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Inwestycje drogowe w gminie

Nowa publikacja o Brennej 

Najlepszy bieg w Polsce

W tym numerze:

Wesołych Świąt!
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Niech Święta Bożego Narodzenia
spędzone w gronie najbliższych
przyniosą wiele radości, ciepła,

optymizmu i pogody ducha.

Niech w nadchodzącym 2018 roku,
szczęście Was nie opuszcza,
a wiara codziennie dodaje

sił i energii do tworzenia
i realizacji nowych zamierzeń.       

     Redakcja „Wieści znad Brennicy”

Życzenia od redakcji
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Szanowni Mieszkańcy Brennej i Górek

Życzenia Świąteczne

Odsłoniliśmy ostatni miesiąc na 
kartach tegorocznego kalendarza. 
Grudzień to miesiąc zawiły, czasem 
srogi, czasem miły. Z utęsknieniem 
oczekiwaliśmy w październiku, li-
stopadzie ciepłej polskiej jesieni.  
W rzeczywistości trudny był to czas 
jesiennej słoty, który ograniczał 
możliwości wykonawców.  Mając do 
dyspozycji zaledwie kilka słonecz-
nych dni staraliśmy się wykorzy-
stać je jak najlepiej, aby dokończyć 
ustalony grafik rozpoczętych prac. 
Dynamika zmian pogodowych spo-
wodowała, że wkradła się w naszą 
codzienność bieganina, nerwowość 
i pogoń za realizacją planów. Kiedy 
jednak usiadłem przed kompute-
rem, aby skreślić parę zdań i spo-
tkać się z Państwem uświadomiłem 
sobie, że to przecież czas Adwentu, 
to tajemnica słuchania, oczekiwa-
nia i nawrócenia. A nawrócenie to 
dawanie czegoś z siebie innym, to 
czas miłości, którą trzeba się dzie-
lić. Nasuwa się też kilka pytań: czy 
we współczesnym świecie łatwo jest 
przeżywać adwent? Jakie trudności 
można napotkać w jego przeżywa-
niu? Czy wszechobecne od listo-
pada choinki i kolędy nie zacierają 
prawdziwego znaczenia adwentu? 

Nie dajmy się zwariować. I cho-
ciaż w domu pielęgnujmy te tra-
dycyjne, polskie zwyczaje adwen-
towe pamiętajmy, że jaki Adwent 
takie Święta. Jak zauważa Adam 
Mickiewicz: „Jezus urodził się w be-
tlejemskim żłobie. Biada jeśli nie 
narodził się w tobie”. Jeśli będzie-
my odpowiednio przygotowani, to 
Boże Narodzenie stanie się w na-
szej rodzinie przeżyciem, z którego 
łask będziemy czerpać w chwilach 
trudności, konfliktów i problemów. 
Wydaje się, że jeżeli ustawimy sobie 
odpowiednią hierarchię wartości, to 
da się to wszystko pogodzić. Pięk-
na tradycja polskich, rodzinnych 
Świąt Bożego Narodzenia zbiega się  
z czasem refleksji, analiz i podsu-
mowań mijającego roku. To właśnie  
w tej atmosferze pragnę podzielić się  
z Wami radością z tego, co wspólnie 
udało się zrealizować w tym roku. 
Każda, nawet ta najdrobniejsza 
rzecz, wykonana z dobroci serca,  
a służąca drugiemu człowiekowi jest 
najlepszą zapłatą. Myślę, że warto 
przytoczyć przy tej okazji słowa pio-
senki Sylwii Grzeszczak: Małe rze-
czy „Widzieć ile szczęścia w sobie, 
kryje każda mała rzecz. Cieszmy się  
z małych rzeczy, bo wzór na szczęście  

w nich zapisany jest!” Warto więc 
małe rzeczy czynić z wielką miłością.

W tym wydaniu gazetki ukazu-
jemy migawki wykonanych prac 
i wydarzeń ostatnich tygodni. Na 
jedną chciałbym zwrócić uwagę – 
to wykonane oświetlenie od Spalo-
nej do szkoły dawnego gimnazjum. 
Nowych 38 lamp ledowych znacznie 
poprawia bezpieczeństwo na tym 
odcinku drogi. Myślę, że na podsu-
mowanie całego roku znajdziemy 
czas i miejsce w kolejnym wydaniu 
„Wieści”. Na koniec pragnę każde-
mu z Was i Waszym rodzinom złożyć 
świąteczne życzenia. 

          Jerzy Pilch

Informacje/WydarzeniaInformacje/Wydarzenia

Szanowni Państwo - To właśnie w wigilijną noc, 
od bardzo wielu wieków, pod dachem cichej kolędy 

Bóg rodzi się w człowieku. 

Dziękując serdecznie za owocną współpracę w mijającym roku,  
pragniemy z wielką radością złożyć wszystkim mieszkańcom  

i gościom najserdeczniejsze życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.  
Życzymy Świąt wypełnionych Bożą radością i miłością,  
niosących spokój i odpoczynek w gronie najbliższych.  

Niech Nowy 2018 Rok obdarzy Was ciepłem ludzkich serc, 
zdrowiem i nadzieją spełniającą marzenia. 

Gościnna i świąteczne Brenna – serdecznie zaprasza. 
Do Siego Roku. 

Wójt Gminy Brenna

Jerzy Pilch

Przewodniczący Rady 

Marcin Janasik



4Strona 4 Wieści znad Brennicy

W
ie

śc
i z

na
d

 B
re

nn
ic

y
Informacje/WydarzeniaInformacje/Wydarzenia

Powiatówki w Brennej wypiękniały
Ze Starostą Cieszyńskim Janu-

szem Królem rozmawia Katarzyna 
Raszka Sodzawiczny.

Katarzyna Raszka Sodzawicz-
ny: W mijającym roku sporo się 
działo na drogach powiatowych. 
Prac nie zabrakło również w Gmi-
nie Brenna.

Janusz Król: Trzeba powiedzieć, 

że był to dobry rok jeśli chodzi  
o skalę zadań realizowanych przez 
Powiat Cieszyński na drogach po-
wiatowych. Prawie we wszystkich 
gminach prowadziliśmy prace.  
W gminie Brenna było to duże zada-
nie inwestycyjne oraz dwa zadania 
remontowe.

K.R-S.: Mieszkańcy i goście na 
pewno już odczuli sporą popra-
wę.

J.K.: Szczególnie jeśli chodzi 
o efekt przebudowanego odcinka 
drogi powiatowej ul. Zofii Kossak 
w Górkach Wielkich od mostu nad 
rzeką Brennicą do obrębu skrzy-
żowania z ul. Bielską i Zalesie zre-
alizowanego w ramach Programu 
Rozwoju Gminnej i Powiatowej In-
frastruktury Drogowej na lata 2016-
2019. 

K.R-S.: Zadanie udało się zre-
alizować dzięki pozyskanym 
środkom. 

J.K.: Wartość zadania zgodnie 
z kosztorysem powykonawczym 

wynosi nieco ponad 2,2 mln zł.,  
z czego ponad 1 mln zł stanowią 
środki pozyskane z budżetu pań-
stwa w ramach wymienionego 
wcześniej programu, natomiast po-
została część sfinansowana została 
przez Powiat Cieszyński i Gminę 
Brenna. Za udzielone nam wspar-
cie serdecznie dziękuję władzom 

Brennej, radnym oraz mieszkańcom 
przede wszystkim za cierpliwość 
podczas realizacji tej niełatwej in-
westycji.

K.R-S.: Zakres prac był bardzo 

szeroki.
J.K.: Zadanie inwestycyjne obej-

mowało przede wszystkim przebu-
dowę pełnej konstrukcji jezdni ul. 
Zofii Kossak w Górkach Wielkich 
na długości 586,7 m, dostosowując 
przebudowaną drogę do docelowe-
go obciążenia ruchem KR 4. Na całej 
długości jezdnia została poszerzona 
do jednej szerokości - 6,5 metrów. 
Oprócz tego powiat przebudował 
system odwadniania, poprzez wy-
konanie sieci kanalizacji deszczo-
wej z wylotem do rzeki Brennicy, 
a także przebudował istniejący już 
chodnik i pobocza przy drodze. 
Przebudowano też skrzyżowanie ul. 
Zofii Kossak z ul. Tatarczaną.

K.R-S.: W nowej odsłonie dro-
ga służy kierowcom już od koń-
ca października, a to nie jedyna 
dobra wiadomość dla użytkow-
ników dróg w Gminie bowiem Po-
wiat wyremontował tutaj jeszcze 
dwa odcinki.

J.K.: W bieżącym roku wyre-
montowano kilometrowy odci-
nek ul. Leśnica (droga powiatowa 
2603 S Brenna – Leśnica) oraz pół-
kilometrowy odcinek ul. Bukowej  
w Brennej (droga powiatowa 2602 
S Skoczów – Brenna). W ramach re-
montu wykonano na jezdni 2 nowe 
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warstwy nawierzchni bitumicznej, 
remont poboczy, elementów od-
wadniających oraz dowiązanie wy-
sokościowe zjazdów do posesji.

K.R-S.: Przy realizacji wymie-
nionych zadań ważna była dobra 
współpraca zarówno z władzami 
jak i mieszkańcami Brennej. 

J.K.: Zawsze podkreślam fakt, że 
bez zrozumienia ze strony samorzą-

dowców z naszego powiatu, trudno 
byłoby nam zrealizować zadania na 
drogach, które służą przede wszyst-
kim mieszkańcom danej Gminy. 
Podobnie było w Brennej i w tym 
miejscu serdecznie dziękuję wła-
dzom Gminy, Radnym, Mieszkań-
com. W bieżącym roku w Brennej 
udało nam się zrealizować prace  
w sumie na ponad 2 km dróg za 

kwotę niespełna 3 mln zł, z czego 
blisko 1,5 mln zł to środki z budżetu 
Powiatu, ponad 370 tys. zł  to po-
moc finansowa Gminy, a pozostałą 
cześć stanowiły pozyskane przez 
nas fundusze zewnętrzne. Jeszcze 
raz dziękuję za pomoc finansową  
i wsparcie samorządowcom z Bren-
nej. 

Na ten nadchodzący szczegól-
ny czas życzę, aby radość płynąca 
z Narodzenia Pańskiego napełniła 
Państwa serca, aby wspólne z naj-
bliższymi kolędowanie wniosło do 
Waszych domów tak bardzo dziś 
potrzebny spokój i pozwoliło choć 
na chwilę zadumać się nad tym, co 
w życiu najważniejsze. 

Niech nadzieja, którą niosą ze 
sobą te jakże piękne Święta, przy-
słoni wszelkie troski i zmartwienia, 
a łaska płynąca ze Żłóbka Dzieciąt-
ka Jezus towarzyszy nam wszystkim 
w Nowym 2018 Roku, obdarzając 
zdrowiem i siłami potrzebnymi do 
podejmowania nowych działań.

W Brennej ponownie zorganizowano Najlepszy 
Polski Bieg Górski w Stylu Anglosaskim

Biegi górskie to dyscyplina, któ-
ra w ostatnich latach odnotowuje 
bardzo dynamiczny rozwój. Wzrasta 
ilość organizowanych biegów gór-
skich, co z pewnością przyczynia 
się nie tylko do wzbogacenia kalen-
darza imprez, ale przede wszystkim 
do podnoszenia poziomu organi-
zacyjnego, który jest z pewnością 
jednym z kluczowych argumentów 
przy ocenie danej imprezy. Ten 
rok jest rekordowym pod wzglę-
dem przeprowadzonych biegów 
górskich, ponieważ patrząc przez 
pryzmat ubiegłego, odbyło się  
o około 100 imprez więcej, łącznie 
ponad 300 biegów. Wspomniane 
imprezy tworzą Ligę Biegów Gór-
skich, w której startujący zbierają 
punkty, najlepsi rzecz jasna zosta-
ją nagrodzeni w poszczególnych 
kategoriach oraz ogólnej (OPEN). 

Koniec sezonu biegów górskich to 
także czas podsumowania i oceny 
poszczególnych imprez między in-

nymi pod względem organizacyj-
nym. Dokonują jej sami biegacze,  
a więc osoby uczestniczące w da-
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nych wydarzeniach, biorąc udział  
w głosowaniu, które od kilku lat 
przeprowadza organizator Ligi Bie-
gów Górskich, właściciel najwięk-
szego portalu poświęconego tej 
tematyce – BiegiGorskie.pl W trwa-
jącym kilkanaście dni głosowaniu 
swoje głosy oddają biegacze. Plebi-
scyt ma za zadanie wyłonić Najlep-

szy Polski Bieg Górski danego roku 
oraz Najlepsze Polskie Biegi Górskie 
w poszczególnych stylach.

