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Nowe władze gminy Brenna

50 lat Koła Łowieckiego „Sokół”

Srebrne Cieszynianki rozdane

W tym numerze:
Okładka autorstwa Teresy Leś, I miejsce  

w konkursie pt. „Kartka świąteczna –  
Boże Narodzenie w Gminie Brenna”.
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Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia,
pragnę złożyć wszystkim Mieszkańcom gminy Brenna

najserdeczniejsze życzenia zdrowia i pogody ducha.
Niech te dni pełne miłości i pokoju
przyniosą nadzieję na lepsze jutro

i wiarę w dobro drugiego człowieka.
Niech Nowy 2015 Rok

obfituje w wiele sukcesów,
trafnych decyzji 

i niezapomnianych wrażeń.
Każdemu z Państwa życzę wytrwałości 

w osiągnięciu wymarzonych celów.

     Wójt Gminy Brenna

     Jerzy Pilch

Życzenia Świąteczne

Wielkimi krokami do naszej 
gminy zbliża się zimowa aura. Wraz 
z nią to, na co czekają wszystkie 
dzieci: biały puch, mikołaj, święta 
i oczywiście lodowisko.  Ślizgawka 
będzie czynna już od 6 grudnia, tak-
że czym prędzej należy naostrzyć 
łyżwy, przygotować czapki, ręka-
wiczki i szale, ale co najważniejsze 
zaopatrzyć się w dużą dawkę pozy-
tywnej energii. W Parku Turystyki 
stanęła już pięknie przystrojona 
choinka, fontanna świetlna i anioł. 
Jednym słowem coraz bardziej 

czuć świąteczną atmosferę.  
W imieniu całej redakcji „Wieści 

znad Brennicy” chciałabym złożyć 
wszystkim czytelnikom najserdecz-
niejsze życzenia. Niech te nadcho-
dzące święta pełne będą miłości i 
radości ze spotkań w rodzinnym 
gronie. Życzę również, aby zbliża-
jący się 2015 rok przyniósł same 
pomyślne chwile, a każda podjęta 
decyzja stawała się nieustannym 
pasmem  sukcesów.  

Wszystkich, którzy jeszcze nie 
zdążyli zaplanować sylwestra, za-

praszam na wspólne przywitanie 
Nowego Roku w amfiteatrze. Go-
rąca zabawa, która z pewnością 
rozgrzeje niejednego zmarzlucha 
upłynie w rytmach disco. Do siego 
roku!  

  Sonia Gawlas
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Jerzy Pilch nowym wójtem!
Szanowni mieszkańcy 

gminy Brenna!

W dniu 16 listopada  
zdobyłem Państwa zaufanie, 
za które dziękuję i postaram 
się go nie zawieść. Ten suk-
ces zawdzięczam wszystkim 
Wam, którzy uczestniczyliście  
w niedzielnych wyborach. 
Pragnę również podziękować 
wszystkim radnym i kandy-
datom Komitetu Wyborcze-
go Wyborców - Wspólny Cel 
za pomoc, zaangażowanie  
i udzielone wsparcie podczas 
kampanii.

Przed nami bardzo praco-
wity okres realizacji zadań  
i podejmowania trudnych 
decyzji. Jestem przekonany,  
że osiągniemy założony cel 

jedynie dzięki efektywnej współpracy z Wami drodzy mieszkańcy. Działania z zakresu rozwoju 
gospodarki, infrastruktury drogowej, kultury, turystyki i rekreacji oraz wzrostu poziomu oświaty 
i sportu będziemy realizować zgodnie z programem wyborczym. Jesteśmy otwarci na Państwa 
opinie, uwagi oraz propozycje nowych projektów. 

Pragnę pozyskiwać inwestorów oraz rozwijać program partnerstwa publiczno-prywatnego 
w oparciu o potrzeby mieszkańców z uwzględnieniem szerokiego interesu społecznego. Przy 
realizacji inwestycji zamierzam współpracować z administracją rządową, województwem,  
powiatem i sąsiednimi gminami oraz różnymi organizacjami pozarządowymi.

Liczę, że efektywne wykorzystanie największego potencjału gminy jakim jest doświadcze-
nie mieszkańców, zaangażowanych przedsiębiorców, fachowców i wysokiej klasy specjalistów 
pomoże nam wspólnie rozwijać naszą gminę, poprawiać jej wizerunek oraz podnosić standard 
życia.

Życzę Wam i sobie aby najbliższe cztery lata wspólnej współpracy spełniły moje i Państwa 
oczekiwania oraz przyniosły jak najwięcej korzyści i satysfakcji.

     Wójt Gminy Brenna

     Jerzy Pilch
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Nowa Rada Gminy

Antoni Kisiała - 55 lat; żonaty, dwoje dzieci, elektromechanik, rolnik, hodowca 
bydła mlecznego producent serów trwałych podpuszczkowych, uczynny społecznik.

Okręg nr 1 - Górki - obejmuje ulice: Azaliowa, Aroniowa, Agrestowa, Boczna, Czarny 
Las, Dobra, Franciszka Żerdki, Graniczna, Jaśminowa, Kwiatowa, Majowa, Malinowa, 
Nierodzimska, Nowy Świat, Porzeczkowa, Różana, Słoneczna, Spokojna, Stolarska, Sucha, 
Wiejska, Wspólna, Za Wisłą, Zalesie nr parzyste 38-110, Zalesie nr nieparzyste 45 - 97.

Gabriela Gańczarczyk-Dec - 45 lat; mężatka, dwoje dzieci, wykształcenie średnie, pracuje 
w Schronisku KOSS.

Okręg nr 2 - Górki - obejmuje ulice: dh. Aleksandra Kamińskiego, Franciszkańska, Ładna, 
Miczów, Poprzeczna, Skoczowska, Sportowa, Spółdzielcza, Stary Dwór, Wiosenna, Zielona, 
Zofii Kossak nr parzyste 60-144, Zofii Kossak nr nieparzyste 47-57, Okopowa, Sojka, 
Wodociągowa, Rzemieślnicza.

Krzysztof Staś - 34 lata; żonaty, dwoje dzieci, wykształcenie średnie, funkcjonariusz Policji 
- dzielnicowy. 

Okręg nr 3 - Górki - obejmuje ulice: Breńska, Chłopska, Krótka, Lipowska, Łączka, Łęgowa, 
Mleczna, Nowociny, Rzeczna, Stara Droga, Objazdowa, Uliczka, Zamilerze, Stawki, Wichrowe 
Wzgórza, Klubowa, Kowalska, Do Warszawy, Halna, Wesoła, Cienista, Lipowski Groń, 
Elektryków, Wałowa, Lekarska.

Marcin Janasik - 43 lata; żonaty, dwoje dzieci, wykształcenie wyższe (wychowanie 
muzyczne, plastyczne), studia podyplomowe AGH Kraków, nauczyciel w ZSP Górki Wielkie, 
radny Gminy Brenna w kadencji 2010-2014.

Okręg nr 4 - Górki - obejmuje ulice: Bielska, Brzozowa, Bucze, Do Raju, Dębowa, Dzielowy, 
Furmańska, Harcerska, Kręta, Miła, Na Wzgórzu, Ogrodowa, Osiedlowa, Sadowa, Spacerowa, 
Szkolna, Tartaczna, Widokowa, Wusionka, Zofii Kossak nr parzyste 2-58, Zofii Kossak nr 
nieparzyste 1 - 45, Zalesie nr parzyste 2-36, Zalesie nr nieparzyste 1-43, Miodowa, Owocowa.

Michał Rudzicki - 25 lat; kawaler, wykształcenie wyższe (Wyższa Szkoła Administracji 
w Bielsku-Białe), kierunki zawodowe: bezpieczeństwo międzynarodowe oraz administracja 
bezpieczeństwa, pracownik agencji ochrony, członkek Stowarzyszenia Rozwoju Integracja.

Okręg nr 5 - Górki - obejmuje ulice: Długa, Działowa, Ludwika Skrzypka, Jasna, Kamionka, 
Kmicica, Kretowskie, Leśna, Ludwika Żagana, Łamana, Nad Wodospadem, Olszyna, Pod 
Zebrzydkę, Potok, Radosna, Rocha, Skośna, Szczęśliwa, Topolowa, Turystyczna, Zagłoby, 
Żurówka, Okrężna, Przełom, Myśliwska, Wilcza.
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Magdalena  Myśliwiec - 42 lata; mężatka, dwoje dzieci, wykształcenie średnie, pracuje 
i mieszka w Górkach, członek Zarządu Rady Rodziców, udziela się społecznie (m.in. w parafii 
oraz klubie sportowym). 

Okręg nr 6 - Górki - obejmuje ulice: Bociania, Brzoskwiniowa, Cisowa, Czereśniowa, Drozdów, 
Grabowa, Grodziecka, Jarzębinowa, Jaskółcza, Jastrzębia, Jaworowa, Kasztanowa, Klonowa, 
Kosów, Leszczynowa, Morelowa, Olchowa, Podgórka, Pogodna, Solarska, Sosnowa, Sowia, 
Stroma, Szpotawicka, Walentego Krząszcza, Wierzbowa, Wiśniowa, Żurawia, Akacjowa, 
Bukowa, Jodłowa, Krucza, Słowicza, Wiązowa, Lipowa, Świerkowa, Jabłoniowa, Jesionowa, 
Modrzewiowa, Zacisze.

Bogusław Gruszczyk - 54 lata; żonaty, dwoje dzieci, wykształcenie wyższe, emerytowany 
oficer policji, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Brenne Leśnicy, czynny społecznik.

Okręg nr 7 - Brenna - obejmuje ulice: Stawy, Malinka, Grabowa, Świniorka, Stary Groń, 
Tłoczki, Horzelica, Hetnołka, Orłowa, Rudolfa Hellera, Krzywonek, Ogrodowa, Pilarzy, 
Kobyla, Stawieńce, Nowociny, Leśnica - nr parzyste 60 - 250, Leśnica - nr nieparzyste 27 
-249, Pasternik, Trowniki, Kasztanowa, Klonowa, Dębowa, Lipowa, Na Kępkę, Sucha.

Seweryn  Greń - 35 lat; żonaty, dwoje dzieci, wykształcenie zawodowe - stolarz, prowadzi 
działalność gospodarczą, radny Gminy Brenna w kadencjach 2006-2010 i 2010-2014.

Okręg nr 8 - Brenna - obejmuje ulice: Leśnica - nr parzyste 2-58, Leśnica - nr nieparzyste 
1-25, Śniegociny, ks. Erwina Miklera, Miodowa, Górecka - nr parzyste 170-230, Górecka - nr 
nieparzyste 149-229, Wyzwolenia - nr parzyste 2-30, nieparzyste 1-5.

Elżbieta  Hubczyk - 47 lat; mężatka, troje dzieci, wykształcenie zawodowe, pasjonatka 
tradycji góralskiej i stroju ludowego, prowadzi działalność gospodarczą, prezes chóru 
parafialnego, radna Gminy Brenna w kadencji 2010-2014.

Okręg nr 9 - Brenna - obejmuje ulice: Górecka - nr parzyste 2-168, Górecka - nr nieparzyste 
1-147, Snowaniec, Łęgowa, Wiejska, Żarnowiec, Lipowska, Stara Droga.

Małgorzata Greń - 37 lat; mężatka, dwoje dzieci, wykształcenie średnie, zawód: technik 
ekonomista, sekretarz w Zarządzie Uczniowskiego Klubu Sportowego Brenna – Górki.

