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Stulecie urodzin  
w Górkach Wielkich, 

str. 5Musicalowe Zoo, str. 16

Drodzy Czytelnicy!
Pogoda w tym roku sprawia, że 

czuję się jak w dzieciństwie. Znów 
mamy przedwiośnie, kapryśne  
i sprawiające, że bezpiecznie brać 
ze sobą płaszcz i parasol – nigdy 
nie wiadomo, kiedy kwiecień po-
straszy jeszcze chłodem czy śnie-
giem… Ale jestem raczej z tych, 
co przy pierwszym słońcu chowa-
ją ciepłe ubrania na dno szafy i ani 
myślą więcej ich oglądać. Zaczynają 
się też wieczorne i poranne ptasie 

koncerty, których nigdy się nie na-
słucham. A w naszej redakcji, czyli  
w Ośrodku Promocji, Kultury i Spor-
tu Gminy Brenna wiosna to czas 
ostatnich poprawek przy plano-
waniu letniego kalendarza imprez  
w Gminie Brenna. Przed nami 
pierwsze z nich – majówkowe.  
A ten pierwszy ciepły długi week-
end zapowiada się bardzo ciekawie. 
Zachęcam do zapoznania się z har-
monogramem imprez na ostatniej 

stronie tego numeru Wieści. Szcze-
gólnie z programem Breńsko-Gó-
reckiej Nocy Muzeów, którą wiele 
instytucji wspólnie zaplanowało na 
2 maja. Polecam też artykuły z dzia-
łu „Historia” – I część cyklu Wojtka 
Grajewskiego o breńskich rodach 
i artykuł dotyczący 70lecia Spół-
dzielni Brenna. Przyjemnej lektury!

  Anna Musioł
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Szanowni mieszkańcy Brennej i Górek

Informacje/Wydarzenia

W marcowym wydaniu naszych 
„Wieści” wspominałem o przedwio-
śniu, teraz to już nie przedwiośnie 
ale prawdziwa wiosna. Na łąkach  
i ogrodach zieleń coraz bardziej so-
czysta, a gdzieniegdzie kury i gąsięta 
wyskubują nowe źdźbła trawy. „Gdy 
jaskółka i pszczółka lata, znakiem to 
wiosny dla świata”. Pisząc ten tekst 
dla Państwa wyglądam przez okno 
aby w promieniach słońca wypa-
trzeć kępy kwitnących kaczeńców. 
Słońce już mocno dogrzewa; nawet 
podmuchy chłodnego wiatru z pół-
nocy nie są w stanie zatrzymać bu-
dzącego się wiosennego życia. „Kie-
dy w kwietniu słonko grzeje, wtedy 
chłop nie zubożeje”. Na polach po-
jawiły się brony głaszczące skiby zi-
mowej orki za nimi siewniki ze zbo-
żem ciągnione przez wyczyszczone 
i wyremontowane po zimie traktory. 
Właściwy czas na wiosenne sprząta-
nie, szorowanie i ogrodowe porząd-
ki. W domu i zagrodzie krzątają się 
gospodynie, w słońcu zaczynają się 
błyszczeć wyczyszczone szyby okien. 
Na Wielkanoc nie mogą przecież po-
zostać w domu stare śmiecie.   Jak 
pisze Zofia Kossak* „(…) Trzeba wy-
czyścić komorę i strych, wywietrzyć 
poduszki paradne, na których nigdy 
nikt nie sypia, przyodziewek świą-
teczny oraz codzienną skromną po-
ściel, powszednie szmaty, kożuchy, 
zapaski. Wraz z pajęczyną i pyłem 
wymieść należy wszystko złe, co się 
w sercu nagromadziło, dawne kwasy 
i jady. Bo Wielkanoc to odnowa, sta-
ry człowiek ma umrzeć, nowy, lep-
szy się narodzić…”. Przed nami Świę-
ta, które przeobrażają dolę ludzką, 
Święta, których uroczystym wstę-
pem przygotowującym jest Wielki 
Post, a zwłaszcza Wielki Tydzień roz-
poczynający się Niedzielą Palmową. 
Zgodnie z piękną tradycją kościół 
polski zakwita wiązankami palm od-
dając hołd Zbawicielowi. Szanow-
ni Czytelnicy, bo przecież kiedy wo-
kół nas zgoda to w sercach naszych 
pogoda. Nie chcemy przecież, aby 
uczucia, emocje czy okoliczności 
kierowały naszym życiem. Nie chce-
my też ulec krzykaczom, których ce-
chuje brak odpowiedzialności wo-

bec budowania wspólnego dobra. 
Budują mnie telefony, spotkania  
i rozmowy znacznej liczby życzliwych 
mieszkańców, którym zależy na roz-
woju naszej Gminy.  Dziękuję za po-
stawę dojrzałości, w której podkre-
ślacie, że aby wymagać zawsze nale-
ży zacząć od siebie, dziękuję za za-
ufanie  do mądrości naszych wspól-
nych działań. Czas też na refleksję, 
zbliża się bowiem ten radosny dzień 
Zmartwychwstania Pańskiego. Wie-
rzę że powracająca do życia natura 
sprzyjać będzie pełni radości, któ-
rą będziemy czerpać ze spełnionych 
obietnic i postanowień okresu wiel-
kopostnych przygotowań do Świąt. 
Pragnę też przekazać Państwu kilka 
informacji z naszego gminnego po-
dwórka. Na dobre ruszyły prace re-
montowo-drogowe, które możemy 
realizować za sprawą sprzyjającej  
i odpowiedniej wiosennej aury. Poja-
wiły się już pierwsze efekty w postaci 
nowej nawierzchni asfaltowej na za-
planowanych w tegorocznym budże-
cie inwestycjach drogowych, które 
realizują firmy wyłonione w przetar-
gach. Ciągła poprawa bezpieczeń-
stwa drogowego leży nam na sercu, 
czego dowodem jest skuteczne po-
zyskiwanie środków zewnętrznych 
na ten cel. Sami widzimy jak duże są 
potrzeby i jaką to skalę środków fi-
nansowych musimy zaangażować do 
ich realizacji. Szczególne podzięko-
wania kieruję w stronę pracowników 
urzędu, którzy pomagają i wspiera-
ją swoją fachowością starania moje 
i mojego zastępcy. Nie bez znacze-
nia jest również postawa pana Staro-
sty Mieczysława Szczurka i pani dy-
rektor PZDP w Cieszynie Magdaleny 
Kowalskiej, bowiem dzięki ich życz-
liwości i przy naszym częściowym 
wsparciu finansowym istnieją w tym 
roku realne szanse na poprawę na-
wierzchni na drogach powiatowych 
znajdujących się na terenie naszej 
gminy. Pragnę również podkreślić, 
że płynnie po zimowych zmaganiach 
nasza brygada remontowo-drogo-
wa  przystąpiła do zaplanowanych 
prac remontowych. Smucą nas akty 
wandalizmu na terenie naszej gmi-
ny. Połamane ławki, porozbijane lu-

stra drogowe, powyrywane i poła-
mane znaki drogowe, poniszczone 
tablice informacyjne, nielegalne wy-
sypywanie śmieci, a to tylko niektó-
re przykłady nieodpowiedniego za-
chowania ludzi niedojrzałych do ży-
cia w społeczeństwie. We wspólnych 
działaniach z policją udało się uka-
rać tych, których zarejestrowały roz-
stawione na terenie gminy kame-
ry i tych, których złapali na gorącym 
uczynku zatroskani o naszą gminę 
mieszkańcy. To przykre, że musimy 
na to przeznaczać nasze wspólne siły 
i pieniądze. Na koniec trochę radości 
- cieszymy się niezmiernie, że zakoń-
czyliśmy prace remontowe w budyn-
ku urzędu, czego efektem są wyre-
montowane pomieszczenia po daw-
nej aptece, które wraz z nowym wy-
posażeniem tworzą piękną Bibliote-
kę Gminną. Przeniesienie pomiesz-
czeń biblioteki z drugiego piętra na 
parter i udostępnienie ich dla osób 
niepełnosprawnych było naszą po-
winnością. Serdecznie zapraszamy. 
Pragnę życzyć Państwu miłej lektury, 
przesyłam też świąteczne życzenia  
i pozdrowienia.     

         Wesołego Alleluja!.

