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Od redakcji
Ku uciesze wszystkich dzieci 

wreszcie nadeszła zima. Choć tą 
kalendarzową mamy już ponad 
miesiąc, to wszyscy czekaliśmy na 
śnieg. Szczęśliwie dla najmłod-
szych mieszkańców naszej gminy, 
ale i kilku województw w Polsce, 
opady śniegu zbiegły się w czasie  
z początkiem ferii zimowych. W tym 
roku inaczej niż w ubiegłych latach, 
czas wolny dzieci będą mogły spę-
dzić nie tylko na czynnym w Parku 
Turystyki lodowisku, ale również na 

Informacje/Wydarzenia

wyciągach narciarskich. Również 
dla dorosłych mieszkańców nad-
szedł chyba najwyższy czas, aby po 
świątecznym lenistwie zabrać się 
aktywnie za spalanie nadwyżek po-
wstałych tu i ówdzie na ciele. Mimo 
że wieczory stają się coraz krótsze, 
zachęcam Państwa do lektury „Wie-
ści”, w których znajdują się obszer-
ne relacje ze świąteczno-noworocz-
nych wydarzeń w naszej gminie.  
W wolnym czasie serdecznie zapra-
szam na rewię, która odbędzie się 

7 lutego na lodowisku. W walen-
tynkowy wieczór zakochani będą 
mogli wysłuchać koncertu Justyny 
Hubczyk i Łukasza Piechoty w Piw-
nicy Artystycznej.

  Sonia Gawlas
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Szanowni mieszkańcy Brennej i Górek

Na łamach pierwszego w 2015 
roku wydania „Wieści z nad Bren-
nicy” pragnę podzielić się z Pań-
stwem  refleksjami z kilku tygodni 
mojej pracy na stanowisku wójta 
gminy.  

Pozwólcie, że na wstępie na-
wiążę do doświadczenia samorzą-
dowego, o którym wspominałem 
w ulotce wyborczej. Zdobyte do-
świadczenie niewątpliwie pozy-
tywnie zweryfikowało zderzenie 
się z dość dużą ilością spraw, któ-
re wymagały rozpoznania i płyn-
nego uruchomienia na przełomie 
roku kalendarzowego. Różna skala 
trudności i złożoności pozwoliła 
mi wykorzystać nabytą wiedzę i 
wspomniane wyżej doświadczenie. 
Moja domena przyjaznej i otwar-
tej na mieszkańców gminy spowo-
dowała, że kalendarz pierwszych 
tygodni mojej pracy wypełniony 
był bardzo dużą ilością spotkań 
zarówno z mieszkańcami, przed-
stawicielami wielu różnych insty-
tucji, radnymi a przede wszystkim 
pracownikami urzędu. Jeżeli ktoś 
nie miał szczęścia trafić na moje 
„otwarte” drzwi to nie z powodu 
ograniczonej dostępności czy też 
odpowiedniej selekcji petentów 
wójta, ale głównie ze zwyczajnego 

braku czasu. Cie-
szę się, że spo-
łeczne formy ak-
tywności naszych 
m i e s z k a ń c ó w  
i gości, które 
już zostały za-
s y g n a l i z o w a n e, 
świadczą o du-
żym kapitale,  
a nawet o moc-
nym fundamen-
cie do budowa-
nia efektywnego 
samorządu gmin-
nego. Istotnym 
dla mnie będzie 
rozłożenie tego 
bogactwa gminy 
w odpowiednim 
czasie na prze-

strzeni roku, całej kadencji, a może 
i dłużej. Zaangażowanie radnych w 
pracach nad budżetem ich meryto-
ryczne uwagi są gwarancją owoc-
nej współpracy całej Rady Gminy. 
Wspominam o budżecie bo jego 
uchwalenie 22 grudnia 2014 roku 
pozwoliło rozpocząć cały katalog 
spraw, które pragniemy zrealizo-
wać w tym roku i przygotować rów-
nież do realizacji na lata następne. 

Oprócz spraw kluczowych duże 
znaczenie mają sprawy drobne, 
bieżące, które jak cegiełki budować 
będą całość obrazu ukazującego 
wspólny sukces. Pragnę na łamach 
„Wieści” również wspominać o tych 
cegiełkach, które potwierdzają 
stwierdzenie  – „drobna rzecz a cie-
szy”.  Dla potwierdzenia wspomnę 
o grudniowym spotkaniu zainte-
resowanych, na którym udało się 
określić i przygotować niezależne 
trasy rekreacyjno-biegowe dla mi-
łośników biegania na nartach  oraz 
trasy kuligowe będące atrakcją dla 
turystów. Liczę, że odpowiednie 
warunki śniegowe pozwolą nam na 
wdrożenie tych założeń.

Pragnę również podziękować 
wszystkim, którym mogłem złożyć 
życzenia sylwestrowe w  naszym 
amfiteatrze. W mojej ocenie przy-

witaliście Nowy Rok z wielką rado-
ścią dając świadectwo wspaniałej 
zabawy, która może być przykła-
dem dla innych do naśladowania. 
Jako organizatorzy jesteśmy dum-
ni i dziękujemy. 

Z innych spraw chciałbym 
wspomnieć o trudnym temacie 
odśnieżania dróg i chodników 
zarówno tych gminnych jak i po-
wiatowych. Pragniemy w tym za-
kresie ułożyć dobrą współpracę  
z powiatem, ale i w aspekcie dróg 
gminnych próbujemy wprowadzić 
stosowne zmiany, proszę przy tej 
okazji o wyrozumiałość i Państwa 
pomoc. Szczególna atmosfera 
świąteczna dyskretnie uchylała 
drzwi mojego gabinetu. Nawet po-
wietrze unoszące się w tym okresie 
nad Brennicą oczyszczone kropla-
mi deszczu i płatkami śniegu falo-
wało życzliwością i serdecznością. 
Potwierdzeniem tego klimatu było 
spotkanie diamentowych i zło-
tych godów, które obchodziliśmy 
w okresie przedświątecznym. Dla 
17 par małżeńskich minęło 50 lat 
od chwili kiedy połączyli swój los. 
Natomiast kondycja i sprawność 
tych, którzy przeżyli wspólnie 60 
lat małżeństwa budziła moje uzna-
nie. Wspominam o naszych drogich 
jubilatach głównie z tego względu 
aby odwzajemnić ich życzliwość  
i szacunek wobec mnie jako wło-
darza gminy. Uroczystość jubile-
uszowa za sprawą, której patrzymy 
na jubilatów z podziwem chyląc  
z szacunkiem i pokorą nasze głowy,  
w naszej polskiej tradycji obcho-
dzimy szczególnie uroczyście. 
Moje skromne słowa skierowane  
w stronę małżonków dopełniłem 
złożeniem szczerych życzeń na 
przyszłość. 

Podsumowując proszę aby ta 
moja krótka relacja zachęciła Was 
drodzy czytelnicy do zapoznania 
się i życzliwego odbioru artykułów 
zamieszczonych w tym numerze.                     

 Serdecznie pozdrawiam   

 Jerzy Pilch

Informacje/WydarzeniaInformacje/Wydarzenia



4Strona 4 Wieści znad Brennicy

W
ie

śc
i z

na
d

 B
re

nn
ic

y
Informacje/WydarzeniaInformacje/Wydarzenia Informacje/Wydarzenia

Świętowali Złote i Diamentowe Gody
Miłość i wzajemne zrozumienie 

- oto recepta na udany, długolet-
ni związek. Małżeństwom, którym 
udaje się przetrwać próbę czasu  
i wspólnie przeżywają 50 i 60 lat, co 
roku składane są gratulacje podczas 
obchodów Złotych i Diamentowych 
Godów. Ten piękny jubileusz obcho-
dzony jest w naszej polskiej tradycji 
szczególnie uroczyście. Z tej okazji 
we wtorek 16 grudnia w niezwykle 
uroczystej oprawie, 26  par małżeń-
skich z terenu gminy Brenna wzię-
ło udział w uroczystości, podczas 
której Wójt Gminy Brenna Pan Jerzy 
Pilch wręczył dostojnym Jubilatom 
medale prezydenckie „Za długolet-
nie pożycie małżeńskie” oraz złożył 
najserdeczniejsze życzenia. Zwrócił 
się do małżonków tymi słowami: 

„Miło mi Państwa powitać na 
uroczystych obchodach jubileuszu 
pożycia małżeńskiego. Cieszę się 
bardzo, że zechcieliście Państwo 
spędzić wspólnie z nami dzisiejszy 
dzień, by spojrzeć razem na minio-
ne lata i podzielić się refleksjami. 
Szanowni Jubilaci! Minęło już 50, 
lub też 60 lat od chwili kiedy po-
łączyliście swój los. Kiedy złącze-
ni uczuciem i wzajemną ufnością 
powiedzieliście sobie słowo „tak”  
i włożyliście obrączki. Mimo róż-
nych przeciwności losu przyrzecze-
nia danego sobie dotrzymaliście. 
Możliwe to było tylko dlatego, że 
darzycie się wzajemnym uczuciem 
i poszanowaniem. Z Waszego życia 
wynika niejedna nauka dla tych, 
którzy wybrali lub wybiorą wspól-
notę małżeńską. Pozwólcie, że z tej 
tak miłej okazji, jubileuszu Waszego 
pożycia małżeńskiego złożę Wam, 
Drodzy Jubilaci gratulacje za chlub-
ne przeżycie tak pięknej, wspólnej 
drogi życia. Za Waszą ofiarną mi-
łość, przykład życia, cierpienia, łzy 
radości, noce nieprzespane, słowa 
otuchy, za każdy siwy włos na Wa-
szej skroni. 