Okręg nr 10 Brenna - obejmuje ulice: Barujec, Żory, Rolnicza, Wierzbowa, Brzozowa, 
Brzegowa, Cisowa, Głębiec, Drożyska, Kormany - nr parzyste 66 - 140, Kormany - nr 
nieparzyste 17-171, Łączka.
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Krystian  Żyłka - 34 lata; żonaty, dwoje dzieci, wykształcenie średnie, przedstawiciel 
handlowy w Makro Cash & Carry, radny Gminy Brenna w kadencjach 2006-2010, 2010-2014.

Okręg nr 11 - Brenna - obejmuje ulice: Kormany - nr parzyste 2-64, Kormany - nr nieparzyste 
1-15, Topolowa, Dr. Kisiały, Wiązowa, Leśników, Jatny, Modrzewiowa, Gazowników.

Jan  Staś - 41 lat; żonaty, dwoje dzieci, wykształcenie zawodowe, od 20 lat prowadzi 
działalność gospodarczą, inicjator wielu akcji społecznych.

Okręg nr 12 - Brenna - obejmuje ulice: Słoneczna, Józefa Madzi, Markówka, Szewczyka, 
Jastrzębiec, Huta, ks. Rudolfa Juroszka, Pasieki, Zielona, Partyzantów, Błatnia, Wyzwolenia - 
nr parzyste 32-140, Wyzwolenia - nr nieparzyste 7-139.

Helena Kłósko - 58 lat; dwoje dzieci, wykształcenie wyższe, sekretarz Szkół 
Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja w Bielsku-Białej, członkini stowarzyszeń: 
„Ewa–Maja-Krystyna. Kobiety dla kobiet” oraz Stowarzyszenia Rozwoju Integracja. 

Okręg nr 13 - Brenna - obejmuje ulice: Chrobaczy, Jaworowa, Polna, Szkolna, Klimorówka, 
Świerkowa, Osiedlowa, Armii Krajowej, Bukowa nr 1 – 94, Stroma.

Stanisław  Heller - 64 lata; troje dorosłych dzieci, wykształcenie średnie techniczne, 
dyrektor zarządu spółki Eko-Pom Skoczów, przez cztery kadencje Radny Gminy Brenna, 
przewodniczący Rady Gminy Brenna w kadencji 2002-2006.

Okręg nr 14 - Brenna - obejmuje ulice: Nostrożny, Węgierski, Pościenny, Skałka, Spokojna, 
Borek, Marii Kawik, Lachy Dolne, Lachy Górne, Objazdowa, Bukowy Groń, Goczowska, 
Bukowa nr 95-160.

Józef  Ferfecki - 47 lat; żonaty, dwoje dzieci, wykształcenie średnie, emerytowany 
funkcjonariusz Państwowej Straży Pożarnej, Prezes OSP Brenna Centrum, Komendant 
Gminny ZOSP RP w Brennej.

Okręg nr 15 - Brenna - obejmuje ulice: Leśna, Malinowa, Hołcyna, Sportowa, Kotarz, 
Jawornik.
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Srebrna Cieszynianka dla Pani Zofii Chrapek

Każdego roku 11 listopada Sto-
warzyszenie Samorządowe Zie-
mi Cieszyńskiej, które powstało 
w oparciu o wieloletnią tradycję 
współpracy w ramach Związku 
Komunalnego Ziemi Cieszyńskiej, 
organizuje „Uroczystą Sesję Rad 
Samorządów Ziemi Cieszyńskiej”. 
Podczas spotkania laurami ziemi 
cieszyńskiej: Srebrnymi oraz Ho-
norową Złotą Cieszynianką uho-
norowywane są osoby szczególnie 
zasłużone dla kultury i społeczeń-
stwa.

Uroczysta gala, która odbyła się 
w Teatrze im. A. Mickiewicza w Cie-
szynie okazała się niezwykle ważna 
dla mieszkanki Górek Wielkich – 
Pani Zofii Chrapek, gdyż właśnie w 
jej ręce trafił w tym roku Laur Srebr-
nej Cieszynianki. 

Pani Zofia Chrapek urodziła się 
1 stycznia 1939 r. w Górkach Wiel-
kich, jako córka Józefa i Marii Ho-
leksa. W 1946r. rozpoczęła naukę 
w Szkole Podstawowej w Górkach 
Wielkich, którą ukończyła z wyni-
kiem bardzo dobrym. Następnie 

została przyjęta do 
Szkoły Gospodarczej 
Sióstr Boromeuszek w 
Cieszynie. W grudniu 
1955 r. podjęła pracę 
w charakterze pra-
cownicy fizycznej w 
Zakładach Lniarskich 
w Bielsku-Białej, pra-
cując tam ponad dwa 
lata. W październiku 
1957 roku Pani Zofia 
wyszła za mąż i uro-
dziła dwóch synów. 
Od 1965 roku czynnie 
działała jako sekretarz 
Komitetu Rodziciel-
skiego przy SP w Gór-
kach Wielkich. 

Laureatka może 
pochwalić się ukoń-
czeniem licznych kur-
sów w tym kuchar-
skiego, sanitarnego III 
stopnia i samoobrony. 
Od 1973 roku przez 

trzy lata pracowała na stanowisku 
kierownika sklepu w Gminnej Spół-
dzielni „Samopomoc Chłopska”. Na-
stępnie podjęła pracę w Zakładzie 
Remontowym przy Urzędzie Gmi-
ny Brenna oraz Urzędzie Gminy. W 
1979 roku uzyskała tytuł Technika 
Ekonomisty.  

Wielka pasja do gotowania 
pchnęła Panią Zofię do wstąpienia 
w szeregi Koła Gospodyń Wiejskich 
w Górkach. Przez 9 lat była jego 
przewodniczącą, a swoja aktywną 
działalnością przyciągnęła do koła 
130 osób. Po kilkunastu latach prze-
rwy, w 2008 roku Pani Zofia podjęła 
wyzwanie i reaktywowała działal-
ność KGW w Górkach.  

Od 1980 r. Pani Zofia należy rów-
nież do Zarządu Kółka Rolniczego 
obecnie działając jako przewodni-
cząca Komisji Rewizyjnej. Ponadto 
Pani Zofia jest członkiem Komisji 
Rewizyjnej w Towarzystwie Miło-
śników Brennej i Górek „Jodła” oraz 
członkiem Zarządu Towarzystwa im. 
Zofii Kossak w Górkach. W czerwcu 
1988 roku Pani Zofia została uhono-

rowana Złotym Krzyżem Zasługi.

Sonia Gawlas: Jak zareagowa-
ła Pani na wiadomość o otrzyma-
niu Srebrnej Cieszynianki?

Zofia Chrapek: Na tę wiado-
mość zareagowałam spokojnie. 
Bardzo się ucieszyłam kiedy wie-
czorem rozdzwoniły się telefony z 
gratulacjami. Wtedy dopiero uwie-
rzyłam, że jest to prawda. Cieszę 
się, że została doceniona moja 
40-letnia praca społeczna na rzecz 
Górek i Brennej.

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

Z.C.: Oczywiście dalej będę pra-
cować w organizacjach pozarządo-
wych na rzecz naszej gminy.

S.G.: Jak wspomina Pani galę 
wręczenia tej ważnej nagrody?

Z.C.: To była bardzo uroczysta 
gala, na której była obecna moja 
rodzina w tym wnuki, które przyje-
chały aż z Londynu i Warszawy.

S.G.: Czy dziś z perspektywy 
czasu, któryś okres swojego życia 
wspomina Pani szczególnie?

Z.C.: Najważniejszymi wydarze-
niami w moim życiu były: wybudo-
wanie domu, śluby moich synów 
oraz wspólne 50-lat z moim mężem. 

S.G.: Na kogo na co dzień może 
Pani liczyć?

Z.C.: Oczywiście na rodzinę 
i przyjaciół.

S.G.: Co najchętniej robi Pani 
w wolnym czasie?

Z.C.: Wolnego czasu mam bar-
dzo niewiele. Trochę czytam, inte-
resuję się historią i geografią.

S.G.: Czy ma Pani jakieś hob-
by?

Z.C.: Wyszywam obrazy półkrzy-
żykiem tzw. gobelinem. Wykona-
łam już około 50 obrazów.
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S.G.: Zbliżają się święta? Z kim 
je Pni spędza i czy gotuje Pani coś 
specjalnego?

Z.C.: Święta spędzam z rodziną: 
synami, wnukami i prawnukami. W 
chwili obecnej pałeczkę przejęły sy-
nowe.

S.G.: Czy ma Pani jakieś marze-
nie, którego do tej pory nie udało 
się zrealizować?

Z.C.: Bardzo chciałabym zwie-
dzić Szwecję i Norwegię.

S.G.: Jest Pani członkiem Klu-
bu Seniora „Marzenie”. Co niosą 
za sobą spotkania z rówieśnika-
mi? 

Z.C.: Można powiedzieć, że jest 
to prężnie działający klub z praw-
dziwego zdarzenia. Kierownictwo 
organizuje liczne wycieczki i spo-
tkania takie jak: Dzień Seniora, 
Dzień Kobiet oraz wigilijki. Przy tym 
wszystkim przygrywa nam miej-
scowa orkiestra. Jest wspaniale. Na 
spotkania przychodzą ciągle nowi 
ludzie i uważam, że jest to strzał w 
dziesiątkę. Należę również do Koła 
Rencistów i Emerytów nr 7. w Bren-
nej. Koło również organizuje wiele 
ciekawych wycieczek i spotkań, w 
których czynnie uczestniczę.

S.G.: Czy czuje się Pani osobą 
szczęśliwą?

Z.C.: Jestem osobą szczęśliwą i 
spełnioną i to szczęście rozdaję wo-
kół siebie.  

S.G.: Bardzo dziękuję za roz-
mowę.

Z.C.: Ja również bardzo dziękuję. 

Zdjęcia: Henryk Jasiński
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Chwała i cześć bohaterom
Jak ważna dla wszystkich Po-

laków jest data 11 listopada nie 
trzeba chyba nikomu przypomi-
nać. To właśnie w tym dniu 1918 
roku Polska po 123 latach zaborów 
odzyskała upragnioną suwerenną 
państwowość. Co roku w rocznicę 
pamiętamy nie tylko o tych, którzy 
walczyli o odzyskanie wspomnianej 
niepodległości, ale również o tych 
wszystkich, którzy w następnych 
trudnych latach wojny bronili jej i 
byli gotowi za polskość oddać swo-
je życie. 

Na terenie naszej gminy nie bra-
kuje miejsc upamiętniających tych, 
którzy walczyli w imię tej jakże 
słusznej idei. Tegoroczne obchody 
święta rozpoczęły się o godzinie 
10.00 nabożeństwem ekumenicz-
nym w Kościele pw. Jana Chrzciciela 
w Brennej Centrum. Modlitwę w in-
tencji ojczyzny poprowadzili wspól-
nie wszyscy księża z naszej gminy. 
Jak co roku uroczystość uświetniły 

swoim występem chóry Magnificat 
oraz Benedictus. Następnie uczest-
nicy złożyli wiązanki kwiatów pod 
pomnikiem upamiętniającym po-
ległych w walkach za wolną Pol-
skę. W imieniu mieszkańców gminy 
Brenna kwiaty złożyli: Wójt Gminy 
Brenna Pani Iwona Szarek, Prze-
wodniczący Rady Gminy Pan Marek 

Wojnar, V-ce Starosta Powiatu Cie-
szyńskiego Pan Jerzy Pilch, radni 
powiatu oraz gminy, przedstawicie-
le grona pedagogicznego, strażacy 
z Brennej Centrum, Brennej Leśnicy 
i Górek Wielkich. 