      Jerzy Pilch
        Wójt Gminy Brenna

*„Rok Polski”, Zofia Kossak, 2017 r., str. 63”
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Informacje/Wydarzenia
Stulecie urodzin w Górkach Wielkich

W tym roku do doborowego to-
warzystwa dwóch panów Ludwika  
i Franciszka dołączyła pani Henryka 
Foit, która swoje setne urodziny ob-
chodziła w piątek 5 kwietnia. Z tej 
to okazji wójt Gminy Brenna Jerzy 
Pilch wspólnie z szefową Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych w Cie-
szynie panią Jolantą Wróbel złoży-
li listy gratulacyjne, kwiaty i drob-
ny upominek. Jubilatka przeprowa-
dziła się z Katowic i od 5 lat miesz-
ka w Górkach Wielkich. Urodziła się  
w Stonawie w rodzinie Państwa 
Suchanków, stąd też pierwsze 
lata swojej pracy związane były  
z Karwiną gdzie pracowała w jednej 
z aptek. Z racji wykształcenia che-
micznego swoje życie zawodowe 
związała z pracą i badaniami labo-
ratoryjnymi w przemyśle chemicz-
nym. Pani Henryka swój uśmiech, 
pogodę ducha i spacer na świeżym 
powietrzu podaje jako receptę na 
długowieczność, dlatego też swo-
im uśmiechem zaraża wszystkich 
odwiedzjących a w szczególności 
ukochane swoje wnuczki. Składając 
serdeczne gratulacje i najlepsze ży-
czenia dostojnej Jubilatce, pragnie-
my również podziękować synowi 
Czesławowi i jego żonie Halinie za 
miłe przyjęcie ale przede wszyst-

kim za troskę, opiekę, życzliwość 
oraz szczęście rodzinne zapewnia-
jące przeżycie kolejnych urodzin 

naszej zacnej Jubilatki.   
  
  UG Brenna

Zebrania wiejskie

Wójt Gminy Brenna zaprasza na zebrania wiejskie  

w następujących terminach: 

- 29.04.2019 r., godz. 17:00,  Urząd Gminy (sala sesyjna),

- 30.04.2019 r., godz. 17:00, Szkoła Podstawowa w Górkach Wielkich.
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Środki na remont ul. Rolniczej przyznane

Uprzejmie informujemy, że w dniu 19.04.2019r. (Wielki Piątek) 

Urząd Gminy Brenna będzie nieczynny.

     Za utrudnienia przepraszamy.

W dniu 13 marca bieżącego roku 
w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim 
w Katowicach odbyło się uroczy-
ste wręczenie promes związanych 
z przydziałem środków na usuwa-
nie skutków klęsk żywiołowych na 
2019 rok.  W przekazaniu doku-
mentów brali udział Jarosław Wie-
czorek - Wojewoda Śląski oraz  Jan 
Chrząszcz - I Wicewojewoda Śląski. 
Dzięki wieloletnim staraniom władz 
Gminy  Brenna udało się pozyskać 
dotację w kwocie: 196.000,00zł na 
wykonanie remontu odcinka oko-
ło 135 m drogi gminnej ul. Rolnicza  
w Brennej. Uzyskane dofinanso-
wanie z budżetu państwa pozwo-
li na realizację tego zadnia jeszcze  
w roku bieżącym. 

  UG Brenna

Zmiana miejsca udzielania porad prawnych
Od 3 kwietnia 2019 roku (tj. środa) nastąpi zmiana miejsca udzielania  

bezpłatnych porad prawnych dla mieszkańców Gminy Brenna.  

Porady prawne będą udzielane w Górkach Małych ul. Zalesie 3,  

w budynku Ośrodka Zdrowia (I piętro). 

Porady prawne dla mieszkańców Gminy Brenna odbywają się w dniach:

Środa - 10:00 - 15:00

Piątek - 9:00 - 14:00

Kontakt pod numerem telefonu: 33 432 15 56
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Informacje/Wydarzenia
Biblioteka w nowej siedzibie

Gminna Biblioteka Publiczna  
w Brennej zmieniła swoją siedzibę 
– z drugiego piętra gmachu zajmo-
wanego przez Urząd Gminy prze-
niosła się na parter tego budynku. 
Zmiana sprawiła, że w bibliotece 
jest nie tylko więcej miejsca ale, co 
szczególnie ważne, czytelnicy mają 
do niej dużo łatwiejszy dostęp.

Pierwsza publiczna czytelnia  
w Brennej powstała w dwudziesto-
leciu międzywojennym z inicjatywy 
Macierzy Szkolnej Ziemi Cieszyń-
skiej i do 1939 roku funkcjonowa-
ła w Katolickim Domu Młodzieży. 
Po wojnie stworzona od nowa bi-
blioteka kilka razy zmieniała siedzi-
bę, aby w 1975 roku trafić do świe-
żo zbudowanego Urzędu Gminy, 
gdzie na drugim piętrze funkcjo-
nowała ponad cztery dekady. Teraz 
zmieniła lokalizację. - Bardzo cie-
szę z tego, że mogliśmy naszą biblio-
tekę, przenieść z drugiego piętra bu-
dynku Urzędu Gminy na parter, gdzie 
nie tylko jest więcej miejsca, ale gdzie 
dużo łatwiejszy dostęp mają osoby 
niepełnosprawne. Obecnie gminna 
biblioteka ma osobne wejście, nie-
zależne od wejścia do Urzędu Gmi-
ny i jestem przekonany, że ta nowa 
lokalizacja świetnie się sprawdzi  
w praktyce – mówi Jerzy Pilch, Wójt 
Brenna. Dodajmy, że obecna sie-
dziba Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Brennej została gruntownie wy-
remontowana, otrzymała nowe wy-
posażenie i wręcz pachnie nowo-
ścią. Księgozbiór gminnej biblio-
teki, jak informuje jej dyrektor Ja-
nina Herzyk, liczy obecnie ponad 
18 tysięcy pozycji. Korzysta z nie-
go blisko 800 czytelników z Brennej 
oraz spora grupa odwiedzających 
naszą miejscowość turystów i wcza-
sowiczów. Ci ostatni bardzo chwa-
lą książkowy zasób biblioteki pod-
kreślając, że są w nim i takie rary-
tasy, których próżno szukać w pu-
blicznych książnicach nawet du-
żych miast na Górnym Śląsku. - Je-
stem bardzo szczęśliwa, że bibliote-
ka jest w nowym miejscu i ma nowe, 

piękne wyposażenie, dzięki któremu 
można atrakcyjnie zaprezentować 
nasze książki oraz audiobooki. Jest 
tu więcej miejsca, pomieszczenie jest 
jaśniejsze i mamy bardzo ładny ką-
cik dla dzieci więc warunki dla czy-
telników są znacznie lepsze. Ale to 
nie wszystko, bo dysponujemy także 

dodatkowym pomieszczeniem biu-
rowym oraz magazynem do które-
go trafiają książki, jakie posiadamy  
w podwójnych egzemplarzach lub 
takie, które są bardzo rzadko wypo-
życzane – mówi dyrektor Janina 
Herzyk.

  UG Brenna
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Beskidzki Dom Zielin “Przytulia” nominowany  
w ogólnopolskim konkursie! 
Zapraszamy do głosowania

Informujemy, że Beskidzki Dom 
Zielin “Przytulia” w Brennej został 
nominowany w konkursie “Top In-
westycje Komunalne”, organizo-
wanym przez ogólnopolski serwis 
PortalSamorzadowy.pl i przeszedł 
do jego drugiego etapu. To dla nas 
duże wyróżnienie, ponieważ jury 
wybrało zaledwie 25 realizacji z te-
renu całego kraju. Jeszcze niedaw-
no cieszyliśmy się z otwarcia Be-
skidzkiego Domu Zielin “Przytulia”, 
a dzisiaj zachęcamy do głosowania 
pod adresem: www.portalsamo-
rzadowy.pl Wierzymy, że dzięki tej 

inicjatywie nasz projekt ma szansę 
stać się kultowym miejscem na ma-
pie regionu Beskidu Śląskiego!

Od momentu otwarcia Dom Zie-
lin odwiedziło ponad 2 tysiące go-
ści.

Dobrze zaprojektowana i boga-
ta merytorycznie wystawa świetnie 
trafia zarówno do dzieci, jak i osób 
dorosłych. Na potrzeby projektu za-
adaptowany został przedwojenny 
budynek Starego Kina, którego wa-
lory stanowią przykład dawnej ar-
chitektury regionalnej. Przeprowa-
dzona przez Gminę rewitalizacja 

sprawiła, że budynek odzyskał daw-
ną świetność. 

Kameralna scena i przestrzeń 
wewnątrz, czynią Przytulię dosko-
nałym miejscem na spektakle, kon-
certy, wykłady oraz spotkania lokal-
nej społeczności. Realizacja przed-
sięwzięcia była możliwa, dzięki 
środkom finansowym pozyskanym 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach programu 
Interreg V-A Republika Czeska- Pol-
ska.

   OPKiS

Reklama w miesięczniku  
„Wieści znad Brennicy” 

1/8 strony – 50zł netto, ¼ strony – 100 zł netto,

½ strony – 200 zł netto, 1 strona – 400zł netto

10gr/szt. netto – wkładki, ulotki do gazety
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Eko-Wieści
Problemy związane z gospodarką odpadami 

w Gminie Brenna
Kwestie gospodarki odpadami 

komunalnymi na terenie gmin re-
guluje ustawa o utrzymaniu czysto-
ści i porządku w gminach (t. j.: Dz. 
U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.). Po-
nadto lokalnie obowiązki gminy, 
mieszkańców i właścicieli nierucho-
mości niezamieszkałych w powyż-
szym zakresie określa m.in. uchwa-
ła nr XII/129/16 z dnia 23 czerwca 
2016 r. w sprawie regulaminu utrzy-
mania czystości i porządku na te-
renie Gminy Brenna (Dz. Urz. Woj. 
Śląsk. z 2016 r., poz. 3812 z późn. 
zm.) oraz inne uchwały przyjmowa-
ne na podstawie cytowanej ustawy.