Moje skromne słowa nie był-
by pełne, gdybym w tak ważnym 
dniu nie złożył Państwu szczerych 
życzeń na przyszłość. Dlatego ży-

czę Wam, Drodzy Państwo długich 
i pogodnych lat życia w zdrowiu bo 
to jest teraz dla Was najcenniejsze. 
Życzę Wszystkiego najlepszego!” 

Złote Gody świętowali:
Gertruda i Bronisław Heller
Janina i Karol Chraścina 
Maria i Jan Kozieł
Maria i Jan Sikora
Helena i Jerzy Hnida
Helena i Jan Cieślar 
Antonina i Julian Jaworski 
Bernadeta i Józef Sidzina 
Emilia i Paweł Sikora 
Helena i Stanisław Słowiok 
Krystyna i Antoni Madzia 
Maria i Franciszek Bonk 
Katarzyna i Franciszek Cieślar 
Wilhelmina i Teofil Konieczny 
Helena i Jan Mojeścik 
Lidia i Ludwik Bąk 
Halina i Antoni Krótki 

Diamentowe Gody świętowali:
Gertruda i Alojzy Holeksa 
Anna i Władysław Heller
Elżbieta i Władysław Sikora 
Helena i Antoni Madzia 
Helena i Jan Gomola 
Anna i Paweł Chrapek
Gertruda i Franciszek Rucki 
Julia i Walenty Chrapek 
Anna i Oskar Rusin 
 
Drogim Jubilatom niespo-

dziankę sprawiły również malu-
chy z Przedszkola Publicznego  
nr 1 w Brennej. Grupa 4,5,i 6 – lat-
ków w niezwykle barwnych strojach 
przedstawiła krótki program arty-
stycznych, który wywołał uśmiech 
na twarzach małżonków. Raz jesz-
cze składamy serdeczne gratula-
cje Jubilatom i życzymy dalszych, 
wspólnych lat życia w zdrowiu i mi-
łości.    

  Sonia Gawlas
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90-latek z Brennej
Każdy z nas pewnie choć raz za-

stanawiał się jak długo przyjdzie 
mu żyć na tym świecie. I choć ciągle 

wydłuża się średnia długość życia, 
to dla wielu niedoścignionym ma-
rzeniem jest 100 lat. Do „upragnio-
nego” wyniku zbliża się kilkunastu 
mieszkańców naszej gminy. Bardzo 
cieszy nas fakt, że jest wśród nich 
mieszkaniec Brennej Pan Jan Zma-
czyński, który 10 stycznia obcho-
dził swoje 90-te urodziny. Jubilat 
urodził się na kresach wschodnich, 
jest szlachcicem polskim z rodu Sa-
piechów. Do naszej gminy Pan Jan 
wraz z małżonką przeprowadził się 
w 1991 roku z Pieńska koło Zgorzel-
ca na Dolnym Śląsku. Przez wiele lat 
pracował w Turoszowskich Zakła-
dach Naprawczych. Na co dzień Pan 

Jan jest osoba spokojną i pogodną.
Solenizantowi życzymy dużo 

zdrowia i radości. Niech na te ko-
lejne lata nie zabraknie pogody du-
cha, uśmiechu oraz bliskich, którzy 
obdarzą miłością i zrozumieniem.  

 Sonia Gawlas

Seniorzy łamali się opłatkiem
Okres przedświąteczny to nie 

tylko czas szalonych zakupów, ale 
także spotkań z bliskimi, z którymi 
nie zobaczymy się w wigilię i święta. 
Spotkania opłatkowe są doskonałą 
okazją aby wspólnie usiąść, poroz-
mawiać, powspominać i po prostu 
ze sobą pobyć. Na takim właśnie 
„opłatku” 19 grudnia w Ośrodku 
Wypoczynkowym „Pod Świerka-
mi” w Brennej Bukowej spotkali się 
członkowie Klubu Seniora „Marze-
nie”. Wszystkich zebranych przy 
wigilijnym stole przywitał Prezes 
Klubu Pan Ludwik Gluza oraz Wójt 
Gminy Brenna Pan Jerzy Pilch. Zło-
żyli oni zebranym najserdeczniej-
sze życzenia z okazji zbliżających 
się Świąt Bożego Narodzenia oraz 
Nowego Roku. W spotkaniu uczest-
niczyli również zaproszeni goście, 
wśród których nie zabrakło: Pani 
Barbary Kłosowskiej – kierownika 
Biura Promocji Zdrowia Starostwa 
Powiatowego w Cieszynie, Pani Ka-
tarzyny Macury – dyrektora Ośrod-
ka Promocji, Kultury i Sportu Gminy 
Brenna, księdza Roman Kluza – pro-
boszcza Parafii Ewangelisko – Augs-
burskiej oraz księdza Krzysztofa Pa-
cygi – proboszcza Parafii Wszystkich 
Świętych w Górkach Wielkich. Kolę-

dy i pastorałki w wykonaniu kapeli 
„Maliniorze” sprawiły, że spotkanie 
upłynęło w wyjątkowej, świątecznej 
atmosferze, dzięki której chociaż na 
moment można było odłożyć na 

bok sprawy prywatne i skupić się na 
tym co łączy, a nie dzieli i co cieszy, 
a nie smuci.   

  Sonia Gawlas
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Ogłoszenie

Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej w Brennej, ul. Wyzwolenia 34, działając na odstawie  
art. 24 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 123 poz. 858 z dnia 12.06.2006 r. – tekst jednolity ze zm.) 

ogłasza taryfę dla  zbiorowego odprowadzania ścieków, 
obowiązującą od dnia 1 lutego 2015 r. do 31 stycznia 2016 r. 

dla odbiorców usług.

W okresie od 1 lutego 2015. do 31 stycznia 2016r. obowiązywać będą następujące ceny  
i stawki w zakresie odprowadzania ścieków i zaopatrzenia w wodę:  

 I. Odprowadzanie ścieków
      1.  cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków - 5,96 zł 
      2.  stawka opłaty abonamentowej za punkt na miesiąc - 4,75 zł 

 II. Zaopatrzenie w wodę
      1.   cena za 1 m3   wody - 4,39 zł 
      2.   stawka opłaty abonamentowej za punkt na miesiąc - 4,75 zł

Wyszczególnione ceny i stawki zawierają podatek  VAT. 
Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków / doprowadzonej wody  i  stawka opłaty abonamentowej  

za punkt na miesiąc stosowane będą łącznie. W przypadku kiedy dla danego punktu u odbiorcy,  
rozliczenia z odbiorcą prowadzi się łącznie do obu rodzajów prowadzonych usług  

( wyszczególnionych powyżej),  naliczana będzie jedna opłata abonamentowa.

Na potoku Węgierski w Brennej  
powstanie nowy most

W styczniu br. Gmina Brenna 
podpisała umowę z  Zakładem Bu-
dowlanym „MOST-BUD” Eugeniusza 
Klimczak z Bielska-Białej, na roz-
biórkę dwóch mostów i budowę w 
ich miejscu nowego obiektu mo-
stowego, na potoku Węgierski w 
Brennej (koło pętli autobusowej).

Nowy most o długości całko-
witej ustroju nośnego 25 m, sze-
rokości całkowitej obiektu 10,15 
m  (szerokość jezdni 2x3,25 = 6,50 
m, szerokości  użytkowej chodnika 
dla pieszych od strony górnej wody 
2,00m, szerokości użytkowej chod-
nika roboczego od strony dolnej 
wody 0,50 m), nośności – klasa „B” 

wg PN-85/S-10030, ma być wybudo-
wany do końca października 2016 r.

Ustrój nośny mostu wykonany 
zostanie jako ruszt stalowy złożo-
ny z sześciu dźwigarów blachowni-
cowych o wys. h=1,00m i długości 
l=25,00m, rozmieszczonych w roz-
stawie osiowym 1,70m, stężonych 
poprzecznie kształtownikami sta-
lowymi o wysokości 0,5 m, zespo-
lony z żelbetową płytą. Przyczółki 
mostu zaprojektowano w postaci 
masywnych monolitycznych pod-
pór. Na moście oraz dojazdach 
do mostu położona zostanie na-
wierzchnia bitumiczna, zaś chod-
nik wykonany zostanie z kostki 

brukowej betonowej. Na przebu-
dowanym odcinku drogi ustawio-
ne zostaną bariery energochłonne.

Dokumentację na budowę mo-
stu opracowała Pracownia Projek-
towa MOSTOPOL Sp. z o.o. z Czar-
nowąsów za kwotę brutto 48.800 zł. 

Koszt robót inwestycyjnych 
zgodnie ze złożona ofertą ma wy-
nieść brutto 2.470.699,22 zł. Na 
okres budowy nowego mostu, wy-
konany zostanie most tymczasowy.

  UG Brenna
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„Rozwój infrastruktury turystycznej Gminy Brenna 
poprzez remont widowni amfiteatru  

w Parku Turystyki w Brennej Centrum”
26 września 2014 r. została pod-

pisana z Zarządem Województwa 
Śląskiego umowa o dofinansowanie 
na inwestycję związaną z remon-
tem widowni amfiteatru w Brennej 
Centrum. Wartość dofinansowa-
nia została określona na poziomie 
85% kosztów kwalifikowanych. 

W ramach inwestycji zaplano-
wano wykonanie okładzin kamien-
nych istniejących murków, montaż 
siedzisk z elementów drewnianych 

i balustrad ze stali nierdzewnej.
Projekt jest współfinansowany 

przez Unię Europejską z Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2007-2013.

Dnia 8 grudnia 2014 r. została 
podpisana umowa z Wykonawcą, tj. 
Przedsiębiorstwo Robót Budowla-
nych „WIECHA” Wiesław Fiedor z sie-
dzibą w Pietrzykowicach, na wyko-

nanie remontu widowni amfiteatru 
w Brennej Centrum. Wykonawca zo-
stał wyłoniony w trybie przetargu 
nieograniczonego. Wartość umo-
wy wynosi 241.992,63 zł netto. 

