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Od Redakcji
Powoli mija zima, w tym roku ka-

pryśna i bardzo zmienna. Na szczę-
ście kilka dni podczas ferii było 
białych. To już przeszłość. Dzieci 
wróciły do szkół, a my czekamy 
na wiosnę, tym bardziej, że święta 
za pasem. W tym roku wyjątkowo 
szybko nastaną, bo końcem marca. 
Mamy nadzieję, że pogoda nie zro-
bi nam psikusa, jak to zwykle bywa 
w ostatnich latach, i święta Wielkiej 

Nocy będą zielone. 
W niniejszym numerze jeszcze 

czuć powiew zimy, zapraszam do 
lektury wspomnień z ferii i relacji 
z Zimowych Igrzysk Abstynentów, 
które odbyły się na stoku Starego 
Gronia, a poza tym istotne informa-
cje dotyczące gminnych inwestycji i 
kontrowersyjnego programu 500+.  
Zachęcam również do zapoznania 
się z artykułem o Józefie Machu. 

Na prośbę Muzeum w Chorzowie 
włączyliśmy się w organizację wy-
stawy, poprzez poszukiwanie rzeźb 
założyciela Zespołu Regionalnego 
„Brenna”. Więcej informacji w arty-
kule.  Cała redakcja życzy wszyst-
kim Czytelnikom miłej lektury. 

  Dorota Greń
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Szanowni Mieszkańcy Brennej i Górek
Minęły już dwa zimowe miesiące 

tego roku, w naszej turystyczno-
góralskiej gminie zawsze trudne. 
Dla mieszkańców uczące wielkiej 
pokory wobec siły natury, która nas 
otacza. Niejednokrotnie w zadumie 
długich zimowych wieczorów wra-
cają wspomnienia o obfitych opa-
dach śniegu, zaspach usypanych 
przez gwiżdżący za oknami zimo-
wy wiatr czy też srogich mrozach 
wdzierających się do wnętrza do-
mów, murowanych lub kamiennych 
obór. Trudny okres dla wszystkich, 
ale szczególnie dla osób starszych, 
samotnych i schorowanych. Dzi-
siaj natura staje się dla nas jakby 
łaskawsza. Zimowa aura życzliwie 
spoglądała na nas ze zmrożonych 
szczytów gór, dając o sobie znać  
w podmuchach mroźnego wiatru.  
Z wielką roztropnością pamiętamy, 
że zima ma swoje prawa, daje znać 
o sobie i zawsze może powrócić. 

Pragnę przypomnieć Wam dro-
dzy Czytelnicy, że hasłem naszej 
gminy jest właśnie „Siła Natury”. My, 
jako mieszkańcy z tej natury na co 
dzień korzystamy. Czerpiemy co 
najlepsze czyli czyste powietrze, 
zdrową kuchnię góralską i wszystko 
co daje nam przyroda -  malowniczy 
krajobraz i przepiękne widoki. My 
górale - na których zawsze można 
liczyć -  pragniemy się podzielić tą 
siłą natury z wszystkimi, którzy do 
nas przyjeżdżają, planują wypo-
cząć, spędzić swój wolny czas. Bar-
dzo dużą popularnością cieszy się 
czynne lodowisko w naszym Parku 
Turystyki. 

Zadowolenia nie kryli rów-
nież uczestnicy 18-tych Zimowych 
Igrzysk Abstynentów, które odbyły 
się w naszej gminie, uświetnione 
dobrą organizacją oraz obecnością 
ks. biskupa Piotra Gregera oraz ka-
pelana Związku Podhalan ks. pra-
łata Władysława Zązla. Dziękujemy 
wszystkim uczestnikom za udział  
i świadectwo wspólnoty ludzi zatro-
skanych o pomoc wszystkim uzależ-
nionym i szukającym pomocy. Jak 
wspomniał ksiądz prałat, dlatego 
wypowiedział ostrą walkę alkoho-
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lowi – bo Polskę nękają dwie klęski 
żywiołowe: bezrobocie i pijaństwo 
– wszechobecne okazje, na każdym 
kroku. Jedna piąta ludzkości ma 
alergię na alkohol i podanie, nawet 
od święta, tego jednego niewinne-
go kieliszka uruchamia zespół cho-
roby alkoholowej i potem jeden jest 
za dużo, a cysterna za mało. 

Drodzy czytelnicy, zwracam 
uwagę na ten problem dlatego, 
że informacje i statystyki z punk-
tów medycznych i samego szpitala 
powiatowego w Cieszynie plasują 
naszą gminę na czołowym miejscu 
wśród 12 gmin naszego powiatu.   
Z pośród tych mrocznych tematów 
i dni wyłaniają się też te słoneczne, 
dające nadzieję na rychłą wiosnę. 
Krótki okres karnawału zapisał już 
swoje karty historii. Zorganizowane 
grupy młodzieży szkolnej, zwracają-
ce naszą uwagę podczas ferii zimo-
wych uświadomiły nam jak ten czas 
szybko biegnie.  

Pozwólcie drodzy Czytelnicy, że 
wspólnie pozaglądamy do  naszej 
codziennej rodzinno-zawodowej 
krzątaniny, nasłuchując trochę ku-
chennej polemiki. Wszyscy ulega-
my obecnym trendom politycznych 
zmian, które bardzo skutecznie, od-
bijając się od zboczy naszych gór, 
jak magnes, wciągają nas do debaty 
o kulturze dyplomacji politycznej. 
Nie będę bawił się w wyliczankę 
ilości tematów i spraw „wyproduko-
wanych” przez rozpędzoną rządo-
wą maszynę. Są dwa tematy, które 
trafiają na nasze urzędnicze biurka. 
Pierwsze to temat edukacji, a kon-
kretnie rekrutacja do przedszkoli  
i nabór do pierwszych klas szkół 
podstawowych dla siedmio-, a może 
jak rodzice pomogą to sześciolat-
ków. Zależy nam bardzo, aby otwo-
rzyć oddziały pierwszoklasistów 
we wszystkich naszych szkołach 
podstawowych. Ewentualny brak 
pierwszej klasy mocno skomplikuje 
proces zachowania ciągłej i stabil-
nej edukacji szkolnej.  I drugi temat, 
na który pragnę zwrócić uwagę to 
program „500 plus”. Czy pomoże ro-
dzinom, czy spełni oczekiwania rzą-

du dotyczące polityki prorodzinnej?  
A propos statystyki demograficznej, 
pragnę poinformować, że w minio-
nym 2015 roku w naszej gminie od-
notowaliśmy 125 narodzin dzieci.  
Wiele jest pytań i wątpliwości. Sami 
bawimy się w ekspertów, polityków 
społecznych, psychologów, zwo-
lenników i krytyków programu. Dla 
nas pracowników samorządowych 
będzie to wielki test sprawności or-
ganizacyjnej, aby przygotować, uru-
chomić i wdrożyć w życie wszystkie 
najdrobniejsze szczegóły ustawy. 
Będziemy brać odpowiedzialność za 
rzetelnie i sprawiedliwie wypłacone 
środki finansowe otrzymane na ten 
cel. Na podstawie prowadzonej ewi-
dencji wiemy, że z programu może 
skorzystać około 2500 naszych dzie-
ci.  Na łamach tego wydania przeka-
zujemy szczegółowe informacje do-
tyczące tego tematu. Liczę, że 500 
złoty na dziecko pomoże. Niemniej 
jednak wszystko będzie zależało 
od rodziców i rodzin pochodzących  
z różnych środowisk społecznych, 
o różnym statusie ekonomicznym 
czy sytuacji rodzinnej. Nowa ustawa 
podpisana przez prezydenta budzi 
w społeczeństwie mieszane uczucia. 
Dodatkowe pieniądze mogą pomóc, 
ale też zaszkodzić. Jak będzie, czas 
pokaże. 

 Moi Kochani do następnego 
spotkania. Przesyłam pozdrowienia 
dla wszystkich rodzin. Miłej lektury.

  
 Wójt Gminy Brenna 

 
 Jerzy Pilch
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Nagrody sportowe - nabór wniosków 
Wójt Gminy Brenna informuje 

o możliwości składania wniosków 
o przyznanie nagrody sportowej 
za rok 2015 – na podstawie uchwa-
ły Nr V/39/15 Rady Gminy Brenna  
z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie 
określenia zasad i trybu przyzna-
wania oraz rodzajów i wysokości 
nagród sportowych, opublikowanej  
w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Śląskiego w dniu 24 
czerwca 2015 r. poz. 3352.

Nagrody sportowe mogą 
być przyznawane zawodnikom, 
którzy osiągnęli wybitne wyniki  
w krajowym i międzynarodowym 
współzawodnictwie sportowym,  
w dyscyplinach sportowych,  
w szczególności w: akrobatyce, bia-
thlonie, brydżu sportowym, gim-
nastyce, jeździectwie, judo, kolar-
stwie, koszykówce, lekkoatletyce, 
narciarstwie, pływaniu, piłce noż-
nej, piłce siatkowej, piłce ręcznej, 
skibobach, modelarstwie sporto-
wym, tenisie stołowym, szachach, 
snowboardzie oraz sportach moto-
rowych.

Nagrodę może otrzymać za-
wodnik, który jest mieszkańcem 
gminy Brenna.

Nagrody sportowe przyznawane 
są na wniosek:

1) zarządu klubu sportowego 
lub stowarzyszenia;

2) właściwego polskiego lub 
okręgowego związku sportowego;

3) komisji Rady Gminy Brenna 
właściwej do spraw sportu;

4) dyrektorów placówek oświa-
towych Gminy Brenna.

Nagrody sportowe mogą być 
przyznawane za następujące osią-
gnięcia w ramach współzawodnic-
twa sportowego, organizowanego 
przez Międzynarodowy Komitet 
Olimpijski, Międzynarodowe i Eu-
ropejskie federacje sportowe oraz 
właściwy dla danego sportu Polski 
Związek Sportowy:

1) miejsca medalowe w Igrzy-
skach Olimpijskich i Paraolimpij-
skich w wysokości 5.000,00 zł;

2) miejsca medalowe w Mi-
strzostwach Świata w wysokości 
2.000,00 zł;

3) miejsca medalowe w Mi-
strzostwach Europy w wysokości 
1.000,00 zł;

4) miejsca medalowe w Mistrzo-
stwach Polski w wysokości 700,00 
zł;

5) miejsca od I - III w klasyfikacji 
generalnej Pucharu Świata, Europy 
i Polski w wysokości 600,00 zł;

6) udział w Igrzyskach Olimpij-
skich i Paraolimpijskich w wysoko-
ści 500,00 zł;

7) udział w Mistrzostwach Świa-
ta w wysokości 450,00 zł;

8) udział w Mistrzostwach Euro-
py w wysokości 400,00 zł;

9) udział w Mistrzostwach Polski 
w wysokości 350,00 zł;

10) miejsca medalowe w za-
wodach krajowych w wysokości 
300,00 zł;

11) miejsca medalowe w zawo-
dach wojewódzkich w wysokości 
250,00 zł.

Wnioski o przyznanie nagro-
dy sportowej należy składać – 
zgodnie z określonymi w uchwale 
zasadami – w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 31 marca 2016 r. 
na adres Urzędu Gminy Brenna, ul. 
Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna.

Do wniosku należy załączyć 
dokumenty potwierdzające wynik 
sportowy. 

  UG Brenna

W nawiązaniu do artykułów prasowych zamieszczonych w tygo-

dniku „Głos Ziemi Cieszyńskiej” nr 4 z dnia 29.01.2016 r. i nr 5 z dnia 

05.02.2016 r., dotyczących turnieju gier komputerowych Pro Evolu-

tion Soccer 2016, który był rozgrywany na konsolach Sony Playstation 3  

w grudniu 2015 r. wyjaśniam, że zawody wygrała osoba odbywająca  

w OPKiS staż na podstawie umowy zawartej z Powiatowym Urzędem Pracy. 

Po wyjaśnieniu wszystkich okoliczności, zgodnie ze stanowiskiem Rad-

nych Rady Gminy Brenna wypracowanym na komisjach Rozwoju Gminy, 

Budownictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Oświaty, Kultury, Spor-

tu, Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych Gminy nagroda została przeka-

zana  osobie, która zajęła II miejsce w tym turnieju Danielowi Chrapkowi.

