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Redyki i Breńskie Kierpce nagrodzone

Srebrne Cieszynianki rozdane

Gminne inwestycje
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światłość” str. 24

Informacje/Wydarzenia

Od Redakcji

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzymy,
aby czas spędzony w gronie najbliższych wypełniła atmosfera szczęścia i radości.

Niech unoszący się zapach choinki i piernika wywoła uśmiech, 
a śpiewane w tle kolędy wypełnią nasze serca miłością.

Aby Nowy 2017 Rok przyniósł jak najwięcej pomyślnych dni, 
spełnionych marzeń i sukcesów.

Drodzy Czytelnicy Wieści!  
Po dłuższej przerwie, znów mam 
przyjemność objąć stanowisko  
redaktora gazety, którą razem 
współtworzymy. Pełna chęci i za-
pału do pracy wracam, by z mie-
siąca na miesiąc informować Was, 
co ciekawego zdarzyło się w naszej 
gminie, a jakie wydarzenia są jesz-
cze przed nami. Oczywiście liczę  
na Wasze wsparcie i być może nowe 
pomysły dotyczące tematów podej-
mowanych na łamach miesięcznika. 

Tymczasem święta za pasem. 
Pewnie w niejednym domu stoi 
już pięknie przystrojona choinka,  
w powietrzu czuć zapach świątecz-
nych ciastek, a w radio nieustannie 

słychać nieszczęsne „Last Christ-
mas”. Pamiętajmy jednak, aby ten 
wyjątkowy czas nie był wypełniony 
ciągłą gonitwą po sklepach, w po-
goni za idealnym prezentem. Może  
w tym szale bombardujących nas 
kolorowych reklam, warto zatrzy-
mać się choć na chwilę. Spędźmy 
więcej czasu z tymi których ko-
chamy. Podzielmy się dobrym sło-
wem i gestem. Posłuchajmy kolęd  
granych i śpiewanych przez nasze 
lokalne kapele. Niech domy wypeł-
ni atmosfera miłości, radości i szczę-
ścia. Tego wszystkiego życzę Wam  
z całego serca moi drodzy Czytelni-
cy!

Jeśli jednak w wirze świątecz-

nych przygotowań znajdziecie wol-
ną chwilę, zapraszam do lektury.

W tym numerze Wieści szczegól-
nie zachęcam do przeczytania arty-
kułu dotyczącego niecodziennego, 
mobilnego spektaklu, który miał 
miejsce w naszej gminie. Tym bar-
dziej, że widowisko, o którym mowa 
wiąże się z historią ziemi, na której 
mieszkamy. Z tego miejsca jesz-
cze raz chciałabym podziękować 
wszystkim osobom, które w jakikol-
wiek sposób zaangażowały się w to 
przedsięwzięcie. Wspólnymi siłami 
udało Wam się stworzyć niezwykły 
projekt, który mam nadzieję już za 
niedługo ujrzy szersza publiczność.

Życzenia Świąteczne

Wójt Gminy Brenna
Jerzy Pilch 

Przewodniczący Rady Gminy
Marcin Janasik 

  Sonia Gawlas
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Szanowni Mieszkańcy Brennej i Górek
Pozwólcie, że rozpocznę spotka-

nie z Państwem od identyfikacji mie-
siąca grudnia. Prawie pod każdym 
względem miesiąca wyjątkowego, 
nie tylko ze względu na atmosferę 
i klimat świąteczno-noworoczny, 
ale to też miesiąc zawiły, czasem 
srogi, czasem miły. „Gdy grudzień 
jest zimny, śniegiem pokryty, daje 
rok w zboże obfity”. Dla mnie też to 
miesiąc wyjątkowy bowiem 1 grud-
nia 2014 roku rozpocząłem pracę 
na stanowisku wójta Gminy. Uświa-
damiam sobie, że minęły dwa peł-
ne lata czyli połowa cztero-letniej 
kadencji. Wydaje się naturalnym 
usiąść w wygodnym fotelu i nie 
tylko podsumować miniony czas 
ale z nadzieją popatrzeć w przy-
szłość. Cieszy mnie fakt, że udało się 
stworzyć dobrą atmosferę w relacji 
Urząd Gminy  - Radni – Mieszkańcy. 
Myślę, że jest to klucz do sukcesu. 
W tym klimacie bowiem podejmu-
jemy wiele trudnych decyzji i to co 
najważniejsze wspólnie znajdujemy 
rozwiązania. Niezmiernie istotną  
i ważną sprawą jest ustalenie pew-
nej hierarchii wartości realizacji 
tych wszystkich zadań. 

W większości udało się zreali-
zować dużo, można by powiedzieć 
drobnych spraw, na które mieszkań-
cy czekali wiele lat. Były to tematy 
głównie związane z poprawą bez-
pieczeństwa na drogach gminnych 
i powiatowych. Budowa utwardzo-
nych poboczy przy drogach, po-
prawa nawierzchni chodników, od-
wodnienie dróg, udrożnienie wielu 
rowów melioracyjnych i przepustów. 
Dużym sukcesem było zakończenie 
rozpoczętych wspólnie z Powiatem 
prac inwestycyjnych na ul. Bielskiej  
w Górkach (ul. na Bucze). Ciągłe po-
stępy notujemy w zakresie budowy 
kanalizacji czy budowy przydomo-
wych oczyszczalni biologicznych, 
na których budowę pozyskaliśmy  
dofinansowanie w ramach projektu 
z Wojewódzkim Funduszem Ochro-
ny Środowiska. Oczyszczalnie te 
powstają tam, gdzie ze względów 
technicznych i finansowych nie 
jest możliwa budowa kanalizacji. 
Program ten planujemy i chcemy 

Informacje/WydarzeniaInformacje/Wydarzenia

kontynuować co roku.  Udało się  
w listopadzie tego roku zakończyć  
i rozliczyć dużą inwestycję  budowy 
mostu w Brennej Bukowej. Rozpo-
częliśmy rozbudowę przedszkola  
w Górkach, które to od września 
przyszłego roku powiększy się  
o dwa oddziały i będzie mogło 
przyjąć więcej o 50 dzieci. Łącznie 
po przebudowie w tym przedszko-
lu będzie mogło przebywać 125 
przedszkolaków. 

Pozwoliłem sobie przedstawić 
w tym podsumowaniu, dla przy-
pomnienia kilka tematycznych 
spraw, których większość szcze-
gółowo omawialiśmy w kolejnych 
numerach „Wieści” mijającego 
roku. Należy pamiętać, że zakres  
i realizacja zadań uzależniona była 
głównie od możliwości finansowych 
naszego gminnego budżetu. Wspo-
minając o budżecie warto podkre-
ślić, że poprawiliśmy  i ustabilizo-
waliśmy kondycję finansową naszej 
Gminy. Obecnie daje nam to możli-
wości rozpoczęcia i wdrażania pro-
jektów zewnętrznych nad którymi 
intensywnie pracujemy od początku 
kadencji. 

W październikowym numerze 
„Wieści” wspomniałem o koncep-
cji równomiernego rozwoju naszej 
gminy z jednoczesnym wykorzy-
staniem potencjału turystycznego. 
Ukształtowanie, walory, niepo-
wtarzalna uroda, ciekawa historia  
i różnorodność krajobrazowo-
przyrodnicza sprawia, że w opinii 
wielu znawców nasza Gmina jest 
jedną z najpiękniejszych gmin gór-
skich. Swoiste piękno zboczy gór  
i dolin ukazuje również lustro wody 
rzeki Brennicy, która od przełęczy 
Karkoszczonka przepływa na dłu-
gości 17 km przez całą Gminę, aż do 
zetknięcia się z rzeką Wisłą w Sko-
czowie. Uroki panoramy góreckiej 
opisywała Zofia Kossak w swoim 
utworze „Wielcy i Mali”. Niepowta-
rzalne walory góry Bucze pragnie-
my wykorzystać jako początek szla-
ku kultury wołoskiej stanowiącej 
naszą tożsamość historyczno-kul-
turową. Planujemy aby na terenie 
naszej gminy powstał turystycz-

ny szlak wołoski łączący walory  
naszych polan i łąk z infrastrukturą 
bacówek, będących miejscem sta-
cjonowania i wypasu owiec. Zorga-
nizowane w ostatnich dwóch latach 
redyki owiec ukazują nam pewną 
szansę na rozwój turystyczny  gminy  
w tym zakresie. Pragniemy odtwo-
rzyć dziedzictwo naszych przodków 
na Buczu, Błatniej, Skałce, Polanie 
Kotarskiej, Starym Groniu i na Ma-
lince w Brennej Leśnicy.  

Wspominając o potencjale pra-
gniemy wykorzystać to z czego ów-
cześnie Górki słynęły na całą Polskę 
czyli z Harcerstwa - na i pod - Bu-
czem. Obecnie uregulowaliśmy stan 
prawny tego terenu i czynimy stara-
nia, aby wdrożyć w realizację przy-
gotowane memorandum ukazujące 
możliwość zagospodarowania tego 
miejsca, zachowując dziedzictwo 
historyczne skautingu Harcerstwa 
Polskiego. W latach 1935 – 1937  
na terenie harcerskiego gospodar-
stwo rolnego powstały obiekty,  
w których szkoleniem i edukacją kadr 
zuchów i harcerzy kierował hm Alek-
sander Kamiński. Miejsce to łączy się 
również z największą dumą zapisaną  
w dziejach Górek, którą była  
postać Zofii Kossak. Poprzez działal-
ność pisarską angażowała się Ona  
w życie i osobisty kontakt z mło-
dzieżą skupioną w harcerstwie. Sza-
nowni czytelnicy. prezentację planu  
rozwoju naszej gminy rozpocząłem  
od Górek i myślę, że będziemy  
ją kontynuować w następnym  
wydaniu naszej gazetki. Pozostając  
w nastroju życzeń świątecznych  
zapraszam do miłej lektury. 

Wójt Gminy Brenna
Jerzy Pilch
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4. Breńskie Kierpce z tytułem Najlepszego Biegu 
Anglosaskiego w Polsce w 2016 roku!

Każda kolejna edycja Biegu  
o Breńskie Kierpce, a zorganizowa-
no już cztery, pokazuje że reaktywa-
cja tej imprezy była bardzo dobrą 
decyzją. Ta zapadła na przełomie 
2012/2013, kiedy to z pomysłem 
wskrzeszenia biegowej rywalizacji 
w Brennej, w Ośrodku Promocji Kul-
tury i Sportu Gminy Brenna pojawili 
się trzej zapaleni biegacze z naszej 
gminy: Zygmunt Greń, Błażej Men-
drek i Tomasz Dybczyński. Panowie 
wyszli z inicjatywą zorganizowania 
biegu górskiego na dystansie 15,3 
km, co spotkało się z pozytywnym 
odzewem ze strony osób odpowie-
dzialnych za organizację imprez.

Tak właśnie zapoczątkowano 
nową, piękną historię biegu, któ-
ra „pisana” jest do dnia dzisiejsze-
go. Każda dotychczasowa edycja  

imprezy przyciągała na start coraz 
więcej zwolenników biegów gór-
skich. Premierowy bieg ukończyły 
162 osoby, tegoroczny 395 biega-
czy i biegaczek. 

Do Brennej przyciąga ich rodzin-
ny klimat imprezy, trudna, ale bar-
dzo malownicza trasa oraz dobra 
organizacja. Tegoroczny bieg był 
najbardziej udanym w swojej 4-let-
niej historii, o czym świadczą otrzy-
mane na Wielkiej Gali Biegów Gór-
skich nagrody. Pierwszą z nich jest 
Złota Kozica, wyróżnienie przyzna-
ne dla Najlepszego Biegu Górskie-
go w Stylu Anglosaskim w Polsce  
w 2016r. oraz wysokie 6 miejsce 
w ogólnej klasyfikacji wszystkich 
biegów górskich w Polsce w mi-
nionym sezonie, a warto dodać,  
że zorganizowano ich aż 176! Breń-

skie Kierpce zostały także uho-
norowane Pucharem Wojewody 
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Śląskiego dla Najlepszego Biegu Górskiego zor-
ganizowanego w Województwie Śląskim w 2016 
r. Otrzymanie pierwszej ze wspomnianych nagród 
wiąże się także ze wzrostem rangi biegu w Lidze 
Biegów Górskich, bowiem przyszłoroczna impreza 
będzie wliczana do najwyższej z możliwych kate-
gorii biegów – M, do której zaliczane są m.in. im-
prezy rangi Mistrzostw Polski seniorów, zdobywcy 
Złotych Kozic czy biegi z miejsc 1-5 klasyfikacji 
generalnej głosowania na Najlepszy Bieg Górski.

Przykład Biegu o Breńskie pokazuje, że rynek 
biegowy potrzebuje nie tylko dużych biegów 
ulicznych, ale również mniejszych biegów o nie-
powtarzalnym klimacie, zróżnicowanej trasie, 
biegów w których można się zmierzyć ze swoimi 
słabościami w otoczeniu pięknej przyrody i ma-
lowniczego górskiego terenu. Pokazuje również, 
że w małej miejscowości można zorganizować im-
prezę sportową, która zapadnie w pamięci wielu 
biegaczy, nie tylko amatorów, ale i tych którzy bie-
gają dla wyników.