Termin zakończenia inwesty-
cji został określony w umowie 
z Wykonawcą do 30.04.2015 r.

   
  UG Brenna

Zagrożenie pożarowe w okresie grzewczym
W związku ze wzrostem za-

grożenia pożarowego w okresie 
grzewczym w tzw. obiektach socjal-
nych oraz noclegowniach, domach 
(schroniskach) dla bezdomnych, 
a także obiektach pełniących po-
dobne funkcje, Komenda Powia-
towa Państwowej Straży Pożarnej 
w Cieszynie informuje, iż Zarządcy 
przedmiotowych obiektów powinni 
podejmować inicjatywy, zmierzają-
ce do wyposażenia tych obiektów 
w systemy sygnalizacji pożarowej. 
W przypadku niewielkich budyn-
ków mogą być to autonomiczne 
czujki dymu lub detektory tlenku 
węgla. Urządzenia takie, pomimo, 
że nie zapobiegają powstaniu po-
żaru, skutecznie mogą zaalarmo-
wać osoby przebywające w miejscu 
powstania pożaru, umożliwiając 
szybkie opuszczenie strefy objętej 
pożarem. Montaż ww. urządzeń 
wpływa na wzrost poziomu bezpie-

czeństwa w obiekcie, a dodatkowo 
koszt ich zastosowania jest niepo-
równywalnie niski w stosunku do 
strat, które mogą być spowodowa-

ne zbyt późno wykrytym pożarem. 
Jednocześnie informujemy, że 

zgodnie z postanowieniami art. 
3 i art. 4 ustawy z dnia 24 sierp-
nia 1991 r. o ochronie przeciw-
pożarowej (tekst jedn.: Dz. U.  
z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z późn. 
zm.) odpowiedzialnym za zapew-
nienie ochrony przeciwpożaro-
wej obiektu jest jego właściciel. 

  UG Brenna
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Trwa nabór wniosków do programu budowy 
przydomowych oczyszczalni ścieków

W związku z uchwalonym pro-
gramem dofinansowania budowy 
przydomowych biologicznych oc-
zyszczalni ścieków, Urząd Gminy 
Brenna informuje mieszkańców, 
iż trwa nabór wniosków na 
listę rezerwową Inwestorów 
wyrażających chęć przystąpienia 
do realizacji Programu w roku 2015.

W pierwszym terminie naboru 
do urzędu wpłynęło 16 wniosków 
(w tym 13 na rok 2015). Nadmienić 
przy tym należy, iż zgodnie z reg-
ulaminem w pierwszej kolejności 
w Programie miały wziąć udział 
osoby, które w latach 2012-2013 
zadeklarowały swój udział. Ze 
względu jednak na niewielką 
ilość złożonych wniosków lista 
Inwestorów pozostaje otwarta. 

Udzielanie dotacji odbywać się 
będzie w trybie ciągłym zgodnie  
z „PROGRAMEM POPRAWY GOSPO-
DARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TER-
ENACH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ POZA 
AGLOMERACJĄ SKOCZÓW. BUDOWA 
PRZYDOMOWYCH BIOLOGICZNYCH 
OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TE-
RENIE GMINY BRENNA” oraz przy 
zachowaniu zapisów Regulaminu 
realizacji powyższego programu. 

W związku z powyższym zapras-
zamy właścicieli nieruchomości 
położonych poza terenem aglom-
eracji Skoczów do składania 
wniosków na realizację bu-
dowy przydomowych biolog-
icznych oczyszczalni ścieków.

W chwili obecnej trwa przy-
gotowanie dokumentacji aplika-
cyjnej i wniosku do Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Katowicach o 
udzielenie pożyczki na powyższy cel.

Mając świadomość zagrożeń 
środowiskowych i  zdrowotnych 
związanych z zanieczyszczeniami 
ściekowymi wód powierzchnio-
wych i podziemnych konieczne 
wydaje się wprowadzenie działań 
na rzecz poprawy funkcjonow-

ania gospodarki wodno-ściekowej 
polegających m.in. na budowie 
przydomowych biologicznych oc-
zyszczalni ścieków. Ich budowa bez 
wątpienia przyczyni się do poprawy 
czystości wód w naszej gminie. 

Najważniejsze zalety oczyszc-
zalni biologicznej w stosunku  

do innych rozwiązań, to:
- Obsługa przydomowej oczyszczal-
ni przy standardowym użytkowaniu 
ogranicza się jedynie do wywożenia 
osadów raz na rok lub raz na dwa lata, 
- wysoka redukcja zanieczyszczeń 
(powyżej 95%) oczyszczanych 
ścieków, które można odprowadzić 
do cieku wodnego lub do gruntu,
- wysoka odporność na zmi-
enne temperatury zewnętrzne 
(zarówno wysokie jak i niskie) 
– co jest związane m.in. z dobrą 
konstrukcją (izolacją) zbiornika  
i dużą stabilnością zachodzących 
procesów biologicznych w złożu,
- długa żywotność urządzeń, 
(ponieważ są wykonane 
najczęściej z tworzyw sztucznych 
o wzmocnionej konstrukcji),
- niskie koszty eksploatacji; np. 
zużycie energii elektrycznej 
lub zakup specjalnych biopre-
paratów wspomagających proce-
sy oczyszczania w szczególnych 
okolicznościach. Koszt budowy oc-
zyszczalni wraz z eksploatacją zw-
raca się już po roku użytkowania,  
a w latach następnych koszt ek-
sploatacji wynosi 
jedynie około 
10% kosztów 
p o n i e s i o n y c h 
na eksploatację 
s z a m b ,
- możliwość 
dof inansowania 
inwestycji ze 
środków budżetu 
Gminy Brenna  
i Wojewódz-
kiego Fun-

duszu Ochrony środowiska 
 i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Główną wadą oczyszczalni ze 
złożem biologicznym jest:

- konieczność oczyszczania/
przepłukiwania wypełnienia 
złoża, bądź wymiany części 
mechanicznych potencjalnie na-
jbardziej narażonych na zużycie,
- wysoka wrażliwość złoża biologic-
znego na wahania dopływu ścieków 
do oczyszczalni i w związku z tym 
wykluczenie budowy biologic-
znej oczyszczalni przy budynkach 
wykorzystywanych sezonowo.

„PROGRAM POPRAWY GOS-
PODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ 
NA TERENACH ZNAJDUJĄCYCH 
SIĘ POZA AGLOMERACJĄ SKOC-
ZÓW. BUDOWA PRZYDOMOWYCH 
BIOLOGICZNYCH OCZYSZCZAL-
NI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY 
BRENNA” oraz Regulamin realizacji 
powyższego programu znajdują 
się na stronie internetowej Gminy 
Brenna www.brenna.org.pl w 
zakładce ochrona środowiska oraz 
w biurze ochrony środowiska 
w Urzędzie Gminy Brenna.

  UG Brenna
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Budowa kanalizacji sanitarnej w Górkach Wielkich 
Budowa kanalizacji sanitarnej w 

Górkach Wielkich – Etap II, Zad 1 i 2.
W październiku 2014 r. Gmina 

Brenna podpisała umowę z firmą 
INSTAL Cymorek Sp. J. Pierściec,  
ul. Graniczna 22, 43-430 Skoczów, 
na budowę kanalizacji sanitarnej 
wraz z przyłączami domowymi  
w Górkach Wielkich (Zalesie, Nowy 

Świat, Czarny Las) oraz Górkach Ma-
łych (Zamilerze) – Etap II, Zad.1 i 2.

W ramach zadania wykonana zo-
stanie:

- sieć kanalizacyjna grawitacyj-
na PCW ø 315/200/160 łącznej dłu-
gości 4.935 mb

- sieć kanalizacyjna ciśnieniowa 
(pod rzeką Brennica) ø160 PE – 166 mb

- pompownia przy ul. Spokojnej
- 81 przyłączy domowych ø 160 

PCW łącznej długości  428 mb 
Umowny termin zakończenia ro-

bót – 30.09.2015 r. Wartość umow-
na robót brutto – 2.374.108,64 zł.

  UG Brenna

Publikacja  „Monografia przyrodnicza Góry Bucze”
Informujemy, iż Gmina Brenna 

wydała w formie książkowej pu-
blikację „Monografia przyrodnicza  
Góry Bucze”. Celem wydawnictwa 
jest wsparcie działań na rzecz edu-
kacji ekologicznej społeczeństwa 
oraz propagowanie idei ochrony 
przyrody, w szczególności składni-
ków przyrody występujących na te-
renie Góry Bucze. Monografia przy-
rodnicza została zrealizowana przez 
Stowarzyszenie Górecki Klub Przy-
rodniczy w Górkach Wielkich przy fi-
nansowym wsparciu Gminy Brenna.

Wydawnictwo pod redakcją 
Pana dr. inż. Roberta W. Mysłajek 
jest swoistym przewodnikiem opi-
sującym piękne i osobliwe dary na-
tury występujące na terenie Góry 
Bucze w Górkach Wielkich. Książka 
zawiera dokumentację fotogra-

ficzną oraz lokalizację wybranych 
gatunków o jakże cennej wartości 
przyrodniczej. Publikacja została 
dofinansowana z Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska   
i Gospodarki Wodnej w Katowicach.  

Wydawnictwo jest udostęp-
niane nieodpłatnie i można się  
z nim zapoznać w Urzędzie Gminy 
i Punkcie Informacji Turystycznej 
przy ul. Wyzwolenia 77 w Brennej.

Mamy nadzieję, że dzięki wyda-
nym przez urząd publikacjom, bo-
gactwa naturalne Brennej staną się 
cenną wartością dla społeczności 
lokalnej, poszanowaną i chronioną.

