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W naszej gminie żyje sie lepiej

Budowa wodociągu w Górkach Wielkich 

Młodzież „zapobiegała” pożarom
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Z okazji Świat Wielkanocnych
życzenia pokoju, wiary, nadziei i miłości.

By nadchodzący czas przepełniony był spotkaniami z rodziną i odpoczynkiem,
który doda sił i zmotywuje do podejmowania kolejnych wyzwań,

a nadchodząca wiosna nich wypełni słońcem Państwa życie osobiste i zawodowe.
Wesołych Świąt! 

      Redakcja Wieści znad Brennicy

Życzenia Świąteczne

Ferie zimowe  
w SP 1, str. 23
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Szanowni Mieszkańcy Brennej i Górek
Za oknem ciepłe promienie słoń-

ca, które dopasowały się do czwar-
tej niedzieli wielkopostnej zwanej 
niedzielą radości. W tej to miłej at-
mosferze, u progu kalendarzowej 
wiosny, pragnę kolejny raz spo-
tkać się z Państwem na łamach na-
szej gazetki. Myślę, że mrozy mamy 
już za sobą, chociaż zima z pew-
nością tak na dobre nie odpuściła  
i da nam się jeszcze we znaki. Ale 
to może dobrze, bo „gdy marzec 
zielony to niedobre plony”, pozwól-
my więc aby powoli zimę uśmierza-
ła wiosna. Natomiast „gdy marzec  
z deszczem chadza, mokry czerwiec 
sprowadza”. Niech zatem termometr 
informuje nas o rozsądnych tempe-
raturach tak, aby marzec nie był zbyt 
słoneczny i zbyt płaczliwy. Prawdzi-
wą wiosnę chcielibyśmy przywitać  
w kwietniu zaraz po świętach wiel-
kanocnych. Szanowni czytelnicy 
możemy i lubimy sobie po gdybać  
o pogodzie, o kolejnych porach roku, 
wszak wiemy, że nikt z nas nie ma na 
to żadnego wpływu. Skoro tak, to 
skoncentrujmy się na tym, co od nas 
zależy i na co mamy realny wpływ. 

Zaplanowaliśmy i zredagowali-
śmy katalog zadań do wykonania na 
ten rok, opisany w naszej książecz-
ce budżetu obrazkowego, o której 
informowaliśmy w styczniowym 
wydaniu „Wieści”. Nasz wspólny wy-
siłek połączony z zaangażowaniem 
finansowym pozwoli nam zrealizo-
wać określone zadania poprawiają-
ce warunki naszego życia. Staramy 
się budować, upiększać i pokazywać 
naszą Gminę tak, aby utworzony  
w ten sposób całoroczny kalendarz 
naszych osiągnięć wszystkim się po-
dobał i był naszą najlepszą wizytów-
ką. Chcemy, aby w naszej gminie żyło 
się nam coraz lepiej. Przyświeca nam 
przecież wspólny cel, który chcemy 
razem osiągnąć. Jesteśmy miejsco-
wością turystyczną, a hasłem naszej 
Gminy jest „Siła Natury”, dlatego ci, 
którzy pragną odpocząć od zgieł-
ku, stresu i hałasu wielkiego miasta,  
u nas znajdują idealną perspektywą 
wypoczynku. Przyjeżdżają do Górek i 
Brennej, aby w pełni się zrelaksować  
i pooddychać świeżym powietrzem. 

Gości zaskakują 
uroki naszej miej-
scowości, liczne 
ścieżki rowerowe  
i szlaki górskie, za-
bytki architektury 
drewnianej, wspa-
niały folklor, piękno 
przyrody oraz wie-
le atrakcji zarówno  
w sezonie letnim, 
jak i zimowym. Bo-
gactwo krajobrazu 
kulturowego, jak  
i beskidzkich groni z całą pewnością 
wprowadzają w dobry nastrój. 

Turyści znajdują tutaj wszystko 
czego szukają. Czeka na nich mię-
dzy innymi Obserwatorium Nie-
toperzy oraz ponad 50 pomników 
przyrody z najgrubszym dębem  
i najwyższą jodłą pospolitą w Polsce. 
Pomniki przyrody nieożywionej, do 
których należą m.in. jaskinie pseu-
dokrasowe. Jedną z nich jest jaski-
nia „Wiślańska” bodajże najdłuższa 
w Europie Środkowej o łącznej dłu-
gości korytarzy 2735 m. Nie tylko 
zdrowy mikroklimat panujący na 
leśnych ścieżkach przyrodniczo-
edukacyjnych sprzyja poprawie 
kondycji turystów, ale także moż-
liwość brania udziału w wielu kon-
kurencjach sportowych, takich jak 
górski Bieg o Breńskie Kierpce czy 
zimowy narciarski Puchar Beskidz-
kich Groni w slalomie gigancie. To  
w naszej Gminie wszyscy mogą zo-
baczyć jak regionalna tradycja wpla-
ta się w urokliwą breńską dolinę. 

Warto wspomnieć, że ten rok bę-
dzie wyjątkowy. Planujemy między 
innymi zakończyć prace remontowe 
budynku „Starego Kina”, w którym 
powstanie dzięki pozyskanym fun-
duszom transgranicznym Beskidzki 
Dom Zielin. Uważam, że powinniśmy 
zadbać i pielęgnować fakt utrzyma-
nia własnej tożsamości zdetermino-
wanej kulturą regionu i tradycją pa-
sterską. W dzisiejszych czasach obok 
nowoczesnych ośrodków rekreacji, 
sportu i turystyki na szlakach gór-
skich spotkać można stada owiec, 
a dziewicze polany porastają natu-
ralne zioła i trawy. Zieliny czyli zioła 

od zawsze stanowiły istotny element 
inspirujący obrzędowość górali ślą-
skich. Również w naszej Gminie sta-
ły się one ważną częścią życia wielu 
mieszkańców. Czyżby „Brenna Zioła-
mi Pachnąca” - tak drodzy czytelnicy, 
to pilotażowa kampania promocyjna 
skupiona wokół ziół i ich zastosowa-
nia w kuchni. Do udziału w niej za-
prosiliśmy obiekty gastronomiczne  
z terenu naszej gminy, które wpro-
wadziły do kart potrawy przygoto-
wane z użyciem wspomnianych zie-
lin. Stale rosnąca popularność ziół 
w ostatnim czasie oraz dziedzictwo 
przyrodnicze i historyczne naszego 
regionu zainspirowały nas do stwo-
rzenia unikalnego na skalę krajową 
miejsca - wspomnianego Beskidz-
kiego Domu Zielin „Przytulia”. Obiekt 
ten będzie swoistym muzeum łą-
czącym tradycję z nowoczesnością. 
Opowiemy w nim jak wyglądało ży-
cie naszych przodków przez pryzmat 
ziół, a tematyczne wystawy i warsz-
taty będą zachęcać do wykorzysta-
nia ich obecnie w różnych  dziedzi-
nach życia. 

Na koniec, zatrzymując się  
w wielkopostnym czasie refleksji 
pragnę życzyć Państwu, aby ten czas 
przygotowania do zbliżających się 
Świąt Wielkanocnych, był źródłem  
nadziei i radości dających siłę do 
przezwyciężenia wszystkich trudno-
ści. Wspólnie z małżonką przesyłamy 
serdeczne pozdrowienia. 

  Jerzy Pilch   

Informacje/Wydarzenia
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Życzenia Świąteczne

Brenna na Food Show w Katowicach

Z okazji Świąt Wielkanocnych, wielu radosnych chwil 
przepełnionych miłością i wzajemną życzliwością.

Niech tajemnica Zmartwychwstania Pańskiego
umocni wiarę, rozproszy niepokoje, przywróci nadzieję.

Zdrowych, pogodnych i prawdziwie rodzinnych 
Świąt Wielkiej Nocy

Życzą: Wójt Gminy Brenna

Jerzy Pilch   

Przewodniczący Rady

Marcin Janasik  

Food Show to wielkie święto 
żywności i kulinariów organizowa-
ne w Międzynarodowym Centrum 
Kongresowym w Katowicach. Targi 
skupiają producentów żywności, 
dystrybutorów, dostawców, a także 
kucharzy, restauratorów oraz miło-
śników dobrej kuchni. 

W tym roku również gmina Bren-
na miała okazje uczestniczyć w tym 
wydarzeniu, a głównym tematem 
było powstanie Beskidzkiego Domu 
Zielin „Przytulia”, jednak nie tylko. 
Promocja Domu Zielin, aby była jak 

najbardziej atrakcyjna i skuteczna,  
i aby skorzystało na niej jak naj-
więcej przedsiębiorców, powinna 
obejmować całą gminę, dlatego 
rozpoczęto akcję „Brenna ziołami 
pachnąca”, która na początek ma 
objąć lokale gastronomiczne. Za-
proszono wszystkich gestorów  
z naszej gminy, na zaproszenie 
odpowiedziało 13 (kawiarnie, re-
stauracje, agroturystyki, cukiernie, 
karczmy), którzy zadeklarowali, że 
do swoich kart dołączą dania z wy-
korzystaniem ziół. Miejsca te zosta-

ły umieszczone w folderze i promo-
wane w Katowicach. Na tym jednak 
nie koniec, już w krótce pojawią się 
kolejne działania mające na celu 
współpracę z naszymi restaurato-
rami. 

 Dorota Greń-Grajewska
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Gmina Brenna coraz ważniejsza na mapie 

rowerowej Polski?
Gmina Brenna jest miejscem  

o dużej atrakcyjności turystycznej. 
Urok miejscowości wchodzących 
w jej skład, zróżnicowane ukształ-
towanie terenu, to tylko nieliczne 
walory, które sprawiają, że zyskuje 

sobie coraz szersze grono zwolen-
ników aktywnego wypoczynku.

Oferta Gminy Brenna jest opar-
ta nie tylko o projekty turystyczne  
i kulturalne, ale także sportowe, 
które na przestrzeni kilku lat przy-
brały na sile, stale zachowując trend 
wzrostowy, jeśli chodzi o ilość. 
Wspomniane urozmaicone i bogate 
ukształtowanie terenu sprzyja roz-
wojowi nie tylko turystyki pieszej, 
ale co ważne, także i rowerowej. 

Na przestrzeni kilku lat wzrosła 
liczba entuzjastów dwóch kółek, 
co z kolei zaowocowało wzrostem 
ilości rowerzystów. Wzmożona ak-
tywność rowerowa nadała kierunek 
rozwoju infrastruktury w tym zakre-
sie oraz imprez dedykowanych ro-
werzystom. W związku z tym w ka-
lendarzu sportowym Gminy Brenna 
systematycznie rośnie ilość pozycji 
związanych właśnie ze współza-
wodnictwem rowerzystów. 

W 2013 roku przeprowadzono 
dwie imprezy rowerowe, dla porów-

nania na 2018 rok zaplanowano ich 
aż sześć. Zaprezentowany przyrost 
jest możliwy dzięki konsekwentnie 
realizowanej polityce infrastruktu-
ralnej, związanej z poszerzaniem 
bazy sportowej. Aktywne pozyski-

wanie zewnętrzne-
go finansowania 
przełożyło się na 
powstanie na te-
renie Gminy Bren-
na chociażby toru 
pumptrack czy pro-
pozycji 10 wycie-
czek rowerowych 
o różnym stopniu 
trudności, co za tym 
idzie przeznaczo-
nych do odbiorców 
o różnym stopniu 
wytrenowania, od 
amatorskiej jaz-
dy począwszy, na 
zawodowej skoń-
czywszy. Warto od-

notować, że w planach jest również 
otwarcie wypożyczalni rowerów.

Obrana przez władze gminy 
strategia rozwoju na kolejne lata, 
rosnąca atrakcyjność inwestycyjna 
gminy, utrzymanie dynamiki po-
zyskiwania środków zewnętrznych 
oraz realizowanych projektów dają 

podstawy do, nie tylko utrzymania 
pozytywnego trendu w opisywa-
nym segmencie, ale także do cią-
głego jego rozwoju. 

Duża ilość zaplanowanych do 
przeprowadzenia w 2018 r. imprez 
rowerowych nie oznacza wcale 
monotonii. Odpowiednia selekcja 
proponowanych działań oparta  
o różnorodną charakterystykę 
oraz grupę odbiorców sprawiła, że  
w kalendarzu znalazły się propo-
zycje dla amatorów, zawodowców,  
a także rodzin z dziećmi. Sezon ro-
werowy zainauguruje kwietniowy, 
premierowy „Pumptrackowy Puchar 
Brennej”, w którym swoich sił będą 
mogli spróbować wielbiciele szyb-
kich zakrętów i tzw. muld. Impre-
za z racji niewielkiej jeszcze liczby 
torów pumptrackowych w regionie 
jest z pewnością bardzo ciekawą 
propozycją skierowaną praktycznie 
dla każdego.

W Gminie Brenna zawita rów-
nież Bike Atelier MTB Maraton. 
Impreza mająca już swoją rangę  
w środowisku, w ubiegłym roku po 
raz pierwszy zawitała w tereny gór-
skie, a pozytywny odbiór ze strony 
zawodników spragnionych nowych 
wyzwań sprawił, że postanowiono 
poszerzyć cykl zawodów do 10 ma-
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Czy w Gminie Brenna żyje się lepiej?
W celu uzyskania informacji  

i opinii mieszkańców na temat ja-
kości życia oraz kierunków dal-
szego rozwoju Gminy Brenna  
w miesiącach listopadzie i grudniu 
2017 roku przeprowadzono ankie-
tyzację mieszkańców gminy. Do 
respondentów docierano poprzez 
zamieszczenie ankiety na stronie 
internetowej gminy, profilu face-
booka oraz w sposób tradycyjny  
w wersji papierowej. Jednak zde-
cydowana większość osób biorą-
cych  udział w  ankiecie skorzystała 
z jej elektronicznej formy. Zakres 
kwestionariusza ankietowego był 
identyczny do arkusza używanego  
w roku 2012. W badaniu wzięło 
udział o 35% więcej mieszkańców 
niż w roku 2012. 