 
       Krzysztof Gawlas 
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19 listopada, na zaproszenie Sta-

rosty Martina Matysa, Kapela Mali-
niorze oraz Wicewójt Gminy Bren-
na Krzysztof Majeran uczestniczyli  

w jubileuszu 40-lecia zespołu regio-
nalnego z Babina na Słowacji, miej-
scowości partnerskiej naszej gminy. 
Poza reprezentacją z Brennej w uro-

czystościach uczestniczyły zespoły 
z Czech i Słowacji. 

 Dorota Greń-Grajewska

Redyk nagrodzony
Każdego roku przez Urząd Mar-

szałkowski Województwa Śląskiego 
organizowany jest konkurs "Piękna 
wieś województwa śląskiego". Jego 
celem jest wspieranie rozwoju wsi 
poprzez pobudzanie aktywności 
gospodarczej, kształtowanie ładu 
przestrzennego oraz pielęgno-
wanie środowiska naturalnego.  
Nagrody przyznane są w czterech 
kategoriach: Najpiękniejsza wieś, 
Najpiękniejsza zagroda wiejska, 
Najlepsze przedsięwzięcie odnowy 
wsi, Najlepsza strona internetowa 
sołectwa (od 2009 roku), Najlepsze 
przedsięwzięcie popularyzujące 
tradycje, obrzędy i zwyczaje ludo-
we (od 2013 roku).

W tegorocznej edycji konkursu 
w kategorii najlepsze przedsięwzię-
cie popularyzujące tradycje, obrzę-
dy i zwyczaje gmina Brenna otrzy-
mała wyróżnienie. Nagrodzonym 
wydarzeniem jest Redyk Beskidz-
ki, organizowany w naszej gminie  
od dwóch lat. Redyki, czyli spo-

tkania pasterskie, mają przybliżyć 
mieszkańcom oraz turystom bogatą  
w Brennej tradycję szałaśniczą  
górali śląskich. Każde z nich ubogaco-
ne są występami artystycznymi, po-
kazami, warsztatami, degustacjami  
i prelekcjami. W organizację spo-
tkań aktywnie włączają się miesz-
kańcy naszej gminy, gospodarze, 

którzy na co dzień zajmują się  
wypasem owiec – Państwo Kawik, 
Greń, Jucha, Cieślar oraz Marchle-
wicz. Ich pomoc jest bezcenna, dla-
tego to im dedykujemy otrzymaną 
nagrodę. 

 Dorota Greń-Grajewska

Informacje/WydarzeniaInformacje/Wydarzenia Informacje/Wydarzenia
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Złote, Diamentowe i Żelazne Gody
"Świadomy praw i obowiązków... 

i przyrzekam, że uczynię wszystko, 
aby nasze małżeństwo było zgod-
ne, szczęśliwe i trwałe." Te słowa, 
wypowiadane w tym wyjątkowym 
dniu, dniu ślubu, kreślą drogę, któ-
rą wspólnie z małżonkiem chcemy 
kroczyć. Każdy kolejny spędzony  
w związku małżeńskim rok, ma swo-
ją własną nazwę. Obchodzimy więc 
rocznice: 1 – papierowa, 2 – baweł-
niana, 3 – skórzana ,4 - kwiatowa 
lub owocowa, 5 – drewniana, 6 - cu-
krowa lub żelazna, 7 - wełniana lub 
miedziana, 8 - spiżowa, brązowa lub 
blaszana, 9 - gliniana lub general-
ska, 10 - cynowa lub aluminiowa, 11 
– stalowa, 12 - płócienna, jedwab-
na lub lniana, 13 – koronkowa, 14 
- kości słoniowej, 15 - kryształowa 
lub szklana, 20 – porcelanowa, 25 – 
srebrna, 30 – perłowa, 35 – koralo-
wa, 40 – rubinowa, 45 – szafirowa, 
50 – złota, 55 - szmaragdowa lub 
platynowa, 60 – diamentowa, 65 – 
żelazna, 70 – kamienna, 75 – bry-
lantowa, 80 – dębowa.

5 grudnia sala Restauracji Be-
skid wypełniła się szczęśliwymi pa-
rami małżeńskimi, które w tym roku  
obchodzą swój wyjątkowy jubile-
usz. Piękne słowa, a zarazem życze-
nia w stronę gości skierował wójt 
gminy Brenna Pan Jerzy Pilch. Przy-
pomniał o ważnej wartości jaką jest 
rodzina i każdy wspólnie spędzony 
dzień. O tym, że należy miłość pie-
lęgnować, szanować i dzielić się nią 
z naszymi bliskimi. 

Złote Gody Świętowali:
Maria i Józef Borkała
Emilia i Tadeusz Czakon
Elżbieta i Franciszek Greń
Helena i Paweł Greń
Stefania i Roman Heller
Wanda i Jerzy Kawulok
Irena i Alojzy Kisiała
Helena i Wilhelm Kojma
Franciszka i Franciszek Ligoccy
Irena i Edward Maciejczek
Krystyna i Marian Mojeścik
Renata i Jerzy Pyszny
Helena i Władysław Rakus

Maria i Antoni Sroczyńscy

Diamentowe Gody Świętowali:
Helena i Stanisław Brodziak
Krystyna  i Tadeusz Kroczyk
Marta i Erwin Ponc

Żelazne Gody Świętowali:
Helena i Adam Pilch

Drogim Jubilatom niespodzian-
kę sprawiły również dzieci należą-
ce do Zespołu Regionalnego „Mała 
Brenna”. Dzielne zuchy pod kierow-
nictwem Pani Ani Musioł przedsta-
wiły krótki program artystyczny, 
który nie tylko wywołał falę uśmie-
chu na twarzach małżonków, ale 
również został nagrodzony gromki-
mi brawami.

Raz jeszcze wszystkim Jubila-
tom składamy serdeczne gratulacje  
i życzymy dalszych, wspólnych lat 
życia w zdrowiu i miłości.    

  Sonia Gawlas

Informacje/WydarzeniaInformacje/Wydarzenia
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Listopadowe święta 
Listopadowy czas kojarzy się  

zazwyczaj z zadumą. Nie bez powo-
du. Miesiąc ten nosi w sobie ważne 
święta, zarówno te kościelne jak  
i narodowe.  

W ten szczególny czas, w Dniu 
Wszystkich Świętych odwiedzamy 
groby naszych bliskich, a w Dzień 
Zaduszny modlimy się za ich duszę. 
Często przemierzamy setki kilome-
trów, by właśnie wtedy być bliżej 
tych, którzy miejmy nadzieję, wio-
dą już szczęśliwy i radosny żywot 
po tej drugiej stronie. Zapalony 
płomień znicza i piękne kwiaty nie 
przetrwają długo. W naszych ser-
cach pamięć o tych, których kocha-
liśmy, pozostanie znacznie dłużej.  
O zmarłych pochowanych na na-

szych gminnych cmentarzach nie 
zapomniał także Wójt Gminy Bren-
na Jerzy Pilch.     

W tym roku mija 98. rocznica  
odzyskania przez Polskę Niepodle-
głości. Dzień 11 Listopada przypo-
mina nam o trudnych 123 latach, 
w czasie których nasza ojczyzna 
znajdowała się pod zaborami.  
W tym dniu pamiętamy szczególnie 
o tych, którzy w walce o wolną Pol-
skę 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 radną 

Magdaleną Myśliwiec, odwiedzili 
pomniki oraz groby znajdujące się 
na ternie naszej gminy. Kwiaty zło-
żono: na cmentarzu przy pomni-
ku ofiar wojny poległych w walce  
o wolność państwa polskiego (Gór-
ki Wielkie), przy pomniku ofiar  
faszyzmu poległym za wolność  
ojczyzny (Górki Małe), przy po-
mniku pamięci Żołnierzy Oddzia-
łu Partyzanckiego AK Wędrowiec 
(Brenna Ośrodek Zdrowia), przy 
pomniku jeńców włoskich i miesz-
kańców Brennej spalonych żywcem 
przez hitlerowców (Brenna Centrum  
za Starym Kinem) oraz na cmenta-
rzu katolickim przy pomniku pole-
głych w walce o wolność i polskość 
ziemi (Brenna Centrum).

Główne uroczystości rozpoczęły 
się o godzinie 10.00 nabożeństwem 
ekumenicznym w Kościele Ewange-
licko-Augsburskim Apostoła Bar-
tłomieja w Brennej. Nabożeństwo 
odprawili wspólnie wszyscy księża 
Gminy Brenna. Głos zabrał również 
Wójt, który podziękował za zaanga-
żowanie społeczności w tak ważne, 
narodowe święto. Jak co roku uro-
czystość uświetniły swoim wystę-
pem połączone chóry: Magnificat 
oraz Benedictus. Wystąpiły rów-
nież: dziecięcy chór „Świetliki” oraz 
Dziecięcy Zespół Regionalny „Mała 
Brenna”.

Po nabożeństwie w asyście  
orkiestry udano się na cmentarz 
ewangelicki, gdzie złożono wiązan-
ki kwiatów na grobie Karola Hecz-
ki. W imieniu mieszkańców Gminy 
Brenna kwiaty złożyli: Wójt Gmi-
ny Brenna, Przewodniczący Rady 
Gminy, radni powiatu oraz gminy, 
przedstawiciele grona pedago-
gicznego, członkowie Towarzystwa  
Miłośników Brennej i Górek „Jodła" 
oraz strażacy z Brennej Centrum, 
Brennej Leśnicy i Górek Wielkich.

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

  Sonia Gawlas
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IV Zjazd OP ZOSP RP w Cieszynie
22 października w Gminnym 

Centrum Integracji Wsi w Pruchnej 
odbył się IV Zjazd Oddziału Powia-
towego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych Rzeczypospolitej 
Polskiej powiatu cieszyńskiego.

Do Pruchnej zawitali między 
innymi: wiceminister rodziny, pra-
cy i polityki społecznej Stanisław 
Szwed, generał brygadier Zbigniew 
Meres, wiceprezes Zarządu Głów-
nego ZOSP RP, wiceprzewodnicząca 
Sejmiku Województwa Śląskiego 
Sylwia Cieślar, radni wojewódzcy 
- Danuta Kożusznik i Jan Kawulok, 
Tadeusz Mendrek, członek zarządu 
powiatu cieszyńskiego oraz licz-
ni przedstawiciele samorządów 
i jednostek OSP. Wśród gości nie 
zabrakło również przedstawicie-
li Państwowej Straży Pożarnej. 
Wszystkich przywitała burmistrz 
Strumienia Anna Grygierek.

Zjazd był okazją do rozliczenia 
działalności władz oddziału powia-
towego w minionej pięcioletniej 
kadencji oraz zatwierdzenia Zarzą-
du Oddziału Powiatowego ZOSP 

RP na kolejną kadencję. Po przed-
stawieniu sprawozdań poszczegól-
nych organów władzy, na wniosek 
komisji rewizyjnej oddziału powia-
towego ZOSP RP w Cieszynie, Zjazd 
udzielił absolutorium ustępujące-
mu Zarządowi Oddziału Powiato-
wego ZOSP RP. Następnie Zjazd 
zatwierdził skład Zarządu OP ZOSP 
RP w Cieszynie, który składa się  
z przedstawicieli poszczególnych 
oddziałów gminnych ZOSP RP  
wybranych przez zjazdy gminne. 
Po ukonstytuowaniu się Zarządu 
OP ZOSP RP w Cieszynie przed-
stawia się on następująco: prezes  
Rafał Glajcar, wiceprezes Krzysztof 
Czakon, wiceprezes Marek Omozik, 
sekretarz Jan Szczuka i skarbnik 
Jerzy Pilch – prezes OG ZOSP RP  
w Brennej i jednocześnie wójt Gmi-
ny Brenna oraz pozostali członko-
wie zarządu oddziału.

Zjazd oddziału powiatowego 
był też okazją do wręczenia odzna-
czeń i innych wyróżnień strażakom  
zasłużonym dla ochrony przeciw-
pożarowej. Jednym z wyróżnionych 

strażaków był przedstawiciel naszej 
gminy, druh Józef Pilch – wieloletni 
naczelnik OSP w Górkach Wielkich 
oraz wieloletni komendant gminny 
ZOSP RP w Brennej. Uhonorowano 
go jednym z najwyższych korpora-
cyjnych odznaczeń, Medalem Ho-
norowym im. Bolesława Chomicza. 
Medal ten nadawany jest przez Pre-
zydium Zarządu Głównego ZOSP RP 
za zasługi dla rozwoju  i umacnia-
nia Związku OSP RP oraz ochotni-
czych straży pożarnych. Druh Józef 
Pilch jest drugim przedstawicielem 
naszego strażackiego środowiska  
z gminy Brenna, wyróżnionym tak 
wysokim odznaczeniem strażac-
kim. Gratulujemy docenienia wie-
loletniej służby druha Józefa Pilcha 
dla drugiego człowieka będącego  
w potrzebie.