UG Brenna

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

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

REKLAMA REKLAMA REKLAMA
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Pasowanie na ucznia
W piątek 14 listopada 2014 r. 

w Szkole Podstawowej w Górkach 
Wielkich odbyła się uroczystość pa-
sowania na ucznia. Dzień pasowa-
nia to ważna data w życiu każdego 
dziecka. W tym dniu pierwszoklasi-
ści zaprezentowali swoje pierwsze 
zdolności artystyczne. W pięknej 
scenerii wykonanej przez nauczy-
cielki,  dzieci recytowały wiersze  
i śpiewały piosenki akompaniując so-
bie na instrumentach muzycznych.  
Po części artystycznej uczniowie  
z klas pierwszych złożyli uroczyste 
ślubowanie, po którym dyrektor 
p. Karol Niedźwiecki dokonał aktu 
pasowania uczniów symbolicznym 
„magicznym ołówkiem”. Zaproszeni 
rodzice z wielką dumą i wzrusze-
niem przyglądali się swoim pocie-
chom. W ten oto sposób uczniowie 

klas pierwszych zostali przyjęci do 
braci uczniowskiej. Ukoronowa-
niem aktu pasowania było wręcze-
nie przez panią vice dyrektor Beatę 
Szałkowską pamiątkowych dyplo-
mów i „rogów obfitości” ufundowa-
nych  przez Radę Rodziców. Miłym 
akcentem podczas tejże uroczysto-
ści było również wręczenie drob-
nych upominków wykonanych dla 
młodszych kolegów przez klasę 3a 
(opiekun- p. Mirosława Gawlas). Na 
koniec części oficjalnej każda klasa 
pozowała do pamiątkowego zdjęcia. 

14 listopada 84 uczniów Szko-
ły Podstawowej im. T. Kościuszki  
w Górkach Wielkich zdało swój 
pierwszy egzamin szkolny przed 
dyrekcją szkoły, nauczycielami i 
swoimi rodzicami, a do tego wy-
darzenia przygotowały ich wycho-

wawczynie: kl.1a- p. Urszula Kisia-
ła, kl.1b- p. Joanna Duczmalewska, 
kl.1c- p. Ludwika Obracaj, kl.1d- p. 
Katarzyna Holisz.  Warto dodać, że w 
tym roku szkolnym, po raz pierwszy 
w historii w pasowaniu na ucznia 
(oprócz siedmiolatków) brały udział 
dzieci sześcioletnie (kl.1a i kl.1b). 
Wszystkim uczniom z klas pierw-
szych życzymy wiele wytrwałości 
w nauce oraz wielu miłych i koloro-
wych dni spędzonych wśród swoich 
kolegów i koleżanek! Powodzenia!                              

 Katarzyna Holisz

Informacje/WydarzeniaInformacje/Wydarzenia
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Hej kolęda, kolęda! 
Okres bożonarodzeniowy to 

szczególny czas wyciszenia, ode-
rwania się od codziennych spraw. 
Jest okazją do spotkań z najbliższy-
mi, dla których często nie mamy na-
wet chwili. Zagonieni ciągłymi obo-
wiązkami doceniamy te wyjątkowe 
momenty, gdy jesteśmy wszyscy ra-
zem, a dom wypełnia atmosfera mi-
łości, życzliwości i spokoju. Warto 
w tych dniach zatrzymać się na se-
kundę, pomyśleć o tych wszystkich 
dobrych rzeczach, które w minio-
nym roku nas spotkały i niewątpli-
wie z nadzieją patrzeć w przyszłość. 

Dopełnieniem świątecznej at-
mosfery były zorganizowane w na-
szej gminie koncerty kolędowe, na 
które co cieszy, wybrała się spora 
liczba zainteresowanych. Pierwszy  
z nich odbył się w niedzielę 28 grud-
nia w kościele pw. św. Jana Chrzci-

ciela w Brennej Centrum. „Światłość 
światu” głosiła śpiewając kolędy  
w tradycyjnych, ale i ciekawych, 
nowych aranżacjach Pani Katarzy-
na Dendys-Koscecka - absolwentka 
Szkoły Wokalno-Aktorskiej w Gdyni, 
były pracownik Teatru Muzyczne-
go w Gdyni, Teatru Dramatycznego 
w Koszalinie oraz współpracownik 
Teatru Polskiego w Bielsku-Białej. 
Akompaniował jej wspaniały polski 
kompozytor i pianista Pan Janusz 
Kohut, który swoją technikę kształ-
cił głównie pod kierunkiem Bogu-
sława Schaeffera. Do wspólnego 
kolędowania przyłączyła się rów-
nież grupa dzieci i młodzieży. 

Najpiękniejsze kolędy i pastorał-
ki zabrzmiały także w Święto Trzech 
Króli w kościele Apostoła Bartło-
mieja Parafii Ewangelicko-Augsbur-
skiej. Ekumeniczny Wieczór Kolęd, 

który na stałe zapisał się w kalenda-
rzu wydarzeń gminy Brenna, co roku 
przyciąga sporo grono osób, które 
wspólnie z Melchiorem, Kacprem  
i Baltazarem pragną oddać hołd Ma-
łemu Dzieciątku. Podczas koncertu 
wystąpili: Orkiestra Dęta Diecezji 
Cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-
Augsburskiego, chóry Benedictus 
oraz Magnificat, Zespół dziecięcy 
„Świetliki”, Zespół Dzwonków Pa-
rafii Ewangelicko-Augsburskiej  
w Skoczowie oraz Kapela „Mali-
niorze”. „Za kolynde dziynkujemy! 
Zdrowio, szczynścio Wóm życzy-
my… Na ten nowy rok!”

   Sonia Gawlas

KulturaKultura
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Wesoła nowina
Wieść o Nowonarodzonym nie-

sie się od dwóch tysiącleci. Każdy 
naród, nacja, społeczność – wszy-
scy dzielą się nią w swoim języku  
i w specyficzny dla siebie sposób, ale 
sama Nowina pozostała  niezmie-
niona. I nawet, jeśli weźmiemy pod 
uwagę to, że chrystianizacja na na-
szych, słowiańskich terenach, prze-
biegła stosunkowo późno, a obrzę-
dy i święta naniesiono na kalendarz 
dawnych, pogańskich zwyczajów, 
na stałe wrysowało się Dzieciąt-
ko Jezus w góralską, przyniesioną 
przez Wołochów przez cały łuk Kar-
pat kulturę. Religia stała się jednym 
z podstawowych czynników, budu-
jących świat i światopogląd górali. 
Jednak, na tym religijnym gruncie 
pozostały praktyki, których źródła 
sięgają właśnie czasów przedchrze-
ścijańskich. Wierzeń opartych na 
wielobóstwie, kulcie natury i cyklu 
życia, podsianych praktykami i za-
biegami magicznymi.

Najbardziej bodaj spójnym z ta-
kich zwyczajów jest kolędowanie. 
Wielka radość z narodzenia Boga,  
którą dzielimy się między innymi za 
pomocą kolędowania. Duszpaste-
rze odwiedzają swoich parafian. Ze-
społy szykują specjalny, świąteczny 
repertuar. I przede wszystkim... „Są-
siad do sąsiada swego, chodzi jeden 
do drugiego po kolędzie.” Nie będę 
się rozpisywać na temat tego, jak 
wyglądało dawniej kolędowanie. 
Na każdym terenie jest ono trochę 
inne, trochę inaczej wygląda ob-
rzęd, każda grupa wiekowa kolędu-
je inaczej, co innego wolno było w 
tym czasie dziewczętom, co innego 
chłopcom, także sam okres kolędo-
wania ma różną długość w różnych 
regionach.  Chciałam raczej skupić 
się na tym, dlaczego przez weki ten 
zwyczaj, jako jeden z nielicznych 
pozostał żywy i dlaczego obecnie 
traci swą moc.

Przyjmowanie kolędników ongiś 
było obowiązkiem. I już nawet nie 
dlatego, że ostracyzm społeczny 
był bardzo silny, jak kto się ze zwy-
czajów wyłamywał. Najważniejsze 

było to, iż wizyty przebierańców  
z gwiazdą, betlemkiem, połaźnicz-
kami i wieloma innymi atrybutami – 
które, swoją drogą, wszystkie mają 
zasadnicze, symboliczne znaczenia, 
na których temat pisać można by 
obszernie i ciekawie – wyśpiewują-
cych i poważnie, i do śmiechu, były 
niczym innym, a zaklinaniem szczę-
ścia na kolejny rok. A nie pozwa-
lano sobie dawniej na pech. Czasy  
i tak były ciężkie, pasterskim spo-
łecznościom, spadkobiercom Woło-
chów ciężko się w surowych górach 
żyło. I nie ryzykowali dodatkowych 
kłopotów. Wierzono, że kolędnicy z 
życzeniami, pastorałkami i kolęda-
mi przynosili szczęście. Cała góra 
„zaklęć”, które mogli przez drobne 
gesty rzucić, mogła przyspieszyć 
wydanie panny za mąż, kawalerowi 
żonę sprowadzić, szczęściem rodze-
nia wielu synów obdarzyć młodą 
mężatkę, ziemię uczynić urodzaj-
ną, a całe obejście opływającym  
w dostatek. A tam, gdzie kolędni-
ków nie przyjęto... szczęścia być nie 
mogło. Znane są nawet opinie, że 
jak w jakiejś zagrodzie nie otwiera-
no kolędnikom drzwi, nieszczęścia 
się mogły podczas prac polowych 

zdarzać i ciężko było znaleźć ro-
botników. A gospodarzy, odpowie-
dzialnych za ten afront nikt nie miał 
w poważaniu, zyskiwali sobie opi-
nię skąpych i o zatwardziałych ser-
cach. Jakiś czas temu dane mi było 
z ust starego kolędnika usłyszeć 
piosenkę, którą mieli na żywieckiej 
ziemi kolędnicy śpiewać tym, co ich 
z kwitkiem odprawili:

W tej chałupie smród na słupie -
nic nie dali nom!
I Nowiny nie chcóm słuchać,
że sie rodzi Pón!