W pierwszym pytaniu respon-
denci byli pytani o warunki życia  
w gminie. W szczególności zwró-
cono uwagę na stan środowiska 
naturalnego, poziom ochrony przy-
rody, który 43,8% osób wskaza-
ło jako dobry (więcej o 15,8% niż  
w roku 2012). Wynik taki jest efektem 
długofalowych działań związanych  
z dbałością o środowisko. Od lat 
realizowana jest pielęgnacja po-
mników przyrody, których w gmi-
nie Brenna nie brakuje. Powstało 
również jedyne w Polsce obserwa-
torium nietoperzy, gdzie można po-

słuchać i pooglądać te nocne ssaki. 
Ponadto mieszkańcy gminy mają 
możliwość skorzystania z dofi-
nansowania usuwania azbestu  
z budynków w ramach przyjęte-
go przez radę gminy programu.  
W celu dalszej poprawy jakości ży-
cia mieszkańców w tej dziedzinie 
gmina Brenna przystępuje do reali-
zacji programu gospodarki nisko-
emisyjnej opartej na odnawialnych 
źródłach energii. 

Kolejne pytania ankiety doty-
czyły stanu technicznego chod-

ników, oświetlenia, kanalizacji, 
wodociągów i tutaj również 25% 
badanych wystawiło dobrą ocenę 
(wzrost o 12,5% w stosunku do roku 
2012). Te inwestycje komunalne 
najbardziej interesują lokalną spo-
łeczność i w bezpośredni sposób 
wpływają na podniesienie komfor-
tu życia mieszkańców. Niestety są 
też niezwykle kosztowne. Od 2013 
roku na realizację inwestycji w za-
kresie gospodarki wodno ścieko-
wej wydano około 11 mln złotych. 
Natomiast na zadania inwestycyjne  

ratonów, proponując trzy nowe lo-
kalizacje. Jedną z nich jest właśnie 
Brenna. Bike Atelier MTB Maraton 
jest dedykowany zarówno zawod-
nikom nastawionym na wynik, jak 
i tym szukającym aktywnego wy-
poczynku, na rodzinach z dziećmi 
skończywszy.

Tuż przed wakacjami odbędzie 
się II Rodzinny Rajd Rowerowy. 
Przedsięwzięcie, które zapoczątko-
wano w ubiegłym roku „zdało” przy-
słowiowy egzamin, dlatego pod-
jęto decyzję o jego kontynuacji  
i dalszym rozwoju. Jak sama na-
zwa wskazuje jest wydarzeniem 
skierowanym do rodzin z dziećmi, 
opartym o aktywne spędzanie cza-

su wolnego, pozbawionym jednak 
aspektu rywalizacji.

Ciekawą inicjatywą jest także, 
mający już swoją pozycję, ciągle 
rosnący cykl zawodów Uphill MTB 
Beskidy. Jedna z imprez cyklu od 
ubiegłego roku odbywa się w Gmi-
nie Brenna i dzięki udanej inaugu-
racji wpisała się na stałe w kalenda-
rzu serii tychże zawodów, których 
istotą jest jazda pod górę. Specyfi-
ka zmagań uphillowych sprawia, że 
zawody przeznaczone są raczej dla 
zawodników wytrenowanych.

Na praktycznie sam koniec se-
zonu rowerowego do Brennej za-
witają downhillowcy, ponieważ od 
kilku lat na stoku Starego Gronia 

odbywa się finał zawodów Local 
Series of Downhiil, czyli zawodów  
w zjeździe na rowerach. Wydarze-
nie, z racji ukształtowania terenu na 
którym się odbywa, jest nie tylko wy-
zwaniem dla zawodników, ale także  
z racji widowiskowości sporą atrak-
cją dla kibiców, którzy niecodzien-
nie mogą śledzić rywalizację rowe-
rzystów jadących w dół po stoku 
narciarskim na specjalnie przygoto-
wanej trasie, na której znajduje się 
mnóstwo zakrętów i skoczni. 

Sezon zakończy II edycja opisy-
wanego na samym początku Pump-
trackowego Pucharu Brennej.

  Krzysztof Gawlas
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w zakresie dróg, mostów oraz 
oświetlenia około 5 mln złotych. 
Podejmowane działania zabezpie-
czają miejsca newralgiczne. Jednak 
potrzeb jest wiele. Zasadne wydaje 
się zatem kontynuacja podejmowa-
nych inwestycji i dalsza rozbudowa 
sieci kanalizacyjnej, wodociągowej 
oraz infrastruktury transportu. Te 
zadania stanowią w kolejnych la-
tach strategiczny cel gminy. 

W wyniku przeprowadzonych 
badań stwierdzono istotny wzrost 
ilości osób wskazujących na popra-
wę dostępności przedszkoli oraz 
ich stan techniczny i ofertę tych 
placówek. 58,9% ankietowanych 
oceniło ten ważny aspekt zadań 
gminy na poziomie dobrym (wzrost 
o 19,9%).  Podobnie na wysokim 
poziomie oceniono dostępność 
i jakość edukacji podstawowej  
i gimnazjalnej oraz stan techniczny 
tych placówek. Tutaj ocenę dobrą 
wskazało 66% badanych (wzrost 
o 11,4%). W ostatnich latach prze-
prowadzono szereg inwestycji oraz 
remontów związanych z poprawą 
funkcjonowania placówek oświa-
towych. Zwiększono ilość miejsc  
w przedszkolach poprzez rozbudo-
wę i przebudowę budynków. Za-
dbano również o ich odpowiednie 
doposażenie. Korzystając ze środ-
ków Unii Europejskiej zapewniono 
dzieciom  i młodzieży  możliwość 

uczestniczenia w wielu zajęciach 
dodatkowych wyrównujących dys-
proporcje edukacyjne, a także po-
zwalających na rozwijanie ich umie-
jętności i uzdolnień. Inwestycje  
w młode pokolenie mieszkańców 
na pewno przyniesie w przyszłości 
rezultaty w postaci prężnego i wy-
edukowanego społeczeństwa. 

Wysoko została oceniona rów-
nież gminna oferta sportowa  
i rekreacyjna, a także atrakcyjność 
turystyczna Gminy. Wszystkie ana-
lizowane kategorie cechowały 
się przewaga ocen pozytywnych.   
O 12,5% więcej respondentów po-
zytywnie oceniło infrastrukturę 
turystyczną gminy. W ramach środ-
ków pochodzących z Programu IN-
TERREG V A Republika Czeska Pol-
ska na terenie gminy postały nowe 
miejsca zachęcające do aktywnego 
spędzania wolnego czasu. Stworzo-
no siłownie zewnętrzne zarówno  
w Górkach Wielkich jak i w Brennej, 
miejsca zabaw dla nieco mniejszych 
dzieci. Powstał również pumptrac, 
z którego korzystają osoby nie-
bojące się szybkiej i wymagającej 
jazdy na rowerze, czy longbordzie. 
Opracowano i oznakowano nowe 
trasy piesze, rowerowe. Informacji 
o atrakcjach turystycznych można 
zasięgnąć w jednej z najlepszych 
w Polsce informacji turystycznych. 
Przez cały rok organizowane są im-

prezy kulturalne i sportowe dla róż-
nych odbiorców. W związku z tym, 
że gmina Brenna jest gminą typo-
wo turystyczną duży nacisk w ko-
lejnych latach będzie położony na 
rozwój tej branży. 

Na szczególną uwagę zasługuje 
również fakt, że w ankietach miesz-
kańcy pozytywnie ocenili również 
jakość obsługi w Urzędzie Gminy 
oraz jednostkach organizacyjnych 
gminy. 54,5% mieszkańców pra-
ce urzędników ocenia jako dobrą 
(wzrost o 3,5%). Pozytywnie oce-
niono również ofertę i warunki ob-
sługi inwestorów. Ten aspekt przez 
42,7% badanych został oceniony 
jako dobry (wzrost o 17,7%). 

Tak dobre wyniki są nierozerwal-
nie związane z ciągłym inwestowa-
niem w infrastrukturę komunalną, 
drogową, oświatową, a także z pod-
noszeniem kwalifikacji pracowni-
ków samorządowych. Pozwalają 
one na stwierdzenie, że poczynione 
starania są właściwie ukierunkowa-
ne na zaspakajanie potrzeb miesz-
kańców, których ilość ciągle rośnie.  
Zebrane wyniki zostaną wykorzy-
stane  w ramach prac nad aktualiza-
cją Strategii Rozwoju Gminy Brenna 
do roku 2020.

  UG Brenna

Giełda Partnerstw
W dniu 19.02.2018r. na sali sesyj-

nej Urzędu Gminy w Brennej odby-
ła się „Giełda Partnerstw” w ramach 
projektu „Brenna Písečná – wspól-
ny start”. Po raz kolejny spotkali 
się przedstawiciele samorządów, 
organizacji pozarządowych, szkół  
i przedszkoli gmin Brenna, Písečná 
oraz Bystrzyca. Zebranie popro-
wadził dyrektor Stowarzyszenia 
Rozwoju i Współpracy Regionalnej 
„Olza” Bogdan Kasperek, a jego ce-
lem było wypracowanie wspólnych 
pomysłów na kolejne przedsięwzię-
cia w ramach współpracy polsko-
czeskiej.  

       UG Brenna
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Budowa wodociągu w Górkach Wielkich
„Rozbudowa sieci wodociągo-

wej na terenie Gminy Brenna po-
legająca na budowie wodociągu  
w Górkach Wielkich, Etap III (Wy-
moliny, Parszywiny, Zebrzydka)”.

Wójt Gminy w Brennej informu-
je, że 28 lutego 2018 roku Gmina 
Brenna podpisała umowę z firmą 
KAN – EKO Sp. z o.o., z siedzibą 43-
450 Ustroń, ul. Katowicka 207, na 
„Rozbudowę sieci wodociągowej 
na terenie Gminy Brenna poprzez 
budowę wodociągu w Górkach 
Wielkich, Etap III (Wymoliny, Par-
szywiny, Zebrzydka)”. 

Zgodnie z przeprowadzonym 
postępowaniem przetargowym,  
w którym do zamawiającego wpły-
nęły 4 oferty, firma j.w. złożyła naj-
korzystniejszą ofertę tj. spełniła 
wszystkie warunki udziału w postę-
powaniu oraz otrzymała największą 
łączną liczbę punktów wg kryterii 
oceny ofert. 

Koszt robót budowlanych, zgod-
nie ze złożoną ofertą wynosi brutto 
7.377.000,98 zł.

Przedmiotem inwestycji jest bu-
dowa sieci wodociągowej z przy-
łączami do budynków, hydroforni 
wraz ze zbiornikami wody w Gór-
kach Wielkich (Wymoliny, Parszywi-
ny, Zebrzydka) oraz budowa dwóch 
zjazdów z dróg gminnych ul. Pod Ze-

brzydkę i ul. Olszyna zgodnie z pro-
jektem budowlano-wykonawczym  
i Specyfikacją techniczną wyko-
nania i odbioru robót opracowaną 
przez firmę GEOKART – INTERNA-
TIONAL Sp. z o.o. ul. Wita Stwosza 
44, 35-113 Rzeszów. Źródłem zasi-
lania dla projektowanej rozbudo-
wy będzie istniejący wodociąg PE 
140mm w rejonie Szkoły Podsta-
wowej przy ul. Bielskiej w Górkach 
Wielkich. W ramach zadania  planu-
je się wykonać sieć wodociągową 
z przyłączami o łącznej długości 
15723 m. Do sieci wodociągowej 
zostanie przyłączonych 236 budyn-
ków.

Zakres rzeczowy inwestycji 
obejmuje:

1/ Wykonanie sieci wodociągo-
wej z rur ciśnieniowych PE HD 100 
SRD11, SDR17: PE 140 mm łączna 
długość L = 249 m, PE 125 mm łącz-
na długość L = 7299,5 m, PE 90 mm 
łączna długość L = 81,5 m, PE 63 
mm łączna długość L = 686,5 m, PE 
50 mm łączna długość L = 1773,5 m 
PE 40 mm łączna długość L = 632 m, 
Rurociągi PE125-110 w pomieszcze-
niu stacji pomp około 80 mb

2/ Wykonanie przyłączy domo-
wych, PE 50 mm  łącznej długości L 
= 196 m, PE 40 mm łącznej długości 
L = 4805 m, Ilość przyłączy – 236 szt

3/ Budowa hydroforni dolnej ze 
zbiornikiem wody o pojemności 
V=2x25m3 wraz ze zjazdem z ulicy 
Olszyna. Budynek hydroforni wyko-
nany w konstrukcji żelbetowej, ob-
sypany ziemią. 

4/ Budowa hydroforni górnej 
ze zbiornikiem wody o pojemności 
V=2x50m3 wraz ze zjazdem z ulicy 
Pod Zebrzydkę.  Budynek hydrofor-
ni wykonany w konstrukcji żelbeto-
wej, obsypany ziemią. 

Roboty zgodnie z zawartą umo-
wą, planuje się zakończyć do 30 
września 2019 roku.

Zamówienie realizowane jest  
w ramach projektu „Rozbudowa 
sieci wodociągowej na terenie Gmi-
ny Brenna” współfinansowany ze 
środków unijnych Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Ślą-
skiego na lata 2014-2020”.

  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

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

Odbiór odpadów wielkogabarytowych
W kwietniu rozpoczyna się od-

biór odpadów wielkogabarytowych 
oraz zbiórka zużytego sprzętu elek-
tronicznego i elektrycznego. Od-
biór będzie odbywał się regiona-
mi, zgodnie z terminami podanymi  
w Harmonogramie wywozu  śmie-

ci na rok 2018. Przypominamy, że 
odpady te należy wystawić przed 
daną nieruchomość. Odpady wiel-
kogabarytowe zwiezione i pozosta-
wione w innych miejscach nie będą 
odbierane! Ponadto informujemy, 
że odpady pochodzenia remon-

towo-budowlanego (w tym okna  
i sanitariaty), części samochodowe, 
motorowery nie stanowią odpadów 
wielkogabarytowych i nie będą od-
bierane w ramach tej zbiórki.

  UG Brenna
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Walne Zebranie sprawozdawcze 

OSP Brenna Centrum

Strażacy podsumowali działalność 

3 lutego 2018 roku o godz. 
16 00 odbyło się Walne Zebranie 
Sprawozdawcze jednostki OSP  
w Brennej Centrum. Przybili na nie 
zarówno członkowie OSP jak i za-
proszeni goście min. Prezes Zarzą-
du Oddziału Gminnego ZOSP RP, 
Wójt Gminy Brenna Jerzy Pilch,  mł. 
bryg. Dariusz Walek Dowódca JRG 
Skoczowie.

