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Moc wyróżnień dla Gminy Brenna

Bacówka na Buczu

Nagrody sportowe
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Informacje/Wydarzenia

Od Redakcji
Jesień, dla wielu jest najpięk-

niejszą porą roku. Wprawdzie czuć 
nadchodzącą zimę, jeszcze opor-
nie, ale powoli przekonujemy się do 
czapek i szalików, to spokój i barw-
ność jesiennych miesięcy, po minio-
nych gwarnych i upalnych letnich 
dniach, jest kojąca. To idealny mo-
ment, aby zwolnić, zatrzymać się, to 
też idealny czas na górskie wędrów-
ki, do których serdecznie zaprasza-
my. Nasze beskidzkie szlaki o każdej 
porze roku są piękne, ale w barwach 
jesiennych, oświetlone paździer-
nikowym słońcem są wyjątkowe. 

A co czeka na Was nasi Czytelnicy 
w najnowszym numerze Wieści? 
Przede wszystkim chwalimy się, bo 
jest czym. Nasza gmina, mieszkań-
cy wygrywają konkursy, odbierają 
nagrody, wyróżnienia. Cieszymy 
się, że zarówno w sporcie, kulturze, 
turystyce, jak i przyrodzie jesteśmy 
zauważani i doceniani. Poza tym 
zachęcam do lektury tekstu o na-
szych rękodzielnikach beskidzkich, 
których pięknie zdjęcia, autorstwa 
Adama Brzozy, mogą Państwo oglą-
dać na okładce niniejszego wyda-
nia. Chciałabym również serdecznie 

zaprosić wszystkich, zarówno mło-
dych, jak starszych do podzielenia 
się swoimi bądź rodzinnymi wspo-
mnieniami z dzieciństwa w daw-
nej Brennej. Państwa wspomnienia 
i pamiątki stanowić będą cenne 
świadectwo przeszłości naszej wsi, 
zobrazuje dzieciństwo w Brennej, 
które w przyszłości przedstawione 
będzie w wyremontowanym bu-
dynku Starego Kina. Szczegóły na 
tylnej okładce Wieści. Życzę miłej 
lektury. 

  Dorota Greń
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Szanowni Mieszkańcy Brennej i Górek
Kolejne wydanie naszej gminnej 

gazetki to dla mnie okazja, aby na 
jej łamach spotkać się z Wami dro-
dzy Czytelnicy. Z każdym dniem, 
krok po kroku przesuwamy się  
w kierunku jesieni. Myślę, że budzi 
się jeszcze w nas tęsknota za cie-
płymi, długimi letnimi wieczorami. 
Twardą i rozgrzaną ziemię ostudzi-
ło kilka deszczowych dni, przywra-
cając jej higroskopijną normalność. 
Równowaga w przyrodzie podpo-
wiada nam, jak radzić sobie w życiu, 
aby utrzymać stabilność na wielu 
płaszczyznach funkcjonowania. 
Rozpoczęty październik zapewne 
zechce nam pokazać przepiękną 
paletę barw i jesiennych kolorów.  
Zechciejmy przez chwilę zatrzymać 
się na szlakach czy uliczkach naszej 
gminy,   aby docenić piękno przyro-
dy, dającej nam poczucie satysfakcji 
i dumy bycia jej mieszkańcem. Dla 
nas tutaj urodzonych  i wszystkich 
mieszkających otaczająca ziemia  
i cała jej przyroda jest „Ojcowskim 
domem, istnym rajem. Darem ojca 
niebieskiego”. Drodzy mieszkańcy, 
rozlegający się dźwięk pił motoro-
wych i domowych cyrkularek jest 
znakiem, że rozpoczęły się już na 
dobre przygotowania do okresu je-
sienno-zimowego. Tak jak w każdym 
gospodarstwie domowym, dobrze 
zorganizowana praca jest dopaso-
wana do potrzeb i oczekiwań, tak  
i my w urzędzie wspólnie z radny-
mi pragniemy się przygotować  do 
realizacji zadań zaplanowanych do 
końca roku. Przed nami bardzo trud-
ny okres już rozpoczętych prac nad 
konstrukcją budżetu na 2016 rok.  
Do zagadnień budżetowych będzie-
my jeszcze wracać przy okazji kolej-
nych spotkań. 

Obecnie najważniejszą dla nas 
sprawą jest zakończenie rozpoczę-
tych inwestycji i ich należyte roz-
liczenie. Są to zagadnienia dosyć 
skomplikowane i długotrwające,  
o czym mogli się przekonać miesz-
kańcy  ulicy Zalesie, którzy dopie-
ro od niedawna mogą cieszyć się 
oświetleniem ich ulicy. Kosmetycz-
ne prace  trwają przy zakończeniu 
inwestycji drogowych zarówno na 

Informacje/WydarzeniaInformacje/Wydarzenia

drogach gminnych, jak i powiato-
wych. Oczekiwania dotyczące po-
prawy nawierzchni dróg i chodni-
ków są ogromne. Obraz skali tego 
zjawiska dały mi liczne spotkania 
z Wami drodzy Mieszkańcy. Mam 
świadomość, że tylko cząstka zosta-
ła zrealizowana i że nie spełniłem 
wielu oczekiwań. Proszę Was o wy-
rozumiałość i czas, nie jest to wy-
nik mojej złej woli, naprawdę wiele 
czynników ma wpływ na kolejność 
i wybór zadania. Droga to nie tylko 
nawierzchnia, chociaż niewątpliwie 
jest ona najważniejsza, to utwar-
dzone jej pobocza, należyte odwod-
nienie, stabilizacja gruntu, wykasza-
nie poboczy itd. , a co najważniejsze 
możliwość zdobycia na to środków 
finansowych. Świadomy ogromu 
prac postanowiłem utworzyć od 
jesieni tego roku brygadę remonto-
wo-drogową, która funkcjonując w 
strukturach Zakładu Budżetowego 
z pewnością przyczyni się do zwięk-
szenia intensywności prac. Obec-
nie skomplikowana 
procedura przetar-
gowa mocno wy-
dłuża czas realizacji 
zadań. Cieszę się, że 
udaje się systema-
tycznie realizować 
inwestycje kanali-
zacji na terenie Gó-
rek. Tegoroczna su-
sza utwierdziła nas  
w przekonaniu, że 
trafne było przy-
gotowanie do-
kumentacji na 
budowę dwóch od-
cinków wodociągu  
o łącznej długości 
15 km. 

Udało się zreali-
zować wiele drob-
nych tematów, które 
od dłuższego czasu 
czekały na swoją 
kolej. O kilka z nich 
możecie pogłębić 
wiedzę w dalszej 
części gazetki.

 Proponuję od-
począć chwilę od 

inwestycji i zwrócić Waszą uwagę na 
osiągnięcia, nagrody i wyróżnienia 
promujące naszą Gminę na terenie 
całego kraju. Cieszę się niezmier-
nie, że Senat RP docenił osiągnięcia 
gminy w konkursie Eko-innowacji. 
Duży sukces odnieśliśmy w konkur-
sie „Karpacka Gmina”, zdobywając 
certyfikat i statuetkę. W dziedzinie 
sportu za sprawą uzdolnionej naszej 
młodzieży szkolnej uplasowaliśmy 
się na 2 miejscu w powiecie cieszyń-
skim. Liczę na to, że wiele zadań, do 
których realizacji przystępujemy, 
spotka się z dużym uznaniem u od-
biorców. Na koniec drodzy czytelni-
cy zechciejmy pamiętać o świętach 
i uroczystościach najbliższych tygo-
dni. Do następnego spotkania, ży-
czę miłej lekturty.

      
 Jerzy Pilch
 Wójt Gminy Brenna
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Gmina Brenna Ekoinnowacyjna
Gmina Brenna została laureatem 

konkursu „Gmina Ekoinnowacji”. 
Konkurs, adresowany do gminnych 
jednostek samorządu terytorial-
nego z terenu całej Polski, został 
zorganizowany przez Fundację 
Promocji Gmin Polskich. Przed-
miotem konkursu były konkretne 
przedsięwzięcia organizacyjne lub 
inwestycyjne zrealizowane z klu-
czowym udziałem gminnej jednost-
ki samorządu terytorialnego, które 
wyróżniały się innowacyjnością 
ekologiczną. Gminna Brenna zosta-
ła nagrodzona za przeprowadzenie 
badań monitoringowych i utworze-
nie obserwatorium nietoperzy w 
Gimnazjum w Brennej.

Uroczystość wręczenia nagród 
odbyła się 22 września w Senacie 
RP. Przewodnicząca Komisji Środo-
wiska senator Jadwiga Rotnicka i 
prezes Fundacji Promocji Gmin Pol-
skich Andrzej Rostkowski wręczy-
li nagrody uczestnikom konkursu 

„Gmina Ekoinnowacji”. Brenna zna-
lazła się w gronie 20 najlepszych 
gmin z terenu całego kraju, które 
mogą pochwalić się osiągnięciami 
na rzecz ekologii i poszanowania 
środowiska naturalnego. Uroczy-

stość poprzedziła konferencja, zor-
ganizowana przez Komisję Środo-
wiska we współpracy z Fundacją 
Promocji Gmin Polskich.

  UG Brenna

Rozstrzygnięcie konkursu „Karpacka Gmina”

25 września 2015 r. w Sromow-
cach Niżnych Wójt Gminy Brenna 
Jerzy Pilch uczestniczył w II Forum 
Karpackich Gmin, podczas którego 
ogłoszono wyniki Konkursu „Kar-
packa Gmina”. Konkurs był częścią 
projektu pt. „Karpaty łączą – mecha-
nizm konsultacji i współpracy dla 
wdrażania Konwencji Karpackiej” 
współfinansowanego w latach 2012 
- 2015 przez Szwajcarię w ramach 
szwajcarskiego programu współ-
pracy z nowymi krajami członkow-
skimi Unii Europejskiej. Jego celem 
było upowszechnienie informa-
cji o zapisach Ramowej Konwen-
cji o Ochronie i Zrównoważonym 

Rozwoju Karpat oraz wyróżnienie 
Gmin, które uwzględniają cele 
ochrony i zrównoważonego użytko-
wania różnorodności biologicznej 
i krajobrazowej w swojej polityce 
rozwoju oraz w realizacji działań 
własnych. Każda ze zgłoszonych 
gmin miała przygotować prezenta-
cję multimedialną, która obrazowa-
łaby walory kulturalne, społeczne i 
przyrodnicze miejscowości, a także 
udowadniałaby jej karpacki charak-
ter. W konkursie zwyciężyła gmi-
na Raciechowice, II miejsce zajęła 
gmina Zarszyn, natomiast III gmina 
Istebna. Gmina Brenna w pierw-
szym etapie konkursu zajęła II miej-
sce, w drugim otrzymała wyróżnie-
nie. Wszystkim, którzy oddali głos 
na naszą miejscowość serdecznie 
dziękujemy. Gratulujemy zwycięz-
com, a szczególnie najbliższej nam 
wśród zgłoszonych miejscowości - 
Istebnej.

   OPKiS
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Starostwo nagrodziło sportowców
Uroczyste wręczenie nagród dla 

sportowców powiatu cieszyńskiego 
rozpoczął w kilku słowach Starosta 
Cieszyński Janusz Król, nie kryjąc 
zadowolenia z faktu, że w naszym 
powiecie zamieszkuje wielu bardzo 
dobrych sportowców, którzy osią-
gają sukcesy w swoich dziedzinach. 
Sternik powiatu podziękował oso-
bom, które wspierają sport, przy-
czyniając się do progresu wyników 
naszych reprezentantów, na końcu 
zaś życzył wszystkim wytrwałości i 
determinacji w czasie realizacji za-
łożonych celów.

Cieszy fakt, że w tym ważnym 

dla powiatowego sportu dniu, swo-
je pięć minut miała także Gmina 
Brenna, która zajęła II miejsce we 
współzawodnictwie sportowym 
gmin w roku szkolnym 2014/2015. 
Z pewnością dużą zasługę w tym 
miała Szkoła Podstawowa nr 2 z 
Brennej Bukowej, która wśród szkół 
podstawowych okazała się bezkon-
kurencyjna.

Powody do radości dała także 
Anna Chrapek – zawodniczka LKS 
„Beskid Brenna”, trenująca skibo-
by, która zdobyła brązowy medal 
w Kombinacji, w kategorii juniorów 
na Mistrzostwach Świata w Austrii. 

Młoda reprezentantka breńskiego 
Beskidu odebrała nagrodę z rąk 
Starosty Cieszyńskiego i Przewod-
niczącego Rady Powiatu Cieszyń-
skiego.

Nagrodę dla Gminy Brenna ode-
brał zastępca Wójta – Pan Krzysz-
tof Majeran, z kolei dla SP2 Bren-
na Bukowa Pani Bożena Podżorska 
– nauczycielka WF tutejszej szkoły, 
współautorka sukcesu sportowego 
swoich podopiecznych.

