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Od Redakcji
Maj jest jednym z piękniej-

szych miesięcy. Kwiecień najczę-
ściej kapryśny, sprawia, że z wytę-
sknieniem czekamy na słoneczne 
majowe dni. Dla nas pracujących  
w Ośrodku Promocji, Kultury i Spor-
tu Gminy Brenna maj jest rozpo-
częciem sezonu letniego. Amfiteatr 
znów zapełnia się publicznością, 
a scena artystami. W tegorocznej 
ofercie spora różnorodność, myślę, 

że każdy znajdzie coś dla siebie. 
Serdecznie zapraszam do zapozna-
nia się z kalendarzem imprez. Jeżeli 
mimo tej bogatej oferty ktoś będzie 
czuł się zawiedziony, a będzie miał 
swoją propozycję na ciekawe wyda-
rzenie kulturalne to zapraszam do 
wzięcia udziału w konkursie na ini-
cjatywy lokalne. Ideą projektu jest 
przede wszystkim zdiagnozowanie 
potrzeb mieszkańców i wydoby-

cie potencjału, który tkwi w naszej 
gminie. Zachęcam do zapoznania 
się ze szczegółami konkursu w ar-
tykule „Aktywnie i razem w gminie 
Brenna”. Czekam na Państwa propo-
zycje. Miłej lektury. 

  Dorota Greń
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Szanowni Mieszkańcy Brennej i Górek

Drodzy mieszkańcy, majowe 
przysłowie mówi: „ W maju zbiera 
pszczółka, zbierajże też i ty ziółka”. 
Na przełomie kwietnia i maja zwra-
cają na siebie uwagę polskie sady  
z pięknie kwitnącymi koronami 
drzew owocowych. Gałęzie otulone 
białymi płatkami i otwarte kielichy 
kolorowych kwiatów wabią swoim 
nektarem i zapachem otaczający 
świat.  Nad naszymi głowami krzy-
żują się trasy przelatujących ptaków, 
transportujących w dziobach ma-
teriały do budowy swoich gniazd. 
Szarość pooranych pól zamienia się  
w zieloną szachownicę kiełkujących 
zbóż. Otaczająca przyroda motywu-
je i nas Drodzy Czytelnicy, aby przy-
gotować nasze posesje i ogródki do 
miejsca rodzinnych spotkań i zasłu-
żonego odpoczynku po pracy. 

Takim dużym ogrodem jest na-
sza turystyczna Gmina. Jako włodarz 
wraz z pracownikami urzędu czu-
jemy się w obowiązku jak najlepiej 
zadbać o każdy szczegół wynikający 
z nałożonych na nas obowiązków. 
Zdaję sobie sprawę, że bez Waszej 
pomocy, zaangażowania i wrażliwo-
ści na piękno będzie trudno wyeks-
ponować walory i potencjał tury-
styczny Brennej. Ten nasz wspólny 

Informacje/WydarzeniaInformacje/Wydarzenia

„Ogród”, o powierzchni 95,5 km kw., 
jest naszym domem, miejscem pra-
cy i wizytówką, którą odwiedzają 
tysiące turystów. Apeluję, abyśmy 
wszyscy dbali o czystość i eduko-
wali tych, którzy nie czują takiego 
obowiązku i odbiegają od stan-
dardów równowagi ekologicznej. 

Wracając do przytoczonego na 
początku przysłowia, pragnę zwró-
cić uwagę na zioła, które w wie-
rzeniach, kulturze i tradycji naszej 
gminy odgrywały znaczącą rolę. Ota-
czająca nas przyroda zawiera boga-
tą gamę ziół o walorach leczniczych. 
Pragniemy je w pigułce wyekspo-
nować w formie herbarium wokół  
budynku dawnego GOK-u, a  jego 
wnętrze po remoncie będzie miej-
scem prezentacji dziedzictwa histo-
rii naszej Gminy ukazanego na tle 
ziół.  Pragnę przypomnieć, że środ-
ki na ten cel pragniemy pozyskać  
w ramach programu transgranicz-
nego współpracy polsko-czeskiej. 
Liczymy na pozytywną ocenę wnio-
sku i przyznanie dofinansowania.

Zerknijmy na podwórko naszych 
bieżących spraw. Proponuję na po-
czątek akcent edukacyjny. Przy tej 
okazji pragnę podziękować, za do-
brą współpracę, dyrektorom placó-
wek szkolno-przedszkolnych i rodzi-
com dzieci sześcio- i siedmioletnich, 
które planują rozpocząć swoją edu-
kację w pierwszych klasach szkół 
podstawowych. W dobie zmian mini-
sterialnych utworzenie pierwszych 
klas było bardzo zagrożone. To wła-
śnie dzięki wspomnianej współpra-
cy udało się utworzyć pierwsze kla-
sy w każdej naszej placówce. Dzięki 
temu cały proces edukacyjny w na-
szej gminie nie będzie zagrożony. 

Obawialiśmy się również o wdro-
żenie w naszej gminie rządowego 
programu „Programu 500 +”. Dzięki 
sprawności dyrekcji i pracowników 
Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej nasze obawy okazały się 
przedwczesne. Warto również pod-
kreślić wyrozumiałość i rozsądek 
wnioskodawców. Cały proces i ter-
min przyjmowania wniosków wyzna-
czony na koniec  czerwca tego roku 
na pewno zakończy się pomyślnie.  

Przygotowujemy się również do 
kolejnego sezonu letniego. Przy tej 
okazji bardzo proszę o zapoznanie 
się z naszymi propozycjami. W przy-
gotowanym kalendarzu imprez kul-
turalno-sportowych każdy znajdzie 
coś dla siebie i swoich najbliższych. 

Jednym z najważniejszych tema-
tów jest bezpieczeństwo na naszych 
drogach. Kontynuujemy prace w ra-
mach remontów cząstkowych, które 
planujemy zakończyć 31 maja tego 
roku. Cieszy nas fakt, że utworzona 
w listopadzie ubiegłego roku bry-
gada remontowo-drogowa realizuje 
wiele spraw, które trudne były do 
wykonania pod względem formal-
no-prawnym. Pozostając w tema-
cie dróg, pragniemy kontynuować 
dobrą współpracę z Powiatowym 
Zarządem Dróg w Cieszynie. Liczę, 
że owocem tej współpracy będą 
kolejne odcinki nowej nawierzch-
ni na naszych drogach i chodni-
kach. Nie sposób teraz wymienić 
wszystkich planowanych inwestycji. 

O jednej muszę wspomnieć, 
dlatego, że przygotowujemy się 
organizacyjnie do rozbudowy 
przedszkola w Górkach Małych. 
Inwestycja zaowocuje 50 nowymi 
miejscami dla naszych przedszko-
laków. Z racji tego, że zakończenie 
i rozliczenie inwestycji planujemy 
na koniec sierpnia 2017 roku, zwra-
cam się do wszystkich mieszkańców 
o wyrozumiałość i zaakceptowanie 
wszystkich trudności, wynikających 
podczas realizacji tej inwestycji. 
Ze strony urzędu i wykonawcy de-
klarujemy pełne zaangażowanie. 

Na koniec przesyłam wszystkim 
mieszkańcom serdeczne pozdro-
wienia. Do następnego spotkania.

Jerzy Pilch
Wójt Gminy Brenna

Fot. Pierwsze spotkanie paster-
skie w 2016 roku - „Redyk na Buczu”.
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225. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja
3 maja obchodziliśmy  225 rocz-

nicę uchwalenia konstytucji, która 
przeszła do historii jako Konstytu-
cja 3 Maja. Warto przypomnieć, że 
Konstytucja była pierwszą w Euro-
pie i drugą na świecie, po konsty-
tucji Stanów Zjednoczonych, tego 
typu ustawą. Została przyjęta po 
burzliwej debacie przez Sejm Czte-
roletni 3 maja 1791. Regulowała 
zasady funkcjonowania władz pań-
stwowych oraz prawa i obowiązki 
obywateli Rzeczpospolitej Obojga 
Narodów. Stała się symbolem tra-
dycji niepodległościowych państwa 
polskiego. 

3 maja Wójt Gminy Brenna Jerzy 
Pilch wraz z małżonką złożyli kwia-
ty  w miejscach, które upamiętniają 
mieszkańców naszej gminy pole-
głych w walce o wolność.  Takich 
miejsc w naszej gminie nie bra-
kuje, w większości są to nagrobki, 
pomniki upamiętniające działania  
z czasów II wojny światowej. 

  Dorota Greń
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Przetargi w gminie Brenna
Wójt Gminy Brenna informuje, 

że przeprowadzone zostały postę-
powania o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego. Po pierwsze 
na „Budowę sieci wodociągowej 
wraz z przyłączami do budynków 
przy ul. Franciszkańskiej w Gór-
kach Wielkich”. W dniu 28 kwietnia 
2016 r. została podpisana umowa  
z Przedsiębiorstwem GRESAN Spółka  
z ograniczoną odpowiedzialnością 
z siedzibą w Ustroniu przy ul. Kreta 
5a. Za wykonanie ww. przedmiotu 
zamówienia Gmina Brenna zapła-
ci 49 080,63 zł brutto, a realizacja 
zamówienia nastąpi w ciągu 3 mie-

sięcy od dnia zawarcia ww. umowy. 
Zakres robót będzie obejmował wy-
konanie sieci wodociągowej ø 94,4-
63-50-40 mm o długości 152 mb  
i przyłącza domowe  o długości 170 
mb /9 szt. 

Ponadto w związku rozstrzy-
gniętym z przetargiem na „Bu-
dowę kanalizacji sanitarnej wraz  
z przyłączami domowymi w Gór-
kach Wielkich (Zalesie, Nowy Świat, 
Czarny Las) i Górkach Małych  (Za-
milerze) - Etap II Zadanie 4 oraz 
Etap III Zadanie 1”, w dniu 2 maja 
2016 r. została podpisana umowa 
z Firmą Usługową Marek Podżorski 
z siedzibą w Wiśle przy ul. Space-

rowej 15. Koszt robót budowlano-
montażowych, zgodnie ze złożoną 
ofertą wynosi 167 037,69 zł brutto. 
Roboty budowlane, zgodnie z za-
wartą umową, zostaną zakończone 
do 31.10.2016 r. Łącznie w ramach 
zadania planuje się wykonać ka-
nalizację sanitarną ø 200/160 PCW  
o długości 850 mb i przyłącza do-
mowe o długości 18 mb /4 szt.

Urząd Gminy Brenna zamierza 
wnioskować o dofinansowanie ww. 
zadań do Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Katowicach.

  UG Brenna

W związku z planowaną reali-
zacją kolejnego etapu Programu 
budowy przydomowych oczysz-
czalni ścieków w roku 2016, w dniu 
31.03.2016 r. odbyło się spotkanie  
z osobami, które zainteresowane są 
budową przydomowej oczyszczal-
ni ścieków przy wsparciu finanso-
wym Gminy Brenna. Podczas spo-
tkania omówiono jakie wymagania 
inwestorzy powinni spełniać, aby 
móc skutecznie ubiegać się o do-
finansowanie. Wskazano warunki 
jakie powinny spełniać przydomo-
we oczyszczalnie ścieków oraz ko-

nieczność wypełnienia obowiązków 
formalno-prawnych, w tym m.in. 
uzgodnienie inwestycji przez or-
gan architektoniczno-budowlany. 

Podczas spotkania uczestnicy 
jednogłośnie wyrazili chęć wzięcia 
udziału w prezentacji firm dostar-
czających i montujących oczysz-
czalnie. W związku z powyższym 
07.04.2016 r. w urzędzie gminy 
zaprezentowały się dwie firmy 
oferujące przydomowe oczysz-
czalnie ze złożem biologicznym.

Do tej pory zawartych zostało już 
kilka umów na dostarczenie i budo-

wę przydomowych biologicznych 
oczyszczalni ścieków. Ponadto po-
dejmowane są kroki, mające na celu 
przygotowanie przez inwestorów 
kwestii formalnych oraz dokumen-
tacji architektoniczno-budowlanej. 

Na chwilę obecną urząd gminy 
przygotowuje wniosek o udziele-
nie dofinansowania na powyższy 
cel ze środków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

 UG Brenna

Przydomowe Oczyszczalnie Ścieków

Analiza stanu gospodarki odpadami
Gmina Brenna informuje o do-

konaniu analizy stanu gospodarki 
odpadami komunalnymi na tere-
nie Gminy Brenna, która obejmuje 
okres funkcjonowania systemu go-
spodarowania odpadami komunal-
nymi na terenie Gminy Brenna od 1 
stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 
r. Analiza służy ocenie i podsumo-
waniu funkcjonującego w gminie 
systemu gospodarki odpadami ko-
munalnymi. 

Zgodnie z Regulaminem utrzy-
mania czystości i porządku w Gmi-

nie Brenna w roku 2015 odbierane  
i zbierane były w sposób selektyw-
ny następujące frakcje odpadów:
- papier i tektura,
- tworzywa sztuczne,
- metal,
- szkło,
- opakowania wielomateriałowe,
- komunalne odpady zielone ulega-
jące biodegradacji,
- popiół ze spalania w kotłach 
domowych,
- powstające w gospodarstwach 
domowych odpady niebezpieczne 

tj. przeterminowane leki, 
zużyte baterie i akumulatory,
- zużyty sprzęt elektryczny  
i elektroniczny,
- zużyte opony,
- meble i inne odpady wielkogaba-
rytowe.

Szczegółowy wykaz ilości nie-
których rodzajów odpadów przed-
stawiono w zestawieniu tabela-
rycznym (dla porównania z rokiem 
2014)
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Z obrad Rady Gminy Brenna

Miesięczny koszt związany z od-
biorem, odzyskiem, recyklingiem, 
unieszkodliwianiem odpadów ko-
munalnych pochodzących z terenu 
Gminy Brenna w roku 2015 wynosił 
6,89 zł brutto za jednego mieszkań-
ca. Roczny koszt zleconego zadania 
w analizowanym okresie wyniósł 
812 537,70 zł. 

Nadmienić należy iż powyższa 
suma stanowi jedynie część nakła-
dów jakie gmina ponosi w związ-
ku z funkcjonowaniem systemu 
gospodarki odpadami (funkcjono-
wanie punktu selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych, koszty ad-
ministracyjne i inne).