Wartym odnotowania jest fakt, 
że organizowany w Brennej an-
glosaski 5. Dolina Leśnicy Bieg  
o Breńskie Kierpce drugi raz z rzędu 
został uznany Najlepszym Polskim 
Biegiem Górskim w Stylu Anglosa-

skim, broniąc tytułu sprzed roku, 
czyli Złotej Kozicy. Konkurencja 
była spora, ponieważ w stylu an-
glosaskim zorganizowano ponad 
80 innych biegów. Jeszcze więk-
sza rzecz jasna konkurencja była  
w kategorii OPEN, gdzie pod uwagę 
były brane wszystkie biegi górskie 
zorganizowane w 2017 roku. Tu-
taj również 5. Dolina Leśnicy Bieg  
o Breńskie Kierpce odniósł spory, 
największy w swojej 5-letniej hi-
storii sukces, ponieważ w stawce 
ponad 300 biegów zajął bardzo 
wysokie 3 miejsce, zdobywając Brą-
zową Kozicę. Lepsze okazały się tyl-
ko: drugi w klasyfikacji V Hyundai 
Ultramaraton Bieszczadzki oraz XIV 
Bieg Rzeźnika – zwycięzca. Prócz 
wspomnianego Dolina Leśnicy Bie-
gu o Breńskie Kierpce, Ośrodek Pro-
mocji, Kultury i Sportu Gminy Bren-
na od 2 lat organizuje także Bieg 
na Bucze. Druga edycja tej imprezy 
została nagrodzona Srebrną Kozicą  
w kategorii: Kameralna Impreza 
2017 roku.

  Krzysztof Gawlas
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Obchody Święta Niepodległości
11 Listopada obchodziliśmy 99. 

rocznicę odzyskania przez Polskę 
Niepodległości. Ten dzień przypo-
mina nam o trudnych 123 latach,  
w czasie których nasza ojczyzna 
znajdowała się pod zaborami, 
wspominamy Tych, którzy w walce 
o wolną Polskę oddali swoje życie.  

Tegoroczne obchody święta 
rozpoczęły się złożeniem kwiatów 
w miejscach pamięci poległych 
za wolność ojczyzny. Wójt Gminy 
Brenna Jerzy Pich wraz z małżon-
ką, Przewodniczącym Rady Gminy 
Marcinem Janasikiem oraz radny-
mi: Magdaleną Myśliwiec i Gabrie-
lą Gańczarczyk-Dec, odwiedzili 
pomniki oraz groby znajdujące się 
na ternie naszej gminy. Kwiaty oraz 
znicze złożono: na cmentarzu przy 
pomniku ofiar wojny poległych  
w walce o wolność państwa pol-
skiego (Górki Wielkie), przy po-
mniku ofiar faszyzmu poległym 

za wolność ojczyzny (Górki Małe), 
przy pomniku pamięci Żołnierzy 
Oddziału Partyzanckiego AK Wę-
drowiec (Brenna Ośrodek Zdrowia) 
oraz przy pomniku jeńców włoskich 
i mieszkańców Brennej spalonych 
żywcem przez hitlerowców (Brenna 
Centrum za Starym Kinem).

Główne uroczystości rozpoczę-
ły się o godzinie 10.00 mszą świę-
tą w Kościele św. Jana Chrzciciela  
w Brennej. Nabożeństwo odprawi-
li wspólnie wszyscy księża Gminy 
Brenna. Głos zabrał również Wójt, 
który przypomniał jak ważny dla 
każdego Polaka powinien być dzień 
11 Listopada. Podziękował również 
za zaangażowanie społeczności  
w tak ważne, narodowe święto. 
Jak co roku uroczystość uświetniły 
swoim występem połączone chóry: 
Magnificat i Benedictus. Dziecięcy 
Zespół Regionalny „Mała Brenna” 
zaprezentował pieśni patriotyczne, 

od ludowych przez żołnierskie po 
bardziej nowoczesne. Zaśpiewał: 
„Wojenko, wojenko”, „Dziś idę wal-
czyć mamo”, „Pod Kotarzem cesta 
cymbrowano”, „Gronie nasze gro-
nie”. 

Po nabożeństwie w asyście or-
kiestry udano się na cmentarz ka-
tolicki, gdzie złożono wiązanki 
kwiatów przy pomniku poległych  
w walce o wolność i polskość zie-
mi. W imieniu mieszkańców Gminy 
Brenna kwiaty złożyli: Wójt Gmi-
ny Brenna, Przewodniczący Rady 
Gminy, radni powiatu oraz gminy, 
przedstawiciele grona pedagogicz-
nego oraz strażacy z Brennej Cen-
trum, Brennej Leśnicy i Górek Wiel-
kich.

Bardzo dziękujemy wszyst-
kim, którzy w ten wyjątkowy dzień 
uczestniczyli w uroczystościach.

  Sonia Gawlas
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Srebrna Cieszynianka dla Pani Krystyny Żyłki

Decyzją Rady Gminy Brenna 
tegoroczny Laur Srebrnej Cie-
szynianki otrzymała mieszkanka 
Brennej Krystyna Żyłka.

Laury Ziemi Cieszyńskiej, czyli 
prestiżowe wyróżnienia dla naj-
bardziej zasłużonych dla kultury  
i społeczeństwa osób, wręczone zo-
stały po raz 20-sty. Uroczysta sesja 
Rad Samorządowców Ziemi Cie-
szyńskiej odbyła się 11 listopada  
w Teatrze im. Adama Mickiewicza  
w Cieszynie. Wśród uhonorowanych 
osób znalazła się również miesz-
kanka naszej gminy Pani Krystyna 
Żyłka.

Krystyna Żyłka jest rodowitą 
brennianką, najstarszą córką Anieli 
i Jana Holeksów z Brennej Bukowej. 
Ukończyła Technikum Ekonomicz-
ne w Cieszynie, zdobywając wiedzę 
i umiejętności, które zapewniły jej 
możliwość pracy na stanowiskach 
związanych z księgowością. Praca 
księgowej wypełniła jej całą za-
wodową karierę. Po ukończeniu 
technikum związała się na stałe  
z rodzinną Brenną, gdzie osiadła 
i założyła własną rodzinę. Aż do 
przejścia na emeryturę przez prze-
szło 35 lat pracowała w tejże wio-
sce, pełniąc odpowiedzialne stano-
wiska w trzech dużych miejscowych 
podmiotach. Najpierw, przez okres 
szesnastu lat, pracowała w Gminnej 
Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” 
w Brennej, następnie, przez rów-
no dekadę, była główną księgową 
w Przedsiębiorstwie Turystycznym 

„Kotarz” w Brennej, a przez kolejne 
dziesięć lat przyszło jej pracować,  
w Urzędzie Gminy w Brennej,  
w dziale księgowości podatkowej, 
aż do 2005 roku, kiedy to przeszła 
na zasłużoną emeryturę.

Równocześnie z pracą zawodo-
wą Krystyna Żyłka prowadzi aktyw-
ne życie, jako gospodyni i matka 
dwójki dzieci oraz działaczka spo-
łeczna i samorządowa. 

Począwszy od lat osiemdziesią-
tych XX w. Krystyna Żyłka angażu-
je się w szereg inicjatyw, mających 
służyć mieszkańcom. W pracę na 
rzecz miejscowych organizacji spo-
łecznych poświęca znaczne ilości 
wolnego czasu i energii. Jej kom-
petencje, odpowiedzialność oraz 
zaangażowanie docenione są  
w ten sposób, iż powierza się jej 
szereg funkcji kierowniczych i kon-
trolnych. 

Krystyna Żyłka włącza się w dzia-
łalność Społecznego Komitetu Ga-
zyfikacji wsi Brenna, przyjmując na 
siebie i wypełniając, przez przeszło 
dekadę, funkcję sekretarza organi-
zacji (w latach 1980–1991). Równo-
cześnie angażuje się w założenie 
w 1987 Towarzystwa Miłośników 
Brennej i Górek „Jodła”, piastując 
w nim przez przeszło ćwierć wie-
ku funkcję skarbnika (1987-2014),  

a następnie Przewodniczącego Ko-
misji Rewizyjnej (od roku 2014).  
W ramach działalności Towarzy-
stwa, przyczynia się m.in. do or-
ganizacji uroczystych obchodów 
500-lecia wsi, a także odsłonięcia 
pamiątkowego obelisku upamięt-
niającego polskie i włoskie ofiary 
terroru II wojny światowej, spalo-
ne żywcem w Brennej w 1945 roku; 
wydaniu szeregu publikacji oraz 
organizacji imprez i konkursów re-
gionalnych skierowanych do dzieci 
i młodzieży. 

Począwszy od roku 1984, daje 
o sobie znać jako działaczka sa-
morządowa, zasiadając przez kilka 
kadencji we władzach gminnych, 
w charakterze radnej Gminnej Ra-
dzie Narodowej (1984-1990), a na-
stępnie radnej Rady Gminy Brenna 
(1990-1998; oraz 2006-2010). W tym 
czasie przyjmuje na siebie i zgadza 
się piastować szereg ważnych funk-
cji, jak: Wiceprzewodniczącej Rady 
Gminy (1990-1994); członka Zarzą-
du Gminy oraz przewodniczącej 
Komisji Budżetowej (1990-1998); 
Przewodniczącej Komisji Budżeto-
wo-Gospodarczo-Finansowo-Rol-
nej oraz Wiceprzewodniczącej Ko-
misji Rewizyjnej (2006-2010).

Będąc na emeryturze, angażuje 
się w działalność szeregu innych 
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organizacji, jak na przykład ze-
społu charytatywnego przy Para-
fii w Brennej Centrum (od 2007 r.), 
wspierającego osoby potrzebujące 
z terenu parafii, jak również np.: 
dzieci z parafii katolickiej w Czer-
niowcach na Ukrainie. 

Krystyna Żyłka działa ponadto  
w Kole nr 7 Polskiego Związku Eme-
rytów, Rencistów i Inwalidów (od 
2008 r.); a następnie Klubie Seniora 
„Marzenie” (od 2010 roku; w tym od 
2012 roku jako Przewodnicząca Ko-
misji Rewizyjnej Klubu). Przez wiele 
lat pracuje jako członek Rady Nad-
zorczej w Spółdzielni Brenna (a od 
2012 r. pełni funkcję Przewodniczą-
cej Rady Nadzorczej), a także przed-
stawiciel Towarzystwa Miłośników 
Brennej i Górek „Jodła” w stowa-
rzyszeniu Lokalna Grupa Działania 
„Cieszyńska Kraina” (od 2007 roku; 
w tym od 2011 roku pełniąc funk-
cję Przewodniczącej Komisji Rewi-
zyjnej), angażując się chociażby  
w prace jury regionalnych konkur-
sów (np. na ciasteczko cieszyńskie).

Poprzez pracę na niwie zawo-
dowej, społecznej i charytatyw-
nej Krystyna Żyłka oddała Brennej 
całe życie, realnie przyczyniając 
się do sukcesów wielu oddolnych 
inicjatyw podejmowanych przez 
jej mieszkańców. Co ważne, miłość 
do ziemi ojczystej i chęć pracy na 
jej rzecz przekazała również młod-

szym pokoleniom ( jej syn Krystian 
piastuje urząd radnego w Radzie 
Gminy Brenna, a wnuczka Michali-
na, jest jedną z utytułowanych soli-
stek zespołu „Mała Brenna”).

Długoletnie i ofiarne zaangażo-
wanie laureatki w przedstawione 
inicjatywy, sprawiło, iż Rada Gminy 
Brenna uhonorowała Krystynę Żył-
kę nagrodą Srebrnej Cieszynianki.

Sonia Gawlas: Laur Srebrnej 
Cieszynianki to wyjątkowa na-
groda. Czym jest dla Pani to wy-
różnienie?

Krystyna Żyłka: Laur Srebrnej 
Cieszynianki to rzeczywiście wyjąt-
kowa nagroda dla mnie. To symbol 
umiłowania rodzinnej ziemi. Tej 
ziemi, gdzie się urodziłam, gdzie 
pracowałam zawodowo, gdzie pra-
cowałam na rzecz samorządu gmin-
nego,  organizacji pozarządowej  
i spółdzielni.

S.G.: Który okres w Pani życiu 
wspomina Pani najmilej?

K.Ż.: Każdy okres mojego życia 
był inny. Często wspominam dzie-
ciństwo, dom gdzie się urodziłam, 
moich kochanych rodziców i dziad-
ków. Rozpoczęcie nauki w szkole 
podstawowej nr.2, moją Panią śp. 
Elżbietę Biłko. Miło wspominam na-
ukę w Technikum Ekonomicznym 
w Cieszynie, koleżanki i kolegów, 
z którymi spotykam się dwa razy 

do roku. Jestem bardzo związana  
z moją rodziną, rodzeństwem i mo-
imi najbliższymi: mąż, dzieci, syno-
wa, zięć, moje kochane wnuczęta.  

S.G.: W Brennej mieszka Pani od 
zawsze.  Nigdy nie ciągnęło Panią  
w inne miejsce? 