Ref: Niech to wszem wiadomym 
bydzie,
że nos nie chcóm po kolyndzie,
Ani ku żniwóm!

Obśmiali ich potem i obmówili 
w całej wsi tak, że ich wszyscy izo-
lować zaczynali. Taka była siła zwy-
czaju. No i, przy okazji, im bardziej 
się górale stawali rolnikami, tym 
bardziej ten gospodarczy element 
zaczynał mieć znaczenie. Kolędni-
kami w większości byli młodzieńcy, 
którzy potem w żniwach pomagali. 
I nie poszli tam, gdzie ich z kolędą 
nie przyjęli. I nawet, kiedy czasy 
stawały się bardziej liberalne, co-
raz mniej magii zawierzano, zabo-
bony tępiono... Nawet wtedy rolni-
cy ciągle przyjmowali kolędników  
z otwartymi rękami, wiedząc, że bez 
nich żniwa znacznie ciężej pójdą.  
I dlatego, do dziś zwyczaje kolędni-
cze najsilniejsze są tam, gdzie wciąż 
żywe i silne jest rolnictwo. Bo, choć 
dziś nie płaci się za pracę chlebem  
i bez trudu można znaleźć pomoc-
ników do prac polowych, wciąż 
mile są widziane życzenia owoc-
nych plonów.

Dlatego, wreszcie tam, gdzie 
rolnictwa nie ma, albo prawie nie 
ma, mało jest też kolędników. I naj-
ważniejsze – dlatego, że ludziom 
nic nie mówi „nas na żniwka pro-
ście, my żyńcy nojlepsi” – bardzo 
często nie otwierają kolędnikom 
drzwi. Oczywiście, wielkie znacze-
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nie ma też coraz większa laicyza-
cja. Coraz większa ilość osób, które 
świąt nie obchodzą, lub obchodzą 
całkiem inaczej, niż tradycja by 
chciała. Nie bez znaczenia pozosta-
je również fakt, że już od począt-
ku grudnia męczą nas „kolędnicy”  
z papierowym obrazkiem stajenki, 
ubrani byle jak, byle jak śpiewający 
i całą swoją postawą jasno mówią-
cy, że chodzi tylko o parę groszy 
na cel, którego nie chcę tu oceniać. 
Potrafią odwiedzać jedno miejsce 
kilka razy w tygodniu. I tego daw-
niej nie bywało. Kolędnicy przycho-
dzili raz w roku i nawet, jeśli było to 
kilka grup kolędniczych, wszystkie 
przygotowane były świetnie, dając 
właściwie pełne humoru, radości, 
swady i przekory recitale, nie zaś 
odklepane jak byle formułki.

I w naszej gminie się wciąż ko-
lęduje. Szczęściem, niewielu wi-
dać pseudo-kolędników, choć  
i u nas się ich już spotyka. Niestety, 
mówiąc językiem współczesnym, 
psują markę. Budzą niechęć, któ-
ra czasem przenosi się również na 
doskonale przygotowane grupy 
kolędnicze zespołów regionalnych, 
przykościelnych formacji, chórów, 
czy po prostu sąsiedzkich gromad, 
które co roku, dla zabawy i radości, 
ruszają w świątecznym okresie po 
kolędzie.

W imieniu wszystkich kolęd-
ników, którym nie można odmó-

wić kunsztu, serdecznie Was pro-
szę, drodzy mieszkańcy i goście 
– otwierajcie kolędnikom. Wcale 
nie musicie im dawać wiele. Bo, 
choć wiem, że zebrane podczas ko-
lędowania środki są wielką pomocą 
dla istnienia wszystkich tych grup, 
trzeba zaznaczyć, że dawniej dawa-
no kolędnikom to, co w domu było 
i nic więcej. Nie było pieniędzy? 
Kolędnicy ich nie zobaczyli. Zoba-
czyli spyrkę z faski, jabłka, orze-
chy, kiełbasę, ser, buchtę... Miód  
u bogatszych gazdów. A jak się już 
wielki gospodarz trafił, to i parę 
monet dał, z myślą o tym, iż jest to 
właśnie w żniwa inwestycja. Zatem, 
jak zaznaczyłam, chodzi o symbol. 
Chodzi o tradycję, która, by istnieć 

potrzebuje nie tylko osób, które 
będą ją kultywować. Folklor, by był 
żywy, potrzebuje przede wszystkim 
odbiorców.

Jako, że minął czas, tegorocz-
nego kolędowania Dziecięcego 
Zespołu Regionalnego „Mała Bren-
na”,  w imieniu własnym i dzieci 
serdecznie dziękuję mieszkańcom 
ul. Sportowej i Hołcyny, a także, na 
Spalonej – Głębca, Cisowej i Sno-
wańca – dzięki Wam tradycja, którą 
nieśliśmy wraz z Betlejemską szop-
ką, kolędami, pastorałkami i nowo-
rocznym winszem, przeżyła kolejny 
rok. A tym, którzy nas nie przyjęli, 
teraz, za pośrednictwem pisma, 
życzę weselszych Świąt i Nowego 
Roku lepszego jeszcze, niż ostatni!

  Anna Musioł

Wesołą nowinę nasze pociechy 
z „Małej Brennej” zaniosły aż do 
Katowic. Na specjalne zaproszenie 
wojewody śląskiego Piotra Litwy 
wystąpiły podczas świątecznego 
spotkania, w którym uczestniczyli: 
Marszałek Województwa Śląskiego 
Wojciech Saługa, prezydent Kato-
wic, przedstawiciele duchowień-
stwa oraz śląskich służb munduro-
wych m.in. wojska, policji, straży 
granicznej i służby więziennej. 
Cały gmach Śląskiego Urzędu Wo-
jewódzkiego wypełnił się pięknym 
śpiewem naszych małych kolędni-
ków. Gratulujemy!
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Ciasto słonecznikowe najlepsze na święta! 

Już po raz piąty odbył się  
w Ustroniu Regionalny Konkurs 
Wyrobów Kulinarnych na Święta 
Bożego Narodzenia. Jak co roku or-
ganizator konkursu - Miejski Dom 
Kultury „Prażakówka” przy współ-
pracy z Urzędem Miasta Ustroń nie 
mogli narzekać na brak chętnych do 
uczestnictwa w smakowitej rywali-
zacji. Celem konkursu jest ukazanie 
kulinarnego i kulturowego dzie-
dzictwa oraz prezentacja wypieków 
z własnego regionu, zwłaszcza tych 

które przygotowywane są według 
dawnych, zanikających już recep-
tur. Wyroby kulinarne oceniane 
były w trzech kategoriach: I – ciasta, 
ciasteczka i inne słodkość, II – pasz-
tety i wędzonki oraz III – potrawy 
z ryb. Jury miało twardy orzech do 
zgryzienia, gdyż poza smakiem, ja-
kością i zapachem potraw, musiało 
zwrócić uwagę również na: wystrój  
stoiska, nazwy gwarowe przygo-
towanych wyrobów kulinarnych 
związane z własnym regionem, 

zgodność receptury z tradycją, po-
mysłowość, oryginalność, estetykę 
oraz sposób ich podania. 

Nasze Panie z Koła Gospodyń 
Wiejskich w Brennej nie dały szans 
konkurencji i przygotowując wy-
śmienite ciasto słonecznikowe 
zdobyły I miejsce w najsłodszej 
kategorii. Serdecznie gratulujemy 
zwycięstwa!

  Sonia Gawlas 

W krainie prezentów
Najbardziej na święta cieszą się 

dzieci. Białe szaleństwo, pięknie 
przystrojona choinka i oczywiście 
góra prezentów – to wszystko spra-
wia, że maluchy z niecierpliwością 
wyczekują pierwszej gwiazdki. To 
właśnie z myślą o nich również do 
Piwnicy Artystycznej zawitała bo-
żonarodzeniowa atmosfera. Akto-
rzy Teatru Profilaktyki i Edukacji 
„Maska” z Krakowa zabrali małych 
widzów w niezwykłą podróż do 
Laponii. W krainie wiecznego śnie-
gu, gdzie mieszka dobrze znany 
wszystkim dzieciom Święty Miko-
łaj, czekały nie lada niespodzianki. 
Mały tygrysek i jego przyjaciele po-
szukiwali magicznej fabryki prezen-
tów, jednak czy przez cały rok byli 

wystarczająco grzeczni, żeby dostać 
choć drobny upominek? Nasi milu-
sińscy pomogli bohaterom spełnić 
dobre uczynki, dzięki czemu każdy 
otrzymał wymarzony podarunek. 
Wszyscy wspólnie stwierdzili, że  
w życiu ważne jest by być uczciwym 
i przyjacielskim, gdyż dobro do nas 
powraca.

Wraz z nowym rokiem do Piw-
nicy Artystycznej zawitali nowi ak-
torzy i zupełnie nowe bajki.  Już 20 
lutego (piątek) na godzinę 16.30 
zapraszamy na przedstawienie p.t. 
„Królik Baks” w wykonaniu Teatru 
Urwis z Krakowa. Czekamy na Was!  

