ło nic innego, jak wspólnie zanucić 
tekst kolędy: „Ach! Witaj Zbawco  
z dawna żądany, / Cztery tysiące lat 
wyglądany! / Na Ciebie króle, proro-
cy czekali, / A Tyś tej nocy nam się 

objawił”. Wspaniałe stroje młodych 
aktorów, uczniów młodszych klas, 
niejednokrotnie przejętych być 
może pierwszym występem przed 
dużą publicznością, wspaniała zna-
jomość tekstu, recytowanie wierszy 
i głośne śpiewanie kolęd oddawały 
ogrom pracy włożonej w przygo-
towanie występu przez członków 
grupy formacyjnej „Dzieci Boże” 
pod opieką Pani Małgorzaty Dziad-
kiewicz. Z kolei do radosnego ko-
lędowania zachęcał chór „Świetliki” 
kierowany przez Panią Bogusławę 
Jaworską oraz chór „Perspektywa” 
wraz z zespołem instrumentalno-
wokalnym pod batutą Pana Marci-
na Janasika. Podobnie jak w latach 
ubiegłych przedstawienie przy-
brało ekumeniczny charakter, po-
nieważ wzięły w nim udział dzieci 
różnych wyznań, pokazując tym 
samym, że w radosnym kolędowa-
niu nie mam barier i podziałów,  
a my wszyscy zmierzamy ku jedne-
mu żłobkowi – miejscu pojednania 
płynącego z serc pełnych miłości.  

Dominika Badura
ZSP w Górkach Wielkich

EdukajcaEdukacja
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Legenda o Skarbniku
W góreckiej bibliotece odbywa 

się cykl spotkań, podczas których 
dzieci słuchają i oglądają teatrzyk 
w formie Kamishibai ( japoński teatr 
obrazkowy). Uczniowie mają okazję 
poznać „Legendę o Skarbniku” we-
dług tekstu Juliana Brudzewskiego 
z ilustracjami Adama Wójcickiego. 
Historia Jorgusia, który z pomocą 

Skarbnika wydobywał węgiel, bar-
dzo się dzieciom podoba. Jego pra-
cowitość i uczciwość są wspaniałym 
wzorem do naśladowania. 

W drugiej części warsztatów 
dzieci wykonują lampę górniczą  
z plastikowych butelek. Uśmiech-
nięte buzie i podziękowania po-
zwalają sądzić, że spotkania są uda-

ne. Skorzystali z nich już uczniowie 
ze Szkoły Podstawowej w Górkach 
Wielkich oraz dzieci z Ośrodka Lecz-
niczo-Rehabilitacyjnego „Bucze”. 

Dziękujemy naszym gościom za 
odwiedziny.

Ania Wisełka
Gminna Biblioteka Publiczna 

w Brennej

Matematyczne Sukcesy
Dnia 7 listopada wybrani ucznio-

wie za Szkoły Podstawowej z Bren-
nej Leśnicy przystąpili do Olimpia-
dy Wiedzy Archimedes Matematyka 

Plus. Każdy uczestnik we właściwej 
kategorii. To już XXVI edycja tego 
ogólnopolskiego konkursu, która 
okazała się szczęśliwa dla naszych 

uczniów. Zgodnie z regulaminem, 
laureatami konkursu są wszyscy 
uczniowie, którzy popełnili nie 
więcej niż 5 błędów. Najlepiej za-
prezentowali się uczniowie klas 3. 
Laureatką I stopnia została Marta 
Mendrek z kl.3a, laureatką II stopnia 
Nikola Holeksa z kl.3b, na III miejscu 
znaleźli się: Dominika Bąk z kl.3b, 
Maciej Heller i Hubert Chrapek  
z kl.6. Na uwagę zasługują też inni 
uczniowie: Oliwia Cieślar i Igor Greń 
miejsce IV oraz Klaudia Madzia, 
Damian Greń, Stanisław Jaworski  
i Marcelina Holeksa - laureaci V 
stopnia. Bardzo cieszą takie wyniki 
i zobowiązują do kolejnych sukce-
sów, o które trzeba będzie powal-
czyć w sesji wiosennej. Gratulujemy 
i życzymy wysokich wygranych.