K.Ż.: Brenna to miejsce moje-
go urodzenia, nigdy nie myślałam  
o zmianie miejsca zamieszkania. 
Nie wyobrażam sobie, żeby wy-
prowadzić się z domu, który razem  
z mężem w trudzie budowaliśmy. 

S.G.: Przez całe życie udziela-
ła się Pani społecznie. Czy w tym 
wszystkim znajdowała Pani czas 
dla siebie?

K.Ż.: Praca społeczna była i jest 
dla mnie wyróżnieniem. Chciałam 
ją zawsze wykonywać najlepiej jak 
umiałam, choćby za cenę swojego 
wolnego czasu.

S.G.: Po dzień dzisiejszy anga-
żuje się Pani w działalność wielu 
organizacji? Czy któraś z nich jest 
Pani szczególnie bliska? 

K.Ż.: Do dzisiaj udzielam się 
społecznie. Towarzystwo Miłośni-
ków Brennej i Górek ''Jodła'' jest 
mi szczególnie bliskie, bo jestem 
z nim związana jako jedna z zało-
życieli od 30 lat. Obecnie Klub Se-
niora „Marzenie” to organizacja, 
która przyciąga na wtorkowe spo-
tkania. Zespół charytatywny przy 
Parafii Rzymsko-Katolickiej Św. 
Jana Chrzciciela w Brennej też jest 
mi szczególnie bliski.

S.G.: Jeżeli teraz ma Pani chwi-
lę dla siebie, co lubi Pani wtedy 
robić najbardziej? Może ma Pani 
jakieś hobby?

K.Ż.: W czasie wolnym bardzo 
lubię przeczytać gazetę, rozwiązać 
krzyżówkę, przejrzeć ciekawe por-
tale internetowe, przeczytać dobrą 
książkę.

S.G.: Syn Krystian poszedł  
w Pani ślady i jest radnym gminy. 
Jak widzi Pani jego dalszą karierę 
polityczną?

K.Ż.: Cieszę się, że Krystian po-
szedł w moje ślady pracy samorzą-
dowej na rzecz gminy Brenna. Jest 
trzecią kadencję radnym. W jego 
pierwszej kadencji również ja byłam 
radną. Myślę, że Krystianowi bardzo 
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zależy na tym, aby nasza gmina się 
rozwijała, była coraz piękniejsza, 
ale bez politycznych przesłanek.

S.G.: Wnuczka Michalina jest 
członkiem Dziecięcego Zespołu 
Regionalnego „Mała Brenna”. Czy 
Pani również należała do jakieś 
grupy regionalnej?

K.Ż.: Ja nigdy nie należałam do 
zespołu regionalnego, dlatego też 
bardzo się cieszę, że Michalinka,  
a teraz już druga wnuczka Milenka 
należą do „Małej Brennej”'. Cieszę 
się, że mamy w Brennej Panią Anię 
Musioł, która ten zespół prowadzi, 
uczy tańczyć, śpiewać, mówić naszą 
gwarą. Byłam zachwycona, kiedy 
po mszy świętej 11 listopada w ko-
ściele parafialnym wystąpił zespół 
śpiewaczy z „Małej Brennej” pięknie 

śpiewając pieśni patriotyczne.
S.G.: Czy ma Pani marzenie, 

które do tej pory nie udało się 
zrealizować?

K.Ż.: Moim marzeniem była piel-
grzymka do Ziemi Świętej, może 
jeszcze kiedyś uda się wyjechać.

S.G.: Przez wiele lat była Pani 
związana z Przedsiębiorstwem 
Turystycznym „Kotarz”. Jak oce-
nia Pani rozwój turystyki w Bren-
nej na przestrzeni lat?

K.Ż.: Okres, kiedy pracowałam 
w Przedsiębiorstwie Turystycznym 
„Kotarz” nie może być porównywal-
nym z teraźniejszością. Realia tego 
okresu były inne. Po transformacji 
sektor turystyki został sprywaty-
zowany i rządzi się innymi prawa-
mi. Jednak chciałam zauważyć, że  
w gestii P.T. „Kotarz” było 8 wycią-
gów narciarskich, obecnie w Bren-
nej są 2. Życzę prywatnym przed-
siębiorcom, aby rozwijali się bo  
w ten sposób przyczynią się do roz-
woju naszej małej ojczyzny.

S.G.: Zbliżają się święta… czy 
to dla Pani szczególny czas? Jaka 
jest Pani ulubiona potrawa wigi-
lijna?

K.Ż.: Są to szczególne święta, 
kiedy całą rodziną siadamy do wie-
czerzy wigilijnej, przygotowujemy 
potrawy wigilijne. U nas najbar-

dziej oczekiwaną potrawą jest zupa 
rybna, która smakuje najbardziej  
w ten wieczór. Smażony karp rów-
nież w ten dzień smakuje inaczej 
niż w każdym innym dniu.

S.G.: Bardzo dziękuję za roz-
mowę.

K.Ż.: Na zakończenie chciała-
bym serdecznie podziękować To-
warzystwu Miłośników Brennej  
i Górek „Jodła” za podanie mojej 
skromnej osoby do Lauru „Srebr-
nej Cieszynianki”. Dziękuję Radzie 
Gminy za zaakceptowanie mojej 
kandydatury i podjęcie uchwały  
w tej sprawie. Dziękuję Panu Wójto-
wi Jerzemu Pilch, a także Pani Kata-
rzynie Macura, Pani Barbarze Greń, 
Pani Dorocie Greń-Grajewskiej, 
Panu Wojciechowi Grajewskiemu 
za opracowanie mojego biogramu  
i wybranie fotografii do oprawy 
multimedialnej. Dziękuję serdecz-
nie za wsparcie, miłe słowa Zarzą-
dowi i Członkom Klubu Seniora 
„Marzenie”, Spółdzielni Brenna  
i wszystkim za życzenia składane 
osobiście, telefonicznie i w me-
diach społecznościowych.
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Mieszkańcy gminy od dawna 
zwracali uwagę na konieczność 
wyznaczenia przejścia dla pieszych 
w okolicy sklepu Wiarus w Brennej 
oraz wykonania fragmentu chod-
nika w tym miejscu. Nie było to 
jednak możliwe ze względu na ko-
nieczność zachowania trwałości 
projektu związanego w moderni-
zacją ulicy Wyzwolenia. W tym roku 
mogliśmy jednak przystąpić do wy-
konania tego zadania. W dniu 14 
listopada 2017 roku została zakoń-
czona budowa chodnika wzdłuż ul. 
Wyzwolenia o długości około 150 
m od skrzyżowania z ul. Markówka 
do skrzyżowania z ul. Jatny w Bren-
nej. Całkowita wartość robót z tym 
związanych wyniosła: 87.642,68 zł. 
Wykonawca prac był Zakład Robót 
Drogowych i Budowlanych Roman 
Marciniak „MAT-BUD” z siedzibą  

w Pszczynie. Mamy nadzieję, że 
dzięki tej inwestycji przejście przez 
drogę stanie się bezpieczniejsze  

i będzie wykorzystywane przez pie-
szych.  

     UG Brenna

Remont ul. Barujec w Brennej
W dniu 6 listopada 2017 roku 

został zakończony remont drogi 
gminnej ul. Barujec w Brennej na 
odcinku 470 metrów. Łączna po-
wierzchnia wyremontowanej na-
wierzchni to ponad 1.500 m2. Mo-
dernizacją objęto również 329 m2 
poboczy, które wykonano w tech-
nologii podwójnego powierzchnio-
wego utrwalenia emulsją i grysami. 

Całkowita wartość robót wynio-
sła 194.693,13 zł. Wykonawcą robót 
była Firma „DRO-MOST” Marek Kunz 
z Brennej. Na realizację tego zadania 
Gmina pozyskała środki pochodzące 
z rezerwy celowej budżetu państwa  
w kwocie: 149.000,00zł. 

Jest to kolejne zrealizowane za-
danie w zakresie poprawy stanu 
infrastruktury drogowej w naszej 
gminie.

   UG Brenna
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Koniec roku to również czas pod-
sumowań zadań inwestycyjnych 
realizowanych w ramach poprawy 
jakości infrastruktury drogowej.  
W ostatnich dniach odebrano 5 ta-
kich inwestycji.

Na ul. Miodowa w Brennej wy-
konano frezowanie istniejącej 
nawierzchni bitumicznej, uzupeł-
niono nawierzchnię kruszywem ła-
manym i frezem asfaltowym. Ścięto 
i wyprofilowano poboczy na całej 
długości drogi ze skropieniem na-
wierzchni poboczy i utrwaleniem 
emulsją i grysami. Wykonano dwa 
sączki w celu odprowadzenia wód 
gruntowych. Całkowita wartość 
prac  to kwota:121.068,10zł. Dłu-

gość drogi wynosi 281 metry. 
Podobne prace zostały wykona-

ne na 136 metrach ul. Stara Droga 
w Brennej. Całkowita wartość tych 
prac to: 83.740,37zł. Na ul. Walen-
tego Krząszcza w Górkach Wielkich 
wykonano stabilizację gruntu, uzu-
pełniono nawierzchnię kruszywem 
łamanym. Ścięto i wyprofilowano 
poboczy na całej długości wraz ze 
skropienie nawierzchni poboczy  
i utrwaleniem emulsją i grysami. In-
westycja ta kosztowała: 79.963,78zł. 
Wykonano również remont mostu 
LNI-38 w drodze gminnej ul. Pila-
rzy w Brennej. Remont polegał na 
wykonaniu reprofilacji powierzchni 
betonowych zaprawa cementowo 

– polimerową, wykonaniu nowej 
płyty jezdnej wraz z gzymsami oraz 
zabudowie barieroporęczy oraz ba-
rier energochłonych na dojazdach. 
Całkowita wartość prac wyniosła 
83.926,10zł. Ponadto wykonano 
prace odwodnienio na ul. Malino-
wej oraz na ul. Hołcyna w Brennej 
polegające na zabudowaniu kory-
tek odwadniających, zabudowaniu 
studni i odprowadzenia wód do po-
bliskich potoków. Wartość prac wy-
niosła dla ul. Malinowej - 11.319,72 
zł, dla ul. Hołcyna - 16.048,44 zł.

  UG Brenna

Remonty i modernizacje dróg gminnych

Zimowe utrzymanie dróg gminnych
W okresie zimowym najczęściej 

pojawiającym się tematem jest od-
śnieżanie dróg. W trakcie tegorocz-
nej zimy na drogach gminnych po-
jawią się dwie firmy dbające o ich 
przejezdność. Za obszar do skrzy-
żowania z ul. Lipowską w kierunku 
Brennej oraz rejon Górek Wielkich 
- Szpotawic odpowiedzialna jest 
firma „DRO-MOST” Marek Kunz sie-

dzibą w Brennej przy ul. Góreckiej 
56, tel. 338536246, 606207593, 
która została wyłoniona w wyniku 
ogłoszonego przetargu. W pozosta-
łych rejonach w Górkach Wielkich 
i Górkach Małych prace związane 
z zimowym utrzymaniem dróg wy-
konywał będzie Zakład Budżetowy 
Gospodarki Komunalnej w Brennej 
z siedzibą w Brennej przy ul. Wy-

zwolenia 34, tel. 33 8536285. Koor-
dynatorem „Akcji Zima 2017/2018” 
z ramienia Urzędu Gminy w Brennej 
jest insp. ds. dróg i mostów Walde-
mar Ornowski tel. 33 8536222 wew. 
222 lub 698675272.

  UG Brenna
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W Brennej jaśniej

Budowa kanalizacji w Górkach Wielkich  
Etap II, zadanie 5

Informacje/WydarzeniaInformacje/Wydarzenia

 W dniu 31 października została 
zakończona budowa długo ocze-
kiwanego oświetlenia ulicznego  
na odcinku Brenna Spalona – Gim-
nazjum o długości około 1,85 kilo-
metra. W ramach inwestycji zabu-
dowanych zostało 37 słupów i 38 
opraw LED. Całkowita wartość robót 
wyniosła: 207.311,05zł. Wykonawcą 
robót była Firma „Szczotka” Arka-
diusz Szczotka z Górek Wielkich.

   UG Brenna

Budowa kanalizacji sanitarnej 
wraz z przyłączami domowymi  
w Górkach Wielkich (Zalesie, 
Nowy Świat, Czarny Las) oraz Gór-
kach Małych (Zamilerze) - Etap II,  
Zad. 5.

W dniu 9 października 2017 r. 
dokonano odbioru końcowego ro-
bót związanych z budową kanali-
zacji sanitarnej wraz z przyłączami 
domowymi w Górkach Wielkich 
(Zalesie, Nowy Świat, Czarny Las) 
oraz Górkach Małych (Zamilerze)- 
Etap II, Zad. 5.