         
Ryszard Główczak

Zarząd OSP 
w Górkach Wielkich

Fotografie: www.strumien.pl
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 Podpisali porozumienie
W dniu 17 listopada 2016r.  

w sali Pałacu Czeczów na terenie 
Gminy Kozy, Wójt Gminy Brenna 
Pan Jerzy Pilch podpisał „Porozu-
mienie w sprawie współpracy przy 
podejmowaniu działań wspomaga-
jących przekazywanie informacji 
w sytuacjach klęsk żywiołowych, 
sytuacjach kryzysowych i innych 
podobnych zdarzeniach zagraża-
jących bezpieczeństwu powszech-
nemu”. Porozumienie zostało  
zawarte pomiędzy 16 jednostkami 

samorządowymi powiatu Bielskie-
go, Cieszyńskiego, Pszczyńskiego, 
Żywieckiego, a jednostkami repre-
zentującymi środowisko krótko-
falowców. Ideą porozumienia jest 
współpraca w zakresie wsparcia 
działań administracji samorządo-
wej w organizacji rezerwowej łącz-
ności radiowej na obszarze gmin, 
w sytuacjach kryzysowych oraz  
w przypadku działających nie-
sprawnie komercyjnych systemów 
telekomunikacyjnych, takich jak te-

lefonia stacjonarna, komórkowa.     
Na uroczystość podpisania  

porozumienia przybyli, zaszczyca-
jąc swoją obecnością: Wiceprezes 
Polskiego Związku Krótkofalow-
ców Tadeusz Pamięta oraz Dyrektor 
Wydziału Bezpieczeństwa i Zarzą-
dzania Kryzysowego Urzędu Woje-
wódzkiego w Katowicach Andrzej 
Szczeponek.

 Jan Czernicki UG Brenna

Gminne ćwiczenia  taktyczno - bojowe  OSP  
W piętek 4 listopada br. o godzi-

nie 14.30 rozpoczęły się ćwiczenia 
taktyczno - bojowe  jednostek OSP 
z terenu gminy Brenna. Głównym 
celem ćwiczeń było sprawdzenie 
zaopatrzenia wodnego w trudnych 
terenach górskich. W ćwiczeniach 
przyjęto założenie wystąpienia  
pożaru budynku mieszkalnego  

z zapleczem gastronomicznym, 
położonego na północnym sto-
ku Trzech Kopców Wiślańskich,  
w paśmie Równicy Beskidu Ślą-
skiego. Strażacy mieli utrudniony  
dojazd do terenu objętego poża-
rem, gdyż bardzo stroma droga 
prowadziła przez nieużytki rolne 
i leśne oraz cieki wodne. Przećwi-

czono różne systemy dostarczania 
wody na miejsce akcji gaśniczej 
oraz udzielenia pomocy medycz-
nej. Po ćwiczeniu dokonano oceny 
realizacji powierzonych zadań.

 
 Jan Czernicki UG Brenna
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Rozbudowa Przedszkola Publicznego 
w Górkach Małych

W dniu 14 października 2016r. 
Gmina Brenna podpisała umowę  
o dofinansowanie z Zarządem  
Województwa Śląskiego w Kato-
wicach na zadanie pn. „Podniesie-
nie jakości i dostępności edukacji 
przedszkolnej w Gminie Brenna  
poprzez rozbudowę Przedszkola 
Publicznego w Górkach Małych”. 
Projekt realizowany jest w ramach 
Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Śląskiego  
na lata 2014-2020. Dofinansowanie 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego wynosi 1.368.332,12 
złotych.

Przedmiotem inwestycji jest 
rozbudowa budynku Przedszkola  

Publicznego Nr 1 w Górkach Ma-
łych o dwa oddziały przedszkol-
ne, zlokalizowane w nowo zapro-
jektowanym skrzydle budynku 
przedszkola, które będzie powią-
zane komunikacyjnie z istniejącym 
obiektem. Rozbudowa przedszkola 
polega na dobudowaniu do istnie-
jącej bryły przedszkola nowej infra-
struktury o trzech kondygnacjach: 
piwnicy i dwóch kondygnacjach 
nadziemnych. W piwnicy znajdo-
wać się będą pomieszczenia tech-
niczne i gospodarcze, a na dwóch 
nadziemnych poziomach znajdo-
wać się będą dwa nowe oddziały 
przedszkolne. Projekt obejmuje 
również przebudowę komunika-

cji wewnętrznej przedszkola wraz  
z wejściem głównym i schodami. 
Ponadto w ramach projektu zasto-
sowany zostanie wysokosprawny 
piec kondensacyjny gazowy sprzę-
żony z zasobnikiem wody użytko-
wej oraz pompą powietrze-woda. 
Dodatkowo zastosowany będzie 
system ogniw fotowoltaicznych,  
co w efekcie pozwoli na zaoszczę-
dzenie do 40% energii koniecznej 
do funkcjonowania budynku.

Zakończenie prac budowlanych 
przewidziane jest przed rozpo-
częciem nowego roku szkolnego 
2017/2018. 

Katarzyna Ferfecka UG Brenna
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Akcja zima 2016/2017
W nadchodzącym sezonie zimo-

wym za utrzymanie dróg gminnych 
odpowiadać będzie firma wyłonio-
na w przetargu nieograniczonym – 
DRO-MOST Marek Kunz z siedzibą  
w Brennej przy ul. Góreckiej 56.

Natomiast utrzymanie dróg po-
wiatowych w granicach administra-
cyjnych gminy na zlecenie Powia-
towego Zarządu Dróg Publicznych 
w Cieszynie realizować będzie 
Konsorcjum Firm: Lider Prywatna 
Firma Robót Drogowych Bruk Jozef 
Maciejiczek oraz Partner: Dro–Most 
Marek Kunz.

Drogi powiatowe to:
2600 S Grodziec – Górki: ul. Bielska 

w Górkach Wielkich,
2601 S Górki – Nałęże: ul. Szpota-
wicka w Górkach Wielkich,
2602 S Skoczów – Brenna:  
ul. Z. Kossak i Breńska w Górkach 
Wielkich oraz Górecka, Wyzwolenia  
i Bukowa w Brennej,
2603 S Brenna – Leśnica: ul. Leśnica 
w Brennej,
2604 S Nierodzim – Brenna:  
ul. Lipowska w Brennej i Górkach 
Małych.

Poniżej dane kontaktowe  
do osób nadzorujących Akcję 
Zima na drogach gminnych:
Waldemar Ornowski – koordy-

nowanie wszelkich działań ze stro-

ny Urzędu Gminy Brenna związa-
nych z zimowym utrzymaniem dróg  
– nr telefonu 698 675 272 lub 33 
853 62 22 wew. 222 Urząd Gminy 
Brenna ul. Wyzwolenia 77 Brenna 
biuro nr 22 (II piętro).

Firma „DRO-MOST” Marek Kunz 
– główny wykonawca odpowie-
dzialny za zimowe utrzymanie dróg  
na terenie gminy Brenna – nr telefo-
nu 33 853 62 46, 606 207 593.

   Dariusz Jakubiec 
   UG Brenna

Remont kładki dla pieszych w Górkach Małych
W październiku br. został 

przeprowadzony remont kładki 
dla pieszych nad rzeką Brennicą  
w Górkach Małych łączącej trasę 
spacerowo-rowerową na lewym 
brzegu rzeki z ul. Wesołą. W ramach 
wykonanych prac wymieniono po-

szycie kładki z drewnianego na me-
talowe oraz zakonserwowano i po-
malowano elementy stalowe kładki. 
Z uwagi na podatność na czynniki 
atmosferyczne i akty wandalizmu 
dotychczasowe poszycie wymie-
niono na nowe, wykonane z kraty 

pomostowej (Wema), zapewniające 
wyższą trwałość i bezawaryjną eks-
ploatację. Całkowity koszt remontu 
wyniósł 39 360 złotych. 

 Dariusz Jakubiec 
 UG Brenna
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Biologiczne „przydomówki” w Gminie Brenna

Zarząd Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Katowicach  
na posiedzeniu w dniu 20.10.2016r. 
podjął uchwałę nr 1712/2016  
w sprawie udzielenia Gminie Bren-
na dofinansowania w formie dota-
cji (40% kosztów kwalifikowanych)  
i pożyczki (60% kosztów kwalifi-
kowanych) na realizację zadania  
pn.: „Budowa przydomowych bio-
logicznych oczyszczalni ścieków 
na terenie Gminy Brenna – Etap II”.  
Na początku grudnia planowane 
jest podpisanie z WFOŚiGW umowy  
o dofinansowanie na ww. zadanie. 
W ramach projektu zaplanowano 
wykonanie 14 przydomowych bio-
logicznych oczyszczalni ścieków  
na terenie Gminy Brenna. W za-
montowanych urządzeniach będzie  
następować redukcja ładunku  
zanieczyszczeń w ściekach do wiel-
kości dopuszczalnych w Rozporzą-

dzeniu Ministra Środowiska z dnia 
18 listopada 2014 r. w sprawie wa-
runków, jakie należy spełnić przy 
wprowadzaniu ścieków do wód 
lub do ziemi oraz w sprawie sub-
stancji szczególnie szkodliwych 
dla środowiska wodnego. Zgodnie 
z „Programem poprawy gospodar-
ki wodno-ściekowej na terenach 
znajdujących się poza Aglomeracją 
Skoczów. Budowa przydomowych 
biologicznych oczyszczalni ścieków 
na terenie Gminy Brenna” realizacja 
zadania przyczyni się do poprawy 
jakości wód powierzchniowych, 
których stan decyduje o walorach 
krajobrazowych, rekreacyjnych,  
a także warunkuje bytowanie i roz-
wój wielu gatunków roślin i zwie-
rząt. 

Obecnie trwają odbiory zamon-
towanych przydomowych bio-
logicznych oczyszczalni ścieków  
zabudowanych na wspomnianych 

14 posesjach, w tym sześciu oczysz-
czalni w Górkach Wielkich, jednej 
oczyszczalni w Górkach Małych  
i siedmiu w Brennej. Po odbiorze 
oczyszczalni zatwierdzonych przez 
powołanego przez Gminę inspek-
tora nadzoru, dokonywane są wy-
płaty dotacji w wysokości 80% 
kosztów kwalifikowanych, jednak 
nie więcej niż 9.600,00 zł. W roku 
2017 Gmina przewiduje realizację 
kolejnego etapu Programu. Przy-
pomnijmy, że Dotowanymi mogą 
zostać właściciele nieruchomości 
położonych poza terenem Aglo-
meracji Skoczów, tj. na obszarach,  
na których nie przewiduje się wypo-
sażenia w zbiorczy system odpro-
wadzania ścieków.  Ponadto budyn-
ki powinny być stale zamieszkałe.  
W związku z powyższym zaprasza-
my osoby zainteresowane udziałem 
w programie do składania wnio-
sków na rok 2017.

Karina Siemek 
Katarzyna Ferfecka

UG Brenna
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Nowy przepust na ul. Olszyna w Górkach Wielkich

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami 
domowymi w Górkach Wielkich – ciąg dalszy

Od października do listopada 
Gmina Brenna realizowała zadanie 
pn.: „Rozbiórka istniejącego i budo-
wa nowego przepustu wraz z roz-
budową fragmentu ulicy Olszyna  
w Górkach Wielkich” (droga gminna 
nr 633054S) w km 0+041. Pod ulicą 
Olszyna znajdował się przepust ru-
rowy o średnicy 80 cm, przeprowa-
dzający pod korpusem drogi wody 
cieku Żurówka, który uległ uszko-
dzeniu w czasie powodzi w 2011 r. 
Ponadto zbyt małe światło obiektu 
dla przeprowadzenia wód powo-
dziowych przyczyniało się do zale-
wania przyległych terenów, w tym 

niszczenia korpusu drogi. W ramach 
inwestycji wykonano rozbiórkę ist-
niejącego przepustu na potoku Żu-
rówka pod ul. Olszyna w km 0+041, 
wybudowano w tym miejscu nowy 
przepust ramowy o wymiarach  
w świetle zapewniających spływ 
wód cieku, rozbudowano ul. Ol-
szyna na długości 37,6 m w km od 
0+026 do 0+064, co wynikało z ko-
rekty niwelety oraz poszerzenia nad 
przepustem jezdni do 5,0 m i wy-
konania jednostronnego chodnika 
oraz wykonano umocnienia skarp  
i dna cieku od strony wlotu i wylotu 
z przepustu za pomocą koszy siat-

kowo-kamiennych. Roboty budow-
lane zostały wykonane przez firmę 
BUDMARWAR Sp. z o.o. ze Strumie-
nia za kwotę 168 871,88 zł. Zadanie 
zostało dofinansowane w kwocie 
133 129,00 zł ze środków rezerwy 
celowej budżetu państwa będą-
cej w dyspozycji Ministra Spraw  
Wewnętrznych i Administracji  
w ramach remontu i odbudowy 
obiektów budowlanych zniszczo-
nych lub uszkodzonych w wyniku 
zdarzeń noszących znamiona klęsk 
żywiołowych.

  Dariusz Jakubiec 
               UG Brenna 

Zarząd Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Katowicach   
na posiedzeniu w dniu 28.09.2016 
r. podjął uchwałę nr 255/2016  
w sprawie udzielenia Gminie 
Brenna dofinansowania w formie 
częściowo umarzalnej pożyczki  
w kwocie 1.266.121,62 zł na realiza-
cję zadania pn.: „Budowa kanalizacji 
sanitarnej wraz z przyłączami do-
mowymi w Górkach Wielkich – Etap 

II, zadanie 4,5 oraz Etap III, zadanie 
3”. Na początku grudnia planowane 
jest podpisanie umowy o dofinan-
sowanie na ww. zadanie.