Szczegółowe dane zawarte są  

w analizie udostępnionej do wglą-
du w urzędzie oraz na stronie inter-
netowej gminy.

       UG Brenna 

Drugie w 2016 roku posiedzenie 
Rady Gminy Brenna odbyło się 21 
kwietnia. Na XI sesji Radni przyjęli 
następujące uchwały:

1) Nr XI/111/16 w sprawie zmia-
ny uchwały Nr VIII/81/15 Rady Gmi-
ny Brenna z dnia 26 listopada 2015 
r. w sprawie przyjęcia Programu 
współpracy Gminy Brenna z orga-
nizacjami pozarządowymi na 2016 
rok

2) Nr XI/112/16 w sprawie naby-
cia nieruchomości na rzecz Gminy 
Brenna

3) Nr XI/113/16 w sprawie przy-
jęcia darowizny nieruchomości na 
rzecz Gminy Brenna

4) Nr XI/114/16 w sprawie przy-
jęcia darowizny nieruchomości na 
rzecz Gminy Brenna

5) Nr XI/115/16 w sprawie przy-
jęcia darowizny nieruchomości na 
rzecz Gminy Brenna

6) Nr XI/116/16 w sprawie prze-
dłużenia umowy najmu lokalu użyt-
kowego mieszczącego się w bu-
dynku w Górkach Małych przy ul. 
Zalesie 3 na czas nieokreślony, w 
trybie bezprzetargowym

7) Nr XI/117/16 w sprawie nada-
nia nazwy ulicy

8) Nr XI/118/16 w sprawie nada-
nia nazwy ulicy

9) Nr XI/119/16 w sprawie nada-
nia nazwy ulicy

10) Nr XI/120/16 w sprawie przy-
jęcia założeń do planu zaopatrzenia 
w ciepło, energię elektryczną i pali-
wa gazowe dla Gminy Brenna

11) Nr XI/121/16 w sprawie 

nadania Statutu Gminnego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w Brennej

12) Nr XI/122/16 w sprawie 
zmian w uchwale budżetowej Gmi-
ny Brenna na 2016 rok 

13) Nr XI/123/16 w sprawie 
zmian wieloletniej prognozy finan-
sowej

Sesję poprzedziły posiedze-
nia Komisji Rady Gminy, na któ-
rych omawiano wszystkie projekty 
uchwał oraz pisma i wnioski miesz-
kańców skierowane do Rady. 14 
kwietnia obradowała Komisja Ładu 
i Porządku Publicznego oraz Komi-
sja Oświaty, Kultury, Sportu, Ochro-
ny Zdrowia i Spraw Socjalnych. 18 
kwietnia Komisja Budżetowo – Go-
spodarczo – Finansowo – Rolna, 
a dzień później Komisja Rozwoju 
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Nowe możliwości dla Stanicy Harcerskiej 
w Górkach Wielkich

Gminy, Budownictwa i Ochrony 
Środowiska. Posiedzenie Komisji 
Rewizyjnej odbyło się 20 kwietnia.

Na sesji zostali uhonorowa-
ni sportowcy, którzy za wybitne 
osiągnięcia sportowe w 2015 roku 
otrzymali od Wójta Gminy nagrody.  

Z ważniejszych tematów poru-

szonych na sesji to m. in. realiza-
cja programu 500+ przez GOPS w 
Brennej, remonty i naprawy dróg, 
przeglądy mostów, przygotowanie 
terenów nad rzeką do sezonu let-
niego. Zaprezentowany został rów-
nież projekt związany z inwestycją 
turystyczną w rejonie góry Kotarz.

Protokoły z posiedzeń oraz pod-
jęte uchwały publikowane są w Biu-
letynie Informacji Publicznej www.
bip.brenna.org.pl

  UG Brenna

Gmina Brenna w dniu 1 lipca 
2005 roku otrzymała od Wojewódz-
twa Śląskiego  w formie darowizny 
nieruchomość  stanowiącą działkę 
nr 64/1 o pow. 2,8004 ha, która za-
budowana jest budynkami dawnej 
Stanicy Harcerskiej w Górkach Wiel-
kich (Sojka). W umowie darowizny 
wskazano cele na jakie nierucho-
mość ta może być wykorzystywa-
na jako cele polegające na realiza-
cji zadań własnych Gminy Brenna  
w zakresie kultury, kultury fizycznej 
i turystyki, w tym terenów rekre-
acyjnych i urządzeń sportowych. 

Realizując te zadania, Gmina 
organizowała na tym terenie pik-
niki, widowiska, koncerty i inne 
imprezy kulturalne. Przygotowano 
również koncepcję zagospodaro-
wania ośrodka pod nazwą Rewi-
talizacja Ośrodka Pod Buczem w 
Górkach Wielkich. Ponadto w 2009 

roku zawarto ze Związkiem Harcer-
stwa Polskiego Hufiec w Jastrzębiu 
Zdroju  porozumienie o współpracy  
w celu przywrócenia do użytku pu-
blicznego obiektów dawnej stanicy 
harcerskiej oraz przywrócenia pa-
mięci historycznej przedwojenne-
go ruchu  harcerskiego w Górkach 
Wielkich. Ze względu na pogarsza-
jący się stan techniczny budynków 
porozumienie to został rozwiązane 
w 2014 roku.  

Pomimo licznych starań, w tym 
również kampanii zorganizowanej 
przez Fundację im. Zofii Kossak  
z Górek Wielkich pod hasłem „Ratuj-
my Stanicę Kamińskiego”, Gminna 
Brenna nie była w stanie zapewnić 
środków finansowych na rewitali-
zację tego obiektu poprzez reno-
wację budynków oraz pielęgnację 
zabytkowego parku. W przeciągu 
ostatniego roku doszło również do 

licznych aktów wandalizmu na te-
renie ośrodka. Jedyną możliwością 
ocalenia tych obiektów przed dal-
szą degradacją jest przywrócenie 
funkcjonowania tych obiektów po 
ich uprzedniej rewitalizacji. Jednak-
że prowadzenie w ośrodku działań 
wyłącznie w ramach wyznaczonego 
celu darowizny stanowiło znaczne 
ograniczenie swobody dyspono-
wania nieruchomością i uniemożli-
wiało prowadzenie rozmów i nego-
cjacji z podmiotami zewnętrznymi. 
W związku z czym  wystąpiono do 
Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Śląskiego w Katowicach  
o odstąpienie od odwołania daro-
wizny ze względu na brak możliwo-
ści realizacji jej celu.  

W dniu 15 lutego 2016 roku Sej-
mik Województwa Śląskiego wyra-
ził zgodę na odstąpienie od odwo-
łania darowizny tej nieruchomości, 
co w praktyce daje gminie szerszy 
wachlarz możliwości poszukiwania 
sposób zagospodarowania i wy-
korzystania tego terenu, gdyż nie 
jest już związana celem darowizny. 
Chcemy, aby obiekty dawnej Stani-
cy Harcerskiej znowu zaczęły  tętnić 
życiem i opowiadać historię tego 
miejsca i ludzi, którzy go stworzyli.

  UG Brenna
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ARiMR przypomina
Agencja Restrukturyzacji i Mo-

dernizacji Rolnictwa przypomina, 
iż 16 maja upływa termin składania 
wniosków o przyznanie płatności 
bezpośrednich za 2016 rok.

Aby otrzymać dopłaty bezpo-
średnie trzeba wypełnić wniosek 
wraz z załącznikami i złożyć go  
w Biurze Powiatowym ARiMR. Wnio-
sek można złożyć osobiście lub 
przez upoważnioną osobę, wysłać 
rejestrowaną przesyłką pocztową 
lub pocztą elektroniczną.

Każdy rolnik, który ubiegał się 
o przyznanie płatności bezpo-
średnich w zeszłym roku, otrzymał  
z Agencji wstępnie wypełniony tzw. 
wniosek spersonalizowany.

Wniosek o przyznanie płatności 
bezpośrednich za 2016 rok można 
pobrać także na stronie interneto-
wej ARiMR www.arimr.gov.pl lub 
wypełnić e-wniosek.

Komunikat - zatrucia pszczół środkami 
ochrony roślin

Wcześniejsze złożenie wnio-
sku pozwoli na szybką jego ocenę 
oraz da możliwość na poprawienie 
ewentualnych błędów w terminie 
umożliwiającym przyznanie płat-
ności bezpośrednich. Jeśli okaże 
się, że złożony wniosek jest nie-
kompletny, kierownik Biura Powia-
towego ARiMR, niezwłocznie po 
jego otrzymaniu, informuje rolnika  
o stwierdzonych brakach oraz  
o skutkach ich nie usunięcia w ter-
minie do 10 czerwca 2016 r. W przy-
padku, gdy rolnik nie usunie bra-
ków do 10 czerwca 2016 r., wniosek 
o przyznanie płatności jest rozpa-
trywany w zakresie, w jakim został 
prawidłowo wypełniony.

Kto złoży wniosek o przyznanie 
płatności obszarowych za 2016 r. 
do 16 maja może liczyć na otrzyma-
nie ich w pełnej wysokości. Kto nie 
zdąży złożyć kompletnego wniosku 

w tym terminie, będzie miał jeszcze 
szanse zrobić to do 10 czerwca, ale 
wówczas za każdy roboczy dzień 
opóźnienia należne płatności będą 
pomniejszane o 1%.

W 2016 roku na realizację płat-
ności bezpośrednich zostanie prze-
znaczona kwota ok. 3,4 mld euro.

Na jednym formularzu wniosku 
rolnicy mogą ubiegać się o przy-
znanie różnych form pomocy. 

Agencja przypomina, że rolnicy, 
którzy posiadają co najmniej 10 ha 
gruntów ornych muszą stosować 
dywersyfikację upraw, a rolnicy 
posiadający powyżej 15 hektarów 
gruntów ornych dodatkowo są zo-
bowiązani utrzymywać w gospo-
darstwie obszary proekologiczne 
(EFA).

  UG Brenna

W związku z  możliwymi zatru-
ciami pszczół Wojewódzki Inspek-
torat Ochrony Rośli i Nasiennictwa  
w Katowicach Oddział w Cieszynie 
przypomina o konieczności  prze-
strzegania podstawowych  zasad 
i obowiązków związanych ze sto-
sowaniem środków ochrony ro-
ślin wynikających z ustawy z dnia  
8 marca 2013 roku o środkach 
ochrony roślin (tekst jedn.  Dz.U. z 
2015 r. , poz.547 ) należy zwrócić 
uwagę na następujące przepisy:

- Stosować można wyłącznie 
środki ochrony roślin dopuszczone 
do obrotu oraz zgodnie z etykie-
tą stosowania, ściśle z podanymi  
w niej zaleceniami oraz w taki spo-
sób, aby nie dopuścić do zagroże-
nia zdrowia człowieka, zwierząt lub 
środowiska.

- Środki ochrony roślin stosuje 
się sprzętem sprawnym technicz-
nie, który użyty zgodnie z przezna-

czeniem zapewnia skuteczne zwal-
czanie organizmów szkodliwych  
i nie spowoduje zagrożenia zdrowia 
człowieka, zwierząt lub środowiska.

- Posiadacze gruntów, gdzie pro-
wadzone są zabiegi ochrony roślin, 
przez użytkownika profesjonalnego 
zobowiązani są do przechowywa-
nia przez okres 3 lat  przekazanej 
przez tego użytkownika kopii do-
kumentacji ewidencji wykonanych 
zabiegów środkami ochrony roślin. 

- Zabiegi przy użyciu środków 
ochrony roślin w produkcji rolnej  
i leśnictwie mogą być wykonywanie 
przez osoby, które ukończyły szko-
lenie w zakresie stosowania środ-
ków ochrony roślin i posiadają ak-
tualne zaświadczenie o ukończeniu 
tego szkolenia.

- Środki ochrony roślin na tere-
nie otwartym stosuje się sprzętem 
naziemnym, m.in.:

- jeżeli prędkość wiatru nie prze-

kracza 4 m/s,
- co najmniej 20 m od pasiek,

Kto stosuje środki ochrony ro-
ślin niedopuszczone do obrotu lub 
w sposób niezgodny z etykietą- sto-
sowania, albo niezgodnie z obowią-
zującymi zasadami ich stosowania, 
podlega karze grzywny (art. 75 ust. 
1, pkt 19 i 20 ustawy z dnia 8 marca 
2013 r. o środkach ochrony roślin 
(Dz.U. z 2015 r. , poz. 547).

ROLNIKU! w celu ogranicze-
nia zatruć pszczół należy pamiętać  
o tym by przestrzegać zasad dobrej 
praktyki rolniczej

1. nawet środki o niskim ryzyku 
dla pszczół należy stosować, tylko  
i wyłącznie

w godzinach wieczornych i po 
ustaniu ich lotów.

2. eliminować zabiegi środka-
mi ochrony roślin toksycznymi dla 

Informacje/WydarzeniaInformacje/Wydarzenia Informacje/Wydarzenia
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XIX Małopolska Giełda Agroturystyczna

pszczół, na kwitnących roślinach 
(w tym również upraw z kwitnącymi 
chwastami w roślinach uprawnych) 
lub pokrytych spadzią.

Opryskanie pszczół cieczą robo-
cza powoduje zamoczenie skrzydeł, 
co utrudnia bądź uniemożliwia im 
dalszy lot i powrót do ula. Ponadto, 
w wyniku przejęcia obcego zapa-

chu środka chemicznego, pszczoły 
powracające do ula są traktowane 
jako obce, nie zostają wpuszczone 
do gniazda lub giną zabite  przez 
pszczoły strażniczki.

Ochrona roślin w sposób 
nie zagrażający pszczołom jest 
możliwa i wymaga wyłącznie                                                        
dobrej woli rolników.

Zapylanie roślin jest jednym 
z najważniejszych i najtańszych 
czynników plonotwórczych.

   Kierownik Oddziału  
Wiesław Obracaj

Zakończyła się XIX Małopolska 
Giełda Agroturystyczna, która mia-
ła miejsce na Uniwersytecie Rol-
niczym w Krakowie w dniach 23-
24.04.2016r. 