Roboty zostały wykonane 
w okresie od 08.12.2016 r. do 
30.09.2017 roku. Do sieci kanalizacji 
sanitarnej zostały podłączone bu-
dynki na odcinku ulicy Nowy Świat, 
Zalesie i Wiejskiej oraz ulicy Wspól-
nej, Suchej i Franciszka Żerdki.

W ramach zadania wybudowa-
no sieć kanalizacyjną grawitacyjną  
Ø 200/160 łącznej długości 3589 
mb oraz 241 mb przyłączy Ø 160 do 
68 budynków. Roboty zrealizowało 
konsorcjum firm: Lider Konsorcjum: 
HYDRO – INSTAL Zakład Instalacji 

Sanitarnych Homa – Homa Spółka 
Jawna, z siedzibą w Mazańcowicach 
178, 43-391 Mazańcowice, Part-
ner Konsorcjum – INSTAL Cymorek 
Spółka Jawna, z siedzibą w Skoczo-
wie 43-430 przy ul. Granicznej 22 
Pierściec.

Łączna wartość inwestycji wy-
niosła 1.384.265,59 zł brutto.

Mariusz Nowak 
UG Brenna

Reklama w miesięczniku „Wieści znad Brennicy”

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

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

+ 200zł za kolor bez względu na wymiar reklamy

10gr/szt. netto – wkładki, ulotki do gazety
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Czym palić w piecu?
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Przed nami zima, w trakcie któ-
rej znacznie pogarsza się jakość po-
wietrza. 

W ograniczeniu wysokich stężeń 
szkodliwych substancji w powie-
trzu ma nam pomóc Uchwała Nr 
V/36/1/2017 Sejmiku Województwa 
Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r.  
w sprawie wprowadzenia na ob-
szarze województwa śląskiego 
ograniczeń w zakresie eksploatacji 
instalacji, w których następuje spa-
lanie paliw. Jeśli posiadamy piec 
na paliwo stałe to od 1 września 
br. nie możemy spalać w nim węgla 
brunatnego, mułu, flotu, mokrego 
drewna, miału węglowego o bardzo 
drobnym uziarnieniu oraz miesza-
nek węglowych. Spalać możemy 
za to węgiel kamienny, suche i se-

zonowane drewno, ekogroszek czy 
pellety.  

Przypominamy także, że spala-
nie śmieci jest surowo zabronione. 
Podobnie jak elementy związane z 
produkcją mebli tj. sklejki czy płyty 
pokryte okleiną, które również są 
odpadem! 

W przypadku zakupu nowego 
pieca powinniśmy zwracać uwagę, 
czy spełnia on 5 klasę pod wzglę-
dem emisyjności oraz czy posia-
da tabliczkę znamionową z nor-
mą PN-EN 303-5:2012. Natomiast, 
jeśli użytkujemy piec od kilku lat, 
zwróćmy uwagę jaką klasę posiada 
i czy ww. tabliczka jest widoczna. 
Zgodnie z przytoczoną uchwałą, 
jeśli użytkujemy piec dłużej niż 10 
lat lub nie posiadamy tabliczki zna-

mionowej, to należy go wymienić 
do 31 grudnia 2021 r. 

Jakość powietrza możemy mo-
nitorować na bieżąco na stronie 
UG Brenna, wchodząc w zakład-
kę Ochrona Środowiska – Ochro-
nę powietrza – Jakość powietrza, 
gdzie znajdują się bezpośrednie 
linki do Wojewódzkiego Inspek-
toratu Ochrony Środowiska infor-
mującego o aktualnym stanie oraz 
prognozach jakości powietrza oraz 
Głównego Inspektoratu Ochrony 
Środowiska, z kolei bieżące komu-
nikaty zamieszczone są w zakładce 
Systemu Wczesnego Ostrzegania. 

  UG Brenna
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Wyższa stawka opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi na 2018 rok

Informacje/WydarzeniaInformacje/Wydarzenia

Zgodnie z założeniami ustawy 
o utrzymaniu czystości i porząd-
ku w gminach system gospodarki 
odpadami komunalnymi oparty 
ma być na zasadzie samofinanso-
wania (samobilansowania). Zasada 
ta oznacza, iż środki pochodzące  
z opłat za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi uiszczanych przez 
właścicieli nieruchomości powinny 
w całości pokryć koszty związane  
z funkcjonowaniem systemu.  
W konsekwencji na systemie gospo-
darki odpadami komunalnymi gmi-
na nie może zarabiać, jak i nie może 
go dofinansowywać z innych źró-

deł „ogólnego budżetu gminy” (ze 
środków pochodzących co do za-
sady z innych źródeł aniżeli opłata 
za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi). Ustawa wprowadziła 
również w art. 6r zamknięty katalog 
celów na które mogą zostać wydat-
kowane środki z opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi. 
Zgodnie z ustępem 2 tego artykułu 
z pobranych opłat za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi gmina 
pokrywa koszty funkcjonowania 
systemu gospodarowania odpada-
mi komunalnymi, które obejmują 
koszty odbierania, transportu, zbie-

rania, odzysku i unieszkodliwiania 
odpadów komunalnych, tworzenia  
i utrzymania punktów selektywne-
go zbierania odpadów komunal-
nych, obsługi administracyjnej tego 
systemu.

W celu zapewnienia odbioru 
odpadów komunalnych z nierucho-
mości zamieszkałych gmina prze-
prowadziła procedurę przetargową. 
Niestety stawki określone przez 
wykonawców w złożonych ofertach 
wzrosły w stosunku do roku 2017.  
Przeprowadzono zatem kalkulację 
wartości składających się na wyso-
kość stawki.

W związku z koniecznością zachowania zasady samobilansowania się systemu odbioru odpadów Rada Gmi-
ny Brenna podjęła w dniu 30 listopada 2017 roku uchwałę nr XXIV/274/17 w sprawie stawki opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi. Nowe stawki obowiązujące od 1 stycznia 2018 roku zostały  podniesione  
o 2,00 zł i wynoszą: 

 
- za odpady zbierane selektywnie: 12,00 zł od osoby miesięcznie,  
- za odpady zbierane w sposób nieselektywny: 18,00 zł od osoby miesięcznie. 

                  UG Brenna
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Deszcz dofinansowań
Rządowy program  
„Aktywna tablica”

W ramach uzyskanego dofinan-
sowania z Rządowego programu 
rozwijania szkolnej infrastruktury 
oraz kompetencji uczniów i na-
uczycieli w zakresie technologii 
in for mac yjno -komunik ac yjnych 
na lata 2017-2019  „Aktywna ta-
blica”  Szkoła Podstawowa im. 
Tadeusza Kościuszki w Górkach 
Wielkich wzbogaciła się o dwie ta-
blice interaktywne z projektorem 
ultrakrótkoogniskowym  o warto-
ści: 15.496,77 zł. Mamy nadzieję, że 
nowe wyposażenie będzie naszym 
milusińskim ułatwiać i urozmaicać 
naukę.

Nowe książki w szkolnych 
bibliotekach

Biblioteki szkolne w Szkole Pod-
stawowej Nr 2 im. Stefana Żerom-
skiego w Brennej oraz w Szkole Pod-
stawowej im. Tadeusza Kościuszki  
w Górkach Wielkich wzbogaciły się 
o nowości wydawnicze zakupione 
w ramach „Narodowego Progra-
mu Rozwoju Czytelnictwa”. Dzię-
ki pozyskanemu dofinansowaniu  

z budżetu państwa zakupiono nowe 
książki o łącznej wartości: 15.000,00 
zł.  

Gabinety profilaktyczne  
w szkołach lepiej doposażone

Dla każdego rodzica rzeczą 
podstawową jest troska o zdrowie  
i bezpieczeństwa dziecka. Podziela-
jąc te starania  Wójt Gminy wystą-
pił o dofinansowanie doposażenia 
gabinetów profilaktyki zdrowotnej 

i pomocy przedlekarskiej zorgani-
zowane w Szkole Podstawowej Nr 
2 im. Stefana Żeromskiego w Bren-
nej oraz w Szkole Podstawowej im. 
Tadeusza Kościuszki w Górkach 
Wielkich. Dzięki pozytywnej decyzji 
przyznającej środki w łącznej wyso-
kości: 8.429,00 zł zostaną dla tych 
szkół zakupione podstawowe po-
moce i narzędzia oraz wyposażenie 
gabinetów profilaktyki zdrowotnej.

  UG Brenna

Budowa obiektów małej architektury w ramach  
rozbudowy Ośrodka pod Brandysem

W listopadzie 2017 r. dokonano 
odbioru końcowego robót związa-
nych z realizacją inwestycji pn. „Bu-
dowa obiektów małej architektury 
(urządzeń rekreacyjnych) w ramach 
rozbudowy Ośrodka pod Brandy-
sem w Górkach Wielkich przy ul. 
Sportowej”. Inwestycja polegała na 
doposażeniu istniejącego obiektu 
sportowego o: mini rampę, urzą-
dzenie street workout, huśtawkę 
wahadłowo - obrotową wraz z do-
stawą i montażem urządzeń małej 
architektury oraz wykonanie na-
wierzchni bezpiecznych.

Roboty wykonywała w okresie 

Informacje/WydarzeniaInformacje/Wydarzenia
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od 12.10.2017 r. do 14.11.2017 r. 
firma FHU „HUSE” Sebastian Hulbój 
z siedzibą w Bielsku–Białej, ul. Zie-
lona 6.

Szczegółowy zakres rzeczowy 
inwestycji obejmował:
- dostawę i montaż mini-rampy 
wraz z utwardzeniem placu prze-
znaczonego pod jej lokalizację,
- dostawę i montaż urządzenia 
typu „street workout parku” wraz  
z budową nawierzchni bezpiecznej 
w postaci mat przerostowych,
- dostawę i montaż huśtawki waha-
dłowo-obrotowej wraz z wykona-
niem nawierzchni bezpiecznej po-
liuretanowej,
- budowę ciągu pieszego z kostki 
brukowej wraz z podbudową łączą-
cego miejsce inwestycji z istnieją-
cym ciągiem pieszym zlokalizowa-
nym przy ulicy Sportowej,
- dostawę i montaż dwóch latarni 
oświetleniowych zasilanych ogni-
wami fotowoltaicznymi,
- dostawę i montaż czterech ławek 
parkowych,

- dostawę i montaż kosza na śmieci,
- dostawę i montaż tablicy informa-
cyjnej i regulaminowej.

Wartość robót wyniosła: netto: 
195.090,47 zł, brutto:  239.961,28 zł.

Projekt jest dofinansowany ze 
środków Europejskiego Funduszu 

Rolnego na rzecz Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich w ramach Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020 w wysokości 
139.970,00 zł.

       UG Brenna

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Informacje/WydarzeniaInformacje/Wydarzenia
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Projekt  „Beskid Śląski - wspólne dziedzictwo”
Remont budynku Starego Kina, 

w którym już za niedługo powsta-
nie Beskidzki Dom Zielin „Przytulia” 
jest częścią transgranicznego pol-
sko-czeskiego projektu pn. „Beskid 
Śląski – wspólne dziedzictwo”. Part-
nerem Brennej jest Bystrzyca, miej-
scowość położona w Czechach, na 
tzw. „Zaolziu”, oddalona zaledwie 
30 km od naszej gminy.

Nasi partnerzy, w ramach pro-
jektu, remontują strefę niedaleko 
dworca kolejowego, tuż obok kina, 
gdzie zostaną zagospodarowane 
pomieszczenia na poddaszu i na 
parterze na cele turystyczne. Po-
wstanie muzeum kultury ludowej 
beskidzkich górali, gdzie w ekspo-
zycjach zostaną wyostrzone po-
wiązania naszych miejscowości,  
a jest ich bardzo dużo, począwszy 
od podobieństw w strojach ludo-
wych, poprzez wspólne zwyczaje  
i bardzo zbliżoną gwarę. Poza strefą 
wystawienniczą w odnowionym bu-
dynku powstanie Centrum Informa-
cji Turystycznej, gdzie turyści będą 
mogli zasięgnąć wiedzę o obu part-

nerskich gminach. Bystrzycki MUS-
IC i brenneńska „Przytulia”, to dwa 
oddziały, które łączyć ma wspólne 
dziedzictwo, kulturowe, jak i przy-
rodnicze, w obu budynkach, poza 
częścią wystawienniczą, zostanie 
stworzona otwarta  przestrzeń edu-
kacyjna dla warsztatów tematycz-
nych, regionalnych oraz wydarzeń 
kulturowych.