      Dyrektor OPKiS 

      Katarzyna Macura

Oświadczenie
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ZARZĄDZENIE NR 14/2016 WÓJTA GMINY BRENNA z dnia 24 lutego 2016 r.

w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie nagrody sportowej za 2015 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz uchwały Nr V/39/15 Rady Gminy Brenna z dnia 18 czerwca
2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród sportowych
(Dz. U. Woj. Śl. z 2015 r. poz. 3352), Wójt Gminy Brenna zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Ogłosić nabór wniosków o przyznanie nagrody sportowej za 2015 rok zgodnie z uchwałą  
Nr V/39/15 Rady Gminy Brenna z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania  
orazrodzajów i wysokości nagród sportowych.
2. Ogłoszenie o możliwości składania wniosków w sprawie przyznania nagrody sportowej umieścić na
stronie internetowej Urzędu Gminy Brenna, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń
w budynku Urzędu Gminy w Brennej.
3. Treść ogłoszenia, o którym mowa w ust. 2 stanowi załącznik do zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Planowane inwestycje w gminie Brenna
Informacja nt. przygotowanych 

inwestycji komunalnych

Gmina Brenna przygotowała ko-
lejne inwestycje w zakresie komu-
nalnej infrastruktury technicznej 
związanej z zaopatrzeniem miesz-
kańców w wodę.

Budowa sieci wodociągowej  
z przyłączami do budynków – 
Etap III w Górkach Wielkich (Wy-
moliny, Parszywiny, Zebrzydka)

Obszar zaplanowanej inwesty-
cji obejmuje ul. Pod Zebrzydkę,  
L. Żagana, L. Skrzypka, Przełom, 
Zagłoby, Kmicica, Rocha, Działową, 
Jasną, Długą, Radosną, Pogodną, 
Szczęśliwą, część ul. Olszyna oraz 
ul. Topolową. Projekt budowlany 
sieci wodociągowej przewiduje 
również budowę hydroforni wraz ze 
zbiornikiem wody 50 m3 przy ul. Ol-
szyna i hydroforni wraz ze zbiorni-
kiem wody 100m3 przy ul. Przełom 
(Pod Zebrzydkę). Łączna długość 
projektowanej sieci wodociągowej 
z rur PE HD 100 SDR11 o średnicach  
ø 40÷140 mm to 15,63 km. W ra-
mach zadania przewiduje się pod-
łączenie 236 budynków.

W lutym 2016 r. Gmina Brenna 
uzyskała ostateczną (prawomocną) 
decyzję o pozwoleniu na budowę 
ww. sieci wodociągowej.

Budowa sieci wodociągowej 
wraz z przyłączami, hydrofornią 
i zbiornikiem wody w Brennej  
ul. Leśnica w Brennej

Planowana inwestycja polega 
na zabezpieczeniu sieci wodocią-
gowej na ul. Trowniki, Klonowej, 
Kasztanowej, Lipowej i Dębowej. 
Zaprojektowano wodociąg łączący 
sieć z ujęcia w Hołcynie z siecią na 
wspomnianym osiedlu na Leśnicy 
wraz z budową hydroforni i zbior-
nikiem wody 20m3. Łączna długość 
projektowanej sieci wodociągowej 
z rur PE HD 100 SDR11 o średnicach 
ø 40÷110 mm to 3,87 km. Przewi-
duje się wykonanie przyłączy do 28 
budynków. W październiku 2015 r. 
Gmina Brenna uzyskała ostateczną 
(prawomocną) decyzję o pozwole-
niu na budowę ww. sieci wodocią-
gowej.

Infrastruktura edukacyjna

Rozbudowa przedszkola  
w Górkach Małych

Gmina Brenna planuje rozbu-
dowę przedszkola publicznego 
nr 1 w Górkach Małych o dwa od-
działy przedszkolne zlokalizowane  
w nowoprojektowanym skrzydle 
budynku, które będzie powiąza-
ne komunikacyjnie z istniejącym 
przedszkolem. Projekt obejmuje 
budowę skrzydła o trzech kondy-
gnacjach (piwnice, parter i I piętro). 

Bryła budynku opierać się będzie 
na sześcianie prostokątnym – bryła 
prosta nawiązująca do istniejącej 
części przedszkola. Projekt przewi-
duje wykonanie nad częścią pro-
jektowaną dachu dwuspadowego, 
dostosowując nachylenie połaci do 
istniejącej zabudowy oraz zapisów 
w miejscowym planie zagospoda-
rowania przestrzennego. Łącznik 
części istniejącej przedszkola z pro-
jektowanym skrzydłem stanowić 
będzie klatka schodowa – komuni-
kacja pionowa całego przedszko-
la po rozbudowie. Łącznie projekt 
rozbudowy zakłada zwiększenie 
powierzchni użytkowej przedszko-
la z 447,62 do 873,17 m2. Zakres 
realizacji inwestycji obejmuje rów-
nież wykonanie nowych schodów 
wejściowych zewnętrznych w celu 
dostosowania komunikacji do pro-
jektowanej rozbudowy oraz wy-
konanie ciągów komunikacyjnych 
z kostki brukowej betonowej jako 
infrastruktury towarzyszącej roz-
budowanego obiektu. Planowany 
termin rozpoczęcia robót budow-
lanych wyznaczono na 2 kwartał 
2016, a odbiór i oddanie do użytko-
wania w 3. kwartale 2017 r.

Termomodernizacja budynku 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Bren-
nej z wykorzystaniem odnawial-
nych źródeł energii

Gmina Brenna planuje wykona-
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nie robót budowlanych związanych 
z termomodernizacją budynku 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Brennej 
z wykorzystaniem odnawialnych 
źródeł energii. Prace termomoder-
nizacyjne w ramach projektu będą 
dotyczyć budynku szkoły i obejmą:

- częściową wymianę stolarki ze-
wnętrznej,

- docieplenie ścian poniżej tere-
nu,

- docieplenie cokołu ponad te-
renem,

- modernizacja instalacji c. o. 
wraz z wymianą grzejników oraz in-
stalacji,

- modernizacja instalacji c. o. sali 
gimnastycznej,

- modernizacja kotłowni gazo-
wej,

- wykonanie instalacji fotowol-
taicznej i pompy ciepła (powietrze 
– woda) wspomagających układ  
c. o. i c. w. u.

Pozyskanie funduszy 
zewnętrznych

Całość prac nad pozyskaniem 
dofinansowania w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 
2014-2020 na realizację następu-
jących projektów:

- podniesienie jakości i do-
stępności edukacji przedszkolnej  
w Gminie Brenna poprzez rozbu-
dowę Przedszkola Publicznego nr 1  
w Górkach Małych (EFRR),

- podniesienie jakości i do-
stępności edukacji przedszkolnej  
w Gminie Brenna (EFS),

- termomodernizacja budynku 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Brennej 
z wykorzystaniem odnawialnych 
źródeł energii (EFRR),

- rozbudowa sieci wodociągowej 
na terenie Gminy Brenna (EFRR), 
została rozpoczęta w 2013r., wów-
czas Rada Gminy Brenna uchwałą 
nr XXV/275/13 wyraziła zgodę na 
rozpoczęcie współdziałania naszej 
gminy w ramach Subregionu Po-
łudniowego i utworzenie strate-
gicznego dokumentu, jakim jest 
Program Rozwoju Subregionu Połu-
dniowego/Strategia Regionalnych 

Inwestycji Terytorialnych. Powyż-
sze projekty w bezpośredni sposób 
wpisują się w założenia tej Strategii 
i wpływają na zaplanowane w niej 
cele i wskaźniki.

W 2015 r. uchwałą nr III/28/15 
Rada Gminy Brenna wyraziła zgodę 
na przystąpienie Gminy Brenna do 
współpracy w ramach RIT Subregio-
nu Południowego i zawarcie Poro-
zumienia o współpracy w sprawie 
Regionalnych Inwestycji Terytorial-
nych Subregionu Południowego 
Województwa Śląskiego w ramach 
RPO WSL na lata 2014-2020.

W oparciu o zawiązane porozu-
mienie oraz kryteria wyboru pro-
jektów ustalone w ramach RPO WSL 
na lata 2014-2020, prowadzone są 
przez Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Śląskiego nabory pro-
jektowe pozwalające na składanie 
wniosków o dofinansowanie w ra-
mach Subregionu Południowego.

Powyższe projekty, ze względu 
na formułę RIT realizują założenia 
Strategii Subregionu Południowe-
go oraz RPO WSL na lata 2014-2020.

Zgodnie z obowiązującymi har-
monogramami naborów wniosku 
oraz ustaleniami z Liderem Poro-
zumienia, jakim jest Miasto Biel-
sko Biała, Gmina Brenna złożyła  
w dniu 29.10.2015r. w ramach nabo-

ru RPSL.12.01.02-IZ.01-24-020/15 
wniosek o dofinansowanie realiza-
cji projektu: Podniesienie jakości  
i dostępności edukacji przedszkol-
nej w Gminie Brenna poprzez roz-
budowę Przedszkola Publicznego 
nr 1 w Górkach Małych. Projekt wpi-
suje się w Oś Priorytetową XII: Infra-
struktura Edukacyjna, Poddziałanie 
12.1.2 Infrastruktura wychowania 
przedszkolnego RPO WSL na lata 
2014-2020.

Należy nadmienić, że dofina-
sowanie projektów infrastruktu-
ralnych składanych w ramach Osi 
priorytetowej XII: Infrastruktura 
Edukacyjna, jest uzależnione od 
komplementarnych projektów 
nieinwestycyjnych składanych do 
konkursów ogłaszanych w ramach 
Osi Priorytetowej XI: Wzmocnienie 
potencjału edukacyjnego, Poddzia-
łanie 11.1.2. Wzrost upowszech-
nienia wysokiej jakości edukacji 
przedszkolnej RPO WSL na lata 
2014-2020. Ogłoszenie konkursu 
dla tego poddziałania przypada 
na kwiecień br. Gmina zaplanowa-
ła zgłoszenie do dofinansowania 
projektu p.n.: Podniesienie jakości 
i dostępności edukacji przedszkol-
nej w Gminie Brenna, który doty-
czyć będzie działań związanych  
z rozszerzeniem oferty edukacyjnej 

ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA NR 1 W GóRKACH MAŁyCH
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Przedszkola Publicznego w Gór-
kach Małych. Oba projekty (inwe-
stycyjny i nieinwestycyjny) pozwo-
lą przede wszystkim na zwiększenie  
o 50 liczby miejsc przedszkolnych 
na terenie Gminy.

Kolejne wnioski tj. Termomo-
dernizacja budynku Szkoły Pod-
stawowej nr 2 w Brennej z wyko-
rzystaniem odnawialnych źródeł 
energii, będą składane do konkursu 
nr RPSL.04.03.02-IZ.01-24-047/15  
w ramach RPO WSL na lata 2014-
2020 Oś Priorytetowa IV: Efektyw-
ność energetyczna, odnawialne 

źródła energii i gospodarka nisko-
emisyjna, Poddziałania 4.3.2 Efek-
tywność energetyczna i odnawial-
ne źródła energii w infrastrukturze 
publicznej i mieszkaniowej, które-
go zamknięcie zaplanowano na 31 
marca 2016 r.

Natomiast ogłoszenie konkursu, 
w ramach którego będzie składany 
projekt pn.: Rozbudowa sieci wo-
dociągowej na terenie Gminy Bren-
na, zaplanowano na maj – lipiec 
br. Projekt wpisuje się w Oś Prio-
rytetową V: Ochrona środowiska  
i efektywne wykorzystanie zaso-

bów, Poddziałanie 5.1.2. Gospodar-
ka wodno-ściekowa RPO WSL na 
lata 2014-2020.

Ponadto Gmina Brenna, w od-
powiedzi na konkursy ogłaszane 
przez Wojewódzki Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Katowicach, planuje składać 
wniosek o dofinansowania zadania 
dotyczącego Termomodernizacji 
i Rozbudowy wodociągu, w celu 
zwiększania absorbcji środków ze-
wnętrznych współfinansujących 
ww. inwestycje.

  UG Brenna

Spotkanie z urologiem

Dotacje dla klubów sportowych w 2016 roku

„Masz problem? Posłuchaj po-
rad urologa”, pod takim hasłem 23 
lutego odbył się wykład lekarza 
medycyny Marka Wantulok w Sali 
Sesyjnej Urzędu Gminy Brenna. 
Spotkanie rozpoczęło się od przed-
mowy wygłoszonej przez dyrektor 
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epide-
miologicznej w Cieszynie Panią Te-
resę Wałga. Następnie Wójt Gminy 
Brenna Jerzy Pilch przywitał ciepło 
licznie zgromadzonych słuchaczy. 
Po wnikliwym wykładzie na te-
mat najczęstszych chorób układu 
moczowego i ich profilaktyki, wy-
znaczony został czas na pytania 
publiczności. Po zakończeniu roz-
mów z lekarzem, wystąpiła kapela 
góralska „Maliniorze”, prezentu-
jąc pieśni folkloru beskidzkiego.  

W trakcie spotkania, każdy z gości 
mógł skorzystać z darmowych ba-
dań przeprowadzanych przez Pol-
ski Komitet Zwalczania Raka oraz 
Chrześcijańską Służbę Charytatyw-
ną oraz zaopatrzyć się w bezpłatne 
egzemplarze poradników, doty-
czących zdrowego trybu życia. Na 
zakończenie zaproszono wszyst-
kich na pyszny poczęstunek przy-
gotowany przez Koło Gospodyń 
Wiejskich działających w Brennej.