Lokalna Grupa Działania „Cie-
szyńska Kraina” brała aktywny 
udział w giełdzie w roli wystaw-
cy promując obszar wszystkich 12 
gmin/miast członkowskich. 

Na giełdzie prezentowano sze-
roki wybór ofert agroturystycznych, 
liczne prace rękodzielnicze oraz 
produkty lokalne. Zwiedzającym 
umilały czas liczne występy zespo-
łów regionalnych oraz atrakcje dla 
dzieci, natomiast głównym punk-
tem giełdy był występ Zbigniewa 
Wodeckiego. W promocji obszaru  
„Cieszyńskiej Krainy” uczestniczyły 
również Panie koronczarki, które 
przedstawiały piękno Istebniań-
skiego rękodzieła. 

Dziękujemy wszystkim gminom/
miastom, które aktywnie włączyły 
się w uczestnictwo LGD w Giełdzie. 

Katarzyna Kuś
Stowarzyszenia LGD "

Cieszyńska Kraina"

Informacje/WydarzeniaInformacje/Wydarzenia
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„Idziemy do przodu”

„Aktywnie i razem w gminie Brenna” 
– konkurs na inicjatywy lokalne

„Idziemy do przodu”, tak właśnie 
nazwaliśmy projekt, który otrzymał 
85 punktów i pełną dotację 5.000 
zł w konkursie FIO Śląskie Lokalnie. 
Dzięki dotacji zakupiliśmy rzutnik, 
aparat fotograficzny, laptop, radio-
odtwarzacz oraz 2 chusty animacyj-
ne. Działalność naszego stowarzy-
szenia ma dość szerokie spektrum, 

KulturaKultura Kultura

lecz głównie pracujemy z dziećmi. 
Ta grupa naszego społeczeństwa 
jest wspaniała, ale bardzo wyma-
gająca. Poszerzając naszą ofertę  
o zakupiony sprzęt, na pewno 
uatrakcyjnimy nasze zajęcia  pro-
wadzone z dziećmi. Obecnie dla 
nas największą przeszkodą jest 
brak środków finansowych. Mamy 

jednak nadzieję, że pokonamy i te 
trudności. Chcielibyśmy bardzo ser-
decznie podziękować pani Sławo-
mirze Kalisz oraz Lucynie Krzywoń 
za pomoc w czasie pisania projektu, 
i zachęcić inne stowarzyszenia do 
korzystania ze środków FIO .

                                   
                        Ewa Chmielewska

Ośrodek Promocji, Kultury  
i Sportu Gminy Brenna został bene-
ficjantem programu „Dom Kultury 
+”, którego organizatorem jest Na-
rodowe Centrum Kultury. W marcu 
2016 roku w Brennej rozpoczęto 
realizację pierwszej części zadania, 
w ramach którego przeprowadzo-
na została diagnoza identyfikująca 
zasoby i samodzielne inicjatywy 
mieszkańców, za pomocą wywia-
dów, ankiet i warsztatów. Kolejnym 
etapem realizacji zadania jest zgło-
szenie przez mieszkańców pomy-
słów na działania kulturalne, z któ-
rych specjalnie powołana komisja 
konkursowa wyłoni najciekawsze.

• Celem konkursu jest wsparcie 
ciekawych projektów poprzez me-
rytoryczną i finansową pomoc w ich 
realizacji. Najważniejszy jest Twój 
pomysł, w pozostałych sprawach 
pomożemy Ci.

• Uczestnikami konkursu i zara-
zem pomysłodawcami projektów 
mogą być jedynie mieszkańcy Gmi-
ny Brenna.

• Tematem projektów mogą być 
wszelkie inicjatywy kulturalne, ar-
tystyczne, rekreacyjne, turystyczne, 
integracyjne, edukacyjne i tym po-
dobne.

• Autor inicjatyw nie może po-
bierać wynagrodzenia w zakresie 
zgłaszanego przedsięwzięcia.

• Projekt powinien być realizo-
wany na terenie gminy Brenna. 

• Projekty finansowane będą ze 

środków Narodowego Centrum Kul-
tury oraz Ośrodka Promocji, Kultury 
i Sportu Gminy Brenna.

• Dotacja nie może być przezna-
czona na zakup środków  trwałych.

• Preferowane będą projekty:  
prospołeczne, innowacyjne, debiu-
tanckie, interdyscyplinarne.

Wnioski należy przesłać na adres: 
Ośrodek Promo-
cji, Kultury i Spor-
tu Gminy Brenna, 
ul. Wyzwolenia 
77, 43-438 Bren-
na lub przesłać e-
mailem (d.gren@
brenna.org.pl) lub 
dostarczyć osobi-
ście do Informacji 
Turystycznej (ul. 
Wyzwolenia 77, 
43-438 Brenna)  
w terminie 20 maja 
2016 roku. Wybra-
ne przez powoła-
ną przez Organi-
zatora, niezależną 
komisję projekty 
zostaną zrealizo-
wane w okresie od 
31 lipca 2016 r. do 
21 listopada 2016 
r.   Ogłoszenie zwy-
cięskich projektów 
nastąpi  25 maja 
2016 roku. Zwy-
cięzcy konkursu 
zostaną poinfor-

mowani osobiście o wynikach. Wy-
niki pojawią się również na stronie 
internetowej Gminy Brenna (www.
brenna.org.pl) i  na portalu społecz-
nościowym Facebook – strona Gmi-
ny Brenna.

Konsultacje: Jeśli masz jakie-
kolwiek pytania lub kłopot z wy-
pełnieniem wniosku – przyjdź do 
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Śląska majówka 

KulturaKultura

nas! Chętnie Ci pomożemy oraz 
wspólnie popracujemy nad Twoim 
pomysłem. Odwiedź nas w Ośrodku 
Promocji, Kultury i Sportu Gminy 

Brenna, ul. Wyzwolenia 77,43-438 
Brenna, napisz e-mail (d.gren@
brenna.org.pl) lub po prostu za-
dzwoń (bezpośredni tel. do koor-

dynatora projektu: kom. 793709335 
lub (33) 474 06 01.

  Dorota Greń

W ostatnich latach pogoda pod-
czas majówki nas nie rozpieszcza, 
jest zimno i deszczowo. W tym roku 
również nie było wysokich tem-
peratur, ale inaczej było w Parku 

Turystyki w Brennej, gdzie zebra-
ną publiczność rozgrzewali artyści 
występujący na scenie breńskiego 
amfiteatru. 1 maja przywitał zebra-
nych zespół muzyczny Fama, przy-

gotowujący publiczność na koncert 
Teresy Werner, śląskiej wokalistki, 
która również w naszej gminie ma 
rzesze fanów. 2 maja daliśmy ode-
tchnąć naszym gościom, którzy 
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mogli odpocząć w naszej miejsco-
wości, nacieszyć się urokami naszej 
gminy i zażyć słynnego już spokoju, 
który w dzisiejszym świecie, coraz 
częściej jest deficytowy i na wagę 
złota. 3 maja przygotowaliśmy 
dzień z muzyką góralską. Na scenie 
zebranych przywitał Dziecięcy Ze-
spół Regionalny „Mała Brenna”, tuż 
za nim zaprezentował się zaprzyjaź-
niony zespół „Mali Mogilanie” z Mo-
gilan koło Krakowa. Na zakończenie 
dziecięcego występu  obie grupy 
połączyły swoje siły, tańcząc na 
scenie krakowiaka. Po dziecięcych 
śpiewach i tańcach przyszła kolej 
na kapele góralskie, jako pierwsza 
zagrała grupa Bukoń z Jabłonkowa 
na Zaolziu, przypominając, a nie-
raz i ucząc zebranych, że za grani-
cą polsko-czeską również są Górale 
Śląscy, których łatwo zrozumieć, bo 
mówią „po naszymu”. Po „Bukoniu” 
wystąpiła nasza miejscowa kapela, 
niezawodni „Maliniorze”, którzy w 
dobrym stylu zakończyli majówkę 
w Brennej. 

   OPKiS

John Porter w Piwnicy Artystycznej
John Porter, wyjątkowy muzyk, 

wokalista w kwietniową niedziele 
zagościł do Piwnicy Artystycznej 
w Brennej, gdzie dał pokaz swo-
ich muzycznych możliwości. Porter 

urodził się w Walii. W poszukiwaniu 
życiowej drogi w 1976 roku przy-
jechał do Polski, gdzie postanowił 
osiedlić się na stałe. Początek ka-
riery to przede wszystkim współ-

praca z Korą i Markiem Jackowskim,  
z którymi współtworzył trio 'Man-
nam - Elektryczny Prysznic', gdzie 
grał na gitarze akustycznej. 

Ważnym etapem artystycznym 
w życiu muzyka była współpraca  
z Anitą Lipnicką. Zarejestrowany  
w 2002 roku utwór "For you" zaśpie-
wany wspólnie z Anitą okazał się 
być kolejnym punktem zwrotnym w 
karierze Johna. Rok później ukazuje 
się płyta "Nieprzyzwoite piosenki", 
która została entuzjastycznie przy-
jęta zarówno przez fanów, jak i kry-
tyków. Krążek osiągnął status "Zło-
tej płyty", oraz otrzymał Fryderyka 
za "Najlepszy album". Kolejne wy-
dawnictwo "Inside story", także zo-
stało docenione i tak jak poprzedni 
krążek zyskał miano "Złotej płyty". 
Również w 2005 roku John Por-
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KulturaKultura

Redyk na Buczu 

ter zostaje odznaczony medalem 
"Zasłużony Kulturze Gloria Artis"s.  
W 2008 roku ukazała się ostatnia 
płyta duetu Lipnicka Porter „Good-
bye”, a 2011 John Porter nagrał dłu-
go oczekiwaną solową płytę „Back 

in Town”. W 2016 roku muzyk wystą-
pił po raz pierwszy w Brennej. Pod-
czas kameralnego koncertu dał po-
pis swoich gitarowych i wokalnych 
umiejętności, a także, opowiadając 
nieraz żartobliwe dygresje, które 

czasem bardzo luźno nawiązywa-
ły do prezentowanych utworów, 
stworzył luźną i wesołą atmosferę. 

 
   OPKiS

W zeszłym roku po raz pierwszy 
Brenna wraz z Beskidzką 5 była or-
ganizatorem Redyku. Redyk, czyli 
wypas owiec na „groniach” rozpo-
czynał się każdego roku w maju, 
najczęściej po św. Wojciechu, kiedy 
to górale wychodzili z bydłem wała-
skim na hale, zakładali sałasze, bu-
dowali koszory. Kończył się on we 
wrześniu, najczęściej na św. Micha-
ła, gdy wracano z bydłem w doliny. 

Redyk ma przybliżyć mieszkań-
com oraz turystom tradycje szała-
śnicze górali beskidzkich. Jeszcze 
na początku XX wieku owce pasące 
się na beskidzkich łąkach nikogo 
nie dziwiły, były naturalną częścią 
naszych Karpat Zachodnich. Ich 
ilość jednak zmniejszała się rady-
kalnie, tak, że nieliczne stada pozo-
stawały koło domów, gospodarstw, 
rzadkością zakładano sałasze, wy-
pasano owce na halach.

Owce jednak wróciły na nasze 
hale, przede wszystkim dzięki Pro-
gramowi Owca Plus. Program re-
alizowany jest w Brennej od 2010 
r., ma on na celu wspieranie pa-
sterstwa, szczególnie na terenach 
cennych przyrodniczo. W Brennej 
największe stada owiec posiada An-
toni Greń, Józef Kawik oraz Andrzej 
Cieślar, natomiast w Górkach Pań-
stwo Jucha. 

Na pięknie położonej bacówce, 
u Państwa Jucha 7 maja odbył się 
pierwszy redyk w 2016 r., otwie-
rający cykl wydarzeń pasterskich 
w naszej gminie. Mieszanie owiec 
rozpoczęło się od tradycyjnego po-
święcenia stada, obrządku dokonał 
proboszcz miejscowej parafii ksiądz 
Krzysztof Pacyga.  Podczas wyda-
rzenia wystąpił Dziecięcy Zespół 
Regionalny „Mała Brenna” oraz Ka-
pela „Brynioki”. Dla najmłodszych 
przygotowano warsztaty plastycz-

ne, podczas których dzieci tworzyły 
swoje papierowe stada baranków. 
Dla wszystkich zebranych przygo-
towano regionalne potrawy. 

Wójt Gminy Brenna Jerzy Pilch 
powitał wszystkich zebranych, po-
dziękował za gościnę i złożył Go-
spodarzowi życzenia urodzinowe, 

a kapela „Brynioki” i zespół „Mała 
Brenna” odśpiewały gromkie sto lat. 

Na kolejne pasterskie wydarze-
nia zapraszamy już do Brennej, 23 
lipca do Koziej Zagrody, 24 lipca na 
Polanę Kotarską, 30 lipca na Skałkę. 

  Dorota Greń
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To już staje się tradycją, że nasze 
zespoły działające w ramach Bazy 
Talentów przy Ośrodku Promo-
cji, Kultury i Sportu Gminy Brenna 
przyjeżdżają z Przeglądu Dziecię-
cych i Młodzieżowych Zespołów 
Artystycznych Śląska Cieszyńskiego  
z nagrodami. 

W tym roku przesłuchanie w Te-
atrze im. Adama Mickiewicza w Cie-
szynie odbyło się 12 i 13 kwietnia. 
Pierwsze dnia wystąpiły dwie grupy 
z „Małej Brennej”, starsza, mająca 
spore doświadczenie konkursowe, 
występowała już na wielu prze-
glądach, festiwalach, a także gru-
pa młodsza, dopiero początkująca  
w rywalizacjach scenicznych. Mimo 
różnic w doświadczeniu obie grupy, 
przygotowane przez Annę Musioł, 
zajęły II miejsce w kategorii zespoły 
folklorystyczne, prezentując wią-
zankę tańców Beskidu Śląskiego. 

Natomiast zespół taneczny „Fe-
niks”, skupiający wyłącznie płeć 
piękną, przygotowany przez Annę 
Jakubowską w kategorii zespoły ta-
neczne zajął III miejsce. Gratuluje-
my sukcesów i czekamy na kolejne. 