W ramach projektu planowane 
jest wykonanie 70 przyłączy ka-
nalizacyjnych do 66 gospodarstw  
domowych. Utworzona zostanie 

sieć kanalizacyjna dz 160-200 mm 
PCW o długości 4.785 mb. Inwesty-
cja obejmuje część ulicy Nowy Świat, 
Zalesie, Wspólna, Sucha, Wiejska  
i Franciszka Żerdki.

Katarzyna Ferfecka
UG Brenna
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Zmiana terminu uiszczania opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Od 1 stycznia 2017 roku będą 
obowiązywały następujące terminy 
uiszczania opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi:

• do dnia 15 kwietnia danego 
roku za miesiące: styczeń, luty, ma-
rzec,

• do dnia 15 lipca danego roku za 
miesiące kwiecień, maj, czerwiec,

• do dnia 15 października dane-
go roku za miesiące: lipiec, sierpień, 
wrzesień,

• do dnia 30 grudnia danego 
roku za miesiące: październik, listo-
pad, grudzień.

Opłatę za gospodarowanie  
odpadami komunalnymi można 
wpłacać w kasie Urzędu Gminy 
Brenna lub przelewem na indywi-
dualny numer rachunku banko-
wego podany w zawiadomieniu 
dostarczonym przez Urząd Gminy 
Brenna.

Opłata za gospodarowanie  
odpadami komunalnymi jest opła-
tą miesięczną naliczaną według 
ilości osób zamieszkujących daną 
nieruchomość położoną na tere-
nie Gminy Brenna wskazaną przez 
osobę składającą deklarację. Należy 

pamiętać, iż każda zmiana w ilości 
osób (wprowadzenie, wyprowadze-
nie, zgon mieszkańca lub urodzenie 
dziecka) powinna zostać do 14 dni 
od zaistnienia zmiany zgłoszona 
do Urzędu Gminy Brenna poprzez 
złożenie korekty deklaracji. Formu-
larz deklaracji w sprawie wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi można otrzymać 
w Urzędzie lub pobrać ze strony  
internetowej www.bip.brenna.org.
pl w zakładce Finanse Publiczne. 

  UG Brenna 

Budowa mostu na potoku Węgierski w Brennej

Informacje/WydarzeniaInformacje/Wydarzenia

Od stycznia 2015 roku do paź-
dziernika 2016 roku Gmina Brenna 
prowadziła inwestycję pn. „Roz-
biórka dwóch obiektów mosto-
wych oraz budowa w ich miejscu  
nowego mostu na potoku Węgierski  

w Brennej”, (koło pętli autobuso-
wej). Wybudowano nowy most  
o długości całkowitej ustroju  
nośnego 25 m i szerokości całkowi-
tej obiektu 10,15 m (w tym szero-
kość jezdni 2×3,25 m oraz chodni-

ki). Most wykonany został w klasie 
nośności „B” wg PN-85/S-10030. 
Koszt robót budowlanych wyniósł 
2.470.699,22 zł brutto.

 Mariusz Nowak 
 UG Brenna
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Przedsiębiorco!
Z inicjatywy członków Klubu Przedsiębiorczych „Osada Inicjatyw” zrodził się pomysł utworzenia  

Internetowej Bazy Przedsiębiorców Gminy Brenna.  Z tego powodu zachęcamy wszystkich właścicieli 
firm znajdujących się na terenie naszej gminy do współpracy!

W zamyśle strona internetowa zawierać będzie dane kontaktowe oraz opis działalności każdego 
przedsiębiorcy. Podzielona zostanie na sektory w taki sposób, aby zarówno mieszkańcy gminy  

jak i turyści, mogli szybko i łatwo odnaleźć firmę, z usług której chcą skorzystać. 

Głównym celem przedsięwzięcia jest wsparcie lokalnych przedsiębiorców poprzez zachęcanie  
głównie mieszkańców gminy do korzystania z usług lokalnego rynku. Umożliwienie zareklamowania 
własnego biznesu pomoże w stworzeniu nowych perspektyw rozwoju. Da szansę mniejszym firmom 

znajdującym się na terenie naszej gminy do konkurowania z tymi większymi poza nią.

Przedsiębiorco! Jeżeli chcesz, aby informacja o Twojej firmie znalazła się w Internetowej Bazie  
Przedsiębiorców Gminy Brenna, skontaktuj się z nami. Pobierz bezpłatny formularz, w którym umieścisz 
dane swojej firmy, krótki opis jej działalności oraz wyrazisz zgodę na przetwarzanie danych. Formularz 
znajdziesz na stronie internetowej: www.brenna.org.pl,  w strefie mieszkańca w zakładce dla mieszkań-
ców. Wypełniony druk prosimy dostarczyć do Punktu Informacji Turystycznej, Brenna ul. Wyzwolenia 77. 

Spotkanie z przedsiębiorcami „Osady Inicjatyw”

Informacje/WydarzeniaInformacje/Wydarzenia Informacje/Wydarzenia

W dniu 09.11.2016 r. w sali  
sesyjnej Urzędu Gminy w Brennej od-
było się spotkanie przedsiębiorców  
z przedstawicielami gminy. Wzię-
li w nim udział: Wójt Jerzy Pilch 
wraz z reprezentantami urzędu 
oraz przedsiębiorcy: Anna Sikora, 
Ilona Kamińska, Izabela Meissner, 
Agata Suchy, Ewa Chmielewska  
i Elwira Moskała. Na spotkanie przy-
byli również goście: radny Michał  
Rudzicki oraz zarząd Stowarzysze-
nia Klub Kobiet Kreatywnych z Cie-
szyna: Roma Rojowska oraz Małgo-
rzata Wacławik-Syrokosz.

Podczas spotkania przedstawi-
cielki „Osady Inicjatyw” zapoznały 
przedstawicieli gminy z propozy-
cjami działania, szukając odpo-
wiedzi, w jakiej kwestii mogą liczy  
na współpracę. Efektem rozmów 
była wspólna konkluzja, że istnieje 
potrzeba stworzenia gminnej bazy 
przedsiębiorców, umożliwiającej 
sprawną komunikację między nimi, 
komunikację  pomiędzy gminą  
a przedsiębiorcami, jak również 
między mieszkańcami a przed-
siębiorcami. Zdaniem obecnych  
na spotkaniu przedsiębiorczyń, 
brak takiej bazy jest przyczyną 

wielu kłopotów i hamulcem roz-
woju. Wspólnie postanowiono   
zaangażować się w próbę stworzenia  
takiej bazy. Więcej informacji  
na ten temat przeczytać można  
w ogłoszeniu dla przedsiębiorców 
znajdującym się powyżej.

W kwestii udrożnienia komuni-
kacji między Radą Gminy a miesz-
kańcami, zaproponowano opisa-
nia miejsca zamieszkania radnych  
tabliczką w następujący sposób: 
obszar, imię i nazwisko, nr telefo-
nu, godziny spotkań z mieszkańca-
mi np. każdy wtorek, w godz. 17:00  
do 19:00. 

Podczas spotkania, na ręce 
Wójta oraz przedstawicieli gminy, 
przewodnicząca Rady Rodziców 
Szkoły Podstawowej nr. 2 w Brennej 
- Ilona Kamińska, w podziękowaniu  
za przekazanie dotacji na realizację 
„Wakacji z Pasją”, przekazała kwia-
ty i ogromny obraz o wymiarach 
200x220 cm, będący dziełem dzie-
ci uczestniczących w półkolonii.  
W przewiezieniu obrazu wspomógł 
nas: Czesław Moskała oraz Adam 
Bojda, a we wniesieniu go na piętro 
radny Michjał Rudzicki oraz pracow-
nicy urzędu. Serdecznie wszystkim 

dziękujemy. 
W trakcie trwania spotkania wie-

le cennych podpowiedzi udzieliła 
Roma Rojowska wskazując, jak po-
dejmowane zagadnienia rozstrzy-
gane są w okolicznych gminach. 
Spotkanie minęło w przyjaznej  
atmosferze, z planowanych dwóch 
godzin, trwało cztery.

Członkowie „Osady Inicja-
tyw” działają bardzo aktywnie.  
Są w trakcie kręcenia filmu „Wspie-
raj lokalnie”, który realizowany jest 
w ramach warsztatów prowadzo-
nych w „Dworze Kossaków”. Kończą 
również przygotowania do tworze-
nia bazy przedsiębiorców. W dniu  
10.01.2017r. planowana jest orga-
nizacja konferencji dla przedsię-
biorców w obszarze nowoczesnych 
narzędzi i sposobów rozwijania biz-
nesów. Konferencja odbędzie się  
w Hotelu „Kotarz”. „Osada Inicjatyw” 
zaprasza do przyłączania się do jej 
grona. Znajdziecie nas na profilu na 
Facebooku: Klub Przedsiębiorczych 
„Osada Inicjatyw”.

W imieniu Klubu - Anna Sikora
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Z obrad Rady Gminy
24 listopada 2016 r. odbyła 

się XV sesja Rady Gminy Brenna.  
W sesji uczestniczyli przedstawicie-
le Urzędu Gminy oraz radni powia-
towi Pani Danuta Wasilewska i Pan 
Tadeusz Mendrek.

Przekazując informację z prac  
w okresie międzysesyjnym, Wójt 
przybliżył zebranym powód wizyty 
Starosty Cieszyńskiego na terenie 
naszej gminy w dniu 24 paździer-
nika br. Spotkanie przedstawicieli 
obu samorządów dotyczyło omó-
wienia zakresu dalszych działań 
w związku z potrzebą wykonania 
chodnika dla pieszych przy drodze 
powiatowej na odcinku od Kotarza 
do Bukowej. Ponadto Wójt poin-
formował o podsumowaniu 5-let-
niej kadencji Oddziału Powiatowe-
go Związku Ochotniczych Straży  
Pożarnych RP, które odbyło się na IV 
zjeździe w Pruchnej. Radni dowie-
dzieli się również, że firma „Avio-
nic” z Górek otrzymała koncesję   
na budowę najlepszego w Polsce 
szybowca „Diana 2”. 

Radni przyjęli „Informację o sta-
nie realizacji zadań oświatowych za 
rok szkolny 2015/2016” oraz infor-
mację o złożonych oświadczeniach 
majątkowych. 

Z ważniejszych spraw poruszo-
nych na posiedzeniu Rady to temat 
związany z gospodarką odpadami 
komunalnymi i odprowadzaniem 
ścieków, kwestia segregowania 
śmieci i prowadzenia kontroli  
w tym zakresie.  

Sesję poprzedziły posiedze-
nia Komisji Rady Gminy, na któ-
rych omawiano wszystkie projekty 
uchwał oraz pisma i wnioski miesz-
kańców skierowane do Rady. 

Posiedzenia komisji odbyły się  
w dniach:

17 listopada 2016 r. – Komisja 
Ładu i Porządku Publicznego; 

18 listopada 2016 r. – Komisja 
Oświaty, Kultury, Sportu, Ochrony 
Zdrowia i Spraw Socjalnych;

21 listopada 2016 r. – Komisja 
Budżetowo – Gospodarczo – Finan-
sowo – Rolna; 

22 listopada 2016 r. –  Komi-
sja Rozwoju Gminy, Budownictwa  
i Ochrony Środowiska. 

Na sesji podjęto następujące 
uchwały:

1) Nr XV/158/16 w sprawie okre-
ślenia terminu, częstotliwości i try-
bu uiszczania opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi, 

2) Nr XV/159/16 w sprawie usta-
lenia wysokości stawek dotacji 
przedmiotowych dla Zakładu Bu-
dżetowego Gospodarki Komunal-
nej w Brennej na 2017 rok,

3) Nr XV/160/16 w sprawie  
zatwierdzenia taryfy za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków,

4) Nr XV/161/16 w sprawie usta-
lenia wysokości opłaty za ścieki 
komunalne dowożone do gminnej 
stacji zlewnej zlokalizowanej przy 
ul. Wyzwolenia 34 w Brennej,

5) Nr XV/162/16 w sprawie przy-
jęcia Gminnego Programu Profilak-
tyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na 2017 rok,

6) Nr XV/163/16 w sprawie przy-
jęcia Gminnego Programu Przeciw-
działania Narkomanii na 2017 rok, 

7) Nr XV/164/16 w sprawie przy-
jęcia Programu współpracy Gminy 
Brenna z organizacjami pozarządo-
wymi na 2017 rok,

8) Nr XV/165/16 w sprawie zmia-
ny uchwały Nr XXVI/207/09 Rady 
Gminy w Brennej z dnia 27 lutego 
2009 r. w sprawie regulaminu wyna-
gradzania nauczycieli, 

9) Nr XV/166/16 w sprawie zmian 
w uchwale budżetowej Gminy Bren-
na na 2016 rok,

10) Nr XV/167/16 w sprawie 
zmian wieloletniej prognozy finan-
sowej,

11) Nr XV/168/16 w sprawie 
uchwalenia Statutu Gminy Brenna.

Protokoły z posiedzeń Rady 
Gminy oraz podjęte uchwały publi-
kowane są w Biuletynie Informacji 
Publicznej www.bip.brenna.org.pl.