  Sonia Gawlas
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50 lat „Sokoła”

Dla wszystkich członków Koła 
Łowieckiego „Sokół” oraz ich ro-
dzin, 8 listopada 2014 roku był 
dniem szczególnym. O godzinie 
14.00 w specjalnie udekorowanym 
na tę okazję kościele parafialnym 
pw. Jana Chrzciciela w Brennej, od-
prawiona została uroczysta msza 
święta sprawowana przez ks. pro-
boszcza Czesława Szweda. Kazanie 
wygłosił ks. Roman Kluz – proboszcz 
parafii ewangelicko-augsburskiej w 
Brennej. Swoistego charakteru li-
turgii swoim występem nadał Karol 
Folwarczny – członek Beskidzkiej 
Okręgowej Rady Łowieckiej, który 

na rogu myśliwskim odegrał frag-
menty mszy hubertowskiej.

Po nabożeństwie rozpoczęło 
się przyjęcie w remizie OSP Bren-
na Centrum, na które zaproszeni 
zostali: Pani Iwona Szarek - Wójt 
Gminy Brenna, Pan Mirosław Kulis 
–zastępca nadleśniczego Nadle-
śnictwa Ustroń, podinspektor Ja-
cek Stelmach-komendant policji w 
Skoczowie, Pan Karol Folwarczny i 
Pan Adam Madzia - przedstawicie-
le BORŁ, Pan Józef Ferfecki -prezes 
OSP Brenna Centrum oraz prezesi 
sąsiednich kół: Henryk Chowaniok z 
Jelenicy w Ustroniu i Tomasz Hecz-
ko z Diany w Skoczowie. Podczas 
uroczystości zasłużeni myśliwi zo-
stali odznaczeni medalami: Ryszard 
Domian brązowym medalem zasłu-
gi dla PZŁ, Michał Madzia srebrnym 
za zasługi dla łowiectwa bielskiego, 
a Jerzy Śliwka, Michał Chrapek i 
Piotr Kożdoń brązowymi medalami 
za zasługi dla łowiectwa bielskiego. 
Spotkanie ubogacił występ Myśliw-
skiego Zespołu Śpiewaczego ”Kwi-
czoły” z Wisły, a zabawę poprowa-
dził Johny Band. Z okazji jubileuszu 
koło opracowało tablo, logo, krótką 
broszurkę oraz kalendarz na 2015 
rok. Każdy członek otrzymał pa-
miątkowy znaczek mosiężny i bre-

lok z wizerunkiem sokoła.
Jubileusz 50-lecia pozwala na 

przybliżenie wszystkim mieszkań-
com gminy krótkiego zarysu histo-
rii i aktualnej sytuacji organizacji. 
W ciągu pół wieku w znacznym 
stopniu zmienił się krajobraz gmi-
ny Brenna. Z małej wioski stała się 
miejscem chętnie odwiedzanym 
przez coraz większe rzesze tury-
stów. Zmienił się także las - mono-
lityczne świerczyny zastępuje wie-
logatunkowy drzewostan z bukiem, 
jodłą, świerkiem i jaworem w swoim 
składzie. Niektóre gatunki zwierzy-
ny (głuszec, kuropatwa) całkowicie 
ustąpiły z krajobrazu łowiska. Inne, 
jak jeleń i dzik stały się powszech-
ne i nie wzbudzają już tak wielkich 
emocji podczas spotkania w lesie.

Do początku XXw. obszar gmi-
ny Brenna wchodził w skład Księ-
stwa Cieszyńskiego. Początkowo 
pod panowaniem książąt piastow-
skich, a później rodziny Habsbur-
gów. Prawo do polowania należało 
wtedy oczywiście do władcy. Po 
upadku monarchii austro-węgier-
skiej grunty należące do Habsbur-
gów tzw. Komora Cieszyńska zo-
stały upaństwowione. W okresie II 
Rzeczpospolitej w lasach państwo-
wych polowała administracja leśna.  
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W lasach i na gruntach prywatnych 
polowali ich właściciele lub prawo 
do polowania wydzierżawiali. Po II 
wojnie światowej miejscowy nadle-
śniczy inż. Karol Ring zawiązał koło 
łowieckie „Brennica”, które gospo-
darowało na gruntach należących 
do wsi Brenna, Górki Małe, Lipo-
wiec, Pogórze i Kowale. W 1954 r. 
powstało koło łowieckie w Skoczo-
wie i zaczęło gospodarować łowiec-
ko na terenie nizinnym tj. Pogórza 
i Kowali odstępując od dzierżawy 
Brennej i Górek jako zbyt odległych, 
nieatrakcyjnych łowiecko i ciężkich 
do polowania. Niewłaściwie prowa-
dzona gospodarka łowiecka dopro-
wadziła do tego, że w 1964 r. grupa 
miejscowych myśliwych (Antoni 
Brodocz, Józef Greń I, Jan Bocek, 
Rudolf Holeksa, Jarosław Heller) 
powołała Koło Łowieckie „Sokół” w 
Brennej. Po dziesięciu latach dzia-
łalności koło liczyło 23 myśliwych. 
Obecnie do koła należy 35 człon-
ków, a 2 osoby na stażu kandydac-
kim starają się o przyjęcie.

Początki gospodarki łowieckiej 
koła „Sokół” były trudne. Brak urzą-
dzeń łowieckich, bardzo niskie sta-
ny zwierzyny grubej na pewno nie 
napawały optymizmem. Podstawę 
pozyskania w pierwszych latach 
działalności stanowiła sarna. Z my-
ślą o tym gatunku zagospodarowy-
wano łowisko. W ciągu pierwszych 
10 lat wybudowano 39 paśników. W 
okresie ciężkich, śnieżnych zim do-
karmianie zimowe pozwalało ogra-
niczać upadki i utrzymywać stan 
sarny na przyzwoitym poziomie. 
Obecnie inwentaryzacja wykazała 
obecność 255 szt. saren na terenie 
koła, a pozyskanie wynosi 68 szt. 
(sezon 2013/2014).

Drugie miejsce pod względem 
ilości pozyskania zajmuje jeleń. W 
latach 60-70-tych ubiegłego wieku 
był on gatunkiem rzadkim w Be-
skidzie Śląskim. Pierwsze inwenta-
ryzacje zwierzyny uwzględniały go 
w sprawozdaniach do początku lat 
80-tych, jako przechodnie głównie 
z terenu Wapiennicy. Pierwszego je-
lenia byka w historii koła pozyskał 
31 stycznia 1976r. Zygmunt Gaw-

roński-leśniczy leśnictwa Bukowa. 
Od lat 80-tych rozpoczął się stały 
wzrost liczebności jeleni. Związane 
jest to z dużą ilością wielogatunko-
wych młodników, które dają dosko-
nałe schronienie i bazę żerową. Pod 
koniec sezonu polowań 2013/2014 
zliczono 103 jelenie, a plan polo-
wań w roku jubileuszu przewiduje 
do odstrzału 47 sztuk.

Gatunkiem zwierzyny, który sta-
je się coraz liczniejszy jest dzik, ale 
40-50 lat temu określany był jako 
przechodni i pozyskiwano go oka-
zyjnie. Bywały lata, że nie udawało 
się upolować ani jednej sztuki. Od 
kilku lat koło pozyskuje ok. 20 dzi-
ków rocznie. 

Oprócz zwierzyny grubej po-
lowania zbiorowe i indywidualne 
bardzo urozmaica zwierzyna drob-
na (zające, lisy i borsuki). Zając 
niegdyś liczny, o czym świadczą 
wyniki polowań, stał się obecnie 
gatunkiem rzadkim, nękanym przez 
choroby i drapieżniki. Duża część 
łowiska, gdzie kiedyś polowało się 
na zające (tereny polne pomiędzy 
Brennicą, a granicą lasu) została 
zabudowana i ogrodzona płotami. 
Kurczy się więc z każdym rokiem ty-
powo zajęczy biotop. Pomimo tego, 
od kilku lat daje się zauważyć lekki 
wzrost liczebności zajęcy. Od trzech 
lat sezon polowań zbiorowych koła 
kończy polowanie sylwestrowe, 
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tylko na zające, niestety z bardzo 
zmiennymi efektami. Dopiero ze-
szłoroczny pokot po polowaniu syl-
westrowym przeszedł najśmielsze 
oczekiwania. Udało się upolować 
w 14 strzelb 12 zajęcy. Od kilku lat 
wzrasta znacznie liczebność borsu-
ków. Ostatnia inwentaryzacja wyka-
zała 42 szt.

Trzeba wspomnieć o gatunkach, 
które występowały niegdyś na tere-
nie Brennej. Głuszec ustąpił z łowisk 
w połowie lat 70-tych ubiegłego 
wieku.  Wg danych archiwalnych 
od 1975 r wykazywano brak głusz-
ców na terenie Koła „Sokół”. Dużą 
nadzieję na powrót tego pięknego 
ptaka do lasów pokładamy obecnie 

w hodowli głuszców prowadzonej 
w Nadleśnictwie Wisła. W ostatnich 
latach doszło do kilku obserwacji 
głuszców na terenie Brennej (m.in. 
w leśnictwie Hołcyna).

Jedne gatunki ustępują, inne się 
pojawiają. Od około 10 lat na tere-
nie gminy stale występują wilki. Za-
notowano kilka spotkań z rysiem. W 
roku 2011 Jan Wnuczek upolował w 
łowisku Jesionki pierwszego w kole 
jenota.

Na przestrzeni 50 lat członkowie 
koła wybudowali liczne paśniki, li-
zawki, ambony i wysiadki myśliw-
skie. Aktualnie na terenie łowiska 
zwierzyna dokarmiana jest w 35 
paśnikach, wykładając co roku ok. 

8 ton siana i 11 ton zboża (owies i 
kukurydza). Sieć ambon pozwala 
efektywnie polować indywidualnie, 
zgodnie z zasadami selekcji. W roku 
2014 zainwentaryzowanych było 
70  ambon. Dla urozmaicenia żeru 
i ograniczenia szkód łowieckich 
członkowie koła uprawiają poletka 
łowieckie na łącznej powierzchni 
ok. 3,5ha.

Życie koła to nie tylko pozyski-
wanie zwierzyny. Najważniejsze 
są wzajemne koleżeńskie relacje 
pomiędzy myśliwymi, a także pie-
lęgnowanie tradycji i zwyczajów 
łowieckich. Najważniejszym w se-
zonie polowaniem jest oczywiście 
uroczysty Hubertus. Zbiorowe łowy 
kończą się pokotem i ogłoszeniem 
króla polowania. Nie może w kalen-
darzu zabraknąć również polowa-
nia wigilijnego, kiedy to po krótkim, 
symbolicznym „gonie” składamy 
sobie życzenia i dzielimy się opłat-
kiem. Od 2 lat koło organizuje ro-
dzinny piknik myśliwski cieszący się 
dużym powodzeniem. Członkowie 
koła co roku biorą także udział w 
korowodzie dożynkowym, dzięki 
czemu sygnalizują swoją obecność 
wśród lokalnej społeczności.