  Sonia Gawlas
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Tak witaliśmy Nowy Rok
To była noc szampańskiej za-

bawy! W gronie prywatnym, na 
imprezach i balach, przed te-
lewizorem oraz „pod chmurką” 
mieszkańcy gminy Brenna wita-
li Nowy 2015 Rok. W Parku Tury-
styki sylwester pod gwiazdami 
upłynął pod znakiem muzyki di-
sco. Nie zabrakło więc starych jak  
i współczesnych przebojów, któ-
re królują na polskich i zagranicz-
nych parkietach. Naszą breńską 
scenę opanował Dj Gieras, któ-
ry za sprawą magicznych konsoli  
w parę minut zapełnił tancerza-
mi cały amfiteatr. Dla tych, którzy 
ostatnie godziny starego roku mieli 
ochotę spędzić na sportowo, czyn-
ne było lodowisko. Ta niecodzienna 
i bardzo trafiona atrakcja sprawdza 
się zawsze, nawet wtedy, gdy zimo-
wa aura niekoniecznie chce zawitać 

w nasze rejony. Tuż przed północą 
Wójt Gminy Brenna Pan Jerzy Pilch 
złożył wszystkim przybyłym do Par-
ku Turystyki życzenia wszelkiej po-
myślności w nadchodzącym 2015 
Roku. Potem już tylko kilka minut 
zabawy i wreszcie wspólne odlicza-
nie. W Nowy Rok 
weszliśmy z wiel-
kim hukiem. Parę 
minut po pół-
nocy niebo nad 
Brenną rozświe-
tlił widowiskowy 
pokaz sztucz-
nych ogni. Uści-
skom, toastom, 
życzeniom nie 
było końca. Oby 
kolejne 365 dni, 
były równie uda-
ne jak miniona 

sylwestrowa noc, czego wszystkim 
czytelnikom Wieści szczerze życzę!  

  Sonia Gawlas
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Bale karnawałowe kiedyś a dziś…
Karnawał to od dawien dawna 

czas hucznych zabaw i balów or-
ganizowanych w okresie od Trzech 
Króli do Środy Popielcowej. Na wsi 
śląskiej znany pod nazwą mięso-
pustu. Według relacji najstarsze-
go pokolenia, bal był prawdziwym 
świętem dla całej wioski. Po dziś 
dzień zachowały się przenoszone  
z ust do ust ciekawe opowieści  
z tamtego okresu. Pomimo że obfito-
wał on czasem niełatwym, a miesz-
kańców wsi często trapiła bieda  
i choroby, to w karnawale znajdywali 
oni sposobność, aby rozweselić się  
i urozmaicić szarą rzeczywistość. Na 
przekór trudnym czasom w których 
żyli, karnawał stawał się dla nich 
okresem radości i czasem wszela-
kich zabaw. 

Tak było kiedyś, a dziś… Tradycje 
oczywiście pozostały. Bale organi-
zowane są po dziś dzień. Na szcze-
gólne wyróżnienie zasługują, te 
które przygotowywane są u nas na 
Śląsku Cieszyńskim przez Rady Ro-
dziców szkół podstawowych i gim-
nazjalnych. Nie inaczej jest w naszej 
gminie, gdzie tradycja karnawało-
wych balów nadal jest kultywowa-
na, a ich przygotowanie angażuje 
bez mała wszystkich mieszkańców 
miejscowości. W przygotowaniach  
i uczestnictwie biorą udział nie tyl-
ko rodzice dzieci uczęszczających 
do szkół, ale również lokalni przed-
siębiorcy, nauczyciele i mieszkań-
cy. Tradycyjnym miejscem, gdzie 
odbywa się bal karnawałowy or-
ganizowany przez Radę Rodziców 
przy SP nr 2 w Brennej Bukowej jest 
sala przy OSP. Tradycją od wielu 
lat jest tu także przygotowywanie 
przez dzieci i rodziców kotylionów. 
Dawnymi czasy kotyliony były na 
początku zabawy rozdzielane mię-
dzy tancerzy i tancerki. Zabawa 
polegała na tym, aby posiadacze 
jednakowych kotylionów odnaleź-
li się na sali i  o północy razem ze 
sobą zatańczyli. Dziś… tworzymy 
nową tradycję aby kotyliony stały 
się symbolem i pamiątką uczestnic-
twa w balu. Do innych tradycji, któ-

re corocznie są kultywowane przez 
organizatorów balów szkolnych 
jest przygotowanie słodkich wypie-
ków przez rodziców. Są one wspa-
niałym dodatkiem do wyśmienitej 
kuchni, która co roku jest wzboga-
cana o nowe potrawy. Na balu or-
ganizowanym na sali OSP w Bren-
nej oprawa muzyczna powierzona 
jest zespołom którzy dzięki ,,żywej” 
muzyce rozbawiają  gości do białe-
go rana. Wiadomo jest, że nie było 
jeszcze takiego roku w którym bal 
się nie odbył. Świadczy to więc  
o więzi emocjonalnej mieszkańców 
jak i dużym poczuciu odpowiedzial-
ności środowiska lokalnego za kul-
tywowanie tradycji regionalnych. 

Kiedyś a dziś… Czy dużo się 
zmieniło? Żyjemy w czasach, gdzie 
nie musimy urozmaicić szarą rze-
czywistość jak nasi przodkowie, ale 
czyż nie potrzebujemy odskocz-

ni od codziennych spraw i życia  
w biegu? Czy bale to przeszłość? 
Czy lubimy i potrzebujemy takich 
rozrywek? Na to pytanie odpo-
wiedzmy sobie po powrocie po 
którymś z nich. Ten, na który ja 
zapraszam odbędzie się 7 lutego 
2015 r. w OSP w Brennej Centrum. 
Wspaniałą zabawę zagwarantuje 
nam zespół Magnum, a z nim gość 
specjalny- uczestniczka II edycji 
programu TVP 2 ,,Bitwy na Głosy”. 
Pamiętajmy, że czas karnawału to 
czas zabawy, tańców i powszechnej 
radości. Niech także w dzisiejszych 
czasach będzie on dla nas świętem. 
Chyba każdemu z nas się przyda  
a bynajmniej nie zaszkodzi…

 Ilona Kamińska

 Rad Rodziców przy SP2  
      w Brennej Bukowej
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Dali popis swojego talentu
O tym, że watro pielęgnować 

młode talenty wiedzą wszyscy. 
Jaki potencjał drzemie w dzieciach 
i młodzieży naszej gminy przeko-
naliśmy się podczas świątecznych 
koncertów „Bazy Talentów”, które 
odbyły się w amfiteatrze w Par-
ku Turystyki oraz sali Mikroklimat  
w Górkach Wielkich. Ośrodek Pro-
mocji, Kultury i Sportu Gminy 

Brenna skupia ponad 230 uczniów, 
którzy pod czujnym okiem wykwa-
lifikowanych instruktorów dosko-
nalą swoje umiejętności taneczne, 
muzyczne, twórcze oraz manualne. 
Występy przed publicznością, którą 
w głównej mierze stanowią najbliż-
si naszych pociech to dla niech nie 
lada wyzwanie. Towarzyszący stres 
wydaje się jednak bardziej motywo-

wać niż paraliżować młode talenty, 
gdyż wszyscy wypadli świetnie!

W świątecznych koncertach 
udział wzięły grupy doskonalące 
swoje umiejętności muzyczne grając 
na przeróżnych instrumentach. 
Grupę świetnie zapowiadających 
się gitarzystów prowadzi dwóch 
instruktorów. Panowie Błażej Żur 
oraz Sebastian Kret zarażają swoją 
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Gimnazjaliści opanowali urząd
Jak działa urząd gminy? Z ilu 

referatów się składa? Gdzie należy 
złożyć wniosek o dowód osobisty? 
Na te i inne pytania uzyskali od-
powiedź gimnazjaliści z Brennej, 
którzy w ramach przedmiotu Wie-
dza o społeczeństwie, udali się na 
wycieczkę do urzędu gminy. Dla 
uczniów I klas szkół gimnazjalnych 
w programie nauczania WOS’u za-
warte są treści odnoszące się do 
samorządu terytorialnego. Wypra-
wa do samego „centrum informacji” 
okazała się dla młodzieży świetną 
okazją do zapoznania się z funkcjo-
nowaniem instytucji, z usług której 
już jako dorośli obywatele często 
będą korzystać.    

Uczniów i opiekunów po 
urzędzie gminy oprowadzał 
Sekretarz i Zastępca Wójta  
w jednej osobie – Pan Krzysztof Ma-
jeran. Omówił on schemat organi-
zacyjny urzędu, zadania samorządu 
gminnego, władzy wykonawczej  
i uchwałodawczej, przedstawił po-
szczególne referaty i sprecyzował 

ich kompetencję oraz przybliżył 
uczniom kwestię wyborów samo-
rządowych. Młodzieży o swoich 
obowiązkach pełnionych na sta-
nowisku Wójta Gminy opowiedział 
Pan Jerzy Pilch. Odważniejsi mie-
li również okazję usiąść w fotelu 
włodarza i przez chwilę poczuć 
jak wielka odpowiedzialność go-
spodarowania gminą spoczywa na 
jego barkach. W sali sesyjnej gim-
nazjaliści zajęli miejsca radnych  

i chętnie zadawali pytania dotyczą-
ce funkcjonowania samorządu tery-
torialnego. Najbardziej interesowa-
ły ich kwestie budowy skate parku, 
oświetlenia bocznych dróg i co 
ciekawe….zarobków urzędników. 
Przyszli petenci wyszli z tej lekcji 
bogatsi o nowe informację, które 
pozwolą im łatwiej odnaleźć się  
w dorosłym życiu.

  Sonia Gawlas       

pasją aż 48 uczniów naszej gminy. 
Zajęcia nauki gry zarówno na 
gitarze klasycznej jak i elektrycznej 
dają młodym muzykom możliwość 
wyboru instrumentu, który 
bardziej ich interesuje już na 
samym początku. Nie mniejszym 
zainteresowaniem cieczą się 
warsztaty prowadzone prze 
Pana Andrzej Żydka. Dwudziestu 
chętnych co tydzień spotyka się, 
aby swoją energię rozładować 
grając na bębenkach i perkusji. 
Wiele wysiłku i zaangażowania w 
naukę gry na mniej popularnym, 
ale bardzo trudnym instrumencie 
jakim jest akordeon, wkłada 
również grupa 6 osób prowadzona 
przez Pana Marka Bronowskiego. 
Pani Dorota Musialik swoją miłość 
do skrzypiec stara się przelać na 15 
swoich podopiecznych. 