 Barbara Greń
 UG Brenna

Informacje/WydarzeniaInformacje/Wydarzenia
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Srebrna Cieszynianka dla Pana Ludwika Gluzy

Decyzją Rady Gminy Brenna 
tegoroczny Laur Srebrnej Cieszy-
nianki otrzymał mieszkaniec Górek 
Wielkich Pan Ludwik Gluza.

Laury Ziemi Cieszyńskiej, czyli 
prestiżowe wyróżnienia dla naj-
bardziej zasłużonych dla kultury  
i społeczeństwa osób, wręczone zo-
stały po raz 19-sty. Uroczysta sesja 
Rad Samorządowców Ziemi Cie-
szyńskiej odbyła się 11 listopada  
w Teatrze im. Adama Mickiewicza  
w Cieszynie. Rozdaniu Laurów to-
warzyszył koncert, w którym wystą-
pili: Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cie-
szyńskiej im. Janiny Marcinkowej, 
Orkiestra Dęta „Glorieta” z Jaworza 
oraz Chór „Lutnia” ze Strumienia .

Laury „Honorowej Złotej i Srebr-
nej Cieszynianki” mają charakter 
statuetek przedstawiających kwiat 
„haquetia epipactis”, wykonanych 
według projektu cieszyńskiego pla-
styka Henryka Jasińskiego. W tym 
roku, wśród 14 uhonorowanych 
osób znalazł się również mieszka-
niec naszej gminy Pan Ludwik Glu-
za.

Ludwik Gluza urodził się w 1949r. 
w Brennej, gdzie mieszkał do 1976r. 
Rok później przeprowadził się  
do Górek Wielkich, gdzie mieszka 
do dziś. Szkołę podstawową ukoń-
czył w 1963 r., a Zasadniczą Szkołę 

Górniczą w 1966 r. w Radlinie. Ukoń-
czył również pięcioletnie Techni-
kum Górnicze w Rybniku. Wstąpił 
do kopalnianej Stacji Ratownictwa 
Górniczego. W 1978 r. ukończył 
roczny Kurs Pedagogiczny w Mysło-
wicach o specjalności nauczyciel-
wykładowca. Za długoletnią pracę 
odznaczony został Złotym Krzyżem 
Zasługi. Po przejściu na emeryturę 
czas poświęca na działalność spo-
łeczną. W latach 2002-2006 był rad-
nym i Wiceprzewodniczącym Rady 
Gminy Brenna. W 2008 r. współ-
tworzył powstające w Brennej koło  
nr 7 działające przy Polskim Związ-
ku Emerytów, Rencistów i Inwali-
dów w Cieszynie. Dwa lata później 
współtworzy także Klub Seniora 
"Marzenie" w Brennej, w którym od 
5 lat pełni funkcję Prezesa Zarządu.

Sonia Gawlas: Laur Srebrnej 
Cieszynianki to wyjątkowe wy-
różnienie? Czym jest dla Pana?

Ludwik Gluza: Na pewno jest 
wyjątkowym wyróżnieniem, po-
nieważ przyznanym przez władze 
samorządowe. To satysfakcja i do-
cenienie moich dotychczasowych 
działań. Tu się urodziłem, wychowa-
łem, tu mieszkam, tutaj mam przy-
jaciół z którymi mogę realizować 
wspólne plany.

S.G.: Jak wspomina Pan uro-
czystą galę?

L.G.: Myślałem, ze w moim 
wieku nic już mnie nie zaskoczy, 
tymczasem stanąć przed taką  
publicznością, audytorium władz 
samorządowych poszczególnych 
gmin, starostwa, to ogromne, nie-
zapomniane przeżycie, duży stres, 
a zarazem wielka radość. A gdy za-
grały fanfary, serce zaczęło mocniej 
bić, a oczy dziwnie stały się wilgot-
ne.

S.G.: Zapewne są w Pana oto-
czeniu osoby, które w sposób 
szczególny Pana wspierają? Kto 
to i w jaki sposób to robią?

L.G.: Tu muszę podziękować 
mojej żonie Danucie za zrozumienie  
i wyrozumiałość, bo praca społecz-
na wiąże się z częstą nieobecnością 

w domu i nie tylko. Dziękuję bardzo 
osobom Zarządu i tym dwudziestu 
pięciu osobom, z którymi zakładali-
śmy Klub Seniora „Marzenie”. Widać, 
że nasza praca nie poszła na mar-
ne. Dziś klub liczy 140 osób, tylko 
w tym roku wstąpiło do klubu 10 
osób. To nie sukces jednej osoby,  
to sukces nas wszystkich razem.

S.G.: Który okres w Pana życiu 
wspomina Pan najmilej?

L.G.: Marzeniem każdego 
mężczyzny jest: założyć rodzinę,  
wybudować dom i posadzić drzewo.
Mnie to wszystko się udało. Wielką 
radością było wprowadzić się do 
własnego domu, gdzie każde dziec-
ko miało swój pokój. Ja tego nie  
doświadczyłem.

S.G.: Czy gdyby jeszcze raz 
miał Pan możliwość pokierować 
swoim życiem, to podjął  by Pan

Takie same decyzje?
L.G.: Jeżeli chodzi o pracę, trud-

no powiedzieć. Takie były realia,  
a górnictwo było na topie. Ile żeśmy 
z żoną zapracowali – tyle mieliśmy. 
Natomiast praca społeczna zawsze 
mnie pociągała. Coś zorganizować, 
wycieczkę, wczasy czy imprezę, 
było moją domena. Był potrzebny 
wodociąg na Buczu, pukałem gdzie 
się dało. Organizowałem spotka-
nia mieszkańców z dziennikarzami  
radia, prasy, aby przekonać władze 
samorządowe o potrzebie tej inwe-
stycji i udało się Wójta przekonać - 
dzięki mu za to, mamy wodę.

S.G.: Udziela się Pan na wie-
lu płaszczyznach? Czy w tym 
wszystkim znajduje Pan czas dla 
siebie? Co najbardziej lubi Pan 
wtedy robić?

L.G.: Praca przy domu i na ogro-
dzie sprawia mi przyjemność, mam 
duże oczko z rybkami i dużo kwia-
tów. Lubię siąść przy oczku i kar-
mić rybki. Raz w tygodniu jadę na 
basen i saunę, a w niedzielę jak tyl-
ko pogoda pozwala, idziemy grupą  
w góry.

S.G.: Co dają członkom spotka-
nia Klubu Seniora „ Marzenie”?

L.G.: Tu spełniamy swoje ma-
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rzenia. Widać, że naszym członkom 
działalność klubu się podoba, bo 
na wtorkowe spotkania przycho-
dzi 60 – 70 osób. Są ludzie, którzy 
czekają na ten wtorek, bo trzeba się 
ubrać, wyjść z domu, a to już jest 
coś. Panuje tu rodzinna atmosfera.  
Tu spotykamy przyjaciół, znajo-
mych, wypijamy kawę czy herbatę, 
rozmawiamy. Utworzenie Klubu 
było strzałem w dziesiątkę. Mark 
Twain pisał „Ludzie nie dlatego 
przestają się bawić, bo się starze-
ją, lecz dlatego się starzeją, bo się 
przestają bawić”  i to jest nasze 
motto.

S.G.: Czy Srebrna Cieszynian-
ka dodała Panu skrzydeł do dal-
szej działalności społecznej?

L.G.: Na pewno jest to budują-
ce, gdy twoją pracę doceniają inni. 
Utwierdziło mnie w przekonaniu, że 
to, co robiłem dotychczas, powinie-
nem dalej robić, bo warto – choćby 
po to, aby oglądać uśmiechniętych, 
zadowolonych emerytów, często 
przez środowiska zapomnianych.

S.G.: Widząc zmiany jakie  
dokonały się w Gminie Brenna na 
przestrzeni lat, czy jest Pan zado-
wolony z kierunku w jakim ona 
zmierza? Czy według Pana się 
rozwija?

L.G.: Myślę, że nasza gmina jest 
zdana tylko na rozwój turystyki  
i każdy krok zrobiony w tym kierun-
ku, jest krokiem właściwym. A może 
jest czas pomyśleć też o seniorach, 
osobach starszych.

S.G.: Zapewne na przestrze-
ni swojego życia, nie raz spotkał 
się Pan z animozjami jakie wystę-
pują wśród mieszkańców naszej 
gminy. Mam tu na myśli podział 
na Brenniaków i Górczan. Co Pan, 
jako mieszkaniec obu wsi, może 
na ten temat powiedzieć?

L.G.: To już chyba temat 
zamknięty, z niczego się to nie 
wzięło. Jak już wcześniej pisa-
łem, urodziłem się i wychowywa-
łem w Brennej. W mojej dedykacji  
do śpiewnika napisałem „Moja 
Brenno ukochana, tyś najmilsza 
sercu jest”, ale też te dysproporcje  
zauważyłem.

S.G.: Czy czuje się Pan osobą 
szczęśliwą i spełnioną?

L.G.: Myślę, że tak. Cieszę się jak 
inni są zadowoleni i szczęśliwi. Ich 
radość jest moją radością.

S.G.: Jak w paru słowach okre-
śliłby Pan swoją osobę?

L.G.: Trudno tu samemu sobie 
opisywać swoją osobę, pozostawię 
to innym, tym życzliwym i mniej 

życzliwym.
S.G.: Czy ma Pan marzenie, 

które do tej pory nie zostało zre-
alizowane?

L.G.: Najważniejsze marzenia 
się już spełniły, na inne, jak będzie 
zdrowie, przyjdzie czas.

S.G.: Zbliżają się święta? Czy 
jest to dla Pana czas szczególny? 
Jak Pan je spędza i z kim?

L.G.: Święta to szczególny czas, 
który spędza się w gronie najbliż-
szej rodziny. Jest uroczysta kola-
cja, opłatek, życzenia, choinka,  
a pod nią prezenty i kolędy przy 
niej śpiewane. Nasz klub też bę-
dzie miał swoją wigilijkę połączoną  
ze śpiewaniem kolęd i pastorałek, 
bo to też jedna wielka rodzina. Jest 
taki czas co łzy w uśmiech zamie-
nia, jest taka moc co smutek w ra-
dość przemienia. Jest taka siła co 
spełnia marzenia, to właśnie magia 
świąt Bożego Narodzenia. 

S.G.: Bardzo serdecznie dzię-
kuję za wywiad i życzę wszyst-
kiego co najlepsze na te święta  
i Nowy Rok. 

L.G.: Również bardzo dziękuję. 
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Każdego roku, decyzją Rady 
Gminy Brenna zgłaszana jest jedna 
osoba, mieszkaniec bądź mieszkan-
ka naszej gminy, która podczas uro-
czystej gali otrzymuje Laur Srebrnej 
Cieszynianki. To wyjątkowe wyróż-
nienie przyznawane jest osobom 
zasłużonym w obszarach: społecz-
nym, regionalnym, tradycji kultural-
nych, wartości uniwersalnych, prac 
twórczych, pracy z dziećmi i mło-
dzieżą, działalności samorządowej 
oraz promocji regionu. 

Drodzy Czytelnicy Wieści oraz 
wszyscy mieszkańcy naszej gminy! 
Wy również możecie mieć wpływ 
na to, kto otrzyma Laur Srebrnej 
Cieszynianki! Swoje propozycje 
kandydatury możecie zgłaszać po-
przez wszystkie działające na tere-
nie naszej gminy stowarzyszenia, 
organizacje, instytucje, rady sołec-
kie i osiedlowe oraz bezpośrednio 
u wójta gminy. Gminy dokonują 
wyboru laureata w formie uchwały 
rady do dnia 15 października da-
nego roku, tak więc czasu na wy-
bór odpowiedniego kandydata jest  
na prawdę sporo. Poniżej przedsta-
wiamy wykaz laureatów z naszej 

gminy, którzy otrzymali Srebrną 
Cieszyniankę.

Wykaz laureatów Srebrnej  
Cieszynianki 1997-2016 r.  

1997 r. - Elżbieta Bauer   
1998 r. - Rudolf Sikora   
1999 r. - Józef Budniak
2000 r. - Tadeusz Mendrek
2001 r. - Helena Musioł
2002 r. - Anna Gielata
2003 r. - Józef Mach
2004 r. - Władysław Dadok
2005 r. - Jan Nowaczek
2006 r. - Józef Palowski
2007 r. - Władysław Heller
2008 r. - Jan Pasterny
2009 r. - Józef Holeksa
2010 r. - Danuta Zoczek
2011 r. - Anna Żlik
2012 r. - Piotr Madzia
2013 r. - Krystyna Podżorska
2014 r. - Zofia Chrapek
2015 r. - Elżbieta Hubczyk
2016 r. - Ludwik Gluza

Fotografia: Łukasz Bielski
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Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2016 
– zakończenie zadania 

Przypominamy, że Ośrodek 
Promocji, Kultury i Sportu Gminy 
Brenna został beneficjantem pro-
gramu „Dom Kultury +”, którego 
organizatorem jest Narodowe Cen-
trum Kultury. Celem działań podej-
mowanych w ramach programu jest 
poszerzenie dostępu do kultury, 
stworzenie warunków sprzyjają-
cych rozwojowi współpracy, ko-
munikacji, pobudzenie aktywności 
obywatelskiej w przestrzeni kultu-
ry, wykreowanie warunków sprzyja-

jących nowoczesnej edukacji kultu-
ralnej i artystycznej. Zamierzeniem 
projektu jest aktywizacja słabo  
zaangażowanych grup społecznych 
i włączenie ich do działania poprzez 
rozwijanie współpracy międzypo-
koleniowej, integrowanie lokalnej 
społeczności i aktywne współdzia-
łanie, a nie tylko współobecność.