Remonty budynków, po obu 
stronach Olzy, zarówno w Brennej, 
jak i w Bystrzycy, to tylko część 
działań projektowych, w ramach 

programu realizowanych jest wiele 
przedsięwzięć promocyjnych. Już 
teraz można odwiedzić stronę inter-
netową, utworzoną przez naszych 
sąsiadów (www.slezske-beskydy.
cz), gdzie można śledzić postępy  
w pracach zarówno po polskiej, jak  
i czeskiej stronie. Obecnie tworzone 
są szlaki, rowerowe, piesze, samo-
chodowe, które łączyć będą nasze 
miejscowości, w ramach ich promo-
cji powstaną mapy, przewodniki,  
a także aplikacja i gra terenowa, 
która ma zachęcić do korzystania  
z naszych wspólnych atrakcji. 
Wszystkie działania mają na celu 
rozwój transgranicznego rynku pra-
cy, szczególnie w branży turystycz-
nej, w oparciu o zwiększony ruch 
turystyczny związany z uruchomie-
niem nowego produktu turystycz-
nego. Dzięki realizacji projektu 
dojdzie do efektywnego i zrówno-
ważonego wykorzystania potencja-
łu przyrodniczego i kulturowego 
Beskidu Śląskiego. Poprzez realiza-
cję działań projektu zostanie stwo-
rzona transgraniczna infrastruktura 
mająca kompleksową prezentację 
materialnego dziedzictwa Beskidu 
Śląskiego.

 Dorota Greń-Grajewska
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Gminne ćwiczenia zgrywające jednostek 
OSP Gminy Brenna 

W dniu 20 października br. odby-
ły się gminne ćwiczenia jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych  
z terenu gminy Brenna. Głównym 
celem ćwiczeń było: sprawdzenie 
skuteczności alarmowania jedno-
stek straży pożarnych, sprawdzenie 
czasu dojazdu na miejsce ćwiczeń, 
doskonalenie współdziałania jed-
nostek na miejscu akcji ratowniczej 
(organizowanie punktów czerpania 
wody, umiejętności sprawowania 
łączności radiowej oraz kierowania 
działaniami ratowniczo-gaśniczy) 
oraz doskonalenie taktycznych za-
sad postępowania podczas poża-

rów lasu. Przećwiczono kilka epi-
zodów i wariantów możliwych do 
wystąpienia podczas rzeczywistej 
akcji. Przygotowane na tę okazję 
założenia zakładały rozległy pożar 
lasu z małymi, niezapowiedzianymi 
niespodziankami dla ćwiczących  
m. in. udzieleniem pomocy osobom 
poszkodowanym w skutek prowa-
dzenia nieskutecznej akcji ratowni-
czej. Ćwiczenia przebiegły bardzo 
sprawnie. Nie zgłoszono żadnych 
urazów ratowników i uszkodzeń 
sprzętu. W ćwiczeniach wzięło 
udział blisko 50-ciu strażaków ra-
towników ze wszystkich trzech jed-

nostek naszej gminy oraz Jednostki 
Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej 
Straży Pożarnej w Skoczowie. Dzia-
łaniami ratowniczymi podczas ćwi-
czeń kierował Komendant Gminny 
Związku OSP RP dh Józef Ferfecki. 
Z ramienia gminy ćwiczenia nad-
zorował Wójt Gminy Brenna Jerzy 
Pilch, Państwowej Straży Pożarnej 
mł. bryg. Dariusz Walek dowódca 
JRG w Skoczowie. Nadzorujący po-
zytywnie ocenili przebieg ćwiczeń. 
Założone cele zostały wykonane 
prawidłowo.   

      Jan Czernicki UG Brenna

Informacje/WydarzeniaInformacje/Wydarzenia
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Powiatowe zawody sportowo – pożarnicze 

Wycieczka do Mysłowic

W dniu 18 listopada 2017 r. na 
stadionie miejskim „Beskid” w Sko-
czowie odbyły się Powiatowe Za-
wody Sportowo – Pożarnicze dru-
żyn Ochotniczych Straży Pożarnych 
z terenu powiatu cieszyńskiego. 
Zmagania sportowe rozegrane zo-
stały w dwóch konkurencjach: bieg 
sztafetowy z przeszkodami oraz 
rozwinięcie bojowe. Organizato-
rem zawodów był Zarząd Oddziału 
Powiatowego ZOSP RP w Cieszynie.  
W zawodach uczestniczyło 27 sekcji 

w tym: w grupie „A”  22 mężczyzn   
i w grupie „C” 5 kobiet. 

Powiatowe zawody sportowo 
pożarnicze w grupie „A” wygra-
ła drużyna z jednostki OSP Chy-
bie. Drugie miejsce zajęła drużyna  
z Mnicha, a trzecie z Wisły Jawornik. 

W grupie „C” pierwsze miejsce 
zdobyły druhny z Mnicha, drugie  
z Ustronia Nierodzim, a trzecie  
z OSP Koniaków Centrum.   

W konkurencji „Musztra” dla 
grup A i C pierwsze miejsce zdobyli 

druhowie z Wisły Jawornika. Dru-
gie miejsce przypadło ich kolegom  
z Bażanowic, a trzecie paniom Ko-
niaków Centrum.   

Naszą gminę reprezentowa-
ły dwie drużyny męskie z Brennej 
Centrum i Górek Wielkich, zajmując 
w  klasyfikacji generalnej zawodów 
7 i 11 miejsce. 

 Jan Czerniki  
 UG Brenna

Dnia 29.11.2017 członkowie 
Młodzieżowej Drużyny Pożarni-
czej z Brennej Leśnicy uczestniczyli   
w wycieczce do Muzeum Pożar-
nictwa w Mysłowicach. Celem wy-
cieczki było poszerzenie wiedzy  
i zapoznanie się z historią Straży 
Pożarnej. Muzeum zostało utworzo-
ne 14 września 1975 roku. Dzieci za-
poznały się z ekspozycją , prezentu-
jącą zabytkowy sprzęt gaśniczy do 
którego należą :
1.Motopompy - kolekcja moto-
pomp od okresu międzywojenne-
go do lat 80. XX w., wśród których 
znajdują się zarówno motopompy 
polskie jak i zagraniczne. Do naj-
ciekawszych okazów należy moto-
pompa Leopolia firmy Unia Stra-
żacka  z 1933 roku czy motopompa 
firmy Scammell z 1936 roku.
2. Sikawki ręczne i powozowe - sta-
nowią najbogatszy zbiór ekspona-
tów prezentowanych w Centralnym 
Muzeum Pożarnictwa. Najstarszy 
zabytek z tej grupy to pochodzą-
ca z 1717 roku sikawka konna wy-
konana w opactwie Cystersów  
w Henrykowie na Dolnym Śląsku. 
Na szczególną uwagę zasługuje 
także sikawka konna z 1844 roku 
ufundowana dla gminy Neudorf czy 
sikawki konne firmy Knaust.
3.Samochody pożarnicze - prezen-
tujące przekrój techniki pożarni-
czej począwszy od początku  XX 
w. po współczesność. Najstarszy 

eksponowany samochód wypro-
dukowany został przez firmę Benz-
Gaggenau w 1913 roku. Czasy PRL
-u reprezentowane są m.in. przez 
pojazdy  marki Star, w tym przez 
prototyp samochodu Star P 25  
z 1957 roku czy Star 20 z 1953 roku. 
Bogata jest także kolekcja specja-
listycznych samochodów pożarni-
czych, wśród których najstarszym 
eksponatem jest autodrabina Magi-
rus z 1927 roku.
4.Hełmy- unikatowa kolekcja, na 
której zgromadzono eksponaty po-
chodzące z XIX i XX w. Do najcen-
niejszych należą hełmy skórzane 
oficerskie i mosiężne, wśród któ-
rych najstarszy wyprodukowany 
dla Fabryki Cukrów w Młynowie  
pochodzi z 1860 roku.
5.Mundury-obejmują kolekcję mun-
durów galowych oraz bojowych, za-
równo polskich jaki zagranicznych. 
Do grupy najciekawszych zaliczyć 
można ubranie bojowe wykorzy-

stywane przez Ochotniczą Straż 
Pożarną z Niepokalanowa, na które 
składa się czarny habit, bawełniany 
fartuch wiązany z tyłu oraz pas bo-
jowy z toporkiem.
6. Sztandary - ekspozycja przed-
stawia wartościowy pod wzglę-
dem artystycznym i historycznym 
zbiór sztandarów z terenu całego 
kraju. Do najciekawszych należą 
pochodzący z 1929 roku sztandar 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Ka-
towicach-Ligocie nadany z okazji 
jubileuszu 25-lecia jednostki.

Wycieczka była bardzo ciekawa. 
Dzieci zdobyły dużą dawkę niezwy-
kłej wiedzy, którą mogą wykorzy-
stać  na  zajęciach  MDP.  Wycieczkę 
zorganizował prezes OSP Brennej 
Leśnicy druh Bogdan Gruszczyk 
przy współudziale pani Krystyny Ta-
rasewicz.

                     
     Krystyna Tarasewicz

Informacje/WydarzeniaInformacje/Wydarzenia
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Swoje święto obchodzili seniorzy
Październik to miesiąc, w któ-

rym obchodzony jest Dzień Seniora 
i Dzień Osób Starszych. Z tej okazji 
24.10.br w strażnicy OSP Brenna 
Centrum spotkała się prawie setka 
seniorów Klubu Seniora „Marzenie” 
z Brennej.  

Zebranych powitał prezes Klu-
bu Ludwik Gluza i wójt gminy Jerzy 
Pilch. Wśród zaproszonych gości 
byli również: pani skarbnik Joanna 
Macura, dyr. Promocji Zdrowia ze 

Starostwa Barbara Kłosowska oraz 
Milena i Bronisław Nytra – prezes 
Klubu Seniora w Bystrzycy w Cze-
chach. Zaproszeni goście również 
złożyli nam życzenia.

Pan Ludwik Gluza zaznaczył, 
że w poszczególnych przedzia-
łach wiekowych w naszym klubie 
jest: 60 osób 60+, 57 osób 70+  
i 14  osób 80+ . Zaś w Gminie Brenna 
statystyka wygląda tak: 1269 osób 
60+, 655 osób 70+, 326 osób 80+, 

co świadczy o tym, że seniorów 
przybywa z każdym rokiem, z czym 
muszą się zmierzyć samorządy. Cie-
kawą wykładnie  pojęcia „seniora” 
przedstawiła pani Maria Małysz. 
Pyszne menu przygotowała Firma 
Cateringowa Rycha z Zaborza wraz 
z własnym zespołem muzycznym. 
Personel robił wszystko, aby zado-
wolić najwybredniejszych. Kropkę 
nad „i” postawiła kapela „Malinio-
rze” z Brennej. W tak przemiłej i ser-
decznej atmosferze spędziliśmy ten 
wyjątkowy dzień, który na długo 
będzie gościł w naszej pamięci.

Wielkie podziękowania należą 
się również panu prezesowi OSP 
Brenna Centrum Józefowi Ferfec-
kiemu, za przychylność seniorom. 
Dzięki panu Józefowi seniorzy nie 
po raz pierwszy mogli zorganizo-
wać tak liczną imprezę. 

  Ludwik  Gluza

Japonia - kraj kwitnącej wiśni
W czwartkowe popołudnie 9 li-

stopada 2017r. w budynku amfite-
atru w Brennej odbyło się spotka-
nie z Panią Janiną Hławiczka, która 
zabrała nas w niezwykłą podróż do 
Japonii. 

Podróżniczka pokazała nam kraj, 
który składa się z czterech głów-
nych wysp: Hokkaido, Honsiu, Siko-
ku i Kiusiu oraz ponad 6800 mniej-
szych wysp. Zwiedziliśmy nie tylko 
stolicę Japonii – Tokio, ale również 
wiele innych ciekawych miejsc. 

W trakcie prezentacji poznali-
śmy różne zwyczaje mieszkańców, 
mogliśmy zobaczyć jak wygląda ce-
remonia związania z parzeniem zie-
lonej herbaty. Dzięki opowieściom 
przeplatanymi pięknymi zdjęciami 
zasmakowaliśmy kuchni japońskiej 
m. in. rybnych potraw, owoców mo-
rza, w tym wodorostów.

Z ciekawych miejsc, które zo-
stały zaprezentowane warto wspo-
mnieć o Muzeum Pokoju Hiroszima 

wraz z Parkiem Pokoju w centralnej 
części Hiroszimy. Muzeum poświę-
cone jest tragicznym wydarzeniom 
z II wojny światowej – zrzuceniu 
bomb atomowych na Hiroszimę  
i Nagasaki. Miejsce robi wstrząsają-
ce wrażenie. Na wystawie prezento-
wane są zdjęcia wykonane zaraz po 
wybuchu bomby oraz przedmioty 
codziennego użytku, a właściwie to 
co po nich zostało.

Podziwialiśmy Pałac Cesarski 
usytuowany w samym centrum To-
kio i rozciągające się wokół niego 
Ogrody Cesarskie z pięknie kwitną-

cymi hortensjami i irysami. Na jed-
nym ze zdjęć mogliśmy podziwiać 
wulkan, a zarazem najwyższy szczyt 
Japonii - Fudżi 3 776 m n.p.m. Naj-
bardziej zaskakującym widokiem 
był jednak pies w dziecięcym wóz-
ku.