Wszyscy uczestnicy świątecz-
nych koncertów zostali nagro-

dzeni gromkimi brawami. Bardzo 
dumni z występów uczniów byli 
sami instruktorzy, dla których 
praca z młodym pokoleniem jest 

szczerą przyjemnością. Brawa 
dla naszych zdolnych uczniów!  

  
  Sonia Gawlas



19 Strona 19

W
ieści znad

 Brennicy

Wieści znad Brennicy

GOPS/ProfilaktykaGOPS/Profilaktyka

„Narkotyki, dopalacze, 
uzależnienia behawioralne” 

„Narkotyki, dopalacze, uzależ-
nienia behawioralne ” to  zreali-
zowane w dniu 15.12.2014 r. dla 
uczniów klas drugich i trzecich Gim-
nazjum ZSP w Górkach Wielkich,  
a w dniu 18.12.2014 r. dla  nauczy-
cieli i rodziców uczniów Gimna-
zjum w Brennej zajęcia warsztato-
we z zakresu psychospołecznych, 
medycznych i prawnych aspektów 
związanych ze zażywaniem i spo-
żywaniem substancji psychoaktyw-
nych. Celem zrealizowanych warsz-
tatów było m.in. obalenie nadal 
panujących w naszej społeczności 
mitów i stereotypów „Mnie i nas to 
nie dotyczy”, „Mnie i nas to nie spo-
tka” itp., które wypierając  i uspoka-
jając nas łagodzą obawy, zwalniają  
i rozgrzeszają z poczucia obowiązku  
i odpowiedzialności, ułatwiając nam 
tym samym komfort bezproblemo-
wego życia. Nic bardziej złudnego. 
Problem narkomanii, czy to się ko-
muś podoba czy nie,  jest i eskaluje 
również na terenie naszej gminy. 
Skierowany do rodziców program 
przypomniał i zwrócił szczególną 
uwagę na to, że to nie szkoła i inne 
jednostki organizacyjne, a rodzic 
w pierwszej kolejności ma obowią-
zek zadbać o swoje dziecko oraz 
ponosi główną odpowiedzialność 
względem swoich pociech. Rodzi-
ce dzieci, których dotknął problem 
potwierdzają, że największym dra-
matem życiowym dla nich był dzień 
przebudzenia i zderzenia się z bo-
lesną, przerażającą rzeczywistością, 
a dla niektórych dzień, w którym 
po raz ostatni odprowadzali swo-
je dziecko na miejsce ostatniego 
spoczynku. Od problemu narko-
manii, który jest przez media, po-
lityków i tzw. celebrytów minima-
lizowany, a preferowany jako coś 
niegroźnego, będącego trendy, 
nie uciekniemy. Możemy jednak 
przeciwstawić się temu zjawisku 
poprzez zrozumienie zagrożenia, 
stałą współpracę oraz konsekwent-

ne wspólne działania na zasadzie 
- rodzic - szkoła,  rodzic- instytucje 

- ratując w ten sposób największe 
dobro,  jakim jest zdrowie i życie.  

  Krystian Fest 
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Sprawozdanie z działalność gminnej 
sekcji lekkoatletycznej

Zakończył się rok 2014. Był to 
niezwykle udany okres dla dzie-
ci i młodzieży trenującej w gmin-
nych sekcjach lekkoatletycznych 
działających przy szkolnych świe-
tlicach środowiskowych. To już 
czwarty rok wspólnych treningów 
i zawodów. Młodzież miała możli-
wość startowania w przeróżnych 
zawodach o różnej randze, od 
biegów ulicznych po starty na mi-
strzostwach śląska, makroregionu,  

a nawet finałach ogólnopolskich. 
Wiele z tych występów kończyło 
się dla nas bardzo dobrze. Najwięk-
szą popularnością wśród uczniów 
podstawówek cieszyły się czwart-
ki lekkoatletyczne. W tym roku   
w eliminacjach startowało ok. 40 
uczniów naszych szkół, z nich aż 
szesnastu uzyskało prawo startu w 
Ogólnopolskim finale Czwartków 
Lekkoatletycznych w Łodzi, gdzie 
najlepiej spisał się uczeń SP1 Bren-
na Leśnica Dawid Oleś zdobywając  
4 miejsce w biegu na 1000m i Julia 
Kocurek z ZSP Górki zajmując 8 miej-
sce w rzucie piłeczką palantową.

W okresie wiosennym  najlepsi 
nasi biegacze startowali w zawo-
dach rangi mistrzowskiej, gdzie 
osiągnęliśmy najlepsze w historii 
naszej sekcji wyniki: 

Radosław Greń zdobył tytuły:

- Mistrza Województwa w biegach 
przełajowych w Rudzie Śląskiej, 
- Mistrza Województwa w biegach 
górskich w Bielsku 
- Mistrza Międzywojewódzkich bie-
gów przełajowych w Mysłowicach. 

 Dawid Oleś  zdobył srebrny me-
dal w Mistrzostwach  Województwa  
w biegach przełajowych w Ru-
dzie Śląskiej i srebrny podczas Mi-
strzostw Województwa w biegach 
górskich w Bielsku. Dodatkowo  

w kategorii dziewcząt w ścisłej czo-
łówce Województwa nadal plasowa-
ła się Agnieszka Greń (srebrny me-
dal na Mistrzostwach Województwa 
w biegach górskich w Bielsku) oraz 
Nadia Krzempek i Patrycja Chujeba.

Nadia Krzempek zdobyła srebr-
ny medal  w Mistrzostwach Wo-
jewództwa w biegach górskich. 

W czerwcu ważnym wydarze-
niem było nawiązanie współpracy 
z UKS Brenna Górki. Postanowio-

Uczniowie gminy Brenna po zawodach w Skoczowie.

Nasi medaliści po Mistrzostwach Województwa Śląskiego w biegach górskich.  Stoją od lewej: 
Dawid Oleś , Nadia Krzempek, Jakub Krzempek, Radosław Greń, Agnieszka Greń i Daniel Oleś.

SportSport
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Uczniowie gminy Brenna po zawodach w Skoczowie.

no rozszerzyć działalność klubu  
o sekcję lekkoatletów, co umożli-
wiło starty naszym zawodnikom na 
zawodach rangi mistrzowskiej na 
stadionie. Już w pierwszym poważ-
nym starcie jakim były Mistrzostwa 
Województwa w Lekkiej Atletyce 
dzieci, na stadionie w Sosnowcu 
wystartowała ośmioosobowa   gru-
pa naszych zawodników. Zdoby-
liśmy 3 złote medale!!! Radosław 
Greń w biegu na 1 km, Nadia Krzem-
pek w biegu na 600m, oraz Julia Ko-
curek w rzucie piłeczką palantową.

Bardzo dobrze 
zaprezentowała się 
reszta lekkoatletów 
zajmując czołowe 
miejsca : Natalia Chra-
pek, Dawid i Daniel 
Oleś , Samuel Kucze-
ra i Patrycja Chujeba

Na zakończenie 
zmagań złoty medal 
dołożyła nasza junior-
ka Agnieszka Greń, 
która była najlepsza  
w biegu na 1500m. Za-
wody juniorów odby-
ły się w Bielsku Białej.

W okresie jesien-
nym po raz kolejny 
rozpoczęliśmy rywa-

lizację w Skoczowskich Czwartkach 
Lekkoatletycznych i startowali-
śmy w licznych biegach ulicznych 
takich jak „Bieg o Złoty Dziegiel” 
w Dzięgielowie, Biegu Legionów 
w Ustroniu, Krosie Beskidzkim  
w Węgierskiej Górce, Biegu Niepod-
ległości w Czechowicach. Spotkać 
nas było można podczas niektó-
rych edycji PARK RUN w Cieszynie.

Łącznie nasi zawodnicy zdobyli 
11 medali na zawodach rangi mi-
strzostw województwa i  makro-

regionu, co jest dużym sukcesem. 
Zapraszamy na treningi, które dla 
początkujących odbywają się w po-
niedziałki o 15.30 przy SP2 i w środy 
o 15.00 przy Gimnazjum w Brennej

Zapraszamy do odwiedzenia na-
szej strony internetowej: 
lekkawbrennej.blogspot.com 

Trener: Tomasz Dybczyński

Złoci medaliści: Radosław Greń, Nadia Krzempek i Julia Kocurek z trenerem.

Lekkoatleci UKS Brenna-Górki po zawodach w Sosnowcu.
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„Boski” piłkarz z Brennej
Idei wychowania młodzie-

ży przez sport podejmowało się  
i podejmuje bardzo wielu ludzi. Nie 
inaczej jest w przypadku księdza 
Marcina Pompera, który od kilku lat 
organizuje turnieje ministrantów 
„Bosko Cup”.

Tegoroczne, „boskie” zma-
gania zakończyły się turniejem  
w Wapienicy, który wygrała druży-
na reprezentująca województwo 
małopolskie – Harmęże, pokonując 
w finale reprezentantów Śląska – 
Brenną. Nie bez przyczyny wspomi-
namy o tym wydarzeniu, gdyż naj-

lepszym zawodnikiem rywalizacji 
wybrano Jana Gawlasa, mieszkańca 

naszej miejscowości. Breński mini-
strant otrzymał także tytuł Piłkarza 
Roku 2014. Na jego kandydaturę 
głos oddały 63 osoby. Gratulujemy 
Jankowi sukcesów sportowych!

  
  fot. portal ox.pl
  
  Krzysztof Gawlas
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Półfinały siatkówki
O tym, że w kategorii 

Gimnazjum najlepiej w naszej 
gminie radzą sobie reprezentantki  
i reprezentanci Gimnazjum Brenna 
wiedzieliśmy od dawna. Nie znali-
śmy jednak odpowiedzi na pytanie 
czy mimo lokalnej dominacji obie 
drużyny są na tyle silne, by prze-
brnąć przez półfinały powiatowe, 
bo to jak wiadomo jedyna droga do 
upragnionego finału. Odpowiedź 
na tę niewiadomą poznaliśmy we 
czwartek 22 stycznie br., kiedy to na 
sali gimnastycznej w Brennej Leśni-
cy rywalizowali chłopcy, zaś dziew-

czyny toczyły boje na parkiecie  
w Gimnazjum w Brennej. W obu ry-
walizacjach we wspomnianych Po-
wiatowych Półfinałach Szkół Gim-
nazjalnych w Siatkówce najlepiej 
wypadli przedstawiciele Gimna-
zjum nr 4 ze Skoczowa, wygrywając 
w obu kategoriach, męskiej i żeń-
skiej. Reprezentujący naszą gmi-
nę Gimnazjaliści zajęli 3 miejsce,  
z kolei Gimnazjalistki 2.