Od 1 lipca 2013 r. nowym sys-
temem gospodarowania odpada-
mi komunalnymi na terenie Gmi-
ny Brenna zostały objęte wszyst-
kie nieruchomości zamieszkałe sta-
le. Pozostałe nieruchomości nie-
zamieszkałe, w tym miejsca pro-
wadzenia działalności gospodar-
czej, budynki użyteczności publicz-
nej oraz obiekty letniskowe są zo-
bowiązane do posiadania umowy 
na odbiór odpadów z firmą wpisa-
ną do rejestru działalności regulo-
wanej, prowadzonego przez Wójta 
Gminy Brenna.

Na terenie Gminy Brenna odpa-
dy komunalne powstają głównie w 
gospodarstwach domowych, a tak-
że na terenach nieruchomości nie-
zamieszkałych (obiekty letniskowe 
lub mieszkalne użytkowane oka-
zjonalnie, podmioty gospodarcze 
oraz obiekty użyteczności publicz-
nej). Ponadto odpady komunalne 
powstają także na terenach otwar-
tych, w przestrzeni publicznej (od-
pady z koszy ulicznych, dróg, tere-
nów nadbrzeżnych rzek i zieleni pu-
blicznej).

W wyniku przeprowadzonego 
corocznie postępowania przetar-
gowego w Gminie Brenna zawiera-
na jest umowa na odbiór i zagospo-
darowanie odpadów komunalnych 
odbieranych od właścicieli nieru-
chomości zamieszkałych z firmą 

prywatną. Ponadto, odpady zbiera-
ne w sposób selektywny odbierane 
są w ramach dotacji przedmiotowej 
przez Zakład Budżetowy Gospodar-
ki Komunalnej w Brennej. Nieru-
chomości w ramach opłaty są wy-
posażone w worki na odpady. 

Istotnym elementem syste-
mu gospodarowania odpadami 
jest Punkt Selektywnej Zbiórki Od-
padów Komunalnych (w skrócie 
PSZOK), zlokalizowany w siedzibie 
ZBGK w Brennej przy ul. Wyzwole-
nia 34.

Niestety z uwagi na trudne wa-
runki lokalizacyjne (zbyt mała po-
wierzchnia nieruchomości) oraz 
istniejącą zabudowę nieruchomo-
ści (obiekty nieczynnej oczyszczal-
ni ścieków) prawidłowa organiza-
cja pracy punktu jest bardzo ogra-
niczona. Brak jest miejsca na usta-
wienie dogodnej ilości kontenerów, 
wybudowania zadaszonych bok-
sów na poszczególne frakcje od-
padów czy zagospodarowanie pla-
cu manewrowego dla klientów i ob-
sługi punktu. Dodatkową trudno-
ścią jest praktycznie brak parkingu 
dla klientów PSZOK-u (w budynku 
administracyjnym ZBGK obsługiwa-
ni są również klienci komunalnych 
sieci wodociągowych i kanalizacyj-
nych, oraz właściciele nieruchomo-
ści niezamieszkałych, którzy zawarli 
umowy z ZBGK na odbiór i zagospo-
darowanie odpadów). Na ciasnym 
terenie ZBGK funkcjonuje również 
stacja zlewna dla obsługi taboru 
asenizacyjnego. 

Liczne zadania związane z go-
spodarką komunalną i opisane wy-
żej problemy wymusiły decyzję 
władz Gminy o przeniesieniu przy-
najmniej części działalności do in-
nej, dogodnej dla klientów lokali-
zacji. 

W tym celu, po analizie posiada-
nych nieruchomości komunalnych 
przystąpiono do sporządzenia pla-
nu miejscowego dla terenów poło-
żonych w Brennej przy ul. Leśnica 

(po wcześniejszym dostosowaniu 
studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 
gminy Brenna).

Zakładano, że budowa nowe-
go PSZOK-u zostanie dofinansowa-
na ze środków dedykowanych na 
ochronę środowiska (Program In-
frastruktura i Środowisko w ramach 
NFOŚiGW, WFOŚiGW), a projekt za-
gospodarowania terenu będzie 
odpowiadał na wszystkie potrze-
by związane z działalnością ZBGK 
w tym zakresie (zadaszone boksy 
na poszczególne frakcje odpadów, 
miejsce na kontenery, pomieszcze-
nia biurowe i socjalne, waga samo-
chodowa, garaże i magazyny).

W trakcie opracowania projek-
tu planu miejscowego dołożono 
starań by potencjalna uciążliwość 
tego typu obiektu była minimalna, 
tzn. ustalenia planu zakładały za-
kaz realizacji przedsięwzięć mogą-
cych zawsze znacząco oddziaływać 
na środowisko, zastosowanie do ce-
lów grzewczych i technologicznych 
systemów nieuciążliwych dla oto-
czenia, opartych na najlepszych do-
stępnych technikach, nakaz utwar-
dzania dróg, placów i parkingów  
w sposób zabezpieczający środowi-
sko gruntowo-wodne przed zanie-
czyszczeniem, prowadzenie gospo-
darki odpadami z uwzględnieniem 
ich segregacji, zgodnie z obowią-
zującymi przepisami odrębnymi,  
a przede wszystkim zakaz składo-
wania wszelkiego rodzaju odpadów 
(wbrew pojawiającym się pogło-
skom o planach utworzenia wysypi-
ska śmieci). Ponadto w celu ochro-
ny sąsiednich terenów wskazano 
nakaz realizacji pasa zieleni wyso-
kiej przy granicy jednostki od stro-
ny drogi (ul. Leśnica) oraz rzeki (po-
tok Leśnica). Zaplanowano ponad-
to otoczenie terenu wysokim ogro-
dzeniem. 

Działania Gminy prowadzone 
w ramach procedury przygotowa-
nia projektu MPZP przewidują rów-



10Strona 10 Wieści znad Brennicy

W
ie

śc
i z

na
d

 B
re

nn
ic

y
Eko-Wieści

nież konsultacje społeczne każde-
go projektu, co miało miejsce (wy-
łożenie projektu planu do publicz-
nego wglądu oraz dyskusja publicz-

na, która miała miejsce w dniu 11 
lutego br.). Poza zbieraniem uwag 
do projektu odbyła się dodatkowa 
debata w sprawie nowej lokalizacji 

PSZOK-u w Urzędzie Gminy w dniu 
18 marca 2019 r., na której przed-
stawiono koncepcję zagospodaro-
wania terenu na Leśnicy.
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Niestety proponowane rozwią-
zania zostały stanowczo oprotesto-
wane, a prezentowana koncepcja 
architektoniczna oraz organizacji 
PSZOK-u nawet nie zainteresowała 
zebranych. 

W dniu 21 marca 2019 r. Rada 
Gminy Brenna podjęła uchwa-
łę nr V/55/19 w sprawie uchylenia 
uchwały nr XXII/259/17 Rady Gminy 
Brenna z dnia 12 października 2017 
r. (o przystąpieniu do sporządzenia 
planu miejscowego zagospodaro-
wania przestrzennego dla nowej lo-
kalizacji PSZOK-u).

Po ostatnich zdarzeniach zwią-
zanych z wywoływaniem pożarów 

na składowiskach odpadów za-
ostrzono przepisy przeciwpożaro-
we dla wszystkich podmiotów zaj-
mujących się również zbieraniem 
(nie tylko składowaniem) odpadów. 
Niestety wobec aktualnych przepi-
sów obowiązujących od września 
br. dalsza działalność związana ze 
zbieraniem odpadów w obecnej lo-
kalizacji ZBGK może okazać się nie-
możliwa. 

Niestety środki dedykowane na 
nowe PSZOK-i w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Śro-
dowisko (fundusze UE) dysponowa-
ne przez NFOŚiGW w Warszawie za-
planowane zostały tylko do 2020 r. 

Wydaje się, że pozyskanie dotacji  
w wysokości do 85 % kosztów kwa-
lifikowanych zadania polegającego 
na budowie nowego PSZOK-u po 
tym terminie będzie niemożliwe, 
natomiast złożenie wniosku o do-
finasowanie w przyszłym roku jest 
mało prawdopodobne ze względu 
na konieczność pozyskania nowej 
nieruchomości, sporządzenie MPZP 
oraz przygotowania inwestycji do 
realizacji (projektowanie i uzyska-
nie stosownych pozwoleń).