Zebranie otworzył i przywitał 
przybyłych gości dh Józef Ferfec-
ki Prezes OSP w Brennej Centrum, 
który dokonał sprawozdania z dzia-
łań w roku 2017. Następnie odczy-
tano sprawozdanie finansowe oraz 
zaprezentowano plan działalności  
w roku 2018. Walne Zebranie udzie-
liło absolutorium dla Zarządu OSP. 
Kolejnym etapem zebrania była 

uroczystość wręczenia odznak „Za 
Wysługę Lat”. 

Na zakończenie zebrania głos 
zabrali zaproszeni goście. W swo-
ich słowach wyrazili zadowolenie  
z pracy jednostki oraz planów, jakie 
sobie założyli.

  UG Brenna

W lutym br. zakończyła się kam-
pania zebrań sprawozdawczych  
w jednostkach Ochotniczych Straży 
Pożarnych na terenie gminy Brenna. 
Zebrania odbyły się we wszystkich 
jednostkach OSP, zgodnie z przy-
jętym harmonogramem walnych 
zebrań. Uczestnikami zebrań byli 
zarówno druhowie i druhny OSP, jak 

i zaproszeni goście, między innymi: 
Prezes Zarządu Oddziału Gminne-
go ZOSP RP, a zarazem Wójt Gmi-
ny Brenna Jerzy Pilch, Komendant 
Gminy ZOSP RP Józef Ferfecki, Prze-
wodniczący Rady Gminy Marcin Ja-
nasik oraz przedstawiciele Komen-
dy Powiatowej PSP w Cieszynie. 

Walne zgromadzenia członków 
każdego stowarzyszenia OSP wy-
słuchały sprawozdań z działalności 
OSP i podsumowały miniony rok. 
Zarządy poszczególnych jednostek 
przedstawiły stany osobowe, ma-
jątkowe oraz dochody i wydatki. 
Podjęte zostały uchwały w sprawie 
działalności organizacyjno-progra-
mowej. Walne zebrania sprawoz-
dawcze członków OSP udzieliły 
absolutorium, akceptując działania 
zarządów w ubiegłym roku. Za-

twierdzono także plany działalności 
i finansowe na rok 2018. Walne ze-
brania były również okazją do wrę-
czenia odznaczeń dla członów OSP. 

Podsumowując rok 2017 jed-
nym z najważniejszych celów był 
zakup przez Urząd Gminy średnie-
go samochodu pożarniczego dla 
jednostko OSP w Górach Wielkich. 
Podczas spotkań nie zabrakło rów-
nież szczególnych podziękowań dla 
władz samorządowych za nieustan-
ne wspieranie jednostek. W wol-
nych wnioskach Wójt Gminy Brenna 
oraz zaproszeni goście podzięko-
wali strażakom za ich poświęcenie 
i bezcenną społeczną pracę.

      UG Brenna
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„Beskid Śląski – wspólne dziedzictwo” – 
Beskidzki Dom Zielin „Przytulia”

Wreszcie, po prawie dziesięciu 
miesiącach, sprzed budynku Stare-
go Kina zniknęły metalowe ogro-
dzenia. Dzięki czemu mogą Pań-
stwo zobaczyć odnowioną elewację 

budynku. To też oczywista informa-
cja, że prace budowlano – remon-
towe powoli dobiegają końca. Wnę-
trze nabiera ostatecznego wyglądu, 
a główne działania firmy budow-
lanej przeniosły się na zewnątrz, 
w celu uporządkowania obejścia. 
Chcąc, aby otoczenie Beskidzkie-
go Domu Zielin „Przytulia” było jak 
najatrakcyjniejsze, wokół budynku 
pojawi się sporo zieleni, ogródek 
ziołowy, ozdobne kwiaty i ławecz-
ki.  Jednak na to będziemy musieli 
jeszcze chwilę poczekać, bo zima 
może nas jeszcze zaskoczyć, mimo 
to, lada chwila będzie wiosna, więc 

na jej przyjście staramy się jak naj-
lepiej przygotować. 

Pierwsza część pracy dobiega 
końca, ale przed nami kolejna, rów-
nie ważna i trudna, czyli adaptacja 

budynku, do celów przewidzianych 
w projekcie. W tym również wy-
posażenie w sprzęt multimedial-
ny, meble, ale również wystawę  
i wiele innych drobiazgów, których 
jest bardzo dużo, więc na otwar-
cie będzie trzeba jeszcze trochę 
poczekać. Jednak ten dzień zbliża 
się wielkimi krokami, więc prosimy  
o jeszcze chwilę cierpliwości. 

Oprócz zadań związanych bez-
pośrednio z samym budynkiem 
cały czas realizowane są działania 
związane z promocją i wydarzenia-
mi prowadzonymi razem z czeską 
Bystrzycą, naszym projektowym 

partnerem. Nasz promocyjny film 
jest już gotowy, mamy nadzieję, że 
mieszkańcom przypadnie do gustu, 
tym bardziej, że przy jego realizacji 
korzystaliśmy z lokalnego potencja-

łu, zarówno jeżeli chodzi o aktorów, 
jak i plenery. Na premierę będzie 
trzeba poczekać, aż do otwarcia 
Beskidzkiego Domu Zielin. Oprócz 
filmu promocyjnego będzie realizo-
wana kampania w ogólnopolskiej 
telewizji. 

W miniony weekend promowa-
liśmy nasz Beskidzki Dom Zielin na 
targach Food Show w Katowicach. 
Cieszymy się, że w naszym projek-
cie pn.:  „Brenna ziołami pachnąca”, 
który ma na celu nie tylko promocję 
Domu Zielin, ale również całą gmi-
nę, w tym również przedsiębiorców, 
włączyli się gestorzy, właściciele 13 
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Zbiórka na leczenie Dominiki
Zakończyła się zbiórka pienię-

dzy na operację Dominiki Greń  
z Brennej. Podczas zbiórki zorgani-
zowanej przez Stowarzyszenie Cha-
rytatywne „Dogonić czas” udało się 
zebrać kwotę 5 666,00 zł. W imieniu 
rodziny składamy podziękowania 
wszystkim ludziom dobrego ser-
ca za wsparcie tej akcji. Pieniądze 
zbierano podczas Jarmarku Świą-
tecznego oraz w Informacji Tury-
stycznej w Brennej. 

Dziewczyna od urodzenia zma-
ga się z wrodzonym zwichnięciem 
stawu biodrowego. W swoim życiu 
przeszła sporo bolesnych operacji  
i zabiegów, które nie przyniosły 
żadnego rezultatu. Ostateczna dia-
gnoza lekarza brzmiała, że stawy są 
tak bardzo zniszczone, że Dominice 
w niedalekiej przyszłości grozi wó-
zek inwalidzki. 

Pojawiła się szansa leczenia  
w niemieckiej klinice, gdzie Domi-
nika 28 lutego 2018r. przeszła po-
myślnie pierwszą operację. Koszt 
tej operacji wyceniono na 15 500 

euro. 
Dziewczynę czeka jeszcze kilka 

kosztownych operacji oraz rehabili-
tacja. Zebrana kwota pozwoliła na 
częściowe pokrycie kosztów zwią-
zanych z operacją, za co w imieniu 
bliskich jeszcze raz dziękujemy. 

  OPKiS Gminy Brenna

obiektów, w tym restauracje, ka-
wiarnie, agroturystyki, karczmy, cu-
kiernie, którzy zadeklarowali wpro-
wadzenie do swoich kart potrawy 
z wykorzystaniem ziół. Mamy na-
dzieję, że współpraca się rozwinie  
i zioła zagoszczą nie tylko w kuchni 
miejscowych lokali, ale również wo-
kół budynków, na stołach i dekora-
cjach. 

Zachęcamy do śledzenia nas na 
naszym profilu na portalu społecz-
nościowym facebook, gdzie aktu-
alizowane są informacje i umiesz-
czane najświeższe wiadomości  
z realizacji projektu. 

 Dorota Greń-Grajewska 
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Sesja Rady Gminy
Pierwsze w 2018 roku posie-

dzenie Rady Gminy Brenna odbyło 
się 22 lutego. Na XXVI sesji obecni 
byli wszyscy radni. Jednym z punk-
tów porządku obrad była „Informa-
cja wójta o pracy między sesjami”, 
która została szczegółowo omó-
wiona przez gospodarza gminy. 
Przewodniczący poszczególnych 
Komisji Rady Gminy przedstawili 
roczne sprawozdania z działalności 
w 2017 roku.  

Sesję jak zwykle poprzedziły po-
siedzenia Komisji Rady Gminy, na 
których omawiano wszystkie pro-
jekty uchwał oraz pisma i wnioski 
mieszkańców skierowane do Rady. 
W dniu 22 stycznia 2018 r. odby-
ło się posiedzenie Komisji Rewi-
zyjnej. 20 lutego 2018 r. od godz. 
8:00 obradowała Komisja Oświaty  
i Spraw Społecznych Gminy Brenna,  
a o godz. 16:00 posiedzenie rozpo-
częła Komisja Rozwoju i Finansów 
Gminy Brenna.

Na sesji podjęto następujące 
uchwały:

1) Nr XXVI/ 292 /18 w sprawie 
zatwierdzenia planu pracy Komisji 
Rewizyjnej Rady Gminy Brenna na 
2018 rok,

2) Nr XXVI/ 293 /18 w sprawie 
zatwierdzenia planu pracy Komisji 
Oświaty i Spraw Społecznych Gmi-
ny Brenna na 2018 rok,

3) Nr XXVI/ 294 /18 w sprawie 
zatwierdzenia planu pracy Komisji 
Rozwoju i Finansów  Gminy Brenna 
na 2018 rok,

4) Nr XXVI/ 295 /18 w sprawie 
określenia zasad i trybu przyznawa-
nia oraz rodzajów i wysokości na-
gród sportowych,

5) Nr XXVI/ 296 /18 w sprawie 
ustalenia trybu udzielania i rozli-
czania dotacji dla niepublicznych 
przedszkoli oraz trybu przeprowa-
dzania kontroli prawidłowości ich 
pobrania i wykorzystania, w tym 
zakresu danych, które powinny być 
zawarte we wniosku o udzielenie 
dotacji i w rozliczeniu jej wyko-
rzystania, terminu przekazania in-
formacji o liczbie dzieci objętych 
wczesnym wspomaganiem rozwo-
ju, wychowanków, uczestników za-

jęć rewalidacyjno-wychowawczych 
oraz terminu i sposobu rozliczenia 
wykorzystania dotacji,   

6) Nr XXVI/ 297 /18 w sprawie 
planu dofinansowania form dosko-
nalenia zawodowego nauczycieli 
na rok 2018,

7) uchwała Nr XXVI/ 298 /18 
w sprawie zmiany uchwały Nr 
X/101/16 Rady Gminy Brenna z dnia 
25 lutego 2016 r. w sprawie określe-
nia szczegółowych warunków przy-
znawania i ustalania odpłatności za 
usługi opiekuńcze i specjalistyczne 
usługi opiekuńcze, z wyłączeniem 
specjalistycznych usług opiekuń-
czych dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi oraz szczegółowych 
warunków częściowego lub cał-
kowitego zwolnienia od opłat, jak 
również trybu ich pobierania,

8) uchwała Nr XXVI/ 299 /18  
w sprawie przyjęcia Programu opie-
ki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Brenna  
w 2018 roku, 

9) Nr XXVI/ 300 /18 w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie kolej-
nej umowy dzierżawy z Marcinem 
Gawlas prowadzącym działalność 
gospodarczą pod firmą MULTIME-
DIAL Marcin Gawlas, dotyczącej czę-
ści działki nr 4734/1 o powierzchni 
1 m², stanowiącej własność Gminy 
Brenna,

10) Nr XXVI/ 301 /18 w sprawie 
wystąpienia z wnioskiem o prze-
kazanie nieruchomości przez Wo-
jewodę Śląskiego na rzecz Gminy 
Brenna, 

11) Nr XXVI/ 302 /18 w sprawie 
wystąpienia z wnioskiem o prze-
kazanie nieruchomości przez Wo-
jewodę Śląskiego na rzecz Gminy 
Brenna, 

12) Nr XXVI/ 303 /18 w sprawie 
zmiany Uchwały Nr XXIV/279/17 
Rady Gminy Brenna z dnia 30 listo-
pada 2017 r. w sprawie przyjęcia 
Gminnego Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych na 2018 rok,

13) Nr XXVI/ 304 /18 w spra-
wie udzielenia pomocy finansowej  
w postaci dotacji celowej dla mia-

sta Bielsko-Biała na dofinansowa-
nie działalności Ośrodka Przeciw-
działania Problemom Alkoholowym  
w Bielsku-Białej,

14) Nr XXVI/ 305 /18 w spra-
wie udzielenia pomocy finansowej  
w postaci dotacji celowej dla Po-
wiatu Cieszyńskiego na dofinanso-
wanie działalności powiatowego 
ośrodka wsparcia dla osób dotknię-
tych przemocą w rodzinie w od-
niesieniu do osób z terenu Gminy 
Brenna,

15) Nr XXVI/ 306 /18 w sprawie 
określenia wysokości stawek oraz 
zwolnień w podatku od środków 
transportowych,

16) Nr XXVI/ 307 /18 w sprawie 
uchylenia uchwały Nr XXX/339/14 
Rady Gminy Brenna z dnia 27 lu-
tego 2014 r. w sprawie ustalenia 
stawki opłaty za korzystanie przez 
operatorów i przewoźników z przy-
stanków komunikacyjnych, których 
właścicielem albo zarządzającym 
jest Gmina Brenna,

17) Nr XXVI/ 308 /18 w sprawie 
przyjęcia Regulaminu udzielania 
dotacji celowej ze środków budżetu 
Gminy Brenna na realizację przed-
sięwzięć związanych z usunięciem 
wyrobów azbestowych z terenu 
Gminy Brenna. 