                                                                                                                                          
Jadwiga Madzia 

SP Brenna Leśnica

EdukacjaEdukacja
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VI Mistrzostwa Polski w zjeździe na Tynionkach
Z pomocą przyrody i pięknej 

pogody, na naturalnym śniegu, 
27 stycznia na stoku Groniczku  
w Brennej Hołcynie odbyły się „VI 
Mistrzostwa w zjeździe na Tynion-

kach”, wzorowanych na starych 100 
letnich nartach Ludwika Grenia  
z Brennej z „Kominkowego”.  
W związku z tym, że warunki pogo-
dowe były bardzo dobre, śnieg „no-
sił”. Każdy ze startujących pomagał 
sobie tzw. „mielniokiem”, który słu-
żył do hamowania. „Mielniok” to 
kij, który górale w okresie letnim 
wykorzystywali do mielenia ziarna  
w kamiennych żarnach, a zimą do 
kierowania nartami. Zjazd polegał 
na jak najszybszym pokonaniu trasy 
wytyczonej pochodniami. Mistrzem 
Polski został Michał Greń, wicemi-
strzem Piotr Lipowski, a III miejsce 
zajął Zygmunt Greń. Mistrzynią 
Polski została Janina Greń. Wszyscy  
z Brennej. 

Przed Mistrzostwami odbyły się 
zawody dla dzieci w „Ski – slalomie” 
polegające na skoku na skoczni oraz 
przejeździe między barierkami. 
Mierzony był czas oraz długość sko-

ku, a suma dawała wynik. I miejsca 
w kategoriach zajęli: Bartek Pilch, 
Marta Juraszczyk, Antek Sznajder, 
Piotr Kokosza, Kuba Kowalik, Julia 
Sznajder, Tatiana Heller, Jakub Ju-
raszczyk, Hieronim Adamczyk, Lilia-
na Adamczyk, Laura Moskała, Kuba 
Moskała, Krystian Czudej.

Organizatorami imprezy byli: 
Ognisko Górali Breńskich, Oddział 
Górali Śląskich, Z.W. Podhalan. Or-
ganizatorzy dziękują: Jasiowi Sta-
siowy, Krzysztofowi Michalikowi, 
Michałowi Greniowi, Bogusławowi 
Holeksie, Ryszardowi Bujokowi, 
Wiesławowi Gawlasowi, Szczepano-
wi Spisowi, Dariuszowi Sznajdrowi, 
Heli Lipowskiej, Eli Hubczyk, Ada-
mowi Kokuszce, Elwirze Moskała, 
działaczom UKS Brenna Górki oraz 
wszystkim którzy pomagali przy or-
ganizacji imprezy.

      
  Zygmunt Greń

SportSport
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X Amatorska Liga Futsalu po 15 kolejkach

SportSport

Bez większych niespodzianek 
przebiega rywalizacja o mistrzo-
stwo X Amatorskiej Ligi Futsalu  
o Puchar Rady Gminy Brenna. Już 
od dawna jednostronny pojedynek 
o miano najlepszej drużyny toczy 
Nieckarz-Team i jedyne pytanie, ja-
kie się przy tej okazji nasuwa to czy 
drużyna straci jakiekolwiek punkty 
w ciągu całego sezonu. Zgroma-
dzenie kompletu 60 oczek może się 
okazać trudne, nie da się bowiem 
ukryć, że każda z pozostałych dru-
żyn chce być tą, która pokrzyżuje 
plany najlepszej ekipie X edycji, 
ponadto zawodnikom Nieckarz-Te-
amu coraz trudniej będzie się skon-
centrować, ponieważ wydaje się to 
trudną sztuką, podczas gdy tytuł 
mistrzowski ma się już praktycznie 
w kieszeni. 

Pasjonująca walka toczy się  

o miejsca 2-3, chociaż nie do końca, 
gdyż bardzo bliska srebra jest FC 
Mania, która w obecnej chwili ma 
6 punktową przewagę nad trzecią  
w tabeli Niebieską Erką oraz odbytą 
pauzę, co stawią drużynę w bardzo 
komfortowej sytuacji. Trudno so-
bie wyobrazić, aby solidny zespół 
żółto-czarnych zaprzepaścił możli-
wość osiągnięcia największego suk-
cesu w historii swojego istnienia. 
Na trzecią lokatę szansę ma jesz-
cze co najmniej 5 zespołów – prócz 
wspomnianej Niebieskiej Erki tak-
że Alko-Skład, CdF Traktat Cieszyn, 
Dolina Leśnicy oraz czysto matema-
tyczne Trafin Oil Ustroń. 

Wydaje się, że do ostatniej ko-
lejki będzie się rozstrzygać kwestia 
korony króla strzelców. Podobnie 
jak na w walce o 3 miejsce wśród 
drużyn, tak i tutaj realnie o wspo-

mnianym tytule może myśleć aż 5 
zawodników. Klasyfikacji przewo-
dzi jak na razie Tomasz Podgórski 
zdobywca 31 bramek, który repre-
zentuje CdF Traktat Cieszyn. Mniej 
o 3 trafienia ma Leszek Krajewski  
z Nieckarz-Teamu. 