  Krzysztof Gawlas

Bardzo przepraszam Sz. P. Tomasza Dybczyńskiego 
za zniesławienie i rozpowszechnianie nieprawdziwych, 

szkalujących informacji na Jego temat.  
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II i III miejsce dla OSP Brenna Centrum   
w Zawodach Sportowo - Pożarniczych

12 września 2015 r. na boisku 
sportowym  Ustroń Nierodzim  od-
były się Międzygminne Zawody 
Sportowo – Pożarnicze Ochotni-
czych Straży Pożarnych z gminy  
Brenna i miasta Ustroń. Do wal-
ki  stanęło 12 drużyn męskich ka-
tegorii A oraz 1 drużyna żeńska 
kategorii C.   Zawodnicy  rywali-
zowali w dwóch konkurencjach:                                                                          
I konkurencja - sztafeta pożar-
nicza 7x50 m z przeszkodami, 
polegająca na pokonaniu 350 
m toru przeszkód podzielone-
go na 7 odcinków po 50 m każdy.                                                         
II konkurencja - ćwiczenie bo-
jowe, polegające na uruchomie-
niu motopompy, zbudowaniu linii 

ssawnej, linii głównej oraz dwóch 
linii gaśniczych, zassaniu wody i 
jej tłoczeniu na linie gaśnicze oraz 
przewróceniu pachołków i obróce-
niu tarczy prądem wody. Końcową 
klasyfikację drużyn w zawodach 
ustalono na podstawie sumy punk-
tów uzyskanych przez drużynę w 
ćwiczeniu bojowym i sztafecie po-
żarniczej. Rywalizacja w grupie A 
mężczyzn zakończyła się sukcesem  
drużyny z OSP Lipowiec i zdoby-
ciem superpucharu. Miejsce dru-
gie zajęli ochotnicy z OSP Brenna 
Centrum, którzy uzyskali  najlep-
szy czas w sztafecie pożarniczej.                                                                                                                        
Startujące drużyny otrzymały pu-
chary i nagrody ufundowane przez 

Pana Jerzego Pilch  Wójta Gminy 
Brenna oraz Burmistrza Miasta 
Ustroń Pana Ireneusza Szarca.

W ubiegłą sobotę 26 września 
2015 roku  w Wiśle odbyły się Po-
wiatowe Zawody Sportowo - Pożar-
nicze. Naszą Gminę reprezentowały  
dwie drużyny męskie: OSP Brenna 
Centrum OSP i  Gorki Wielkie. W gru-
pie A (mężczyźni)   na najwyższym 
stopniu podium stanęli  druhowie 
z OSP Mnich,    którzy wyprzedzili  
drużynę  z OSP Marklowice Górne. 
Na trzecim miejscu  uplasowała się 
drużyna z OSP Brenna Centrum.

  Jan Czernicki
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Agroturystyka „Pod Lipowskim Groniem” 
najlepszym gospodarstwem agroturystycznym 

w województwie śląskim

Informacje/WydarzeniaInformacje/Wydarzenia

Powoli mijający rok okazał się 
szczęśliwy dla Państwa Klus, któ-
rych gospodarstwo agroturystycz-
ne „Pod Lipowskim Groniem” ode-
brało dwie nagrody, najpierw zajęło 
trzecie miejsce w regionalnym kon-
kursie „Nasze Kulinarne Dziedzic-
two-Smaki Regionu”, a następnie 
pierwsze miejsce w „Wojewódzkim 
Konkursie na Najlepsze Gospodar-
stwo Agroturystyczne”.  Państwu 
Klus gratulujemy sukcesów, życzy-
my dalszego rozwoju i satysfakcji 
z pracy, a Państwa zapraszamy do 
przeczytania krótkiej rozmowy jaką 
przeprowadził pracownik Informa-
cji Turystycznej z Panią Izabelą.

Informacja Turystyczna: Jak to 
się stało, że zdobyli  Państwo I miej-
sce w konkursie na Najlepsze Go-
spodarstwo Agroturystyczne?

Izabela Małysz-Klus: 23 lipca br. 
zgłosiłam się do wojewódzkiego 
konkursu na najlepsze gospodar-
stwo agroturystyczne wypełniając 
formularz zgłoszeniowy. Począt-
kiem sierpnia przyjechała do na-

szego gospodarstwa komisja kon-
kursowa, która dokonała oceny 
według różnych kryteriów. Komisja 
zawracała uwagę na urządzenie i 
funkcjonowanie gospodarstwa, na 
higienę żywienia oraz pomieszczeń 
jadalnych, na jakość świadczonych 
usług, na promocję oraz na wiele in-
nych aspektów. Pod koniec sierpnia 
dostaliśmy z mężem zaproszenie na 
XXIV Krajową Wystawę Rolniczą w 
Częstochowie. Podczas tej wysta-
wy zostały ogłoszone wyniki „Woje-
wódzkiego Konkursu na Najlepsze 
Gospodarstwo Agroturystyczne” w 
województwie śląskim. Tam właśnie 
dowiedzieliśmy się, że zajęliśmy I 
miejsce. Cieszymy się, że w tak cu-
downy sposób została doceniona 
nasza praca jaką włożyliś my w two-
rzenie naszej agroturystyki. 

IT: Posiadają Państwo jeszcze ja-
kieś inne osiągnięcia?

IM-K: Tak, również w tym roku 
Agroturystyka „Pod Lipowskim Gro-
niem” zajęła III miejsce w regional-
nym konkursie „Nasze Kulinarne 

Dziedzictwo-Smaki Regionu” za po-
trawę o nazwie zylc oraz fasolę ze 
skwarkami i zsiadłym mlekiem. 

IT: Co oferujecie gościom przy-
jeżdzającym do Państwa gospodar-
stwa?

IM-K: Oferta naszej agroturysty-
ki kierowana jest do wszystkich go-
ści niezależnie od wieku. Zarówno 
rodziny z dziećmi jak i osoby starsze 
mają do dyspozycji tak duży obszar, 
że ich wzajemny wypoczynek nie 
koliduje ze sobą.

W zależności od życzeń gości 
oferujemy wszelkie formy wyżywie-
nia śniadania, obiady, kolacje, obia-
dokolacje, przekąski. Możliwa jest 
także forma samodzielnego przy-
gotowania posiłków. Całość oferty 
żywieniowej pochodzi z własnej 
produkcji – każdego dnia goście 
mogą się częstować świeżym mle-
kiem, jajami oraz serem.

 Informacja Turystyczna 
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Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Informujemy, iż Gmina Brenna 

przystąpiła do opracowania Planu 
Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN). 
Jest to dokument strategiczny, 
opisujący kierunki działań zmie-
rzających do osiągnięcia redukcji 
emisji zanieczyszczeń powietrza                                   
i poprawy jego jakości, zwiększe-
nia udziału energii pochodzącej ze 
źródeł odnawialnych, zwiększenia 
efektywności energetycznej, czyli 
lepszego gospodarowania nośnika-
mi energii, które zużywamy na co 
dzień i co za tym idzie zmiany na-
szych postaw konsumpcyjnych jako 

odbiorców i użytkowników energii.
Na opracowanie Planu Gospo-

darki Niskoemisyjnej Gmina Bren-
na uzyskała dofinansowanie ze 
środków Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska                  i Go-
spodarki Wodnej w Katowicach.

Bardzo ważnym elementem w 
przygotowaniu Planu jest określe-
nie stanu istniejącego, związanego 
z rozpoznaniem w zakresie zużycia 
nośników energii (paliwa stałe, cie-
kłe i gazowe, energia elektryczna) 
przez różnych jej użytkowników 
na terenie gminy. Rozpoznanie to 

będzie prowadzone na zasadzie 
ankietyzacji. Na podstawie prze-
prowadzonej inwentaryzacji zo-
staną zidentyfikowane niezbędne 
do realizacji zadania inwestycyjne                                         
i nieinwestycyjnie przyczyniające 
się do realizacji wyznaczonych ce-
lów. Bieżące informacje na temat 
PGN będzie można znaleźć na stro-
nie internetowej Gminy Brenna. 
Liczymy na współpracę ze strony 
mieszkańców i przedsiębiorców.

  UG Brenna

Remont ul. Długiej 

Informacje/WydarzeniaInformacje/Wydarzenia Informacje/Wydarzenia

We wrześniu Gmina Brenna za-
kończyła remont ul. Długiej w Gór-
kach Wielkich w km 0+000 - 0+410 
w ramach usuwania skutków klęsk 
żywiołowych - powodzi i gradobi-
cia z 2011 r. Roboty wykonała firma 
Auto-Trans Asfalty Sp. z o.o. z Gie-
rałtowic, która wyłoniona została 

w przetargu nieograniczonym. Re-
mont polegał na ułożeniu nowej 
nawierzchni asfaltobetonowej, wy-
mianie cieku z rusztem żeliwnym, 
remoncie odwodnienia liniowego z 
elementów prefabrykowanych wraz 
z konserwacją rowu przydrożnego 
oraz utwardzeniu poboczy. Wartość 

robót wyniosła 86 628,56 zł brutto. 
Gmina Brenna na realizację inwe-
stycji uzyskała dotację z budże-
tu państwa na usuwanie skutków 
klęsk żywiołowych w wysokości 69 
302,00 zł - 80 % kosztów zadania.

  UG Brenna



9 Strona 9

W
ieści znad

 Brennicy

Wieści znad Brennicy

Wakacje ze Stowarzyszeniem „Dogonić Czas”
Szybko i przyjemnie minął czas 

na półkoloniach i warsztatach ar-
tystycznych dla dzieci, które zor-
ganizowało nasze Stowarzyszenie. 
Dzięki funduszom otrzymanym  
z Urzędu Gminy, dzieci miały moż-
liwość odwiedzić jedne z ciekaw-
szych miejsc w naszym regionie.

Dzień pierwszy upłynął pod zna-
kiem  „tradycji” w Chlebowej Chacie.  
W kolejnych dniach odbyła się wy-
cieczka Bajkowym Szlakiem Utopca 
do Chaty na Grabowej. Natomiast 
Góra Bucze została zdobyta z prze-
wodnikami  Góreckiego Klubu Przy-
rodniczego. Kolejną atrakcją dla na-
szych milusińskich było malowanie 
na szkle w „Galerii pod Maską”, lecz 
największym wyzwaniem tygodnia 
okazało się wyjście na Błatnią.

Ostatni tydzień wakacji upłynął 
pod znakiem sztuki na warsztatach 
artystycznych. Tworzyliśmy w ta-
kich technikach jak frotaż, monoty-
pia, malarstwo oraz linoryt. Zajęcia 
prowadzili wykładowcy z Wydziału 
Artystycznego Uniwersytetu Ślą-
skiego w Cieszynie dr Natalia Paw-
lus, dr hab. Adam Czech, dr hab. 
Krzysztof Pasztuła oraz mgr Marcin 
Bochenek. Dzięki ich wielkiemu za-
angażowaniu powstały nietuzinko-
we dzieła dziecięcej fantazji.

Dziś po zakończeniu projektu 
w imieniu Stowarzyszenia chciała-
bym podziękować wszystkim tym, 
którzy przyczynili się do stworzenia 
tego dzieła i pomogli nam wywołać 
uśmiech na dziecięcych twarzach. 
Panu Jerzemu  Pilchowi Wójtowi 

gminy Brenna za przychylność, Dy-
rektorowi ZSP w Górkach Wielkich 
Karolowi Niedźwieckiemu za okaza-
ną pomoc, Ojcu Zygmuntowi Moć-
ko za udostępnienie salek i pomoc 
w organizacji warsztatów artystycz-
nych oraz wszystkim sponsorom  
i wolontariuszom, którzy charyta-
tywnie prowadzili zajęcia z dziećmi: 
Małgorzacie Klimek, Marcie Frącko-
wiak, Jarosławowi Smelikowi, Jac-
kowi Oświęcimskiemu, Tomaszowi 
Jąderko i Tomaszowi Beczała.

                                                                            
  Prezes Stowarzyszenia 
 „Dogonić Czas”
 Ewa Chmielewska

Informacje/WydarzeniaInformacje/Wydarzenia
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Przygarnij czworonoga
W schronisku dla zwierząt w 

Cieszynie wiele zwierząt czeka na 
nowy dom. Trafiają tam porzucone 
przez właścicieli psy - najczęściej w 
wakacje albo młode, bo „szczeniak 
za duży urósł”.  Często właściciele 
psów nie są świadomi, że nabywając 
psa biorą na siebie poważ¬ne i dłu-
gotrwałe zobowiązanie. Zachęcamy 
zatem wszystkich zainteresowa-
nych adopcją, aby kontaktować się 
z Schroniskiem dla zwierząt „Azyl”, 
które mieści się przy ul. Cichej 10 
w Cieszynie. Zachęcamy także do 
śledzenia strony internetowej  Gmi-
ny Brenna, na której zamieszczamy 
zdjęcia zwierzaków, które znalezio-
no na terenie naszej gminy i któ-
re trafiły do schroniska (zakładka 
„opieka nad zwierzętami bezdom-
nymi”). Poniżej przedstawiamy tak-
że zdjęcie suczki, którą znaleziono 
ostatnio na terenie Gminy Brenna.
(Numer ewidencyjny: 429/2015).

Jeszcze raz zachęcamy wszyst-
kich zainteresowanych do adopcji 
zwierzaków. Równocześnie ape-
lujemy do wszystkich właścicieli 
psów o należyty ich dozór i opiekę. 
Przypominamy także, że właściciel 

porzuconego psa musi się liczyć  
z konsekwencjami karnymi i finan-
sowymi.