Serdecznie dziękujemy za orga-
nizację wykładu Polskiemu Komite-
towi Zwalczania Raka ze współpracą 
z Sanepidem oraz Chrześcijańskiej 
Służbie Charytatywnej w Skoczo-
wie. Gorące podziękowania pra-
gniemy złożyć również kapeli „Ma-
liniorze” za kulturalne ubogacenie 

spotkania oraz Pani Helenie Pagieła 
za wspaniałe przysmaki. Dzięku-
jemy również wszystkim gościom, 
którzy tak licznie przybyli i wykazali 
wspaniałą postawę prozdrowotną. 

 UG Brenna

17 lutego bieżącego roku Wójt 
Gminy rozstrzygnął konkurs ofert 
na realizację zadania własnego 
Gminy Brenna w zakresie sprzyjania 
rozwojowi sportu w 2016 roku.

Dofinansowanie w kwocie 
32.000 zł otrzymał Ludowy Klub 
Sportowy „Beskid” Brenna na za-
danie pn. „Realizacja programu 
szkolenia sportowego oraz startów  
w zawodach i rozgrywkach z zakre-
su piłki nożnej, tenisa stołowego”. 
Otrzymaną dotację Klub przeznaczy 
przede wszystkim na wynagrodze-
nia trenerów prowadzących zajęcia 

dla drużyny juniorów i trampkarzy 
oraz sekcji tenisa stołowego.  

Dofinansowanie w kwocie 
40.000 zł otrzymał Ludowy Klub 
Sportowy „Spójnia” Górki Wielkie 
na zadanie pn. „LKS Spójnia Gór-
ki Wielkie – rozwój sportu wśród 
dzieci i młodzieży Gminy Brenna”. 
W ramach zadania zaplanowano 
treningi sportowe dla juniorów, 
trampkarzy i żaków oraz udział dru-
żyn w rozgrywkach ligowych. 

Uczniowski Klub Sportowy 
Brenna-Górki otrzymaną w kwocie 
38.000 zł dotację przeznaczy na 

realizację zadania pn. „Popularyza-
cja sportu wśród dzieci i młodzieży 
gminy Brenna tj.: organizacja zajęć 
treningowych, start w zawodach 
sportowych oraz organizacja zawo-
dów sportowych”.  Za otrzymaną 
dotację Klub zrealizuje dla dzie-
ci i młodzieży całoroczne zajęcia 
sportowe i treningi, m. in. naukę 
jazdy na nartach w konkurencjach 
alpejskich, ćwiczenia ogólnoro-
zwojowe i kondycyjne, naukę jazdy 
na rolkach i gry w tenisa ziemne-
go.                                                                                                                                                                                                               

  UG Brenna
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Polska Wieś - Dziedzictwo i Przyszłość
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Punkt kasowy w Górkach Wielkich
W dniu 14.03. 2016 r. (tj. poniedziałek) w portierni Hali Sportowej  

przy Zespole Szkół Publicznych w Górkach Wielkich (wejście do „zerówki”) będzie czynny
punkt kasowy Urzędu Gminy Brenna. W punkcie w godzinach od 8.00 do 12.00  

będzie można dokonywać wpłat rat podatku od nieruchomości, rolnego  
i leśnego oraz za gosp. odpadami komunalnymi.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego Oddział Regionalny 
w Częstochowie zaprasza wszyst-
kich rolników do udziału w XIV 
edycji Ogólnokrajowego Konkursu 
Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 
organizowanego wspólnie z Mini-
sterstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
Państwową Inspekcją Pracy oraz in-
nymi instytucjami. 

Celem Konkursu jest promocja 
zasad ochrony  zdrowia i życia  
w gospodarstwach rolnych.

Warunkiem uczestnictwa jest 
zgłoszenie gospodarstwa rolne-
go w Oddziale Regionalnym KRUS  
w Częstochowie ul. Korczaka 5, tel. 
(34) 365 32 92 lub w Placówkach  

XIV edycji Ogólnokrajowego Konkursu  
Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Terenowych  KRUS w terminie do 
31 marca 2016r. Formularze zgło-
szeniowe i szczegółowe informacje 
o warunkach udziału w Konkursie 
dostępne są w Placówkach Tereno-
wych KRUS i siedzibie Oddziału Re-
gionalnego KRUS w Częstochowie 
(pokój 24/25), a także na stronie in-
ternetowej KRUS: www.krus.gov.pl

Komisje Konkursowe w zgłoszo-
nych gospodarstwach będą oceniać 
elementy wpływające bezpośred-
nio na bezpieczeństwo pracy, mię-
dzy innymi:

- ład i porządek w obrębie po-
dwórza, zabudowań i stanowisk 
pracy,

- stan budynków inwentarskich 

i gospodarczych, w tym schodów  
i używanych drabin oraz instalacji  
i urządzeń elektrycznych,

- wyposażenie maszyn i urzą-
dzeń używanych w gospodarstwie 
w osłony ruchomych części, podpo-
ry i inne zabezpieczenia przed wy-
padkami,

- stan techniczny maszyn i urzą-
dzeń stosowanych w gospodar-
stwie,

- warunki obsługi i bytowania 
zwierząt gospodarskich,

- stosowanie, stan i jakość środ-
ków ochrony osobistej,

- rozwiązania organizacyjne, 
technologiczne i techniczne wpły-
wające na bezpieczeństwo osób 
pracujących i przebywających  
w gospodarstwie rolnym,

- estetyka gospodarstw.
Przystąpienie do Konkursu to 

szansa i okazja do polepszenia sta-
nu bezpieczeństwa i higieny pracy 
we własnym gospodarstwie rolnym, 
to sprawdzian efektów swojej pra-
cy i wprowadzonych innowacji czy 
ulepszeń na rzecz poprawy bezpie-
czeństwa pracy. 

Zdobyta przy okazji uczestnic-
twa w Konkursie nagroda to do-
datkowa motywacja i promocja dla 
laureata i regionu, z którego się wy-
wodzi. 
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Na  ferie czekają uczniowie z nie-
cierpliwością, zmęczeni nauką chcą 
odpocząć. Jednak każdy wie, że naj-
gorsza jest nuda. Już lepiej chodzić 
do szkoły, niż bezczynnie siedzieć 
w domu. Aby ten czas uatrakcyjnić, 
Ośrodek Promocji, Kultury i Spor-
tu przygotował dla dzieci szereg 
atrakcji. Dwa razy w tygodniu od-
bywało się w amfiteatrze Feryjne 
Kino, podczas którego najmłodsi 
spotykali się z bohaterami bielskie-

go Studia Filmów Rysunkowych: 
Bolkiem i Lolkiem, Pampalinim  
i Reksiem. Również dwa razy w ty-
godniu miłośnicy łyżwiarstwa mo-
gli uczestniczyć w organizowanych 
na lodowisku zabawach sporto-
wych, dla zawodników przygotowa-
ne były słodkie upominki. 

Na półmetku ferii, 20 lutego  
w Parku Turystyki dzieci bawiły się 
podczas imprezy Run and Fun. Mia-
ło nie być nudno, za to obiecywa-

liśmy dobrą zabawę. Z zapewnień 
się wywiązaliśmy. Nauka przez za-
bawę, to najlepszy sposób na za-
jęcie czasu wolnego najmłodszym. 
Animacje prowadzone przez Park 
Edukacji Interakcje z Bielska-Bia-
łej rozbudziły wyobraźnie i zmysły 
niejednego dziecka. Można było 
zagrać w wielką grę planszową, roz-
bić pingwinkowe kręgle, usłyszeć 
jakie dźwięki wydobywają się z zi-
mowych dzwonków, a także wziąć 

Feryjne atrakcje
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udział w zmysłowych zagadkach, 
podczas których za pomocą smaku 
i węchu należało nazwać przygoto-
wane artykuły spożywcze. Jak się 
okazało nie było to łatwe, niejed-
nemu ta konkurencja przysparzała 
sporo trudności. 

Tego dnia sportową rywalizację 
na lodowisku pokazali Młodzi Ho-
keiści JKH, którzy zaprezentowali 
prawdziwe starcie na lodzie. Hokej 
to męski sport, charakteryzujący 
się precyzją i umiejętnościami łyż-
wiarskimi. Na breńskiej tafli młodzi 

hokeiści z Jastrzębia się nie oszczę-
dzali, a ducha wali widać było pod-
czas bójki, którą zawodnicy stoczyli 
podczas meczu. Hokej to nie piłka 
nożna, starcia są dozwolone, nad 
wszystkim jednak czuwał sędzia, 
który we właściwym momencie 
przerwał szturm na krążek i wzno-
wił grę. 

Hokeiści dali początek sporto-
wym emocjom, które sięgnęły zeni-
tu podczas wyjątkowego biegu. Na 
czym polegała jego wyjątkowość? 
Bieganie wydaje się łatwe, nic bar-

dziej mylnego. Podczas pierwszego 
biegu Brenna Papuć Challenge, bie-
gu w kapciach, zawodnicy nie tylko 
konkurowali z rywalami, zakładając 
domowe obuwie, zwane potocznie 
kapciem bądź papuciem, ale rów-
nież pokonywali kolejne metry bie-
gu z gadżetami – kołami od wozu 
czy kostkami słomy. Przedmioty 
te miały utrudnić zawody. Łatwo 
nie było, śnieg i niska temperatura 
sprawiły, że konkurencję wybrali 
najwięksi twardziele. Wśród których 
nie zabrakło płci pięknej, kobiety na 
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równi z mężczyznami pokonywały 
trasę. Dla ostudzenia emocji, tuż po 
biegu, odbył się pokaz psa ratow-
nika. Jak ważną rolę w ratowaniu 
ludzi może odegrać pies wszyscy 
wiemy, jednak zobaczyć psa w akcji 
jest niecodzienną okazją. 

Ma telewizja swój program 
Gwiazdy Tańczą na lodzie, ma też 
Brenna swój Breński Ślizg, gdzie 
bycie gwiazdą nie jest konieczne. 
Umiejętności łyżwiarskie również 
w Breńskim Ślizgu nie są najważ-
niejsze, chociaż z pewnością się 
przydadzą. Występ zawodników 
na lodzie oceniło Jury, które miało 
docenić kreatywność uczestników.  
W indywidualnej kategorii wygrał 
Łukasz Lipowski, natomiast grupo-
we starcie pokonały Różowe Pante-
ry z Cieszyna. Trzeba również wspo-
mnieć o Ślizgach z Małej Brennej, 
którzy uplasowali się na drugim 
miejscu, niewiele odstając od zwy-
cięzców. Zabawę zakończył pokaz 
ognia i fajerwerków grupy Inferis. 
Było to wyjątkowe widowisko łą-
czące piękno i niebezpieczeństwo, 
taniec i ogień. 

   OPKIS

Tydzień ze świętym Filipem
Tradycją stał się, zapoczątkowa-

ny w Brennej przez księdza Marcina 
Pompera, Tydzień z Panem Bogiem. 
Idea Tygodnia, organizowanego 
co roku w czasie ferii letnich i zi-
mowych, opiera się na działalności 
i nauce ks. Jana Bosko, zwanego 
świętym młodzieży. On to forsował 
w pedagogice system prewencyjny, 
opierający się na rozumie, religii 
i miłości wychowawczej. Uważał, 
iż wychowawca ma być dla pod-
opiecznego przyjacielem, a nie 
osobą, która straszy i nadzoruje. 
Księdzu Bosko przyświecała bardzo 
prosta zasada, że to nuda i bezczyn-
ność są często źródłem grzechu, 
dlatego koniecznością jest organi-
zowanie młodym czasu wolnego. 

Ksiądz Marcin Pomper w tym 
roku organizował już po raz 19. Ty-
dzień z Panem Bogiem, tym razem 

w małopolskich Kętach. W Brennej 
inicjatywa przez niego zapoczątko-
wana jest kontynuowana. Tegorocz-
nym patronem wydarzenia został 
obrany św. Filip Nereusz – opiekun 
młodzieży, organizator Oratoriów, 
miejsc, gdzie młodzi mogli spędzać 
czas na godziwych rozrywkach. 

Dzieci z Brennej w pierwszym 
tygodniu zimowych ferii codzien-
nie brały udział w kilkugodzinnych 
zajęciach, podczas których na nudę 
nie mogły narzekać. Organizo-
wane były zawody sportowe, gry  
i konkursy, tańce i śpiewy. Podczas 
wycieczki najmłodsi odwiedzili An-
drychów i Wadowice. Niebywałą 
atrakcją była wizyta Michaliny Mu-
sioł, która na spotkanie z uczestni-
kami Tygodnia przybyła ze swoim 
podopiecznym – jastrzębiem, dra-
pieżnym ptakiem. Każdego dnia 

dla dzieci przygotowany był posiłek  
i słodka przekąska. Cieszy fakt, że 
w realizację tego wydarzenia włą-
czyło się sporo osób i instytucji. Or-
ganizatorem była parafia św. Jana 
Chrzciciela, którą reprezentowali 
wikarzy ks. Michał Gajzel i ks. Ro-
man Sala, a także młodzież oazowa. 
Poza tym w pomoc zaangażowali 
się: cukiernia „Bajka”, piekarnia „Be-
thlehem”, sklep „Wiarus”, urząd gmi-
ny Brenna, a także wszyscy parafia-
nie, którzy podczas zbiórki wsparli 
tę inicjatywę. 