  UG Brenna

Akty wandalizmu
Zwracajmy uwagę na nasze otoczenie i informujmy władze o odkrytych zniszczeniach.
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TrashChallange – wyzwanie podjęte 

w Górkach Wielkich

Oszczędzaj wodę

„TrashChallange” to rodzaj eko-
eventu, rozpowszechnionego  
w mediach społecznościowych 
wraz z nastaniem tegorocznej wio-
sny. Różni ludzie, w różnych miej-
scach na świecie, postawili sobie 
za punkt honoru by uporządkować 
przestrzeń wokół siebie nawet je-
śli sami nie byli sprawcami bałaga-
nu. Zdjęcia worków pełnych śmieci 
zebranych z przydrożnych rowów, 

nad rzekami i jeziorami były ostat-
nio częstym widokiem. Ma to na 
celu promowanie bezinteresownej 
dbałości o przyrodę, której ludzie 
często szkodzą, i której tylko ludzie 
mogą pomóc.

W Gminie Brenna również pod-
jęto to wyzwanie. Z inicjatywy 
mieszkańców ulicy Słonecznej  
w Górkach Wielkich w dniu 30 mar-
ca odbyło się wspólne sprzątanie 

ulicy Nowy Świat. Jest to postawa, 
którą trzeba chwalić i naśladować. 
Dlatego zachęcamy wszystkich, by 
w swoich sąsiedzkich grupach or-
ganizowali podobne akcje i spra-
wiali, że najbliższe otoczenie bę-
dzie czyste, bezpieczne oraz przy-
jazne bogatej faunie i florze naszej 
Gminy.

   OPKiS

Corocznie 22 marca  obchodzo-
ny jest Światowy Dzień Wody. Ma 
przypominać nam, że  są ludzie któ-
rzy cierpią z powodu braku dostępu 
do czystej wody pitnej.

Nasze potrzeby co do ilości wy-
korzystywanej wody w gospodar-
stwie domowym  są coraz większe. 
Podaje się, że ze zużywanych co-
dziennie (przez jedną osobę) 150 li-
trów wody pitnej spożywanych jest 
jej jedynie około 5 litrów. Cztero-
osobowa rodzina zużywa  rocznie 
(statystycznie) ponad 200 m³ wody 
pitnej. Ponad połowę tej ilości moż-
na zastąpić, nie tracąc z komfor-
tu użytkowania, pochodzącą z da-
chu budynku, odpowiednio przefil-
trowaną i zgromadzoną wodą desz-
czową.

Przeciętnie przyjmuje się, że  
z dachu o powierzchni 120 m²  
w ciągu deszczu trwającego 20 mi-
nut można zebrać około 360 l wody. 
Warto ją wykorzystać, chociażby 
do podlewania ogrodu. Aby korzy-
stać z deszczówki, wystarczy usta-
wić zbiornik przy rurze spustowej 
i połączyć go np. z zamontowanym 
do niej zbieraczem wody. Zbior-
nik może mieć objętość od kilku-
set do nawet kilku tysięcy litrów, 
przy czym największe zbiorniki są 
przeznaczone do montażu pod zie-
mią. Obecnie na rynku dostęp-
na jest szeroka oferta wolnostoją-
cych, estetycznych zbiorników na 
deszczówkę o różnych kształtach 
i w różnych kolorach. Należy jed-
nak pamiętać aby zbiornik na desz-

czówkę zainstalować w zacienio-
nym miejscu, by nie rozwijały się  
w nim  glony.

Jeśli myślimy poważnie o wyko-
rzystywaniu wody deszczowej, mo-
żemy zasilać nią nie tylko ogród, ale 
także wykonać specjalną instalację, 
dzięki której jej zapasy gromadzo-
ne w zbiorniku posłużą choćby do 
spłukiwania wody w toalecie oraz 
do prania. Darmową wodą deszczo-
wą można z powodzeniem zastąpić 
ponad 45% wody wodociągowej 
zużywanej w domu. 

Co z wodą deszczową, której nie 
jesteśmy w stanie zmagazynować 
a spływa z zagospodarowanego  
i utwardzonego przez nas terenu? 

Starajmy się zastosować do 
utwardzania podjazdu pod dom 
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bruk ażurowy, geokratę czy pły-
ty ażurowe aby umożliwić natural-
ne wsiąkanie wody w grunt. Mo-
żemy wykonać studnię chłonną   
z kręgów betonowych lub z PCW na 
głębokość do 3 metrów tak, aby jej 
dno znajdowało się około 1-1,5 m 
powyżej powierzchni wody grunto-
wej, a całość przykrywa się włazem. 
Dolne kręgi powinny mieć w ścian-
kach otwory, przez które deszczów-
ka przesączy się do gruntu. Na dnie 
takiej studni umieszcza się warstwę 

filtracyjną np. z drobnego żwiru – 
zapobiegnie ona przedostawaniu 
się w głąb gruntu większych nie-
czystości. Studni chłonnej nie nale-
ży umieszczać w bezpośrednim są-
siedztwie budynku. Minimalna od-
ległość od budynku to 2 m, ponie-
waż w razie nieszczelności jej ścia-
nek może dojść do spiętrzania wody 
w gruncie zbyt blisko domu. Planu-
jąc wykonanie studni chłonnej, na-
leży też zadbać o jej odpowiednio 
dużą pojemność, tak aby w okre-

sie intensywnych opadów była ona  
w stanie zmagazynować zapas 
wody i oddawać ją z opóźnieniem. 
Pamiętajmy, żeby studni chłon-
nej nie lokalizować w pobliżu ujęć 
wody.

Zastanówmy się nad tym, jak 
można oszczędzać wodę, aby za kil-
ka lat jej nie brakło.

  UG Brenna

Światowy Dzień Ziemi
22 kwietnia miliony osób na ca-

łym świecie, niezależnie od naro-
dowości, poglądów, statusu mate-
rialnego i wieku świętują Świato-
wy Dzień Ziemi. Często myślimy, 
że globalne ocieplenie, dziura ozo-
nowa i kwaśne deszcze nas bezpo-
średnio nie dotyczą, choć kiedyś  
o nich słyszeliśmy. Poprzez proste, 
codzienne czynności możemy przy-
czynić się do poprawy środowiska. 
Wielu z nas nieświadomie zużywa 
więcej energii elektrycznej poprzez 

pozostawianie urządzeń elektrycz-
nych w trybie stand-by lub po pro-
stu ich nie wyłączając. Reagujemy 
dopiero widząc rachunek za prąd. 

Pomyśl co możemy zrobić dla 
naszej miejscowości. Może założysz 
ogródek warzywny i będziesz miał 
wpływ na to co jesz lub posadzisz 
drzewo z rodzimych gatunków. Za-
dbasz  o pszczoły, sadząc kwitną-
ce krzewy i kwiaty. A może przesią-
dziesz się z samochodu na rower, 
choćby w trosce o kondycję i swój 

stan zdrowia. Przed zakupem kolej-
nej rzeczy zastanowisz się czy tak 
naprawdę jest Ci potrzebna. Wie-
lu z nas często nieświadomie, pod 
wpływem reklamy, dokonuje zaku-
pów, które później okazują się nie-
trafione bądź zbędne. 

Być może Dzień Ziemi okaże się 
nowym początkiem i zachęci nas do 
poprawy naszego najbliższego oto-
czenia.   

           
  UG Brenna

Informacja dotycząca projektu: Poprawa jakości 
powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE  

w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Brenna
Informujemy, iż rozstrzygnięcie 

konkursu organizowanego przez 
Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Śląskiego, w ramach Progra-
mu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020 (nabór 

nr RPSL.04.01.03-IZ.01-24-199/17),  
w ramach którego Gmina Brenna 
złożyła wniosek o dofinansowanie 
realizacji projektu pn.: Poprawa ja-
kości powietrza poprzez zwięk-
szenie udziału OZE w wytwarza-

niu energii na terenie Gminy Bren-
na, zostało ponownie przesunięte 
z marca 2019 r. na kwiecień 2019 r. 

  UG Brenna
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Marcowe wydarzenia w „Przytuli”

Marzec zaczął się dość nietypo-
wo, bo od „spotkania z Japonią”. Po-
stanowiliśmy w niekonwencjonalny 
sposób celebrować obchodzony na 
całym świecie Dzień Kobiet. Zorga-
nizowaliśmy zatem dla naszych pań 
wykład o kulturze kulinarnej Japo-
nii i zasadach przygotowania trady-
cyjnej japońskiej potrawy – sushi.  
Zaproszony sushi master brawuro-
wo i z fantazją zaprezentował swój 
kunszt. Uczestniczki miały okazję 
obserwować proces przyrządza-
nia zwyczajowych japońskich rolek  
z owocami morza zadając dociekli-
we pytania o szczegóły. Nie obyło 
się oczywiście bez degustacji tych 
nieprzyzwoicie smacznych przeką-
sek, połączonej z nauką posługiwa-
nia się pałeczkami. Wcześniej jed-
nak, odbył się kurs sporządzania 
napojów. Panie, pod okiem innego 
mistrza przygotowały sobie bezal-
koholowy „aperitif ”, wykorzystując 
zioła i syropy owocowe. Na koniec 
obejrzałyśmy film.