 Łukasz Dyrda
 Sonia Gawlas 
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Dzień Seniora
Dzień 28 października dla człon-

ków Klubu Seniora „Marzenie” był 
wyjątkowy. Obchodzili wówczas 
swoje święto, które przypada 20 
października. Spotkanie odbyło się 
w Ośrodku Wypoczynkowym „Kro-
kus”. Wszystkich obecnych przywi-
tał prezes klubu Pan Ludwik Gluza. 
Wśród zaproszonych gości byli: Pani 
Wójt Iwona Szarek oraz kierownik 
Wydziału Zdrowia Starostwa Powia-
towego w Cieszynie Pani Barbara 

Kłosowska. Nie zabrakło również 
przedstawicieli Rodzinnej Grupy 
Pieśni i Tańca „Kotarzanie”, którzy 
uświetnili to ważne wydarzenie. 
Prezes klubu złożył wszystkim se-
niorom najserdeczniejsze życzenia, 
a nowym członkom wręczył legity-
macje. Mottem tego spotkania były 
słowa Marka Twaina „Ludzie nie dla-
tego przestają się bawić, że się sta-
rzeją, lecz starzeją się bo przestają 
się bawić”.

Cotygodniowe spotkania ze 
swoimi rówieśnikami pozwalają ak-
tywnie spędzać czas. Życie klubu 
uatrakcyjniają liczne imprezy orga-
nizowane z okazji różnych świąt i 
rocznic. Zapisując się do klubu se-
niora po prostu zrywa się z nudą!

 Izabela Szabla

Brenna wyróżniona w konkursie
Mamy powody do dumy! Pod-

czas „Forum Sołtysów Wojewódz-
twa Śląskiego - Szczyrk 2014”, któ-
re odbyło się 27 października, Pani 
Wójt Iwona Szarek odebrała ważną 
nagrodę dla Brennej. Otrzymaliśmy 
wyróżnienie w kategorii „najpięk-
niejsza wieś” w tegorocznym kon-
kursie „Piękna wieś województwa 
śląskiego” organizowanym przez 
Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Śląskiego w Katowicach. Celem 
konkursu jest wspieranie rozwoju 
wsi poprzez pobudzanie aktyw-
ności gospodarczej, kształtowanie 
ładu przestrzennego oraz pielę-
gnowanie środowiska naturalnego. 
Coroczny konkurs promuje również 
działania związane z zachowaniem 
tradycji oraz wzmacnianiem poczu-
cia tożsamości lokalnej mieszkań-
ców wsi. 

   OPKiS
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Projekty współpracy LGD „Cieszyńska Kraina”
 „Zabawa w regiony” 
kulturalna rozrywka

Projekt „Zabawa w regiony” po-
wstał z inicjatywy czterech partne-
rów: Stowarzyszania LGD „Cieszyń-
ska Kraina”, Stowarzyszenia LGD 
Turystyczne Kaszuby, Stowarzysze-
nia Lokalna Grupa Działania Sto-
lem oraz LGD Gmin Dobrzyńskich 
Region Południe. Projekt zakładał 
przygotowanie i opracowanie pu-
blikacji dla dzieci w wieku 7-13 lat, 
w której zaprezentowano charakte-
rystyczne elementy kultury i atrak-
cji trzech regionów: Kaszub, ziemi 
dobrzyńskiej oraz Śląska Cieszyń-
skiego. Publikacja poprzez zabawę 
ukazuje kulturę poszczególnych re-
gionów, a dzięki wykorzystaniu no-
woczesnej technologii 3D stanowi 
atrakcyjną formę przekazu wiedzy 
młodemu czytelnikowi. W publika-
cji najmłodsi znajdą mnóstwo zaga-
dek i rysowanek, które prezentują 
dziedzictwo kulturalne i atrakcje 
regionów, zaś dołączone do publi-
kacji puzzle i kolorowanki piaskowe 
mają dodatkowo zainteresować naj-
młodszych i sprawić, aby nauka sta-
ła się zabawą. Publikacja otrzymała 
wyróżnienie Centralnej Biblioteki 
Polskiego Towarzystwa Turystycz-
no-Krajoznawczego w Warszawie 
w ramach XXIII Ogólnopolskiego 
Przeglądu Książki Krajoznawczej i 
Turystycznej. 

„START! Promocja i Rozwój  
Nordic Walking” - Promujemy  
i uprawiamy „skandynawskie 

piesze wycieczki”
W ramach projektu „START! Pro-

mocja i Rozwój Nordic Walking” 
trzech partnerów projektu: Stowa-
rzyszenie Lokalna Grupa Działania 
„Cieszyńska Kraina”, Stowarzysze-
nie Lokalna Grupa Działania Stolem 
oraz Stowarzyszenie Turystyczne 
Kaszuby zrealizowało szereg dzia-
łań, których celem była promocja 
Nordic walkingu.

Nordic walking (wyrażenie to 
można przetłumaczyć jako „skandy-
nawskie piesze wycieczki”) jest for-

Informacje/WydarzeniaInformacje/Wydarzenia

mą rekreacji polegającą na chodze-
niu ze specjalnymi kijami. Pomysł 
wspólnego projektu LGD z dwóch 
krańców Polski zrodził się, aby upo-
wszechnić formę rekreacji, która 
ma wiele zalet, sprzyja m.in. roz-
wojowi siły i wytrzymałości ramion, 
zwiększa spalanie kalorii, pomaga 
osobom ze słabszymi stawami i 
niedostatecznie silnymi mięśniami 
w zachowaniu sprawności, co jest 
szczególnie ważne dla osób star-
szych. Partnerzy projektu zorgani-
zowali m.in. trzy marsze, imprezę 
promocyjną wraz z zawodami, pod-
czas których atrakcją i zachętą do 
chodzenia była obecność znanego 
siatkarza Sebastiana Świderskiego. 
Zorganizowano też dwudniowe 
szkolenie pozwalające uzyskać cer-
tyfikat instruktora nordic walkin-
gu. Uczestnicy szkolenia otrzymali 
stosowne uprawnienia oraz kom-
plet kijków do „skandynawskich 
pieszych wycieczek”. Wydano także 
folder z trasami nordic walking, któ-
re znajdują się na terenie działania 
LGD „Cieszyńska Kraina”.

„Promocja Obszarów Wiejskich 
Elementem Rozwoju”

Lokalne Grupy Działania: „Cie-
szynska Kraina” oraz Stowarzyszenie 
Turystyczne Kaszuby podejmując 
się realizacji projektu współpracy 
pod nazwą „Promocja Obszarów 
Wiejskich Elementem Rozwoju” 
chcą rozwinąć potencjał turystycz-

ny swoich terenów. W ramach pro-
jektu współpracy zaplanowano ak-
cję promocyjną, przeprowadzaną 
w okolicznych miastach skupiają-
cych największą liczbę turystów. 
Zachętą do odwiedzenia terenów 
LGD, potencjalnego turysty, będzie 
oferowany mu pakiet turystyczny 
obejmujący ulotkę z gotowymi pro-
pozycjami wycieczek, przewodnik z 
mapami i filmem dotyczący nasze-
go terenu. Materiały promocyjne 
obejmować będą tereny partner-
skich LGD i będą przekazywane nie-
odpłatnie każdemu zainteresowa-
nemu turyście. Przewodnik (wraz 
z filmami i mapkami „Cieszyńskiej 
Krainy” i „Turystycznych Kaszub”) 
stanowić będzie całość jako mate-
riał promocyjny. Chcielibyśmy po-
kazać turystom, aby „wyszli” z miast 
i zobaczyli jakie tereny są tuż obok i 
dlaczego warto je zwiedzić. Dodat-
kowo LGD „Cieszyńska Kraina” roz-
szerzyła ofertę dzięki stworzeniu 
aplikacji multimedialnej wraz z mo-
dułem questowym. Będzie dosto-
sowana do potrzeb współczesnego 
turysty, którzy nie tylko posługują 
się wersją papierową, ale także mul-
timedialną, co jest bardzo wygodną 
formą w czasach ogólnodostępne-
go Internetu. Przygotowane Questy 
będą też świetną atrakcją dla mło-
dych podróżników.

Wszystkie materiały są dostępne na 
stronie projektu www.lgdpower.pl 
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Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru  
Budowlanego w Cieszynie, dot. użytkowania obiek-

tów budowlanych w sezonie jesienno - zimowym
W okresie jesienno - zimowym występuje zwiększone ryzyko wystąpienia stanów zagrożenia, związanych z 

użytkowaniem obiektów budowlanych. Właściciele lub zarządcy obiektów budowlanych są obowiązani, utrzy-
mywać i użytkować obiekty budowlane zgodnie z zasadami wyznaczonymi przepisami ustawy Prawo budowla-
ne. W razie wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, osoby odpowiedzialne powinny zapewnić 
bezpieczne użytkowanie obiektu. Należy zwrócić szczególną uwagę na stan techniczny obiektów budowlanych, 
oraz każdorazowo podjąć działania mające na celu usunięcie zagrożeń, m.in. przez sprawdzanie grubości pokry-
wy śnieżnej zalegającej na dachach i bezzwłoczne usunięcie nadmiaru śniegu, lodu, sopli lodowych, nawisów 
śnieżnych mogących stanowić zagrożenie dla ludzi lub mienia, a także stabilności konstrukcji. Szczególną uwagę 
należy zwrócić na obiekty użyteczności publicznej, w których przebywa jednorazowo znaczna liczba osób takie 
jak: hale handlowe, sportowe, widowiskowe, wystawiennicze, kina, teatry, zadaszenia trybun na stadionach w 
tym obiekty o dużych powierzchniach dachów i lekkiej konstrukcji wieloprzęsłowej.

Prace związane z usuwaniem nadmiaru śniegu na dachach, należy wykonywać z zachowaniem warunków 
BHP, pod nadzorem osób posiadających odpowiednią wiedzę techniczną, celem wykluczenia ryzyka niekorzyst-
nego obciążenia konstrukcji obiektu.

Okres jesienno – zimowy to czas, w którym występuje wzmożone zagrożenie związane z eksploatacją urzą-
dzeń grzewczych. Potwierdzają to szczególnie, przypadki zatruć tlenkiem węgla. Dlatego zwracam uwagę wła-
ścicielom i zarządcom obiektów budowlanych na przestrzeganie obowiązku przeprowadzania co najmniej raz 
w roku, okresowej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych, instalacji gazowych, kotłów gazowych 
oraz przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych. Właściciele, zarządcy oraz użytkowni-
cy są zobowiązani do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości wynikających z przeprowadzonej kontroli, któ-
re mogłyby spowodować zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwo mienia, pożar, wybuch lub zatrucie 
gazem. Przypominam zarządcom i właścicielom obiektów budowlanych, a zwłaszcza budynków mieszkalnych o 
kierowanie do użytkowników odpowiednich pouczeń i apeli o przestrzeganiu podstawowych zasad bezpieczeń-
stwa ich użytkowania, celem uniknięcia m.in. zatrucia tlenkiem węgla, wybuchu gazu lub pożaru.

Obiekty budowlane w czasie ich użytkowania, powinny być poddawane przez właściciela lub zarządcę okre-
sowym kontrolom stanu technicznego (art. 62 ustawy Prawo budowlane). Odpowiedzialnym z mocy prawa za 
utrzymanie i użytkowanie obiektów budowlanych jest właściciel lub zarządca obiektu (art. 61 ustawy Prawo 
budowlane).