W wysokiej formie jest również 
Dariusz Bujok z Niebieskiej Erki  
z dorobkiem 26 goli. Poważnymi 
kandydatami do korony są także 
Bartłomiej Skałka (Nieckarz-Team) 
oraz Krzysztof Przybył (Alco-Skład), 
którzy jak na razie pokonywali 
bramkarzy rywali 25-krotnie. Szcze-
góły dotyczące rozgrywek znajdują 
się na stronie www.brenna.org.pl 
oraz www.ligihalowe.pl

  Krzysztof Gawlas

Dominika Wieczorek wysoko w zawodach judo
Bardzo miłe informacje dotarły 

do nas z Bytomia, gdzie w dniach 
7-8.01.2017 r. odbyły się zawody 
w judo. Swoją liczną grupę repre-
zentantów delegował na zmagania 
„Dąb” Dębowiec. Wśród dobrze dys-
ponowanych zawodników znalazła 
się także mieszkanka Brennej, która 
z sukcesami startuje w swojej kate-
gorii  wagowej. Mowa o Dominice 

Wieczorek, która zdobyła 3 miejsce 
w kategorii do 70 kg. Niezmiernie 
cieszy nas dobra dyspozycja Domi-
niki, której bardzo kibicujemy, ży-
cząc kolejnych udanych występów.

  Krzysztof Gawlas

Reklama w miesięczniku „Wieści znad Brennicy”

1/8 strony – 50zł netto, ¼ strony – 100 zł netto,

½ strony – 200 zł netto, 1 strona – 400zł netto

+ 200zł za kolor bez względu na wymiar reklamy

10gr/szt. netto – wkładki, ulotki do gazety
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Kolejna edycja Pucharu Beskidzkich Groni

SportSport

Od kilku lat, przed każdą kolejną 
edycją Pucharu Beskidzkich Groni 
w narciarstwie alpejskim, organiza-
torzy niejednokrotnie zadają sobie 
pytanie, czy warunki atmosferycz-
ne będą na tyle sprzyjające, żeby 
pozwolić na przeprowadzenie tej 
bez wątpienia wyczekiwanej przez 
narciarzy imprezy. Sezon zimowy 
2016/2017 jak się okazało jest jed-
nym z najlepszych na przestrzeni 
kilku lat i jak na razie na brak wa-
runków do uprawiania sportów zi-
mowych nie ma co narzekać. W nie-

dzielę 29 stycznia 2017 r. w Ośrodku 
Narciarskim „Pod Starym Groniem” 
w Brennej Centrum ten fakt wyko-
rzystano i zainaugurowano 12 już 
edycję wspomnianej imprezy. Na 
starcie stawiło się 141 zawodni-
ków i zawodniczek. Rywalizowano  
w 17 kategoriach wiekowych, osob-
no klasyfikowano kobiety i męż-
czyzn. Najlepszy czas spośród całej 
stawki zawodników uzyskał repre-
zentant Gliwic – Adam Wójtowicz 
– 34,40 sek. Wśród kobiet najlep-
sza była Wiktoria Gibiec z Cieszy-

na, której czas 
przejazdu wy-
niósł 36,44 sek.

Wysoko zo-
stali klasyfikowa-
ni reprezentanci 
UKS Brenna-Gór-
ki. Drugie miej-
sca wśród 
przedszkolaków 
zajęli Milena Żył-
ka i Kuba Moska-

ła. Kategorię dziewczyn 2008-2009 
wygrała Marta Juraszczyk, której 
sukcesu „pozazdrościł” klubowy 
kolega – Hugo Polak, powtarzając 
go w tej samej kategorii wiekowej, 
wśród chłopców rzecz jasna. Tuż za 
jego plecami rywalizację ukończył 
Jakub Tomala. Kategorię dziewcząt 
2004-2005 wygrała Zuzia Madej, 
chłopców z kolei Jakub Juraszczyk. 
Wśród gimnazjalistek druga była 
Liliana Adamczyk. W kategorii Pań 
36-50 lat trzecią lokatę wywalczy-
ła Ewa Tomala. W kategorii Panów 
50-70 lat rywalizację wygrał miesz-
kaniec Górek Wielkich – Dobrosław 
Mężyk, który nie reprezentował 
żadnego klubu. Pełne wyniki rywa-
lizacji na stronie www.uks.brenna.
pl. Kolejne zawody zaplanowa-
no na 11 lutego 2017 r., na tere-
nie Ski-Doliny w Brennej Leśnicy.