  
   UG Brenna

Brenna w mediach
W ostatnim czasie o Brennej 

było głośno w ogólnokrajowych 
mediach, a to za sprawą dwóch 
programów, których uczestnika-
mi byli mieszkańcy naszej gminy.  
W telewizyjnej jedynce, w progra-
mie rozrywkowym „Rolnik szuka 
żony” jednym z uczestników był 
mieszkaniec Brennej. Mimo że nie 
został wybrankiem serca bohaterki 
i odpadł z programu, to kto wie, być 
może znajdzie swoją drugą połowę 
po zakończeniu emisji programu, 
czego serdecznie panu Zdzisła-
wowi życzymy. Natomiast do pro-
gramu kulinarno-rozrywkowego 
„Kuchenne rewolucje” zgłosiła się 
„Karczma Górecka, dawniej znana 
pod nazwą „Karczma u Kuma”. Nowi 
właściciele, chcąc ratować rodzinny 
interes poprosili o radę doświad-
czoną restauratorkę. Magdalena 
Gessler zmieniła nazwę na „Owce 
i róże”, odświeżyła wystrój, dodała 
nowe dania do menu. We wnętrzu 
pojawiły się róże, a tuż obok karcz-

my zagroda z dwiema owieczkami. 
Brenna zachwyciła realizatorów 
i samą Magdę Gessler, która już 
pierwszego dnia pobytu w naszej 

miejscowości napisała na swojej 
stronie internetowej: „Brenna…, 
pięknie tutaj”. Zauroczona była nie 
tylko krajobrazami, ale również 
sąsiadująca z karczmą „Chlebową 
Chata”, wobec której nie szczędziła 
pochlebstw. Również komentarze 
ludzi z całej Polski wstawiane pod 
wpisem Magdy Gessler na jej face-
book’owym profilu były miodem dla 
nas brenniaków. Ludzie zachwyceni 
Brenną, chwalili się kto już odwie-
dził naszą miejscowość, wyliczali jej 
walory i wyrażali chęć odwiedze-
nia nas w przyszłości. Mieszkając  
w naszej gminie, czasem zapomina-
my, nie zauważamy w jak pięknym 
miejscu żyjemy, jakie mamy zasoby 
i potencjał. Cieszymy się, że widzą 
to inni, cieszylibyśmy się gdyby wi-
dzieli to również miejscowi. 

   OPKiS

Informacje/WydarzeniaInformacje/Wydarzenia Informacje/Wydarzenia



11 Strona 11

W
ieści znad

 Brennicy

Wieści znad Brennicy

Najmłodszy Zdobywca 
Małego Szlaku Beskidzkiego 

12 sierpnia 2015 r. Kacper Jucha 
z Górek Wielkich otrzymał odznakę 
oraz dyplom za przejście Małego 
Szlaku Beskidzkiego jako najmłod-
szy zdobywca z ziemi cieszyńskiej. 
Poprosiliśmy go, aby pochwalił się  
nam swoimi osiągnięciami. 

Informacja Turystyczna: Zo-
stałeś najmłodszym z ziemi cie-
szyńskiej zdobywcą Małego Szla-
ku Beskidzkiego.  Trudno było? 

Kacper Jucha: Wpierw myśla-
łem, że przejście tego szlaku bę-
dzie bardzo łatwe i jak się okazało 
do najprostszych nie należy. Naj-
trudniejsze było wyjście z Mszany 
Dolnej na Luboń Wielki, szlak ten 
zwany jest Krwawą Drogą. Pomimo 
zmęczenia i niekiedy wylanych łez 
udało się przejść cały szlak. 

IT: Ile masz lat i kto towarzy-
szył Ci w tej wędrówce?

KJ: Mam 10 lat i wędrowałem z 
dziadkiem oraz kuzynami: Krystia-
nem i Danielem. Dziadek jest prze-
wodnikiem turystyki górskiej po 
Beskidzkie Zachodnim, Beskidzkie 
Wschodnim oraz w Tatrach Polskich 
i Słowackich, i to on wspierał  nas 
w trudnych momentach. Natomiast 
mój kuzyn Krystian Król wraz ze 
swoim kolegą Adrianem Parmą jako 
jedyni chłopcy w Polsce pokona-
li Główny Szlak Beskidzki i zdobyli 
Złotą Odznakę GSB. 

IT: Gdzie rozpoczyna się Mały 
Szlak Beskidzki i dokąd biegnie?

KJ: Wyruszyliśmy ze Straconki 
w Bielsku-Białej, która należy do 
Beskidu Małego. Następnie trasa 
biegła przez Beskid Makowski i w 
końcu dotarliśmy na Luboń Wielki 
w Beskidzie Wyspowym. A stamtąd 
wyruszyliśmy do Rabki Zdrój.

IT: Ile kilometrów wynosi szlak 
i jak długo zajęło Wam jego przej-
ście?

KJ: Pokonaliśmy 160 km w ciągu 
ośmiu dni. Nasz rekordowy dzień to 
przejście 30 km. 

IT: Często wędrujesz po gó-
rach?

KJ: Tak, bardzo często. Jako je-
dyny w szkole w Górkach Wielkich 
posiadam Małą Brązową Odznakę 
Turystyczną GOT. I wraz z kolegami i 
dziadkiem należę do Oddziału PTTK 
Beskid Śląski w Cieszynie. 

IT: Czy twoją pasją są góry a 
może masz jeszcze jakieś inne za-
interesowania?

KJ: Zdecydowanie góry są moja 
pasją, którą chyba odziedziczyłem 

po dziadku. Należę również do sek-
cji młodych strażaków w Górkach 
Wielkich i być może też kiedyś zo-
stanę zawodowym strażakiem, tak 
jak mój tata. 

IT: Jeszcze raz gratuluję i życzę 
dalszych sukcesów w zdobywa-
niu kolejnych szczytów górskich. 
Dziękuję za rozmowę. 

KJ: Dziękuję.

 Informacja Turystyczna

Informacje/WydarzeniaInformacje/Wydarzenia
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Ogłoszenia Prezesa Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

O możliwości składania  
wniosków o przyznanie pomocy 
na operacje typu „Modernizacja 
gospodarstw rolnych” w ramach 
poddziałania „Wsparcie inwesty-

cji w gospodarstwach rolnych” 
objętego Programem  

Rozwoju Obszarów Wiejskich  
na lata 2014–2020.

W obszarze rozwój produkcji 
PROSIąT, 

w terminie od dnia 19 paździer-
nika 2015 r.  do dnia 17 listopada 

2015 r.

Warunki i tryb przyznawania po-
mocy, w tym szczegółowe informa-
cje o prawach i obowiązkach bene-
ficjentów, określa rozporządzenie 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 
dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu 
przyznawania oraz wypłaty pomocy 
finansowej na operacje typu „Mo-
dernizacja gospodarstw rolnych” 
w ramach poddziałania „Wsparcie 
inwestycji w gospodarstwach rol-
nych” objętego Programem Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 
2014–2020 (Dz. U., poz. 1371) które-
go treść dostępna jest na stronie in-
ternetowej Ministerstwa Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl 
oraz Agencji Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa (ARiMR) www.
arimr.gov.pl.

W przypadku operacji realizo-
wanej w obszarze rozwój produkcji 
prosiąt (§ 4 ust. 1 pkt 1 lit. a ww. 
rozporządzenia) pomoc przyznaje 
się w formie refundacji części kosz-
tów związanych bezpośrednio z 
budową, modernizacją budynków 
inwentarskich, w tym ich wyposa-
żaniem, lub adaptacją innych ist-
niejących w gospodarstwie budyn-
ków na budynki inwentarskie, w 
tym ich wyposażaniem, lub budo-
wą lub modernizacją magazynów 
paszowych w gospodarstwach, w 

których jest prowadzona produk-
cja zwierzęca, w tym ich wyposaża-
niem, oraz kosztów ogólnych.

Formularz wniosku o przyznanie 
pomocy oraz formularze niektó-
rych załączników do wniosku wraz 
z Instrukcją wypełniania są udo-
stępnione na stronie internetowej 
ARiMR www.arimr.gov.pl.

Wniosek o przyznanie pomocy 
należy wypełnić zgodnie z Instruk-
cją, zwracając szczególną uwagę 
na wszystkie wymagane pozycje i 
załączniki, których niewypełnienie 
lub niedołączenie do wniosku bę-
dzie skutkowało nieprzyznaniem 
pomocy. Jeżeli wniosek o przyzna-
nie pomocy lub dołączone do nie-
go dokumenty nie będą zawierać 
danych niezbędnych do ustalenia 
liczby punktów za dane kryterium, 
nie będą przyznane punkty za to 
kryterium.

Wniosek o przyznanie pomocy 
składa się w oddziale regionalnym 
ARiMR właściwym ze względu na 
miejsce realizacji operacji. 

Wniosek składa się osobiście 
lub przez upoważnioną osobę, albo 
przesyłką rejestrowaną, nadaną 
w placówce pocztowej operatora 
wyznaczonego w rozumieniu prze-
pisów ustawy z dnia 23 listopada 
2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. 
poz. 1529).

W przypadku osób wspólnie 
wnioskujących wniosek o przyzna-
nie pomocy składa się w oddziale 
regionalnym ARiMR właściwym ze 
względu na położenie gospodarstw 
osób wspólnie wnioskujących, przy 
czym jeżeli gospodarstwa tych osób 
są położone na obszarze więcej niż 
jednego województwa, wniosek 
składa się w tym województwie, w 
którym jest położona największa 
część tych gospodarstw.

Wniosek o przyznanie pomocy 
może być złożony również osobi-
ście albo przez upoważnioną osobę 
za pośrednictwem biura powiato-

wego ARiMR, znajdującego się na 
obszarze właściwości miejscowej 
oddziału regionalnego właściwe-
go ze względu na miejsce realizacji 
operacji.

W jednym roku można złożyć 
tylko jeden wniosek o przyznanie 
pomocy dotyczący danego gospo-
darstwa.

Pomoc przysługuje według ko-
lejności ustalonej przez ARiMR przy 
zastosowaniu kryteriów wyboru 
operacji. O kolejności przysługiwa-
nia pomocy na operację w obszarze 
rozwój produkcji prosiąt, decyduje 
suma uzyskanych punktów przy-
znanych na podstawie kryteriów 
wyboru operacji określonych w 
przepisach § 16 ust. 2 ww. rozpo-
rządzenia.

Prezes ARiMR, nie później niż 
w terminie 90 dni od dnia upły-
wu terminu składania wniosków 
o przyznanie pomocy, podaje do 
publicznej wiadomości, na stro-
nie internetowej administrowanej 
przez ARiMR, informację o kolejno-
ści przysługiwania pomocy w woje-
wództwie mazowieckim i łącznie w 
pozostałych województwach.

O możliwości składania wnio-
sków o przyznanie pomocy 

na operacje typu „Modernizacja 
gospodarstw rolnych” w ramach 
poddziałania „Wsparcie inwesty-

cji w gospodarstwach rolnych” 
objętego Programem  

Rozwoju Obszarów Wiejskich  
na lata 2014–2020.

W obszarze rozwój produkcji 
MleKa KROWIeGO, 

w terminie od dnia 19 paździer-
nika 2015 r.  do dnia 17 listopada 

2015 r.

Warunki i tryb przyznawania po-
mocy, w tym szczegółowe informa-
cje o prawach i obowiązkach bene-
ficjentów, określa rozporządzenie 

Informacje/WydarzeniaInformacje/Wydarzenia Informacje/Wydarzenia
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Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 
dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu 
przyznawania oraz wypłaty pomocy 
finansowej na operacje typu „Mo-
dernizacja gospodarstw rolnych” 
w ramach poddziałania „Wsparcie 
inwestycji w gospodarstwach rol-
nych” objętego Programem Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 
2014–2020 (Dz. U., poz. 1371) które-
go treść dostępna jest na stronie in-
ternetowej Ministerstwa Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl 
oraz Agencji Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa (ARiMR) www.
arimr.gov.pl.

W przypadku operacji realizo-
wanej w obszarze rozwój produkcji 
mleka krowiego (§ 4 ust. 1 pkt 1 lit. 
b ww. rozporządzenia) pomoc przy-
znaje się w formie refundacji części 
kosztów związanych bezpośrednio 
z budową, modernizacją budynków 
inwentarskich, w tym ich wyposaża-
niem, lub adaptacją innych istnieją-
cych w gospodarstwie budynków 
na budynki inwentarskie, w tym 
ich wyposażaniem, lub budową lub 
modernizacją magazynów paszo-
wych w gospodarstwach, w których 
jest prowadzona produkcja zwie-
rzęca, w tym ich wyposażaniem, 
oraz kosztów ogólnych.

Formularz wniosku o przyznanie 
pomocy oraz formularze niektó-
rych załączników do wniosku wraz 
z Instrukcją wypełniania są udo-
stępnione na stronie internetowej 
ARiMR www.arimr.gov.pl.

Wniosek o przyznanie pomocy 
należy wypełnić zgodnie z Instruk-
cją, zwracając szczególną uwagę 
na wszystkie wymagane pozycje i 
załączniki, których niewypełnienie 
lub niedołączenie do wniosku bę-
dzie skutkowało nieprzyznaniem 
pomocy. Jeżeli wniosek o przyzna-
nie pomocy lub dołączone do nie-
go dokumenty nie będą zawierać 
danych niezbędnych do ustalenia 
liczby punktów za dane kryterium, 
nie będą przyznane punkty za to 
kryterium.

Wniosek o przyznanie pomocy 
składa się w oddziale regionalnym 

ARiMR właściwym ze względu na 
miejsce realizacji operacji. 

Wniosek składa się osobiście 
lub przez upoważnioną osobę, albo 
przesyłką rejestrowaną, nadaną 
w placówce pocztowej operatora 
wyznaczonego w rozumieniu prze-
pisów ustawy z dnia 23 listopada 
2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. 
poz. 1529).

W przypadku osób wspólnie 
wnioskujących wniosek o przyzna-
nie pomocy składa się w oddziale 
regionalnym ARiMR właściwym ze 
względu na położenie gospodarstw 
osób wspólnie wnioskujących, przy 
czym jeżeli gospodarstwa tych osób 
są położone na obszarze więcej niż 
jednego województwa, wniosek 
składa się w tym województwie, w 
którym jest położona największa 
część tych gospodarstw.