   OPKiS
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Poszukiwane rzeźby Józefa Macha
 „Trzeba tylko zadbać o naszą 

kulturę” – apelował w jednym  
z ostatnich wywiadów jakich 
udzielił przed śmiercią Józef 
Mach, założyciel i długoletni 
kierownik zespołu regionalnego 
„Brenna”, społecznik, folklory-
sta i rzeźbiarz. Wartość jego prac 
docenili pracownicy Muzeum 
„Górnośląski Park Etnograficzny  
w Chorzowie”,  którzy postanowili 
przygotować wystawę jego rzeźb. 

Życie i działalność społeczna 
Józef Mach urodził się 26 lip-

ca 1912 r. w Brennej. Z zawodu 
był piekarzem jednak, jak kiedyś  
w jednym z wywiadów wspomniał, 
to nie był jego wybór, podporząd-
kował się woli rodziców. Sam wo-
lał robić drewniane zabawki. Dla 
miejscowych był przede wszystkim 
społecznikiem. Aktywnie działał  
w  Stowarzyszeniu Młodzieży Ka-
tolickiej. Dzięki jego staraniom po-
wstała w Brennej Gminna Spółdziel-
nia Samopomoc Chłopska, a w 1948 
r. założył amatorski zespół teatral-

ny, którego był kierownikiem i reży-
serem. W 1963 r. grupa przekształci-
ła się w zespół regionalny „Brenna”. 
Początki nie były łatwe, członkowie 
zespołu nie mieli strojów, wpierw 
pożyczali je od Janiny Marcinko-
wej z Cieszyna, z czasem sami je 
szyli. Brakowało też instrumentów  
i miejsca na próby. Józef Mach kie-
rował zespołem przez 20 lat, po nim  
w 1983 r. stanowisko przejęła 
Elżbieta Bauer. Mimo rezygnacji  
z funkcji kierownika, Józef Mach 
nadal czynnie działał w zespole, 
wspierał Elżbietę Bauer cennymi 
radami, akompaniował, grając na 
kontrabasie i heligonce, tworzył re-
kwizyty, reperował stroje. Mimo co-
raz słabszej kondycji zawsze służył 
wiedzą i umiejętnościami. Był ani-
matorem życia kulturalnego na wsi, 
wielkim miłośnikiem regionalizmu. 
Był także autorem tekstów wyko-
rzystywanych przez zespół, między 
innymi pięknej pieśni o Kotarzu: 

„Kotarzu, Kotarzu, ty wysoki gró-
niu, krasisz nas smrekami i żywicz-
nóm wónióm. Kotarzu, Kotarzu, ty 

wysoki gróniu, krasisz nas smrekami 
i żywicznóm wónióm.// Kotarzyń-
ski gorol czuje się tu zdrowo, napije 
się mulki, jakby żył na nowo.// A na 
tym sałaszu, honorowy bacza, bo 
pieknie łowieczki po Kotarzu pasa.// 
Łowieczki, łowieczki, pieknóm weł-
ne majóm, jak przydzie na lato, to 
wos łostrzigajóm.// juhasi z Kotarza 
bacze też słuchajóm, dziełuchy łod 
Woźnej ich za to ściskajóm.”

Rzeźbiarstwo 
Po przejściu na emeryturę Józef 

Mach zajął się rzeźbiarstwem, jego 
ulubionym tematem była kultura 
ludowa i sakralna. Rzeźbił scenki 
związane z sałaśnictwem, czerpo-
ki, postaci górali, świętych, krzyże. 
Najczęściej jako materiał rzeźbiarski 
wybierał lipę, czasem była to topo-
la. Trudny był dla artysty czas, gdy 
z powodu słabego wzroku musiał 
odłożyć dłuto. Jeszcze podejmował 
próby, mówiono, że „rzeźbi doty-
kiem”, jednak gdy podczas pracy 
coraz częściej się kaleczył zaprze-
stał. Z tyłu ostatniego wyrzeźbio-
nego krzyża zapisał: „ostatnia moja 
rzeźba”. Wraz z mijającymi latami 
Józefa Macha, zmieniała się Brenna. 
Na przestrzeni dziewięćdziesięciu 
siedmiu lat te przeobrażania były 
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pewnie znaczące. Zauważał je i ko-
mentował: „Brenna się rozwija i to 
bardzo szybko, ale nie wiem czy to 
dobrze. Czasy się zmieniają… Pa-
miętam, jak przed wojną w Brennej 
była taka bieda, że do Skoczowa na 
piechotę Brynioczki chodziły sprze-
dawać borówki, grzyby. I od razu 
było widać, że to z Brennej. Boleję 
nad tym, że gospodarstwa zaczyna-
ją upadać, wszystko się likwiduje,  
a ja nie wiem jak to będzie wyglą-
dało. Rzadko kto sieje zboże, nie 
mówiąc już o sadzeniu ziemniaków, 
bo się nie opłaca. Przykre to jest, ale 
nic na to się nie poradzi, bo w tyle 
nie można zostawać. Trzeba tylko 
zadbać o naszą kulturę.” Za swoją 
działalność otrzymywał nagrody  

i wyróżnienia. W 2003 r. został lau-
reatem prestiżowej na Śląsku Cie-
szyńskim Srebrnej Cieszynianki. 
Zmarł tuż przed 97. urodzinami. 

Wystawa twórczości 
Józefa Macha

W sierpniu Muzeum „Górnoślą-
ski Park Etnograficzny w Chorzo-
wie" organizuje wystawę poświę-
coną twórczości Józefa Macha. 
Dlatego też pracownicy cho-
rzowskiego muzeum zwracają się  
z prośbą do wszystkich osób, którzy  
w swoich domowych zbiorach posia-
dają rzeźby tego breńskiego artysty  
o ich wypożyczenie na czas plano-
wanej wystawy. Muzeum gwarantu-
je bezpieczny transport rzeźb, od-
powiednie warunki ekspozycji oraz 
kaucję wypłacaną przy wypożycza-
niu eksponatów. Wystawa będzie 
udostępniona dla zwiedzających  
w galerii budynku wystawiennicze-
go Muzeum od sierpnia do listopa-
da 2016 r. Ośrodek Promocji, Kultu-
ry i Sportu Gminy Brenna i Muzeum 
z góry dziękuje wszystkim miesz-
kańcom za współpracę i okazaną 
pomoc.  

  Dorota Greń



15 Strona 15

W
ieści znad

 Brennicy

Wieści znad Brennicy

KulturaKultura

Zabytki gminy Brenna cz. 8  - Krzyż Zakochanych
Poświęcenie

Księdza Rudolfa Juroszka, pro-
boszcza breńskiej parafii, w 1936 r. 
odwiedziła dziewczyna, która przy-
szła na probostwo z niecodzienną 
prośbą. Zamówiła w pracowni na 
Buczniku w Istebnej u artysty-rzeź-
biarza Ludwika Konarzewskiego 
piękny drewniany krzyż, wybrała 
też dla niego odpowiednie usytu-
owanie, chciała jednak, aby ksiądz 
poświęcił to miejsce. Pragnęła by 
wszystko odbyło się przy udziale 
duchownego, z odpowiednią opra-
wą i czcią dla miejsca i rzeźby. Do-
dała, że chce pozostać anonimowa. 
Proboszcz, pełen zrozumienia dla 
dziewczyny, przystał na jej proś-
bę. Wóz zaprzęgnięty w parę koni 
wiózł drewniany krzyż, za nim szedł 
ksiądz Rudolf Juroszek, któremu 
towarzyszyły miejscowe góralki 
ubrane w piękne cieszyńskie stro-
je. Podążając na wcześniej wskaza-
ne miejsce, w kierunku Bukowego 
Gronia, ksiądz prowadził orszak 
intonując modlitwy i śpiewy. Póź-
niej w kronice parafialnej zostało 
odnotowane: „w 1936 r. wniesiono 
przez obcą osobę rzeźbiony krzyż 
na Bukowej w tzw. Ameryce. We-
dług opowiadań miejscowej lud-
ności motywem fundacji tego krzy-
ża miała być zawiedziona miłość”.   
W innym miejscu kronikarz zapisał: 
„...krzyż drewniany wykonany przez 
artystę rzeźbiarza Wałacha w Isteb-
nej. Krzyż ten znajduje się na tere-
nie lasów państwowych pod Starą 
Łąką (Bukowy Groń) ufundowany 
przez pewną osobę z Bielska.” 

Prawda i legenda
Wraz z mijającymi latami wo-

kół krzyża narosło sporo opowieści  
i legend. Powstało wiele mniej lub 
bardziej prawdopodobnych histo-
rii. Jedna z nich, chyba najbardziej 
fantastyczna, spisana (czy może 
stworzona?) przez Słoninę, opo-
wiada historię młodego Słowaka 
o imieniu Jaromir, który trudnił się 
łataniem garnków miedzianymi nit-
kami. W Brennej chodził od domu 

do domu, oferując swoje usługi. 
Podczas jednej takiej wędrówki miał 
spotkać piękną góralkę, która przy 
studni wyrabiała ser. Zakochał się  
w niej od pierwszego wejrzenia. 
Miłość sprawiła, że zdecydował 
się pozostać w góralskiej wio-
sce, gdzie najął się za parobka  
u gospodarzy, będących sąsiada-
mi dziewczyny. Zakochani zaczęli 
się potajemnie spotykać, dopó-
ki ich tajemną miłość nie odkrył 
ojciec góralki. Zabronił młodym 
spotkań. Pożegnali się jesienią  
w górach, ona skierowała się do 
tartaku, on poszedł w stronę rzeki. 

Chłopak jeszcze przez pewien czas 
mieszkał w Brennej, ale po pierw-
szych roztopach opuścił wioskę. 
Dziewczyna nigdy nie wyszła za 
mąż, a w miejscu ostatniego spo-
tkania kazała postawić krzyż. 

Inni podają, że dziewczy-
na pochodziła z Bielska, a chło-
pak był biednym góralem. Po 
rozstaniu, dziewczyna wybra-
ła samotne życie, nigdy nie wy-
chodząc za mąż, młodzieniec po-
pełnił samobójstwo, miał utopić się  
w Brennicy. 

Co ciekawe, pierwszą legendar-
ną wersję historii miłości dwojga 
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ludzi, zanotowano nim upłynę-
ło 25 lat od poświęcenia krzyża. 
Robert Danel w opublikowanym  
w „Głosie Ziemi Cieszyńskiej” ar-
tykule pisał: „Skoro tylko zapadł 
zmierzch, dziewczyna narzuciła na 
siebie barwną chustkę i pobiegła 
w dół, w stronę Brennej. Mimo, że 
tu, do lasu, resztki światła ledwie 
się przedostawały, niecierpliwa gó-
ralka nie trzymała się prowadzącej 
z Błatniej ścieżki, lecz przedzierała 
się zwinne w gęstwinie świerków  
i krzaków. W połowie drogi do-
biegło ją z dołu gromkie „e-hoj",  
pochodzące z młodej piersi, bo 

dźwięczne i wesołe. 
Przystanęła na moment i poda-

ła echu do powtórzenia ten sam 
okrzyk, tyle że cichy i smutniejszy. 
Jeszcze chwila i spotkali się.

— Nó, co, zgodzili się mama? — 
pytał przystojny chłopak z nadzieją 
w glosie.

— Ni, muszym se go wzióńść.
— Tak mama powiedzieli?
— Tak. A ty?
— Muszym ich posłuchnyć, pa-

miyntej, że jyny ciebie mom rada. 
Tamtego se bierym po niewoli.

Nie płakała dziewczyna a i na 
chłopaku, na pozór wydawać by 

się mogło, otrzymana przed chwilą 
wiadomość nie wywarła większego 
wrażenia. Swoje uczucia utopili głę-
boko w piersi, niosąc je już za chwi-
lę w dwie różne strony — dziewczy-
na na Błatnią, chłopak do Brennej. 
Tu wytoczył je razem z krwią nóż 
kupiony przed tygodniem w Cieszy-
nie. Wiadomość o śmierci ukocha-
nego nie uchroniła urodziwej gó-
ralki od konieczności przysięgania 
innemu, ale gdy stała się zamożną 
gaździną, poszła do Konarzewskie-
go i uprosiła by ten na pamiątkę 
ostatniego spotkania zrobił na dro-
dze ku Błatniej rzeźbę.”