Z ważniejszych tematów poru-
szonych na posiedzeniu to m.in. 
omówienie miejsc wykonania  
w bieżącym roku oświetlenia ulicz-
nego, wykonanie chodnika dla 
pieszych na Bukowej, konieczność 
poszerzenia poboczy przy drodze 
powiatowej na Leśnicę oraz po-
trzeba naprawy ulicy Skoczowskiej  
i Stary Dwór w Górkach Wielkich. 

Skierowany został również wnio-
sek do radnej powiatowej Pani Da-
nuty Wasilewskiej o zastanowienie 
się nad możliwością rozwiązania 
problemu, jakim jest przystanek 
autobusowy na skrzyżowaniu dróg  
w Brennej Skrzyżowanie. Protokoły 
z posiedzeń oraz podjęte uchwały 
publikowane są w Biuletynie Infor-
macji Publicznej www.bip.brenna.
org.pl  

    UG Brenna
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Spotkania grupy AL-anon

Odpowiedz sobie na pytania 
zanim zdecydujesz, że nie doty-
czy to Ciebie.
1. Czy martwisz się, że pije ktoś bli-
ski?
2. Czy w związku z powyższym masz 
kłopoty finansowe?
3. Czy kłamiesz, aby ukryć picie bli-
skiej Ci osoby?
4. Czy uważasz, że dla osoby, którą 
kochasz, picie jest ważniejsze od 
Ciebie?
5. Czy myślisz, że osoba ta zacho-
wuje się tak pod wpływem swych 
kompanów?
6. Czy stosujesz wobec niej groźby, 
takie jak: „Jak nie przestaniesz pić, 
to Cię rzucę”?
7. Czy boisz się wyprowadzić kogoś 
z równowagi, by nie zaczął pić?
8. Czy kiedykolwiek odczuwałaś ból 
lub zakłopotanie z powodu zacho-
wania osoby pijącej?
9. Czy wydaje Ci się, że każde świę-
to jest zepsute z powodu picia?
10. Czy kiedykolwiek chciałaś we-
zwać policję z powodu zachowania 
tej osoby?
11. Czy szukasz schowanego gdzieś 
alkoholu?
12. Czy uważasz, że gdyby ten pi-
jak (ta pijaczka) kochał(a) Cię, to 
przestałby(łaby) pić, aby sprawić Ci 
przyjemność?
13. Czy czasami ogarnia Cię poczu-
cie winy, kiedy pomyślisz, w jakim 
stopniu starasz się kontrolować tę 
osobę?
14. Czy zdarza się, że traktujesz in-

nych (dzieci, podwładnych, współ-
pracowników, rodziców) niespra-
wiedliwie, ponieważ jesteś zły (zła) 
na kogoś, że dużo pije?

Jeżeli co najmniej 3 Twoje od-
powiedzi brzmią tak - możesz być 
pewny(a), że jesteś współuzależ-
niony(a) czyli Twoja Droga powinna 
wieść poprzez Al-anon.

Nadmierne picie alkoholu wpły-
wa na całą  rodzinę, a jego skutki 
można rozpoznać w każdym, kto 
żyje z osobą pijącą. 

Czyli wystarczy, że jedna osoba 
w rodzinie nadmiernie pije, a skutki 
początkowo niezauważalne odczu-
wa zarówno rodzina jak i też oto-
czenie. Skutki w psychice narastają 
i następują zwykle bardzo szybko 
i nie mając żadnej świadomości 
tkwimy w tym współuzależnieniu, 
przekonani, że chcemy pomóc al-
koholikowi, a okazuje się, że wręcz 
pomagamy mu pić.

Czym jest współuzależnienie?
Przejawy zachowań osoby współ-
uzależnionej:
1. poddanie się rytmowi picia alko-
holika,
2. przejmowanie za niego odpowie-
dzialności,
3. obsesyjne kontrolowanie go,
4. pomaganie i nadmierne opieko-
wanie się nim (w tym niedopusz-
czanie do tego, aby ponosił on 
pełne konsekwencje swojego picia  
i swoich zachowań),
5. wysoka tolerancja na różnego 
rodzaju patologiczne zachowania 
alkoholika z jednoczesnym wystę-
powaniem poczucia winy i poczucia 
niskiej samooceny oraz zaniedby-
waniem samego siebie.

Jak przestać kontrolować ży-

cie innych i zacząć troszczyć się  
o siebie? Jest dużo definicji współ-
uzależnienia, gdyż jest to termin 
nieznany, żargonowy i dotyczy 
tylko i wyłącznie uzależnienia. 

Co zrobić, żeby osoba 
bliska nie piła?

Jest to pytanie, z którym spotykam 
się najczęściej, zarówno w gabine-
cie lekarskim jak i podczas wykła-
dów, pogadanek czy prelekcji. Mu-
szę przyznać, że odpowiedź na nie 
jest niezmiernie trudna.

Odpowiadając, mam zawsze 
świadomość, że możliwości bez-
pośredniego oddziaływania na 
drugiego człowieka są niewielkie. 
Możemy natomiast wpływać na in-
nych w sposób pośredni, tj. poprzez 
zmianę własnej postawy względem 
nich. Ta zmiana postawy wymusza 
często zmianę w zachowaniach 
drugiej osoby, szczególnie wów-
czas, kiedy istnieją silne powiązania 
(rodzinne, emocjonalne, finansowe 
itp.).

Pozostaje więc pytanie jak się 
zachowywać, jak postępować albo 
co robić, żeby nie pomagać w piciu. 
Podpowiedzi i wskazówek jest wie-
le, jednak znacznie trudniejsza jest 
ich realizacja. Oto niewielka część, 
możliwości,  propozycji, które nale-
ży uwzględnić i wdrożyć:
- nie należy zapominać, że alkoho-
lizm jest chorobą przewlekłą i aby 
pomóc w wyzdrowieniu trzeba 
koniecznie zaakceptować ten fakt  
i przestać się wstydzić;
- nie należy również traktować al-
koholizmu tak, jakby był hańbą 
dla rodziny; jest to bowiem jedna  
z chorób, a powrót do zdrowia jest 
możliwy, podobnie jak w większo-
ści innych;
- nie należy traktować alkoholi-
ka tak jak niegrzeczne dziecko, bo 

Spotkania grupy AL-anon w każdy czwartek miesiąca  
o godz. 16:00 w Punkcie Konsultacyjno - Informacyjnym 

w Górkach Małych, ul. Zalesie 3 w ośrodku zdrowia, wejście obok biblioteki
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przecież nie postępuje się tak kiedy 
ktoś cierpi na jakąkolwiek inną cho-
robę;
- wątpliwy sens ma robienie wy-
rzutów i wdawanie się w kłótnie, 
szczególnie wówczas, kiedy alko-
holik znajduje się pod działaniem 
alkoholu;
- wygłaszanie kazań i robienie wy-
kładów nie ma również większego 
sensu, ponieważ alkoholik praw-
dopodobnie wie już to wszystko  
o czym chcemy mu powiedzieć, 
można natomiast sprowokować 
go do dalszych kłamstw i wymusić 
obietnice, których nie będzie w sta-
nie dotrzymać;
-  nie należy przyjmować obietnic, 
o których wiadomo, że nie będą 
możliwe w tym momencie do speł-
nienia;
- dając okłamywać się i udając, że 
się wierzy można doprowadzić do 
tego, że alkoholik dojdzie do prze-
konania, że potrafi nas przechy-
trzyć;
- używanie szantażu w formie „gdy-
byś mnie naprawdę kochał to byś 
przestał pić...” niczego nie zmienia, 
a jedynie zwiększa poczucie winy, 
nie mówi się przecież „gdybyś mnie 
kochał, nie przeziębiłbyś się”;

- szukanie schowanego alkoholu, 
zmusza alkoholika do ciągłego wy-
myślania nowych kryjówek;
- chowanie i wylewanie alkoholu 
jedynie skłania alkoholika do bar-
dziej desperackich prób zdobycia 
go i ukrycia, a przecież wiadomo, że 
w końcu i tak znajdzie sposób żeby 
się napić;
- wspólne picie alkoholu nie spo-
woduje wcale, że alkoholik wypije 
w sumie mniej, natomiast odwlecze 
to niewątpliwie moment, w którym 
zdecyduje się on poprosić o pomoc;
- nie należy robić za alkoholika 
niczego, co mógłby zrobić sam, 
natomiast usuwanie problemów, 
chronienie przed ponoszeniem 
konsekwencji swoich własnych, 
nieodpowiedzialnych, zachowań 
(np. nieobecności w pracy, zaciąga-
nie długów i inne skutki picia) od-
bierają szansę na to, aby alkoholik 
zauważył do czego doprowadziło 
go picie i aby zechciał zmienić swo-
je dotychczasowe postępowanie;
- nie należy oczekiwać natychmia-
stowego wyleczenia, bowiem tak 
jak w każdej przewlekłej chorobie 
okres leczenia i rekonwalescencji 
jest długi, a nawroty choroby są 
możliwe;

- bardzo potrzebne jest alkoholiko-
wi otrzymywanie miłości, wsparcia 
i zrozumienia podczas podejmo-
wanych prób zaprzestania picia  
i utrzymywania się w trzeźwości;
- dopiero wówczas alkoholik otrzy-
ma szansę zauważenia do czego 
doprowadziło picie.

Zmieniając swoją dotychczaso-
wą postawę w stosunku do alko-
holika nie należy jednak liczyć na 
natychmiastowy efekt, bowiem dzi-
siejsza sytuacja jest sumą wydarzeń, 
które gromadziły się przez całe lata. 
Teraz również, do uzyskania ocze-
kiwanych zmian, potrzebne będą 
tygodnie, miesiące, a może nawet 
lata. Jedno jest natomiast pewne, 
że tylko te osoby, które cierpliwie  
i konsekwentnie będą stosowały 
powyższe rady mają szansę na suk-
ces, który musi w końcu ukorono-
wać ich wytrwałość. Uczestniczenie 
w proponowanym przez nas pro-
gramie terapeutycznym dla rodzin 
może przyspieszyć ten proces.

Przygotowano na podstawie wy-
powiedzi: dr n. med. Bohdan T. Wo-
ronowicz 
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Ferie zimowe 2018

Ciepłe ferie zimowe

Ferie zimowe trwające w tym 
roku dla województwa śląskiego od 
29 stycznia do 11 lutego niestety 
nie możemy zaliczyć do śnieżnych 
i mroźnych. Taka sytuacja z pewno-
ścią nie cieszyła miłośników białego 
szaleństwa, liczących na codzien-
ne zabawy na śniegu i zjazdy na 
sankach. Na szczęście pracownicy 
Ośrodka Promocji Kultury i Sportu 
Gminy Brenna mają swoje sposoby, 
aby również w taką zimę zarówno 
mieszkańcy jak i goście mogli miło  
i aktywnie spożytkować czas.

Brak białego puchu sprawił, że 
niestety jabłuszka i narty musiały 
stać bezczynnie. Za to można było 
wykorzystać inny sprzęt sportowy – 
łyżwy. Jak co roku w Parku Turysty-
ki w Brennej Centrum codziennie 
czynne było lodowisko. Na ślizgaw-
kę jak zawsze znaleźli się chętni, za-
równo tacy, którzy na lodzie stawiali 

swoje pierwsze kroki, jak i ci, któ-
rzy doskonalą swoje umiejętności  
w tej niełatwej dyscyplinie. Na miej-
scu działała również wypożyczalnia 
sprzętu sportowego, a w niej łyżwy 
hokejowe i figurowe w rozmiarach 
od 26 do 46, a także kaski ochronne. 
Pierwszy raz można było również 
wykupić karnet na 10 wejść na lo-
dowisko w cenie 30,00 zł.     

Dwa razy podczas zimowych 
wakacji zawitali do Brennej aktorzy 
Teatru „Blaszany Bębenek” z Trzebi-
ni. Sala kalejdoskop w amfiteatrze 
jeszcze nigdy nie przeżywała ta-
kiego oblężenia! Po prostu pękała 
w szwach! Na przedstawienia przy-
bywali zarówno goście indywidual-
ni jak i całe kolonie najmłodszych 
miłośników bajek. W pierwszy po-
niedziałek aktorzy wystawili spek-
takl p.t. „Alicja w krainie czarów”. 
Dzieci poznały perypetie małej 
dziewczynki podróżującej w głąb 
wyobraźni. Alicja w trakcie wę-

drówki przez fantastyczną krainę, 
do której dostała się podążając za 
Białym Królikiem, spotkała się z nie-
logicznymi zagadkami i niesamowi-
tymi postaciami takimi jak: Szalony 
Kapelusznik, Zając Szarak, Kot Dzi-
wak i Królowa Kier. Pod koniec swej 
przygody bohaterka obudziła się  
i uświadomiła, że zaczarowany 
świat jest tylko snem. 

Tydzień później aktorzy przenie-
śli widzów do krainy zamieszkiwa-
nej przez małe niebieskie stworki 
– smerfy. Papa Smerf przygotował 
tajemniczą miksturę, jednak zosta-
ła ona przypalona przez Ważniaka, 
który stwierdził, że wszystkiemu wi-
nien jest Smerf Śpioch. Postanowił 
więc dać mu nauczkę i podczas snu 
wyniósł go do lasu. Spotkał na swej 
drodze kota Klakiera, który podstę-
pem zwabił Ważniaka do komna-
ty Gargamela. Śpioch za namową 
dzieci postanowił pomóc Ważnia-
kowi uwolnić się z tarapatów.
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Obie bajki wystawione zostały 
również w Centrum Kultury i Sztu-
ki Dwór Kossaków w Górkach Wiel-
kich. Podczas spektakli mali widzo-
wie brali czynny udział w zabawach, 
mogli usłyszeć utwory śpiewane 
przez aktorów na żywo, uczyli się 
także rozwijać swoją wyobraźnie  
i pomagać potrzebującym. 