Wniosek o przyznanie pomocy 
może być złożony również osobi-
ście albo przez upoważnioną osobę 
za pośrednictwem biura powiato-
wego ARiMR, znajdującego się na 
obszarze właściwości miejscowej 
oddziału regionalnego właściwe-
go ze względu na miejsce realizacji 
operacji.

W jednym roku można złożyć 
tylko jeden wniosek o przyznanie 
pomocy dotyczący danego gospo-
darstwa.

Pomoc przysługuje według ko-
lejności ustalonej przez ARiMR przy 
zastosowaniu kryteriów wyboru 
operacji. O kolejności przysługiwa-
nia pomocy na operację w obszarze 
rozwój produkcji mleka krowiego, 
decyduje suma uzyskanych punk-
tów przyznanych na podstawie 
kryteriów wyboru operacji określo-
nych w przepisach § 16 ust. 3 ww. 
rozporządzenia.

Prezes ARiMR, nie później niż 
w terminie 90 dni od dnia upły-
wu terminu składania wniosków 
o przyznanie pomocy, podaje do 
publicznej wiadomości, na stro-
nie internetowej administrowanej 
przez ARiMR, informację o kolejno-
ści przysługiwania pomocy w woje-
wództwie mazowieckim i łącznie w 
pozostałych województwach.

O możliwości składania wnio-
sków o przyznanie pomocy 
na operacje typu „Modernizacja 
gospodarstw rolnych” w ramach 
poddziałania „Wsparcie inwesty-

cji w gospodarstwach rolnych” 
objętego Programem  

Rozwoju Obszarów Wiejskich  
na lata 2014–2020.

W obszarze rozwój produkcji  
ByDła MIęSNeGO,

w terminie od dnia 19 paździer-
nika 2015 r.  do dnia 17 listopada 

2015 r.

Warunki i tryb przyznawania po-
mocy, w tym szczegółowe informa-
cje o prawach i obowiązkach bene-
ficjentów, określa rozporządzenie 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 
dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu 
przyznawania oraz wypłaty pomocy 
finansowej na operacje typu „Mo-
dernizacja gospodarstw rolnych” 
w ramach poddziałania „Wsparcie 
inwestycji w gospodarstwach rol-
nych” objętego Programem Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 
2014–2020 (Dz. U., poz. 1371) które-
go treść dostępna jest na stronie in-
ternetowej Ministerstwa Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl 
oraz Agencji Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa (ARiMR) www.
arimr.gov.pl.

W przypadku operacji realizo-
wanej w obszarze rozwój produkcji 
bydła mięsnego (§ 4 ust. 1 pkt 1 lit. 
c ww. rozporządzenia) pomoc przy-
znaje się w formie refundacji części 
kosztów związanych bezpośrednio 
z budową, modernizacją budynków 
inwentarskich, w tym ich wyposaża-
niem, lub adaptacją innych istnieją-
cych w gospodarstwie budynków 
na budynki inwentarskie, w tym 
ich wyposażaniem, lub budową lub 
modernizacją magazynów paszo-
wych w gospodarstwach, w których 
jest prowadzona produkcja zwie-
rzęca, w tym ich wyposażaniem, 
oraz kosztów ogólnych.

Formularz wniosku o przyznanie 
pomocy oraz formularze niektó-

Informacje/WydarzeniaInformacje/Wydarzenia



14Strona 14 Wieści znad Brennicy

W
ie

śc
i z

na
d

 B
re

nn
ic

y

rych załączników do wniosku wraz 
z Instrukcją wypełniania są udo-
stępnione na stronie internetowej 
ARiMR www.arimr.gov.pl.

Wniosek o przyznanie pomocy 
należy wypełnić zgodnie z Instruk-
cją, zwracając szczególną uwagę 
na wszystkie wymagane pozycje i 
załączniki, których niewypełnienie 
lub niedołączenie do wniosku bę-
dzie skutkowało nieprzyznaniem 
pomocy. Jeżeli wniosek o przyzna-
nie pomocy lub dołączone do nie-
go dokumenty nie będą zawierać 
danych niezbędnych do ustalenia 
liczby punktów za dane kryterium, 
nie będą przyznane punkty za to 
kryterium.

Wniosek o przyznanie pomocy 
składa się w oddziale regionalnym 
ARiMR właściwym ze względu na 
miejsce realizacji operacji.

Wniosek składa się osobiście 
lub przez upoważnioną osobę, albo 
przesyłką rejestrowaną, nadaną 
w placówce pocztowej operatora 
wyznaczonego w rozumieniu prze-
pisów ustawy z dnia 23 listopada 
2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. 

poz. 1529).
W przypadku osób wspólnie 

wnioskujących wniosek o przyzna-
nie pomocy składa się w oddziale 
regionalnym ARiMR właściwym ze 
względu na położenie gospodarstw 
osób wspólnie wnioskujących, przy 
czym jeżeli gospodarstwa tych osób 
są położone na obszarze więcej niż 
jednego województwa, wniosek 
składa się w tym województwie, w 
którym jest położona największa 
część tych gospodarstw.

Wniosek o przyznanie pomocy 
może być złożony również osobi-
ście albo przez upoważnioną osobę 
za pośrednictwem biura powiato-
wego ARiMR, znajdującego się na 
obszarze właściwości miejscowej 
oddziału regionalnego właściwe-
go ze względu na miejsce realizacji 
operacji.

W jednym roku można złożyć 
tylko jeden wniosek o przyznanie 
pomocy dotyczący danego gospo-
darstwa.

Pomoc przysługuje według ko-
lejności ustalonej przez ARiMR przy 
zastosowaniu kryteriów wyboru 

operacji. O kolejności przysługiwa-
nia pomocy na operację w obszarze 
rozwój produkcji bydła mięsnego, 
decyduje suma uzyskanych punk-
tów przyznanych na podstawie 
kryteriów wyboru operacji określo-
nych w przepisach § 16 ust. 4 ww. 
rozporządzenia.

Prezes ARiMR, nie później niż 
w terminie 90 dni od dnia upły-
wu terminu składania wniosków 
o przyznanie pomocy, podaje do 
publicznej wiadomości, na stro-
nie internetowej administrowanej 
przez ARiMR, informację o kolejno-
ści przysługiwania pomocy w woje-
wództwie mazowieckim i łącznie w 
pozostałych województwach.

Informacje na temat typu ope-
racji „Modernizacja gospodarstw 
rolnych” w ramach poddziałania 
„Wsparcie inwestycji w gospodar-
stwach rolnych” PROW 2014–2020 
udzielane są w OR ARiMR (adresy 
znajdują się na stronie www.arimr.
gov.pl - otwórz)  i pod numerem 
bezpłatnej infolinii 0 800 38 00 84.

   UG Brenna

Z obrad Rady Gminy
VI sesja Rady Gminy Brenna 

odbyła się 10 września bieżącego 
roku. Na sesji podjęto następujące 
uchwały:

1) Nr VI/53/15 w sprawie zmia-
ny uchwały Nr XXXIV/392/14 Rady 
Gminy Brenna z dnia 15 październi-
ka 2014 r. w sprawie ustalenia try-
bu udzielania i rozliczania dotacji 
dla niepublicznych przedszkoli oraz 
trybu i zakresu kontroli prawidło-
wości jej wykorzystania

2) Nr VI/54/15 w sprawie przy-
stąpienia do realizacji projektu w 
trybie pozakonkursowym, współfi-
nansowanego przez Unię Europej-
ską, w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego, Oś Priorytetowa IX Włą-
czenie społeczne, Działanie 9.1 
Aktywna integracja, Poddziałania 
9.1.6 Programy aktywnej integracji 
osób i grup zagrożonych wyklucze-
niem społecznym

3) Nr VI/55/15 w sprawie zmia-
ny uchwały Nr V/46/15 Rady Gmi-
ny Brenna z dnia 18 czerwca 2015 
r. w sprawie określenia inkasentów 
opłaty miejscowej

4) Nr VI/56/15 w  sprawie zmia-
ny Regulaminu realizacji „Programu 
poprawy gospodarki wodno-ście-
kowej na terenach znajdujących się 
poza aglomeracją Skoczów. Budo-
wa przydomowych biologicznych 
oczyszczalni ścieków na terenie 
Gminy Brenna” na lata 2015-2017

5) Nr VI/57/15 w sprawie zacią-
gnięcia długoterminowej pożycz-
ki na finansowanie inwestycji pod 
nazwą „Budowa kanalizacji sanitar-
nej wraz z przyłączami domowymi 
w Górkach Wielkich (Zalesie, Nowy 
Świat, Czarny Las) i Górkach Małych 
(Zamilerze) II etap, zadanie 3”.

6) Nr VI/58/15 w sprawie zmian 
w uchwale budżetowej Gminy Bren-
na na 2015 rok

7) Nr VI/59/15 w sprawie zmian 
wieloletniej prognozy finansowej

8) Nr VI/60/15 w sprawie za-
twierdzenia planu pracy Komisji 
Rewizyjnej Rady Gminy na 2015 rok

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

Komisje odbyły się w dniach:
8 lipca obradowała Komisja  

Rewizyjna,
28 sierpnia – Komisja Oświaty, 

Kultury, Sportu, Ochrony Zdrowia i 
Spraw Socjalnych, 

2 września – Komisja Rozwo-
ju Gminy, Budownictwa i Ochrony 
Środowiska,

3 września – Komisja Budżetowo 
– Gospodarczo – Finansowo – Rol-
na, 

9 września – Komisja Ładu i Po-
rządku Publicznego,

Informacje/WydarzeniaInformacje/Wydarzenia Kultura
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Na sesji uhonorowano sportow-
ców, którzy za wybitne osiągnięcia 
sportowe w 2014 roku otrzymali 
nagrody.  

Z ważniejszych spraw poruszo-
nych przez Radnych i omówionych 
na sesji to m. in. działania podej-
mowane w ramach współpracy 

Gminy Brenna z Gminą Bystrzyca 
w Republice Czeskiej, konieczność 
wykonywania napraw brzegów 
rzek, poprawa stanu chodników dla 
pieszych oraz konieczność wymalo-
wania pasów przejścia na drogach, 
pojawiające się problemy z brakiem 
wody.   

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

 Barbara Greń – UG Brenna

KulturaKultura

Beskidzkie Rękodzieło – tworzenie z pasji 
Znów, po latach można zauwa-

żyć zainteresowanie rękodziełem, 
dzisiaj częściej nazywanym hand-
made. W domowym zaciszu ludzie 
szyją, sklejają, haftują, malują, nie-
raz sprzedając swoje wyroby czy 
chwaląc się nimi w sieci. Również 
Beskidzka 5, w tym gmina Brenna, 
organizując warsztaty oraz wystawę 
fotograficzną, chciała pochwalić się 
swoimi tradycyjnymi, beskidzkimi 
rękodzielnikami, pokazać ich trud 
pracy i piękne wytwory. Ręczne 
produkty, tworzone z pasji są więcej 
warte niż te produkowane masowo 
nie tylko dlatego, że są unikalne i 
niepowtarzalne, ale też dlatego, że 
są trwalsze, wymagają dużego na-
kładu pracy i kreatywności. Co ob-
razuje poniższy cytat: „Dawno temu 
w Paryżu modna dama udała się do 
modystki, aby zamówić nakrycie 
głowy ostatni krzyk mody. Modyst-
ka owo nakrycie wykonała zużywa-
jąc 5 metrów wstążki. Kiedy dama 
usłyszała cenę z oburzeniem zawo-
łała: Co!!!! 300 franków za 5 metrów 
wstążki!!?? Pani chyba oszalała! Na 
to modystka kilkoma sprawnymi 
ruchami rozpruła piękny czepek, 
zwinęła wstążkę podała oburzonej 
damie i powiedziała. Zapłata jest za 
moje umiejętności i prace, wstążkę 
daje pani gratis!”

Od 12 do 18 września w Parku 
Turystyki w Brennej można było 
obejrzeć organizowaną przez Be-
skidzką 5 plenerową wystawę foto-
graficzną pn. „Wystawa Rękodziel-
ników Beskidzkich.”  Na planszach 
umieszczone były fotografie autor-
stwa Adama Brzozy (National Geo-
graphic), przedstawiające miesz-
kańców miejscowości Beskidzkiej 
5: Brennej, Wisły, Ustronia, Szczyrku 

i Istebnej, którzy tworzą rękodzie-
ła. Wydarzeniu towarzyszyły dwu-
dniowe warsztaty, podczas których 
rzemieślnicy, artyści przedstawiali 
swoją działalność. Można było po-
dziwiać pracę Marii Greń (bibuł-
karstwo), Joanny Konieczny (wy-
rób biżuterii artystycznej), Rafała 
Marchlewicza (wyrób sera), Elżbie-
ty Hubczyk (obróbka wełny), Anny 
Konieckiej (wyplatanie z siana), 
Wioli Dziadek (haft), Heleny Kluz 
(szydełkowanie) oraz Małgorzaty 
Klimek (grafika). Z kolei na plan-
szach wystawowych przedstawie-
ni zostali: Elżbieta Hubczyk (szyje 
suknie cieszyńskie oraz elementy 
tradycyjnych strojów regionalnych; 
od dzieciństwa wykazywała zdol-
ności manualne, jednak do szycia 
sukien cieszyńskich zainspirowała 
ją nieżyjąca koleżanka Michalina 
Prus), Józef Droszczak (zajmuje się 
wyrobem tradycyjnego obuwia gó-
ralskiego – kierpców oraz rzeźbą), 
Helena Lipowska (trudni się haftem 
i szydełkowaniem, wykonuje wy-
kończenia do tradycyjnych strojów 
ludowych, tworzy też obrazy; ręko-
dziełem interesowała się od dziec-
ka, a umiejętności hafciarskich na-
uczyła się od mamy i teściowej), 
Marian Dudys (chcąc przywrócić 
szacunek do chleba i ciężkiej pra-
cy, otworzył Chlebową Chatę, gdzie 
prowadzone są warsztaty pieczenia 
chleba, wyrobu serów, masła), Ra-
fał Marchlewicz (właściciel Koziej 
Zagrody, gdzie prowadzi warszta-
ty wyrobu serów i daje możliwość 
prawdziwego spotkania z kulturą 
Beskidu Śląskiego), Izabela Szabla 
i Damian Nowak (muzycy kapeli 
góralskiej „Maliniorze”, Izabela gra 
na skrzypcach, okarynie uczy się 

gry na heligonce oraz śpiewa, jest 
samoukiem, Damian śpiewa oraz 
gra na gajdach, jest jedynym gaj-
doszem w Brennej, przygodę z mu-
zyką rozpoczął dzięki ojcu, również 
muzykowi kapeli góralskiej, w swo-
jej twórczości czerpią z bogactwa 
muzyki Beskidu Śląskiego).  
Bohaterowie wystawy odkryli przed 
nami tajniki swojej działalności, 
pokazali miejsce swojej pracy oraz 
wytwory, cuda, które powstały z 
pasji i serca. Za co serdecznie im 
dziękujemy. Fotograf, Adam Brzoza, 
którego piękne zdjęcia można było 
oglądać na wystawie, był zauroczo-
ny naszymi rzemieślnikami, nie krył 
jednak zachwytu wobec pana Jó-
zefa Droszczaka, który nie tylko za-
uroczył go swoją pracą, ale również 
żywotnością, energią i sportowymi 
osiągnięciami. Pan Józef jeździ na 
łyżworolkach i biega, był najstar-
szym uczestnikiem tegorocznej 
edycji Biegu o Breńskie Kierpce. 