  Dorota Greń

Wygrane w Cieszynie

Reklama w miesięczniku  „Wieści znad Brennicy”

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

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

REKLAMA REKLAMA REKLAMA

KulturaKultura Kultura
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Wokół Krzyża Zakochanych   
w ciągu ponad 80 lat od jego po-
wstania, narosło sporo hipotez  
i legend. Dotyczą one zarówno 
autora rzeźby, jak i genealogii 
powstania. Historia fundatorki 
rzeźby została opisana w marco-
wym wydaniu „Wieści...”, gdzie 
z kilku opowieści, opierając się 
na wspomnieniach mieszkańców 
Brennej, została wyodrębniona 
ta najbardziej realna. Krzyż miał 
powstać w miejscu ostatniego 
spotkania zakochanych: bogatej 
bielszczanki – Elizy i młodego 
chłopaka – Artura. Oddając do 
druku tekst, byłam przekonana, 
że krzyż wątpliwości wzbudzać 
już nie będzie i wielkich tajemnic 
już nie skrywa. A jednak...

Historia opowiedziana  
wspomnieniami

Niedługo po publikacji tek-
stu o Krzyżu Zakochanych swo-
imi wspomnieniami podzielił się 
mieszkaniec Brennej – Franciszek 
Waliczek. Zapewniając o dobrej 
pamięci, przypomina fundatorkę 
Krzyża, która miała mu opowiedzieć 
prawdziwą historię rzeźby. Eliza po 
wojnie jeszcze kilkakrotnie przy-
jechała do Brennej, między innymi 
w 1960 r., kiedy to miała odwiedzić 
Panią Marię Kostkę, zwaną wśród 
mieszkańców Kostkulą (krawcową), 
mieszkającą pod Bukowym Gro-
niem, wówczas też poznał ją Pan 
Waliczek, który miał usłyszeć z jej 
ust wspomnienie wydarzeń sprzed 
prawie 30 lat...  Eliza, zamawia-
jąc krzyż u rzeźbiarza mogła mieć 
około 20 lat, należała do majętnej 
mieszczańskiej rodziny, która pro-
wadziła karczmę i sklep w Bielsku. 
Natomiast Artur, pochodzenia ży-
dowskiego, rozwoził po mieście 
pieczywo, tak mieli się poznać przy-
szli kochankowie. Na związek nie 
zgadzała się rodzina Elizy, uważając 
go za mezalians. Dziewczyna uległa 
woli rodziców, w miejscu ostatnie-
go spotkania z ukochanym kaza-
ła postawić krzyż, który zamówiła  

Krzyż Zakochanych 
u miejscowego rzeźbiarza Pawła Ja-
worskiego z Brennej. Eliza po kłót-
ni z rodziną pojechała do wujka do 
Austrii, do miejscowości oddalonej 
20 km od Wiednia. Rodzice i brat 
zginęli w czasie wojny. Z Arturem 
od ostatniego spotkania w Bren-
nej nie miała żadnego kontaktu, 
być może również zginął podczas 
wojennej zawieruchy. Krzyż na 
miejsce, pod Bukowy Groń wieźli 
wozem Holeksowie „od Stasioka”, 
którym towarzyszył sam autor rzeź-
by i Eliza. Przy kościele pw. św. Jana 
Chrzciciela mieli przystanąć, aby 
ksiądz proboszcz Rudolf Juroszek 
mógł poświęcić krzyż. Głęboki dół, 
gdzie umieszczono rzeźbę wyko-
pał Brodocz, mieszkający niedaleko 
miejsca, gdzie obecnie znajduje się 
rzeźba. Na dole krzyża, mającego 
około 8 – 10 m,  było wyryte nazwi-
sko artysty – Jaworskiego. Wówczas 
krzyż nie był malowany, jedynie 
czymś zakonserwowany, wkopany 
bezpośrednio w ziemię, daszek nad 
nim był drewniany bez obicia bla-
chą. 

Postać Elizy i kontekst doty-
czący krzyża zostały przez Pana 
Franciszka zarysowane z wieloma 
nowymi szczegółami, uzupełniają-
cymi wcześniejszą wypowiedź Pani 
Stefanii Jaworskiej. Obie wersje się 
dopełniają, nie wykluczają, co może 
nas  umocnić w przekonaniu o praw-
dziwości historii Elizy Dworzak. Wo-
kół osoby fundatorki krzyża narosło 
sporo opowieści i różnych legend, 
co w rezultacie zostało wyjaśnione. 
Z kolei fakt autorstwa rzeźby, który 
wydawał się bezsprzeczny, został 
poddany w wątpliwość. 

Ręka rzeźbiarza
W kronice parafialnej jako autor 
krzyża figuruje Jan Wałach. Arty-
sta urodził się 8 sierpnia 1884 r.  
w Istebnej na Andziałówce. Po 
ukończeniu Polskiego Gimnazjum 
Macierzy Szkolnej w Cieszynie uczył 
się w Zespole Szkół Plastycznych 
im. Antoniego Kenara w Zakopa-
nem, później studiował w Krakowie 

w Akademii Sztuk Pięknych, gdzie 
poznał Ludwika Konarzewskiego. 
Zajmował się przede wszystkim ma-
larstwem, rysunkiem,  grafiką i rzeź-
bą. Wersja, że Jan Wałach jest auto-
rem Krzyża Zakochanych została 
odrzucona, a adnotacja w kronice 
parafialnej uznawana jest za pomył-
kę kronikarza, który mógł pomylić 
dwóch istebniańskich artystów. 
Nigdzie, poza kroniką, informacja  
o Wałachu, będącym autorem Krzy-
ża Zakochanych się nie pojawia, ani 
w dokumentach, ani też w opowie-
ściach mieszkańców. 

Natomiast obecnie uważa się, iż 
autorem krzyża jest inny istebniań-
ski artysta. Trudno określić moment 
od kiedy uważa się, że rzeźba stoją-
ca pod Bukowym Groniem jest au-
torstwa Ludwika Konarzewskiego. 
Jednak w obecnych dokumentach 
podaje się tę informację jako fakt 
bezsprzeczny. Kim był wobec tego 
Konarzewski? 

Ludwik Konarzewski urodził się 
18 sierpnia 1885 r. W 1904 r. wstąpił 
do Szkoły Sztuk Pięknych w Warsza-
wie, skąd rok później, na skutek wy-
darzeń narodowych, musiał ucie-
kać. Otrzymując list polecający od 
Wyczółkowskich, udał się do Kra-
kowa do Akademii Sztuk Pięknych. 
W Krakowie studiował z Janem Wa-
łachem, który zaprosił go na swoje 
wesele. Tam poznał swoją przyszłą 
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żonę, siostrę młodego pana, która 
związała młodego artystę z Istebną 
już na stałe. Na Buczniku w Istebnej 
zajmował się pracą artystyczno-
pedagogiczną, założył pracownię, 
muzeum i szkołę plastyczną, gdzie 
uczono rzeźby, malarstwa oraz ce-
ramiki. Pracownia wykonywała 
prace wchodzące w zakres sztuki 
kościelnej, a mianowicie: ołtarze, 
ambony, stacje drogi krzyżowej, 
malowanie kościołów i obrazów, ar-
tystyczne wyposażenia kościołów. 

Iwona Konarzewska, wnucz-
ka Ludwika, opiekunka spuścizny 
dziadka, twierdzi, że krzyż został 
wykonany w istebniańskiej pracow-
ni, jednak cechy charakterystyczne 
rzeźby poddają w wątpliwość pełne 
autorstwo Konarzewskiego. Zda-
niem Iwony Konarzewskiej krzyż 
mogli w części lub całości wyko-
nać uczniowie-rzeźbiarze w pra-
cowni na Buczniku. Co wydaje się 
oczywiste. Sam Konarzewski nie 
byłby w stanie sprostać wszystkim 
zamówieniom. Artysta był przede 
wszystkim projektantem rzeźb, 
za ich wykonanie w głównej mie-
rze odpowiadali jego uczniowie. 
Skąd Eliza miałaby dowiedzieć się 
o Konarzewskim? Podobno rzeź-
biarz chodził od jednej do drugiej 
miejscowości i zbierał zamówienia. 
Mógł również dotrzeć do Brennej 
i Bielska, do majętnej rodziny Eli-
zy. Wielu starszych mieszkańców 
Brennej zapewnia, że dawniej o Ko-
narzewskim w domach nie słyszeli, 
postać ta była im obca. Nazwisko  
w świadomości brenniaków miało 
pojawić się w ostatnich latach. 

Trzecią osobą, którą wymienia 
się wśród możliwych autorów rzeź-
by jest Paweł Jaworski, o tym prze-
konuje Pan Franciszek Waliczek,  
o tym też informował w 1998 r. Wik-
tor Holeksa. Paweł Jaworski uro-
dził się 20 maja 1894 r. w Brennej.  
W 1912 r. rozpoczął naukę w Zespo-
le Szkół Plastycznych im. Antonie-
go Kenara w Zakopanem. Wybuch  
I wojny światowej przerwał jego na-
ukę, Paweł został wysłany na front. 
W 1921 wrócił do Brennej i rozpo-
czął pracę w fabryce mebli gięt-

kich w Jasienicy, następnie prze-
niósł się do warsztatu stolarskiego  
w Skoczowie. Rzeźbił na zamówie-
nie, głównie letników przybywa-
jących do Brennej na wypoczy-
nek. Początkowo tworzył przede 
wszystkim rzeźby sakralne, z cza-
sem uwaga artysty skierowana zo-
stała na motywy ludowe, pasterskie  
i przyrodnicze. Paweł Jaworski był 
w Brennej znanym rzeźbiarzem. Czy 
jest możliwe, że był autorem Krzyża 
Zakochanych? Oczywiście, że tak. 
W latach 30 mieszkał już w Bren-
nej, a wśród mieszkańców znany 
był jako „rzeźbiorz”. Być może Eliza, 
chcąc ufundować symbol rozstania 
z ukochanym, jednocześnie unika-
jąc rozgłosu i zaangażowania rodzi-
ców, zapytała o radę mieszkańców 
Brennej, a ci skierowali ją do jedne-
go znanego im rzeźbiarza, do Pawła 
Jaworskiego. 

Trudno opierać się na relacjach 
i zapewnieniach osób nie związa-
nych bezpośrednio z powstaniem 
rzeźby. Gdy pojawiają się informa-
cje wykluczające, ciężko jedno-
znacznie zdecydować o prawdziwo-
ści jednej z hipotez, a o zakłamaniu 
innej, opierając się wyłącznie na 
przekazie ustnym. Być może od-
powiedź da sama rzeźba? Każdy 
artysta tworzy dzieła w swoistym 
dla siebie stylu. Cechy charakte-
rystyczne wyrzeźbionej postaci – 
wygląd dłoni, wyraz twarzy, układ 
stóp..., może dla wprawionego oka 
konserwatora, historyka sztuki wie-
le powiedzieć. Porównanie pozo-
stawionych przez artystów rzeźb  
z Krzyżem Zakochanych, może być 
kluczowe i rozjaśniające być może 
już ostatnią tajemnicę krzyża spod 
Bukowego Gronia. 

Opieka brenniaków
Jak cenna dla naszej lokalnej 

społeczności jest ta drewniana 
rzeźba świadczy grono brenniaków, 
którzy na przestrzeni kilkudziesię-
ciu lat walczyli o to, aby Krzyż Zako-
chanych przetrwał. Rzeźba stojąca 
na skraju lasu, narażona na szkodli-
we warunki atmosferyczne- opady, 
deszczu, śniegu, mróz i wilgoć, wraz 

z upływającym czasem coraz bar-
dziej niszczała. Widząc to, zatroska-
ni mieszkańcy Brennej, sami, nieraz 
nie mając ani odpowiednich ma-
teriałów, ani umiejętności opieko-
wali się krzyżem najlepiej jak tylko 
umieli. Wykonali blaszany daszek, 
mający być osłoną przed deszczem, 
betonową podstawę, dzięki czemu 
rzeźba została wzmocniona, a tak-
że zainstalowali podparcia, które 
zapobiegły jej zwaleniu. W roku 
1969 krzyż został odnowiony przez 
Wikto¬ra Holeksę, Ludwika Holeksę 
i Jana Mędrka. Kolejną renowacja 
miała miejsce w 1999 roku i doko-
nali jej: Paweł Pilch (Piliszek), mają-
cy wykonać blaszany dach,  Paweł 
Ferfecki, Józef Pasterny, Stanisław 
Gamrot, Stanisław Gaszczyk i Ka-
rol Herzyk. Kolejne lata to troska 
Urszuli Greń i jej męża Dominka, 
którzy obiecując Marii Kostce (Kost-
kuli) opiekę nad rzeźbą, słowa do-
trzymali, nie tylko poprzez pamięć 
o rzeźbie, ale także naprawianie 
zniszczeń, które dokonał czas. Pod-
czas jednej z takich napraw poma-
gał Kazimierz Kawik, który zapew-
nił transport i ofiarował farbę na 
pomalowanie drzewa krzyżowego. 
Być może osób dbających o Krzyż 
Zakochanych jest znacznie więcej, 
być może również historii z nim 
związanych krąży wśród mieszkań-
ców sporo. Jeżeli ktokolwiek ma do 
opowiedzenia jakąkolwiek historię 
związaną z krzyżem, wspomnienie 
lub słyszał, kto go wyrzeźbił, to pro-
szę o kontakt. Każda informacja jest 
cenna. Bardzo dziękuję Panu Fran-
ciszkowi Waliczkowi i Pani Urszuli 
Greń za poświęcony czas i cenne 
informacje. 

Obecnie krzyż został zdemonto-
wany i oddany w ręce konserwato-
ra, który ma zadbać o  przywróce-
nie jego dobrej kondycji. Na swoje 
miejsce, pod Bukowy Groń, wróci 
po skończonych pracach. 

  Dorota Greń

KulturaKultura Kultura
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„Rzeźbiorz” spod Cisowego – Paweł Jaworski
„W pamięci mej widzę go zawsze 

uśmiechniętego. Był to uśmiech 
szczerego i radosnego zadowole-
nia, że swą umiejętnością i sztuką 
może komuś służyć. A służył peł-
nych 70 lat.”  Tak o Pawle Jaworskim, 
jednym z największych breńskich 
rzeźbiarzy, pisał Jan Broda. 