To tylko namiastka tego co do-
wiedzieliśmy się o Japonii. Z pew-
nością przekazane ciekawostki  
i praktyczne informacje zachęcą co 
poniektórych do wyjazdu akurat  
w do tego państwa.

  
 Informacja Turystyczna

Informacje/WydarzeniaInformacje/Wydarzenia
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Nowa publikacja o Brennej - „Karol F. Sabath.  
Portret listami pisany”

Strategia Obywatelska Gminy Brenna

Wspaniały, zabytkowy gmach 
„Domu Katolicko-Ludowego" (zwa-
nego „Lokalem" lub „Starym Ki-
nem") w centrum wsi, setki listów, 
i artykułów, a także dziesiątki bez-
cennych pamiątek i dokumentów, 
ratowanych przed zniszczeniem  
z rąk hitlerowców w czasie II wojny 
światowej - oto tylko część dzie-
dzictwa, jakie pozostawił po sobie 
Karol F. Sabath przyszłym pokole-
niom. O nich, a także innych tajem-
nicach z jego życia przekonać się 
będzie można szczegółowo z publi-
kacji, zawierającej m.in. unikatowe 
zapisy, pochodzące z jego listów, 
pisanych do narzeczonej, a później 
żony, zdradzających nie tylko dzieje 
ich pięknej miłości, ale tez szerokie 
podłoże, toczącego się przed stu 
laty we wsi życia.

Kim był Karol F. Sabath? Uro-
dzony w 1903 roku w Gutach (dziś 
część Trzyńca w Rep. Czeskiej), do-
rastający w Brennej, całe zawodo-
we życie spędził w Cieszynie, gdzie 
piastował funkcje administratora, 
a później redaktora „Gwiazdki Cie-
szyńskiej". Na stanowisku tym byt 
spadkobiercą tradycji najlepszych 
synów ziemi cieszyńskiej - Pawła 
Stalmacha i ks. Józefa Londzina.  
Z tym ostatnim, nazywanym „het-
manem śląskim" blisko współpra-

cował, podobnie 
jak z innymi wy-
bitnymi działa-
czami i literatami  
z środowiska kato-
lickiego i narodo-
wego, ( jak np.: ks. 
Emanuel Grim, ks. 
Rudolf Tomanek, 
Jerzy Probosz, Pa-
weł Musioł). Zapi-
sał się w historii 
przede wszystkim 
jako wielki spo-
łecznik, działający 
na stanowiskach 
k i e r o w n i c z y c h  
w wielu (nawet  
9 jednocześnie!) 
organizacjach Cie-
szynie i w Brennej. 
W tej ostatniej, 
wziął na siebie rolę 
inicjatora i reali-
zatora głównego 
ciężaru prac przy 
przedsięwzięciach 
s p ó ł d z i e l c z y c h , 
oświatowych i kul-
turalnych. Samouk, który ukoń-
czywszy jedynie jednoklasową 
szkołę.

Towarzystwo Miłośników Bren-
nej i Górek pragnie uczcić jego 

postać wydając, dzięki wsparciu 
Urzędu Gminy Brenna, publikację 
oraz organizując serię spotkań, ma-
jących upamiętnić jego losy.  

      Wojciech Grajewski

Stowarzyszenie Rozwoju Inte-
gracja bierze udział w realizacji pro-
jektu współfinansowanego przez 
Ministerstwo Pracy i Polityki Spo-
łecznej w ramach Funduszu inicja-
tyw obywatelskich. Rodzaj zadania 

publicznego: „Aktywni obywatele”. 
Kierunek działania: „Zwiększenie 
wpływu obywateli na polityki pu-
bliczne”. 

Celem projektu jest skonstru-
owanie Strategii Obywatelskiej 
Gminy Brenna, na podstawie infor-
macji uzyskanej bezpośrednio od 
mieszkańców podczas konsultacji.
Gotowa Strategia Obywatelska 
Gminy Brenna zostanie przekaza-
na organizacjom pozarządowym  

oraz władzom gminnym, będzie 
również dostępna w wersji elektro-
nicznej w Internecie z możliwością 
pobrania. 

Liczy się zdanie każdego z Was. 
Razem możemy wyznaczyć kieru-
nek rozwoju Naszej miejscowości.
    
 Stowarzyszenie 
 Rozwoju integracja
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„Święta Łucja dnia przyrzuca” 
powiadają górale Beskid Śląskiego, 
co oznacza zbliżanie się Nowego 
Roku. Od Św. Łucji górale zapisują 
też pogodę, bo każdy kolejny dzień 
odpowiada kolejnemu miesiącowi 
w następnym roku. Śnieg padający 
13 grudnia zwiastuje zimny i śnież-
ny styczeń, mróz 14 grudnia, to 
mroźny luty itd. aż do wigilii. 

Niektórzy górale odnotowują 
pogodę dwa razy dziennie, rano  
i wieczorem, co pozwala przepowie-
dzieć pogodę na pierwszą i drugą 
połowę miesiąca. Podobnie wróży 
się aurę na noce, obserwując 12 dni 
od wigilii do Trzech Króli. Pozwalało 
to góralom określić przyszłoroczne 
plony. I tak, gdy w wigilię świeciło 
słońce, zwiastowało to dobre zbio-
ry ziemniaków. Aura mglista nato-

miast zapowiadała plony mizerne.
Od 13 grudnia do wigilii, gó-

rale odkładali codziennie jedno 
drewienko, aby nim palić w wigilię 
rano w piecu. Jednak moc ognia 
mogła ściągnąć do chaty czarowni-
ce, które odbierały krowom mleko. 
Dlatego nie daj Boże, by pierwszą 
osobą, która przyszła była jakaś 
sąsiadka. Wtedy mogła być uzna-
na za czarownicę, a domownikom 
zwiastowało to nieszczęśliwy nad-
chodzący rok. Pożądane było, by 
pierwszą osobą odwiedzającą był 
mężczyzna lub dziecko, przynosiło 
to szczęście.

Skłóceni górale śląscy, zanim 
zasiadają do wieczerzy wigilijnej 
obowiązkowo muszą się pogodzić. 
Najlepiej mogą to zrobić przy „pół-
ecce wilijówki”, „gorzołeczki” na 

spirytusie, przypalanej na cukrze 
i doprawianej goździkami i cyna-
monem. Aby „wilijówka” się „prze-
trowiła”, góralki przygotowują ją 
odpowiednio wcześnie i trzymają 
pod kluczem bo chłopów kusi żeby 
wcześniej popróbować. Góralki też 
wydzielają ją przy zażegnaniu swa-
rów. Pogodzeni górale mogą za-
siąść do wieczerzy.

Obyczaje, które „na gronicz-
kach się wyhodowały”, aktualne są 
do dziś. Tradycja zakazuje w wigi-
lię rąbać drzewo. Gdy trzeba było 
coś pożyczyć to wysyłano dziecko. 
Broń Boże babę po coś wysłać! Baba 
symbolizuje złe moce, które „mlyko 
krowom odbiyrajóm”.

/Z archiwum Wieści znad Brenni-
cy, NR 4,5/98, Listopad 1998r./

Świątecznie - ze starych zwyczajów góralskich

KulturaKultura

Przysłowia na grudzień i styczeń

Święto Łuca dnia przirzuca.
Na świętą Łuce noc z dniym się tłu-
cze.
Na świętego Tóma siedż dóma.
Człowiek najy się dwa razy w roku 
– w tą świętą wilije i jak się świnia 
zabije.
Gdo oberwie w Wilije, tyn bydzie 
bity przez cały rok.
We Wilije se synków bije, a we świę-
ta dziywczęta.

/Jan Szymik, Doroczne zwyczaje  
i obrzędy na Śląsku Cieszynskim/

Mroźne Gody, wczesne wody, a jak 
słota, późno błota.
Gdy choinka tonie w wodzie – jajko 
toczy się po lodzie.

/Z archiwum Wieści znad Brennicy, 
NR 5, grudzień 2003r./

Na Nowy Rok dnia przybywa na ba-
rani skok.
Na Nowy Rok jasno – w gumnach 
będzie ciasno.
Kiedy w styczniu deszcz leje, złe 
robi nadzieje.

Styczeń – do pieca się przyczyń.
Jak Makary pogodny, wrzesień bę-
dzie płodny.
Kiedy Paweł się nawróci, zima na 
wspak się obróci.

/Z archiwum Wieści znad Brennicy, 
NR 6, styczeń-luty 2004r./

Świąteczne przepisy na drobne 
ciasteczka cieszyńskie

Rogaliki orzechowe
30 dag mąki
10 dag zmielonych orzechów
16 dag masła
10 dag cukru pudru
1 jajko
 ½  łyżeczki proszku do pieczenia  

Rogaliki waniliowe
20 dag mąki
20 dag mąki ziemniaczanej
10 dag cukru pudru
15 dag masła
 2 żółtka
2 łyżki kwaśnej śmietany
Cukier wanilinowy

Wyrobić ciasto. Odstawić na 3 go-
dziny do lodówki. Formować  roga-

liki. Piec 10 minut w 180 stopniach. 
Gorące obtaczać w cukrze pudrze.

Bawole oczka
40 dag masła
15 dag cukry pudru
- utrzeć, dodać:
2 żółtka na twardo przetarte przez 
sito
12 dag kokosu
2 łyżki rumu

Wyrobić ciasto. Formować kulki.  
W środek włożyć rodzynkę.

Szyszki 
20 dag krówek
20 dag toffi
20 dag masła
2 płaskie łyżki kakao

Rozpuścić wszystkie składniki  
w rondlu i do gorącego dodać  
1 woreczek ryżu dmuchanego. Wy-
mieszać i gorące formować przy po-
mocy łyżeczki.
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Pięknie czytali w Górkach
Sukces I edycji Gminnego Kon-

kurs Pięknego Czytania „Czytoma-
nia” zmobilizował organizatorów 
do ponownego zorganizowania wy-
darzenia. Konkurs odbywa się pod 
patronatem Wójta Gminy Brenna 
Jerzego Pilcha.

Aż 57 uczniów ze wszystkich 
szkół podstawowych, 17 listopada 
zapełniło salę gimnastyczną Ze-
społu Szkół Publicznych w Górkach 
Wielkich. Klasy 2-3 prezentowały 
utwory Hansa Christiana Anderse-
na – duńskiego pisarza, poety, ba-
śniopisarza. Starsze roczniki czytały 
książki Małgorzaty Musierowicz – 
polskiej pisarki, ilustratorki, autorki 
felietonów oraz Andrzeja Maleszka 
– polskiego reżysera, scenarzysty  
i pisarza. 

Jury konkursu w składzie: Bar-
bara Janasik – polonistka, „kowal” 
wielu umysłów humanistycznych, 
Małgorzata Cieślar – bibliotekar-
ka, organizatorka wielu spotkań, 
warsztatów dla dzieci, Jolanta Skó-
ra – logopeda, poetka, prezes klubu 
literackiego „Nadolzie” oraz Helena 
Kalicka – polonistka, propagatorka 
kultury regionalnej, miało bardzo 
trudne zadanie, aby wśród tylu 
uczestników wybrać najlepszą trój-
kę. Zmaganiom uczniów bacznie 

przyglądali się: zastępcy dyrekto-
ra szkoły Beata Szałkowska i Ewa 
Nędzi oraz zastępca Wójta Gminy 
Brenna Krzysztof Majeran.

Wyniki w klasach 2-3:
I miejsce: Syska Tobiasz – SP im. Ta-
deusza Kościuszki w Górkach Wiel-
kich,
II miejsce: Krzempek Tomasz – SP 
im. Tadeusza Kościuszki w Górkach 
Wielkich,
III miejsce: Herzyk Marek – SP nr 1 
im. Janusza Korczaka w Brennej,
Wyróżnienie: Pyda Dawid – SP im. 
Tadeusza Kościuszki w Górkach 
Wielkich,
Wyróżnienie: Matula Krzysztof – SP 
im. Tadeusza Kościuszki w Górkach 
Wielkich.
 

Wyniki w klasach 4-6:
I miejsce: Heller Julian - SP im. Ta-
deusza Kościuszki w Górkach Wiel-
kich,
II miejsce: Duda Nikola – SP im. Ta-
deusza Kościuszki w Górkach Wiel-
kich,
III miejsce: Greń Wiktoria – SP nr 1 
im. Janusza Korczaka w Brennej,
Wyróżnienie: Pokładnik Nikola – SP 
im. Tadeusza Kościuszki w Górkach 
Wielkich,
Wyróżnienie: Sidzina Maria –  SP nr 
1 im. Janusza Korczaka w Brennej.

Organizatorzy konkursy: Pani 
Bogusława Gwizdoń oraz Małgorza-
ta Nalepa zadbały nie tylko o piękną 
scenografię i dobrą atmosferę, ale 
również o smaczny poczęstunek.