 

   OPKiS
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Bacówka na Buczu
Latem, wraz z Beskidzką 5, Bren-

na organizowała Redyk Beskidzki. 
Owce wróciły na nasze hale, powoli 
odradza się gospodarka pasterska 
w naszej gminie. Szałaśnictwo sta-
je się również atrakcją turystycz-
ną, sery produktami regionalnymi,  
a wiedza „łowczorzy” bazą dla 
warsztatów edukacyjnych. Trady-
cje pasterskie w Brennej są bardzo 
stare i bogate, ale również Górki 
zapisały się na kartach szałaśniczej 
historii. To właśnie mieszkaniec Gó-
rek, Paweł Gawlas, był nie tylko jed-
nym z najbogatszych gospodarzy 
Śląska Cieszyńskiego, jego majątek 
był tak duży, iż pożyczał pieniądze 

samemu księciu cieszyńskiemu, ale 
był przede wszystkim posiadaczem 
gospodarstwa wałaskiego. Miał roz-
ległe pastwiska w Brennej, a w Gór-
kach zbudował folusz, najstarszy  
o jakim wiemy na Śląsku Cieszyń-
skim. Tym bardziej cieszy, że dzisiaj 
również w Górkach odnajdujemy 
ślady bogatej tradycji szałaśniczej.

5 września oficjalnie została 
otwarta w Górkach Wielkich „Ba-
cówka na Buczu”. Gospodarzami 
bacówki są Państwo Stanisław i Bo-
gusława Juchowie z Górek Wielkich. 
Na otwarcie przybyli Wójt Gminy 
Brenna Jerzy Pilch oraz Przewod-
niczący Rady Gminy Marcin Jana-

sik, mieszkańcy naszej gminy oraz 
turyści, wszyscy ugoszczeni zostali 
regionalnymi smakołykami, mię-
dzy innymi szaszłykami baranimi, 
serami owczymi oraz pysznym ko-
łaczem. „Bacówka na Buczu” czyn-
na będzie w soboty i niedziele. 
Do Bacówki dotrzeć można pieszo  
z Centrum Górek Wielkich za szlaka-
mi ścieżki przyrodniczo dydaktycz-
nej lub “Szlakiem Kamyka” z Górek 
Wielkich Sojka. Natomiast samo-
chodami dojechać można kierując 
się w stronę Ośrodka Leczniczo-Re-
habilitacyjnego „Bucze”. 

   OPKiS
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Moja pasja
Nazywam się Dawid Greń, mam 

15 lat. Moją pasją jest fotografia. 
Jakie były jej początki? Ponad trzy 
lata temu przypadkiem znalazłem 
czasopismo o fotografii, które stało 
się impulsem, aby wziąć do rąk apa-
rat. W młodzieżowym środowisku 
fotograficznym wyróżnia mnie płeć, 
bo większość osób zaczynających 
w tym wieku zabawę z fotografią 
to dziewczyny specjalizujące się 
w portretach. Nie mam sprecyzo-

wanej dziedziny, którą się zajmuję, 
coraz bardziej pociąga mnie jednak 
dokumentowanie przyrody. Pracuję 
na sprzęcie Canon 50D z obiekty-
wem firmowym 17-85 oraz dwoma 
manualnymi obiektywami: Helio-
sem 58/2 i Jupiterem 200/4. Cenię 
Bryana Petersona za niecodzienne 
podejście do robienia zdjęć, wiele 
zawdzięczam także trzem lokalnym 
fotografom: Sebastianowi Słoninie, 
Markowi Śniegoniowi i Markowi 

Fiedorowi za okazaną pomoc. Dziś 
fotografia jest już dla mnie równie 
ważna jak tlen, chciałbym związać 
z nią przyszłość. Jeżeli kogoś zain-
teresowały moje zdjęcia, zapraszam 
na moją stronę na Facebooku: „Fo-
tografia Dawid Greń” oraz na bloga: 
koszulaiaparat.blogspot.com.

  Dawid Greń

Zabytki gminy Brenna cz. 4
Budynek plebanii 

Poza kościołem z 1796 roku i 
młodszym o 134 lata budynkiem 
Starego Kina ostatnim zabytko-
wym budynkiem w Brennej jest 
stara plebania znajdująca się 
przy kościele rzymsko-katolic-
kim pw. św. Jana Chrzciciela. Jest 
to najstarszy budynek w Bren-
nej. Do rejestru zabytków budy-
nek plebanii został wpisany 29 
lipca 1968 roku pod numerem 
a/922/68 (województwo kato-
wickie) oraz 25 stycznia 1978 r. 
pod numerem a/269/78 (woje-
wództwo bielskie).Wpis do reje-
stru obejmuje całość obiektu i 
najbliższe otoczenie.  Zwrócona 
elewacją frontową na południe. 
Murowana z kamienia i potynko-
wana. Prostokątna. Dwutrakto-
wa z sienią na osi. Powiększona 

w XIX wieku przez nadbudowę 
drewnianego piętra. Dach dwu-
spadowy. Na elewacji frontowej 
znajduje się tarcza z krzyżem, za-
pewne z XIX wieku. 

Powstanie plebanii
Pierwszym proboszczem w 

Brennej był, pochodzący z Hulczyna 
w Opawskiem, wcześniejszy wikary 
z Bielska, ks. Karol Szlosarek. Swoje 
stanowisko objął 3 listopada 1785 
roku. Po uzyskaniu państwowej zgo-
dy przystąpiono do budowy probo-
stwa. Początkowo prace zakończyły 
się wyłącznie na zebraniu materia-
łu. W tym czasie, jak czytamy w kro-
nice parafialnej, „proboszcz przez 
cztery lata  najnędzniej mieszkał 
w chacie wiejskiej". Ks. Szlosarek 
interweniował u władz państwo-
wych, dzięki czemu 4 sierpnia 1788 

r. rozpoczęto budowę, którą zakoń-
czono rok później. Koszty zostały 
pokryte ze środków pozyskanych 
z Funduszu Religijnego. Wszystkie 
finanse parafii były rozporządzane 
przez właściciela wsi, czyli Komorę 
Cieszyńską, nie miał do nich dostę-
pu sam proboszcz. Jednak książę 
sasko-cieszyński Albert, który był 
właścicielem Komory, nie patro-
nował nad parafią w Brennej, lecz 
Fundusz Religijny, mający swoją 
siedzibę w Wiedniu. Wszystko to 
powodowało, iż parafii ciężko było 
pozyskiwać fundusze. Kronikarz pa-
rafialny dodaje, że proboszcz, „aby  
zamieszkać w domu parafialnym, 
wiele musiał jeszcze wyłożyć z  wła-
snych środków”. Skutek problemów 
pozyskiwania środków pieniężnych 
był taki, że plebania w dużej części 
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została wybudowana z funduszy 
gminnych i prywatnych, nie zaś pa-
trona. Budynki parafialne zostały 
wybudowane na gruntach Hellera, 
Marklowskiego i Holeksy. Ziemie te 
zostały ich właścicielom zamienio-
ne na równorzędne wraz z zapłatą 
z Funduszu Religijnego. Również 
za odszkodowaniem ze strony Ko-
mory Cieszyńskiej pozyskany zo-
stał grunt od mieszkańców Brennej 
pod ogród przy plebanii. Umowa z 
udziałem przedstawiciela właścicie-
la wsi i patrona parafii została spisa-
na dopiero w 1793 roku. 

 W 1803 roku uzyskano z Fundu-
szu Religijnego dotacje w wysoko-
ści 57 guldenów na żelazne okien-
nice na plebanii. W tym samym roku 
Urząd Powiatowy w Cieszynie wyra-
ził zgodę na wykonanie nowego da-
chu probostwa. Środki przekazała 
Komora Cieszyńska, finansując rów-
nież wykonanie robót. Jednak pie-
niędzy nie było wystarczająco, aby 
pokryć całość kosztów, brakującą 

sumę pokrył proboszcz. Ks. Mikołaj 
Bahr w 1834 r. z własnych środków 
przeprowadził remont plebanii. 
Natomiast ks. Karol Wolny w 1865 
r. wykonał reperację wokół probo-
stwa. 

Rozbudowa budynku
W 1878 r. rozpoczęto starania 

o zgodę na rozbudowę plebanii. 
Uzyskano ją początkiem 1879 r. i 
ogłoszono przetarg na wykonanie 
prac, który wygrał budowniczy z 
Cieszyna – Fulda. Proboszcz jed-
nak nie był zadowolony z zatwier-
dzonego przez władze państwowe 
projektu przebudowy, uznawał go 
za ograniczony. Do Brennej po-
nownie przybyła komisja, która, w 
myśl proboszcza, wydała polecenie, 
aby wybudować nowy budynek, 
na miejscu starego lub w zupełnie 
innym miejscu. Ostatecznie jed-
nak zdecydowano dobudowanie 
nowego piętra w starym budynku, 
drewnianego bądź murowanego. 
Prace jednak nie rozpoczęły się od 

razu, dopiero gdy proboszczowi za-
czął się sypać z sufitu pył komisja 
powiatowa z Bielska zdecydowała 
o konieczności podjęcia prac. Pod 
nadzorem Komory Cieszyńskiej w 
maju 1880 roku rozpoczęto rozbu-
dowę. Na czas remontu, do paź-
dziernika, proboszcz zamieszkał w 
domu jednego z parafian, w listo-
padzie wrócił na odnowioną pleba-
nię. W dawnym mieszkaniu księży 
umieszczono kancelarię parafialną, 
natomiast mieszkania księży, pro-
boszcza i wikarego, przeniesiono 
na piętro. Prace ostatecznie za-
kończono 8 stycznia 1881 r. Koszt 
rozbudowy plebanii oraz poszerze-
nie ogródka, odnowienie studni i 
utworzeniem nowego parkanu wy-
niósł 6500 guldentów, z czego po-
nad 3500 uiścił Fundusz Religijny, 
ustawowo był zobowiązany do po-
krycia tylko trzeciej części kosztów, 
czyli 2200 guldenów; 1600 gulde-
nów zapłaciła Komora Cieszyńska, 
natomiast gmina przekazała 1400 

Dawna Plebania i wstępny projek temontu 1882
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Kącik poetycki 
Ostatnim promieniem lata

Czerwoną łuną zachodu płaczą drzewa
Kos swym smutnym tonem śpiewa

Powolnym swym lotem jaskółka przelata
Ostatnim promieniem ciepłego lata

Wilk wyje radosnym swym śpiewem
Puszczyk wesoło huka nad drzewem

Brzęczy wesoła muzyka z gniazda szerszeni
I wszyscy się cieszą pierwszym promieniem jesieni

Ja biegnę pod Czantorii szczytem
Chcę się nacieszyć ostatnim widokiem zieleni

Chcę wszystko swym uśmiechem pozbierać

Wspomnieć chcę potem z zachwytem
Wczesnojesienne stado jeleni

I wiedzieć co znaczy żyć a co znaczy umierać

   Michał Filipowski 

(uczeń Gimnazjum w Górkach Wielkich, tegoroczny Laureat X Powiatowego 
Konkursu Poetyckiego im. Jana Kubisza „Bukiet słów dla Ziemi Cieszyńskiej”)

Różnie bywa

Mocno w polu wietrzyk wieje,
Kogut na ogrodzie pieje.
Jak mawiali starsi ludzie,

Że pies groźny je przy budzie.
Gospodyni w ciąż narzeka, 
Że krowa ma mało mleka.

Kwiatów w grządce bywa wiele, 
Nawet kwitnie w grządce ziele.
Zaś na drzewach owoc zdrzeje

Staro głowa też siwieje.
Czas się miewa ku jesieni,

Trawa na łąkach się czerwieni.
Za plony składamy dzięki,
Bogu za urodzaj i dożynki.

Jesieniom są pola puste, 
Zakisić trzeba kapustę. 