Czy mieszkańcy Brennej pa-
miętają Pawła Jaworskiego? Tak, 
w świadomości starszych miesz-
kańców Jaworski utrwalił się jako 
„rzeźbiorz”, jak go na „dziedzinie”  
za życia nazywano i jak dzisiaj się  
o nim wspomina. Natomiast młodsze 
pokolenie nie ma pojęcia o jego ist-
nieniu i talencie. Czas przypomnieć 
tę wyjątkową postać, którą Marian 
Pokropek w „Atlasie sztuki ludowej 
i folkloru w Polsce” z 1978 wyróżnił, 
opisując Brenną. Poza krótka cha-
rakterystyką naszej wsi, autor atla-
su wyszczególnił działalność Ze-
społu Regionalnego „Brenna” oraz 
sylwetkę Jaworskiego. Co świadczy 
o jego popularności w owym cza-
sie, również wśród osób spoza wsi,  
w tym badaczy, folklorystów. 

Paweł urodził się 20 maja 1894 
r. w starej kurnej chacie, na zboczu 
Cisowego. Jego talent zamieniania 
kawałków drewna w dzieła sztuki 
objawił się dosyć szybko. Jako mały 
chłopak dużo czasu spędzał w go-
spodarstwie, głównie pasąc krowy, 
to „na pasionku”, powstawały małe 
cudeńka, którymi Pawełek zachwy-
cał kolegów w szkole, jak również 
nauczycieli: Świbę i Foksa. Swoje 
rzeźby rozdawał, jedna z nich trafiła 
na probostwo, gdzie wpadła w ręce 
księdza Skuliny. Duchowny zachwy-
cony pracą dziecięcych rąk, wezwał 
nieśmiałego chłopca na probostwo, 
gratulując talentu zachęcał do dal-
szej pracy. Na tym breński proboszcz 
nie poprzestał, zaprowadził Pawła 
do Cieszyna, do księdza Londzina, 
znanego działacza narodowego  
i opiekuna kultury ludowej. Cieszyń-
ski ksiądz figurkę obejrzał, zadumał 
się i obiecał pomoc. Wojciech Gra-
jewski, pracownik Muzeum Śląska 
Cieszyńskiego w Cieszynie, wskazu-

je na muzealny zapis: „Dla Muzeum 
Śląskiego ofiarowali: Od 16-let-
niego chłopca Pawła Jaworskiego 
z Brennej za pośrednictwem ks. 
proboszcza Skuliny mały ogródek 
z trzodą i pasterką, wyrzeźbiony  
z wielkim talentem przy pomocy 
prostego noża kieszonkowego i po-
malowany farbami.” Rzeźba trafiła 
do muzeum, a ksiądz Londzin po-
starał się o stypendium z Macierzy 
Szkolnej i już w roku następnym, 
w 1912 r. Paweł udał się do Szkoły 
Przemysłu Ludowego w Zakopa-
nem, gdzie w pracowni Barabasza 
i profesora Wójcika kształcił się  
w ornamentyce ludowej i rzeźbie 
figuralnej. 

Niestety, wybuch I wojny świa-
towej przerywa edukację, Paweł 
trafił na front włoski, a następnie 
wschodni, skąd dostał się do rosyj-
skiej niewoli. Pracował przy budo-
wie kolei, a następnie na roli wśród 
Kozaków kubańskich, tam spędził 
cztery lata, nie zapominając jednak 
o swoich zamiłowaniach - z kartonu 
i papieru tworzył scenki do szopek 
świątecznych, jak również wiele in-
nych drobiazgów. W 1921 r. z Paweł 
wrócił na swoją ojcowiznę, pod Ci-
sowy, gdzie założył swój warsztat 
stolarski. Jednak ze względu na 
odległość od centrum wsi i brak 
odpowiedniego sprzętu musiał szu-
kać innego zajęcia.  Znajduje się  
w fabryce mebli giętkich w Jasie-
nicy, gdzie rzeźbił oparcia krzeseł. 
Gdy pracy w fabryce było coraz 
mniej, znów powrócił do swojego 
domowego warsztatu, gdzie wyko-
nywał figury sakralne do kościołów, 
tworzył dla muzeów, na zamówie-
nie organizatorów wystaw i pry-
watnych osób. Dwa lata po wojnie 
twórczością Jaworskiego zaintere-

sował się Urząd Podatkowy, który 
nakazał płatność wysokich sum, co 
zmusiło artystę ludowego do za-
niechania swojej działalności i po-
wrotu do fabryki. Z powodu proble-
mów zdrowotnych przeniósł się do 
spółdzielni stolarskiej w Skoczowie. 
Wykonywał jeszcze prace na zamó-
wienie, ale do rzeźbienia na więk-
szą skalę już nie wrócił. 

W 1968 r. choroba dała się we 
znaki, opadł na siłach, zmarniał, 
jednak radości nie stracił, nadal 
serdecznie, z uśmiechem na twarzy 
witał gości. Czego pragnął Paweł 
Jaworski, jaki miał cel? Na te pyta-
nia odpowiedział Brodzie, mówiąc: 
„Chciałbym upamiętnić w rzeźbie 
życie góralskie z tego okresu, kiedy 
sam byłem młody. Coś już zrobiłem, 
coś może jeszcze zrobię. Pomysłów 
mi nie brak, tylko sił ubywa. Chcia-
łem stare cieszyńskie tańce przeka-
zać tym, co po nas przyjdą, jeszcze 
uchwycić niektóre zwyczaje jak: ob-
rzęd Doroty, topienie Judasza, cho-
dzenie z gaiczkiem, dożynki, szku-
baczki…, wykonywać płaskorzeźby 
ludzi zasłużonych dla Śląska, ale…” 
– bezradnie rozłożył ręce, a oczy za-
tracały swój blask.” 

 Zmarł 13 lutego 1970 r., został 
pochowany na cmentarzu ewange-
lickim w Brennej. Po Pawle Jawor-
skim pozostała nie tylko pamięć 
wśród starszych mieszkańców na-
szej gminy, ale również sporo dzieł, 
które do tej pory możemy oglądać 
w naszych domach, kościołach  
i szkołach, czasem nawet nie zdając 
sobie sprawę, kto jest ich autorem, 
bowiem Paweł Jaworski nie miał 
zwyczaju sygnowanie swoim pod-
pisem wykonanych rzeźb. Paweł 
Jaworski był najbardziej utalento-
wanym rzeźbiarzem z Brennej, jego 
prace cieszyły się sporym zaintere-
sowaniem letników, mieszkańców, 
jak i naukowców. Jego dzieła zdra-
dzają umiejętności, artyzm i kunszt 
górala spod Cisowego. Być może 
również Krzyż Zakochanych jest au-
torstwa Jaworskiego… 

  Dorota Greń

KulturaKultura
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Breńskie i góreckie legendy oczami dzieci
Od dawien na Śląsku Cieszyń-

skim krążyły, przekazywane z ust 
do ust, opowieści o czarodziejskich 
postaciach, legendy opowiadające 
nieraz dziwne i straszne historie. 
Pojawiały się w nich czarownice, 
istoty złośliwe i szkodzące ludziom, 
budzące strach i grozę; utopce za-
mieszkujące w bagnach, stawach  
i w rzekach, nocnice prześladujące 
ludzi, uniemożliwiając lub utrudnia-
jąc im odnalezienie drogi, sprowa-
dzając na manowce i wiele innych 
postaci. W latach osiemdziesiątych 
XX wieku Jan Broda, folklorysta, 
publicysta i długoletni nauczyciel  
w Górkach Wielkich, zadał sobie 
trud i wydał zebrane wśród miesz-
kańców Brennej i Górek legendy. 
Opowieści te stały się ideą zorgani-
zowanego dla uczniów szkół pod-
stawowych naszej gminy Konkursu 
Plastycznego pn. „Breńskie i górec-
kie legendy”. Celem konkursu było: 
kształtowanie wyobraźni uczniów 
poprzez prace plastyczne, popula-
ryzowanie wśród uczniów legend 
z Brennej i Górek, zainteresowanie 

miejscowym folklorem, zachęcenie 
dzieci i rodziców do czytania ksią-
żek. Dzieci niejednokrotnie, wybie-
rając temat swoich prac, sięgały po 
opowieści opracowane nie tylko 
przez Jana Brodę, ale również Józe-
fa Palowskiego, czy teksty napisa-
ne przez Zofię Kossak i Walentego 
Krząszcza, przypominając tym sa-
mym ważne postacie dla życia kul-
turowego Górek. 

Do Ośrodka Promocji, Kultury  
i Sportu Gminy Brenna wpłynęło 
88 prac, wykonanych techniką ko-
laż. Wśród nich jury z Uniwersytetu 
Śląskiego, w składzie: dr hab. Adam 
Czech – pracownik Instytutu Sztuki, 
Marta Frąckowiak – przewodniczą-
ca koła malarskiego „Ton” i litogra-
fów „Kurant”, studentka Instytutu 
Sztuki, Ewa Matecka – dekorator 
wnętrz, studentka Instytutu Sztu-
ki; wyłoniło najpiękniejsze prace. 
Zwracano szczególnie uwagę na sa-
modzielność wykonania prac i wa-
lory artystyczne. Jury, będące pod 
wrażeniem wykonanych obrazków, 
wyłoniło 18 obrazków, przyznając 

9 nagród i 9 wyróżnień. Podczas 
głosowania internetowego zosta-
ły wybrane trzy prace z największą 
ilością głosów.  W Sali Kalejdoskop 
(amfiteatr)  w Brennej została zor-
ganizowana pokonkursowa wysta-
wa wszystkich nadesłanych prac. 
Serdecznie zapraszamy do obejrze-
nia pięknych dzieł sztuki naszych 
małych artystów.
Komisja w poszczególnych kate-
goriach przydzieliła następujące 
nagrody:
Klasy „0-1”
1. Jakub Kowalik - – ZSP w Górkach 
Wielkich
2. Patrycja Wojtas– ZSP w Górkach 
Wielkich
3. Anastazja Bury– ZSP w Górkach 
Wielkich
Wyróżnienia:
1. Magdalena Leś– ZSP w Górkach 
Wielkich
2. Igor Jaworski– ZSP w Górkach 
Wielkich
3. Dominika Greń – SP nr 2 w Bren-
nej Bukowej
Klasy „2-3”

KulturaKultura Kultura
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1. Michał Troszok – ZSP w Górkach 
Wielkich
2. Jakub Lorek – SP nr 1 w Brennej 
Leśnicy
3. Zachariasz Bortliczek – ZSP  
w Górkach Wielkich
Wyróżnienia:
1. Klara Klon– ZSP w Górkach Wiel-
kich
2. Zuzanna Kisiała– ZSP w Górkach 
Wielkich
3. Iza Faruga– ZSP w Górkach Wiel-
kich
4. Oliwia Dziadek– ZSP w Górkach 
Wielkich
Klasy „4-6”
1. Jakub Pokładnik– ZSP w Górkach 
Wielkich
2. Aleksandra Cecherz– ZSP w Gór-
kach Wielkich
3. Anna Ponikiewska – ZSP w Gór-
kach Wielkich
Wyróżnienia:
1. Jonasz Kubaczka– ZSP w Górkach 
Wielkich
2. Emilia Świerżewska– ZSP w Gór-
kach Wielkich
Wyniki głosowania 
internetowego:
1.  Nikola Jarząbek - SP nr 2 w Bren-
nej Bukowej
2. Marta Mendrek - SP nr 1 w Bren-
nej Leśnicy
3. Radosław Rudzicki - ZSP w Gór-
kach Wielkich

  Dorota Greń

KulturaKultura
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Breńskie i góreckie legendy
Większość prac konkursowych 

„Breńskie i góreckie legendy” po-
wstało na podstawie legend ze-
branych w Brennej i Górkach przez 
Jana Brodę, folklorystę, historyka, 
wieloletniego nauczyciela w szkole 
w Górkach Wielkich. Poniżej przed-
stawiamy trzy z nich. 

CZAROWNICE
Kaj czarownice tańczą 

(Alojzy Madusiok, Górki Wielkie)
Jeden chłop szedł nieskoro wie-

czór ku chałupie. Tak się mu cesty 
jakoś poplątały, że wlazł między 
torki i szmatłał po nich. Naraz uwi-
dział światełko i puścił się ku niemu. 
Przyszedł ku chałupie, kaj mieszka-
ła stara baba. Chciał po niej, aby 
go prze¬ nocowała. Wymawiała się 
z początku, że nie ma miejsca, ale 
potem mu posłała słomy na deli-
nach. Chłop se legnął, ale nie mógł 
zasnąć. Widział, jak baba wsadzi-
ła miotłę między nogi, zawołała: 
„Chudź, nie zachudź!” i wyleciała do 
pola.Chłop się wylękał, bo poznał, 
że trafił do czarownicy. Ale kajż 
miał uciekać? Porwał jakąś starą 
szkrabaczkę, wyżytą miotłę, wsadził 
między nogi, zawołał: „Chudź, za-
chudź” i wyleciał kominem do pola. 
Leciał strasznie długo, aż przyleciał 
na bal, kaj czarownice tańczyły. Za-
raz porwały go do tańca, często-
wały go kołaczami i kreplikami. Ale 
on tego nie jadł, jeno cisł do kapsy. 
Jak przyszła pierwsza godzina, po-
gasły wszystkie światła. Wszystkie 
czarownice poznikały, jeno on po-
został. Nie znaszedł też ani miotły, 
na której przyjechał. Znalazł się na 
drzewie, a dokoła pełno było wody. 
Taki ścierpiały siedział na nim, aż 
się zaczęło widnić. Zachciało mu 
się też jeść, sięgnął do kapsy i wy-
ciągnął kobylińca. Strasznie był rad, 
że ich nie skosztował w czasie balu. 
Rano zlazł z drzewa, ale przez wodę 
nie mógł się przedostać. Zaczął wo-
łać i chłopi wywieźli go z tej wyspy 
na jeziorze. Opowiedział im o swo-
ich przygodach, ale do trzech dni 
umrzył.