Osoby odpowiedzialne za stan techniczny obiektów, oraz zapewnienie bezpieczeństwa ich użytkowania pod-
legają odpowiedzialności administracyjnej i karnej. Zgodnie z art. 91a ustawy Prawo budowlane, niewłaściwe 
utrzymanie i użytkowanie obiektu budowlanego oraz nie zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania obiektu 
budowlanego zagrożone jest grzywną nie mniejszą niż 100 stawek dziennych, karą ograniczenia wolności albo 
pozbawienia wolności do roku.

      
     Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Cieszynie
      
     Jan Smolarz
  

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm./
2. Rozporządzenie Wojewody Śląskiego nr 12/09 z dnia 30.12.2009 r. (Dz. U. Woj. Śl. Nr 235/2009)
Cieszyn, dnia 17 listopada 2014 r.

Informacje/WydarzeniaInformacje/Wydarzenia
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Spełnione marzenie Beaty
„Marzeń mam wiele, ale jednym 

z nich jest wycieczka do Rzymu, 
gdzie mogłabym odwiedzić grób 
Ojca Świętego Jana Pawła II, który 
jest dla mnie największym auto-
rytetem”- usłyszeliśmy w styczniu 
tego roku. I właśnie to marzenie 
udało się spełnić mieszkance na-
szej gminy – Beacie Jamróz. Młoda 
poetka, która dzięki wsparciu Rady 
Rodziców z Liceum Ogólnokształ-
cącego w Skoczowie, na początku 
2014 roku wydała swój pierwszy 
tomik wierszy p.t. „Zielona Pani”. 
Poetka swoją pasję realizuje pomi-
mo choroby, którą jest porażenie 
mózgowe w stopniu lekkim. Pod-
czas wieczorku poetyckiego, który 
odbył się w styczniu w Piwnicy Ar-
tystycznej, Beata prosiła o pomoc 
w realizacji jednego ze swoich naj-
większych marzeń – wyjazdu do 
Rzymu. Aby spełnić to marzenie, 
potrzebne były środki finansowe, 
które dzięki szczodrobliwości do-
brych ludzi udało się zebrać. Wiel-
ka podróż Beaty miała miejsce w 
październiku. Program wycieczki 
był bardzo napięty, ale dzięki temu 
młodej pisarce udało się zobaczyć 

KulturaKultura

wiele ciekawych i fascynujących 
miejsc. Zwiedziła między innymi: 
Padwę, Loreto, Manoppello, Monte 
Cassino i Asyż. Celem wycieczki był 
jednak Rzym. Beata uczestniczyła w 
audiencji u papieża Franciszka na 
placu Świętego Piotra. Odwiedziła 
również  grób Jana Pawła II. Specjal-
nie dla „Wieści” nasza podróżniczka 
odpowiedziała na parę pytań:

Sonia Gawlas: Jakie są Twoje 
ogólne wrażenia z wycieczki?

Beata Jamróz:  Ogólnie jestem 
bardzo zadowolona z wyprawy i 
mogę w pełni powiedzieć, że moje 
marzenie się spełniło.

S.G.: A co podobało Ci się naj-
bardziej?

B.J.: Wszystko bardzo mi się po-
dobało, ale najpiękniejszym dniem 
był dzień, kiedy dotarłam do grobu 
naszego Papieża.

S.G.: Jakie masz plany na przy-
szłość?

B.J.: Trudno mi teraz powie-
dzieć, ale w przyszłym roku kończę 
naukę w liceum i chciałabym po-

dejść do matury. Marzy mi się rów-
nież wydanie dwóch kolejnych to-
mików wierszy: jeden dedykowany 
właśnie Janowi Pawłowi II, a drugi z 
trenami poświęconymi mojej zmar-
łej w tym roku babci. Mam jeszcze 
zamiar prowadzić bloga, aby poka-
zać, że niepełnosprawny też potrafi.

  Sonia Gawlas

Serdecznie dziękujemy 
wszystkim darczyńcom  
za pomoc w realizacji 

 tego niezwykłego  
marzenia Beaty.  

Warto jest pomagać.  
Dobro zawsze powraca.
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I po warsztatach!
Przedstawicielki Dziecięcego 

Zespołu Regionalnego „Mała Bren-
na”, które pod koniec zeszłego roku 
szkolnego jako Dziewczęca Grupa 
Śpiewacza wzięły udział najpierw 
konkursie Śląskie Śpiewanie, a 
później w Europejskim Konkursie 
„Rozśpiewany Śląsk” pod koniec 
października odebrały swoją nagro-
dę za bardzo dobre wyniki w oby-
dwu przeglądach. Tą nagrodą były 

dwudniowe warsztaty pod okiem 
najlepszych specjalistów, którzy na 
co dzień pracują  z tancerzami i soli-
stami Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”.

Pierwszą niespodzianką było za-
kwaterowanie nas w samym sercu 
odnowionego kompleksu pałaco-
wego w Koszęcinie, gdzie „Śląsk” 
ma swoją siedzibę. Dziewczęta za-
mieszkały więc w pałacu, jak przy-
stało na góralskie księżniczki. Tak 

też zostały, po kró-
lewsku, przyjęte i 
ugoszczone przez cu-
downych gospodarzy.

Swoją wizytę roz-
poczęłyśmy, oczywi-
ście, od przywitania 
się z panem profe-
sorem Hadyną, który 
od lat siedzi na dzie-
dzińcu pałacowym, 
obserwując, kto i do-
kąd po nim wędruje i 
czy przypadkiem nie 
spóźnia się na zaję-
cia chóru czy bale-
tu. My na wszystkich 

naszych warsztatach zawsze były-
śmy punktualnie! W ciągu dwóch 
dni wzięłyśmy udział w zajęciach 
wokalnych i tanecznych. Nie lada 
gratką dla dziewczynek okazały się 
również warsztaty z wizażu scenicz-
nego, podczas których mogły się 
poczuć jak profesjonalne tancerki, 
które stylista maluje przed wej-
ściem na scenę.

Zwiedziłyśmy również cały kom-
pleks pałacowy. Największe wraże-
nie zrobiła na nas panorama Koszę-
cina, oglądana ze szczytu zamkowej 
wieży. Wolny czas spędzałyśmy na 
spacerach po przepięknym parku. 
Tam najwięcej czasu spędziłyśmy 
na placu zabaw.

Już czekamy na kolejne konkur-
sy. Może znów uda się nam zdobyć 
zaproszenie na warsztaty? Wciąż 
wspominamy wizytę u pana Hady-
ny i jego wychowanków. Było to 
magiczne doświadczenie.

  Anna Musioł

Dzieje się w Piwnicy Artystycznej
W „Piwnicy Artystycznej” poza 

sezonem wiele się dzieje. W listo-
padzie odbyły się dwa spektakle, 
które przyciągnęły zarówno tych 
najmłodszych jak i nieco starszych 
mieszkańców naszej gminy.

 W pierwszy piątek miesiąca 

aktorzy  Teatru Edukacji i Profilak-
tyki Maska z Krakowa przedstawili  
bajkę pt. „Franio niejadek”. Spek-
takl miał za zadanie wzbudzić w 
najmłodszych chęć do uprawiania 
sportów i zdrowego odżywiania. 
W dzisiejszych czasach większość  

dzieci swój wolny czas spędza sie-
dząc przy komputerze lub ogląda-
jąc telewizję,  co źle wpływa na ich 
kondycję i samopoczucie. Małych 
widzów do aktywnego i zdrowego 
trybu życia zachęcał nie tylko Fra-
nek, ale również gruby Miś i sympa-
tyczna Pani Bakteria. 

Starsi widzowie zagościli  
w Piwnicy Artystycznej 21 li-
stopada. Uczniowie klas 2 i 3 z 
Gimnazjum z Brennej przedsta-
wili spektakl p.t. „Chodź człowie-
ku cos Ci powiem”. Pod czujnym 
okiem pani Sylwii Waszek młodzi 
aktorzy ubrani w ciekawe stroje  
i przy pełnej napięcia oprawie mu-
zycznej prezentowali wiersze zna-
nych autorów. Zdolną młodzież na-
grodzono gromkimi brawami.

  Izabela Szabla
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Już po raz VII Fundacja BGK im. 
Jana Kantego Steczkowskiego ogło-
siła konkurs grantowy w ramach 
programu  „Na dobry początek”,  
który ma na celu wyrównanie szans 
edukacyjnych i wspieranie społecz-
ności lokalnych w tworzeniu in-
spirującego otoczenia dla dzieci w 
wieku przedszkolnym i wczesnosz-
kolnym. Przy ocenie wniosków 
uwzględniano kryteria takie jak: 
nowatorskość, przydatność projek-
tu dla odbiorców, partnerstwo, czy-
li wykorzystanie zasobów lokalnych 
i współpraca z innymi organizacja-
mi przy realizacji projektu oraz za-
angażowanie rodziców. Projekt na 
zajęcia dla dzieci zgłoszony przez 

Bezpłatne zajęcia dla dzieci
Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu 
Gminy Brenna  znalazł się wśród 42 
wniosków, które otrzymały dofi-
nansowanie.  

Projekt, zgłoszony przez naszą 
gminę, pod nazwą „Ojcowski dom, 
to istny raj” - najbliższe otoczenie 
jako źródło wiedzy i doświadczeń 
wspomagających rozwój dziecka 
będzie realizowany w Brennej Cen-
trum w budynku Amfiteatru od 4 lu-
tego 2014 r. do 24 czerwca 2015 r., 
warsztaty odbywać się będą raz w 
tygodniu i będą nieodpłatne. Zaję-
cia skierowane są dla dzieci w wie-
ku od 5 do 8 lat, uczęszczających do 
placówek oświatowych na terenie 
gminy Brenna. 

Planowane zajęcia będą podzie-
lone na 4 bloki tematyczne, tj. część 
dotyczącą historii, przyrody i geo-
grafii, muzyki i tańca oraz kultury i 
tradycji. Zajęcia będą składać się z 
części poznawczej oraz praktycznej, 
podczas której dzieci zdobytą wie-
dzę będą wykorzystać w działaniu 
poprzez zajęcia manualne, rucho-
we, badawcze. Poszczególne zaję-
cia w ramach części historycznej 
będą poświęcone legendom, po-
staciom i wydarzeniom historycz-
nym. Docelowo dzieci będą miały 
stworzyć mapę Śląska Cieszyńskie-

go, nanosząc na nią historyczne 
miejsca, postacie, fantastyczne 
stwory. Zajęcia mają być połączone 
z warsztatami plastycznymi. Pod-
czas części muzyczno-tanecznej 
najmłodsi poznają świat dźwięków 
Beskidu Śląskiego. Zaznajomią się 
z instrumentami, piosenkami, tań-
cami i zabawami naszego regionu. 
Wycieczki terenowe organizowa-
ne w ramach części przyrodniczo-
geograficzna zaznajomią dzieci z 
naszą gospodarką leśną, światem 
zwierząt i roślin Śląska Cieszyńskie-
go. Blok zajęć o kulturze i tradycji 
ma na celu przybliżenie dzieciom 
rodzimego folkloru, świata naszych 
przodków, tradycji i obrzędów. 

Rodziców lub opiekunów chcą-
cych zapisać dzieci na darmowe 
zajęcia realizowane w ramach pro-
jektu „Ojcowski dom, to istny raj” 
- najbliższe otoczenie jako źródło 
wiedzy i doświadczeń wspomaga-
jących rozwój dziecka”  prosimy o 
kontakt pod numerem 33 4740 601 
lub drogą mejlową na adres: s.gaw-
las@brenna.org.pl.