Zimą człowiek chodzi ziewa, 
Dobrej wiosny się spodziewa.

  Antoni Łysek

guldenów. W kronice parafialnej 
zanotowano „probostwo, które do 
niedawna świeciło przykładem nę-
dzy”, stało się „jednym z lepszych 
probostw na śląskim austriackim”. 
Wyjątkowa duża pomoc z Funduszu 
Religijnego, większa niż była w ich 
obowiązku, wynikała zdaniem dzie-
kana z wrażenia, jakie na urzędni-
ku wywarło „zdecydowanie górali”. 
W 1910 r. zauważono konieczność 
zmienienia pokrycia dachowego 
zarówno kościoła, jak i plebanii. 
Prace zakończono w 1913 r. W 1939 
roku ks. Rudolf Juroszek na własny 
koszt ogrodził probostwo siatką 
drucianą. 

Gruntowny remont 
Wiosną 1968 r. ks. Alfons Chmiel, 

ówczesny proboszcz, przeprowadził 
gruntowny remont plebanii. Pod-
czas prac zainstalowano centralne 
ogrzewanie, hydrofor, wymieniono 
podłogi, urządzono łazienki, posta-
wiono nowy piec w kuchni, wybito 
nowe drzwi do kancelarii, usunię-
to kamienną podłogę z korytarza, 
obito blachą gzyms, pomalowano 
wnętrze, okna i drzwi, otynkowano 
plebanię, wykonano jeszcze wiele 

pomniejszych zmian. Ogólny koszt 
remontu wyniósł 150.000 zł. W 1975 
r. dobudowano do probostwa dwa 
nowe pomieszczenia od strony pół-
nocnej, wykonano również balkon. 

Obecnie, od kilku lat, budynek 
probostwa, po wybudowaniu no-
wej plebanii, stoi niezamieszkany. 
Jest własnością parafii, której admi-
nistratorem jest ksiądz proboszcz. 
Jaka czeka przyszłość budynku, po 
wyprowadzce księży? Nie wiadomo. 
Ja nie wyobrażam sobie widoku 
Brennej bez kościoła, budynku Sta-
rego Kina i budynku plebanii. Są to 

najstarsze zabudowania naszej wsi, 
powinny być najcenniejsze dla nas 
mieszkańców Brennej, będących 
spadkobiercami dziedzictwa kul-
turowego naszych dziadków. Mam 
nadzieję, że budynek, który stoi w 
naszej gminie od 226 lat, który prze-
trwał dwie wojny światowe, czasy 
komunistyczne, przetrwa również 
nasze czasy, aby kolejne pokolenia 
mogły zobaczyć materialny ślad 
swoich przodków. 

  Dorota Greń
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Szkoła w Górkach podsumowała miniony rok
Nowy rok szkolny w Górkach ru-

szył pełną parą, warto jednak pod-
sumować ten ubiegły. Mury szkoły 
opuściło w nim ponad 60 gimnazja-
listów. Osiągnęli oni bardzo dobre 
wyniki egzaminów gimnazjalnych. 
W składającej się z 9 jednostek ska-
li staninowej, którą co roku przed-
stawia Centralna Komisja Egzami-
nacyjna, a dzięki której możemy 
porównywać wyniki naszej szkoły  
z gminą, powiatem i wojewódz-
twem, znaleźliśmy się odpowied-
nio: z języka polskiego w 8. staninie 
(a to oznacza, że wynik był bardzo 
wysoki), z matematyki oraz przed-
miotów przyrodniczych w 7. stani-
nie (wynik wysoki), z historii oraz 
języka angielskiego w staninie 6 
(wynik wyżej średni). Zważywszy na 
to, że skala staninowa uwzględnia 
wyniki ogólnopolskie wszystkich 
typów szkół, również tych zlokali-
zowanych w średnich i dużych mia-
stach, wyniki naszego gimnazjum 
na ich tle są bardzo wysokie. Bar-
dzo dobrze wyszedł również spraw-
dzian po klasie szóstej, kończący 

edukację w szkole podstawowej.  
W skali staninowej szkoła uplaso-
wała się w 8. bardzo wysokim stani-
nie z języka polskiego, w 6. staninie 
z języka angielskiego oraz w 5. sta-
ninie z matematyki.   

Szkoła nie zawiodła w konkur-
sach przedmiotowych. W gimna-
zjum wspaniałe wyniki uzyskały 
Julia Sajak z klasy I oraz Maria Sor-
kowicz z klasy III, które pod okiem 
pana Władysława Gawlasa zostały 
laureatkami Wojewódzkiego Kon-
kursu Przedmiotowego z Historii. 
Sukces Julii jest tym większy, że ty-
tuł laureata zdobyła, będąc zaled-
wie w pierwszej klasie. Z kolei Hein-
rich Mamica-Hüsken z klasy III drugi 
rok z rzędu został laureatem Woje-
wódzkiego Konkursu Przedmioto-
wego z Języka Niemieckiego. Jego 
opiekunką była pani Bożena Przy-
była. W Wojewódzkim Konkursie 
Przedmiotowym z Języka Polskiego 
dla Szkół Podstawowych wspaniale 
spisali się szóstoklasiści pod opieką 
pani Małgorzaty Nalepy. Tytuł fina-
listy zdobyła Daria Urbanowicz, lau-

reatami zaś zostali Sara Urbanowicz 
oraz Wojciech Gawlas. Jako laureat 
Wojtek triumfował również w die-
cezjalnym XX Konkursie Wiedzy 
Biblijnej dla Szkół Podstawowych. 
Do konkursu przygotowała go pani 
Małgorzata Dziadkiewicz. Z kolei w 
diecezjalnym XVIII Ekumenicznym 
Konkursie Wiedzy Biblijnej „Jonasz” 
laureatką została Natalia Kuczera  
z klasy II gimnazjum pod opieką 
pani Bogusławy Jaworskiej. 

Miniony rok szkolny to rów-
nież jeden z największych sukce-
sów sportowych góreckiej szkoły. 
Dziewczyny pod opieką pana Ry-
szarda Kołodzieja zdobyły V miejsce 
w Mistrzostwach Województwa Ślą-
skiego w Piłce Ręcznej Dziewcząt. 
To ogromny, ale nie jedyny ubie-
głoroczny sukces sportowy, w mi-
strzostwach powiatu cieszyńskiego 
zajęły II miejsce w koszykówce i III 
miejsce w drużynowych zawodach 
lekkoatletycznych.

 Dominika Badura
 ZSP w Górkach Wielkich

Lipa 2015 - konkurs poetycki
Uczennice Zespołu Szkół Pu-

blicznych w Górkach Wielkich 
– Sara Urbanowicz oraz Emilia 
Świerżewska - zostały laureatkami 
XIX Ogólnopolskiego i XXXIII Wo-
jewódzkiego Przeglądu Dziecięcej 
i Młodzieżowej Twórczości Literac-
kiej „Lipa 2015” pod patronatem 

Prezydenta Miasta Bielska-Białej.
Zgodnie z regulaminem organi-

zatorzy nagrodzili 100 najlepszych 
tekstów z grona 515 uczestników. 
Utwory naszych uczennic zostały 
wybrane spośród 1275 prac nade-
słanych z całej Polski. 

Jurorami tego konkursu byli: po-

eta i eseista - Tomasz Jastrun; polo-
nista, dziennikarz i poeta – Jan Pi-
cheta oraz poeta i satyryk – Juliusz 
Wątroba.

Uczennice do konkursu przygo-
towywała p. Małgorzata Nalepa.

Dominika Badura
 ZSP w Górkach Wielkich

Pomoc dla dzieci mierzona 
kilogramami… makulatury

Już po raz piąty w dniach 20-
21 października w szkole w Gór-
kach Wielkich odbędzie się wiel-
ka akcja zbierania makulatury. 
Pieniądze ze zbiórki, podobnie 
jak miało to miejsce w dwóch 
ostatnich latach, przekażemy sio-
strom „pallotynkom” prowadzą-

cym szkoły dla dzieci w Kameru-
nie. 

Jak mówi pani Jolanta Waliczek, 
nauczycielka przyrody w szkole w 
Górkach, która jest inicjatorką ak-
cji, zaczęło się niewinnie pięć lat 
temu. Wtedy to zachęciła swoich 
uczniów i ich rodziców, aby przy-

nieśli zalegające w domach sterty 
makulatury, którą można sprzedać, 
a uzbierane pieniądze przekazać na 
jakiś szczytny cel. W latach 2011-
2012 góreccy uczniowie włączyli 
się do akcji „Zbieraj makulaturę, ra-
tuj konie”. Z roku na rok kilogramy 
przynoszonego papieru przerastały 
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oczekiwania organizatorów akcji, co 
można było zobaczyć chociażby w 
ubiegłym roku, kiedy ilość makula-
tury była tak wielka, że nie mieściła 
się w najszerszym korytarzu szkoły. 
Udało się wówczas zebrać ponad 7 
ton niepotrzebnego papieru. Pracy 
było tak dużo, że w 2013 roku panią 
Jolę wspomogła anglistka, pani Be-
ata Sajak – pomysłodawczyni idei, 
żeby to, co uda się zarobić, przeka-
zać „pallotynkom”, siostrom, które 
od lat prowadzą działalność misyj-
ną w Kamerunie. Obie panie do dziś 
otrzymują listy od sióstr misyjnych, 
które relacjonują, jak zagospodaro-
wywane są przesyłane przez szkołę 
pieniądze, opisują codzienne życie 
swoich małych podopiecznych, a 
także dołączają wykonane przez 
dzieci kartki czy ich zdjęcia. Frag-
ment listu przesłanego w ubiegłym 
roku przez pozostającą w stałym 
kontakcie ze szkołą siostrą Bożeną 
Olszewską zamieszczamy poniżej:

Kochani młodzi przyjaciele misji, 
z ogromnym wzruszeniem i podzi-
wem dla Waszej inicjatywy przyję-
łyśmy wiadomość, że z uzbieranej 
makulatury przesyłacie na pomoc 
dla naszych podopiecznych 1500 zł!

To niesamowity gest i akcja, w 
którą zdołaliście zaangażować tak 
wielu ludzi dobrej woli z Waszej 
miejscowości. Chciałabym wyrazić 
Wam za to wielką wdzięczność i tro-
chę opowiedzieć o naszym szkol-
nym życiu tu, w Kamerunie.

Siostra Grażyna jest odpowie-
dzialna za szkoły podstawowe w 
Doume i Nkoum (Kamerun). 

W szkołach tych jest około 700 
dzieci. Siostra Fabiana odpowiada 
za przedszkole w Doume i ma pod 
opieką 220 dzieci w trzech sekcjach. 
Dzieci z wiosek mają najtrudniejszą 
sytuację. Ich rodzice uprawiają zie-
mię „wydartą” lasom tropikalnym. 
Hodują orzeszki ziemne, kukury-
dzę, banany, ananasy, kakao. Te 
dzieci chodzą do szkoły co drugi 
rok, ponieważ ich rodziców nie stać 
na utrzymywanie ich edukacji cały 
czas. Od połowy sierpnia rozpoczy-
nają się wielkie przygotowania do 
nowego roku szkolnego. W naszych 

szkołach siostry mają wtedy dużo 
pracy. Szkołę trzeba oczyścić i po-
malować oraz naprawić ławki i za-
bawki. Uczniowie prywatnych szkół 
katolickich mają jednakowy strój. 
Staramy się, aby mundurki były jak 
najtańsze, ponieważ ubogich ro-
dzin nie stać na większe wydatki. 
Siostry starają się o zapewnienie 
dzieciom książek, zeszytów i innych 
przyborów szkolnych. 

Niezmiernie trudno dokonać 
mi wyboru spośród tysiąca myśli i 
emocji, które są nadal tak we mnie 
żywe, by napisać w kilku słowach 
o doświadczeniu Afryki, którą po-
kochałam. Zatrzymuję głęboko 
w sercu doświadczenie spotkań z 
ludźmi. Każde wyjście do przed-
szkola czy do szkoły, którymi opie-
kują się nasze siostry, każde wyjście 
do misji łączy się ze spotkaniem 
z dziesiątkami dzieciaków, które 
„przyklejają się” do mnie, szukając 
w fizycznej bliskości zrozumienia, 
czułości, miłości. Wiele z nich to 
sieroty. Wielokrotnie byłam świad-
kiem, jak przychodziły, prosząc o 
pomoc w zakupie butów, pokazując 
swoje stare, dziurawe „japonki” - bo 
w takich tu najczęściej chodzą, jako 
że są najtańsze - czy o zakup mun-
durków do szkoły lub o coś do zje-
dzenia (najczęściej bonbons, czyli 
cukierki, za którymi tęsknią... ...nie-
ustannie, gdyż jeśli ich nie otrzy-
mają od sióstr czy księży, rzadko 
dostają je w domu). Do tego docho-
dzą codzienne trudne decyzje, jak i 
komu pomóc finansowo, a proszą-
cych jest naprawdę dużo. 

Tym bardziej dziękuję Dyrek-
cji Waszej szkoły za pozwolenie na 
przeprowadzenie takiej akcji. Je-
stem wdzięczna również organiza-
torom i wszystkim uczniom szkoły 
zaangażowanym w zbieranie maku-
latury. W imieniu dzieci z Kamerunu 
i naszych misjonarek pozdrawiam i 
dziękuję wraz z pamięcią w modli-
twie. 

S.M. Bożena Olszewska SAC
Rzym, 19.12.2014

Drodzy czytelnicy, wspomóżmy 
i w tym roku akcję zbierania maku-

latury, powiedzmy o niej sąsiadom 
i znajomym, przede wszystkim zaś 
tym, których dzieci nie chodzą do 
szkoły w Górkach i być może o niej 
nie wiedzą. Pomóżmy młodszym 
dzieciom w transporcie materiału 
do szkoły. 