21 listopada zakończyliśmy  
realizację II etapu zadania Dom 
Kultury + Inicjatywy lokalne 2016,  
mające na celu realizację zgłoszo-

nych przez mieszkańców inicjatyw, 
tj.: 

• „Korzenie - czyli spektakl ple-
nerowy o początkach Brennej" - 
realizacja pierwszego mobilnego 
przedstawienia o historii Brennej 
pt. „Aż stanie się światłość"

• „Zielone fascynacje - zioła i dzi-
kie rośliny dawniej i dziś" -  warszta-
ty i spotkania dotyczące zielarstwa 
w Beskidzie Śląskim

• „Nasza Mała Ojczyzna w obiek-
tywie" - warsztaty fotograficzne.

• „Breńsko-góreckie posiady" - 
spotkania i wycieczki popularno-
naukowe

• „Warsztaty kuchni śląska cie-
szyńskiego i szycia strojów regio-
nalnych" - warsztaty kulinarne i szy-
cia strojów regionalnych

•  „Ocalić od zapomnienia śpiewy 
i tańce naszego regionu" -  spotka-
nia besiadne, mające na celu pro-
mocje regionalnej muzyki

• „Teatralna Manufaktura - zaba-
wa sztuką" - warsztaty teatralne za-
kończone spektaklem

„Korzenie - czyli spektakl ple-
nerowy o początkach Brennej" - 
realizacja pierwszego mobilnego 
przedstawienia o historii Brennej 
pt. "Aż stanie się światłość".

"Aż stanie się światłość" -  to 
pierwszy spektakl plenerowy  
o Brennej, historia o początkach 

naszej miejscowości, o korzeniach 
górali śląskich, opowiedziana po-
przez ruch, muzykę, a także słowo. 
Publiczność zebrała się pod Starą 
Plebanią, by przejść pod stok Sta-
rego Gronia, skąd brzegiem rzeki 
Brennicy przemieściła się w stronę 
Domu Katolicko-Ludowego, będą-
cego symbolem inicjatyw lokalnych  

w Brennej w latach przedwojen-
nych. Za tło spektaklu posłużyła 
przestrzeń wsi, najbliższe otocze-
nie, przyroda, zabytki. Przedsta-
wienie było monodramem popro-
wadzonym przez Szymona Pilcha, 
reżyserią oraz scenariuszem zajął 
się Piotr Tenczyk, absolwent teatro-
logii.
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„Zielone fascynacje - zioła  
i dzikie rośliny dawniej i dziś" -  
warsztaty i spotkania dotyczące 
zielarstwa w Beskidzie Śląskim.

Spotkania zielarskie ukazały nie 
tylko właściwości lecznicze ziół, ale 
również ich rolę w kulturze ludowej 
naszej gminy. Ziołowe fascynacje  
to cykl wykładów, warsztatów,  

a także spacerów zielarskich, pod-
czas których uczestnicy mogli do-
wiedzieć się o roli ziół w życiu be-
skidzkich górali, o ich zastosowaniu 
leczniczym, jak również kulinarnym. 

„Nasza Mała Ojczyzna w obiek-
tywie" - warsztaty fotograficzne.

Warsztaty fotograficzne pro-
wadzone przez Tomasza Jonderkę. 
Dzięki wiedzy i zainteresowaniom 

prowadzącego warsztaty nie tylko 
miały na celu poznanie niuansów 
pracy fotografa, ale także poznanie 
małej ojczyzny, jej walorów, uro-
ków i potencjału, ze szczególnym 
uwzględnieniem miejsc zapomnia-

nych, rzadko odwiedzanych, nie-
fotografowanych. Na zakończenie 
warsztatów odbył się wernisaż prac, 
podczas którego uczestnicy otrzy-
mali dyplomy oraz upominki. 

„Breńsko-góreckie posiady" - 
spotkania i wycieczki popularno-
naukowe.

Breńsko-góreckie posiady to 
cykl spotkań odbywających się  

zarówno w Brennej, jak i w Górkach, 
podczas których miały miejsce wy-
kłady, po których następowały dys-
kusje, komentarze; poza prelekcja-
mi realizowane były wycieczki po 
gminie Brenna, po ciekawych hi-

storycznie, archeologicznie i przy-
rodniczo miejscach. Wycieczki pro-
wadzone były przez naukowców, 
ekspertów, miłośników regionu, 
którzy wskazywali na walory zwie-
dzanych miejsc. 
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„Warsztaty kuchni śląska cie-

szyńskiego i szycia strojów regio-
nalnych".

Inicjatywa składała się z trzech 
części, podczas pierwszej z nich  

odbyły się warsztaty kulinarne wraz 
z degustacjami, następnie zreali-
zowano warsztaty dla młodzieży, 
które poprowadziły panie z Koła 
Gospodyń Wiejskich, spotkanie 
również połączone zostało z degu-

stacją. W ramach zadania odbyły się 
warsztaty szycia strojów regional-
nych, przy czym zwrócono szcze-
gólną uwagę na najtrudniejszy ele-
ment strojów - haf beskidzki. 

„Ocalić od zapomnienia śpiewy i tańce naszego 
regionu" -  spotkania biesiadne, mające na celu pro-
mocje regionalnej muzyki.

W ramach zadania odbyły się dwa spotkania, jedno 
w Brennej, drugie w Górkach, które miały na celu inte-
grację mieszkańców gminy Brenna oraz promocję kul-
tury górali śląskich. Podczas spotkania prezentowane 
były tańce i śpiewy ziemi cieszyńskiej, do dyspozycji  
zebranych były śpiewniki z tekstami pieśni cieszyń-
skich.

„Teatralna Manufaktura - za-
bawa sztuką" - warsztaty teatral-
ne zakończone spektaklem.

We wrześniu odbył się Festiwal 
Kolorów, wydarzenie oczekiwane 
przez młodzież wszystkich trzech 
miejscowości naszej gminy, pod-

czas wydarzenia konferansjer pro-
mował warsztaty teatralne, które 
rozpoczęły się w październiku. Pod-
czas warsztatów uczestnicy zde-
cydowali o wyborze sztuki, która  
ma zostać wystawiona, a był to 
dramat miejscowego pisarza  
Walentego Krząszcza. Przedstawie-

nie na podstawie przedwojennego 
dramatu osadzone było w obec-
nych realiach, spektakl rozpoczął 
się od castingu, a całe przedstawie-
nie miało charakter próby, co stwa-
rzało pozory realności. 
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„Wołosi zeszli z gór” – zapis ze spektaklu
W jakimś sensie spełniło się 

moje marzenie – spektakl o paster-
zach Wołochach.

Do Brennej przyjechałem  
po zmroku. Pod kościołem św. Jana 
Chrzciciela stała grupa kilkudziesię-
ciu osób, która spoglądała na wzgó-
rze za Brennicą. Tam, kilkadziesiąt 
pochodni rozświetlających zbocze. 
W gęstej ciemności i przenikliwym 
zimnie, robiło to silne wrażenie.

Punktualnie o godzinie 18:00 
zebrana pod kościołem grupa  
rusza pod wodzą niewidocznego 
dla mnie przewodnika w kierunku 
Brennicy. Jestem pełen obaw. Kilka 
razy w życiu realizowałem spektakl 
plenerowy, wiem jakim obarczony 
jest ryzykiem.

Po kilku minutach podchodzi-
my pod stok. Wówczas cała grupa  
pochodni rusza z góry na dół. Kolo-
salne wrażenie. Niejako z ciemności 
tajemnicy schodzą do nas ludzie, 
o których historię zaraz usłyszymy. 
Słyszymy nawoływania, pasterz 
(Szymon Pilch) prowadzi stado – 
wspólnotę na miejsce ich nowego 
życia. Grupa ubrana w tradycyjne 
stroje, przechodzi przez zebranych 
na dole widzów i rusza w dół rzeki.

Tylko pochodnie, tylko ludzki 

głos, tylko rzeka. Wszechwładna 
ciemność.

Rozpoczyna się opowieść o przy-
byciu ludzi do tej niezwykłej doliny. 
Opowieść – monolog. W ciemności, 
przed oczyma naszej wyobraźni 
staje dziki las, dzika przyroda, cięż-
ka praca ludzi, wspólnota rodząca 
się w trudach pracy dnia codzien-
nego. Słyszymy szum rzeki, czujemy 
wilgoć i zimno wieczoru.

Reżyser - Piotr Tenczyk podzielił 
spektakl na kilka „stacji”, na których 
zatrzymujemy się wraz z wykonaw-
cami i w ciszy, a także przy stono-
wanej góralskiej muzyce, słuchamy 
kolejnych fragmentów historii o mi-
tycznym założeniu Brennej. Wielki, 
przestrzenny Teatr Jednego Aktora 
- Szymona Pilcha. Subtelne wspar-
cie ruchowe zapewnia grupa zespo-
łu „Kotarzanie” przygotowana przez 
Annę Jakubowską.

Najbardziej symbolicznym 
momentem staje się scena przej-
ścia przez rzekę, scena swoistego 
chrztu. Na oczach zgromadzo-
nych nasz przewodnik i jego towa-
rzyszka, niosąca obraz Świętego  
Torellusa, przechodzą przez lodo-
watą wodę rzeki. A my czujemy,  
że mocno jesteśmy z nimi i też  

w nas dokonuje się rodzaj oczysz-
czenia i wyzwolenia. Na myśl przy-
chodzi nam obraz przejścia Izra-
elitów pod wodzą Mojżesza przez 
rozstępujące się Morze Czerwone. 
Brennica się nie rozstąpiła, ale po-
zwoliła spokojnie przejść.

Ponad stuosobowa grupa  
widzów cierpliwie i spokojnie, nie-
ustannie fotografując i filmując,  
przesuwa się za wykonawcami.  
Mijamy współczesne zabudowania  
i infrastrukturę Brennej, która jest 
połączeniem chaosu, dysharmonii 
i ludzkiej megalomanii. Dociera do 
nas jak bezwzględnie ekspansywni 
staliśmy się w dziele „zagospodaro-
wania”, a z harmonii ludzi i natury,  
o której opowieść słyszymy, nie 
pozostało nic. Jak bardzo oddali-
liśmy się od poczucia pokory, bo-
skiego porządku i powściągliwości  
naszych przodków. W powietrzu 
czuć swąd palonego w piecach 
mułu węglowego. Przechodzimy 
rzekę, a potem przekraczamy drogę.  
Zabezpieczają nas ludzie w odbla-
skowych kamizelkach, jesteśmy 
pod dobrą opieką.

Zbliżamy się do Domu Katolic-
ko – Ludowego, który rzeczywi-
ście przywodzi na myśl początki 
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Koncert charytatywny dla Karinki
W sobotę 5 listopada w Par-

ku Turystyki w Brennej odbył się 
koncert charytatywny dla  Kariny,  
która sama prosi „Pomóż mi eks-
mitować raka z głowy”. Karina ma 
36 lat i 8 letnią córeczkę, pochodzi  
z Brzezówki. W sierpniu zdiagnozo-
wano u niej raka mózgu. Przeszła 
operację w Szpitalu w Bytomiu, 
który posiada lepszy sprzęt do tego 
typu operacji. Niestety bez dal-
szego leczenia, które jest bardzo 
kosztowne guz odrośnie. Aby cho-
roba nie powróciła, a terapia była 
skuteczna, potrzebny jest specjal-
ny lek. Kuracja nim może potrwać 
pół roku. Dzienny koszt specyfiku  
to 500 złotych.

Przyjaciele, sąsiedzi i znajomi 
Kariny postanowili zorganizować 
koncert oraz wiele innych atrakcji.

Na scenie amfiteatru wystąpiły 
zespoły grające muzykę rockową: 
„Demontaż” – siedmioosobowy 
zespół młodych ludzi z Cieszy-
na i okolic w wieku 16-20 lat. Ze-
spół gra głównie swoją muzykę. 
„Elipsa” pochodzi z Górek Wielkich  
i gra muzykę metalową. Następnie 
wystąpił zespół  „Batalion” ze Sko-
czowa specjalizujący się w muzyce 

gothic rock, metal, rockmetal, pro-
gressive rock. Na scenie pojawiły 
się również  zespoły grające muzy-
kę rap: „Hug x Blacha” i „Fundament 
Grafomanii”. Ten drugi powstał  
z połączenia dwóch rybnickich 
składów: Fundament Skład i Grafo-
mani. Członkowie obu grup znają 
się i współpracują ze sobą już jakiś 
czas, dlatego postanowili, że muzy-
kę będą tworzyć razem. Na scenie 
wystąpił także „KRB”. Disco repre-
zentowały zespoły: Klaudia Pawlak 
„Leyla” - młoda wokalistka, która 
trafiła do ćwierćfinału programu 
„Disco Star”. W precastingach była 
faworytką jurorów. Kilka miesięcy 
temu zakończyła nagranie swoje-
go pierwszego debiutanckiego te-
ledysku do utworu pt. „Tak kochaj 
tak”, którego premiera ukaże się już 
niebawem.  Publiczność rozgrzewał 
też istniejący od 1997 roku zespół 
„Atest” z Częstochowy, który zdo-
był liczne nagrody. Wystąpił też 
Krzysztof Koniarek - laureat wielu 
przeglądów i festiwali.  W 2001 roku 
został laureatem przeglądu piosen-
ki z repertuaru  Czerwonych Gitar  
w Stargardzie Szczecińskim i od 
tego czasu postanowił rozpocząć 

karierę solową. Gwiazdą imprezy 
był Mirek Szołtysek, którego zespół 
„Mirosław Szołtysek i Wesołe Trio” 
rozpoczął swoją działalność w 2000 
roku współpracą z Telewizją Ka-
towice, z którą po dzień dzisiejszy 
uczestniczy w największych kon-
certach i imprezach plenerowych 
pod jej patronatem. Idąc za cio-
sem swojej popularności stworzył 
swój autorski program pt. „Zabawa 
u Szołtyska'”. Na scenie amfiteatru 
wystąpił także zespół „Deep Dance”, 
który powstał w październiku 2015 
roku w Warszawie. Swoją twórczo-
ścią reprezentuje styl disco/club/ 
dance. Liderem i wokalistą zespołu 
jest Patryk Janas, który od zawsze 
związany był z muzyką. Oprócz  
wokalu gra na pianinie i fortepianie.