Trzy dni później odbyło się wy-
darzenie o zgoła odmiennym cha-
rakterze. Gościliśmy w Przytulii de-
legacje narodowe, które obradowa-
ły w ramach Komitetu Monitorują-
cego Programu Interreg V-A Repu-
blika Czeska - Polska. Goście mie-
li możliwość zapoznania się histo-
rią zabytkowego budynku nasze-
go muzeum oraz skosztowania spe-
cjałów programu „Brenna Pachną-
ca Ziołami”. Z wykładu tutejszej zie-
liniorki Magdy Mildner, dowiedzieli 
się też co nieco o sile breńskiej na-
tury czyli o ziołach rosnących na te-
renie Beskidu Śląskiego i ich nie-
podważalnej mocy.

Świat pędzi naprzód i zmienia 
się nasz sposób życia, a co za tym 
idzie również tradycje wielkanocne 
i sposoby ich świętowania. 15 mar-
ca można się było czegoś na ten te-
mat dowiedzieć. O tym, jak celebro-
wano Wielki Post dawniej i jakim 
modyfikacjom uległy zwyczaje gó-
rali, porywająco opowiedziała nam 
Pani Małgorzata Kiereś. Uczestnicy 
spotkania jak zaczarowani wysłu-

chali wykładu o ciszy, kontempla-
cji, postnych potrawach i magicznej 
mocy palmy. Dziękujemy Pani Kie-
reś i mamy nadzieję na kolejne ta-
kie pasjonujące spotkania bo wszy-
scy byli zafascynowani.

Był też obligatoryjnie teatrzyk 
dla dzieci. Tym razem mali wi-
dzowie doświadczyli z Pinokiem 
emocji, które towarzyszą nam na 
co dzień. Uczestnicząc aktywnie  
w przedstawieniu, poprzez zabawę 
mieli doskonałą okazję do okaza-
nia empatii, wyrażenia swoich myśli  
i odczuć. Jak wiadomo, nauka 
znacznie lepiej przebiega, gdy to-
warzyszy jej śmiech i dobre samo-
poczucie, dlatego przygody Pino-
kia zostaną pewnie zapamiętane na 
długo, bo przedstawieniu towarzy-

szyło wiele pozytywnych emocji.
P.S. Rozpoczęłyśmy już prace  

w herbarium: plewimy, sadzimy, 
planujemy. Wobec powyższego, 
zwracamy się do właścicieli przy-
domowych ogródków z prośbą  
o podzielenie się z nami swoimi ro-
ślinnymi skarbami. Nie chodzi jed-
nak o wymyślne, nowoczesne od-
miany ale o typowe dla naszego re-
gionu „chwasty”. Chętnie przytuli-
my na przykład fiołki, macierzan-
ki, miodunki, żywokosty, czosnek 
niedźwiedzi, dziurawiec, prawoślaz  
i inne. Jeśli ktoś ma ich za dużo, 
proszę nie wyrzucać, proszę przy-
nieść do Przytulii. My się nimi za-
opiekujemy.

   OPKiS
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Musicalowe Zoo 

W Górkach mieszkała pisarka
niektórzy o tym wiedzą

ludzie żyli wokół niej
ale już nic nie powiedzą
różne rzeczy działy się

tu w Górkach pod Buczem
teraz został tylko ślad

a ja żyć z tym chcę i muszę?
Dobrzy ludzie mnie przyjęli

w domku ogrodnika
pokazali mi jak żyła

bo życie ucieka
moja starka tu służyła

w pałacu Góreckich
Pani Zofia ją uczyła

rzeczy różnych, różnistych.

Jo wom teraz chcym pokozać 
że jestem Górczanem

ród mój powstał tu pod Buczem
i był drogowskazem

dla mojej mamy Anny
córki Zuski Śliwki

którą też pamiętam dobrze
bo była dla mnie wszystkim

ostoją w domu którym się rodziłem
i wspominam młode lata

no bo przecież jeszcze żyję
a życie ucieka

Pamiętajmy więc Górczanie
o wielkiej pisarce

jej serce biło dla nas
i niech tak pozostanie.

   WP 

Z okazji 130 rocznicy urodzin pisarki Zofii Kossak (10 sierpnia 1889 - 9 kwietnia 1968), 
lokalny poeta Władysław Pietrasina pisze:

Rocznica śmierci Zofii Kossak

29 marca odbyła się premie-
ra muzycznego spektaklu „Prze-
pis na szczęście”, przygotowane-
go przez kółko teatralne, działające 
pod opieką pani Magdaleny Matu-
li – Kisiały w ramach Bazy Talentów 
OPKiS. Energetyczne przedstawie-
nie z mądrą myślą przewodnią, we-
dług której „taki jaki jesteś – jesteś 
fajny” najpierw obejrzały niektóre 
klasy szkół podstawowych z Bren-
nej, a później szersza publiczność 
podczas wieczornej gali. Piękna 
scena w „Przytulii”, barwne oświe-
tlenie oraz porywająca oprawa mu-
zyczna i taneczna tylko dodały cha-
rakteru niezwykłym kostiumom, 
charakteryzacji a przede wszystkim 
grze młodych aktorów. W imieniu 
władz za pracę całemu zespołowi 
i prowadzącej go pani Magdalenie 
podziękował Przewodniczący Rady 
Gminy Brenna – pan Marcin Jana-
sik. Pozostaje tylko życzyć grupie 
dalszej owocnej pracy i niesamowi-
tych, teatralnych przygód!

   OPKiS
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Edukacja
„Wiosna tuż, tuż”- ogólnopolski konkurs  

plastyczny

 KATEGORIA 3-,4- LATKI:
I MIEJSCE: Łucja Andrzejewska – ZSP nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi Chełm
II MIEJSCE: Kaja Wija – Przedszkole Publiczne w Łaziskach
III MIEJSCE: Stanisław Ździech – Przedszkole Publiczne z Oddziałami Integracyjnymi Radom

 WYRÓŻNIENIA:
Aleksandra Kamińska – Przedszkole Samorządowe w Sarnakach
Amelia Dąbrowska - ZSP nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi Chełm

 KATEGORIA 5-, 6- LATKI:
I MIEJSCE: Gabriela Fryz – Oddział Przedszkolny w Skrzyszowie
II MIEJSCE: Lena Kamińska – Przedszkole „Wesoła Kraina” Wiry
                   Olha Honcharuk – Odział Przedszkolny w SP Górki Wielkie
III MIEJSCE: Hanna Kemczyńska – Przedszkole Gminne Jabłonna
                     Antonina Kiełbus – Przedszkole Miejskie nr 1 Barlinek

  WYRÓŻNIENIA:
Amelia Wójciak – Gminne Przedszkole „Stokrotka” Spytkowice

Wszystkim nagrodzonym gratulujemy, a uczestnikom oraz nauczycielom dziękujemy za udział. Wystawę 
pokonkursową można obejrzeć wchodząc do PP nr 1 w Górkach Małych.

                                                                                               Koordynatorzy konkursu:
                                                                                 Aleksandra Strach, Katarzyna Durbas

Ogólnopolski konkurs plastycz-
ny został zorganizowany przez 
Przedszkole Publiczne nr 1 w Gór-
kach Małych i skierowany był do 
dzieci w wieku przedszkolnym 
uczęszczających do przedszkoli  
i oddziałów przedszkolnych na te-

renie Polski. Zadaniem uczestni-
ków konkursu było wykonanie pra-
cy plastycznej inspirowanej wier-
szem H. Ożogowskiej pt.: „Czy już?”. 
Do placówki nadesłano ponad 80 
prac z różnych zakątków naszego 
kraju, które zaskakiwały różnorod-

nością zastosowanych technik pla-
stycznych oraz twórczą interpreta-
cją wiersza. Jury po trudnych i burz-
liwych obradach wyłoniło następu-
jących zwycięzców:
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Przedszkolaki poznają ciekawe zawody
W ramach realizacji w Przed-

szkolu Publicznym nr 1 w Górkach 
Małych tematyki związanej z kształ-
towaniem u dzieci proaktywności 
zawodowej, został zorganizowany 
cykl spotkań z przedstawicielami 
ciekawych zawodów.

Nasze spotkania rozpoczęliśmy 
od warsztatów fotograficznych pro-
wadzonych przez p. A. Kawę, na-
uczycielkę Branżowej Szkoły I stop-
nia nr 1 w Skoczowie, której towa-
rzyszyły uczennice: Klaudia, Marty-
na oraz Izabela. Podczas spotkania 
z fotografem, przedszkolaki miały 
okazję dowiedzieć się, co oznacza 
słowo fotografia (malowanie świa-
tłem), zobaczyć i wypróbować róż-
ne rodzaje aparatów fotograficz-
nych oraz podziwiać efekt końcowy 
pracy, czyli fotografie, które umiesz-
czone zostały na różnych rodzajach 
materiałów (papier, drewno, ściana, 
itp.). Jednak najwięcej entuzjazmu 
i zainteresowania wśród uczestni-
ków wzbudziły zajęcia praktyczne, 
w których dzieci wcieliły się role 
artystów, ale także pracowały przy 
obsłudze aparatu fotograficznego.