Jeszcze inna, najbardziej wiary-
godna historia powstania Krzyża Za-
kochanych, utrwalona została dzię-
ki Pani Stefanii Jaworskiej z Brennej. 
Według jej relacji – Eliza Dworzak, 
córka karczmarzy z Bielska przyjeż-
dżała do Brennej wypoczywać, całe 
dnie spędzała nad potokiem No-
strożny, gdzie czytała książki i ką-
pała się w plosie przy zaporze. Jak 
przystało na przedwojenną bielsz-
czankę mówiła ( jak cała jej rodzi-
na) głównie po niemiecku, rzadziej  
i z trudem po polsku. Wśród miesz-
kańców Brennej zapamiętana zo-
stała jako osoba miła i kulturalna. 
Bywało, że podczas wakacyjnego 
odpoczynku odwiedzał ją jej na-
rzeczony, o imieniu Artur, który do 
Brennej przechodził przez Błatnią 
i Bukowy Groń. Ponieważ chłopak 
pochodził z prostej rodziny, z za-
wodu był zaś fryzjerem, rodzice nie 
pochwalali wyboru serca córki i nie 
zezwolili na zawarcie związku dwoj-
gu zakochanym. Nie przeszkadzało 
to jednak młodym ludziom przez 
dłuższy czas w tajemnicy spotykać 
się w Brennej i cieszyć spędzanymi 
wspólnie chwilami. W końcu jednak 
dziewczyna poddała się jednak woli 
rodziców i zdecydowała się rozstać 
z ukochanym. Pamięć o nim i ich 
uczuciu nie dawała jej jednak spo-
koju, stąd w miejscu ich ostatniego 
widzenia kazała postawić krzyż, by 
w ten sposób zadość uczynić nie-
spełnionej miłości. Eliza do Brennej 
wracała nieraz, również po wojnie, 
odwiedzając tak ważne dla siebie 
miejsce. W rozmowach z mieszkań-



17 Strona 17

W
ieści znad

 Brennicy

Wieści znad Brennicy

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
cami nie chciała jednak wracać do 
historii, która poprzedziła powsta-
nie krzyża. 

Powstanie Krzyża
Nie tylko historia zakochanych 

ma wiele wersji, również wokół sa-
mej rzeźby narosło kilka hipotez. 
W kronice parafialnej jako autor 
krzyża figuruje Jan Wałach, wśród 
niektórych mieszkańców zaś prze-
chowywana jest informacja, iż  
w jego powstaniu brał udział rów-
nież – rzeźbiarz Paweł Jaworski. 
Dziś możemy jednak stwierdzić po-
nad wszelką wątpliwość, iż krzyż 
ten powstał w pracowni artysty Lu-
dwika Konarzewskiego w Istebnej 
na Buczniku. Kim był ów rzeźbiarz?  
18 sierpnia 1885 r. urodził się syn 
Stanisława i Marii – Ludwik. W 1904 
r. młody Konarzewski wstąpił do 
Szkoły Sztuk Pięknych w Warszawie, 
skąd rok później, na skutek wyda-
rzeń narodowych, musiał uciekać. 
Otrzymując list polecający od Wy-
czółkowskich, udał się do Krakowa 
do Akademii Sztuk Pięknych. 

Ludwik Konarzewski w Krakowie 
studiował z Janem Wałachem, z któ-
rym się zaprzyjaźnił. W efekcie ten 
zaprosił go na swoje wesele. Tam 
poznał swoją przyszłą żonę, siostrę 
młodego pana, która związała mło-
dego artystę z Istebną już na stałe. 
Na Buczniku w Istebnej zajmował się 
pracą artystyczno-pedagogiczną, 

założył pracownię, muzeum i szko-
łę plastyczną, gdzie uczono rzeźby, 
malarstwa oraz ceramiki. Pracow-
nia wykonywała prace wchodzące  
w zakres sztuki kościelnej, a miano-
wicie: ołtarze, ambony, stacje drogi 
krzyżowej, malowanie kościołów  
i obrazów, artystyczne wyposażenia 
kościołów. Konarzewski powtarzał, 
że „celem jego życia jest szerzenie 
sztuki ludowej, niesfałszowanej  
i nie stylizowanej. Usunięcie tan-
dety niemieckiej, zastąpienie jej 
polską rzeźbą i polskim obrazem. 
Odkrywanie i zachowanie orygi-
nalnych ludowych właściwości  
w sztuce, tworzenie własnego re-
gionalnego stylu, rozwijanie talen-
tów artystycznych pośród mas lu-
dowych, wprowadzenie motywów 
czysto polskich”. 

Do pracowni Konarzewskiego  
w Istebnej trafiła Eliza Dworzak, na 
jej zamówienie został wyrzeźbio-
ny w 1934 r. Krzyż Męki Pańskiej  
z Matką Boską i Św. Janem w  formie 
drzewa życia, na którym umiesz-
czono trzy figurki: Jezusa Ukrzy-
żowanego, Matkę Boską i św. Jana. 
Nad nimi powstał daszek wykonany  
z drewnianych deseczek z orna-
mentyką w ludowym stylu. 

Krzyż, perełka sztuki ludowej, 
stojąca osiemdziesiąt lat pod Bu-
kowym Groniem na pamiątkę 
nieszczęśliwej miłości, na prośbę 
konserwatora zabytków w 2016 r.,  

trafiła do gminnego rejestru za-
bytków. Do krzyża, znajdującego 
się na gruntach Lasów Państwo-
wych, niedawno wytyczono Szlak 
Wspomnień. Rzeźba ta, zyskuje 
coraz większą rzesze osób nią za-
interesowanych, zarówno miesz-
kańców, turystów, artystów, jak  
i dziennikarzy. Jednych przyciąga 
jej historia powstania, wokół któ-
rej narosło wiele legend, drugich 
artyzm rzeźby i osoba Ludwika 
Konarzewskiego, słynnego artysty  
z Istebnej, miejscowych sentyment 
do tego co „nasze”, lokalne, będące 
częścią ich życia i wspomnień. Dla 
jeszcze innych jest to miejsce kul-
tu religijnego, ci ostatni składają  
u podnóża rzeźby kwiaty, zawiesza-
ją różańce, zapalają znicze, niektó-
rzy zostawiają monety na szczęście, 
jako symbol nowego zwyczaju, bo 
pod krzyż przychodzą zakochani, 
którym ma to miejsce przynieść 
szczęście. 

Z uwagi na obecny, zły stan za-
bytku Ośrodek Promocji, Kultury 
i Sportu Gminy Brenna wspólnie  
z Nadleśnictwem Ustroń, podjął de-
cyzję o jego czasowym demontażu, 
w celu poddania go zabiegom kon-
serwatorskim. Po wykonanych pra-
cach, mających na celu zabezpie-
czenie przed dalszym zniszczeniem, 
krzyż powróci na dawne miejsce. 

  Dorota Greń
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„Instytut Geograficzny Uni-
wersytetu Jagiellońskiego  
w Krakowie w latach 30-tych prze-
prowadzał badania nad osadnic-
twem w Beskidach Zachodnich. 
W latach 1934-35 zebrano i opra-
cowano materiały również w Be-
skidzie Śląskim. W tej pracy ujęta 
była również Brenna. Wiele zmie-
niło się od tego czasu, bowiem 
stare osadnictwo Śląska Cieszyń-
skiego dzięki wpływom zewnętrz-
nym prawie zupełnie zanika.” - pi-
sał w poł. XX w. Stanisław Pohl, 
który w ramach prac wykonywa-
nych przez studentów Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego osobiście 
badania te prowadził nad Brenni-
cą. Poniżej pełny zapis tekstu, bę-
dącego rezultatem działań mają-
cych na celu poznanie i opisanie 
dawnego budownictwa Brennej. 
Materiał ojca opracowała i opu-
blikowała po raz pierwszy przed 
laty Alicja Pohl-Greń, której dzię-
kujemy za życzliwość i zgodę na 
jego przedrukowanie. 

Uwarunkowania terenu
Stwierdzenie związku człowie-

ka z podłożem, na którym mieszka 
w osadach nowszych jest skompli-
kowane, co przeciwnie uchwycić 
można badając zabudowania stare, 
wykazujące wiele cech prymityw-
ności i pierwotności. W niektórych 
okolicach zachowały się jeszcze 
zagrody i domy w pierwotnym, sta-
rym charakterze, ukazując przejawy 
życia gospodarczego i kulturalnego 
tamtejszego ludu. Jest to przede 
wszystkim teren górski, gdzie 
najdobitniej ujawnia się związek 
człowieka z podłożem, na którym 
mieszka. Uwarunkowania te można 
prześledzić na przykładzie rozle-
głej miejscowości górskiej, jaką jest 
Brenna. 

W krajobrazie Brennej przeważa 
łagodność form górskich i dolin-
nych. Grzbiety otaczające dolinę 
Brennicy odznaczają się daleko idą-
cym zrównaniom i zaokrąglonymi 
kształtami, co ma pierwszorzędne 

Dawne osadnictwo w Brennej
znaczenie dla rozwoju osadnictwa. 
Stoki dolin Brennicy, jak i Leśnicy są 
łagodne, dzięki czemu osadnictwo 
stokowe jest tu silnie rozwinięte. 

Jeśli kogoś interesuje jak wy-
glądało osadnictwo Brennej 60 lat 
temu, niech przejrzy kilka poniż-
szych uwag. Budownictwo w Bren-
nej, jak również na całym obszarze 
Beskidu Śląskiego posiadało wiele 
cech przystosowanych do warun-
ków lokalnych, poprzez wykorzy-
stanie materiału budulcowego 
miejscowego. Występuje wyraźny 
związek wyglądu fizjognomicznego 
domu z podłożem, klimatem i hy-
drosferą. 

Dolina Brennicy otwarta jest  
w kierunku wschód-zachód, ma tu 
więc łatwy wpływ klimat morski, 
który obejmuje Polskę zachodnia. 
Stacje meteorologiczne wykazują 
zróżnicowanie klimatu na obszarze 
Brennej. W partiach wyższych prze-
waża klimat górski, a na obszarach 
niższych, zwłaszcza w północnej 

części Brennej – klimat łagodniej-
szy, morski. Średnia temperatura 
stycznia wynosi -3 do -5 stopni C. 
W dolinie Bukowa występuje czę-
sto inwersja temperatury (im wyżej 
tym cieplej). Średnia temperatura 
lipca wynosi od 15 – 16oC. Wiatry 
wieją przeważnie z południa i po-
łudniowego zachodu. Ten czynnik 
klimatyczny wpływa znacznie na 
zaludnienie wietrznych i odwietrz-
nych stoków, a przede wszystkim 
na ekspozycję zagród. 

Początki osadnictwa
Obszar ten od roku 1330 za-

siedlony w ogóle nie był. Ostatnie 
osady sięgały po linię Wędrynia- 
Ustroń – Górki – Jaworze – Kamieni-
ca, to znaczy zajmowały tylko Pod-
górze Beskidu. Na południu od tej 
linii rozciągał się prawdopodobnie 
górski las. W następnych wiekach 
ludność zaczęła wdzierać się w las,  
a przede wszystkim w doliny wzdłuż 
rzek. Około 1750 nastąpił pewien 
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zastój w osadnictwie tego terenu 
na skutek wysiedlenia chłopów  
z obszarów serwitutowych. Fakt ten 
doprowadził do upadku material-
nego górali i ich częstej emigracji. 
Dlatego gęstość osiedli tego obsza-
ru była niska – powstało osadnic-
two rozproszone. Pewne ożywie-
nie w osadnictwie spowodowało 
powstanie na początku XVII wieku 
huty szkła (wyrabiano szklanki na 
piwo i wino) i nieco później huty 
żelaza przetapiającej miejscową 
rudę. Stąd przypuszczalnie wzięła 
się nazwa Brennej – palić w języku 
niemieckim znaczy brennen. 

Brenna ma kształt potężnej wi-
dlicy z dwiema odnogami. W za-
chodnim odgałęzieniu – Leśnicy, 
osiedla trzymały się pewnej linii, to 
znaczy drogi i rzeki, natomiast od-
noga wschodnia – Bukowa wyko-
nywała typowe osadnictwo rozpro-
szone. Lewy brzeg rzeki był więcej 
zabudowany, lecz zagrody miały 
tendencję do osadnictwa samot-
nego. W niektórych bocznych doli-
nach jak Hołcyna, Jatny osadnictwo 
przybrało postać niewyraźnych łań-
cuchówek. 176 zagród występowa-
ło w osadnictwie rozproszonym. 
Osad zwartych ( od 5 do 7 zagród) 
było tylko 12. 