Podczas wydarzenia na boisku 
rozegrano mecz Reprezentacji Ślą-
ska Oldbojów kontra ŁKS Beskid – 
Brenna. W czasie koncertu trwała 
licytacja jazdy sportowymi samo-
chodami.

Imprezę prowadził znany z radia 
Vanessa Pitra Sholz.

 Mateusz Wysogląd

miejscowości. Delikatnie schowany 
przy drodze, wybudowany jesz-
cze w nawiązaniu do tradycyjnej  
architektury. Przechodzimy na tyły 
budynku, którego drzwi otwierają 
się i w snopie światła pojawia się 
nasz przewodnik, który opowiada 
o stworzeniu miejsca dla ludzkiej 
wspólnoty - domu. Za jego plecami, 
w gorącym, pełnym ludzi domu sza-
leje zabawa.

Na dwór wynoszone są stoły  
i poczęstunek, widzowie zapraszani 
są do stołów i do tańca.

Pod starą , drewnianą ściną sta-
je z muzyką kapela „Maliniorze”,  
a my możemy mieć odczucia jak 
Stanisław Wyspiański na weselu  
Lucjana Rydla.

Opowieść rozpływa się już we 
wspólnej zabawie, która nie koń-

czy się w żadnym wyznaczonym  
momencie. Z czasem powoli wszyst-
ko wygasa.

Jest już po, kończą się ostatnie 
rozmowy, zmarznięci i pochłonięci 
różnymi myślami rozchodzimy się.

Spektakl – wędrówka miał  
w sobie wiele dobrej, czystej ener-
gii. Prostota wykonawcza, bardzo 
dobry scenariusz i dobry pomysł 
reżyserski, wykorzystanie motywu 
wędrówki, poprowadzenia ludzi 
przez ciemność, wykorzystanie rze-
ki jako aktora tego widowiska, spra-
wiło, że zapamiętamy go na długo.

Ale stało się jeszcze coś. Prawdo-
podobnie, mieszkańcy i wielbiciele 
Brennej po raz pierwszy w swoim 
życiu i w historii tej miejscowości 
zobaczyli człowieka - aktora, któ-
ry niczym pochodnia, spala się na 

ich oczach, ofiarowując im swoją 
energię, emocje, swoje niezwykłe 
przejęcie losem ludzi. Pewnie nie 
wszyscy to dostrzegli, ale ci, którym 
było to dane, będą już trochę inny-
mi ludźmi.       

   Bogusław Słupczyński

„ Aż stanie się światłość” - scena-
riusz i reżyseria – Piotr Tenczyk.

Wykonanie – Szymon Pilch z to-
warzyszeniem grupy „Kotarzanie”  
i kapeli „Maliniorze.

Ruch sceniczny – Anna Jakubow-
ska. 

Premiera – Brenna, 29 paździer-
nika 2016.

Bogusław Słupczyński – reżyser, 
publicysta, animator kultury.
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Roman Trojan - wspomnienie

Edukacja

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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„Najpiękniej jest w Brennej 
na jesieni, tej złotej, wrześnio-
wo-październikowej jesieni, gdy 
w dolinach i na zboczach jaśnieją 
różnymi odcieniami żółtej i zło-
tej barwy brzozy, klony oraz inne 
drzewa i krzewy, zaś na wyższych 
partiach zboczy górskich kraśnieją 
ciemną, przytłumioną czerwienią 
lasy bukowe. W powietrzu snują się 
nitki „babiego lata”, czepiają się wło-
sów, ubrań. Jest jeszcze ciepło. Lecz 
słońce świeci jakby przez delikatną 
zasłonę na tle nieba. Tu i ówdzie 
przemykają po niebie, jak stadka 
rozproszonych baranów, małe białe 

chmurki. Jest nastrój jesieni i wy-
czuwalny zapach jesieni. Wszędzie 
panuje cichy, wszechogarniający 
spokój, czasem tylko przerwany  
gęganiem gęsi, odległym szczek-
nięciem psa lub nawoływaniem 
(…). Czasem lekki powiew wiatru 
owieje twarz i zaszeleści w więdną-
cych liściach, zgaśnie i znowu cisza. 
(…)”.

 Roman Trojan 
  „Gawęda o Brennej”

Początkiem grudnia zmarł  
Roman Trojan. Gdy umiera człowiek 

wyjątkowy, zasłużony, to tak jakby 
gasło kilka żyć. Roman Trojan był 
miłośnikiem Brennej, jej wiernym 
obserwatorem. Nie był z wykształ-
cenia etnografem czy językoznaw-
cą, a napisał pierwszą o Brennej 
książę - „Brenna. Gawęda o pięknej 
wsi beskidzkiej, czyli wszystkie-
go po trochu o Brennej i nie tylko 
o niej”. Jest to wyjątkowa, chociaż 
rozmiarowo niewielka książeczka, 
która zachwyca od pierwszej stro-
ny. To nie naukowa monografia,  
a „luźna gawęda o bliskiej sercu au-
tora wsi”. W każdym zdaniu czuje się  
tę miłość do naszej ziemi, a tak-
że wyjątkowy zmysł obserwa-
cji autora i talent zauważania,  
wychwytywania z codzienności tego,  
co najważniejsze. Jak napisała Mał-
gorzata Kiereś w najnowszym wy-
daniu „Gawędy”: „Bez wątpienia 
malutka książeczka Romana Troja-
na (…), powinna zostać wpisana na  
listę obowiązkowych lektur dla 
małej breńskiej społeczności.”  
Roman Trojan był również redakto-
rem książki o Brennej pt. „W dolinie 
Brennicy”. 

Odszedł od nas pasjonat, eru-
dyta, człowiek obdarzony talen-
tem i życiową mądrością, a przede 
wszystkim bardzo gościnny i ser-
deczny człowiek, któremu Brenna 
ma sporo do zawdzięczenia. 

           Dorota Greń-Grajewska
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Mały Wielki Talent

Sukces w konkursie powiatowym
W dniu 20 października br.  

w siedzibie Biblioteki Miejskiej  
w Cieszynie, pełniącej zadania  
biblioteki powiatowej, odbyła się 
uroczystość podsumowania powia-
towego konkursu plastycznego pt.: 
„W zaczarowanym świecie książki”.

Celem konkursu było pobudza-
nie wrażliwości, wyobraźni i aktyw-
ności twórczej dzieci i młodzieży 
w dziedzinie plastyki. Zadaniem 
uczestników konkursu (w zależ-
ności od wieku) było stworzenie 
ilustracji lub przygotowanie pracy 

plastycznej przedstawiającej swoją 
ulubioną powieść lub postać z baj-
ki. Przy ocenie prac konkursowych 
jurorzy kierowali się m.in: zgodno-
ścią pracy z tematem konkursu, ory-
ginalnością pracy, pomysłowością 
autora, estetyką pracy i jej warto-
ścią artystyczną. 

Po wnikliwym zapoznaniu się  
z pracami plastycznymi 141 uczest-
ników jury postanowiło nagrodzić 
20 osób. Wśród laureatów  znaleź-
li się uczniowie ze Szkoły Podsta-
wowej z Brennej Leśnicy. Są nimi: 
Małgorzata Cieślar i Patrycja Sikora 
z kl.3a oraz Kacper Kocoń z kl.3b. 
Uczniowie otrzymali nagrody w po-
staci dyplomów, książek i gier plan-
szowych. Serdecznie gratulujemy  
i życzymy dalszych sukcesów!

                        
 Jadwiga Madzia, 

Szkoła Podstawowa nr 1  
w Brennej Leśnicy

EdukacjaEdukacja

W Cieszynie 21-22 listopada 
odbyła się już XIII edycja Konkursu 
Gwar „Po cieszyńsku, po obu stro-
nach Olzy". Jest to konkurs orga-
nizowany przez Sekcje Ludoznaw-
czą Polskiego Związku Kulturalno 
Oświatowego w Republice Czeskiej, 
która działa na polu badania  
i dokumentowania przede wszyst-
kim zaolziańskiej ludowej kultu-

ry materialnej, duchowej i spo-
łecznej. Organizatorem konkursu 
gwar z ramienia Sekcji był, zresztą 
jak co roku, prezes organizacji Le-
szek Richter, który również zasiada  
w jury obok prof. Jadwigi Wronicz 
– przewodniczącej jury, profesor 
Instytutu Języka Polskiego Polskiej 
Akademii Nauk, Jadwigi Palow-
skiej–dyrektor karwińskich szkół 
podstawowych, kierownik zespo-
łów folklorystycznych oraz Adama 
Cekiera z Górnośląskiego Oddziału 
Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

W zeszłym roku na konkursie 
gwar III miejsce zajęli Pastuszko-
wie z „Małej Brennej”, natomiast 
wyróżnienie otrzymała Magdale-
na Podżorska, w 2011 Izabela Sza-
bla wywalczyła I miejsce, w tym 
roku Julia Nowak, reprezentująca 
Szkołę Podstawową nr 2 w Brennej  
Bukowej, powtórzyła sukces Izabe-
li i zwyciężyła w swojej kategorii. 
Julia przedstawiła tekst napisany 
przez Annę Musioł „Świynto krowa". 

Julka nie tylko mówi gwarą, jest też 
członkiem Dziecięcego Zespołu Re-
gionalnego „Mała Brenna", prowa-
dzonego przez Annę Musioł, a tak-
że uczniem sekcji gry na skrzypcach 
góralskich Katarzyny Gonciarczyk, 
działającej w ramach Bazy Talentów 
OPKiS, brała też udział w warszta-
tach gry na instrumentach ludo-
wych, organizowanych przez Towa-
rzystwo Miłośników Brennej i Górek 
„Jodła”, przy wsparciu finansowym 
gminy Brenna. Wówczas pod okiem 
Zbigniewa Wałacha Julka uczyła 
się gry na okarynie, obecnie naukę 
kontynuuje przy wsparciu Anny 
Musioł. 

Serdecznie gratulujemy Julce 
Nowak zwycięstwa, a także Magda-
lenie Podżorskiej, Jankowi Grabo-
wieckiemu uczestnictwa w konkur-
sie gwar. W „Małej Brennej” rosną 
talenty, o których z pewnością jesz-
cze nieraz usłyszymy. 

 Dorota Greń - Grajewska
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Maniacy czytali w Górkach
Wielkim sukcesem okazał się 

zorganizowany po raz pierwszy 
Gminny konkurs pięknego czyta-
nia „Czytomania”. Swoim patrona-
tem objął go Wójt Gminy Brenna 
Pan Jerzy Pilch. Aż 58 uczniów  
ze wszystkich gminnych szkół pod-
stawowych, 18 listopada zapełniło 
salę gimnastyczną Zespołu Szkół 
Publicznych w Górkach Wielkich. 
Klasy 2-3 prezentowały utwory 
Grzegorza Kasdepke – polskie-
go pisarza dla dzieci i młodzieży, 
autora scenariuszy, dziennikarza 
oraz Doroty Terakowskiej – pisarki 
i dziennikarki. Starsze roczniki czy-
tały książki Rene Goscinny – francu-
skiego scenarzysty i pisarza, jedne-
go z najbardziej znanych twórców 
komiksu europejskiego oraz Renaty 
Piątkowskiej – laureatki konkursu 
literackiego o Nagrodę im. M. Wery-
ho-Radziwiłłowicz.

Jury konkursu w składzie: prze-
wodniczący Witold Turant – dzien-
nikarz, poeta, tłumacz literatury 
anglojęzycznej, Małgorzata Cieślar 
– bibliotekarka, organizatorka 

wielu spotkań dla dzieci, Barbara  
Janasik – polonistka, „kowal” wielu 
umysłów humanistycznych, Monika 
Serafin – kulturoznawca, pracownik 
CKiS „Dwór Kossaków” oraz Jolanta 
Skóra – logopeda, poetka, prezes 
klubu literackiego „Nadolzie” miało 
bardzo trudne zadanie, aby wśród 
tylu uczestników wybrać najlepszą 
trójkę. Zmaganiom uczniów bacz-
nie przyglądał się dyrektor szkoły 
Pan Karol Niedźwiecki oraz zastęp-
ca dyrektora Pani Beata Szałkowska.