Kolejną osobą zaproszoną na 
spotkanie była pani U. Pilch, były 

pracownik PKP, która piastowała 
stanowisko kasjera, jednakże w bar-
dzo przystępny i ciekawy sposób 
opowiedziała dzieciom o wielu za-
wodach związanych z koleją. Dzieci 
zdobyły informację nt. obowiązków  
kasjera, dyżurnego ruchu, rewiden-
ta oraz maszynisty. Miały okazję zo-
baczyć strój służbowy, a także ele-
menty wyposażenia. Obejrzały rów-
nież różne rodzaje biletów sprzeda-
wanych dawniej w kasach. Pani Ur-
szula nawiązała również do kwe-

stii bezpieczeństwa związanych  
z ruchem kolejowym. Przedstawiła 
dzieciom ilustracje związane z za-
bezpieczeniem przejazdów kolejo-
wych (sygnalizacja świetlna, rogat-
ki, znaki ostrzegawcze).

Odwiedził nas także pan stra-
żak W. Łysek, który wzbudził wielki 
podziw, szczególnie wśród męskiej 
części grupy. Pan Wojtek na począt-
ku przeczytał dzieciom książkę Cz. 
Janczarskiego pt. „Jak Wojtek został 
strażakiem” w ramach akcji „Cała 
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Polska czyta dzieciom”. Przybli-
żył dzieciom na czym polega praca 
strażaka, w jakich sytuacjach straż 
pożarna interweniuje oraz popro-
sił o podanie numeru alarmowego, 
co dzieci uczyniły bezbłędnie. Naj-
bardziej wyczekiwanym momen-
tem wizyty była prezentacja stroju 
strażaka z wszystkimi elementami 
wyposażenia (czujnik, butla, maska 
gazowa). Każdy przedszkolak mógł 
również przymierzyć kask oraz z po-
mocą p. Wojtka sprawdzić ile waży 
butla, a także wykonać test spraw-
ności, sprawdzając swoje umiejęt-
ności w zwijaniu węża strażackiego.

Ostatnią osobą, która zgodziła 
się w ciekawy sposób opowiedzieć 
oraz zaprezentować przedszkola-
kom wykonywany przez siebie za-
wód jest p. M. Brzeźny mama dziew-
czynki uczęszczającej do naszej pla-
cówki. Zawód kosmetyczki i pre-
zentacja różnorodnych zabiegów 
pielęgnacyjnych szczególnie przy-
padł do gustu żeńskiej części gru-
py, chociaż ogólne przesłanie wyni-
kające ze spotkania z kosmetyczką, 
dotyczyło wszystkich przedszkola-
ków, zarówno chłopców jak i dziew-
czynek. Każdy z nas powinien dbać 
o swój wygląd, który powinien być 
schludny i czysty.

Serdecznie dziękujemy wszyst-
kim za zaangażowanie i ciekawy 
sposób przedstawienia przedszko-
lakom informacji na temat wykony-
wanego zawodu.

              
Opracowały: Aleksandra Strach, Katarzyna Durbas

Poznaj Instruktorów „Bazy Talentów” OPKiS
Od dezodoranto-mikrofonu do autorskich  

spektakli – Magdalena Matula-Kisiała
To już kolejne spotkanie z oso-

bą, która rozwija artystyczne pasje 
dzieci i młodzieży na terenie Gmi-
ny Brenna. Tym razem jest to in-
struktorka zajęć teatralnych, któ-
re są prowadzone w Górkach Wiel-
kich. Nie są to zajęcia, które trwa-
ją już od lat, jak nauka gry na gita-
rze czy skrzypcach ale od począt-

ku nie mamy problemu z naborem 
i frekwencją podczas prób. Jak za-
wsze na ten aspekt ogromny wpływ 
ma osoba prowadzącego, który po-
trafi skupiać wokół siebie młodych 
adeptów, zainteresować ich nie tyl-
ko sztuką, ale też samym sobą i na-
wiązać z nimi dobre relacje, wno-
sząc w ich życie wartości, z którymi 

czasem nigdy wcześniej nie miały 
styczności. Musi to być osoba świa-
doma, wrażliwa, dynamiczna i am-
bitna – i bez wątpienia takim kimś 
jest Magdalena Matula-Kisiała, któ-
ra jako nieliczna z naszych instruk-
torów nie tylko u nas uczy, ale też 
pochodzi z Gminy Brenna, konkret-
nie z Górek Wielkich. Poza pracą  
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z kołem teatralnym jest też pedago-
giem w świetlicy góreckiej szkoły, 
animatorką kultury a także autorką 
muzyki do poezji Grupy Literackiej 
„Nawias” i Klubu Literackiego „Na-
dolzie”. Co myśli o swojej pracy? Co 
jest w niej najcenniejsze w odczu-
ciu mojej rozmówczyni? Zapraszam 
do lektury!

Anna Musioł: Kim chciała zo-
stać Mała Magdzia?

Magdalena Matula-Kisiała: 
Kiedy byłam mała, bardzo chciałam 
zostać piosenkarką i aktorką. Prze-
bierałam się w różne stroje, uda-
jąc kogoś, ciągle męczyłam rodzi-
ców by siadali na kanapie i ogląda-
li moje występy; brałam do ręki pu-
ste opakowanie po dezodorancie  
i śpiewałam do niego, to był mój 
mikrofon. Potem chciałam być pe-
diatrą. Odkąd pamiętam zawsze by-
łam wrażliwa na to co się dzieje, 
szczególnie na ludzką biedę i nie-
sprawiedliwość społeczną, płaka-
łam na filmach…

AM: Kiedy mocniej zaintereso-
wałaś się sztuką? A może to było 
jedno z tych marzeń, które nosi 
się w sobie od zawsze i pozwa-
la dojrzewać? Czy ktoś – nauczy-
ciel, mentor, idol – miał wpływ na 
Twoje wybory w tym aspekcie?

MM-K: Aktorstwo nie było od 
razu. Może to śmiesznie zabrzmi 
ale moim pierwszym mentorem był 
mój dziadek Kazimierz, solista ope-
retki gliwickiej. Dziadka poznałam 

na krótko przed śmiercią ale odzie-
dziczyłam po nim miłość do sce-
ny. Tak jak mój brat Kacper. Dobrze 
że oprócz chorób dziedziczymy też 
zdolności. Wszystko zaczęło się od 
szkoły muzycznej i od śpiewania, 
bowiem odkąd pamiętam po pro-
stu śpiewam. Na scenie zadebiuto-
wałam może w wieku 7 lat, potem 
były konkursy ogólnopolskie solo-
we (m.in. „Sam zaśpiewaj Magnifi-
cat” gdzie zajęłam 3 miejsce) i z ze-
społem Vocalis (Grand Prix  na Ogól-
nopolskim  Festiwalu Kolęd i Pasto-
rałek w Będzinie). Aktorstwem za-
interesowałam się na poważnie na 
studiach i wtedy na zajęciach, gdy 
trzeba było już grać (a mieliśmy wy-
magającą panią profesor) poczułam 
że to jest to. Zaczęłam pisać sce-
nariusze, które realizuję do dzisiaj.  
Wtedy pomyślałam że wspania-
le byłoby połączyć grę aktorską ze 
śpiewaniem i zaczęłam grać w mu-
sicalach. Można powiedzieć  że zaj-
mowanie się sztuką teatralną jest  
u nas rodzinne.

AM: Czy Twoim zdaniem teatr 
przeżywa kryzys w dzisiejszych 
czasach, wypierany przez cyfro-
we środki przekazu? Jeśli tak, jak 
można zadbać o jego przetrwa-
nie?

MM-K: Obserwuję nie tyle kry-
zys teatru co kryzys wartości  
w ogóle. Żyjemy w cyfrowym świe-
cie, każdy chce pokazać że „jest”. 
Młodzi ludzie sprzedają swoje życie 
w sieci, uzależniają się,  to co oferu-
je im świat zupełnie ich pochłania, 
do tego stopnia że nie umieją po-
wiedzieć „Dzień dobry”, nie widzą 
nadjeżdżającego samochodu. Te-
atr i sztuka w ogóle wymaga od nas 
pewnego stopnia wrażliwości, zo-
baczenia drugiego człowieka.  Je-
śli nie wiedzą co jest dobre, a co złe 
– to jak mają zainteresować  się te-
atrem? 

Sam teatr jako instytucja ma się 
dobrze, myślę że po części przyczy-
niają się do tego takie programy 
rozrywkowe jak „Mam  talent”, „You 
can dance”. Młodych ludzi ciągnie 
na scenę i kształcą się w tym kie-
runku. Aktorzy młodego pokolenia 
w Polsce to grupa naprawdę zdol-

nych i utalentowanych osób ale ta-
lent to tylko 30 %, reszta-to ciężka 
praca.

AM: Jak pracuje Ci się z dzieć-
mi i młodzieżą z terenu Gminy 
Brenna? Co jest najtrudniejsze  
w organizowaniu tego typu za-
jęć?