  Dorota Greń

Reklama w miesięczniku  „Wieści znad Brennicy”
1/8 strony – 50zł netto, ¼ strony – 100 zł netto,
½ strony – 200 zł netto, 1 strona – 400zł netto

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

REKLAMA REKLAMA REKLAMA
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Święto nauczycieli
14 października z okazji Dnia 

Edukacji Narodowej w Przed-
szkolu Publicznym nr 1 w Gór-
kach Małych odbyło się spo-
tkanie dla pracowników: tych 
obecnych i emerytowanych.

Sympatyczne spotkanie uatrak-
cyjnione było występami dzieci. 
Jako pierwsze na przedszkolnej 
scenie, pod kierunkiem pani Bo-
żeny Łysek, zaprezentowały swoje 
umiejętności artystyczne dzieci z 
grupy „Skrzaty”. Kolejnym elemen-
tem programu artystycznego były 
występy absolwentów naszej pla-

cówki, obecnie uczęszczających 
do Państwowej Szkoły Muzycznej 
w Cieszynie I i II stopnia: Emilii 
Świerżewskiej, Wiktorii Mojeścik, 
Macieja i Mikołaja Rudeckiego, Ja-
kuba Koseckiego i Piotra Stasika.

Uczniowie szkoły muzycz-
nej przybyli na spotkanie wraz 
ze swoim rodzicami i nauczy-
cielami: panią mgr Izabelą Jam-
róz i zastępcą dyrektora panią 
mgr Joanną Lipowczan- Stawarz.

Podczas koncertu młodzi arty-
ści zaprezentowali swoje talenty i 
umiejętności gry na instrumentach 

muzycznych: skrzypcach, klarne-
cie, pianinie, flecie, saksofonie. Po 
części artystycznej odbył się słodki 
poczęstunek. Spotkanie przebie-
gło się w miłej i ciepłej atmosferze, 
pozwalając na chwilę wytchnie-
nia od codziennej rzeczywistości.

Gratulujemy naszym byłym 
wychowankom osiągniętych suk-
cesów i życzymy dalszego po-
wodzenia oraz wytrwałości.

  Katarzyna Durbas

Nagrodzeni w konkursie plastycznym
6 listopada w Sali Sesyjnej 

Urzędu Gminy w Brennej odbyło 
się wręczenie nagród w konkursie 
„Poznajemy pomniki przyrody w 
gminie Brenna”. Była to już 3 edycja 
tego organizowanego przez Komi-
sję Ochrony Przyrody PTTK Beskid 
Śląski w Cieszynie wspólnie z Pa-
nią Wójt i Urzędem Gminy Brenna 
konkursu plastycznego. Przewod-
niczący komisji Pan Jan Machała 
przyznał, że tegoroczne prace za-
skoczyły jury, gdyż były wykony-
wane różnorodnymi technikami. 
Podziękował również uczniom za 
udział w konkursie, a nauczycielom 
za pomoc w mobilizacji podopiecz-
nych. 
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Nagrody otrzymali:

W kategorii klas III-IV:
I miejsce Sławek Moskała  
SP Górki Wielkie
II miejsce Kajetan Bury  
SP Górki Wielkie
III miejsce Ola Cecherz  
SP Górki Wielkie
Wyróżnienie Anna Ponikiewska  
SP Górki Wielkie
Wyróżnienie Joanna Ponikiewska 
SP Górki Wielkie
Wyróżnienie Dariusz Cieślar  
SP Górki Wielkie

Nagrody specjalne 
Euroregionu OLZA

Teresa Leś SP Górki Wielkie
Natalia Michnik SP Górki Wielkie
Liliana Marekwica SP Górki Wielkie
Kinga Szyndler SP Górki Wielkie
Kuba Kosecki SP Górki Wielkie

W kategorii klasy V-VI:
I miejsce Emanuela Waliczek  
SP Górki Wielkie
II miejsce Natalia Heczko  
SP Górki Wielkie
III miejsce Jonasz Kubaczka  
SP Górki Wielkie
IV miejsce Emilia Świerżewska  
SP Górki Wielkie
V miejsce Kornelia Rucka  
SP Górki Wielkie
Wyróżnienie Dominik Gnaś  
SP Górki Wielkie
Wyróżnienie Sara Urbanowicz  
SP Górki Wielkie
Wyróżnienie Daria Urbanowicz  
SP Górki Wielkie
Wyróżnienie Magda Mueller  
SP 2 Brenna

Nagrody laureatom wręczyli: 
Pan Jan Machała przewodniczący 
Komisji Ochrony Przyrody PTTK Od-
dział w Cieszynie, Pan Jacek Tycz-
kowski Prezes Zarządu Oddziału 
PTTK oraz Pani Iwona Szarek Wójt 
Gminy Brenna. 

  Sonia Gawlas
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Góreccy uczniowie pomagają dzieciom z Afryki
Dnia 30 października w Zespo-

le Szkół Publicznych w Górkach 
Wielkich już po raz czwarty została 
przeprowadzona zbiórka makula-
tury. Zgodnie z tegorocznym ha-
słem: Zbieraj makulaturę, pomóż 
dzieciom w Afryce, każdy chciał 
wesprzeć tę akcję: od pierwszokla-
sisty po ucznia klasy trzeciej gim-
nazjum. Szczególnie zaangażowali 
się rodzice, organizując rodzinne, 
sąsiedzkie zbiórki makulatury, po-
magając uczniom klas młodszych 
w transporcie materiału do szko-
ły. Przecież każdy kilogram jest 
ważny, a każda złotówka cenna! 

W efekcie zebrano największą, jak 
do tej pory, ilość papieru: 7730 ki-
logramów. Pieniądze uzyskane ze 
sprzedaży zostały przekazane do 
ośrodka misyjnego prowadzące-
go przedszkola i szkoły w Kameru-
nie, na zakup najpotrzebniejszych 
materiałów: żywności, odzie-
ży, leków, przyborów szkolnych. 

W zbiórce makulatury, która or-
ganizowana jest  już od 2011 roku, 
uczestniczy coraz więcej uczniów 
i rodziców. Do tej pory zebrano 21 
ton materiału. Rezultaty świadczą 
o tym, że uczniowie góreckiej szko-
ły oraz ich rodzice wykazują dużą 

wrażliwość na potrzeby innych. Jed-
nocześnie  wszyscy zdają sobie spra-
wę, jak ważna jest segregacja su-
rowców  w utrzymaniu właściwego 
stanu środowiska przyrodniczego. 
Organizator akcji –Szkolne Koło Ligi 
Ochrony Przyrody, w imieniu dzieci 
z Afryki, wszystkim osobom, któ-
re przyczyniły się do uzyskania tak 
wysokiego wyniku  oraz do spraw-
nego przebiegu zbiórki, bardzo 
dziękuje. Kolejna akcja już za rok!

 ZSP Górki Wielkie

Czytak dla osób niewidomych  
i słabo widzących w bibliotece

Gminna Biblioteka Publiczna 
w Brennej przystąpiła do projektu 
„Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfro-
wej książki mówionej dla osób nie-
widzących i słabo widzących – Edy-
cja 2014” dofinansowanego przez 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego.

Projekt ten ma na celu ułatwie-
nie osobom niewidomym i słabo wi-
dzącym dostępu do książek mówio-
nych oraz zwiększenia dostępności 
odtwarzaczy książek cyfrowych.

Dzięki współpracy ze Stowa-
rzyszeniem Pomocy Osobom Nie-
pełnosprawnym „Larix” biblioteka 
udostępnia czytelnikom urządzenie 
o nazwie „Czytak Plus”, za pomocą 

którego można przesłuchać ponad 
900 tytułów, w tym powieści, ksią-
żek dla dzieci i młodzieży, reporta-
ży, biografii.

Katalog wszystkich pozycji do-
stępny jest w bibliotece i na stronie: 
www.biblioteka.brenna.org.pl.

Gminna Biblioteka Publiczna 
zachęca osoby niewidome i słabo 
widzące do wypróbowania nowej 
oferty i wypożyczenia Czytaka, 
dzięki któremu można korzystać ze 
zbiorów książki mówionej.

  Biblioteka
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Święta, święta...Święta, święta...

Wilija na Stasiówce 
„U beskidzkich górali Świyn-

ta były dycki ogromnie ważne, 
bo przeca Zbawiciel się urodził w 
szopie, óni wierzyli, że się urodził 
kansik w górach. Piyrszo gwiozdka 
na niebie to była dziura w niebie, 
tak wierzili ludzie. Pón Bóczek się 
otwiyroł na ludzi...” Można zaryzy-
kować twierdząc, iż nie ma w ca-
łym roku piękniejszego czasu niż 
okres Świąt Bożego Narodzenia, to 
czas wyjątkowy, tak dla wierzących, 
którzy świętują Narodziny Jezusa, 
jak dla niewierzących, dla których 
to czas rodzinnych spotkań. Lata 
mijają, świat się zmienia, a z nim 
sposób obchodzenia świąt, niektó-
re zwyczaje odchodzą w zapomnie-
nie, kolędy milkną, a bez innych nie 
wyobrażamy sobie wigilijnego wie-
czoru. Już niewielu mieszkańców 

Brennej pamięta jak to hań downij 
u nos na Wiliję, na te Godni Świyn-
ta bywało, gdy po domu rozcho-
dził się zapach pieczonego chle-
ba; wieczerza, mimo że skromna 
łączyła wszystkich domowników; 
gdy ludzie z najdalszych zakątków 
naszej wsi pieszo podążali na Jutrz-
nię, by wspólnie przywitać Bożą 
Dziecinę. 75 lat to mało i dużo, to 
jedno ludzkie życie..., zobaczmy 
jak te trzy pokolenia wstecz ob-
chodzono u rodziny Gawlasów w 
drewnianej chałupie na Stasiów-
ce Święta Bożego Narodzenia. 

W Wiliję wcześnie rano, gdy tyl-
ko zaczyna  się widnić Starzik  idzie 
do lasu po goiczek. Świątecznym 
drzewkiem musi być jodełka. W tym 
czasie mama zarabia ciasto na chleb, 

każdy z domowników przy wigi-
lijnym stole dostanie swój własny, 
dla dzieci specjalnie pieką się małe  
chlebiczki. Gospodyni jeszcze przed 
Wigilią pamiętała o biednych sąsia-
dach i ubogich krewnych, darując 
im mleko, śmietanę, ser; dla owczo-
rza już wcześniej przyszykowany był 
chleb i kołocz.  Z piekarszczoka go-
spodyni wyciąga ostatni upieczony 
bochenek, teraz zabiera się za pie-
czenie kołoczy z serem, z jabłkami. 

Gdy Starzik wraca  z goicz-
kiem już po chałupie rozchodzi 
się zapach pieczonego chleba.  
Kładzie drzewko na podłodze, 
bierze do ręki kancynoł i wraz z 
dziećmi zaczyna śpiewać kolędę: 

Z Raju pięknego miasta, wygnana jest niewiasta.
Dla jabłka skuszonego, przez węża podanego.
Wędrujże Ewo z Raju, już cię tu dobrze znają.
Fora Adamie fora, z tak rozkosznego dwora.

Wędrując Adam z Raju, gdy stanął w ziemskim kraju,
Obejrzał się po chwili, alić dalej niż w mili.

W Raju miał dość wszystkiego, na ziemi nic własnego,
Puste krainy orał, niestety! z płaczem wołał:

Ach biada mnie nędznemu! człekowi strapionemu.
Do Raju trafić nie mogę, bom przez grzech stracił drogę.