 
Położenie morfologiczne zaród

Ważnym zagadnieniem przy ba-
daniu osadnictwa jest położenie 
morfologiczne zagród. Poznajemy 
jakie formy terenu tworzą najlep-
sze miejsca i warunki dla rozwo-
ju osadnictwa. Na terenie Brennej 
przeważało osadnictwo denne – na 
dnie doliny. 131 zagród rozciąga-
ło się równomiernie nad Brenni-
cą i dopływami, dzięki ich płaskim  
i szerokim brzegom. Następnym 
dogodnym miejscem dla osadnic-
twa były terasy rzeczne – 106 za-
gród. Reszta zagród wdzierała się 
już na stoki, przy czym stok łagodny 
był więcej atakowany – 103 domy. 
Na stokach stromych – 81. Krawę-
dzie opadające ku dolinie mieściły 
20 zabudowań. Na zrównaniach 
stokowych znalazło swe miejsce 14 
zagród. Liczne było też osadnictwo 
grzbietowe, bowiem 16 domów po-

łożonych było na grzbiecie Błatne-
go i na Starym Groniu, stanowiąc 
tu granicę osadnictwa. Wysokość 
bezwzględna zagród jest dość zróż-
nicowana. Najniżej leżące osady 
występowały na granicy Brennej 
i Małych Górek (przy drodze koło 
leśniczówki) mianowicie 349 - 350 
m nad poz. morza. Najwyżej leżą-
ce osady znajdują się na grzbiecie 
Błatnego 870 m n.p.m i Bukowego 
Gronia - 910 m n.p.m. Najwięcej 
osad jest w pasie warstwie między 
350 a 500 m n.p.m.

Wielką rolę przy rozmieszcze-
niu osadnictwa odgrywa woda, 
jako niezbędny żywioł. Na obszarze 
Brennej (tak jak w całym Beskidzie 
Śląskim) wody jest pod dostatkiem. 
Sprzyja temu gęsta sieć rzeczna  
i jeszcze nie zupełnie przetrzebione 
lasy akumulujące wodę z częstych 
opadów. Zauważyć można pewne 
zbliżenie zagród do najważniej-
szych akwenów jakimi są rzeki. Za-
grody oddalone od rzeki starały się 
zaopatrzyć w wodę z własnych ujęć 
(studnie), lub ze źródeł. Sposób 
wydobywania wody z tych różnych 
zbiorników był zależny od poziomu 
materialnego danej zagrody. W ca-
łej wsi przeważało koło („rympoł”). 
Na wał obracany przez koło nawija 
się łańcuch lub linkę wyciągającą 
wiadro. Posiadało go 285 studni. 
Często spotykało się tak zwaną kulę 
(84 studni). Jest to sposób niedo-
godny - na długim drążku zakoń-
czonym hakiem („kluka”) zawiesza 
się „putnię” lub wiadro. W 79 za-
grodach czerpało się wodę wprost 
ze źródła i nosiło do domu na no-
sidłach. W Brennej zachowały się  
w tych czasach też 3 żurawie.

Do czynników geografii osad-
nictwa należy również zagadnienie, 
jak położone są domy względem 
stron świata. Na terenie Brennej 
przede wszystkim decyduje o tym 
ekspozycja stoków, na których roz-
siane są zagrody, ustawiając ich 
swymi frontami w stronę doliny. 
Na dnie doliny wchodzą zaś w grę 
rzeka, droga i las. Droga nie zawsze 
zwracała do siebie fronty domów, 
gdyż w kilku wypadkach była zjawi-
skiem wtórnym, powstając później 

niż dom. Domy rozmieszczone pod 
lasem zwracały się w stronę otwar-
tych pól. O orientacji domów de-
cydowały też względy zwyczajowe  
i to, że starano się jak najwygod-
niej i taniej postawić dom w danym 
miejscu. Reasumując powyższe,  
w Brennej najwięcej, bo 134 domy 
miało orientację południową, 120 
wschodnią, 86 zachodnią. Najmniej, 
orientację południowo-zachodnią 
tylko 10 domów.

Fizjognomia domów
Następne zagadnienie to fizjo-

gnomia domów w dawnej Brennej. 
Występowało tu przystosowanie 
się do warunków lokalnych - wyko-
rzystanie materiału budulcowego 
miejscowego. Do budowy funda-
mentów używało się tylko kamie-
nia. Nowsze budynki stały na fun-
damentach betonowych. Nad rzeką 
spotkać można było fundamenty 
z otoczaków rzecznych. Najwięcej 
było fundamentów płaskich - 354. 
Na stokach stromych występują 
fundamenty jedną stroną wkopane 
w ziemię (przednia ściana wystaje 
znacznie wyżej z ziemi niż tylna) - 
117 budynków.

Ściany budynków murowane 
były z cegły, kamienia, lub mate-
riałem budulcowym było drewno. 
233 domów było z cegły. Jest to 
cegła  samodzielnie wypalana lub 
przywieziona z najbliższej cegiel-
ni (Skoczów, Nierodzim). W dolinie 
mieszały się z sobą cegła i drewno, 
lecz wyżej na stokach występowa-
ło wyłącznie drewno. Budynków 
drewnianych było w Brennej 208.

Sposób układania i łączenia be-
lek to węgieł czyli zrąb. Belki ukła-
dało się naokoło ścian, jedna na 
drugą, przy czym końce bywały 
trapezowo ścinane i łączone razem. 
W ogóle forma ta cechuje obszar 
słowiański. W Brennej było też kil-
ka przysłupów (słupy nie stanowią 
jedności ze ścianą, lecz są wysu-
nięte na zewnątrz, podtrzymując 
dach). Na Starym Groniu spotkano 
domy o podwójnych ścianach - za-
słonach z desek od strony wiatrów. 
W miejscach okien były otwory dla 
światła. Pomiędzy te ściany groma-
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dziło się liście lub ściółkę.
W latach późniejszych nastą-

pił gwałtowny zanik budownictwa 
drewnianego. Budownictwo nie 
było tu liczne (30 domów) lecz ty-
powe. Występowało często na zrów-
naniach stokowych. Są to budynki 
najstarsze. Cechowały się grubymi 
murami i zakratowanymi oknami. 
Zwykle trzy ściany były niedbale 
otynkowane, a czwarta od strony 
zabudowań gospodarczych w ogó-
le nieotynkowana. Z kamienia bu-
dowano też budynki gospodarcze  
i rzemieślnicze, jak np. kuźnia.

Ciekawym czynnikiem tworzą-
cym całość fizjonomii domu jest 
dach, bardzo różnorodny w kształ-
cie i w materiale pokrycia na tym 
obszarze. Kształt i materiał pokrycia 
przechodził różne koleje od naj-
dawniejszych czasów. Wpływały na 
to warunki otoczenia, zwyczaje, tra-
dycje i upodobania mieszkańców. 
Jako, że mamy do czynienia i tere-
nem górskim - leśnym, często wy-
stępuje tu gont. Było nim pokrytych 
108 domów. Ilość tych budynków 
stale malała, ustępując miejsca pa-
pie - 134 domy. Stare domy i niektó-
re zabudowania gospodarcze miały 
kombinację gontu ze słomą (22 
budynki) i papy z gontem - 10. Na 
budynkach nowych występowały: 
dachówka (55 domów), eternit (39) 
i blacha (13). jako najprostszy i naj-
praktyczniejszy rozpowszechniony 
jest tutaj kształt dwuspadowy da-
chu. Posiadało go 317 domów. Bar-
dzo stare budynki z drewna, kryte 
słomą, miały dach czterospadowy 
(37).

Typ okapowy dachu jest bar-
dzo podobny do dwuspadowego,  
z tym że strzecha jest załamana 
tworząc drugi, wąski daszek. Od 
strony szczytowej domu jest rów-
nież podobny daszek. W Brennej 
były 32 takie dachy, zwłaszcza na 
budynkach, które stały na stokach, 
głównie stromych. Odmianą dachu 
dwuspadowego jest też typ naczół-
kowy (85 domów), gdzie szczyty 
dachu są ukośnie ścięte.

Do górnej fizjognomii domu 
należy również jego plan poziomy. 
Zjawisko to choć trudne do obser-

wacji daje w całości ciekawy obraz. 
Plan poziomy domu stoi poniekąd 
w pewnej zależności od materiału 
ścian i kształtu dachu. W wielkim 
stopniu zjawisko to związane jest  
z zamożnością gospodarstw, ilością 
pola należącego do zagrody. Zale-
ży od tego, czy buduje się osobno 
stodołę, czy budynki gospodarcze 
łączy się pod jednym dachem z do-
mem mieszkalnym. Na badanym 
obszarze w przewadze (256 przy-
padków) był dom 4-izbowy po-
dzielony w środku sienią. Domów 
2-izbowych z sienią było 21. Tylko 
4 domy były jednoizbowe z sienią z 
boku. Były też domy 3-izbowe (23). 
Jedna z tych izb przeznaczona była 
do celów gospodarczych. Jako for-
ma niewygodna, była często prze-
rabiana w postaci różnych dobudó-
wek. W nowszych budynkach sień 
ulegała skracaniu, lub była zupełnie 
wyeliminowana. W 98 przypadkach 
domy połączone były zroczem ze 
stodołą i oborą.

W latach 30-tych na obszarze 
Brennej były jeszcze 3 chaty dym-
ne czyli kurne. Były to domy bez 
kominów. W kuchni znajdowało się 
palenisko, nad którym wisiały żela-
zne, okopcone kociołki ze strawą. 
Dym wychodził przez górną część 
drzwi do sieni i na zewnątrz. Drzwi 
bowiem z kuchni do sieni przecięte 
były poziomo na dwie części. Dolna 
była zamknięta (żeby nie „ciągło”), 
a górna otwarta. W sieni, w dymie 
wychodzącym z kuchni wisiała sło-
nina („szpyrki”) z ostatniego świ-
niobicia. Strop kuchni, sieni i całej 

chaty był czarny, osmolony.

Zabudowania gospodarcze
Budynki mieszkalne na obszarze 

Brennej stały otoczone zabudowa-
niami gospodarczymi. W 340 wy-
padkach stodoła połączona była ra-
zem ze stajnią w jednym budynku. 
Reszta to stodoły i stajnie osobno 
budowane lub połączone z domem 
mieszkalnym. Każda prawie zagro-
da otoczona była jakimiś drzewami 
Są to najczęściej sady składające się 
przeważnie ze starych śliw i grusz, 
jabłoni było mało. Często całe do-
mostwo schowane jest w różnych 
krzakach i drzewach nie pożytecz-
nych. W starych zagrodach, w bli-
skości domu stało stare, wysokie 
drzewo jak: lipa, dąb, świerk, mo-
drzew lub jodła. Domostwa ogra-
dzane były płotem sztachetowym 
lub żertokowym. Były też plecionki 
z gałęzi. Jakość ogrodzenia pogar-
szała się wraz z wysokością położe-
nia domu. Na grzbietach, zagrody 
pozbawione były ogrodzeń. Leśni-
czówki i gajówki nie wyróżniały się 
zasadniczo od osadnictwa ogólne-
go, ale należały w każdym razie do 
zagród zamożniejszych.

Góry w różnych porach roku 
przedstawiają odrębne warunki 
bytu dla człowieka. W okresie let-
nim stwarzają warunki dla rozwoju 
szałaśnictwa. Na łąkach górskich 
powstawały szopy z drewna - sza-
łasy. Leżały one dość wysoko na 
stolcach i polanach grzbietowych. 
Mianowicie: w Węgierskim (550 m 
n.p.m) - hodowano 50 owiec, na 

HistoriaHistoria Historia/Edukacja

zdj. Franciszek Greń



21 Strona 21

W
ieści znad

 Brennicy

Wieści znad Brennicy

Kotarzu (900 m n.p.m) - 180 owiec, 
na Starym Groniu (770 m n.p.m) 
- 100 owiec, na Równicy (850 m 
n.p.m) - 180 owiec, na Orłowej (580 
m n.p.m) - 200 owiec Szałaśnictwo 
stopniowo zanikało, ale jeszcze zu-
pełnie nie upadło dzięki okolicz-
ności samej przyrody gór, gdzie 
pewne obszary nadają się tylko dla 
hodowli wysokogórskiej i pewnej 
silnej zachowawczości miejscowej 
ludności

Turystyka a budownictwo
Wpływy zewnętrzne (napływ 

ludności miejskiej, głównie na let-
niska) na budownictwo Brennej 
w tym okresie były bardzo słabe. 
Wchodził tu w rachubę rozwój ko-
munikacji. „Modna” była wtedy są-
siednia Wisła, gdzie wybudowano 
szosę aż do Istebnej z pięknymi 
serpentynami po stokach Kubalon-

ki, oraz szosę doliną Jaszowca na 
Równicę i kolej do Głębiec. W Bren-
nej zaś prawie nic. Istniała tu jedy-
nie zwyczajna droga nieulepszona, 
biegnąca wzdłuż Brennicy. Nie-
znaczny wpływ miejsko-letniskowy  
w budownictwie Brennej uwydat-
nia się w postaci tak zwanych „gibli” 
w dachu od strony frontowej domu. 
Pokoje w tych giblach przeznaczo-
ne były dla ewentualnych wczaso-
wiczów.