Dużo śmiechu, zabawy ale i na-
uki można było wynieść z warszta-
tów teatralnych poprowadzonych 
przez świetnego aktora i konfe-
ransjera Szymona Pilcha. Podczas 
dwóch spotkań, które również mia-
ły miejsce w sali Kalejdoskop w am-
fiteatrze, uczestnicy zajęć otrzymali 
cenne wskazówki dotyczące gry 
aktorskiej. Dowiedzieli się, że każ-
dy, ale to absolutnie każdy pomysł 
jest dobry, że scena to miejsce pra-
cy, gdzie nie przeszkadzamy sobie 
nawzajem ale wspólnie tworzymy 
historię. Dzieci i młodzież uczyli 
się przekazywania emocji, stanów 
na scenie i wcielania się w postaci. 
Ważnym elementem były również 
ćwiczenia grupowe realizowane  

w kręgu i z podziałem na grupy oraz 
te, mające na celu kreowanie posta-
ci na scenie. 

Faworkowo, oponkowo, pysznie!

W trakcie trwania ferii zimowych 
miała miejsce również impreza, 
która w 2017 roku po raz pierwszy 
pojawiła się w gminnym kalendarzu 
imprez. Mowa tu oczywiście o ku-
linarnych przygotowaniach do tłu-
stego czwartku. W tym roku Wielka-
noc wypada bardzo wcześnie, tym 
samym to tuczące święto przypadło 
już 8 lutego. Dzień wcześniej, w śro-
dę, na II Rodzinne Smażenie fawor-
ków i oponek do strażnicy w OSP 
Brenna Centrum przybyło ponad 70 
osób! 

Na kulinarną zabawę obowiązy-
wały wcześniejsze zapisy. Krótko po 
pojawieniu się informacji o wyda-
rzeniu rozdzwoniły się telefony od 
osób chcących uczestniczyć w im-
prezie. I tu niespodzianka, nie byli 
to tylko i wyłącznie mieszkańcy. 
W tym czasie przebywali w naszej 

gminie również turyści z wojewódz-
twa śląskiego, dla których trwały 
właśnie zimowe wakacje. Tak więc 
w smakowitych zmaganiach wzięli 
udział również goście z Dąbrowy 
Górniczej, Katowic, Bielska Białej 
oraz Zabrza.  

Uczestnicy warsztatów podzie-
leni zostali na dwie grupy. Pierw-
sza miała do przygotowania fa-
worki, druga - serowe oponki. Na 
wyznaczonych stanowiskach cze-
kały wydrukowane przepisy, nie-
zbędne produkty spożywcze oraz 
narzędzia kuchenne. Zapisane oso-
by zobowiązane zostały jedynie do 
zabrania ze sobą niekończących się 
zapasów pozytywnej energii, wał-
ków do ciasta oraz pudełek, do któ-
rych miały popakować usmażone 
pyszności. 

W każdej chwili radą i pomoc-
ną dłonią służyły Panie z Koła Go-
spodyń Wiejskich z Brennej, które 
bez chwili zawahania kolejny raz 
postanowiły pomóc w organizacji 
imprezy. Pokazały jak przygoto-
wać odpowiednie ciasta, a następ-
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nie precyzyjnie uformować z nich 
zgrabne faworki oraz oponki. Na 
sali krzątały się jedne kucharki, 
kolejne w kuchni smażyły tłuściut-
kie pyszności, jeszcze inne od razu 
zmywały niewykorzystywane już 
naczynia i narzędzia. Taka sprawna 
organizacja pracy sprawiła, że już 
po godzinie wszystkie gotowe do 
usmażenia faworki i oponki czeka-
ły w kolejce by trafić na rozgrzany 
olej. Po uzyskaniu odpowiedniej 
barwy, czyli zarumienieniu się, ob-
sypane zostały cukrem pudrem  
i odstawiono je do ostygnięcia. 
Przez cały czas do kuchni zaglą-
dały dziecięce oczka przypatrując 
się pracy Pań kucharek i wypa-
trując usmażonych smakołyków. 
Nie wiedzieć czemu jakimś cudem  
w zaskakującym tempie ostygnię-
te faworki i oponki nagle znikały  
z misek! To za sprawą małych łakom-
czuszków, którzy z niecierpliwością 
czekali na spałaszowanie tego, co 
sami przygotowali. Oczywiście każ-
dy z imprezy wyszedł z pudełkiem 

pełnym pyszności! Zakładamy, że 
nie wszystkie pychotki zabrane do 
domu przetrwały do dnia kolejne-
go, czyli do Tłustego Czwartku. Nic 
dziwnego, gdyż były naprawdę wy-
śmienite! 

Wielkie podziękowania za po-
moc w organizacji imprezy skła-
damy Paniom z Koła Gospodyń 
Wiejskich w Brennej na czele z Pa-
nią Heleną Pagiełą. Bez zawahania 
przyjęły naszą prośbę i poświęciły 
swój cenny czas.

Dziękujemy również Panu Preze-
sowi Józefowi Ferfeckiemu za bez-
płatne użyczenie sali w strażnicy 
OSP Brenna Centrum.  

Tegoroczne ferie możemy uznać 
za wyjątkowo ciepłe, aktywne, sma-
kowite - po prostu udane!

Poniżej zamieszczamy przepi-
sy, z których korzystali uczestnicy 
warsztatów. Każdy z nich to propor-
cja na około 30-40 sztuk.

  
  Sonia Gawlas

PRZEPISY:

FAWORKI
- 2 szklanki mąki
- 4 żółtka
- łyżka spirytusu
- 1 łyżeczka cukru
- trochę soli
- 4-5 łyżek śmietany kwaśnej
Dobrze wszystko wyrobić. Ciasto 
podzielić na części, każdą rozwał-
kować i kroić prostokąty o długości 
10cm, szerokości 4-5cm.

OPONKI SEROWE
- 1 szklanka cukru
- 0,5 kg sera zmielić
- 0,5 kg mąki
- 0,5 kostki margaryny
- 3 żółtka
- 1 łyżeczka sody oczyszczonej
Ciasto wyrobić, ubić piane, dodać  
i wyrobić. Potem podzielić na części, 
wałkować i wykroić szklanką, a śro-
dek kieliszkiem. Upiec na ciepłym 
oleju, potem posypać pudrem.

Zwyczaje Świąt Wielkanocnych
Niedziela Palmowa – Kwietnio 

Niedziela

Jest to ostatnia niedziela Wiel-
kiego Postu, którą rozpoczyna się 
Wielki Tydzień. Symbolem tego 
dnia jest „palma” i tkwiąca w niej, 
jak wierzono, siła wegetacyjna, 
wzmacniająca ziemię-rodziciel-
kę. Poświęconej palmie lud przy-
pisywał nadzwyczajną cudowną 
moc, używając jej w domach do 

różnych zabiegów. Palma w Beski-
dzie Śląskim najczęściej przyjmo-
wała postać wiązanki baź, witek 
wierzbowych, zwanymi w Brennej 
kociankami lub kuciankami, do 
których dołączano, w zależności 
od domu i przekazywanych przez 
dziadków zaleceń, gałązki innych 
roślin: gruszpanku (bukszpan), ja-
łowca, cisu, złotego deszczu (forsy-
cji), lysków (leszczyny), zimzielonu 
(bluszcz). Gałązki przewiązywano 

czerwoną wstążką i zanoszono do 
kościołów. Poświęconą palmę po 
powrocie do domu wkładano za 
obrazy w świętym kącie, do wazo-
ników na domowych ołtarzykach, 
ale też przechowywano na strychu 
zatknięte za krokwiami, żeby pio-
run nie uderzył w dom. W czasie 
wielkiej burzy niektóre spalano  
w piecu, pod blachą, aby powstały 
dym zapobiegał nieszczęściu lub 
wtykano je do snopków, doszków – 
słomianego pokrycia dachu – strze-
chy na kalenicy. Poświęcona palma 
służyła także do okadzania bydła, 
gdy pierwszy raz wypędzano je na 
pastwisko, aby nie rzucił ktoś uro-
ku i żeby zawsze było zdrowe. Oka-
dzano nią również chorych ludzi 
i zwierzęta, używano jej w domu 
jako kropidła do święconej wody. 
Nigdy i pod żadnym pozorem, nie 
wolno jej było wyrzucać. Natomiast 
można ją było jedynie spalić, ale 
wtedy, gdy przyniesiono do domu 
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już nowe tegoroczne palmy.

Wielki Czwartek

W Wielki Czwartek rozpoczyna 
się Triduum Paschalne. W kościo-
łach organy milkną, „zawiązuje się 
dzwony”, można tylko usłyszeć 
drewniane klekotki. Klekotanie ni-
gdy nie było chaotyczne, lecz ryt-
miczne, w takt, w regularnie po-
wtarzających się interwałach. Przed 
ostatnim biciem kościelnych dzwo-
nów gospodarze biegli do sadu  
i potrząsali drzewami owocowymi, 
a podobno wystarczyło przynaj-
mniej dotknąć ich w tym celu, aby 
je pobudzić do lepszego owocowa-
nia. Aby przepędzić krety z ogrodu, 
gospodarz powinien boso chodzić 
po ogrodzie i uderzać kawałkiem 
drewna o ziemię i wymawiać przy 
tym stosowne zaklęcie. Dobrze też 
było w ten dzień siać jęczmień i len, 
gdyż się udadzą. 

Wielki Piątek

Powszechnym zwyczajem w ten 
dzień było mycie się o wschodzie 
słońca w bieżącej wodzie. Służyły 
do tego źródła, strumyki, potoki  
i rzeki. Często korzystano z niektó-
rych znanych i słynnych w okolicy 
źródeł, szczególnie tych uważanych 
przez lud za cudowne czy lecznicze. 
Myto się całymi rodzinami wcześnie 
rano, najlepiej tuż przed wscho-
dem słońca i po odmówieniu mo-
dlitw klęcząc na brzegu rzeki czy 
źródła. Do mycia wchodzono boso, 
jeśli warunki na to pozwalały. Taka 
wielkopiątkowa czynność zapew-
niała zdrowie i rześkość na cały rok.  
W potokach i rzekach niektórzy 
myli nawet konie i bydło. Po umyciu 
i nabraniu wody do odpowiednich 
naczyń jak najszybciej, młodzi na-
wet biegiem - wracano do domu.  
W drodze powrotnej pod żadnym 
pozorem nie wolno było się odwra-
cać i patrzeć na wschodzące słońce. 
W przeciwnym wypadku ten wiel-
kopiątkowy zabieg nie skutkowałby 
lub wręcz spowodowałby nieszczę-
ście. Wielkopiątkową wodę przyno-
szono do domu i wierzono, że się 

nie psuje. W razie potrzeby obmy-
wano nią chorych, spryskiwano nią 
chore konie, bydło, trzodę, a nawet 
stajnie i obory, wymywano koryta 
świniom, aby dobrze się chowały. 
Poddawano ją obrządkowi sakral-
nemu i używano jako wody święco-
nej wierząc, że będzie jeszcze sku-
teczniejsza. W Wielki Piątek w ogóle 
nie można było pracować w polu ani  
w ogrodzie. Dla rolników był to rów-
nież dzień pilnego obserwowania 
pogody, a na podstawie obserwacji 
prognozowano nie tylko przyszły 
stan pogody, ale głównie urodza-
je. W każdym kościele parafialnym,  
w głównej nawie przed ołtarzem, 
na czarno ubranych marach spoczy-
wał duży krzyż z figurą ukrzyżowa-
nego Chrystusa, a w bocznej nawie 
lub kaplicy we wnęce pod bocznym 
ołtarzem w tzw. ciemnicy znajdo-
wał się misternie przygotowany 
Boży Grób, a nad nim w zamknię-
tym tabernakulum Przenajświętszy 
Sakrament.   

Wielka Sobota

Od wczesnego rana Wielka So-
bota była dniem, w którym koń-
czono gotowanie, smażenie i pie-
czenie – przyrządzanie potraw na 

największe święto w roku. Piekło 
się głównie chleb, babki, „koło-
cze” i „buchty”. „Murzina” piekło się  
z chlebowego ciasta, w którym za-
piekano wędzonkę, wędzony bo-
czek, białą kiełbasę, wędzoną sło-
ninę a czasem szynkę. Gotowano 
jajka na twardo i malowano je. Wy-
dmuszki, które zostały podczas ro-
bienia ciast wieszano na drzewach 
żeby dobrze rodziły. Przygotowane 
pokarmy świecono, a po przyjściu 
do domu święcone stawiano na 
stole przykrytym białym obrusem  
i częstowano każdego, kto w okre-
sie Świat odwiedził dom.  

Wielkanoc - Niedziela  
Zmartwychwstania Pańskiego

Niedziela Wielkanocna była 
dniem odpoczynku dla wszystkich 
domowników, łącznie ze służbą  
i poza najniezbędniejszymi praca-
mi czas spędzano w kościele i kręgu 
rodzinnym w domu. W tak wielkie 
święto nie odwiedzało się rodziny  
i sąsiadów. Tego dnia dzieci farbo-
wały jajka, używając jako barwni-
ków łupin z cebuli, pędów młodej 
pszenicy, żyta, kory dębu, brzozy, 
mchu z kamieni rzecznych. Gdy 
była piękna słoneczna pogoda wró-
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żyło to urodzajny rok i dobra po-
godę we wszystkie niedziele roku. 
Wieczorem obserwowano zachód 
słońca, gdyż istniało przekonanie, 
że w tym dniu zachodzące słoń-
ce tańczy lub przynajmniej drga  
z radości, że Zbawiciel wstał z mar-
twych. Kto taki taniec czy drganie 
słońca zauważył, temu miało przez 
cały rok sprzyjać szczęście.   

Poniedziałek Wielkanocny – 
Śmiergust

Od wczesnych godzin poran-
nych młodzi chłopcy chodzili  
z sikawkami z czarnego bzu i z kar-
waczami do domów, gdzie były 
panny na wydaniu. Panna, którą 
nie polano wodą, nie wysmagano 
karwaczami, nie miała powodzenia  
u mężczyzn. Każdej dziewczynie 
zależało więc, aby kawaler również 
pod jej dom przyszedł „po śmiergu-
ście”. Karwacze plecione były z 4, 6 
bądź 8 prętów wierzby lub wikliny, 
czym grubszy pręt, tym lepiej. Nie 
wolno było polewać dziewczyn, 
które chodziły z goiczkiem (mo-
iczkiem). Były to najczęściej trzy 
dziewczyny ubrane w suknie cie-
szyńską. Środkowa dziewczynka 

trzymała w ręce moiczek, drzewko 
iglaste, najczęściej jodełkę, którą 
strojono wydmuszkami, wstążka-
mi koloru czerwonego, różowego, 
zielonego, niebieskiego i żółtego. 
Na czubku moiczka zawieszony był 
dzwoneczek. Goiczorki chodziły od 
domu do domu, nie wchodząc do 
środka i śpiewając pod oknami. 