Słownik:

Ku – do, Cesty- drogi, Torki – kol-
czaste krzaki, Szmatłały – plątały, 
Kaj- gdzie, Deliny-podłoga, Legnął 
– położył, Chudź – chodź, Zachudź 
– zachodź, Kreplikami – pączki

Jeno – tylko, Cisł – pchał, Kapsy 
– kieszeni, Znaszedł – znalazł, Wid-
nić – rozjaśniać

Rad – zadowolony, Kobylińca – 
odchody od konia, Zlazł – zszedł, 
Umrzył – umarł

UTOPCE
Niedziela Palmowa 

(Józef Kocur, Górki Wielkie)
Palmowa Niedziela to jest dzień 

utopców. Wtedy się kąpią. W Nie-
rodzimiu jest drewniany kościółek. 
W Palmową Niedzielę poszła tam 
moja matka na nabożeństwo. Było 
to w czasie roztopów. Wracała z ko-
ścioła jako jedna z ostatnich i z cie-
kawością dziwała się ku rzece, jak 
kra po niej płynie. A brzeg Wisły był 
wtedy bliżej kościoła i droga pro-
wadziła z kościoła brzegiem rzeki. 
Dziwa się, dziwa, a tu naraz widzi, 
że w tych bałwanach między kra-
mi siedzi szumny czerwony chłop, 
myje się, potem uciera i obleka,  
a wszystko ko wyciąga z wody -  
i mydło, i ręcznik, i sznurbartbindę, 
i koszulę, i galoty...

— Podziwejcie się, Pietrzyku — 
woła matka na sąsiada z przodku — 
widzicie tego cudoka we wodzie? 
Jak on tam może wydzierżeć, kiedy 
na wodzie lód. Co to za jeden?

Pietrzyk jeno syknął na mamę:
— To ty, Hanka, nie wiesz, że dzi-

siaj Palmowa Niedziela i że się kąpią 
utopcy we wodzie?

Jak to mama usłyszała, schwyci-
ła sąsiada ze strachu za rękaw i oba 
w strachu pognali ku chałupie.

Słownik:
dziwała – patrzyła, szumny – ład-

ny, uciera- wyciera, obleka- ubiera, 
galoty – spodnie, podziwejcie się – 
popatrzcie się, cudok – dziwak, wy-
dzierżeć – wytrzymać

NOCNICE
Światełko pod Zebrzydką 

(Jan Moskała – Górki Wielkie)
Mój ojciec, jak był jeszcze małym 

chłopcem, nie chciał wierzyć w noc-
nice. Aż raz się mu pokazała. Wy-
szedł raz wieczór na plac i daleko 
pod Zebrzydką uwidział światełko. 
Zagwizdał na to światełko i uciekł 
do izby. Wsadził głowę pod pierzy-
nę i po chwili pytał się mamy:

— Mamo, jest tam jeszcze to 
światełko pod lasem?

A mama na niego:
— Coś ty, żabo, zaś nabroił, co?
I  wyłatała synkowi, co wlazło. 

Światełko stało we furtce aż do pół-
¬nocy, nim znikło.

Bo nocnica nie ma prawa ani 
mocy wejść do domu pod dach.

Słownik:
Uwidział – zobaczył
Wlzało – weszło

KulturaKultura Kultura
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Laureaci Konkursu Plastycznego 
„Mieszkam w Beskidach”

W tym roku odbyła się już XXIII 
edycja Finału Międzynarodowego 
Konkursu Plastycznego „Mieszkam 
w Beskidach”, którego organizato-
rem jest Gminny Ośrodek Kultury 
w Świnnej.  W konkursie tematyka 
prac powinna być związana z jak 
najszerzej rozumianym terminem 
„Beskidy”, ponadto organizatorzy 
dopuszczają wszelkiego rodza-
ju stosowane techniki plastyczne,   
z podziałem na grupy wiekowe. 

Tegorocznymi laureatami zo-
stali: Teresa Leś (I miejsce- „Nagro-
da Dyrektora”, ZSP Górki Wielkie),                                  
Kajetan Bury  (I miejsce- „Nagroda 
Dyrektora”, ZSP Górki Wielkie), Da-
mian Burawa (I miejsce- „Nagro-
da Dyrektora”,  ZSP Górki Wielkie), 
Michał Sikora (III miejsce- Kogel 
Mogel, ZSP Górki Wielkie), Marty-
na Bujok (III miejsce, rysunek, ZSP 
Górki Wielkie),  Mikołaj Rudecki (III 

miejsce-rysunek, ZSP Górki Wiel-
kie), Jakub Lorek (I miejsce – for-
my przestrzenne, SP nr 1), Ewelina 
Greń (III miejsce, wyklejanka, SP nr 
1), Monika Greń (III miejsce-wykle-
janka, SP nr 1), Weronika Szabla (II 
miejsce-rysunek, SP nr 2),  Marta 
Gamrot (II miejsce-rysunek, SP nr 
2),  Iwona Greń (I miejsce-fotogra-
fia, Gimnazjum Brenna), Martyna 
Heller (II miejsce-fotografia, Gim-
nazjum Brenna), Natalia Setnicka 
(III miejsce-fotografia, Gimnazjum 
Brenna). 

Ponadto wyróżniono następu-
jących uczestników: 
Sylwia Czermak (Kogel-Mogel, ZSP 
Górki Wielkie), Józef Staś (Kogel 
Mogel, SP nr 1), Kacper Kula (rysu-
nek, SP nr 2), Magdalena Podżorska 
(rysunek, SP nr 2), Natalia Horzyk 
(wyklejanka, SP nr 1), Hubert Chra-
pek (wyklejanka, SP nr 1), Emanuela 

Waliczek (wyklejanka, ZSP Górki 
Wielkie), Jakub Urbanowicz (makie-
ta, ZSP Górki Wielkie), Kinga Kuriata 
(makieta, ZSP Górki Wielkie), Nata-
lia Chrapek (fotografia, Gimnazjum 
Brenna), Kinga Szyndler (wyklejan-
ka, ZSP Górki Wielkie), Filip Nalepa 
(makieta, ZSP Górki Wielkie), 
Zuzanna Cholewczyńska (rysunek, 
ZSP Górki Wielkie). 

Laureatom oraz wyróżnionym 
uczestnikom konkursu zakupiono 
z ramienia Gminy Brenna nagro-
dy rzeczowe. Osobom, które zaję-
ły pierwsze miejsca wręczane one 
były, podobnie, jak w latach po-
przednich, w Domu Narodowym 
w Cieszynie. W tym roku naszym 
laureatom nagrody wręczał pan 
Jerzy Pilch Wójt Gminy Brenna.

  Olga Kowalik

KulturaKultura
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Rodzinny Konkurs Plastyczny

VIII Międzygimnazjalne Teatralia 
Sukces Gimnazjalistek Z Brennej

EdukacjaEdukacja

Już chyba tradycją, stały się  
w naszym przedszkolu, rodzinne 
konkursy plastyczne. W tegorocz-
nym, uczestnicy mieli za zadanie 
zilustrować swoją ulubioną bajkę 
lub baśń.

Celem konkursu, prócz rozwi-
jania zdolności plastycznych dzie-
ci, ich kreatywności, wyobraźni  
i  wrażliwości artystycznej,  było 
również  rozwijanie ich zaintereso-
wań czytelniczych.

Do konkursu zgłoszono wiele 
pięknych i ciekawych prac, które 
zostały wykonane różnymi tech-
nikami- były prace malowane, ry-
sowane, wyklejane plastelina, wy-
dzieranką, włóczką, materiałem 
naturalnym.

Wszyscy uczestnicy wykazali się 
wielką kreatywnością, wyobraźnią  
i zaangażowaniem.

Lecz jak to w konkursach  bywa, 
należało wyłonić zwycięzców.

I miejsce zajęła praca Szymo-
na B. z grupy „Skrzaty”, który wraz  

z mamą przygotował przestrzen-
ną,  bardzo interesującą pracę do 
bajki pt. „Jaś i Małgosia”. II miejsce 
za oryginalność i ciekawe wykona-
nie zajęła „Syrenka” Zosi B. z grupy 
„Słoneczka”. III miejsce przypadło 
Nadii N. z grupy „Biedronki” , która 
wraz z mamą wykonała ilustrację do 
bajki pt. „Trzy świnki”, wykorzystu-
jąc materiał naturalny – patyczki, 
słomę, przyprawy. Pozostali uczest-
nicy konkursu otrzymali wyróżnie-
nia i wyróżnienia specjalne. Każdy  

z uczestników otrzymał dyplom  
i nagrodę książkową.

Dziękujemy wszystkim za udział 
w konkursie i życzymy dalszych 
sukcesów , rodziców zachęcamy do 
rozwijania zdolności i predyspo-
zycji swoich pociech bo naprawdę 
mają potencjał artystyczny.

K. Durbas                                                                                             
Przedszkole Publiczne  

nr 1 Górki Małe

Sukcesem zakończył się udział 
uczennic należących do Koła Te-
atralnego, działającego przy Gimna-
zjum im. Króla Jana III Sobieskiego 
w VIII Wiślanskich Miedzygimna-
zjalnych Teatraliach.

Koło Teatralne wystawiło trage-
dię „Dobranoc mamo" Marshy Nor-
man. Tematem sztuki jest ostatnia 
rozmowa, jaką każdy chciałby od-
być przed śmiercią. Nieważne czy 
ta rozmowa się odbyła. Powinna. 
Bo nie szuka przyczyn, nie uspra-
wiedliwia, ale daje szansę się wypo-
wiedzieć. „Dobranoc mamo" uderza  
i oczyszcza. Jest subtelnym stu-
dium psychologicznym odgrywa-
nym przez dwie aktorki.

Uczennice Michalina Greń i We-
ronika Holeksa klasa III c zdobyły 
I miejsce za wystawioną sztukę, 

kreując wspaniałe role aktorskie. 
Spektakl został fantastycznie przy-
jęty przez wiślańską publiczność.

Sztuka cieszy się wielkim zain-
teresowaniem, jest prezentowana 
przy okazji imprez szkolnych oraz 
na deskach salki teatralnej w Gim-
nazjum.

Będą mieli okazję, zobaczyć ją 
także mieszkańcy domów seniora  
w Brennej.

Należy dodać, że w ubiegłym 
roku szkolnym uczennice te zosta-
ły nagrodzone za spektakl "Kroki"  
II miejscem, Grand Prix dla najlep-
szej aktorki oraz wyróżnieniem  
w teatraliach.

Zespół teatralny do przeglądu 
przygotowywał się pod kierunkiem 
nauczyciela i opiekuna Koła Teatral-
nego Sylwii Waszek.

 Gimnazjum w Brennej
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Dzień Teatru W Gimnazjum im. Króla Jana III Sobieskiego
Dnia 7 kwietnia 2016 roku  

w Gimnazjum im. Króla Jana III 
Sobieskiego obchodzono  po raz 
kolejny „Dzień Teatru”. Wierszem 
„Wrażenia z teatru” Wisławy Szym-
borskiej przywitały wszystkich ze-
branych Anna Moskała recytująca 
wiersz, Dominika Greń  i Wiktoria 
Heczko grające na gitarach.

Konferansjer Kamil Fudala przy-
pomniał, iż Dzień Teatru ustanowio-
no w czerwcu   1961 roku podczas 
Światowego Kongresu Międzyna-
rodowego Instystutu Teatralnego   
w Helsinkach, od tego czasu obcho-
dzony jest corocznie. W tym roku 
odbywa się pod hasłem „Dotknij 
Teatru”. Odczytane zostało ORĘDZIE 
DO POLSKIEGO ŚRODOWISKA TE-
ATRALNEGO Anny Augustynowicz.

Dyrektor szkoły Pan Czesław 
Marcjasz przywitał wszystkich ze-
branych na sali. Przedstawił gości 
zasiadających w jury Panią Ma-
rię Greń, Dyrektora Przedszkola   
w Brennej, Przewodniczącą Rady 
Rodziców Panią Małgorzatę Setnic-
ką, przedstawiciela OPKiS-u Panią 
Dorotę Greń i przedstawicieli spo-
łeczności szkolnej.

Przypomniał o sukcesie gimna-
zjalistek i zaprezentował nagrody 
zdobyte w VIII Wiślańskich Między-
gimnazjalnych Teatraliach.

Zebrani mieli okazję zobaczyć 
nagrodzony spektakl „Dobranoc 
mamo” Marshy Norman.

Najważniejszą częścią „Dnia Te-
atru” był konkurs, który przebiegał 
pod hasłem:  „Do krainy  bajek za-
bierz mnie”. Głównym jego celem 
było stworzenie możliwości zapre-
zentowania poezji i prozy dziecię-
cej, popularyzowanie i rozwijanie 
piękna ojczystej mowy, artystyczna 
konfrontacja młodych recytatorów.

Uczestnicy przygotowali inter-
pretację wybranych utworów lite-
rackich, jednego utworu poetyckie-
go oraz jednego fragmentu prozy.

Klasy reprezentowali:
Martyna Pierzchawka, Albert 

Cieślar klasa I a - „O Grzesiu kłam-
czuchu i jego cioci”- Julian Tuwim, 

„Kapcie dla Królewicza”- Liliana Fa-
bisińska, Aleksandra Lalik, Szymon 
Dłucik klasa I b - „Leń” - Jan Brze-
chwa, „Kot w butach” - Charles Per-
rault, Anna Laszczok, Jakub Osuch 
klasa II a - „Na straganie” – Jan Brze-
chwa, „Dziewczynka  z zapałkami” 
- Hans Christian Andersen, - Ma-
ria Gawlas, Kacper Ziebura klasa II 
b - „Samochwała” - Jan Brzechwa, 
„Czerwony Kapturek” -   Bracia 
Grimm, Bartłomiej Sidzina, Martyna 
Heller klasa II c -  „Rzepka” - Julian 
Tuwim, „O wróżce Kunegundzie” - 
Irena Landau, Monika Greń, Piotr 
Holeksa klasa III a - „Dziad i baba” - 
Józef Ignacy Kraszewski, „Sabałowa 
bajka” - Henryk Sienkiewicz, Jakub 
Heller, Dominika Greń klasa III b - 
„Okulary” - Julian Tuwim, „Trzy świń-
ki” - Bracia Grimm, Dawid Bieniek, 
Maria Konior klasa III c - „Murzynek 
Bambo” - Julian Tuwim, „Królowa 
Śniegu” - Hans Christian Andersen.