Pełne wyniki Powiatowych 
Półfinałów Szkół Gimnazjalnych  
w Siatkówce.

Kategoria chłopcy:
1. Gimnazjum nr 4 Skoczów
2. Gimnazjum Chybie-Mnich
3. Gimnazjum Brenna
4. Gimnazjum Pruchna

Kategoria dziewczyny:
1. Gimnazjum nr 4 Skoczów
2. Gimnazjum Brenna
3. Gimnazjum Mnich
4. Gimnazjum Chybie

  Krzysztof Gawlas
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Gwiazdkowy Turnieju Tenisa Stołowego  
o Mistrzostwo Gminy Brenna

SportSport

Przedświąteczny  czas to nie 
tylko okres przygotowań do 
przeżywania wyjątkowych chwil  
w rodzinnym gronie, ale również 
moment, w którym nie można za-
pomnieć o aktywnym wypoczyn-
ku. Dobry przykład takiej pozy-
tywnej praktyki dali uczniowie 
Szkół Podstawowych i Gimna-
zjów naszej gminy, którzy właśnie  
w tym przedświątecznym czasie 
skonfrontowali swoje umiejętności 
w turnieju tenisa stołowego, który 
odbył się na Hali Sportowej LKS „Be-
skid” w Brennej Centrum. Nie trzeba 
chyba dodawać, że każdy ze startu-
jących miał chrapkę na zwycięstwo, 
a pojedynki były bardzo zacięte. 
Kilkugodzinne zmagania pozwoliły 
wyłonić zwycięzców oraz pozosta-
łych laureatów, a tych pucharami  
i dyplomami odznaczył Wójt Gminy 
Brenna – Jerzy Pilch, który podsu-
mowując turniej, złożył wszystkim 
przybyłym świąteczne życzenia.

Wyniki turnieju

Kategoria SP 1-2 
Dziewczyny    
1. Kinga Olszar 
SP2 Brenna Bukowa  

2. Małgorzata Zielińska  
SP2 Brenna Bukowa  

 
3. Zuzanna Madzia  
SP2 Brenna Bukowa

Chłopcy
1. Mateusz Holeksa
SP2 Brenna Bukowa
2. Michał Hubczyk 
SP2 Brenna Bukowa
3. Dawid Puzoń 
SP2 Brenna Bukowa

Kategoria SP 3-4
Dziewczyny 
1.Aleksandra Jaworska
SP2 Brenna Bukowa  
2.Kamila Greń
SP2 Brenna Bukowa  
3.TatianaGreń 
SP2 Brenna Bukowa

Chłopcy
1. Igor Greń 
SP1 Brenna Leśnica
2.Leon Sadlok 
SP2 Brenna Bukowa
3. Dawid Greń 
SP2 Brenna Bukowa

Kategoria SP 5-6
Dziewczyny
1. Patrycja Chujeba 
SP2 Brenna Bukowa  
2. Agnieszka Greń
SP2 Brenna Bukowa  
3. Magdalen Greń 
SP1 Brenna Leśnica  

 
Chłopcy
1. Filip Holeksa 
SP2 Brenna Bukowa
2. Nikodem Greń 
SP Górki Wielkie
3. Mateusz Męcnarowski 
SP2 Brenna Bukowa

Kategoria Gimnazjum
Dziewczyny
1.Natalia Setnicka  
2.Kamila Heller 
3.Wioletta Holeksa

Chłopcy
1.Dominik Olchawa
2. Patryk Kłósko
3. Daniel Krzempek

W kategorii Gimnazjów wystar-
towali tylko uczniowie Gimnazjum 
Brenna.

  Krzysztof Gawlas
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Dolina Leśnicy powiększa przewagę
Chyba niewiele osób wytypowa-

ło rozstrzygnięcia, które padły w 13 
kolejce VIII Amatorskiej Ligi FUTSA-
LU o Puchar Rady Gminy Brenna. 
Wszystkie drużyny, prócz wspo-
mnianego w tytule artykułu lidera, 
mające chrapkę na mistrzostwo, 

jednogłośnie zagrały pod właśnie 
lidera. Swoje mecze zremisowa-
ły: Diverso Thermo Projekt i Vifnet 
Mario-Team, zaś Niebieska Erka do-
znała porażki. Skrzętnie wykorzy-
stała to liderująca ekipa, która na  
5 kolejek przed końcem rozgrywek 
zrobiła milowy krok w kierunku 
zdobycia czempionatu. Nie można 
jednak przekreślać żadnej z drużyn 
z miejsc 2-4, ponieważ każda z nich, 
bez wyjątku może myśleć o końco-
wym zwycięstwie, nie można też wy-
kluczyć, że kwestia tytułu rozstrzy-
gnie się, wzorem z ubiegłego roku, 
w ostatniej kolejce. Trudno się jed-
nak spodziewać, by równo grająca 
w czasie całej rywalizacji Dolina Le-

śnicy w końcówce złapała zadyszkę  
i dała sobie odebrać tryumf, tym 
bardziej że jej szeregi zasilił Ma-
teusz Bralewski, bramkostrzelny  
i  doskonale wszystkim znany  
z udziału w amatorskich rozgryw-
kach w naszym regionie. Można 

zaryzykować stwierdzenie, że po 18 
kolejce układ miejsc 1-4 pozostanie 
bez zmian, jednak 13 kolejka poka-
zała, że takie ryzyko może się nie 
opłacić.

 W wyścigu o koronę króla 
strzelców sytuacja nie mniej cieka-
wa, jak w walce między drużynami. 
Tutaj zacięte boje na bramki toczą 
między sobą: Marcin Jasiński (Nie-
bieska Erka), Roman Chmura (Di-
verso Thermo Projekt), Jakub Wali-
czek (Pasterny Przyjaciele), Andrzej 
Sikora (Dolina Leśnicy) oraz Mate-
usz Kluz (Alco-Skład). Mimo sporej 
przewagi  bramkowej liderującego 
snajpera Niebieskiej Erki, która nad 
drugim w klasyfikacji wynosi 6 bra-

mek (26:20 – przyp. red.), zawodnik 
„Niebieskich” nie może spać spokoj-
nie.” Grupa pościgowa” wyraźnie nie 
powiedziała jeszcze ostatniego sło-
wa, co wskazuje na nie lada emocje 
do samego końca.

Klasyfikacja strzelców:
1. Marcin Jasiński 
(Niebieska Erka) – 26 goli
2. Roman Chmura 
(Diverso Thermo Projekt) - 20 goli
3. Jakub Waliczek 
(Pasterny Przyjaciele), 
Andrzej Sikora 
(Dolina Leśnicy) – 18 goli
4. Mateusz Kluz 
(Alco-Skład) – 17 goli

  Krzysztof Gawlas
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V Międzywojewódzki Mikołajowy Turniej Dzieci  
w Judo o Puchar Wójta Gminy Brenna 

W dniu 6 grudnia 2014 r. na Hali 
Sportowej Zespołu Szkół Publicz-
nych w Górkach Wielkich odbył się 
V Międzywojewódzki Mikołajkowy 
Turniej Dzieci w Judo o Puchar Wój-
ta Gminy Brenna, w którym  udział 
wzięło 223 zawodników z 14 klu-
bów sportowych. W tegorocznym 
Turnieju Stowarzyszenie Sportowe 
,,DĄB” Dębowiec reprezentowa-
ło 22 zawodników w tym 10 za-
wodników z sekcji gminy Brenna 
zdobywając medale w poniżej po-
danych kategoriach wagowych.                                                                                                         

Klasyfikacja indywidualna:
1. Łukasz Małysz – kategoria wago-
wa 22 kg - I miejsce 
2. Jędrzej Kurdun – kategoria wago-
wa 24 kg - II miejsce
3. Gabriel Greń – kategoria wagowa 
25 kg - II miejsce
4. Krzysztof Jamróz  – kategoria wa-
gowa 25 kg - III miejsce
5. Justyna Kłósko – kategoria wago-
wa 30 kg - III miejsce
6. Aleksander Kurdun – kategoria 
wagowa 31 kg - I miejsce
7. Kacper Bury – kategoria wagowa 
32 kg - II miejsce
8. Mateusz Madzia – kategoria wa-
gowa 37 kg - I miejsce
9. Filip Wantulok  – kategoria wago-
wa 42 kg - III miejsce  
10. Weronika Wieczorek – kategoria 
wagowa 45 kg - I miejsce 

Klasyfikacja drużynowa:
I miejsce - U.K.S. Sosnowiec 
II miejsce - KOKA  Jastrzębie Zdrój
III miejsce - JANOSIK Bielsko - Biała 
IV miejsce - Stowarzyszenie  
    Sportowe ,,DĄB” Dębowiec  
V miejsce - GWARDIA Bielsko - Biała 
VI miejsce -U.K.S. Rydułtowy  
VII miejsce - Żylina    
     

 opr. Krystian Fest
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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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