 
/Opracowano na podstawie J. 

Szymik, „Doroczne zwyczaje i ob-
rzędy na Śląsku Cieszyńskim, 2012, 
Czeski Cieszyn – Wrocław/

Przysłowia:

Suchy post – dobry rok.
Jeżeli Kwietnia Niedziela sucha, rok 
cały mokry – jeżeli mokra, rok su-
chy.
Pogoda w Kwietnią Niedzielę, wró-
ży urodzajów wiele.
Gdy mokro w Kwietnią Niedzielę, 
rok się sucho ściele.
Kto we Wielki Tydzień sieje, będzie 
miał szyćko wielgie.
Gdy Wielki Piątek ponury, Wielka-
noc będzie bez chmury.
Jeżeli w Wielki Piątek deszcz kropi, 
radujcie się chłopi.
Kiedy w Wielki Piątek pada, suche 

lato deszczyk nam ten przepowia-
da.
W Wielką Niedzielę pogoda, duża  
w polu uroda.
Gdy na dzwony Wielkanocne pada, 
suchość nam przez całe lato włada.

/ Wieści znad Brennicy, Nr 2. ma-
rzec 2002/

Jakie jest Zwiastowanie, takie bę-
dzie Zmartwychwstanie.
Kto szanuje święta boże, temu Pan 
Bóg dopomoże.
Komu święta, to święta, a brzuch 
zawsze o głodzie pamięta.
Gdy na Zmartwychwstanie dżdży-
sto i chłody, Do Zielonych Świątek 
więcej deszczu niż pogody.
Pogodny dzień wielkanocny, gro-
chowi wielce pomocny.
Zielone Boże Narodzenie, a Wielka-
noc biała, w polu uciecha mała.
Kto w Wielki Piątek sieje, ten się  
w żniwa śmieje.

/ Wieści znad Brennicy, Nr 7. Ma-
rzec – kwiecień 2004/

Nowa grupa taneczna „Brucliki”
Zaczęło się skromnie, czte-

ry osoby które tańczyły walczyka  
i elementy tańca towarzyskiego. Po 
kilku tygodniach postanowiliśmy 
spróbować ściągnąć nowe osoby - 
zacząć tańczyć na trochę większą 
skalę. I tak pytaliśmy znajomych, 
zapraszaliśmy ich na próby. Jedni 
przychodzili, drudzy odchodzili. 
Padł pomysł na reklamę w szkołach 
na terenie Brennej. Radiowęzeł, ja-
kieś plakaty, rozmowy ze szkolnymi 
kolegami i koleżankami. Dni mijały 
i nic się nie działo. Już myślałem  
z wszystkiego zrezygnować i się 
poddać. Aż tu próba i zjawiają się 
nowe trzy osoby, a na następnej 
jeszcze trzy. I tak w październiku 
2017 roku powstała grupa tanecz-
na „Brucliki”. Obecnie jest nas 16 

osób. Tańczymy hip hop, schuffle 
dance, taniec towarzyski, ludowy  
i nowoczesny. Pracujemy nad czte-
rema choreografiami, które chcemy 
pokazać wszystkim mieszkańcom 
Brennej. 

Tańczyć każdy może, także nad 
Brennicą. Może teraz nadszedł czas 
na podziękowania:
- Dziękuję Panu Emilowi Pilch - 
Tartak Pilch za udostępnienie sali, 
wsparcie i pomoc;
- Księdzu Proboszczowi parafii pw. 
św. Jana Chrzciciela Czesławowi 
Szwed;
- Aktorowi i reżyserowi Szymono-
wi Pilch za wsparcie, pomoc i to, że 
tańczy razem z nami;
- Pani Elżbiecie Hubczyk;
- Panu Leszkowi Pilch;

- Damianowi Nowak za chęć współ-
pracy z nami.
I wszystkim moim tancerzom.

  Bogusław Lalik

Zajęcia odbywają się  
w każdy piątek  

o godzinie 15.45  
w sali kalejdoskop 

w amfiteatrze w Parku 
Turystyki - Brenna Centrum

Zajęcia są całkowicie 
bezpłatne.  Wszystkich 

którzy lubią muzykę, 
ruch i taniec

Zapraszamy!
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Pracowite i niesamowite palce
Książka „O Panach Palcach”  

W. Brudzewskiego stała się inspi-
racją do przekazania dzieciom, jak 
wielkim darem są ręce.

 Najmłodsi obejrzeli książkę  
O Panach Palcach w teatrzyku ka-
mishibai, równocześnie pokazując  
z prowadzącym poszczególne pal-
ce. Krótka pogadanka, do czego 

służą palce, wyzwoliła wielkie emo-
cje, a niektóre znaki z języka mi-
gowego okazały się proste. Każde 
dziecko obrysowało swoją rączkę 
na papierowej planszy. Zagadkowe 
kształty palców zwierząt pokazane 
w prezentacji „Jakie to zwierzę?” 
wcale nie były dla nich trudne do 
odgadnięcia.

 Na zakończenie dzieci szukały 
słodkiego skarbu po znakach palca 
wskazującego rozmieszczonego na 
regałach w bibliotece. 

Dziękujemy za odwiedziny i za-
praszamy ponownie.

  Janina Herzyk

Czytanie procentuje
Po podsumowaniu roku 2017 

najlepszymi czytelnikami bibliote-
ki w kategorii wiekowej 6 – 12 lat 
zostali: Mateusz Holeksa (GBP Bren-
na) i Krzysztof Greń (Filia w Górkach 
Małych). 

W kategorii wiekowej 13 – 15 
lat: Nadia Krzempek (GBP Brenna)  
i  Teresa Leś (Filia w Górkach Ma-
łych). Zwycięzcom serdecznie gra-
tulujemy, dziękujemy rodzicom za 
zachęcanie swoich pociech do czy-
tania. Zapraszamy wszystkich do 
biblioteki, każdy znajdzie tu coś dla 
siebie.

W ubiegłym roku placówki  
w Brennej i Górkach Małych wzbo-
gaciły się o 1345 nowości wydaw-
niczych, z tego 291 zakupiliśmy ze 
środków Narodowego Programu 
Rozwoju Czytelnictwa za kwotę 6 
800 zł z Priorytetu 1 – Zakup nowo-
ści wydawniczych do bibliotek pu-
blicznych.

Znaczna część księgozbioru 
przeznaczona jest dla dzieci, dla-
tego często odwiedzają nas przed-
szkolaki i poznają nowe książki.   
W góreckiej placówce dzieci mia-
ły okazję wysłuchać opowiadania 

Wojciecha Widłaka pt. „Sekret po-
nurego zamku”, a w części plastycz-
nej zrobiły kukiełkę Wesołej Damy. 
Natomiast w Brennej kontynuowa-
ny jest cykl „Czytanie na Dywanie”. 
Tegoroczne zajęcia rozpoczęliśmy 
z „Bajkami Misia i Margolci”, dzieci 
wysłuchały opowieści o upartym 
bałwanku.

Serdecznie zapraszamy do ko-
rzystania z naszej oferty.

  
  Anna Wisełka
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Kamishibai uczy i bawi

Młodzież z Ośrodka Leczniczo-
Rehabilitacyjnego Bucze odwie-

dziła bibliotekę w Górkach Małych 
i wzięła udział w warsztatach lite-

racko-plastycznych pt.: „Kamishibai 
uczy i bawi”.

Uczestnicy warsztatów zapozna-
li się z historią tej bardzo ciekawej 
formy teatralnej. Poznali jej walory 
edukacyjno-dydaktyczne, wykonali 
ilustracje (plansze) do baśni „Kło-
poty Kacperka góreckiego skrzata”. 
Na zakończenie spotkania odbyła 
się prezentacja pięknych i orygi-
nalnych prac. Dziękujemy za udział  
w warsztatach.

 
         Małgorzata Cieślar

Zimowy krajobraz na papierze
W środę 28 lutego 2018 w sali se-

syjnej Urzędu Gminy Brenna odbyła 
się uroczysta gala wręczenia nagród 
w gminnym konkursie plastycznym 
„Zimowy krajobraz”, którego orga-
nizatorem była Szkoła Podstawowa 
nr 1 im. Janusza Korczaka w Bren-
nej. Patronat nad konkursem objął 
Wójt Pan Jerzy Pilch. Na konkurs 
wpłynęły 83 prace uczniów klas 1-3.

Nagrody otrzymali:
I miejsce Agata Cieślar SP nr 1 Bren-
na,
II miejsce Wiktor  Michalik ZSP Gór-
ki Wielkie,
III miejsce Daniil Poliarush SP nr 2 
Brenna.

Wyróżnienia:
-Igor Jaworski ZSP Górki Wielkie,
-Gustaw Broda ZSP Górki Wielkie,

-Paweł Staniek SP nr 2 Brenna,
-Emilia Czyż SP nr 2 Brenna,
-Oliwia Holeksa  SP nr 2 Brenna,
-Oliwia Kaczmarek SP nr 2 Brenna,
-Zuzanna Moskała SP nr 1 Brenna,
-Szymon Chrapek SP nr 1 Brenna.

Iwona Madecka - Kozieł
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Półkolonie w Górkach
Ferie to z pewnością czas, na 

który dzieci czekają z niecierpli-
wością, dlatego w naszej gminnie 
zorganizowano zajęcia - tzw. pół-
kolonie zimowe nastawione na 
uczestnictwo dzieci, które nie mają 
możliwości wyjazdu lub atrakcyjne-
go wypoczynku podczas ferii. Szko-
ła Podstawowa w Górkach Wielkich 
korzystając ze środków zaplanowa-
nych na rok 2018 z Gminnego Pro-
gramu Profilaktyki Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych zorga-
nizowała dla uczniów wypoczynek 
feryjny, który dostarczył dzieciom 
odpowiednią dawkę zabawy i ruchu 
oraz umożliwił zdobycie nowej wie-
dzy w atrakcyjny sposób.

Od 31 stycznia do 6 lutego dzie-
ci mogły uczestniczyć w ciekawych 
zajęciach rekreacyjno - sportowych 
i plastycznych. Między innymi od-
był się wyjazd do Teatru Elektrycz-
nego w Skoczowie na film pt.: 
„Byczek Fernado” i  do Muzeum Gu-
stawa Morcinka. Uczestnicy mogli 
poszerzyć swoją wiedzę z zakresu 
regionu oraz zasmakować pysz-
nych podpłomyków na warsztatach  

w Chlebowej Chacie. Czerpiąc  
z zimowej aury nie zabrakło ruchu: 
odbyły się wyjazdy na lodowisko, 
Karkoszczonkę, a dla najmłodszych 
wyjście na sanki.

Warto również wspomnieć o ar-
tystycznym aspekcie zajęć półkolo-
nii zimowych, bowiem dużym zain-
teresowaniem cieszyły się warsztaty 
gipsowe, gdzie dzieci wykonywały 
własnoręczne odlewy gipsowe do 
form, które później mogły dekoro-
wać w dowolny sposób. Warsztaty 
witrażu i kulinarne także okazały się 

świetną zabawą przez naukę, dając 
możliwość poznawania nowych 
technik plastycznych i zasad zdro-
wego żywienia w praktyce.

Każdego dnia dzieci otrzymy-
wały pyszne pieczywo ufundowa-
ne przez Panią Karinę Pasterny, za 
co bardzo DZIĘKUJEMY! Zakończe-
nie półkolonii zimowych zwieńczył 
pyszny poczęstunek i ciekawe na-
grody dla uczestników.

Małgorzata Muschiol
Maja Szczygielska
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Ferie dzieci z SP nr 1 w Brennej

Po raz kolejny Dyrekcja Szkoły 
nr 1. w Brennej wspólnie z Gminą 
Brenna zorganizowała dla swoich 
uczniów zimowy wypoczynek  z ele-
mentami profilaktyki. Wypoczynek 
trwał od 29.01.2018 do 02.02.2018. 
Brało w nim udział 49 dzieci. Pieczę 
nad naszymi milusińskimi sprawo-
wali nauczyciele z tutejszej szkoły, 
którzy mają wieloletnie doświad-
czenie w pracy z dziećmi. Założe-
niem programu zajęć profilaktycz-
nych było jak zwykle kształtowanie 
ich osobowości i wspieranie roz-
woju. Głównym celem - stworzenie 
dzieciom warunków do ciekawego 
i aktywnego spędzania wolnego 
czasu tak, aby radziły sobie lepiej 
w nawiązywaniu relacji interper-
sonalnych, rozwiązywaniu proble-
mów, by lepiej rozumiały siebie, 
umiały współżyć i współdziałać  
w grupie, konstruktywnie wyraża-

ły swoje zdanie i opinie, nauczyły 
się prezentowania siebie na forum 
grupy oraz umiały znaleźć oparcie  
w sobie i w sytuacjach kryzyso-
wych. Mogliśmy to osiągnąć dzięki 
harmonogramowi zajęć, który zo-
stał w całości zrealizowany. 

Dzieci otrzymywały posiłek  
w postaci kołaczyka i napoju, po-
znały dawną pracę drukarzy w dru-
karni w Cieszynie. Również film 
„Biegnij Amelko”, na którym byli 
w kinie w Skoczowie był nie lada 
wyzwaniem dla nich. Dwa razy od-
wiedzili również basen w Skoczo-
wie. Zabawy logiczne, relaksujące, 
twórcze oraz sportowe to kolejne 
zadania, w których nasi milusińscy 
świetnie się sprawdzili i po których 
zostali zaproszeni na posiłek w po-
staci pizzy. Najstarsze z nich były 
jeszcze na pieszej wycieczce na Jat-
nym, gdzie poznawały zasady pracy 

z końmi i brały udział w jeździe na 
koniach. Zakończenie wypoczynku 
odbyło się na basenie w Skoczowie 
rozdaniem dyplomów i nagród.