  Sonia Gawlas
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Wycieczka uczniów breńskich szkół do Wiednia
W dniu 20 października ucznio-

wie kl. 2B Gimnazjum przy SP Nr 
1. w Brennej oraz kl. 7 SP Nr 2  
w Brennej wybrali się na jednodnio-
wą wycieczkę do pięknego Wied-
nia.  Celem wycieczki było prak-
tyczne sprawdzenie przez uczniów 
ich znajomości języka angielskiego 
i niemieckiego, a także poznanie 
bogactwa architektury, kultury i hi-
storii stolicy Austrii. 

Po wczesnej pobudce w Bren-
nej, przed godziną czwartą rano, 
uczniowie dojechali do Wiednia, 
zaczynając zwiedzanie od letniej 
rezydencji Habsburgów, czyli pała-
cu i ogrodów w Schoenbrunn. Pod 
koniec zwiedzania rezydencji mło-
dzież udała się do Muzeum Powo-
zów Cesarskich, gdzie obok olbrzy-
mich karoc znajdowały się suknie 
ostatniej cesarzowej Elżbiety Ba-
warskiej, zwanej Sisi. Stroje miały 
nieprawdopodobnie wąskie wcięcie 
w talii – poniżej 30 cm. Następnie 
uczniowie przejechali na wiedeński 
Ring, wewnątrz którego znajduje 
się Stare Miasto. Przeszli pod kate-
drę św. Szczepana, zwiedzając po 
drodze cerkiew prawosławną. Póź-
niej udali się pod Dom Mozarta, ko-
ściół krzyżacki, kościół kawalerów 
maltańskich oraz pomnik Mozarta 

w ogrodach zamkowych. Potem 
skierowali się do Muzeum Histo-
rii Naturalnej (Naturhistorisches 
Museum in Wien) z tysiącami eks-
ponatów świata przyrody ożywio-
nej i nieożywionej umieszczonych  
w pięćdziesięciu olbrzymich salach, 
zgodnie z systematyką Linneusza. 
W dalszej kolejności udali się pod 
Parlament, Nowy Ratusz, Teatr Miej-
ski oraz do ogrodów Volksgarten  
z pomnikiem cesarzowej Sisi. Obok 
Teatru Miejskiego uczniowie mogli 
zobaczyć prezentację pojazdów ar-
mii austriackiej  z czołgami Leopard.  
Przechodząc pod zimową rezyden-
cję Habsburgów, czyli pod pałac 
Hofburg, minęli się bardzo blisko 
(kilka metrów) z nowym, młodym 
kanclerzem (premierem) Austrii,  
p. Sebastianem Kurtzem, które-
go początkowo opiekunowie wy-
cieczki ze względu na Jego młody 
wiek, wzięli za gwiazdę telewizyjną. 
Po tym spotkaniu młodzi turyści  
z Brennej zwiedzili Hofburg, plac 
św. Michała z ruinami rzymski-
mi (Wiedeń założyli Rzymianie  
w I wieku jako Vindobonnę). 
Uczniowie zwiedzili kościół Au-
gustianów, gdzie znajdują się ser-
ca cesarzy. Udali się pod Alberti-
nę, piękną operę wiedeńską. Idąc  

w stronę długo wyczekiwanego fast 
– food’u, młodzież minęła kościół 
Kapucynów, w którym znajdują się 
groby cesarzy austriackich. Po do-
tarciu do lokalu gastronomicznego 
uczniów czekało praktyczne zdanie 
egzaminu ze znajomości języków 
obcych – musieli sobie sami zamó-
wić posiłek. I z tym dali sobie radę. 
Po zasłużonym posiłku i odpoczyn-
ku udali się główną ulicą handlową 
– Kartnerstrasse na Plac Szwedzki, 
gdzie podjechał autobus. 

Ostatnim punktem zwiedzania 
była wizyta w bajecznie wygląda-
jącym domu Hundertwassera, wy-
budowanym jak się wydaje wbrew 
wszelkim zasadom zachowania 
proporcji i symetrii.  Uczniowie 
pełni wrażeń tego samego dnia  
o godz. 23.00 wrócili do Brennej.  
Z wycieczki pozostały wspomnie-
nia, nieocenione wrażenia i liczne 
zdjęcia. Wycieczkę społecznie pi-
lotował i oprowadził po pięknym 
Wiedniu nauczyciel historii w SP 
Nr 1 - Piotr Skałka. Wycieczka dla 
uczniów była tania, zorganizowana 
na zasadzie "non profit'. 

 Opracował: Piotr Skałka                       
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Nasza biblioteka zmienia się dla Was…
Od czerwca 2017 r. w Szkole 

Podstawowej nr 2 w Brennej reali-
zowany jest Narodowy  Program 
Rozwoju Czytelnictwa. Celem pro-
gramu jest „rozwijanie zaintereso-
wań uczniów przez promowanie  
i wspieranie rozwoju czytelnictwa 
wśród dzieci i młodzieży, w tym 
zakup nowości wydawniczych”. Na 
ten cel szkoła otrzymała 15.000 zł 
wsparcia. Biblioteka dzięki zaanga-
żowaniu dyrekcji szkoły, rodziców, 
nauczycieli, a przede wszystkim 
uczniów prowadzi różnorodne ak-
cje mające na celu promocję czy-
telnictwa. Jednym z pierwszych 
działań,  jakie podjęliśmy było zor-
ganizowanie szkolnych wyborów 
książek pt. „Wybieracie co czytacie”. 
Dzięki wyborom, ankietom i indy-
widualnym rozmowom z czytelni-
kami pozyskaliśmy informacje nt. 
preferencji czytelniczych naszych 
uczniów. Pozwoliło nam to na roz-
budowanie  księgozbioru zgodnie 
z potrzebami, oczekiwaniami na-
szych czytelników. Zakupiliśmy nie 
tylko lektury szkolne, ale wiele róż-

nych, ciekawych publikacji tak, by 
każdy znalazł coś dla siebie. 

W październiku obchodziliśmy 
Ogólnopolski Dzień Głośnego Czy-
tania, którego zwieńczeniem był 
konkurs pięknego czytania. Dużym 
zainteresowaniem w społeczności 
szkolnej cieszył się Dzień Pluszowe-
go Misia, który również był dobrym 
pretekstem do czytelniczych dzia-
łań. Kolejnym nietypowym świętem 
w jakim braliśmy udział były „Uro-
dziny Walta Disneya”. Powróciliśmy 
do czasów Myszki Micky, Kaczora 
Donalda i wielu innych cudownych 
postaci wykreowanych przez tego 

artystę. 
Nasza aktywność czytelnicza 

nie ogranicza się tylko do naszej 
biblioteki, chętnie współpracuje-
my z Gminną Biblioteką Publiczną. 
Nowe, ciekawe publikacje czytamy 
podczas „Przerwy z książką”. Je-
steśmy w trakcie realizacji różno-
rodnych projektów edukacyjnych, 
działań na rzecz promocji czytelnic-
twa. Jednym słowem dużo się dzie-
je.  Ale to nie koniec…

Szkoła Podstawowa  
nr 2 w Brennej

Dlaczego kot chodzi cicho?  
Literackie poszukiwania

Uczniowie z kl. II Szkoły Podsta-
wowej w Brennej w dniu 3 listopada 
obejrzeli w bibliotece mini sztukę 
teatrzyku kamishibai pt. „Kotka Mi-
lusia” E. Molisani i A. Sanny. Urocza 
kotka uzależniona od człowieka 
gardziła zwykłą myszką. Ta jednak 
mimo lęku o swoje życie umiała jej 
pokazać, jak bardzo ceni wolność.

Dzieci chętnie opowiadały  
o swoich domowych Puszkach  
i Łatkach. Następnie otrzymały 
pytania na temat historii, pielę-
gnacji, ras kotów i szukały odpo-
wiedzi w książkach. Potem opowia-
dały o przeczytanych ciekawostkach  
i prezentowały książki z których ko-
rzystały. Na zakończenie obejrzały 
krótki film o przygodach znanych 
kotów Filemona i Bonifacego na 
podstawie książki S. Grabowskiego. 

Otrzymały również kocie maski do 
kolorowania i zakładki.

Dziękujemy za odwiedziny w bi-
bliotece i zapraszamy do korzysta-

nia ze zbiorów.
Anna Wisełka

Gminna Biblioteka  
Publiczna w Brennej

EdukacjaEdukacja
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„Z breńsko-góreckiej dziedziny”  
Rubryka redagowana przez członków  

Towarzystwa Miłośników Brennej i Górek „Jodła”

HistoriaHistoria

Oto jakie zwyczaje związane  
z Wigilią zaobserwował i odnotował 
przed 50 laty w Górkach Wielkich  
(i sąsiednich wsiach w tym w Bren-
nej) oraz górecki nauczyciel i bada-
cz-regionalista – Jan Broda. Poniżej 
fragment z jego pracy, pt. „Rok ob-
rzędowy na Śląsku Cieszyńskim”:

„(…) Wieczerzę wigilijną, po 
zgaszeniu świateł elektrycznych  
i wyłączeniu radia i telewizora za-
czyna najstarszy wiekiem uczestnik: 
dziadek, ojciec czy matka głośnym 
odmówieniem modlitwy, rozpoczy-
nającej wigilię, przeznaczonej spe-
cjalnie na ten cel. (…) Po modlitwie 
następuje odśpiewanie kilu pieśni 
godowych lub kolęd. I zaczyna się 
posiłek, składający się z kilkunastu 
potraw w różnej kolejności: fasola 
lub groch z gotowanymi, suszony-
mi owocami – pieczkami, ziemniaki 
z masłem i maślanką, słodka kapu-
sta z ziemniakami, smażony karp  
z sałatą,  rybia zupa z grzankami, 
grysik lub  ryż z masłem i cynamo-
nem, kluski z serem lub makiem, 
kołacz z herbatą lub strucla z mle-

kiem, jabłka (dla każdego po jed-
nym), orzechy (dla każdego po czte-
ry, pomarańcze, opłatki z miodem

Władysław Młynek (ur. 6 czerwca 
1930 w Gródku, zm. 1 grudnia 1997 
w Nawsiu) – polski działacz społecz-
ny i kulturalny na Zaolziu, nauczy-
ciel, pisarz i poeta. Pracował jako 
polski nauczyciel w szkołach na Za-
olziu w Trzyńcu, Gnojniku, Miliko-
wie, Bukowcu. Od 1978 był dyrekto-
rem artystycznym męskiego chóru 
Gorol w Jabłonkowie, a od 1983 
dyrektorem artystycznym festiwalu 
Gorolski Święto. Był także założy-
cielem licznych chórów w regionie. 
Od 1990 do 1993 pełnił funkcję pre-
zesa Zarządu Głównego Polskiego 
Związku Kulturalno-Oświatowego 
oraz był członkiem kilku organiza-
cji literackich. W latach 1992-1993 
był kierownikiem wydawnictwa 
magazynu Zwrot. Pisał poezję i li-
teraturę w języku polskim, a także 
w miejscowej gwarze. Władysław 
Młynek zmarł 1 grudnia 1997 w Na-
wsiu, gdzie spędził większość życia. 
Jego córką jest Halina Młynkowa, 

piosenkarka. 
Władysław Młynek jest autorem 

tekstu do kolędy, którą obecnie wy-
konuje jego córka Halina. „Po kolę-
dzie - W starej izbie, zadymionej/
Kajsi na Filipce,/Szkroboł palcym 
pastyrziczek/Na zamarzłej szyb-
ce./Wiater gzi się, śniegym wali,/A 
zomiętów wszędzi./Jakóż w biyd-
nym kabociczku /Chodzić po ko-
lędzie?.../Ze żałości wzión do ręki/
Jałowcową szczypkę,/Taki słowa rył 
pumału/Na zamarzłą szybkę:/Aby 
wóm też przez rok cały/Nie chybiło 
chleba/Ani soli, ani mąki,/Ani słon-
ka z nieba./Abyście też, gazdoszko-
wie,/Wszecy zdrowi byli,/A Wilije  
w prziszłym roku/W szczęściu się 
dożyli./Od tej chwile uleciała/Ro-
ków szwarno kupka,/I została jyny 
szyba I pusto chałupka./Jak żeeh w 
lecie na gróniczku/O słoneczko py-
toł,/Toch na szybce zaprószonej/Ty 
słowa przeczytoł.

 
Redakcja: Wojciech Grajewski  

i Dorota Greń-Grajewska
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Futsal po 5 kolejkach

SportSport

W zainaugurowanych w listo-
padzie rozgrywkach XI Ligi Fut-
salu o Puchar Rady Gminy Brenna 
wystartowało dziewięć zespołów. 
W cotygodniowych zmaganiach, 
które odbywają się na parkiecie 
Hali Sportowej w Górkach Wielkich 
mamy możliwość obejrzenia czte-
rech spotkań, jedna z ekip odbywa 
przymusową pauzę, podyktowaną 
rzecz jasna nieparzystą ilością dru-
żyn.