W Rajum miał dość rozkoszy, złote na polach kłosy.
Nigdym nie umiał orać, za wołami hela! wołać.
Byś była dobra żonka, słuchałabyś małżonka:

Strzegłabyś się rozmowy, niecnotliwej wężowej.
Azam ja nie dobry mąż, widząc że cię zdradził wąż,
Nie chciałem cię zasmucić, wolałem jabłka skusić.
Dałaś się zwieść wężowi, jam słuchał białogłowy.
Będziem cierpieć niewolą na świecie ze złą dolą.

W boleści będziesz rodzić, w wianeczku już nie chodzić.
Ja ziemię kopać muszę, chcąc pożywić swą duszę.

O wężu niecnotliwy! iżeś tak nieżyczliwy:
Nasienie białogłowy, zepsułeś złemi słowy.
Już się dziś wypełniają proroctwa i ustają,

Dawida z Izaijaszem, gdy Panna z Messyaszem
Z Betleemskiej stolicy, ucieka na oślicy,

Chcąc nas pojednać z Bogiem w takim upadku srogim.
Na te chwalebne gody, idąc w obce narody.

Z Józefem i Maryją, Jezu czołem ci biją
Adamowi synowie maluścy i ojcowie,

I z córeczkami matka, poklęknąwszy przed Jasłka. 
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Ostatnie słowa kolędy cichną, 
domownicy odśpiewują ostatnie 
adwentowe godzinki ku czci Naj-
świętszej Maryji Panny,  po nich 
odmawiają 10 różańca. Modlitwy 
ustają, dzieci zaczynają ozdabiać 
goiczek. Na jodłowych gałązkach 
zawieszają jabłka, cukierki, orze-
chy zawinięte w kolorowe papierki. 
Zdarza się, że jeden drugiego po-
pchnie, szturchnie, ale już słychać 
zza pleców przestrogę mamy: We 
wiliję chłopców biją, a w świynta 
dziewczynta. Jaka Wilija, taki cały 
rok. Dzieci się uspakajają, rajbanu 
nie robią. Przystrojone drzewko 
Starzik zawiesza o tragarz pod sufi-
tem, czubkiem w górę, tuż nad wi-
gilijnym stołem. Gospodyni krząta 
się, przygotowując ostatnie dania, 
dzieci kończą porządki, gospodarz 
szykuje zwierzętom strawę,  aby w 
tym samym czasie, co domownicy 
rozpoczęły wieczerzać. 

 
Na wigilijny stół mama rozkłada 

białą chustę z kretonu, na nią sta-
wia dwie świece, krzyż, kancynoł. 
Pod stół kładzie ziemniaki, siano, 
owies. Gdy nastanie wiosna, to te 
plony będą pierwszymi, które się 
zasadzi czy posieje. Ciemno już za 
oknem, czas zasiadać do wieczerzy. 
Jeszcze psa i kota wołają do izby, 
coby same nie błąkały się po polu. 
Jedną lapkę naftową w chałupie już 
gaszą, zapalają świece, wszycy przy 
stole czekają. 

Starzik rozpoczna Wieczerzę mo-
dlitwą: Wejrzyj o Boże Ojcze okiem 
miłosierdzia swego na nas grzesz-
nych i pobłogosław nam te boskie 
dary, które z Twojej szczodrobliwości 
spożywamy, bo nie samym chlebem 
człowiek żyje, ale każdym słowem 
bożym, które pochodzi z ust bożych, 
tak Bóg Ojciec umiłował świat, że dał 
nam Syna swego, aby kto weń wie-
rzył nie zginął, ale miał życie wiecz-
ne. Przyjdź Jezu, przyjdź do nas, za 
gościa się wstawić i te boskie dary, 
coś nam raczył dać, racz nam ich po-
błogosławić. Ojcze nasz...,Zdrowaś 
Marjo... Amen. Gdy się porzykało 
można  przystąpić do jedzenia, a na 
stole przyrychtowane 12 potraw: 
masło, miód, jabłka, orzechy, chleb, 
strucla, kołocz, ryż, grysik, kompot 

z pieczek, fasola z pieczkami, kapu-
sta z grzybami. Mama bierze chleb, 
robi znak krzyża i mówi: W Imię 
Boga Ojca i Syna, i Ducha Świętego 
Amen. Odkraja pietkę – godni kra-
iczek, po wieczerzy schowa go, by 
w czasie niemocy podać go chore-
mu wierząc, że pomoże powrócić 
do zdrowia. Chleb dzieli między 
domowników, kroi też kawałki dla 
wszystkich zwierząt z gospodar-
stwa.  

 
Wieczerza dobiega końca, od-

mawia się modlitwę, dzieli się 
opłatkiem, a dzieci prześcigują się 
kto zdmuchnie płomienie ze świe-
czek. Każdy chce, aby dym kierował 
się ku górze, co wróży pójście do 
nieba, w dół zapowiada potępienie. 
Z uwagą obserwują psa, którego 
gospodarz wypuszcza z chałupy, bo 
w którą stronę pobiegnie, stamtąd 
będzie pochodzić kawaler, przyszły 
mąż dla panny. 

Początek wieczerzy kończył 
wszelkie prace,  ze stołu się nie 
sprząta, nie myje, nawet łupiny 
orzechów leżą nieruszone. Gospo-
dyni jedynie masło w papier zawija 
i zostawia wszystko na stole nie-
tknięte. Chałupę powoli wypełnia 
śpiew kolęd, który rozbrzmiewa 
do czasu wyjścia na Jutrznię. Przez 
gronie gromadki ludzi idą do ko-
ścioła, nawet ze Stawów podążają, 
jak co roku, by uczestniczyć w uro-

Święta, święta...Święta, święta...
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czystym Nabożeństwie Narodze-
nia Pana. Jutrznia dobiegła końca, 
wszyscy śpieszą do domu, bo post 
już skończony, w piekarszczoku na-
rychtowane wcześniej przez mamę  
czekają jelita. Pojedzeni domow-
nicy kładą się spać. Tak kończy się 
ten wyjątkowy dzień, który dopiero 
rozpoczął Godne Święta. 

W Boże Narodzenie mama rano 
wstała, parzy kawę i przygotowuje 
śniadanie: chleb i jelita, które jesz-
cze zostały po Jutrzni. To jeden z 
nielicznych dni, kiedy nigdzie się 
nie wychodzi z domu, sąsiadów ani 
rodziny się nie odwiedza. Jest cicho 
i spokojnie. Cały dzień modli się, 
śpiewa kolędy, rozmawia. 

Inaczej jest w Św. Śzczepana, 
kiedy to wcześnie rano dzieci cho-
dzą z połaźniczką, przyozdobioną 
zieloną gałązką jodełki. Odwiedzają 
najbliższe domy i winszują: 

Na szczyńści, na zdrowi, na tego 
świyntego Szczepana, żeby was ten 
święty Szczepan opatrowoł, na rącz-
kach piastowoł jak Pana Jezusa. Tego 
Wom nawinszowała moja dusza. 
Tego jo Wom winszuję z Chryste Pa-
nem, aż na wieki wieków Amen.

Winszujym wóm winsz, mocie w 
piecu gynś, a na piecu kohóta, mocie 
ujca hóncfuta.

Mocie tu połaźniczkę, pogłoskej-
cie se cieliczkę. 

Gospodarz przez czysty ręcznik 
odbiera od winszowników połaź-
niczkę, robi to ostrożnie, jakby ta 
jodłowa gałązka była święta. Idzie 
z nią do chlewa, głaska nią krowy i 
wkłada za tragarz. 

Tego to dnia, na pamiątkę Św. 
Szczepana, patrona woźniców i fur-
manów gospodarze mający konie 
wyprowadzają je ze stajni i jeżdżą 
po dziedzinie. 

Dzień Świętego Szczepana to 
początek wielkiego kolędowania. 

Święta, święta...Święta, święta...

Winszowników wyglądano, cze-
kano na nich, bo ich odwiedziny 
dobrobyt miały przynieść. Bywało, 
że nawet się prosiło, aby zaszli do 
chałupy, a najlepiej, gdy pierwszym 
winszownikiem był chłopiec, jego 
to odwiedziny miały gwarantować 
szczęście. Za kolędę winszowni-
cy otrzymywali skromny podarek: 
cukierki, pieczki. Nowy Rok był ko-
lejnym dniem, kiedy to z dobrymi 
życzeniami odwiedzało się najbliż-
szych. Winszowano:

Winszujym Wom szczyńścio, zdro-
wio na tyn tu Nowy Rok, ale nie na tyn 
tu Nowy Rok na delsze czasy. Poże-
gnanie świynte. Najprzód z Waszóm 
małżonką i z Waszóm czelotką i z 
Waszymi domocemi, jak duchowych, 
tak cielesnych.Tuż jo też tu przycho-
dzym Panie łaskawy Gospodarzu z 
Panią łaskawą Gospodynią, aby nie 
uszło z Wos ani zajden włos, jako nie 
uszło z tych synów izraelskich przed 
okrutnością Faraona. Ten ci to je 
dziyń, kiery uczynił Pan, rozradujmy 
się, rozweselmy się w nim. Tej to no-
wej roczności, sławności, po którym 
że to Narodzyniu Chrysta Pana ni 
mogli się anieli dzierżyć na niebie, 
spuścili się na ziymie, wielkim gło-
sem wołali: Chwała Bogu na niebie, a 
pokój ludziom na ziymi. Tuż jo też tu 
przychodzym do przybytku Waszego 
i winszujym Wom też tu wiela do-
brego, póki zdrowi pożegnani, pokój 

Waszymi Pon Bóg na tej ziymi. Jak 
Wos roczy powołać z tego świata, że-
byście mogli ozyskać koronę żywota. 
Tuż jo Wom winszuję z uprzyjmego 
serca. Amen.

Serdecznie dziękuję Pani Marii 
Staś (z domu Gawlas) z Maliny za 
pomoc przy napisaniu powyższe-
go tekstu, za gościnność, zawsze 
otwarty dom i chęć dzielenia się 
wspomnieniami, opowieściami  
o dawnych czasach, o dzieciństwie 
na Stasiówce, o zwyczajach w jej 
rodzinnym domu. Dzięki jej wie-
dzy i pamięci, a także wielu innych 
mieszkańów naszej wsi, którzy po-
święcili mi swój czas na opowie-
ści możemy wrócić do dawnych 
czasów, próbując odtworzyć do-
mowe życie naszych dziadków, 
pradziadków i ocalić te bezcen-
ne wspomnienia od zapomnienia. 

  Dorota Greń
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Kryzys – gdzie szukać pomocy

Warto zacząć od wyjaśnienia, 
czym tak naprawdę jest kryzys? 
Większość źródeł słownikowych ob-
jaśnia kryzys (łac. crisis, z gr. krisis, 
od krinó rozstrzygnięcie, przesile-
nie) jako: punkt zwrotny, przełom, 
załamanie, poważne naruszenie sta-
nu równowagi, zachwianie, gwał-
towne przesilenie. Ten moment 
może nastąpić każdego dnia, może 
mieć źródło w traumatycznym prze-
życiu, np. wypadku, śmierci kogoś 
bliskiego, ale także w problemach w 
domu, pracy czy szkole, odtrąceniu 
przez kogoś, kogo darzymy uczu-
ciem, czy braku akceptacji samego 
siebie, itp. Kryzys pojawia się tam, 
gdzie nie potrafimy sobie szybko i 
sprawnie poradzić z daną sytuacją, 
czyli po prostu potrzebujemy czasu.