Za wsparcie finansowe i moż-
liwość zorganizowania tego zi-
mowego wypoczynku chcieliśmy 
podziękować panu Jerzemu Pilcho-
wi - Wójtowi Gminy Brenna,  pani 
dyrektor  SP-1 w Brennej -  Halinie 
Gabzdyl - Pilch, pani dyrektor OPKi-
S-u Katarzynie Macurze, pełnomoc-
nikowi d/s GKRPA pani Renacie Cie-
male – Sojce, rodzicom za pomoc  
i zaufanie, wychowawcom za zaan-
gażowanie, a dzieciom za bardzo 
dobre zachowanie podczas wypo-
czynku. 

 
W imieniu uczestników zimowe-

go wypoczynku – Kierownik Krysty-
na Tarasewicz
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Ugasili pożar wiedzy
2 marca w sali sesyjnej w Urzę-

dzie Gminy Brenna odbyły się gmin-
ne eliminacje Ogólnopolskiego Tur-
nieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież 
zapobiega pożarom”. Test spraw-
dzający wiedzę, a zarazem kwa-
lifikujący do finału, rozwiązywali 
uczniowie wszystkich placówek 
oświatowych w gminie Brenna.

Uczniowie musieli zmierzyć się 
miedzy innymi z takimi pytaniami: 
„Co trzyma w ręku patron straża-
ków?”, „Co oznacza skrót KG PSP?”, 
„Co to jest sorbent?”, „Jakie są ro-
dzaje drabin pożarniczych stosowa-
nych przez Państwową Straż Pożar-
ną” czy „Wymień metody gaszenia 
pożaru”. 

Celem turnieju jest populary-
zowanie przepisów i kształtowanie 
umiejętności w zakresie ochro-
ny ludności, ekologii, ratownic-
twa i ochrony przeciwpożarowej.  
W szczególności służy populary-

zowaniu wśród dzieci i młodzieży 
znajomości przepisów przeciw-
pożarowych, zasad postępowania 
na wypadek pożaru, praktycznych 
umiejętności posługiwania się pod-
ręcznym sprzętem gaśniczym, wie-
dzy na temat techniki pożarniczej, 
organizacji ochrony przeciwpoża-
rowej oraz historii i tradycji ruchu 
strażackiego.

Po podliczeniu punktów 5 oso-
bowa komisja w składzie: przewod-
niczący – Komendant Gminny ZOSP 
RP Józef Ferfecki, sekretarz – Prezes 
Zarządu OSP Górki Wielkie Ryszard 
Główczak, członkowie: Joanna Ko-
nieczny, Władysław Gawlas oraz 
oraz Andrzej Klus wyłoniła zwycięz-
ców:

I grupa wiekowa :
I miejsce – Krzysztof Greń ze Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Brennej,
II miejsce – Kacper Jucha ze Szkoły 
Podstawowej w Górkach Wielkich,

III miejsce – Szymon Cieślar ze Szko-
ły Podstawowej nr 1 w Brennej.

II grupa wiekowa:
I miejsce – Piotr Staś ze Szkoły Pod-
stawowej w Górkach Wielkich,
II miejsce – Mateusz Czyż ze Szkoły 
Podstawowej w Górkach Wielkich,
III miejsce – Maria Staś ze Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Brennej.

Wszystkim uczestnikom wręczo-
no pamiątkowe dyplomy oraz drob-
ne upominki. Na zwycięzców cze-
kały wyjątkowe nagrody. Pan Wójt 
Jerzy Pilch podziękował uczniom za 
udział w turnieju oraz opiekunom 
za przygotowanie i zaangażowanie.

Laureatom życzymy powodzenia 
na kolejnym, powiatowym szczeblu 
eliminacji.

  Sonia Gawlas
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Historia
Dwa światy Brennej i Górek przed wiekiem

Dawne wierzenia a oświata 
Przed blisko stu laty, w leżących 

nad Brennicą wioskach funkcjono-
wały równolegle dwa światy. Je-
den dawny, w którym prym wiodły 
pradawne ludowe, mocno pogań-
skie, wierzenia i zwyczaje na czele  
z praktykami magicznymi (opisany-
mi m.in. przez Ernestynę Świbównę 
i Jana Brodę – o nich za miesiąc) 
oraz drugi, w którym wyznacz-
nikiem był postęp, a atrybutami 
– książki, gazety i „roztomaite” wy-
twory nowoczesnej techniki. Przed 
ludnością, której znaczna część, 
tkwiła jeszcze mentalnie w XIX  
w., wynosząc ze szkoły często je-
dynie bierną umiejętność czytania, 
była daleka droga, by dorównać 
takim zamożnym i oświeconym 
wsiom jak np. Cisownica, czy Ustroń 
(gdzie chłopi nikt już nie podpisy-
wał się trzema krzyżykami). Jednym 
z elementów, który trwale zmienił 
oblicze miejscowych wsi, wpływa-
jąc na światopogląd ich mieszkań-
ców, była praca kulturalno-oświa-
towa prowadzona przez miejscową 
elitę – księży i nauczycieli. 

Wytrwała edukacja i przykład 
elit, a także praca społeczna i oświa-
towa stały się tymi czynnikami, 
które wyrwały górali ze szponów 
dawnych przesądów i zabobonów, 
ukierunkowując miejscową ludność 
ku nowoczesności (a także m.in. ku 
polskości). Wcześniej dokonało się 
to w bogatszych i przodujących 
Górkach, a później w Brennej. Jeśli 
chodzi o Brenną, to wielokrotnie 
pisaliśmy już o działalności Katolic-
kich Stowarzyszeń Młodzieży i ta-
kich postaci jak redaktor „Gwiazdki 
Cieszyńskiej” Karol F. Sabath, któ-
re doprowadziły do powstania 
w Brennej wspaniałego gmachu 
„Domu Katolicko-Ludowego”, dziś 
pragniemy przedstawić trzy krótkie 
wzmianki sprzed 90 lat, które uka-
zują zmagania Brennej o dostęp do 
kultury. 

Czytelnia katolicka
„Zapewne nie wszyscy wiedzą, 

że u nas istnieje Czytelnia Katolic-

ka, najstarsza z miejscowych pla-
cówek kulturalno-oświatowych, 
bo założona kilka lat przed wojną 
światową przez ks. wikarego Sznu-
rowackiego, który za swoje zasłu-
gi zamianowany został członkiem 
honorowym towarzystwa. Urucho-
miona w roku 1925 po 5-letniej bez-
czynności, Czytelnia na nowo za-
brała się do pracy pod prezesurą ks. 
proboszcza Skuliny, któremu jako 
sekretarz stoi u boku p. kier. szko-
ły Kisiała. Walne zebranie, odbyte  
w dniu 29. ub. m., wykazało, że Czy-
telnia liczy 57 członków zwyczaj-
nych i 2 honorowych. Aczkolwiek 
praca organizacyjna nie jest zbyt in-
tensywna (w roku ub. odbyto walne 
zebranie, 2 posiedzenia Wydziału  
i 1 odczyt), osiągnięto piękne suk-
cesy w dziedzinie czytelnictwa. 
Dawną bibljotekę Czytelni przeka-
zano na własność Stow. Młodzie-
ży [Katolickiej], a zaczęto tworzyć 
nowy księgozbiór, który obecnie 
liczy już 289 tomów i wraz z kilku 
gazetami służy do użytku człon-
ków. Życzymy Czytelni, by, pracując 
w myśl swej pięknej tradycji, mogła 
jeszcze wiele dobrego zdziałać dla 
naszej ludności katolickiej”. Z Bren-
nej [korespondencje].Czytelnia ka-
tolicka, „Gwiazdka Cieszyńska”, 24. 
lutego 1928, nr 16, s. 7.

Założenie Koła Macierzy
„Wioska nasza była jedną z nie-

licznych gmin na Śląsku Cieszyń-
skim, w których do niedawna nie 
było jeszcze placówki Macierzy 
Szkolnej. Oświaty kaganiec niosły 
wśród ludność góralską miejscowe 
Stowarzyszenia Młodzieży Katolic-
kiej; przyznać trzeba, że czyniły to 
z wielkim rozmachem i tak umie-
jętnie, że praca ich wydaje coraz 
to nowe, dla wszystkich widoczne 
owoce. Niemniej odczuwano brak 
instytucji, któraby jednoczyła lud-
ność tutejszą pod względem naro-
dowym i kulturalnym, bez względu 
na różnicę wyznaniową, któraby za-
chęciła wszystkich do intensywnej 
pracy na tem polu. Z ramienia tu-
tejszego nauczycielstwa wyłonił się 

komitet organizacyjny, który zwer-
bował potrzebną ilość członków, by 
móc utworzyć Koło Macierzy Szkol-
nej. Zapisało się od razu 24 człon-
ków. W niedzielę, dnia 25. marca 
odbyło się w szkole I. założycielskie 
zebranie Koła, któremu przewod-
niczył p. kier. szkoły Maciejczyk. 
Wybrano Zarząd w następującym 
składzie: prezes p. kier. szkoły Ma-
ciejczyk, zastępca p. leśniczy Ko-
biela, sekretarka p. naucz. Wołyń-
ska, skarbnik p. kier. szkoły Mach, 
bibljotekarz p. naucz. Raszka, oraz 
p. naucz. Kareta. Zarząd Główny 
Macierzy w Cieszynie przeznaczył 
dla Koła 80 książek, jako zaczątek 
bibljoteki, która będzie umieszczo-
na w szkole na Hucisku. Nowej pla-
cówce życzymy najlepszego rozwo-
ju w harmonijnej współpracy nad 
pogłębianiem ducha narodowego 
i oświaty na tutejszej niwie”. Góral, 
Założenie Koła Macierzy, „Gwiazdka 
Cieszyńska”, 17. kwietnia 1828, nr 
30, s. 3. 

Obchód 10-lecia Polski
„Nasza cicha wioska górska nie 

pozostaje w tyle za innemi gmina-
mi przy urządzaniu obchodów na-
rodowych. Góral, choć ubogi, jest 
dobrym patrjotą. Dowodem tego 
była uroczystość 10-lecia niepodle-
głości naszej Ojczyzny. Już w wigilję 
uroczystości wszystkie trzy szkoły 
miejscowe urządziły po nabożeń-
stwie wspólny poranek w szkole 
II., zaś wieczorem palono mimo 
dżdżystej pogody wspaniałe ognie 
na »groniach« przy huku wystrza-
łów z moździerzy. W niedzielę po 
południu urządziły Stów. młodzieży 
katolickiej i Koło Macierzy Szkolnej 
uroczyste przedstawienie w Domu 
Katolicko-Ludowym. Na program 
złożyły się: wykład prezesa Koła 
Macierzy p. kier. Maciejczka, wy-
stępy chóru męskiego pod batutą 
p. naucz. Halfara i odegranie sztuki 
teatralnej »Polityka i miłość«, reży-
serowanej przez p, naucz. Karetę, 
prezesa S. M. K. Całość przedsta-
wienia, jakoteż poszczególne jego 
części zrobiły na publiczności, która 
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CdF Traktat Cieszyn mistrzem XI Ligi Futsalu!
Po rozegraniu 16 kolejek XI Ligi 

Futsalu o Puchar Rady Gminy Bren-
na poznaliśmy odpowiedzi na kilka 
ważnych pytań. Mimo, iż do końca 
pozostały 2 kolejki, pewna tytułu 
mistrzowskiego jest drużyna CdF 
Traktat Cieszyn, która właśnie w 16 
kolejce, po bezpośrednim spotka-
niu z najgroźniejszym rywalem – 
drużyną Nieckarz-Team, zapewniła 
sobie końcowy triumf. Na chwilę 
obecną świeżo „upieczony” mistrz 
nie doznał porażki i jeśli nie spo-
cznie na laurach i utrzyma wysoką 
formę do końca sezonu może do-
łączyć do grona dwóch drużyn – 
Kamtexu i Niebieskiej Erki – które  
w przeszłości sięgając po mistrzo-
stwo nie doznawały porażki w ciągu 
całego sezonu. Opisywane sytuacje 
miały miejsce w 1 edycji rozgrywek 
(2007/2008) – Kamtex i 6 edycji 
(2012/2013) – Niebieska Erka. 

Nadal trwa pasjonująca walka  
o 2 i 3 miejsce w lidze. Realne szan-
se na zajęcie wspomnianych lokat 
zachowują: Nieckarz-Team, Printer 
Team, Trafin Oil Ustroń i Oldboje 
Beskid Skoczów. Biorąc pod uwa-
gę sytuacje kadrowe oraz układ  
2 ostatnich kolejek, każda z drużyn 
ma naprawdę identyczne szanse na 

osiągnięcie założonego celu i trud-
no jednoznacznie wskazać, której 
uda się zrealizować założenia. Taki 
obrót spraw z pewnością przyczyni 
się do podniesienia poziomu spor-
towego spotkań, na który i tak nie 
można narzekać, ponieważ niejed-
nokrotnie jesteśmy świadkami wi-
dowiskowej i pełnej zaangażowania 
gry.

W klasyfikacji strzelców również 
sytuacja wydaje się być klarowna. 
Bezpieczną przewagę nad konku-

rencją wypracował sobie Szymon 
Woźniczka, który zdobył dla swo-
jego zespołu – Oldboje Beskid 
Skoczów – 43 bramki i nad drugim 
w klasyfikacji zawodnikiem – To-
maszem Podgórskim (CdF Traktat 
Cieszyn) – który do bramki rywali 
trafiał 28 razy, ma 15 bramek prze-
wagi. Woźniczka do końca sezonu 
już prawdopodobnie nie zagra, 
ponieważ znajduje się w kadrze IV-
ligowego KP Beskid Skoczów i aby 
nie ryzykować kontuzji, zaprzestał 
gry w XI LF, co jednak nie powinno 
mu przeszkodzić w zdobyciu ko-
rony króla strzelców. Bardzo mało 
prawdopodobne, aby w 2 ostatnich 
kolejkach goniącemu go Podgór-
skiemu, pomimo fenomenalnej for-
my, udało się zdobyć 16 bramek.