Przewodniczący jury Pan Cze-

sław Marcjasz ogłosił, iż I miejsce 
zdobyła klasa III c,  II miejsce klasa 
III a,  III miejsce klasa I a. Nagro-
dy sponsorował szkolny sklepik 
uczniowski, którego opiekunem 
jest pani Urszula Bąk.

Laureaci konkursu zostali zapro-
szeni przez Panią Dyrektor Przed-
szkola  do zaprezentowania się 
przed najmłodszą publicznością.

W tym dniu nasza sala gimna-
styczna była wypełniona, a ucznio-
wie z zainteresowaniem oglądali 
występy swoich kolegów.

Scenografię wzbogaciły pięk-
ne plakaty prezentujące postaci  
z wierszy i baśni przygotowane 
przez klasy drugie pod kierunkiem 
pani Jolanty Pieczko.

Organizatorem imprezy było 
Koło Teatralne działające przy Gim-
nazjum.

 Gimnazjum w Brennej
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Smoki też grają w berka

Biblioteka Inspiruje

We wtorek 20 kwietnia br. czy-
taliśmy wszystkim grupom przed-
szkolnym baśń pt. BEREK z książki 
Małgorzaty Strzałkowskiej „Plaster 
czarownicy i inne baśnie”. 

Smok Karolek próbuje się za-
przyjaźnić z różnymi zwierzętami, 
jednak wszyscy bardzo się go boją. 
Jego rodzice uspokajają go i mó-

wią o tym, jak bardzo go kochają.  
W końcu Smok uwalnia małego, de-
likatnego motyla, z którym gra póź-
niej w berka. 

Bo, mimo iż różnimy się fizycz-
nie, to każdy z nas potrzebuje przy-
jaciół i miłości. 

Zachęcamy do wypożyczenia 
książki. Zapraszamy również do 

XIII Ogólnopolski Tydzień Biblio-
tek przypadający na 8-15 maja 2016 
przebiega pod hasłem „Biblioteka 
inspiruje”. Z tej okazji biblioteka  
w Brennej i Górkach Małych przy-
gotowała szereg atrakcji.

- Rozpoczniemy 5 maja spekta-
klem teatralnym pt. „Koziołek Nie-
matołek” w wykonaniu Teatru Art-Re 
z Krakowa. Przedstawienie nawiązu-
je do znanej książki Kornela Maku-
szyńskiego i ukazuje różne kultury 
świata. Zapraszamy wszystkie dzieci 
na spotkanie z Koziołkiem w biblio-
tece w Górkach Małych o godz. 8.30  
i Brennej o godz. 10.00.

- 6 maja o godz. 13.00 odbędzie 
się finał Konkursu wiedzy o gmi-
nie Brenna dla uczniów z klas I – III 
szkół podstawowych z terenu gmi-
ny Brenna. Organizatorem jest Pani 
Jolanta Dorda ze Szkoły Podstawo-

wej nr 1 w Leśnicy, współorganiza-
torem Gminna Biblioteka Publiczna. 

- Na warsztaty detektywistycz-
ne 10 maja godz. 9.00 zaprasza-
my gimnazjalistów, poprowadzi je 
Dariusz Rekosz – z wykształcenia 
informatyk, z zamiłowania anima-
tor kultury, jest autorem książek 
przygodowo-detektywistycznych 
dla dzieci i młodzieży oraz kome-
dii i kryminałów dla dorosłych. Pi-
sze również scenariusze i felietony, 
tworzy słuchowiska radiowe, pasjo-
nuje się piłką nożną, uwielbia po-
dróże i dobrą kuchnię. Po spotkaniu 
z autorem można zakupić książki  
w cenie 20-25-30 zł. Przyjdź na 
warsztaty i odkryj w sobie detekty-
wa!

- Na zakończenie Tygodnia Biblio-
tek zapraszamy dzieci na spotkanie  
z Magdaleną Witkiewicz - pisarką 
dla dzieci i dorosłych. Wszystkie jej 
powieści trafiają na listy bestselle-
rów, jej książki poprawiają humor 
tysiącom czytelników i dodają sił 
w zmaganiach każdego dnia. Za-
praszamy 18 maja do biblioteki 
w Brennej o godz. 10.30 i 19 maja 
do biblioteki w Górkach Małych  
o godz. 9.00. Istnieje możliwość za-
kupu książek autorki w cenie 20 zł.

Do zobaczenia, odwiedź nas 
podczas Tygodnia Bibliotek i daj się 
zainspirować.

Wstęp na wszystkie spotkania 
bezpłatny.

obejrzenia ilustracji do powyższe-
go opowiadania na stronie interne-
towej biblioteki: www.biblioteka.
brenna.org.pl.

    J. Herzyk

EdukacjaEdukacja
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Pierwszy miesiąc z Rodziną 500+
Mija pierwszy miesiąc z progra-

mem „Rodzina 500 plus” w ramach 
którego wypłacane jest świadcze-
nie wychowawcze w wysokości 500 
zł miesięcznie na każde drugie i ko-
lejne dziecko. Na pierwsze dziecko 
świadczenie przysługuje w rodzi-
nach, gdzie dochód w przelicze-
niu na osobę nie przekracza kwoty 
800,00 zł, a jeżeli członkiem rodzi-
ny jest dziecko niepełnosprawne, 
świadczenie wychowawcze przysłu-
guje na pierwsze dziecko osobom, 
jeżeli dochód rodziny w przelicze-
niu na osobę nie przekracza kwoty 
1 200,00 zł – wtedy też konieczne 
jest rozpoznanie sytuacji dochodo-
wej rodziny, co łączy się z przedsta-
wieniem dokumentów ustalających 
dochód rodziny.

Program cieszy się dużym za-
interesowaniem w naszej gminie. 
Codziennie wpływają wnioski,  
a beneficjenci mogą je składać oso-
biście w Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Brennej, wysłać pocz-
tą lub przez internet, wykorzystując 
jeden z czterech kanałów: banko-
wość elektroniczną, system empa-
tia.mrpips.gov.pl, platformę ePUAP 
oraz PUE ZUS.  

Przyjmowanie wniosków prze-
biega sprawnie, nie ma większych 
utrudnień. Jednak mając na uwa-
dze, że wielu wnioskodawców 

(rodzin) składa wniosek po raz 
pierwszy, (w szczególności po raz 
pierwszy drogą elektroniczną) zda-
rza się, że podczas wypełniania 
wniosku popełniane są błędy lub 
nie zostają wypełnione wszystkie 
pola formularza. Takie sytuacje zda-
rzają się również w przypadku wy-
pełniania wniosków papierowych. 
Dlatego w przypadku wątpliwości 
prosimy Państwa o kontakt z na-
szymi pracownikami, którzy udzie-
lają instrukcji jak poprawnie złożyć 
wniosek. Najczęściej popełnianymi 
błędami przy wypełnianiu wnio-
sku 500 plus, to np.: brak wskaza-
nia pierwszego dziecka w składzie 
rodziny, brak wskazania współ-
małżonka w składzie rodziny, brak 
numeru PESEL członków rodziny, 
adres zamieszkania wnioskodawcy 
nie zgadza się z adresem organu 
właściwego, niekompletne dane 
teleadresowe wnioskodawcy, czy 
brak potwierdzenia o zapoznaniu 
się z pouczeniem oraz brak wpi-
sania daty i miejscowości (wersja 
elektroniczna wniosku).  

W przypadku konieczności po-
prawienia/uzupełnienia wniosku 
elektronicznego lub wysłanego 
drogą pocztową, organ wzywa 
wnioskodawcę do poprawnego wy-
pełniania lub uzupełniania wnio-
sku. Wówczas wnioskodawca 

zobowiązany jest do usunięcia nie-
prawidłowości i braków lub uzupeł-
nienie wniosku niekompletnego,  
a jeśli w danej sprawie niezbędne 
do ustalenia prawa do świadczenia 
wychowawczego będą dodatkowe 
dokumenty i załączniki to wymaga-
ne będzie dołączenie ich do wnio-
sku. Wszystko to opóźnia procedurę 
wydawania decyzji. 

 W chwili obecnej trwa weryfi-
kacja wniosków, a część z nich jest 
już zakończona wydaniem decyzji. 
Pierwsze pieniądze w ramach pro-
gramu Rodzina 500 plus trafią do 
rodzin już pod koniec kwietnia. 

Interesanci, którzy złożą wnio-
sek w okresie od 1 kwietnia br. do  
1 lipca br. włącznie otrzymają wy-
równanie świadczenia od 1 kwiet-
nia. Jeżeli osoba ubiegająca się o 
świadczenie złoży wniosek po 1 
lipca 2016 r. to świadczenie wy-
chowawcze zostanie przyznane od 
miesiąca złożenia wniosku bez wy-
równania za minione miesiące. Do 
programu można dołączyć w do-
wolnym momencie. Wnioski są do 
pobrania w siedzibie GOPS Brenna 
przy ul. Leśnica 8, lub na stronie in-
ternetowej brenna.org.pl.

   GOPS
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40 lat minęło…
Zachęcamy czytelników „Wie-

ści znad Brennicy” do dzielenia się 
swoimi wspomnieniami, spotkania-
mi, rocznicami… Wyślijcie drogą 
elektroniczną (d.gren@brenna.org.
pl) lub osobiście dostarczcie do In-
formacji Turystycznej zdjęcia, które 
chcecie pokazać innym mieszkań-
com naszej gminy, a my je opubli-
kujemy na łamach kolejnych nume-
rów naszego miesięcznika. 

Na zdjęciu poniżej uwiecznio-
no spotkanie Absolwentów Szkoły 
Podstawowej nr 2  im. Stefana Że-
romskiego w Brennej Bukowej, dla 
których ostatni dzwonek w breń-

skiej szkole zabrzmiał 40 lat temu. 
Zdjęcie nadesłała Pani Mariola Ma-
dzia. 

I rząd góra panowie: 
Od lewej strony: 
1. Greń Józef
2. Borkała Mariusz
3. Pilch Jerzy 
4. Heller Bogusław

II rząd panie: 
Od lewej strony: 
1. Moskała Jadwiga (Madzia)
2. Bąk Krystyna (Bojda)
3. Czermak Elżbieta (Waliczek)

4. Greń Genowefa (Chrapek)
5. Greń Helena (Gawlas)
6. Olechnowicz Gertruda (Holeksa)

III rząd panie: 
Od lewej strony: 
1. Pawełek Bogusława (Heller)
2. Greń Bernadeta
3. Chrapek Maria (Holeksa)
4. Madzia Mariola (Gruszczyk)
5. Greń Janina (Holeksa)
6. Brączek Teresa (Rudzicka)
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Radek Greń zdobywa Mistrzostwo Polski 
w Ustrzykach Dolnych!

Nie po raz pierwszy reprezen-
tujący barwy UKS Brenna-Górki – 
Radosław Greń - dał nam powody 
do radości. Utalentowany zawod-
nik, nad którego dyspozycją od 
lat bacznie czuwa trener Tomasz 
Dybczyński, początkiem kwietnia 
sięgnął po tytuł Mistrza Polski Mło-
dzików w Biegach Górskich w Stylu 
Anglosaskim na Krótkim Dystansie.  
Mieszkaniec naszej gminy trasę o 
długości 

1,5 km pokonał w czasie 05:47, 
zapewniając sobie miano najlep-
szego młodzika w kraju. Warto 
odnotować, że sezon dopiero się 
rozpoczął i można się spodziewać, 
że to nie koniec dobrych startów 
Radka, który z pewnością wspaniały 
występ na Podkarpaciu zapamięta 
na długo.

Przy okazji wspomnianych Mi-
strzostw Polski odbyły się także 
biegi towarzyszące. W jednym ze 

startów z dobrej strony pokazała 
się Nadia Krzempek, która zaję-
ła 3 miejsce. Klubowa koleżanka 
Radosława Grenia również należy 
do grona dobrze rokujących za-
wodniczek. Co chwilę pokazuje się  
z dobrej strony w różnych startach 
i z dużym prawdopodobieństwem 
można napisać, że jeszcze w tym 
roku o niej usłyszymy. 

  Krzysztof Gawlas

Młodzi piłkarze we Fleurbaix
Grupa kilkunastu młodych pił-

karzy U-17, reprezentujących bar-
wy LKS „Beskid” Brenna oraz LKS 
„Spójnia” Górki Wielkie na czele  
z Wójtem gminy Brenna Jerzym Pil-
chem oraz trenerem Krzysztofem 
Maikiem udała się na weekend ma-
jowy do Fleurbaix – francuskiego 
miasteczka partnerskiego naszej 
gminy – na międzynarodowy tur-
niej piłkarski młodzieży do lat 17. 
Wbrew powszechnie panującej opi-
nii uczestnicy wyjazdu mogli się na 
własne oczy przekonać, że Francja 
to tak naprawdę piękne i urokliwe 
miejsce, w którym pośród wielu 
malowniczych scenerii można zna-
leźć ciszę, spokój oraz co najważ-
niejsze wielu życzliwych i serdecz-
nych ludzi. Ludzie, o których mowa, 
otoczyli naszą kilkunastoosobową 
grupę z Górek Wielkich i Brennej 
troskliwą opieką, dbając o to, aby 
pobyt we Francji przebiegł jak naj-
lepiej, co z pewnością zrekompen-
sowało długą i męczącą podróż. 
Ciekawym punktem wyjazdu było  
z pewnością zwiedzanie nadmor-
skiej Dunkierki, miasta o bogatej 
historii i niezapomnianych wido-
kach. Część grupy miała także moż-
liwość zapoznania się z architekturą 
i specyfiką Lille, podczas krótkiej 
wizyty w tym właśnie miejscu, które  
w czasie słonecznej aury tętni ży-

ciem, cały czas zaskakuje swoim 
pięknem i niepowtarzalnym klima-
tem.

Najważniejszym punktem wyjaz-
du był udział w międzynarodowych 
rozgrywkach piłkarskich. W turnie-
ju, o którym mowa, udział wzięło 12 
drużyn w większości z sąsiedzkich, 
francuskich miejscowości, oczywi-
ście gospodarze – Fleurbaix, bel-
gijskie Royal Jespo Comines War-
netom, a także nasza ekipa, czyli 
drużyna Gminy Brenna w składzie:

- Bystroń Dawid, Cecherz Grze-
gorz, Choroszko Kacper, Chrapek 
Daniel, Jaworski Patryk, Loter Da-
niel, Małysz Artur, Miłosz Bartosz, 
Olchawa Dominik, Pietrzyk Łukasz, 
Stebel Krzysztof, Szymura Karol, 
Wieczorek Mateusz, Wukelicz Domi-
nik. Zespół prowadził trener Krzysz-
tof Maik.