Dotychczasowe akcje pozwoliły 
zebrać 21 ton makulatury. Dowodzi 
to wielkiej wrażliwości mieszkań-
ców Górek na potrzeby innych, jak 
również rosnącej świadomości, jak 
ważna jest segregacja surowców. 
Każdy kilogram jest ważny, a każda 
złotówka cenna. Niech nasza po-
moc będzie mierzona kilogramami 
niepotrzebnej makulatury, która za-
lega w domu każdego z nas. I mimo 
iż ktoś zada być może pytanie, dla-
czego pomagamy nie polskim dzie-
ciom, a tym, które znamy tylko z 
opowieści, zastanówmy się, w któ-
rym zakątku świata materialna war-
tość naszej pomocy będzie znaczyć 
więcej niż w biednym kraju dalekiej 
Afryki?    

Organizatorki działające przy 
Szkolnym Kole Ligi Ochrony Przy-
rody przypominają, że w dniach 
20-21 października makulaturę bę-
dzie można dostarczać do szkoły w 
Górkach Wielkich w godz. od 7:00 
do 12:00, podjeżdżając samocho-
dami od strony szatni. Większe ilo-
ści można przewieźć bezpośrednio 
do firmy „Darus”, odbierającej od 
nas już od czterech lat ten surowiec 
wtórny (Górki Sojka, ul. Spółdziel-
cza 9b).  

 Dominika Badura
 ZSP w Górkach Wielkich
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Czytam sobie w bibliotece
Biblioteka w Brennej i Górkach 

Małych zgłosiła swój udział w pro-
jekcie „Czytam sobie w bibliotece”, 
który promuje czytelnictwo wśród 
dzieci. Nasza biblioteka jest jedną 
z 900, która zakwalifikowała się do 
projektu. Promuje on czytelnictwo 
wśród najmłodszych, oferując książ-
ki, które ułatwią i zachęcą dzieci do 
samodzielnego czytania.

W ramach tego projektu 22 i 24 
września do breńskiej biblioteki za-
witały dzieci ze Szkoły Podstawowej 
nr 2. Przeczytaliśmy wspólnie książ-
kę Rafała Witka pt. „Wyprawa na 
biegun” o ekspedycji Amundsena. 
Poznaliśmy historię życia badacza, 

dowiedzieliśmy się ciekawostek na 
temat Antarktydy.

Zabawy ruchowe „Młody od-
krywca wędruje na biegun” i „Po-
daj dłoń” uświadomiły dzieciom, iż 
działając w grupie można osiągnąć 
więcej niż w pojedynkę, a także 
uczyły zaufania do drugiej osoby.

Aby przybliżyć klimat tej lodo-
wej krainy, dzieci zostały poczęsto-
wane lodami.

 W ramach tego projektu do bi-
blioteki w Górkach 24 września tak-
że zawitały dzieci i zapoznały się z 

książką „Marta i ufoludek” Wojcie-
cha Widłaka.

 Każdy z uczestników otrzymał 
pamiątkowy dyplom: czytam sobie 
w bibliotece i naklejki.

Dziękujemy za miłe odwiedziny 
małych czytelników, zachęcamy do 
czytania książek z serii „Czytam so-
bie”.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć 
na naszej stronie: http://bibliote-
ka.brenna.org.pl/. 

   Biblioteka

Biblioteka jest ok!
Takie i inne hasła tworzyły dzieci 

podczas podsumowania konkursu 
czytelniczego „Bibliomaniak 2015” 
w dniu 27 sierpnia 2015 r. 

Warsztaty artystyczne prowa-
dziła pani Joanna Decowska z pra-
cowni wArto. Dzieci mogły ozdobić 
koszulkę lub torbę wybraną przez 
siebie metodą i  hasłem, które naj-
bardziej przypadło im do gustu. 
Powodzeniem cieszyły się powie-
dzonka: „czyta elita”, „kto czyta, nie 
błądzi”, „biblioteka jest cool”, „czy-
tam, więc jestem”. Niektóre dzieci 
postawiły na własną inwencję i two-
rzyły swój wzór. Warsztaty podoba-
ły się i małym, i dużym, było wesoło, 

zabawnie, kolorowo, uśmiech nie 
schodził z ust.

Najważniejszą częścią spotkania 
było wręczenie nagród i upomin-
ków książkowych dzieciom, które 
wzięły udział w naszym konkursie 
i przez okres wakacji przeczytały 
najwięcej książek. Nagrody wręczali 
Wójt Gminy Brenna Jerzy Pilch i dy-
rektor GBP Janina Herzyk.

Zwycięzcami „Bibliomaniaka 
2015” zostali w kategorii młod-
szej: Alicja Sikora (GBP Górki Małe) 
i Szymon Chrapek (GBP Brenna), a 
w kategorii dzieci starszych: Sara 
Urbanowicz (GBP Górki Małe) i Ty-
moteusz Piliszko (GBP Brenna). 

Gratulujemy nagrodzonym, a tak-
że wszystkim dzieciom, które brały 
udział w konkursie i kochają czyta-
nie.

Jak stwierdziliśmy: „Kto czyta, 
nie błądzi”, zachęcamy więc do czy-
tania.

Wspólnie uczestnicy Biblioma-
niaka przeczytali 752 książki.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć 
na naszej stronie: http://bibliote-
ka.brenna.org.pl/.

   Biblioteka

EdukacjaEdukacja Edukacja
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Spotkania dla Seniorów w bibliotece
Biblioteka w Brennej serdecz-

nie zaprasza Seniorów i nie tylko 
na cykl inspirujących spotkań przy 
kawie. Odbędą się one w ramach 
projektu Fundacji Orange Akcja:  
e-motywacja, do którego zgłosiło 
się ponad 450 bibliotek w całej Pol-
sce.

Uczestnicy wysłuchają wywiadu 
ze znaną lub mniej znaną osobą,  
z którą połączymy się przez Inter-
net, będzie możliwość zadania py-
tań. 

Gościem pierwszego spotkania 
8 października 2015 r.  będzie pani 
Emilia Krakowska – aktorka filmowa 
i teatralna.

Zajęcia odbywać się będą w 
bibliotece w Brennej w czwartki  
o godz. 11:00. Poświęcone będą 
zawsze innemu tematowi i innemu 
gościowi. Potrwają ok. 1,5 godz.

Terminy pozostałych spotkań:
• 22 października
• 5 listopada
• 19 listopada

• 3 grudnia
Natomiast w bibliotece w Gór-

kach Małych rusza Dyskusyjny Klub 
Książki. Wszystkich maniaków czy-
tania zapraszamy 5 października 
2015 r. na godz. 16.00 (pierwszy po-
niedziałek miesiąca). Przyjdź, wypij 
dobrą kawę i porozmawiaj o litera-
turze.

Zapraszamy serdecznie!
   

   Biblioteka

 Podziękowania dla Fundacji Orange
Fundacja Orange była organi-

zatorem programu „Orange dla 
bibliotek”.  Jego celem było wspie-
ranie rozwoju społeczeństwa infor-
macyjnego poprzez zwiększenie 
dostępu do nowych technologii ko-
munikacyjnych i promocję ich wy-
korzystania.

Dzięki dotacji Fundacji Orange 
przez 4 lata mieszkańcy i goście 

mogli w naszych dwóch bibliote-
kach korzystać z bezpłatnego do-
stępu do Internetu. Wśród różnych 
działań szczególnym powodzeniem 
cieszyły się warsztaty komputero-
we dla starszych użytkowników. 

Tegoroczna ostatnia dotacja 
wyniosła 692,91 zł. Z pozyskanych 
oszczędności zakupiono 25 audio-
booków.

W naszych działaniach  starali-
śmy się edukować oraz popularyzo-
wać wykorzystanie Internetu przez  
pracowników i użytkowników bi-
blioteki. Dziękujemy Fundacji Oran-
ge za przekazane dotacje.

   
   Biblioteka

EdukacjaEdukacja
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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

GOPS/ProfilaktykaGOPS/Profilaktyka

FAS - Płodowy Zespół Alkoholowy
W dniu 24.09.2015 r. godz. 10.00  

w sali sesyjnej Urzędu Gminy Bren-
na odbyło się szkolenie poświęco-
ne poważnym konsekwencjom i 
najcięższym zaburzeniom  powsta-
jącym u dziecka narażonego na 
działanie alkoholu w łonie matki 
określanego również jako Spek-
trum Płodowych Zaburzeń Alkoho-
lowych.  W szkoleniu uczestniczyli 
pedagodzy szkolni, nauczyciele, 
wychowawcy publicznych i niepu-
blicznych przedszkoli,  pracownicy 
socjalni GOPS, a jego realizatorem 

była Pani Katarzyna Bosowska - 
certyfikowany specjalista psycho-
terapii uzależnień Wojewódzkiego 
Ośrodka Lecznictwa Odwykowego i 

Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego 
w Gorzycach. 

  Krystian Fest
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Turniej Orlika o Puchar Premiera RP
Wtorek 15.09.2015 na orliku w 

Brennej organizowane były elimi-
nacje gminne Brenna turnieju or-
lika o Puchar Premiera RP. Drużyny 
uczestniczące w eliminacjach to:

1. Szkoła Podstawowa nr 1 Bren-
na Leśnica

2. Szkoła Podstawowa nr 2 Bren-
na Bukowa drużyna I

3. Szkoła Podstawowa nr 2 Bren-
na Bukowa drużyna II

SportSport

4. Szkoła Podstawowa nr 1 Górki 
Wielkie

Miejsce czwarte: Szkoła Podsta-
wowa nr 2 Brenna Bukowa drużyna 
II,

Miejsce trzecie: Szkoła Podsta-
wowa nr 1 Brenna Leśnica, 

Miejsce drugie: Szkoła Podsta-
wowa Górki Wielkie,

Miejsce pierwsze: Szkoła Podsta-
wowa nr 2 Brenna Bukowa drużyna 
I,

Turniej przyniósł wiele emocji 
i uśmiechów, zwyciężyła I drużyna 

Szkoły Podstawowej nr 2 Brenna 
Bukowa, która wygrała każdy mecz. 
W ostatnim meczu o wszystko I 
drużyna Szkoły Podstawowej nr 2 
Brenna Bukowa ze Szkołą Podsta-
wową Górki Wielkie było wiele 
emocji, pięknych strzałów, podań 
i zwrotów akcji. Długi czas utrzy-
mywał się wynik 1:0 dla drużyny ze 
Szkoły Podstawowej Górki Wielkie, 
ale ostatecznie mecz zakończył się 
wynikiem 1:2 dla I drużyny Szkoły 
Podstawowej nr 2 Brenna Bukowa 
dzięki sprytnie strzelonej bramce 
po rzucie z autu i cudownym strzale 
w samo okienko z dość sporej od-
ległości w samej końcówce meczu.

I drużyna Szkoły Podstawowej 
nr 2 Brenna Bukowa która zwycię-
żyła w eliminacjach 15.09.2015 r. 
rozegrała eliminacje wojewódzkie 
w których zajęła drugie miejsce  
i zakończyła udział w turnieju.

 Arkadiusz Tarasewicz
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Zajęcia na Orliku „Żaki”
Początkiem września zaczął się 

cykl Orlikowych treningów piłkar-
skich „Żaki” dla dzieci z rocznika 
2005/2006. Treningi mają na celu 
przygotowanie grupy dzieci, której 

celem będzie stworzenie drużyny 
piłkarskiej, która mogłaby rywali-
zować z innymi drużynami dzieci 
w tym roczniku. Treningi piłkarskie 
odbywają się cyklicznie we wtorki 

i czwartki, trwają od godziny 17:30 
do 19:00. Więcej informacji pod nu-
merem 33 47 40 601. 

 Arkadiusz Tarasewicz
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SportSport

Bieg o Breńskie Kierpce wyróżniony!

Nasi uczniowie  startują 
w Czwartkach Lekkoatletycznych

Wrzesień to miesiąc, w którym 
w Krynicy-Zdroju odbywa się Fe-
stiwal Biegowy, w czasie którego 
organizowanych jest mnóstwo bie-
gów dla każdego, bez względu na 
wiek. Kilkudniowa impreza, prócz 
wspomnianej rywalizacji biegowej, 
ma także charakter podsumowania 
wydarzeń ze świata biegowego. 
Podczas uroczystej gali wręczane 
są między innymi nagrody w kate-
goriach: Biegowe Wydarzenie Roku 
2015 oraz Biegowy Dziennikarz 
Roku 2015. Do tegorocznego ple-
biscytu został nominowany Bieg  
o Breńskie Kierpce, którego najbar-
dziej udana, 3 już edycja odbyła 
się 16 sierpnia br. Wśród nomino-
wanych 144 biegów znalazły się 
m.in. takie biegowe „giganty” jak 

Bieg Rzeźnika, DOZ Maraton Łódz-
ki z PZU czy 14. Cracovia Maraton. 
Jak się finalnie okazało breńskiej 
imprezie przyznano wyróżnienie. 
Ostatecznie, o czym „mówią” oficjal-
ne wyniki plebiscytu, Bieg o Breń-
skie Kierpce zajął wysokie 9 miejsce 
w głosowaniu wśród biegaczy. Wia-
domość o wyróżnieniu, która dotar-
ła z Krynicy jest na pewno nie lada 
zaskoczeniem oraz dowodem na to, 
że organizowany od 3 lat w Brennej 
bieg podoba się uczestnikom i nie 
odstaje poziomem organizacyjnym 
od swoich „większych i starszych 
kolegów z branży”. Dziękujemy 
wszystkim za słowa uznania.