MM-K: Może powiem o tym co 
jest najpiękniejsze w tej pracy? Naj-
piękniejsze jest to że dzieci, które 
nigdy nie tańczyły - zaczynają tań-
czyć, że potrafią wydobyć z siebie 
emocje, o których normalnie nie 
mają pojęcia, bo nigdy w życiu rze-
czywistym ich nie doświadczyły. 
Bo w teatrze nie „jak?” ale „co?” jest 
ważne. Podczas pracy nad spekta-
klem pojawiają się łzy wzruszenia 
i radości - to w człowieku zostaje.  
W grupie wszyscy uczą się samo-
dzielności, wiedzą jakie są czę-
ści sceny i gdzie się znajdują, uczą 
się dyscypliny scenicznej, bo każdy 
jest za coś odpowiedzialny i moja  
w tym głowa żeby wszystko szło jak 
w zegarku. Każdy z nas ma w sobie 
zdolności, talenty, wystarczy tylko 
że znajdzie się ktoś kto je odkryje. 
Mam powołanie do robienia rzeczy 
wielkich…

AM: Rozmawiamy w okre-
sie tuż przed premierą kolejne-
go spektaklu Twojego autorstwa, 
przygotowanego wraz z Kołem 
Teatralnym Bazy Talentów. Jak 
wyglądała praca nad nim?

MM-K: Pracę nad musicalem pt. 
„Przepis na szczęście” rozpoczęli-
śmy w październiku 2018. To pierw-
szy musical  w naszej  gminie, przy-
gotowany w całości przez grupę, 
bowiem połączyłam obydwie gru-
py młodszą i starszą, które do tej 
pory pracowały osobno jeśli chodzi 
o duże formy teatralne.

Teatr jest syntezą sztuk i to wła-
śnie w musicalu widać najlepiej; 
pozwala na wszechstronne działa-
nie na scenie, bo mamy wokalistów, 
aktorów i tancerzy  a zajęcia mają 
być tą platformą gdzie  każdy z nich 
ma pokazać swoje talenty. Cała pra-
ca nad musicalem jest  czasochłon-
na, bo oprócz prób aktorskich gdzie 
gra cały zespół (obecnie to 22 oso-
by), prób wokalnych i tanecznych, 
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Młodzież zapobiega pożarom
W dniu 8 marca 2019 roku odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 

„Młodzież zapobiega pożarom", którego organizatorem był Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych w Brennej przy współpracy Urzędu Gminy Brenna.

Do turnieju przystąpiło 18 uczniów wyłonionych drogą eliminacji szkolnych.

Eliminacje gminne zostały przeprowadzone w dwóch kategoriach wiekowych:
- Grupa I - Szkoła Podstawowa klasy I-VI,
- Grupa II - Szkoła Podstawowa klasy VII-VIII i III Gimnazjum.

Laureatami tegorocznej edycji zostali:
- w grupie I -  Krzysztof Greń
- w grupie II - Marzena Greń

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, a laureaci I – III miejsca nagrody rzeczowe ufundowane 
przez Wójta Gminy Brenna.

Zwycięzcy będą reprezentować gminę Brenną na szczeblu powiatowym.
           UG Brenna

było projektowanie strojów wraz  
z krawcową i wykonanie ich, projek-
towanie fryzur, solidnych i profesjo-
nalnych makijaży, pracy nad dźwię-
kiem (tu ukłon w stronę Patryka 

Bożka, młodego obiecującego na-
głośnieniowca, bez którego nie po-
radziłabym sobie) oraz rekwizytów. 
Najwspanialszą chwilą jest to, kiedy 
wszystko da się ze sobą połączyć. 

Świetnie się przy tym bawimy.
AM: Bardzo dziękuję za roz-

mowę… i do zobaczenia na pre-
mierze!
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Ciągła ewolucja – 70 lat Spółdzielni w Brennej
Z kroniki GS Brenna:

W 1948 roku przybyli do mnie 
Kawulok Jan i Setnicki Jan z pro-
pozycją, żebym się zajął załatwie-
niem założenia Spółdzielni „Sa-
mopomoc Chłopska”  w Brennej, 
na co wyraziłem zgodę. (…) Po-
czyniliśmy werbunek członków, 
zorganizowaliśmy również za-
bawę /w moim lokalu/, z zysków  
z której mieliśmy fundusz na za-
łożenie Spółdzielni. – Wspomnie-
nia Józefa Macha – jednego z za-
łożycieli Spółdzielni.

Kiedy powstała Gminna Spół-
dzielnia „Samopomoc Chłopska” 
w Brennej, w 1949 r. ta forma go-
spodarzenia była nie tylko najbar-
dziej rozpowszechniona, ale też sil-
nie wspierana przez lokalną spo-
łeczność. Czym w ogóle jest spół-
dzielczość? Jak funkcjonował „GS” 
w Gminie Brenna? Jakie były przez 
te lata jego problemy, wady, zalety, 
sukcesy? Czy można krótko podsu-
mować 70 lat pracy ogromnej ilości 
osób, które przeprowadziły Spół-
dzielnię przez okres przemian i kry-
zysu gospodarczego? Czy da się wy-
mienić wszystkich, którzy pracowa-
li na ten piękny Jubileusz przez ten 
czas? Trudno odpowiedzieć na te 
pytania. Jednak bogata, piękna hi-
storia naszego GS-u już zawsze bę-
dzie świadczyć o ogromnej przed-
siębiorczości i zapale do pracy na-
szych przodków.

Pierwszy sklep założony zo-
stał w już w 1949 r. I początkowo, 
aż do pierwszego walnego zebra-
nia członków Józef Mach sam zaj-
mował się większością spraw zwią-
zanych z jego działaniem.  A już  
w ciągu pierwszej dekady działal-
ności Spółdzielnia rozwinęła się  
w wielu różnych branżach. W zapi-
skach  z 1955 r. można znaleźć in-
formacje o sklepie mięsnym, wa-
rzywnym, gospodarstwa domowe-
go, piekarni, restauracji, sklepie 
meblowym, zabawkarskim, odzie-
żowym… A z biegiem lat trudno 
było znaleźć lukę w wiejskiej go-
spodarce, której GS nie starałby się 

wypełnić swoimi usługami. Powsta-
wały kolejne miejsca pracy i przy-
bywało członków, których w mo-
mencie założenia było 423 (na 4200 
mieszkańców Brennej), a w mo-
mencie szczytowym w 1982 r. aż 
1800 (na 9000 mieszkanców). Ozna-
cza to, że większość rodzin breneń-
skich zaangażowana była w działal-
ność Spółdzielni. 

„Spółdzielnia to taka firma. Za-
kłada ją grupa osób, która spośród 
siebie wybiera radę nadzorczą a ta  
z kolei powołuje zarząd. Jak każda 
firma, Spółdzielnia musi dbać o swój 
zysk. Jednak Spółdzielnia ma rów-
nież inne idee i założenia: wspiera-
nie lokalnej ludności, szkół, przed-
szkoli, instytucji. Staramy się, by te 
wartości, które towarzyszyły zało-
życielom naszej Spółdzielni były na-
dal kultywowane. Kiedy zwraca się 
do nas ktoś z lokalnych działaczy, dy-
rektorów czy przedstawicieli różnych 
środowisk, zawsze staramy się po-
móc na miarę naszych możliwości. 
Bierzemy udział w gminnych uroczy-
stościach, staramy się być widoczni 
podczas Dożynek… I w tym roku już 
mamy co do tego plany, choć na ra-

zie powiem tylko, że na pewno będzie 
kolorowo i wesoło.” – mówi Renata 
Naglik, obecna Prezes Spółdzielni  
w Brennej. 

I rzeczywiście, przeglądając sta-
re kroniki Gminnej Spółdzielni na-
trafiamy na wiele zapisków, które 
wskazują na to, że dobrobyt najbliż-
szych sąsiadów był dla spółdziel-
ców niezwykle istotny. Nie tylko ten 
gospodarczy, widoczny poprzez na 
przykład budowę sklepu tam, gdzie 
powstało nowe osiedle. Również 
poprzez wspieranie szeroko rozu-
mianej działalności kulturalnej. 

Z kronik GS Brenna:
Działalność kulturalną GS 

Brenna datuje się od początków 
jej założenia. Początkowo ru-
chem amatorskim kierowali na-
uczyciele /p. Chowaniec i p. Kró-
lowa/. (…) W 1964 r. GS opie-
kuje się zespołem estradowym, 
prowadzonym przez G. Meissne-
ra, zespołem teatralnym – kie-
rowanym przez Józefa Macha 
oraz orkiestrą dętą pod dyrekcją  
p. Midera. 

Późne lata osiemdziesiąte oraz 
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lata dziewięćdziesiąte były okre-
sem obniżania się rentowności wie-
lu przedsięwzięć spółdzielni w ca-
łej Polsce. Nie ominęło to również 
Brennej. 