Drużyny zostały podzielone 
na dwie sześciozespołowe grupy,  
w których rozegrano mecze syste-
mem „każdy z każdym”. „Nasi” roz-
poczęli od bezbramkowej potyczki 
z Belgami. W kolejnych spotkaniach 
doznali 2 porażek, dwukrotnie me-
cze zakończyli podziałem punktów. 
Grupową rywalizację drużyna Gmi-
ny Brenna zakończyła na 5 miejscu 
i gdyby w tym momencie turniej 
się zakończył, skończyłaby swój 
występ w okolicach 9-10 miejsca. 

Regulamin przewidywał jednak, 
co miało na celu rozegranie jak 
największej ilości spotkań, co jest 
zrozumiałe, że drużyna zajmują-
ca 5 miejsce w grupie zmierzy się  
z zespołem z 6 lokaty w grupie prze-
ciwnej, a zwycięzca tego meczu 
powalczy w rywalizacji o miejsce 
9, z kolei przegrany o 11. We znaki 
dały się trudy turnieju, zmęczenie 
podróżą, zbyt krótki czas na akli-
matyzację oraz przede wszystkim 
brak zgrania drużyny, która pierw-
szy raz w tym turnieju miała moż-
liwość wystąpienia w takim zesta-
wieniu personalnym (zawodnicy na 
co dzień trenuję w dwóch klubach), 
co z pewnością było największym  
i najbardziej widocznym aspektem. 
Nie da się ukryć, że pozostałe ekipy 
uczestniczące w zmaganiach sta-
nowiły zespoły, trenujące razem od 
dłuższego czasu, nasz z kolei był po-
łączeniem dwóch, co niejednokrot-
nie było efektem braku zrozumienia 
na boisku. Taki stan rzeczy sprawił, 
że niestety oba spotkania zakoń-
czyły się porażkami, co prawda po 
seriach rzutów karnych, jednak nie 
zmienia to faktu, że końcowe miej-
sce w turnieju jest niezbyt zadowa-
lające. Pozostały wrażenia, cenne 
doświadczenia zdobyte na arenie 
międzynarodowej oraz wnioski do 
wyciągnięcia, których efektywna 
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analiza z pewnością zostanie wy-
korzystana na rodzimym podwórku  
w ligowych zmaganiach naszych 
młodych piłkarzy.

Warto dodać, że polsko-fran-
cuskie stosunki Brenna-Fleurbaix, 
które od zawsze stały na dobrym 
poziomie, są dalej podtrzymywa-
ne i kontynuowane, czego efektem 

są nie tylko wyjazdy do Fleurbaix, 
ale również Francuzów do Polski. 
W najbliższym czasie 20-osobowa 
delegacja z Fleurbaix przyjedzie 
do Brennej podziwiać to, z czego 
nasza malownicza gmina słynie,  
a więc siłę natury…, dosłownie  
i w przenośni, ponieważ najdobit-
niej o tym fakcie będą mogli się 

przekonać francuscy uczestnicy 4. 
Biegu o Breńskie Kierpce. Jeśli do-
damy, że region w którym położo-
ne jest Fleurbaix jest płaski, można 
się spodziewać, że uczestnictwo  
w breńskim biegu anglosaskim nie-
którzy z nich zapamiętają na bar-
dzo, bardzo długo.

  Krzysztof Gawlas

Sportowcom przyznano nagrody za osiągniecia  
i udział w imprezach wysokiej rangi w 2015 roku

Corocznie przyznawane są na-
grody finansowe dla sportowców, 
którzy swoimi występami przyczy-
niają się do promocji naszej gmi-
ny, ale także szeroko rozumianego 
sportu. Z pewnością największy 
sukces sportowy w ubiegłym roku 
osiągnęli dwaj zawodnicy BTS „Re-
kord” Bielsko-Biała – Marek Heller i 
Mateusz Madzia – którzy to zdobyli 
ze swoją drużyną Młodzieżowe Mi-
strzostwo Polski w Futsalu U-16.

Nie mniejszym sukcesem może 
się także „pochwalić” Tomasz Kawik, 
który w Wieliczce drużynowo zdo-
był srebrny medal Mistrzostw Polski 
w biegu na 10 000 metrów. 

Ponadto nasi mieszkańcy osią-
gali sukcesy w Mistrzostwach Ślą-
ska, brali udział w Pucharach Polski, 
a nawet imprezach rangi Mistrzostw 
Europy. Poniższe zestawienie pre-
zentuje wszystkich uhonorowanych 
sportowców wraz z ich osiągnięcia-
mi.

Nagrody sportowe za 2015 rok 
otrzymali:

Marek Heller – 1 miejsce – Mło-
dzieżowe Mistrzostwo Polski w Fut-
salu,

Mateusz Madzia – 1 miejsce – 
Młodzieżowe Mistrzostwo Polski w 
Futsalu,

Agnieszka Greń – udział w Ogól-
nopolskiej Olimpiadzie Młodzieży 
– MP Juniorów w Lekkiej Atletyce – 
bieg na 1 500 metrów,

Radosław Greń – 2 miejsce w 
Międzywojewódzkich Mistrzo-
stwach w Biegach Przełajowych na 

dystansie 2 km,
Dawid Oleś – 1 miejsce w Mi-

strzostwach Śląska w Biegach Prze-
łajowych na dystansie 1 km,

Grzegorz Macura – 2 miejsce  
w Mistrzostwach Śląska Dzieci w 
skoku w dal,

Hubert Chrapek – 2 miejsce  
w Mistrzostwach Śląska Dzieci w 
rzucie piłeczką palantową,

Nikodem Gawlas – 1 miejsce  
w Mistrzostwach Śląska Dzieci w 
rzucie piłeczką palantową,

Paweł Niedoba – Mistrzostwa 
Śląska Dzieci w biegu na 1 000 me-
trów młodzików,

Maja Bobrzyk – 1 miejsce dru-
żynowo w Mistrzostwach Śląska  
w gimnastyce artystycznej,

Magdalena Leś – 1 miejsce w Za-
wodach Wojewódzkich w gimnasty-

ce artystycznej,
Mateusz Madzia – udział w Mi-

strzostwach Europy w kolarstwie 
zjazdowym „Downhill”,

Tomasz Kawik – 2 miejsce dru-
żynowo w Mistrzostwach Polski  
w biegu na 10 000 metrów,

Mateusz Szczotka – udział w Mi-
strzostwach Polski i Pucharze Polski 
w biegach na nartotrolkach oraz 
XXI Ogólnopolskiej Olimpiadzie 
Młodzieży w Sportach Zimowych  
w narciarstwie klasycznym,

Mirosława Zaorska-Gańczarczyk 
– I miejsce w Pucharze Europy Ju-
niorów i Seniorów Federacji IBF  
w formach sztuki walki w kata.

Sportowcom gratulujemy sukce-
sów.

  Krzysztof Gawlas
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SportSport

PoStrach rywali

Turnieje Dzieci w Judo

Już jakiś czas temu na łamach 
miesięcznika „Wieści znad Brennicy” 
ukazał się obszerny artykuł o miesz-
kańcu Górek Małych, który z sukce-
sami oddaje się pasji i rozwija swo-
je zamiłowanie do Nordic Walking. 
Mowa o Janie Strachu, który po raz 
kolejny zakończył swoje niedawne 
starty na wysokich lokatach. W pią-
tej edycji Jejkowice Nordic Walking 
zajął 2 miejsce w kategorii M61, 
dając się pokonać jedynie swoje-
mu imiennikowi Janowi Serwotce. 
W Chorzowie w III Ogólnopolskim 

Początek marca i kwietnia to 
okresy obfitujące w turnieje judo 
dla dzieci. Z dobrej strony w rywa-
lizacji pokazali się zawodnicy „Dąb” 
Dębowiec, w którego szeregach  
z powodzeniem występują młodzi 
mieszkańcy naszej gminy. Dobre 
występy w Pawłowicach zanotował 
Mateusz Madzia, który w Pawłowi-
cach zwyciężył w kat. 44 kg. Sukces 
ten powtórzył w Sosnowcu, gdzie 
nie dał szans rywalom w kat. 47 kg. 
Z dobrej strony pokazała się także 
Weronika Wieczorek, 3 w Pawłowi-
cach (kat. 52 kg) oraz 1 w Sosnowcu 
(kat. 53 kg). Pozostałe wyniki poni-
żej. 
Turniej Dzieci w Judo - Pawłowice 
– 12.03.2016 r.:
Aleks Brudny - kategoria wagowa 
27 kg- miejsce 1
Maksymilian Styczeń - kategoria 
wagowa 31 kg- miejsce 5
Kamila Mokrysz - kategoria wago-
wa 40 kg- miejsce 4
Nikolas Mokrysz - kategoria wago-
wa 42 kg- miejsce 3
Mateusz Madzia - kategoria wago-
wa 44 kg- miejsce 1
Filip Wantulok - kategoria wagowa 
44 kg- miejsce 2
Radosław Hołomek - kategoria wa-
gowa 33 kg- miejsce 2
Kacper Góralczyk - kategoria wago-
wa +54 kg- miejsce 3

Aleksandra Karkoszka - kategoria 
wagowa 47 kg- miejsce 1
Patryk Nawieśniak - kategoria wa-
gowa 50 kg – udział
Martyna Ihas - kategoria wagowa 
40 kg- miejsce 1
Natalia Mohr – kategoria wagowa 
48 kg- miejsce 1
Alicja Śmigiel - kategoria wagowa 
48 kg- miejsce 2
Weronika Wieczorek - kategoria wa-
gowa 52 kg- miejsce 3

Międzynarodowy Puchar Polski - 
Suchy Las – 19.03.2016 r.:
Alicja Śmigiel - kategoria wagowa 
48 kg- miejsce 5
Martyna Ihas - kategoria wagowa 
40 kg- miejsce 9
Natalia Mohr – kategoria wagowa 
48 kg- miejsce 9
Weronika Wieczorek - kategoria wa-
gowa 52 kg- udział
Patryk Nawieśniak - kategoria wa-
gowa 50 kg – udział

Turniej Dzieci i Młodzieży w Judo 
- Sosnowiec – 10.04.2016 r.:
 Aleks Brudny - kategoria wagowa 
27 kg- miejsce 2
Kamila Mokrysz - kategoria wago-
wa 40 kg- miejsce 2
Nikolas Mokrysz - kategoria wago-
wa 42 kg- miejsce 3
Mateusz Madzia - kategoria wago-

wa 47 kg- miejsce 1
Filip Wantulok - kategoria wagowa 
42 kg- miejsce 2
Radosław Hołomek - kategoria wa-
gowa 29 kg- miejsce 1
Kacper Góralczyk - kategoria wago-
wa 53 kg- miejsce 1
Adam Borkowski – kategoria wago-
wa 47 kg – miejsce 2
Aleksandra Karkoszka - kategoria 
wagowa 47 kg- miejsce 3
Patryk Nawieśniak - kategoria wa-
gowa 51 kg – miejsce 2
Natalia Mohr – kategoria wagowa 
47 kg- miejsce 1
Alicja Śmigiel - kategoria wagowa 
48 kg- miejsce 2
Weronika Wieczorek - kategoria wa-
gowa 52 kg- miejsce 1
Martyna Ihas - w grupie dziewcząt - 
kategoria wagowa 40 kg- miejsce 1
Martyna Ihas - w grupie chłopców - 
kategoria wagowa 39 kg- miejsce 1

 Krzysztof Gawlas

Marszu Nordic Walking na 5 km 
zajął 23 miejsce wśród mężczyzn.  
1 Maja w Wiśle odbył się z kolei 
marsz na 20 km, w którym repre-
zentant klubu „Włóczykije” Skoczów 
zameldował się na mecie z trzecim 
czasem w całej stawce osób rywali-
zujących na najdłuższym dystansie.

 
  Krzysztof Gawlas
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Miesięcznik „Wieści znad Brennicy” można nabyć w  Informacji Turystycznej (ul. Wyzwolenia 77, Brenna, a  także 
w: Delikatesach Centrum (Górki), sklepie z nasionami p. K. Holeksy (Górki), Kiosku „Trafika” (Górki), Sklepie GS na Buczu (Górki), 
Sklepie GS w  Szpotawicach (Górki), Sklepie „Lewiatan” (Brenna Skrzyżowanie), Sklepie GS Brenna Skrzyżowanie, 
W  Delikatesach p. Bocka (Brenna Spalona), Sklepie GS Brenna Pinkas, Sklepie GS Brenna Leśnica, Sklepie p. Dadok 
(Brenna Leśnica), FH Renata Łysek (Brenna Leśnica), Kiosku z  prasą – p. J. Ćwierzyk, (Brenna Centrum) „Toto Lotku” –  
p. J. Madzi, (Brenna Centrum) Kiosku p. Cz. Grenia (Brenna Bukowa), Sklepie „Kaprys” ul. Jawornik (Brenna), Delikatesach 
Centrum (Brenna Lachy), Stacja paliw (Górki Wielkie), Delikatesy Centrum Sojka, Gminnej Bibliotece Publicznej (Urząd Gminy, 
II p.). Sklepy, kioski, pensjonaty itp. lokale, chcące również kolportować „Wieści”, proszone są o kontakt z redakcją.
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43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 77, tel: (33) 85 365 50, e-mail: opkis@brenna.org.pl 
Nakład: 600 egz. 
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Druk: Remi-B, 43-382 Bielsko-Biała, ul. Strażacka 35

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Apteki
43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 34a, tel. 33 8169 736
43-438 Brenna ul. Wyzwolenia 77, tel. 33 853 64 64
43-436 Górki Wielkie ul. Zalesie 3, tel. 33 853 92 05
43-436 Górki Wielkie ul. Breńska 2 tel. 33 858 71 19 

Ważne i przydatne numery telefonów

Wieści znad Brennicy
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