 
 Krzysztof Gawlas
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Miesięcznik „Wieści znad Brennicy” można nabyć w  Informacji Turystycznej (ul. Wyzwolenia 77, Brenna, a  także 
w: Delikatesach Centrum (Górki), sklepie z nasionami p. K. Holeksy (Górki), Kiosku „Trafika” (Górki), Sklepie GS na Buczu (Górki), 
Sklepie GS w  Szpotawicach (Górki), Sklepie „Lewiatan” (Brenna Skrzyżowanie), Sklepie GS Brenna Skrzyżowanie, 
W  Delikatesach p. Bocka (Brenna Spalona), Sklepie GS Brenna Pinkas, Sklepie GS Brenna Leśnica, Sklepie p. Dadok 
(Brenna Leśnica), FH Renata Łysek (Brenna Leśnica), Kiosku z  prasą – p. J. Ćwierzyk, (Brenna Centrum) „Toto Lotku” –  
p. J. Madzi, (Brenna Centrum) Kiosku p. Cz. Grenia (Brenna Bukowa), Sklepie „Kaprys” ul. Jawornik (Brenna), Delikatesach 
Centrum (Brenna Lachy), Stacja paliw (Górki Wielkie), Delikatesy Centrum Sojka, Gminnej Bibliotece Publicznej (Urząd Gminy, 
II p.). Sklepy, kioski, pensjonaty itp. lokale, chcące również kolportować „Wieści”, proszone są o kontakt z redakcją.

ISSN 1895-670X
Redakcja: Sonia Gawlas, Dorota Greń-Grajewska, Katarzyna Macura, Marzena Bochnak, Izabela Piór, 
Łukasz Muschiol i Krzysztof Gawlas. Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów i opracowań nadesłanych tekstów.
Stali Współpracownicy: Wojtek Grajewski, UG Brenna, Gminna Biblioteka Publiczna, GOPS i CKiS „Dwór Kossaków”
Wydawca: Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna
43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 77, tel: (33) 85 365 50, e-mail: opkis@brenna.org.pl 
Nakład: 600 egz. 
Korekta: Sonia Gawlas, 
Skład: Łukasz Muschiol 
Oddano do druku: 06.02.2017 r.
Druk: FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA SZMYDT, ul. Legionów Polskich 27A, 09-500 Gostynin

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
43-438 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
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Wkrótce w gminie BrennaWkrótce w gminie Brenna
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Wkrótce w gminie Brenna



W kategorii Choinki:
I miejsce Filip Tyc kl. 3d Z.S.P. Górki Wielkie
II miejsce Klaudia Czopek kl. 2a S.P. 2 Brenna
III miejsce Magdalena Faruga kl. 6c  Z.S.P. Górki Wielkie

Wyróżnienie: 
Tomek Krzempek kl. 2c  Z.S.P. Górki Wielkie 
Jakub Pokładnik kl. 6c  Z.S.P. Górki Wielkie

W kategorii Ozdoby choinkowe:
I miejsce Tymek Bury kl. 5b  Z.S.P. Górki Wielkie
II miejsce Weronika Suszka kl. 2c  Z.S.P. Górki Wielkie
III miejsce Zuzanna Kisiała kl. 4c  Z.S.P. Górki Wielkie

Wyróżnienie:
Agata Cieślar kl. 2  Brenna Leśnica
Anastazja Bury kl. 2c Z.S.P. Górki Wielkie

W kategorii Stroiki:
I miejsce Nikola Pokładnik kl. 3a   Z.S.P. Górki Wielkie
II miejsce Piotr Ferfecki kl. 3a   Z.S.P. Górki Wielkie
III miejsce Dominika Bąk kl. 3b Brenna Leśnica

Wyróżnienie:
Kajetan Bury kl. 6a Z.S.P. Górki Wielkie
Martyna Heller kl. 2a Z.S.P. Górki Wielkie

W kategorii Pozostałe dekoracje:
I miejsce Kornelia Heczko kl. 2a Z.S.P. Górki Wielkie
II miejsce Kamil Holeksa kl. 1b Z.S.P. Górki Wielkie
III miejsce Maciej Sztwiorok kl. 2c Z.S.P. Górki Wielkie

Wyróżnienie:
Bartek Gawlas kl. 1a S.P. 2 Brenna
Julia Jaworska kl. 1 Brenna Leśnica

Wyróżnienie specjalne za regionalizm: 
Marta Mendrek 3a  ZSP Brenna Leśnica.

WyNIKI KONKURSU PlASTyCZNEGO „WyCZARUJ ŚWIęTA”