Po pierwszych dwóch kolejkach, 
które pozwoliły na dokładne przyj-
rzenie się każdej z drużyn, pewne 
było, że kandydatów do walki o naj-
wyższe cele będzie przynajmniej 
kilku. Bez wątpienia do tego gro-
na należy zaliczyć obrońcę tytułu  
z ubiegłej edycji, zespół Nieckarz-
Team. Bardzo solidna drużyna,  
w której każdy z zawodników świad-
czy o jej sile, wzmocniona dodatko-
wo nowym bramkarzem – Przemy-
sławem Szołdrą – wydaje się być 
murowanym faworytem do koń-
cowego zwycięstwa także i w tym 
roku. Obecnie po pięciu kolejkach, 
mimo iż ma rozegrane tylko cztery 
spotkania, potwierdza swoje aspi-
racje i z kompletem punktów prze-
wodzi ligowej tabeli. Wiceliderem 
rozgrywek jest CdF Traktat Cieszyn, 
który w czterech meczach odniósł 
trzy zwycięstwa oraz zanotował 
jeden remis. Jak pokazał ubiegło-
roczny sezon ekipa wraz z biegiem 
rozgrywek nabiera przysłowiowego 
wiatru w żagle, dlatego należy się 
spodziewać coraz lepszych spotkań 
w jej wykonaniu, o co z pewnością 
zadba będący jej siłą napędową 
Tomasz Podgórski – król strzelców 
poprzedniej edycji. Pozytywnym 
zaskoczeniem XI edycji Ligi Futsa-
lu jest beniaminek – Printer Team 
– posiadający w swoich szeregach 
solidnych zawodników, takich jak 
Tomasz Saltarius czy Arkadiusz 
Rucki oraz fenomenalnego Mate-
usza Ferugę, którzy strzeże bramki 
tejże drużyny i po pięciu kolejkach 
jest pierwszoplanową postacią jeśli 
chodzi o bramkarski fach, biorąc 
pod uwagę wszystkich ligowych 

bramkarzy. Printer Team, obecnie 
trzecia drużyna tabeli, prezentu-
je się bardzo dobrze jeśli chodzi  
o poziom sportowy i jest kolejnym 
pretendentem do miejsca „medalo-
wego”. 

Po lekkiej zadyszce trzy zwycię-
stwa z rzędu pozwoliły Niebieskiej 
Erce przedostać się do pierwszej 
połowy zestawienia. Drużyna ma 
spore problemy z wykończeniem 
dobrze skonstruowanych akcji  
i szeroko rozumianą skutecznością, 
która zawodzi w najmniej oczeki-
wanych momentach. Przed zespo-
łem mecze z wymagającymi prze-
ciwnikami i to właśnie one będą 
sprawdzianem formy Niebieskiej 
Erki oraz odpowiedzią na pytanie 
o jakie cele będzie walczyć. Dobrze 
spisuje się także Trafin Oil Ustroń, 
który może sporo namieszać w koń-
cowym układzie tabeli. Mimo obec-
nie piątego miejsca ekipa ma jedy-
nie punkt straty do drugiej pozycji 
i z całą pewnością zrobi wszystko, 
aby włączyć się do walki o najwyż-
sze cele, tym bardziej że posiada do 
tego solidne argumenty w postaci 
swoich zawodników. Piłkarze tej 
drużyny kilkukrotnie potwierdzi-
li, że w piłkę grać potrafią i to nie 
byle jak, dlatego na pewno będzie-
my świadkami ciekawych meczów  
z udziałem tego teamu. 

Z czystym sumieniem można 
użyć stwierdzenia, że Oldboje Be-
skidu Skoczów to drużyna, która 
w tej edycji zaskakuje najbardziej, 
rzecz jasna w pozytywnym tego 
słowa znaczeniu. „Pierwsze skrzyp-
ce” w ekipie gra zdecydowanie Szy-
mon Woźniczka, który w tym roku 
stał się zawodnikiem kompletnym, 
ubiegłoroczną szybkość i technikę 
łączy z pewnością siebie, stając się 
postrachem bramkarzy przeciw-
ników i skutecznym egzekutorem. 
Obecnie z dziewięcioma trafieniami 
wraz z Robertem Madzią (Niebieska 
Erka) przewodzi klasyfikacji strzel-
ców i jeśli formę utrzyma, z dużym 
prawdopodobieństwem sięgnie po 
koronę króla strzelców. Ma także 
duże szanse na tytuł najlepszego 

zawodnika XI edycji LF, ponieważ 
na tle innych w chwili obecnej pre-
zentuje się zdecydowanie najlepiej. 
Jest mocnym punktem drużyny, 
która będąc połączeniem doświad-
czenia z nieprzewidywalną młodo-
ścią może zabrać każdemu przeciw-
nikowi punkty i piąć się dzięki temu 
w ligowym zestawieniu. 

Trzecie miejsce od końca zajmu-
je Diverso, które gra bardzo nierów-
no. Drużyna dobre mecze przeplata 
z bardzo słabymi. Pomimo niejed-
nokrotnych problemów kadrowych 
potrafi zremisować z Printer Teame-
’em, grając cały mecz bez zmian, 
po czym w następny przegrać róż-
nicą dziesięciu bramek z Niebieską 
Erką. Wydaje się, że walka o miejsca 
7-9 w obecnym sezonie będzie je-
dynym możliwym do osiągnięcia 
celem. Największym rozczarowa-
niem XI Ligi Futsalu jest bez dwóch 
zdań Dolina Leśnicy. Ekipa, która 
przyzwyczaiła nas do walki o naj-
wyższe cele w każdej poprzedniej 
edycji, zanotowała cztery porażki  
z rzędu i daleko jej do drużyny, któ-
rą pamiętamy. Wydaje się, że taki 
obrót spraw wyklucza zespół z walki  
o chociażby najniższy stopień po-
dium, tym bardziej, że w tegorocz-
nej edycji drużyny mają do rozegra-
nia jedynie po szesnaście meczów, 
dlatego nawet zwycięstwo we 
wszystkich pozostałych nie gwaran-
tuje jakiegokolwiek sukcesu. Ligo-
wą tabelę zamyka Czarna Elka, dla 
której wynik nie jest celem pierw-
szorzędnym. Drużyna pomimo wy-
sokich porażek nie składa broni  
i stara się w każdym swoim wystę-
pie nie oddawać punktów za darmo, 
stawiając opór. Podobnie jak Niec-
karz-Team wykorzystała absencję  
w rozgrywkach Alco-Składu, 
wzmacniając się ofensywnie po-
przez sprowadzenie zawodnika 
tejże drużyny - Artura Małysza. 
Wspomniany piłkarz w każdym me-
czu potwierdza swoje umiejętno-
ści i jest z pewnością największym 
zagrożeniem w szeregach Czarnej 
Elki.

  Krzysztof Gawlas 
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Biegacze UKS Brenna – Górki  
pobiegli w Czechowicach

11 listopada w ramach XXVI Bie-
gu Niepodległości w Czechowicach 
Dziedzicach odbyły się biegi w ka-
tegoriach młodzieżowych. Bardzo 
dobrze zaprezentowali się w swoich 
kategoriach wiekowych uczniowie 
z terenu naszej gminy. Miejsca na 
podium zdobyli Amelia Dybczyń-
ska (rocznik 2010), Oliwier Ziebura 
(rocznik 2007), Dawid Oleś (rocz-
nik 2002), Jakub Krzempek (rocznik 
2002).

Pozostałe wyniki:

Chłopcy - rocznik 2002
1. Dawid Mielke (GTE Cieszyn)
2. Michał Zarębski (SP-6 Czechowi-
ce-Dziedzice)
3. Dawid Oleś (UKS Brenna-Górki)

Dziewczęta - rocznik 2003
1. Zofia Gajda (SP-6 Czechowice-
Dziedzice)
2. Julia Magiera (SP-8 Czechowice-
Dziedzice)
3. Paulina Zuber (SP-8 Czechowice-
Dziedzice)
5. Nadia Krzempek (UKS Brenna-
Górki)

Chłopcy - rocznik 2003
1. Mateusz Puto (SP-8 Czechowice-
Dziedzice)
2. Paweł Wójcik (SP-8 Czechowice-

Dziedzice)
3. Jakub Krzempek (UKS Brenna-
Górki)
8. Daniel Oleś (UKS Brenna-Górki)

Chłopcy - rocznik 2005
1. Rafał Grygierczyk (SP-5 Czecho-
wice-Dziedzice)
2. Grzegorz Jaremko (SP-3 Czecho-
wice-Dziedzice)
3. Robert Jacak (Suszec)
6. Kacper Dybczyński (UKS Brenna-
Górki)
11. Robert Staś (UKS Brenna-Górki)

Dziewczęta - rocznik 2007
1. Oliwia Franc (SP-7 Czechowice-
Dziedzice)
2. Zofia Janik (SP-5 Czechowice-
Dziedzice)
3. Nadia Łopata (SP-3 Czechowice-
Dziedzice)
8. Anastazja Musioł (UKS Brenna-
Górki)
24. Julia Szumilewicz (UKS Brenna-
Górki)
29. Monika Staś (UKS Brenna-Górki)
30. Wiktoria Greń (UKS Brenna-Gór-
ki)

Chłopcy - rocznik 2007
1. Roman Kocur (SP-3 Czechowice-
Dziedzice)
2. Mateusz Szweda (SP-4 Czechowi-

ce-Dziedzice)
3. Oliwier Ziebura (UKS Brenna-Gór-
ki) 

Dziewczęta - rocznik 2008
1. Lena Wiśniowska (SP-27 Bielsko-
Biała)
2. Zuzanna Szylder (SP-4 Czechowi-
ce-Dziedzice)
3. Oliwia Malchar (SP Bronów)
14. Zuzanna Małysz (UKS Brenna-
Górki)

Chłopcy - rocznik 2008
1. Krzysztof Dudzik (LKS Pszczyna)
2. Miłosz Biernot (SP-1 Czechowice-
Dziedzice)
3. Kacper Wizner (SP Bronów)
4. Ignacy Orłowski (Mazańcowice)
12. Maciej Kisiała (UKS Brenna-Gór-
ki)
20. Jan Gawlas (UKS Brenna-Górki)
27. Józef Staś (UKS Brenna-Górki)
32. Kacper Kocoń (UKS Brenna-Gór-
ki)

Dziewczęta - rocznik 2009
1. Emilia Machej (SP-4 Czechowice-
Dziedzice)
2. Emilia Janiszewska (SP-5 Czecho-
wice-Dziedzice)
3. Emilia Smalcerz (SP-5 Czechowi-
ce-Dziedzice)
4. Marta Juraszczyk (UKS Brenna-
Górki)

Chłopcy - rocznik 2009
1. Paweł Czyż (SP Zabrzeg)
2. Szymon Puto (SP-4 Czechowice-
Dziedzice)
3. Kamil Orszulak (SP Zabrzeg)
8. Patryk Moskała (UKS Brenna-Gór-
ki)
22. Antoni Orłowski (Mazańcowice)

Dziewczęta - rocznik 2010
1. Olena Revutska (SP-2 Ligota)
2. Amelia Dybczyńska (UKS Brenna-
Górki)
3. Martyna Kopeć (SP-2 Ligota)

 Tomasz Dybczyński

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

Ważne i przydatne numery telefonów
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Wkrótce w gminie Brenna

Łoblycz góroliczka na zime!
Jeśli masz w szafie niepotrzebny kożuch, serdak, góralską czapkę, sweter lub rękawice, albo starą, ludową 

chustę po babci - przekaż ją na rzecz Dziecięcego Zespołu Regionalnego “Mała Brenna”! Dzięki temu będziemy 
pięknie wyglądać podczas zimowych koncertów i kolędowania. Współczesne kolory i materiały dziecięcych  

i młodzieżowych kurtek nie zawsze dobrze komponują się z pięknymi strojami Górali Śląskich.  
Bardzo chcielibyśmy ujednolicić wierzchnie okrycia członków zespołu.

W tym roku, po okresie próbnym nowych członków, okazało się, że „Mała Brenna” liczy sobie  
prawie 60 dzieci w wieku od 4 do 13 lat! Ubranie tak licznej czelodki to nie lada wyzwanie. 

Pomóż nam pięknie wyglądać zimą!    Czego potrzebujemy?
Kożuchy, serdaki z baraniej skóry, rękawiczki, czapki i szaliki robione na drutach albo z baraniej skóry,  

góralskie swetry wełniane, góralskie chusty, podobne do koców, zazwyczaj w kratę. 

Zimowe łoblyczki zostawiać można w Amfiteatrze w Brennej - Centrum w godzinach urzędowania  
lub podczas prób zespołu (pon. 17.30-18.30, sob. 9.00-12.00). Możemy również odebrać rzeczy osobiście,  

po telefonicznym kontakcie z kierownikiem zespołu, Anną Musioł (507268919)

Z góry dziękujemy za te zimowe prezenty!   Spórne Dziecka z „Małej Brennej”