Wynikł tego typu pracy mają 
znaczenie dla antropogeografa, 
który zapoznać się tu może z wa-
runkami bytu tubylca w środowisku 
górskim Niewątpliwie spotka się 
ze związkiem człowieka z naturą, 
odbijającym się na jego sposobie 
mieszkania. Człowiek mieszkający 
na tym terenie szukał zawsze jak 
najwygodniejszego miejsca pod 
swe domostwo. Uważał dno doliny 

za najlepszy teren w tym względzie. 
Objawia się też dążność do przeby-
wania jak najbliżej wody, a z drugiej 
strony obawa przed wylewami rzek. 
Dlatego umieszczał swe domostwo 
w pewnej odległości średniej wy-
padkowej tych dwóch sił. Domy swe 
budował z tego, czego na miejscu 
najwięcej. W tym wypadku zwrócił 
się w stronę lasu, skąd czerpał bu-
dulec i materiał na pokrycie dachu. 
Plan domu i zabudowań robił we-
dług starego zwyczaju przodków - 
prosto i celowo. Swój dobytek trzy-
mał w dobrych pomieszczeniach, 
zwracając nań baczną uwagę. Śro-
dowisko przyrodnicze stwarza czło-
wiekowi raz dogodne warunki ży-
cia, nakazując mu z nich korzystać, 
albo sprawia wiele trudności, czy-
niąc życie człowieka ciągłą walką  
z nieugiętymi prawami natury...

 Stanisław Pohl 

Historia/EdukacjaHistoria/Edukacja

Lampa Aladyna w Bibliotece
Spektakl „Lampa Aladyna”  

w wykonaniu Studia Małych Form 
Teatralnych „Sztuka” z Trzebini 
cieszył się dużym powodzeniem, 
odwiedzili nas czytelnicy, przed-
szkolaki z Brennej, grupa dzieci  
i młodzieży z Toszku. Przedstawie-
nie obejrzały też dzieci w góreckiej 
bibliotece z Przedszkola nr 1 w Gór-
kach Małych.

Adaptacja baśni o biednym 
chłopcu Aladynie, który znalazł 
cudowną lampę, podobała się wi-
dzom. Najmłodsi mieli okazję wziąć 
aktywny udział w kilku scenach. 
Kolorowe stroje i wesołe piosenki 
dopełniły całości. Spektakl uświa-
domił dzieciom, że ważniejsze od 
pieniędzy i skarbów jest czyste  
i dobre serce.

Zapraszamy do biblioteki i zapo-
znania się z baśnią o Aladynie au-
torstwa Bolesława Leśmiana.

  Anna Wisełka
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Aktywnie w bibliotece
W bibliotece w Górkach Małych 

zakończyła się kolejna już (8) edycja 
kursu komputerowego „Komputer 
dla każdego”. Szkolenie ukończyło 5 
osób, wręczenie pamiątkowych cer-
tyfikatów miało miejsce 11 lutego. 
Kursanci byli bardzo zadowoleni, 
przełamali obawy przed kompute-
rem, pogłębili swoją wiedzę. Przyj-
mujemy zapisy na kolejną edycję, 
liczba miejsc ograniczona, koszt 20 
zł (za materiały).

W lutym w bibliotece w Brennej 
zapraszaliśmy do obejrzenia wysta-
wy „Zaolzie. Fenomen aktywności”, 
która powstała w ramach projektu 
Zaolzie – zagłębie polskiej kultury. 
Aktywność Polaków na Zaolziu to 
m.in. działalność społecznikowska, 
oświatowa, kulturalna (zespoły ta-
neczne, chóry, teatry amatorskie). 
Aktywność naszych rodaków zadzi-
wia różnorodnością i pokazuje, że 
Polacy na Zaolziu ciągle żyją.

  Anna Wisełka
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Niezwykłe rodzinne dni  
w Przedszkolu w Górkach Małych

Jak co roku w kalendarzu im-
prez Przedszkola Publicznego nr 1  
w Górkach Małych nie zabrakło uro-
czystości oraz wydarzeń artystycz-
nych, w których nasi milusińscy 
mogli zaprezentować swoje umie-
jętności i talenty. 

W miesiącu listopadzie 2015 r., 
we wszystkich grupach wieko-
wych odbyły się jesienne występy 
z udziałem rodziców, podczas któ-
rych dzieci w wierszach, piosenkach 
oraz instrumentacjach opowiedzia-
ły o tym, jak ludzie i zwierzęta przy-
gotowują się do zimy.

Jednak prawdziwie radosna at-
mosfera wśród przedszkolaków za-
panowała już na początku grudnia, 
nie tylko za sprawą św. Mikołaja  
i upominków, ale również dlatego, 
że przygotowania do Świąt Boże-
go Narodzenia ruszyły pełną parą. 
Dzieci młodsze oraz nauczyciele we 
współpracy z nauczycielką rytmi-
ki p. Sylwią Czauderną – Papiernik 
przedstawiły program muzyczno – 
ruchowy oraz zaprosiły rodziców do 
wspólnego kolędowania. Zaś grupy 
starsze przygotowały przedstawie-
nie zatytułowane „Bajkowe Jasełka” 
oraz tradycyjne „Jasełka”, w których 
dominowały różne formy przeka-
zu artystycznego takie jak: śpiew, 
taniec, gra na instrumentach oraz 
układy choreograficzne z rekwizy-
tami.

W styczniu, jak co roku, pa-
miętamy o naszych kochanych 
babciach i dziadkach, więc chcąc 
wyrazić swoje przywiązanie oraz 
wdzięczność przedszkolaki wraz  
z nauczycielkami oraz personelem 
przedszkola przygotowały wspa-
niałą uroczystość. Niezwykłe emo-
cje wśród gości wzbudził program 
pt.: „Wspomnień czar”, podczas 
którego babcie i dziadkowie mogli 
przenieść się za sprawą piosenek 
(„O mnie się nie martw”, „Orkiestry 
dęte”, „Chłopak z gitarą”, „Nie za-
dzieraj nosa”), a także wspaniałych 
umiejętności aktorskich przedszko-

laków, do lat swojej młodości.
Wszystkie te uroczystości miały 

na celu wzmocnienie więzi emocjo-
nalnej z najbliższymi, kształtowanie 
uczucia przywiązania i szacunku 
do wszystkich członków rodziny. 
Podjęte działania wzmacniane były 
organizowanymi przez nauczycielki 
zabawami integracyjnymi oraz zaję-
ciami plastycznymi z najbliższymi, 
ale również własnoręcznie przygo-

towanymi przez najmłodszych upo-
minkami. 

O tym jak ważne, nie tylko dla 
dzieci, są te wydarzenia świadczy 
wzorowa frekwencja zaproszonych 
gości oraz aktywny udział rodziców 
w przygotowaniach do uroczysto-
ści, za który serdecznie dziękujemy.

 Aleksandra Strach
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Szczytna akcja w szkole w Górkach Wielkich: 
Dziewczyny oddały włosy na peruki dla chorych
Akcja „Daj Włos” fundacji Ra-

k’n’Roll zachęca, aby decydując 
się na zmianę fryzury, wspomóc  
w walce chorych na raka, którzy 
tracą włosy w wyniku chemiotera-
pii. Nasza szkoła zdecydowała się 
wspomóc akcję, w związku z czym 
8 lutego gościliśmy popularną blo-
gerkę oraz profesjonalną fryzjerkę 
Sylwię Gaczorek, na co dzień pra-
cującą w krakowskim salonie „Ma-
niewski” znanym m.in. z programu 
„Sablewskiej sposób na modę”. Pani 
Sylwia, niekwestionowany autory-
tet w kwestii stylu, wraz ze swoją 
ekipą fryzjerów dobierała fryzury 
dziewczynom, które zdecydowały 
się obciąć przynajmniej 25 cm wło-
sów, a tym samym dołączyć do akcji 
polegającej na robieniu naturalnych 
peruk dla chorych dzieci i kobiet. 
Taka ładna, dobrze dobrana peruka 
poprawi ich wygląd, przede wszyst-

kim jednak kondycję psychiczną  
i samopoczucie.

Akcja społeczna stała się sporym 
wydarzeniem medialnym i przy-
ciągnęła do Górek Wielkich m.in. 
Telewizję Katowice, TVN 24, Radio 
Katowice czy portal ox.pl. Zainte-
resowanie przerosło oczekiwania 
organizatorek, czyli dziewczyn  
z Samorządu Uczniowskiego. Na 
szczytny cel odpowiedziało wiele 
uczennic, a nawet ich mam czy pań 
pracujących w szkole. Sala lekcyj-
na na wiele godzin zamieniła się  
w wielki salon fryzjerski, do którego 
prowadziła kolejka mieszkańców 
Górek, tych chcących oddać włosy 
lub po prostu zobaczyć przy pracy 
znane w świecie fryzjerskim nazwi-
ska. 

A zaczęło się od pomysłu naszej 
uczennicy Kornelii Holeksy, która 
zdecydowała się na ścięcie włosów 

i zaczęła szukać w sieci informacji, 
jak można byłoby je wykorzystać. 
Tak natknęła się na apel fundacji  
i nawiązała kontakt z krakowskim 
salonem fryzjerskim, który wspie-
ra działania fundacji. Dzięki niej  
i ludziom takim jak pani Sylwia zro-
biliśmy jako szkoła coś dobrego dla 
innych. Wspaniale, że zdecydowało 
się zaangażować w nią tak wiele 
młodych ludzi. 

Organizatorzy dziękują firmie 
Mokate, głównemu sponsorowi ak-
cji, właścicielom Agrozagrody nad 
potokiem za przyjęcie w stylu re-
gionalnym Sylwii Gaczorek z ekipą 
fryzjerów (Wioletta Bobrowska, Ka-
jetan Mardosz, Szymon Latyński), 
a przede wszystkim tym, którzy 
wsparli akcję, przekazując swoje 
włosy.

 Dominika Badura
 ZSP w Górkach Wielkich

EdukacjaEdukacja
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„Rodzina 500+” - podstawowe informacje 
Wójt Gminy Brenna odpowia-

dając na Państwa pytania dotyczą-
ce realizacji rządowego programu 
,,Rodzina 500 plus” uprzejmie in-
formujemy, iż jednostką odpo-
wiedzialną za wykonanie zadania  
będzie Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej. 

Wychodząc naprzeciw Państwa 
potrzebom obecnie w GOPS do-
konywane są prace organizacyjne, 
ponadto zostanie wprowadzony 
system zapisów na dogodny dla 
Państwa dzień i godzinę. Zapisu na 
złożenie wniosku będzie można do-
konać osobiście w siedzibie GOPS 
przy ul. Leśnica 8  lub telefonicznie 
pod nr 33 855 12 61 lub 33 853 64 
59 od 14 marca 2016 r.

By możliwie usprawnić przebieg 
składania wniosków uprzejmie pro-
simy podczas zapisu podać infor-
mację czy będą Państwo składali 
wniosek na drugie i kolejne dziec-
ko, czyli bez kryterium dochodowe-
go, czy na pierwsze z uwzględnie-
niem Państwa dochodu.

Podstawowe informacje 
związane z programem:

1. Program „Rodzina 500+”  to 

znacząca pomoc finansowa ze stro-
ny państwa dla rodzin wychowu-
jących dzieci. Zadaniem programu 
jest przede wszystkim zwiększenie 
poczucia bezpieczeństwa ekono-
micznego poprzez realne wsparcie 
w wychowaniu dzieci. W konse-
kwencji ma być zachętą do posia-
dania potomstwa.

2. Program „Rodzina 500+” to 
500 zł miesięcznie (kwota, od któ-
rej nie będą odprowadzane żadne 
składki) na drugie i kolejne dziecko, 
bez dodatkowych warunków. Ro-
dziny o niskich dochodach otrzy-
mają wsparcie, także dla pierw-
szego lub jedynego dziecka przy 
spełnieniu kryterium dochodowe-
go 800 zł lub 1200 zł w przypadku 
wychowywania w rodzinie dziecka 
niepełnosprawnego.

3. Świadczenie wychowawcze 
otrzymają rodzice, opiekunowie 
prawni lub opiekunowie faktyczni 
dziecka (czyli tacy, którzy wystąpili 
do  sądu o jego przysposobienie).

4. Świadczenie będzie przysłu-
giwać do ukończenia przez dziecko 
18 lat.

5. Pełnoletnie dziecko do ukoń-
czenia 25 lat liczy się do składu ro-

dziny przy ustalaniu dochodu, jeżeli 
pozostaje na utrzymaniu rodziców.