Dużym problemem stają się 
kryzysy towarzyszące dzieciom 
i młodzieży, które prowadzą do 
takich zachowań, jak samookale-
czenia czy samobójstwa. Niepoko-

jący poziom tego typu zachowań 
wskazuje, że potrzebne jest dobre 
przygotowanie do trafnej i szybkiej 
diagnozy problemu- zarówno dzie-
ci i młodzieży, jak i rodziców oraz 
opiekunów i kadry nauczycielskiej, 
a co za tym idzie, sprawnej reak-
cji pomocowej. Żeby rozpoznać 
kryzys ważne jest żeby znać jego 
fazy, które wyglądają następująco:

Faza pierwsza- w konfrontacji z 
wydarzeniem osobiste zdolności i 
umiejętności są niewystarczające, 
co prowadzi do napięć i niepokojów;

Faza druga- osoba w kryzysie 
uznaje, że nie jest w stanie prze-
zwyciężyć trudności i przeżywa 
siebie jako pokonaną, spada jej po-
czucie wartości i wzrasta napięcie;

Faza trzecia- napięcie powo-
duje mobilizowanie wszystkich 
rezerw psychicznych, aby znaleźć 
nowe sposoby rozwiązania proble-
mu. Dochodzi albo do odzyskania 
równowagi albo do zaprzeczania 
trudnościom. Kryzys może przejść 
w stan chroniczny. Jeśli wysiłek 
osoby nie doprowadza ani prze-
zwyciężenia kryzysu, ani do zaprze-
czenia, dochodzi do czwartej fazy;

Faza czwarta- napięcie staje 
się trudne do zniesienia. Człowiek 
może sprawiać wrażenie osoby 
panującej nad sytuacją, jednak 
zniekształcone widzenie rzeczy-
wistości oraz wycofanie się z kon-
taktów społecznych prowadzi do 

dezorganizacji i chaosu wewnętrz-
nego. Mogą pojawić się zachowa-
nia będące wentylem dla nega-
tywnych emocji, (nadpobudliwość, 
tendencje samobójcze, naduży-
wanie środków chemicznych itp.)

W momencie gdy zaobserwuje-
my zmiany w zachowaniu naszych 
najbliższych- jeśli sygnały suge-
rują nam, że ich życie i zdrowie są 
zagrożone, nie bójmy się prosić o 
pomoc interwentów kryzysowych.

Interwencja kryzysowa polega 
na tym, by w krótkim czasie, z wyko-
rzystaniem określonych umiejętno-
ści i strategii, pomóc osobie prze-
żywającej kryzys w uporaniu się ze 
wzburzeniem emocjonalnym, wy-
wołanym sytuacją czy zdarzeniem. 
Interwencja jest aktywnym, dyrek-
tywnym i krótkotrwałym oddziały-
waniem, następuje po ujawnieniu 
kryzysu. Obejmuje wiele techni-
k-od zapewnienia bezpośredniego 
kontaktu i wsparcia, po załatwianie 
intensywnego leczenia lub terapii.

W naszym powiecie działa 
Punkt Interwencji Kryzysowej w 
Cieszynie, który wspiera potrze-
bujących 24h na dobę. Nie wahaj 
się więc korzystać z jego usług 
jeśli tylko zajdzie taka potrzeba. 

...w każdym kryzysie ukry-
ta jest szansa... (Eckhart Tolle)

  Szczepan Spis
Artykuł w ramach projektu FIO
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Sztafetowe biegi przełajowe 
Znakomicie w tegorocznej edy-

cji sztafetowych biegów przeła-
jowych zaprezentowała się ekipa 
chłopców ze Szkoły Podstawowej 
nr 1 z Leśnicy. Po zwycięstwie w 
zawodach gminnych i powiato-
wych okazali się bezkonkurencyjni 

również na szczeblu rejonowym. 
Dało im to upragniony awans do 
Finału Wojewódzkiego który odbył 
się w Rudzie Śląskiej. Szesnaście 
najlepszych szkół województwa 
rywalizowało o miano najlepszej. 
W tym gronie chłopcy z Leśnicy 

zaprezentowali się bardzo dobrze 
i zajęli szóste miejsce. W składzie 
SP1 biegali: Dawid Oleś, Daniel 
Oleś, Tomasz Greń, Samuel Kucze-
ra, Konrad Cieślar i Dawid Madzia.

   SP1

Sukces góreckiej pierwszoklasistki
Laura Krzywoń, od września 

tego roku jest uczennicą 1 klasy 
Szkoły Podstawowej w Górkach 
Wielkich. W szkole stara się być pil-
ną uczennicą, a poza nią...mistrzy-
nią! Laura od roku jest członkiem 
Sekcji Judo przy LKS Wyzwolenie 
w Simoradzu. Dziewczynka trenuje 
pod okiem absolwenta Wychowania 
Fizycznego w Katowicach, byłego 
reprezentanta Polski w Judo, wie-

lokrotnego medalistę Mistrzostw 
Polski - Przemysława Kolondry. Ten 
rok, a dokładnie  miesiąc paździer-
nik, przyniósł Laurze niebywałe 
sukcesy! Mianowicie pierwszokla-
sistka zdobyła kolejno: 2 miejsce 
w kategorii wagowej 21 kg w III 
Międzynarodowym Turnieju Judo 
dla dzieci i młodzieży, 2 miejsce 
w kategorii wagowej 21 kg w Mi-
strzostwach Miasta Mysłowice pod 

patronatem Prezydenta Miasta My-
słowice oraz 1 miejsce w kategorii 
wagowej 24 kg w XIV Turnieju Judo 
Dzieci o Puchar Burmistrza Miasta 
Rydułtowy. Małej zawodniczce ser-
decznie gratulujemy i życzymy dal-
szych sukcesów. Trzymamy kciuki!

 Katarzyna Holisz

GOPS/ProfilaktykaGOPS/Profilaktyka
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Finaliści zawodów powiatowych 
w tenisie stołowym

12 listopada w hali sportowej 
w Chybiu odbyły się finały powia-
towe w tenisie stołowym. Repre-
zentanci gminy Brenna wypadli 
w tych zawodach bardzo dobrze. 
Zespół chłopców SP2 Brenna w 
składzie: Grzegorz Kłósko, Kamil 

Matuszka oraz Filip Holeksa zdo-
był drugie miejsce na dwanaście 
drużyn i awansował do zawodów 
rejonowych województwa śląskie-
go. Drużyna dziewczęca SP2 Brenna 
w składzie: Patrycja Chujeba, Ma-
ria Hubczyk oraz Małgorzata Greń 

zajęła czwarte miejsce. Uczniów 
do zawodów przygotował Bogu-
sław Żur, który prowadzi sekcję 
tenisa stołowego przy szkole pod-
stawowej nr 2 w Brennej Bukowej. 

   SP2

Otwarcie lodowiska!
Nadszedł  wyczekiwany czas 

aktywnego spędzania wolnego 
czasu na lodowisku w Brennej! 
Już 6 rudnia o godzinie 10 nastą-
pi uroczyste otwarcie lodowiska  
połączone z Świątecznym Jarmar-
kiem!  Wstęp w tym dniu będzie 
bezpłatny! Na najmłodszych czeka 
wiele atrakcji i zabaw ze Świętym 
Mikołajem. Serdecznie zapraszamy 
miłośników lodowego szaleństwa.

W pozostałe dni lodowisko czyn-
ne  w godzinach od  10:00 do 19:00.

Cennik wejścia na lodowisko:  
- osoba dorosła – 4zł,  
- osóba do lat 18 – 2zł 
- wypożyczenie łyżew bezpłatne

  OPKiS
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VIII Amatorska Liga Futsalu po 7 kolejkach
W połowie października br. za-

inaugurowano kolejny sezon ama-
torskich, halowych rozgrywek. 
Zmiana dnia rozgrywania meczów 
oraz trudy bardzo długiej, bo aż 
26-tygodniowej 7 edycji, sprawiły 
że do tegorocznej batalii przystą-
piło 10 drużyn. Do rywalizacji po 
małej przerwie powróciły dobrze 
znane zespoły: Czarna Elka i Diver-
so, które obecnie występuje pod 
szyldem Diverso Thermo Projekt. 
W szeregach rywalizujących poja-
wił się debiutant, o ile można takim 
mianem określić drużynę, w której 
kadrze większość zawodników, to 
byli gracze Kamtexu. Mowa o Do-
linie Leśnicy, która do rozgrywek 
zgłosiła się w ostatniej chwili, a któ-
ra jak na razie skutecznie robi swo-
je, konsekwentnie zmierzając po 
zwycięstwo w całych rozgrywkach.

„Doliniarze” po 7 kolejkach znaj-
dują się na wyżynach 
tabeli i nie bałbym się 
użyć stwierdzenia, że 
sięgną po tytuł „mi-
strza jesieni”, robiąc 
mały krok w kierunku 
mistrzostwa. Drużyna 
jak na razie straciła 
tylko 2 punkty, warto 
też dodać, że ma już 
za sobą mecze z prak-
tycznie wszystkimi 
kandydatami do koń-
cowego zwycięstwa. 
W kolejce kończącej 
1 rundę czeka ją co 
prawda konfronta-
cja z Niebieską Erką, 
jednak przy obecnej, 
słabej formie mistrza 
VI i VII edycji, mało 
prawdopodobne, by 
Dolina Leśnicy mogła 
czuć się zagrożona. 

Jak na razie zde-
cydowanie zawodzą 
faworyci – Diverso 
Thermo Projekt, Nie-
bieska Erka, Vifnet 
Mario-Team i Alco-
Skład. Pierwsza z wy-

mienionych drużyn dobrze rozpo-
częła sezon, jednak obecnie spisuje 
się poniżej oczekiwań i mimo że 
wygrała z Alco-Składem i Vifnet Ma-
rio-Teamem, a do lidera traci tylko 
3 oczka, to w bezpośrednim poje-
dynku właśnie z nim przegrała zde-
cydowanie 3:1. Niebieska Erka pre-
zentuje spodziewany, dużo niższy 
poziom, niż w ubiegłych sezonach, 
spowodowany brakiem swojego 
kontuzjowanego lidera – Bogusła-
wa Szczotki – którego uraz wyklu-
czył z gry w całym sezonie. Brak tak 
ważnego ogniwa z pewnością nie 
pozwoli zespołowi obronić mistrzo-
stwa. Dużo słabiej radzi sobie także 
Vifnet Mario-Team. Drużyna, która 
w sezonie 2013/2014 do samego 
końca rywalizowała o mistrzostwo, 
straciła kilku kluczowych zawodni-
ków, co rzecz jasna odbiło się na jej 
poziomie sportowym.  Od porażki z 

obecnym liderem zmagania rozpo-
czął Alco-Skład, po drodze przegrał 
także z Diverso i ze stratą 4 punktów 
zajmuje 4 miejsce w tabeli. Straty 
„grupy pościgowej” do liderującej 
Doliny Leśnicy nie wydają się być 
duże, jednak w perspektywie jedy-
nie 11 kolejek do końca rozgrywek, 
mogą się okazać nie do odrobienia. 

Wśród strzelców przewodzą z 
12 trafieniami na koncie Jakub Wa-
liczek (Pasterny Przyjaciele), Domi-
nik Ociepka (Vifnet Mario-Team) i 
Marcin Jasiński (Niebieska Erka).

Szczegóły dotyczące rozgrywek 
znajdują się na stronie www.bren-
na.org.pl oraz www.ligihalowe.pl

     
  Krzysztof Gawlas
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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

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.

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 
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