Wyniki w klasach 2-3:
I miejsce: Nikola Duda – ZSP 

Górki Wielkie
II miejsce: Anastazja Musioł – SP 

2 Brenna Bukowa
III miejsce: Anna Bąk – ZSP Górki 

Wielkie
Wyróżnienie: Tomasz Krzempek 

– ZSP Górki Wielkie
Wyróżnienie: Alicja Sikora – ZSP 

Górki Wielkie
 
Wyniki w klasach 4-6:
I miejsce: Julian Heller – ZSP 

Górki Wielkie
II miejsce: Wiktoria Miłosz – ZSP 

Górki Wielkie
III miejsce: Jakub Urbanowicz – 

ZSP Górki Wielkie
Wyróżnienie: Igor Greń – SP 1 

Brenna Leśnica
Wyróżnienie: Józef Strach – ZSP 

Górki Wielkie
Organizatorzy konkursy: Pani 

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

Za zaangażowanie dziękujemy 
sponsorom: Wójtowi Gminy Brenna 
Panu Jerzemu Pilchowi, Radzie Ro-
dziców przy Zespole Szkół Publicz-
nych w Górkach Wielkich, Cukierni 
„Bajka” oraz Cukierni „Pasterny”.

Patrząc na ilość uczestników, 
którzy wzięli udział w konkursie 
śmiało można powiedzieć, że cie-
szył się ogromnym zainteresowa-
niem. Miejmy nadzieję, że już za rok 
odbędzie się kolejna edycja!

  Sonia Gawlas
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Prezent pod choinkę     
,,Prezent pod choinkę” to już 16. 

edycja ogólnopolskiej akcji cha-
rytatywnej. Po raz kolejny wzięli  
w niej udział uczniowie, rodzice 
oraz naquczyciele ze Szkoły Pod-
stawowej nr 1 w Brennej Leśnicy.  
W tym roku wszystkim zaangażowa-
nym udało się zebrać 54 świąteczne 
paczki i 280 zł. Wszystkie prezenty 
trafią do ubogich dzieci w szkołach, 
domach dziecka, świetlicach, szpi-
talach i kościołach na Ukrainie, Bia-
łorusi i w Rumunii. Mamy nadzieję, 
że będą one źródłem radości dla 
innych dzieci. Koordynatorem akcji 
była wychowawczyni klasy 1 Pani 
Alicja Gawlas. Dziękujemy za udział 
w akcji.
 Jadwiga Madzia, 
 Szkoła Podstawowa nr 1 
 w Brennej Leśnicy

„Śniadanie daje moc”
W dniu 8 listopada uczniowie 

klas 1-3 Szkoły Podstawowej nr 
1 w Brennej Leśnicy wzięli udział  
w ogólnopolskiej akcji edukacyjnej 
„Śniadanie daje moc”. Na wstępie 
nauczyciele rozmawiali z ucznia-
mi na temat prawidłowego odży-
wiania oraz kultury spożywania  
posiłków. Głównym celem akcji było 

uświadomienie dzieciom, iż śniada-
nie jest najważniejszym posiłkiem 
w ciągu dnia. Dzięki niemu ucznio-
wie mają energię do nauki oraz za-
bawy. Pod okiem nauczycieli nasi 
podopieczni samodzielnie przygo-
towali smaczne i pożywne kanapki. 
Posiłek został także wzbogacony 
o owoce i jogurty. Mamy nadzieję, 

że udział w akcji przyczyni się do 
zmiany nawyków żywieniowych  
naszych uczniów.

Jadwiga Madzia, 
Szkoła Podstawowa nr 1 

w Brennej Leśnicy
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Jan Strach znowu zaskakuje

Nieckarz-Team bez straty punktów

Powoli dobiega końca sezon 
startów naszych mieszkańców  
w różnych rywalizacjach sporto-
wych. Jednym ze sportowców, 
przynoszących chlubę naszej 
gminie jest Jan Strach, o którym  
jakiś czas temu pisaliśmy na łamach 
„Wieści znad Brennicy. Mieszkaniec 
Górek Małych w dalszym ciągu roz-
wija swoją pasję do Nordic Walkin-
gu i z sukcesami startuje w różnych 
zawodach. Jego największymi osią-
gnięciami w 2016 r. są z pewnością: 

1 miejsce w XVIII Crossie Święto-
jańskim im. Jana Marka w Pogórzu,  
2 miejsce w Międzynarodowych Za-
wodach Nordic Walking w Jejkowi-
cach oraz 3 miejsce w Ostrawa Craft 
Runfest. Niewątpliwym sukcesem 
jest również 5 miejsce w ogólnej 
klasyfikacji w Pucharze Polski w ka-
tegorii 60-65 lat. Naszemu miesz-
kańcowi gratulujemy sportowych 
osiągnięć.

     
  Krzysztof Gawlas

Nie da się ukryć, że w jubile-
uszowej, X edycji Amatorskiej Ligi 
Futsalu o Puchar Rady Gminy Bren-
na zawodnicy prezentują najwyższy 
poziom sportowy w całej historii 
rozgrywek. Po siedmiu kolejkach 
niepokonany jest nadal Nieckarz-
Team, który zgromadził na swo-
im koncie komplet punktów i jak  
na razie nie widać, by którakolwiek 
z drużyn była w stanie mu zagrozić. 

Pozytywnie zaskakuje beniaminek 
– Trafin Oil Ustroń, który okazał 
się lepszy od broniącego tytułu Al-
co-Składu, ogrywając go w bezpo-
średnim pojedynku 4:2. Drużyna 
zajmuje obecnie wysokie, drugie 
miejsce. Poniżej oczekiwań jak na 
razie spisują się drużyny Doliny  
Leśnicy, Niebieskiej Erki oraz kolej-
ny z beniaminków – niejednokrotny 
zwycięzca Cieszyńskiej Amatorskiej 

Halowej Ligi Piłki Nożnej – CdF Trak-
tat Cieszyn. W klasyfikacji strzelców 
przewodzi Krzysztof Przybył (Alco-
Skład) z 17 trafieniami na koncie. 
Wyprzedza on snajperów Nieckarza 
– Leszka Krajewskiego i Bartłomieja 
Skałkę, którzy pokonywali bramka-
rzy rywali 13-krotnie.

     
       Krzysztof Gawlas
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Powiatowe zawody sportowo-pożarnicze
 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych

W dniu 24 września 2016 roku  
na stadionie MOSIR w Cieszynie 
odbyły się powiatowe zawody 
sportowo-pożarnicze Młodzieżo-
wych Drużyn Pożarniczych wg CTIF.  
W zawodach wzięło udział 19 dru-
żyn chłopięcych i 6 drużyn dziew-
częcych z powiatu cieszyńskiego, 
laureatów eliminacji gminnych. 
Gminę Brenna reprezentowała po 
raz kolejny Młodzieżowa Drużyna 
Pożarnicza prowadzona przez OSP 
w Górkach Wielkich. Zawody od-
były się w dwóch konkurencjach,  
tj. sztafeta oraz ćwiczenie bojowe.

Po ogłoszeniu wyników okaza-

ło się, że najlepszą drużyną zawo-
dów została Młodzieżowa Drużyna  
Pożarnicza z Chybia. Tuż za nią upla-
sowała się MDP z Górek Wielkich. 
To wielki sukces naszych młodych 
adeptów sztuki pożarniczej. Ten 
wynik poprzedzony był ciężką pra-
cą - kilkumiesięcznym treningiem. 
Drużynę do zawodów przygotowy-
wał druh Tomasz Madzia – strażak 
ratownik z OSP w Górkach Wielkich. 
To dzięki jego determinacji, zaan-
gażowaniu  i poświęceniu udało 
się stworzyć Młodzieżową Drużynę 
Pożarniczą przy Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Górkach Wielkich. Dwa 

lata temu drużyna ta otarła się o po-
dium, zdobywając czwarte miejsce 
na zawodach powiatowych MDP. 
Było to motywacją dla młodych 
strażaków i ich opiekuna do jesz-
cze bardziej wytężonych treningów  
i w efekcie zdobycia wicemistrzo-
stwa powiatu cieszyńskiego. Gra-
tulujemy  osiągnięcia i życzymy 
pobicia tego sukcesu za dwa lata  
w kolejnych powiatowych zawo-
dach MDP.

Ryszard Główczak
Zarząd OSP w Górkach Wielkich

Wicemistrzowie powiatu cieszyńskiego w zawodach MDP - Adam Nowicki, Jakub Tolasz, Tomasz Madzia – 
opiekun i trener MDP, Piotr Staś, Stanisław Kral, Sławomir Moskala, Sebastian Madzia, Józef Staś, Mirosław Śliwiń-
ski, Adrian Pawlik, Józef Strach.
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RyBA W ZALeWie
Składniki:
60 dkg filetów rybnych
1 cebula
1 ogórek kiszony
1 papryka marynowana lub surowa

Cebulę pokroić w paski i spa-
rzyć. Ogórki kiszone pokroić w pół-
plasterki. Paprykę skroić w paski. 
Wymieszać razem warzywa. Filety 
opanierować i usmażyć, następnie 
na przemian przełożyć rybę warzy-
wami. Całość zalać zimną zalewą.
Zalewa:
1 mały przecier pomidorowy,
1 mały słoiczek keczupu łagodnego,
przyprawy: ziele angielskie, liść lau-
rowy, pieprz,
2 szklanki wody,
6 łyżek octu,
½ szklanki oleju,
2 łyżki cukru,
½ łyżeczki soli.
Wszystko wymieszać i zagotować. 

  KGW Brenna

BABKA NA OLeJU
Składniki:
4 jajka
15 dkg mąki
17 dkg cukru
½ szklanki oleju
1 łyżeczka proszku do pieczenia

Białka ubić na sztywną pianę. 
Dodać cukier i dalej ubijać białka  
z cukrem. Dodać żółtka, olej i mąkę 
z proszkiem do pieczenia. Wylać do 
formy, piec około 40 minut w tem-
peraturze 180°C.

  KGW Brenna

PieRNiCZKi ŚWiąTeCZNe 
Składniki:
450 g mąki
200 g cukru pudru
50 g masła
2 łyżki miodu
2 jajka
płaska łyżeczka sody
2 łyżeczki przyprawy do piernika

Z podanych składników zagnieść 
ciasto, najlepiej zostawić do na-
stępnego dnia. Następnie rozwał-
kować na posypanej mąką stolnicy 
na grubość ok. 5-7 mm, foremka-
mi wyrywać dowolne kształty. Piec  
w nagrzanym piekarniku max. 
10min. w temperaturze 180°C. Po-
zostawić do ostygnięcia. Gotowe 
pierniczki można posmarować 
powidłami i poskładać, następnie 
przyozdobić  lukrem lub cukrem 
pudrem.

  KGW Górki Wielkie

KRAJANKA PieRNiKOWA 
Składniki:
¼ l miodu
przyprawa do piernika
5 jajek
40g masła/margaryny
200 g cukru pudru
0,5 kg mąki
150 g bakalii
1 łyżeczka sody
3 łyżki wody
trochę kakao

Miód zrumienić razem z przy-
prawą do piernika. Białka ubić. 
Żółtka utrzeć razem z cukrem i ma-
słem. Do utartej masy dodać białka 
i resztę składników. Wyrobić ciasto. 
Gotowe przelać do formy i piec 
ok 40 min w temperaturze 180°C.  
Po upieczeniu ciasto ostudzić, moż-
na polać polewą czekoladową lub 
posypać cukrem pudrem i pokroić 
na mniejsze kawałki.

  KGW Górki Wielkie

BiAłe ULe BeZ PieCZeNiA
Składniki na ciasto:
200g kokosu
200g masła
200g cukru pudru
200g mleka w proszku (niebieskie)
spirytus- do smaku

Część kokosu można delikatnie 
podprażyć  w piekarniku. Wszyst-

kie składniki mieszamy na jedno-
litą masę (ciasto ma być zwarte, 
nie klejące) wkładamy do lodów-
ki na około 2 godziny. Po wycią-
gnięciu formujemy ule, robimy  
w każdym dziurkę na krem. Odkła-
damy do schłodzenia.

Składniki na nadzienie czekola-
dowe:
100g śmietanki 30%
200g czekolady ciemnej (od 50% 
zawartości cacao)
50g masła 
50g adwokatu lub innego alkoholu

Śmietankę zagotować, dodać 
czekoladę, mieszać aż całkowicie 
się rozpuści i ostudzi (można mie-
szać blenderem), jak masa będzie 
letnia dodajemy masło i adwokat, 
blendujemy aż masa będzie całko-
wicie gładka. Nadzienie przekłada-
my do worka cukierniczego i od-
kładamy do schłodzenia, pilnujemy 
aby całkowicie nam nie zastygło.  
Z andruta wycinamy kółka (najle-
piej kieliszkiem) o wielkości dołów 
uli. Ule nadziewamy kremem cze-
koladowym i zaklejamy przygoto-
wanym andrutem, odkładamy do 
schłodzenia. Dekorujemy według 
uznania. Przechowujemy w suchym 
chłodnym miejscu. 

Smacznego!

  Izabela Greń

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ważne i przydatne numery telefonów

Wieści znad Brennicy
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