6. Wniosek o świadczenie będzie 
można złożyć od 1 kwietnia 2016 r. 
Kto złoży wniosek do 1 lipca 2016 
r. otrzyma wyrównanie świadczenia 
od 1 kwietnia. Jeżeli wniosek wpły-
nie w terminie od 1 kwietnia do  
1 lipca 2016 r. organ ma na wyda-
nie decyzji trzy miesiące, licząc od 
dnia złożenia kompletnego wnio-
sku. Jeżeli wniosek zostanie złożo-
ny po 1 lipca, świadczenie zostanie 
przyznane od miesiąca jego złoże-
nia bez wyrównania za miesiące po-
przednie.

Więcej informacji o wnioskach, 
wymaganych dokumentach oraz 
kwestiach związanych z ubiega-
niem się o świadczenie wycho-
wawcze pojawiać się będzie syste-
matycznie na stronie internetowej 
www.brenna.org.pl,  w lokalnym 
miesięczniku oraz podczas kolpor-
tażu ulotek-informacji.

  Tomasz Kawa
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18. Zimowe Igrzyska Abstynentów
Stok Starego Gronia „przywitał” 

słońcem wszystkich sympatyków 
białego szaleństwa, którzy przybyli 
w minioną niedzielę 14 lutego 2016 r.  
na kolejne już 18. Zimowe Igrzy-
ska Abstynentów. Każdy chętny, po 
podpisaniu deklaracji wstrzemięź-
liwości alkoholowej, mógł wziąć 
udział zawodach narciarstwa alpej-

skiego, konkursu rzeźby śniegowej, 
rzutu śnieżką do celu czy zjeździe 
na jabłuszkach, znanych bardziej 
pod inna nazwą, której nie wypada 
przytaczać, mimo iż u każdego wy-
wołuje ona uśmiech.

Tradycyjnie, z uśmiechem na 
twarzy, wszystkich przybyłych 
przywitał diecezjalny duszpasterz 

trzeźwości die-
cezji bielsko-ży-
wieckiej, ksiądz 
prałat Władysław 
Zązel, który nie 
ukrywał swojej 
radości z faktu, 
iż mimo kapry-
śnej zimy, dzień 
igrzysk obfitu-
je w doskonałe 
wręcz warunki 
na stoku, które 

w asyście pięknego słońca pozwo-
lą na przeprowadzenie 18 odsłony 
imprezy. Kilka ciepłych słów dorzu-
cił także Wójt Gminy Brenna – Jerzy 
Pilch, który również nie krył zado-
wolenia z faktu, iż aura tego dnia 
dopisuje, a warunki pozwalają na 
przeprowadzenie zaplanowanych 
konkurencji. Gospodarz Gminy 
Brenna, korzystając z okazji zapra-
szał uczestników imprezy do zapo-
znania się z wieloma atrakcjami tu-
rystycznymi, które w swojej bogatej 
ofercie posiada gmina.

18. Zimowe Igrzyska Abstynen-
tów przebiegły w miłej, rodzinnej 
atmosferze. Laureaci poszczegól-
nych konkurencji zostali nagro-
dzeni medalami, dyplomami oraz 
nagrodami przygotowanymi przez 
organizatorów.

  Krzysztof Gawlas
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IX Amatorska Liga Futsalu podsumowana!
Zakończyły się zmagania ama-

torskich drużyn w halowej pił-
ce nożnej. Po raz 9 rywalizowano  
o Puchar Rady Gminy Brenna. Pod-
sumowania imprezy dokonano  
w minioną sobotę 13 lutego w Sali 
OSP Brenna Centrum. Przybyłym 
gościom zaprezentowano 9-letnią 
historię rozgrywek, następnie Wójt 
Gminy Brenna – Jerzy Pilch, Prze-
wodniczący Rady Gminy Brenna – 
Marcin Janasik oraz Dyrektor OPKiS 
Katarzyna Macura wręczyli przed-
stawicielom drużyn pamiątkowe 
zdjęcia, trzem najlepszym ekipom 
puchary i medale, zaś najlepszym 
indywidualnie zawodnikom statu-
etki.

Po 16. kolejkach najlepszym 
zespołem, pierwszy raz w histo-
rii, okazał się Alco-Skład. Drużyna 
miała w swoich szeregach bardzo 
dobrych zawodników, którzy mieli 
ogromny wkład w największy suk-
ces swojej ekipy. Jednym z nich był 
Krzysztof Przybył, który sięgnął po 
koronę króla strzelców, wyprzedza-
jąc o jedną bramkę swojego kolegę 
klubowego Mateusza Kluza, pano-
wie zdobyli odpowiednio 30 i 29 
bramek. Żelaznym punktem druży-
ny był także Przemysław Szołdra, 

wybrany najlepszym bramkarzem 
minionych rozgrywek, który dał się 
pokonać przeciwnikom tylko 35 
razy. Alco-Skłąd dzięki jego inter-
wencjom tylko raz doznał porażki  
w zakończonej rywalizacji. 

Na drugim miejscu sezon zakoń-
czyła Dolina Leśnicy, tym samym 
drużynie, mimo kilku znacznych 
wzmocnień kadrowych, nie udało 
się obronić tytułu wywalczonego 
przed rokiem. Kilka niespodziewa-
nych porażek sprawiło, że zespoło-
wi pozostała jedynie walka o drugie 
miejsce, które ostatecznie udało 
się zapewnić dopiero w ostatniej 
kolejce. Chrapkę na drugie miejsce 
miała Niebieska Erka, która tylko do 
siebie może mieć pretensje, że nie 
zdołała go wywalczyć.

Największą niespodzianką roz-
grywek była FC Mania. Drużyna, 
która zrobiła ogromny progres 
sportowy, na pewnym etapie rywa-
lizacji mogła spokojnie myśleć o za-
jęciu trzeciego miejsca. 

Finalnie nie udało się tego osią-
gnąć, jednak zespół pokazał charak-
ter, krzyżując szyki między innymi 
Dolinie Leśnicy i Niebieskiej Erce. 
Pierwszej z wymienionych drużyn 
FC Mania odebrała komplet punk-

tów, skutecznie utrudniając walkę  
o mistrzostwo, zaś drugiej dwa 
punkty, których jak się później oka-
zało, zabrakło do wywalczenia dru-
giego miejsca. Wywalczone jednak 
czwarte miejsce również jest histo-
rycznym sukcesem drużyny, teo-
retycznie debiutującej w rozgryw-
kach.

Z prostej przyczyny nie wypada 
nie wspomnieć o drużynie Czarnej 
Elki, która to w kilku spotkaniach, 
mimo braków kadrowych (drużyna 
rozgrywała mecze 4 zawodnikami) 
dzielnie walczyła przez 40 minut. 
Zawodnicy wiedząc, że doznają wy-
sokiej porażki, nie schodzili z par-
kietu, rozgrywając mecze do koń-
cowej syreny, za co należą się słowa 
uznania. 

Największe wrażenie wśród 
kierowników drużyn, jeśli chodzi  
o zawodników, którzy występowali  
w IX edycji Amatorskiej Ligi Futsalu 
o Puchar Rady Gminy Brenna zro-
bił reprezentant Budmaxu Cieszyn 
– Leszek Niemczyk, ponieważ do 
niego powędrowała nagroda dla 
najlepszego zawodnika rozgrywek.

  
  Krzysztof Gawlas
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Halowe Mistrzostwa Śląska w lekkiej atletyce 
W  Ostrawie odbyły się Halowe 

Mistrzostwa Śląska w lekkiej atle-
tyce. Nie zabrakło w nich przed-
stawicieli naszej gminy. Pięciu 
zawodników UKS Brenna Górki  ry-
walizowało w swoich kategoriach 

wiekowych.  Najlepiej spisał się Ra-
dosław Greń który w biegu na 1000 
m zdobył srebrny medal. Wyniki 
Radka 2.50.76.  Ponad to w zawo-
dach uczestniczyli  Nadia Krzempek 
600 m, 31 miejsce (1.56.06), Daniel 

Podziękowanie 
Serdeczne podziękowanie dla trenerów Przemysława Meissnera i Jurka Szymury  

za podjęcie dobrowolnej organizacji i współpracy z najmłodszymi żakami naszej gminy  
(rocznik 2007-2009), za chęć przekazania tajników piłkarskich i umacnianie  

w młodzieży ducha sportowego.
             Dziękują wdzięczni rodzice

Oleś 1000 m, 12 miejsce ( 3.37 56), 
Jakub Krzempek 600 m, 21 miejsce 
(1.53.92), Agnieszka Greń  2000 m,  
6 miejsce (7.16.25).

       OPKiS
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III Zimowa Liga Żaków
Z dniem 13 lutego 2016 r. za-

kończyła się III Zimowa Liga Żaków,  
w której wzięły udział nasze dru-
żyny Orlik Brenna i Orliki Brenna. 
Starszy zespół Orliki Brenna pro-
wadzony przez Krzysztofa Gawla-
sa oraz Arkadiusza Tarasewicza w 
pełnym składzie: Krzysztof Greń, 
Dominik Gawlas, Dawid Meissner, 
Łukasz Małysz, Mateusz Madzia, 
Kuba Lorek, Oskar Kuriański, Eryk 
Szymura, Kacper Kula, Jan Gańczar-
czyk, Dawid Puzoń zajął wysokie 4 
miejsce, plasując się tuż za podium. 
Zabrakło jednego punktu do będą-
cego na 3 miejscu zespołu BTS Re-
kord Bielsko Biała. Dzieci pokazały 
między innymi charakter, umiejęt-
ność zdrowej rywalizacji, pracę w 
grupie oraz swoje umiejętności, 
a przy tym doskonale się bawili.

Młodszy zespół Orlik Brenna 
Prowadzony przez Przemysława 
Meissnera oraz asystującego Je-
rzego Szymurę doskonale sobie 
radził z rówieśnikami z innych dru-
żyn. Pierwszy mecz to  zwycięstwo  
z Piastem Cieszyn 1:0, po bramce 
Wiktora Michalika. Brenna kontrolo-
wała cały przebieg tego spotkania  
i pewnie go wygrała. Kolejny mecz 
tego dnia to spotkanie z Rekordem 
Bielsko-Biała. W ostatnim bezpo-
średnim pojedynku padł szczęśliwy 
dla nas remis 0-0. Mecz rozpoczęła 
szybko strzelona bramka dla Re-
kordu. Na 2 minuty przed końcem 
bramkarz Rekordu popełnia fatalny 
błąd, piłkę w pustej bramce umiesz-
cza Wiktor Michalik i ostatecznie 
mecz kończy się remisem. Ostatni 
mecz na turnieju rozgrywaliśmy 

z Beskidem Skoczów. Drużyna ze 
Skoczowa strzeliła pierwszą, i jak się 
później okazało, zwycięską bram-
kę. Nasz zespół cały czas dążył do 
wyrównania, ale brakowało szczę-
ścia. Po ostatnim meczu odbyło się 
uroczyste zakończenie ligi. Orlik 
Brenna po 28 meczach zakończył 
swój debiutancki turniej na dobrym  
5 miejscu. Skład Brennej na turnie-
ju: Wiktor Iskierka, Mikołaj Szturc, 
Szymon Heller, Mateusz Gańczar-
czyk, Dawid Gawlas, Klaudiusz 
Słowiok, Wiktor Michalik, Michał 
Muller, Łukasz Greń, Błażej Nocuń, 
Łukasz Heller, Przemek Liboska.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ważne i przydatne numery telefonów
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Informujemy, że została uruchomiona nowa odsłona strony internetowej gminy Brenna. Została ona 
stworzona w ramach projektu pn. „Oficjalny Serwis Gminy Brenna – portal przyjazny użytkownikom i 
urządzeniom mobilnym”, a jej zaprojektowanie i wdrożenie w 85% otrzymało dofinansowanie z Mini-
sterstwa Administracji i Cyfryzacji.

Głównymi założeniami przy budowie strony było jej dostosowanie do wymagań określo-
nych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. (w sprawie Krajowych Ram  
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci 
elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (WCAG 2.0) w zakre-
sie dostępności dla osób niepełnosprawnych) nowy bardziej przejrzysty układ z podziałem na 2 strefy  
tematyczne (strefa mieszkańca oraz strefa turysty) oraz wykonanie wersji responsywnej RWD  
(dostosowywanie się zawartości do urządzeń mobilnych tj. smartfony, tablety).

Dodatkowo został wykonany niezależny audyt dostępności strony, w ramach którego została prze-
prowadzona analiza automatyczna, badanie eksperckie oraz badania przez użytkowników niepełno-
sprawnych. Jego wynik potwierdził osiągnięcie zamierzonego celu i spełnienie wymagań dostępności 
dla osób niepełnosprawnych na poziomie AA (zasady postrzegania, funkcjonalności, zrozumiałości, 
kompatybilności).

Nowa odsłoNa stroNy iNterNetowej gmiNy BreNNa

www.brenna.org.pl