  Krzysztof Gawlas

To już siódmy rok zmagań w lek-
koatletycznych czwartkach naszych 
najmłodszych zawodników.  

Po raz kolejny w  Skoczowie trwa 
rywalizacja  uczniów szkół podsta-
wowych. Młodzież naszej gminy 
to  najliczniejsza ekipa wśród star-
tujących . Dzięki zaangażowaniu 
nauczycieli w tegorocznej edycji 

bierze udział ponad pięćdziesięciu 
uczniów naszej gminy. Za nami tro-
je zawodów rozegranych w tak zwa-
nej części jesiennej, pozostały jesz-
cze trzy starty na wiosnę . W toku 
rywalizacji zostaną wyłonieni naj-
lepsi uczniowie w konkurencjach 
biegowych ( 60m, 300m, 600m, 
1000m) oraz technicznych (skok  

w dal, rzut piłeczką palantową) któ-
rzy reprezentować nas będą pod-
czas czerwcowego Ogólnopolskie-
go finału  w Łodzi. 

     
     
   OPKiS
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SCI Brenna – Zakopane
Wieści znad Brennicy: Skąd 

pomysł na taką akurat wycieczkę 
rowerową?

Mariusz Kotorc: Pomysł zrodził 
się przypadkiem, chciałem spędzić 
urlop inaczej niż inni, a ze względu 
na to, że w tym roku moim nowym 
hobby okazał się rower, postanowi-
łem właśnie na nim zajechać do Za-
kopanego. W pełni podekscytowa-
ny pomysłem nie zastanawiałem się 
długo i szybko podzieliłem się nim 
z kolegami. Pomysł przypadł im do 
gustu.

WzB: Czy było ciężko przeje-
chać tak długą trasę?

MK: Tak, było ciężko. Na trasie 
było bardzo dużo podjazdów o na-
chyleniu 6-7%, które sprawiały kło-
poty, w szczególności przy końcu 
trasy, gdzie sił już było naprawdę 
mało, doskwierały bóle nóg. 

WzB: Czy w czasie drogi spo-
tkały Was jakieś przeciwności 
losu?

MK: Przeciwność losu dotknęła 
Michała Konopkę, który najechał 
na coś ostrego (prawdopodobnie 
kamień) przy zjeździe do Żywca i 
przebił dętkę, przez co nie mógł 
kontynuować dalszej trasy. 

Miał na szczęście zapasową dęt-
kę, którą szybko wymienił, by móc 
dokończyć trasę. 

Tomek również miał nie małe 

problemy, gdyż zepsuła mu się 
przednia przerzutka i musiał ręcz-
nie przerzucać łańcuch, co sprawia-
ło mu duży kłopot.

WzB: Jak długo trwała cała po-
dróż z Brennej do Zakopanego?

MK: Cała podróż z Brennej do 
Zakopanego trwała z przerwami 
nieco ponad 11 godzin, samej jazdy 
było 8 godzin.

WzB: Czy planujecie kolejną 
podróż tego typu?

MK: Tak, planujemy w przyszłym 
roku kolejną wyprawą, na pewno 
dalszą. 

Na razie nie chcemy zdradzać 
dokładnie w jakie miejsce, żeby nie 
zapeszać.

WzB: Jakieś rady dla osób, któ-

re będą chciał pójść w Wasze śla-
dy?

MK: Osoby, które chcą pójść w 
nasze ślady muszą się bardzo do-
brze przygotować, bez dobrego 
przygotowania nie ma co wyruszać 
w dalsze trasy. Trzeba być świado-
mym tego, że na trasie mogą nas 
spotkać jakieś przeciwności losu. 
Daną trasę trzeba dokładnie prze-
śledzić i sprawdzić, nie zawsze naj-
krótsza trasa jest najkorzystniejsza. 
Trzeba również brać pod uwagę to, 
że można nie dojechać do danego 
celu z różnych powodów i w takim 
wypadku trzeba zaznaczyć na ma-
pie, gdzie są dworce PKP czy PKS, 
które umożliwią ewentualny po-
wrót. Bardzo istotna jest również 
dieta. Nie można się byle jak odży-
wiać. Podczas podróży trzeba jeść 
mało i lekko, organizmowi trzeba 
dostarczać dużo węglowodanów, 
które dają mięśniom siłę. Istotnym 
elementem jest również dobre na-
wadnianie organizmu, najlepsze są 
wody mineralne niegazowane, jak i 
płyny izotoniczne, nie poleca się pić 
wód gazowanych.  Polecam wypo-
sażyć się w sakwy, są to torby któ-
re mocuje się na ramie roweru, nie 
obciążają już dodatkowo naszego 
kręgosłupa. Bardzo ważna jest też 
pogoda, trzeba dokładnie  spraw-
dzić dzień przed wyjazdem czy ta 
nadaje się do podróży na rowerze, 
należy unikać dni  deszczowych, 
wietrznych.  Polecam też przed po-
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Amatorska Liga Futsalu wystartowała

dróżą poszukać w internecie arty-
kułów o ludziach, którzy przejechali 
już takie trasy i poczytać o tym, co 
piszą, czego się wystrzegać, na co 
uważać, jak się przygotować. 

WzB: Jak się przygotowywali-
ście do tej podróży?

MK: Do podróży przygotowywa-
liśmy się 4 miesiące, przede wszyst-
kim trzeba dobrze przygotować 
nogi, każdy z nas przed podróżą 
zrobił średnio po 1000 km. Stara-
łem się dziennie robić po kilka kilo-
metrów na rowerze, a w weekendy 
jechałem zawsze w dalszą trasę, 
gdyż przez tydzień nie było to moż-
liwe ze względu na pracę. Następ-
nie opracowaliśmy na mapie trasę, 
wydrukowaliśmy kilkanaście ma-
pek, zaznaczyliśmy na nich punkty, 
gdzie znajdują się stacje PKP czy 
PKS umożliwiające zrezygnowanie 
z trasy i powrót do domu. Następ-
nie każdy z nas wyposażył się w 
plecak, do którego załadował nie-
zbędne rzeczy takie jak: dętki, klu-
cze rowerowe, łyżki do sciągania 
opon, pompki, kurtki nieprzema-
kalne, aparaty w celu dokumentacji 
podróży, mapki, jedzenie, picie  itd. 
Nie można przesadzać też z ilością 
rzeczy, gdyż duża waga plecaka 
negatywnie wpływa na podróż naj-
bardziej na tym cierpi kręgosłup 
jak i nogi. Tydzień przed wyjazdem 
trzeba dobrze sprawdzić rower czy 
wszystko w nim działa tak jak się 
należy. Ja osobiście rower dałem do 

serwisu, aby być w 100% pewny.
WzB: Co zrobiliście po dotar-

ciu do celu?
MK: Po dotarciu do celu najpierw 

zaczęliśmy szukać zakwaterowania, 
gdyż godzina była już późnopopo-
łudniowa, a na wieczór ciężko było 
by nam co znaleźć. Z racji tego, że 
było już po okresie wakacyjnym, po 
około godzinie znaleźliśmy odpo-
wiadający nam apartament. Później 
poszliśmy  zjeść kolację, nie trzyma-
jąc się diety jedliśmy to, na co mieli-
śmy ochotę. Następnie zrelaksowa-
liśmy się w miejscowym basenie po 
czym udaliśmy się do apartamentu 
i poszliśmy spać.

WzB:Czy w czasie drogi urzą-

dzaliście wiele postojów?
MK: W czasie drogi do Zako-

panego mielśmy w sumie około 3 
godzin przerw. Średnio co 30 km 
staraliśmy się robić przerwy, w 
późniejszym etapie drogi przerwy 
mysiały być stosunkowo dłuższe i 
częstsze.

WzB: Na koniec powiedz nam z 
kim udałeś się w podróż?

MK: W podróż wybrałem się z 
Tomkiem Bojdą, Konradem Kurasiń-
skim oraz Michałem Konopką.

WzB: Dziękuję za obszerną re-
lację z ciekawej wycieczki.

MK: Cała przyjemność po mojej 
stronie.

  Krzysztof Gawlas

Bez niespodzianek, czyli zwy-
cięstwami faworytów rozpoczęła 
się IX edycja Amatorskiej Ligi Fut-
salu o Puchar Rady Gminy Brenna. 
Najwięcej bramek padło w kon-
frontacji Alco-Składu z Oldbojami 
Beskidu Skoczów. Zawodnicy obu 
drużyn urządzili sobie ostre strzela-
nie, zdobywając w sumie aż 15 goli. 
Szalę zwycięstwa na swoją korzyść 
przechylił zespół Alco-Składu, zwy-
ciężając 9:6. 

Z dobrej strony pokazała się 
także ekipa Doliny Leśnicy, która 
na inaugurację wygrała z Czyż Bu-

dem 8:4. Początkowe minuty spo-
tkania nie wskazywały na łatwe 
zwycięstwo mistrza poprzedniej 
edycji, jednak w miarę upływu cza-
su jego przewaga stawała się coraz 
bardziej wyraźna, co poskutkowa-
ło takim, a nie innym wynikiem. 
Nie bez problemów po 3 punkty 
sięgnęła Niebieska Erka, która do-
piero po utracie bramki wzięła się 
do pracy i zaczęła odrabiać straty, 
ostatecznie zwyciężając z Budma-
xem Cieszyn 4:3. W ostatnim poje-
dynku FC Mania ograła Czarną Elkę 
5:4. Zespół „gospodarzy” wyraźnie 

uskrzydlony nowym sponsorem już 
od pierwszej kolejki postanowił po-
kazać się z jak najlepszej strony, co 
przyniosło efekt w postaci zdobycia 
3 punktów. Na szczycie tabeli Do-
lina Leśnicy przed Alco-Składem i 
FC Manią. Klasyfikacji strzelców po 
1 kolejce przewodzi snajper Alco-
Składu Mateusz Kluz, który aż 4 razy 
wpisał się na listę strzelców, poma-
gając drużynie w zdobyciu komple-
tu punktów. 

  Krzysztof Gawlas
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Miesięcznik „Wieści znad Brennicy” można nabyć w  Informacji Turystycznej (ul. Wyzwolenia 77, Brenna, a  także 
w: Delikatesach Centrum (Górki), sklepie z nasionami p. K. Holeksy (Górki), Kiosku „Trafika” (Górki), Sklepie GS na Buczu (Górki), 
Sklepie GS w  Szpotawicach (Górki), Sklepie „Lewiatan” (Brenna Skrzyżowanie), Sklepie GS Brenna Skrzyżowanie, 
W  Delikatesach p. Bocka (Brenna Spalona), Sklepie GS Brenna Pinkas, Sklepie GS Brenna Leśnica, Sklepie p. Dadok 
(Brenna Leśnica), FH Renata Łysek (Brenna Leśnica), Kiosku z  prasą – p. J. Ćwierzyk, (Brenna Centrum) „Toto Lotku” –  
p. J. Madzi, (Brenna Centrum) Kiosku p. Cz. Grenia (Brenna Bukowa), Sklepie „Kaprys” ul. Jawornik (Brenna), Delikatesach 
Centrum (Brenna Lachy), Stacja paliw (Górki Wielkie), Delikatesy Centrum Sojka, Gminnej Bibliotece Publicznej (Urząd Gminy, 
II p.). Sklepy, kioski, pensjonaty itp. lokale, chcące również kolportować „Wieści”, proszone są o kontakt z redakcją.

ISSN 1895-670X
Redakcja: Dorota Greń, Katarzyna Macura, Łukasz Muschiol, Krzysztof Gawlas, Aneta Mędrek i Arkadiusz Tarasewicz.
Stali Współpracownicy: Wojtek Grajewski, UG Brenna i Gminna Biblioteka Publiczna. 
Wydawca: Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna
43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 77, tel: (33) 85 365 50, e-mail: opkis@brenna.org.pl 
Nakład: 600 egz. 
Korekta: Sonia Gawlas, Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów i opracowań nadesłanych tekstów.
Skład: Łukasz Muschiol 
Druk: Eurodruk, ul. Daszyńskiego 64, 43-450 Ustroń, tel. 33 854 26 02

Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej
43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 34
tel. 33 853 62 85, kom. 504 039 392
e-mail: zbgk@brenna.org.pl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ważne i przydatne numery telefonów

Wieści znad Brennicy
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"Dzieciństwo w Brennej"
Poszukujemy informacji o dzieciństwie w dawnej Brennej  
(jak wyglądał zwykły dzień, gdzie chodzono do szkoły,  

czego się dawniej uczono, jak wyglądały przybory szkolne,  
co robiono w domu, jak pomagano rodzicom, dziadkom,  

w co się bawiono, jakie były zabawki, jakie noszono ubrania,  
jakie były wyliczanki, piosenki). 

 
Zapiszcie swoje wspomnienia lub je nagrajcie. 

Jeśli jesteście w posiadaniu pamiątek związanych z dzieciństwem  
w Brennej (dawnych zabawek, książek, ubrań, przyborów, świadectw 

szkolnych, zdjęć dzieci oraz wszelkich innych rzeczy związanych  
z dzieciństwem), to dołączcie je do wspomnień. 

Wasze wspomnienia i pamiątki stanowić będą cenne świadectwo 
przeszłości naszej wsi, zobrazuje dzieciństwo w Brennej,  

które w przyszłości przedstawione będzie w wyremontowanym  
budynku Starego Kina. 

Na Wasze prace czekamy do końca października  
w Informacji Turystycznej w Brennej (ul. Wyzwolenia 77)   

od poniedziałku do piątku, od godziny 8:00 do 16:00.