     
  Krzysztof Gawlas

TABELA
XI Liga Futsalu o Puchar Rady Gminy Brenna

Msc Nazwa drużyny M Pkt W R P BZ BS RB

1. CdF TRAKTAT Cieszyn 14 36 11 3 0 84 24 60

2. Nieckarz-Team 14 26 8 2 4 59 44 15

3. Printer Team 15 26 8 2 5 68 43 25

4. Trafin Oil Ustroń 14 25 8 1 5 49 44 5

5. Oldboje Beskid Skoczów 14 23 7 2 5 66 48 18

6. Dolina Leśnicy 14 22 7 1 6 45 38 7

7. Niebieska Erka 15 19 6 1 8 61 59 2

8. Diverso 14 4 1 1 12 26 74 -48

9. Czarna Elka 14 4 1 1 12 29 113 -84

MSC Miejsce
M Mecze
Pkt Punkty
W Wygrane
R Remisy
P Porażki
BZ Bramki zdobyte
BS Bramki stracone
RB Różnica bramek

TABELA
XI Liga Futsalu o Puchar Rady Gminy Brenna

Msc Nazwa drużyny M Pkt W R P BZ BS RB

1. CdF TRAKTAT Cieszyn 14 36 11 3 0 84 24 60
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3. Printer Team 15 26 8 2 5 68 43 25

4. Trafin Oil Ustroń 14 25 8 1 5 49 44 5

5. Oldboje Beskid Skoczów 14 23 7 2 5 66 48 18

6. Dolina Leśnicy 14 22 7 1 6 45 38 7

7. Niebieska Erka 15 19 6 1 8 61 59 2

8. Diverso 14 4 1 1 12 26 74 -48

9. Czarna Elka 14 4 1 1 12 29 113 -84

MSC Miejsce
M Mecze
Pkt Punkty
W Wygrane
R Remisy
P Porażki
BZ Bramki zdobyte
BS Bramki stracone
RB Różnica bramek

stosunkowo licznie się zjawiła, jak 
najlepsze wrażenie. Na zakończe-
nie odbyła się zabawa towarzyska. 
Za trudy około urządzenia uroczy-
stości należy się szczere uznanie  
i podziękowanie, w pierwszym rzę-

dzie miejscowemu nauczycielstwu, 
członkom Stow. Młodzieży [Katolic-
kiej] oraz ludności, biorącej udział 
w obchodzie”. Z Brennej [korespon-
dencje], „Gwiazdka Cieszyńska”, 27. 
listopada 1928, nr 92, s. 3. 

Oprac.: Wojciech Grajewski, 
Dorota Greń-Grajewska

Rubryka red. przez Towarzystwo 
Miłośników Brennej i Górek „Jodła”
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5 odsłona Górskiej Pętli UBS 12:12

Chyba każdy kto chociaż raz sły-
szał o tym biegu, słyszał też zapew-
ne, że w środowisku biegowym uży-
wa się również, prócz standardowej 
nazwy Górska Pętla UBS 12:12, sy-
nonimu – komfortowe ultra. Opi-
sując tegoroczne zmagania, a wła-
ściwie pogodę, która niestety nie 
rozpieszczała biegaczy, należałoby 
używać tego stwierdzenia bardzo 
oszczędnie. Pech chciał, iż ultrasom 
przyszło rywalizować w prawie, o ile 
nie najniższych tej zimy temperatu-
rach. Jak się jednak okazało, czego 
zresztą można było się spodziewać, 
im gorsze warunki przy okazji tego 
rodzaju biegów, tym zadowolenie 
uczestników większe, dlatego teo-
retycznie złe warunki pogodowe 
były tak naprawdę przysłowiową 
wodą na młyn dla spragnionych ki-

lometrów i zmęczenia uczestników.
Standardowo rywalizacja odby-

wała się indywidualnie, w parach 
męskich, żeńskich i mieszanych. 
Zadaniem zawodników bądź 2-oso-
bowych drużyn było pokonanie jak 
największej ilości okrążeń 16-kilo-
metrowej pętli w ciągu 12 godzin. 
W parze męskiej (MM) triumfowa-
li – Wojciech Probst-Bartosz Mi-
siak, którzy 6-krotnie pokonali dy-
stans 16 km, co zajęło im 8 godzin  
48 minut i 30 sekund. Najlepszą parą 
mieszaną (MIX) okazali się repre-
zentanci Słowacji – Gabriela Plac-
kova-Martin Placko. Damsko-męska 
para również przebiegła łącznie 
dystans 6 okrążeń, ich czas to 10 
godzin 40 minut 29 sekund. Wśród 
par damskich (KK) po pokonaniu  
6 pętli w czasie 11 godzin 41 minut 

33 sekund zwycięstwo zapewniły 
sobie – Magdalena Ciaciura-Joanna 
Leśków. Indywidualnie wśród męż-
czyzn (M) najlepszy okazał się Paweł 
Przybyła. Zawodnik po pokonaniu 
dystansu 80 km (5 pętli) w czasie  
9 godzin 48 minut i 10 sekund zwy-
ciężył z naprawdę minimalną jak 
na specyfikę biegu przewagą nie-
spełna 3 minut i 30 sekund. Wśród 
kobiet (K) do zwycięstwa również 
potrzebne było pokonanie 80 km. 
Dokonała tego tylko jedna zawod-
niczka – Agata Matejczuk – w cza-
sie 10 godzin 36 minut i 40 sekund.  
W rywalizacji udział wzięło blisko 
300 zawodniczek i zawodników.

  Krzysztof Gawlas
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I Puchar Utopca

Przed nami IV Bieg Górski Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych Śladami Henryka Flamego

Trwają zapisy oraz przygotowa-
nia do kolejnej, czwartej już edycji 
wspomnianego biegu. Zapoczątko-
wana w 2015 r. górska rywalizacja 
odbywa się na dystansie 9 kilome-
trów. Tradycją stało się już iż Karcz-
ma pod Skalicą staje się w dniu 
biegu miejscem oblegany przez 

sympatyków biegów górskich. Nie 
inaczej będzie i tym razem, dlate-
go 7 kwietnia 2018 r. możemy się 
spodziewać tłumów biegaczy kie-
rujących się w stronę Brennej Buko-
wej. Należy podkreślić, że w biegu 
co roku biorą udział m. in. Żołnie-
rze Jednostki Wojskowej AGAT, 

którzy startują w pełnym umundu-
rowaniu. W tym roku będą walczyć  
o puchar dowódcy Jednostki Woj-
skowej AGAT. Jeśli chodzi o biega-
czy, startujących w Lidze Biegów 
Górskich Dare2B, także można się 
spodziewać zaciętej walki, ponie-
waż do Brennej na wspomniany 
bieg co roku przyjeżdżają czołowi 
biegacze górscy, m.in. Piotr Koń czy 
Piotr Biernawski. Meta biegu usytu-
owana jest w okolicach Ranczo na 
Błatniej. Dla przypomnienia start 
biegu zaplanowano na godzinę 
10:30, biuro zawodów, znajdujące 
się rzecz jasna w Karczmie pod Ska-
licą, będzie czynne od godziny 8:00. 

 
  Krzysztof Gawlas

Tuż po zakończeniu ferii zimo-
wych w województwie śląskim, na 
lodowisku w Brennej odbyły się za-
wody o Puchar Utopca. Rywalizacja 
skierowana do uczniów szkół z te-
renu Gminy Brenna. Zaplanowano 
start w kategoriach do 2005 roku (3 
drużyny) i 2004 i starsi (2 drużyny). 
Zespoły składały się z 4 chłopców  
i 4 dziewcząt. Drużyny wykonywa-
ły konkurencje bazujące na szyb-
kości, na zmianę z precyzją, gdzie 
liczyła się dokładność. Startowa-
no jednocześnie bądź sztafetowo,  

w zależności specyfiki konkurencji. 
Najwięcej emocji, jak się okazało, 
przyniosła ostatnia z nich, która 
rozstrzygała, jak będzie wyglądać 
końcowa klasyfikacja. Konkurencją 
kończącą zmagania były strzały na 
bramkę hokejową.

W kategorii do 2005 roku wyniki 
przedstawiają się następująco:

1. SP Brenna Bukowa
2. SP Brenna Leśnica
3. SP Górki Wielkie

W kategorii 2004 i starsi wyniki 
wyglądają natomiast tak:

1. SP Brenna
2. SP Górki Wielkie

W ramach Pucharu Utopca odbył 
się także konkurs rewii na lodzie,  
w którym zawodnicy i zawodniczki 
mogli zaprezentować swoje umie-
jętności w krótkim programie. Wy-
stępy oceniało jury, które zdecydo-
wało o przyznaniu 1, 2 i 3 miejsca.

           Krzysztof Gawlas
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Sport

XX Zimowe Igrzyska Abstynentów 
Brenna 2018 za nami!

W dniu 11 marca 2018 r. w Bren-
nej na stoku narciarskim „Pod Sta-
rym Groniem”, przy sprzyjającej 
aurze i w bardzo miłej atmosferze, 
odbyły się XX Zimowe Igrzyska Abs-
tynentów Brenna 2018.

Impreza sportowa rozpoczęła 
się o godzinie 9.00 mszą św. w ko-
ściele pw. Jana Chrzciciela. 

Następnie o godz. 11.00 uczest-
nicy Igrzysk przeszli pod stok nar-
ciarski, gdzie trwały zapisy do kon-
kurencji: slalom gigant (z podziałem 

na grupy wiekowe i płeć), zjazd na 
byle czym, cross na „jabłuszkach” 
oraz konkurs rzutu śnieżką do celu. 
W zabawie wzięli udział goście  
i mieszkańcy naszej gminy, w tym 
abstynenci, sympatycy abstynen-
tów, kandydaci na abstynentów 
oraz cała „reszta świata” jak głosił 
nasz plakat. Zabawa zakończyła się 
około godziny 14.00 wręczaniem 
medali,  dyplomów oraz czekolad, 
jak również drobnych gadżetów 
typu smycze i opaski odblaskowe. 

Należy zaznaczyć, iż wymienio-
na impreza sportowa jest jedyną  
w swoim rodzaju w całym naszym 
kraju. Jest to dla nas niesamowite 
wyzwanie i zachęta na kontynu-
owanie dzieła promocji zdrowego 
i trzeźwego stylu życia również po-
przez sport i dobrą zabawę.

Zapraszamy już teraz wszystkich 
chętnych na XXI Zimowe Igrzyska 
Abstynentów Brenna 2019

Renata Ciemała-Sojka

Mistrzostwa Gminy Brenna Szkół Podstawowych 
w Narciarstwie Biegowym

Końcem tegorocznej zimy udało 
się przygotować na odpowiednim 
poziomie ponad kilometrową tra-
sę do uprawiania narciarstwa bie-
gowego. Trasa powstała w Brennej 
Leśnicy i od razu przyciągnęła wiel-
bicieli biegówek. Rosnąca popular-
ność tego sportu sprawiła, że także 
i w szkołach na lekcjach wychowa-
nia fizycznego od kilku lat zaczęto 
kłaść nacisk na naukę jazdy na nar-
tach biegowych. Dzięki temu moż-
na było, przy okazji przygotowania 
wspomnianej trasy, zorganizować 
Mistrzostwa Gminy Brenna Szkół 
Podstawowych w Narciarstwie 
Biegowym. W 6 kategoriach wie-
kowych wystartowało blisko 50 

uczestników. Najlepsi w danych 
kategoriach zostali nagrodzeni pu-
charami i dyplomami.

Wyniki rywalizacji:

Dziewczęta – klasy 1-4 SP:
1. Justyna Chromik
2. Paulina Podżorska
3.  Marta Greń

Dziewczęta – klasy 5-6 SP:
1. Magda Podżorska
2. Martyna Korzonek
3. Emilia Kubies

Dziewczęta – młodzież:
1. Patrycja Wrzeszcz

2. Julia Chromik
3. Alicja Uchyła

Chłopcy – klasy 1-4 SP:
1. Samuel Szczotka
2. Wojciech Wojnar
3. Piotr Matuszny
Chłopcy – klasy 5-6 SP:
1. Wrzeszcz Dawid
2. Kamil Baszczyński
3. Igor Piór

Chłopcy – młodzież:
1. Jan Drelich
2. Mateusz Dutka
3. Jakub Krzempek

 Krzysztof Gawlas
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Ważne i przydatne

Miesięcznik „Wieści znad Brennicy” można nabyć w Informacji Turystycznej (ul. Wyzwolenia 77, Brenna, a także w: Delikatesach Centrum 
(Górki), sklepie z nasionami p. K. Holeksy (Górki), Kiosku „Trafika” (Górki), Sklepie GS na Buczu (Górki), Sklepie GS w Szpotawicach (Górki), Sklepie „Lewiatan” 
(Brenna Skrzyżowanie), Sklepie GS Brenna Skrzyżowanie, W Delikatesach p. Bocka (Brenna Spalona), Sklepie GS Brenna Pinkas, Sklepie GS Brenna 
Leśnica, Sklepie p. Dadok (Brenna Leśnica), FH Renata Łysek (Brenna Leśnica), Kiosku z prasą – p. J. Ćwierzyk, (Brenna Centrum) „Toto Lotku” –  
p. J. Madzi, (Brenna Centrum) Kiosku p. Cz. Grenia (Brenna Bukowa), Sklepie „Kaprys” ul. Jawornik (Brenna), Delikatesach Centrum (Brenna 
Lachy), Stacja paliw (Górki Wielkie), Delikatesy Centrum Sojka, Gminnej Bibliotece Publicznej (Urząd Gminy, II p.). Sklepy, kioski, pensjonaty 
itp. lokale, chcące również kolportować „Wieści”, proszone są o kontakt z redakcją.
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Redakcja: Sonia Gawlas, Dorota Greń-Grajewska, Katarzyna Macura, Marzena Bochnak, Izabela Piór, 
Łukasz Muschiol i Krzysztof Gawlas. Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów i opracowań nadesłanych tekstów.
Stali Współpracownicy: Wojtek Grajewski, UG Brenna, Gminna Biblioteka Publiczna, GOPS i CKiS „Dwór Kossaków”
Wydawca: Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna
43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 77, tel: (33) 85 365 50, e-mail: opkis@brenna.org.pl 
Nakład: 600 egz. 
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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 38b, tel. 33 8570073
43-436 Górki Wielkie ul. Zalesie 3, tel. 33 853 92 05
43-436 Górki Wielkie ul. Breńska 2, tel. 33 858 71 19

 

Ważne i przydatne numery telefonów

Wieści znad Brennicy
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