„Było to związane z przeobraże-
niami politycznymi. Silnie rozwinął 
się sektor prywatny, który zmienił za-
sady gry. Nie jest tajemnicą, że do-
tychczas, kiedy towaru nie było dużo, 
sprzedawcy byli w hierarchii  wyżej, 
niż klienci. Posada kierownika sklepu 
była niezwykle prestiżowa. Prywat-
ne biznesy zaczęły bardziej starać się  
o klientów. Wydłużały godziny pracy, 
zaczęły pracować w weekendy, pod-
nosić standardy obsługi… Spółdziel-
cy we wszystkich zakątkach nasze-
go kraju nie zawsze potrafili dostoso-
wać się do nowych realiów, więc GS-y 
zaczęły podupadać. A to z kolei wią-
zało się z koniecznością sprzedaży 
majątku.” – opowiada Pani Prezes.

Na szczęście kolejni prezesi nie 
poddawali  się. Mimo masowych re-
zygnacji ze spółdzielni, mimo wie-
lu przesłanek i sugestii, nie zakoń-
czyli jej działalności. Spółdzielnia  
w Brennej przetrwała trudne czasy  
i zaczęła się odbudowywać. Pani 
Prezes podkreśla też, że w krytycz-
nym resie, kiedy większość GS-
owskich inwestycji nie przynosi-
ła zysków, Spółdzielnie uratowa-
ła znakomita piekarnia, która ist-
nieje niemal od początku, po dzień 
dzisiejszy. Wspomnienia dawnego 
kierownika, Leopolda Szczepańca, 
piekarni wskazują na to, że oprócz 
tego, iż zakład był podstawą istnie-
nia GS-u w pewnym momencie, był 
też na tyle bacznie obserwowany, 
że chętnie opisywano go też w lo-
kalnych mediach. W latach 50-tych, 
wg jego zapisków, miała miejsca 
taka sytuacja:

Raz jednemu z piekarzy przy-
trafiło się, że plomba z worka 
przy przesiewaniu mąki dostała 
się do ciasta. Klient kupił chleb,  
a gdy znalazł plombę – pobiegł 
do radiowęzła do Skoczowa, 
gdzie mieli nowy temat do au-
dycji. Przez radiowęzeł podali, 
że „dawniej gospodynie dawa-
ły grajcar kaczkom do wola, żeby 
lepiej trawiły, a breńscy piekarze 

dawają plomby z worków do cia-
sta”                                                                                                                       

Widocznie jednak czarny PR sko-
czowskiego radiowęzła nie zaszko-
dził nigdy poważnie naszej piekar-
ni. W ciężkich latach 90’, kiedy breń-
ska Spółdzielnia wydzierżawiała lub 
sprzedawała swoje nieruchomości, 
by przetrwać, to dzięki niej przed-
siębiorstwo mogło się utrzymać. 
Zdarzało się, że opinie na temat 
podejmowanych w tamtym okre-
sie decyzji Zarządu  były podzielo-
ne. Doskonały jednak komentarz do 
tego ma obecna Pani Prezes:

„Każdy z poprzednich pracowni-
ków, członków zarządu i prezesów 
dał z siebie wiele dobrego. Trudno 
przewidzieć, jak zachowa się rynek 
w bliższej lub dalszej przyszłości, jed-
nak jestem przekonana, że każdy ko-
lejny prezes podejmował najlepsze 
możliwe decyzje na dany czas. I ja tez 
staram się tak robić. To bardzo waż-
ne, by podejmować decyzje, nawet 
jeśli bywa, że część z nich okazuje 
się nietrafiona. Dla wielu spółdzielni 
najgorsza – i zabójcza – okazywała 
się stagnacja. Zanik przedsiębiorczo-
ści, obawy przed ryzykiem, zostawia-
nie wszystkiego tak, jak przed okre-
sem kryzysu gospodarczego.”

Później pewnej technologicznej 
przepaści wiele Spółdzielni nie mo-
gło przeskoczyć. GS Brenna sobie 
z tym poradził. Zdaniem Pani Na-
glik dużym krokiem w bardzo do-
brą stronę było wstąpienie do sieci 
Delikatesów Centrum w 2007 roku. 
Ta sieć pozwoliła się sklepom GS’u 
rozwinąć w sposób, jakiego ocze-

kiwali konsumenci. W 2018 r. Pre-
zes Spółdzielni otrzymała od preze-
sa EUROCASH – Luisa Amarala sta-
tuetkę „Franczyzobiorca roku 2018” 
co jest ogromnym sukcesem. 

Zapytana o to, skąd właściwie 
wzięła się w breńskim GS’ie, Pani 
Prezes z uśmiechem i wzruszeniem 
wspomina, jak przed kilkunastu laty 
skontaktowała się z nią ówczesna 
Prezes, Pani Zofia Graj, szukając do 
Spółdzielni głównej księgowej. 

„Decyzja o zmianie pracy nie była 
łatwa. Z drugiej strony ta propozy-
cja przyszła po prostu w odpowied-
nim momencie. Pamiętam jak na sa-
mym początku pracowałam na dwa 
etaty jeszcze kończąc poprzednie zo-
bowiązania i już wdrażając się w sys-
tem pracy Spółdzielni. Nawet przez 
chwilę nie pomyślałam, że spółdziel-
nie były wówczas w słabej kondycji 
i moje nowe miejsce pracy może się 
nie utrzymać a ja zostanę na lodzie. 
Pamiętam też, jak cicho było w biu-
rze, gdy już się w nim na dobre urzą-
dziłam. Zapytałam kiedyś jedną z ko-
leżanek: czy tu czasem ktoś przycho-
dzi? Wtedy biura były podzielone na 
dwie części. Księgowość była osobno. 
I wtedy koleżanka z powagą i spoko-
jem odpowiedziała: No, przychodzą, 
jak się komuś drzwi pomylą… I szyb-
ko zaczęłam sama, chętnie pomagać 
w różnych rzeczach Pani Zofii Graj. 
Do banku, na pocztę, do sklepów, 
na spotkania… Coraz więcej mia-
łam pozaksięgowych obowiązków.  
I tak jakoś naturalnie w 2009 roku 
weszłam do Zarządu. A potem, trzy 
lata temu, zostałam jego Prezesem.”



24Strona 24 Wieści znad Brennicy

W
ie

śc
i z

na
d

 B
re

nn
ic

y
Historia

Pani Renata na studiach poznała 
też swoją późniejszą następczynię, 
panią Katarzynę Puzoń, której prze-
kazała obowiązki głównej księgo-
wej. Wspominając te zmiany pod-
kreśla, jak ważne jest w pracy za-
ufanie. Na ścianie jej gabinetu doj-
rzeć można napis „Przyłapuj ludzi 
na tym, że robią coś dobrze”.

„Nie mam potrzeby kontrolowa-
nia pracowników. Mamy ogromne 
szczęście, bo naprawdę są to świet-
ni, rzetelni, porządni ludzie. Zresztą, 
w moich oczach każdy na starcie ma 
bardzo dobry obraz. Dopiero na stra-
tę tego wizerunku, na stratę zaufania 
musi sobie zasłużyć, nie odwrotnie” – 
tłumaczy Pani Prezes.

Całe 70 lat pracy bardzo wielu 
osób niezwykle trudno podsumo-
wać. Jednak zarówno wspomnienia 
już nieżyjących dawnych pracow-
ników, założycieli i członków GS 
Brenna, jak i słowa wielu gości, któ-
rzy zebrali się 6 kwietnia w restau-
racji „Beskid”, by wspólnie święto-
wać świadczą o tym, iż ciężka pra-
ca daje godne owoce. W dniu dzi-
siejszym Spółdzielnia Brenna liczy 
sobie 71 członków i zatrudnia 125 

pracowników. Kilka dni przed Ju-
bileuszem otwarty też został roz-
budowany punkt handlowy – De-
likatesy Centrum w Górkach Wiel-
kich. A o dobrych relacjach z lokal-
ną społecznością świadczyć może 
chociażby fakt, jak licznie i chętnie 
włączyła się ona w obchody 70lecia 
Spółdzielni w Brennej. Ekumenicz-
ną mszę świętą w Kościele pw. Św. 
Jana Chrzciciela odprawili wspólnie 
ksiądz proboszcz Czesław Szwed 
oraz proboszcz parafii Ewangelic-
kiej w Brennej  - ksiądz Roman Kluz.

„Jubileusz był bardzo stresują-
cy. Zwłaszcza, że z uwagi na jedno-
czesne przygotowania do otwarcia 
sklepu w Górkach – Sojce mieliśmy 
niewiele czasu na przygotowania. 
Ale w kościele, słuchając pięknych 
słów obu księży i niezwykłego śpie-
wu Chóru „Benedictus” poczułam się 
naprawdę uroczyście i podniośle. To 
było niezwykłe dla mnie. I wiem, że to 
nie jest tylko moja opinia, wielu go-
ści odebrało tę atmosferę podobnie.” 
– mówi Pani Renata. 

Z kolei po przemówieniach Pani 
Prezes, Wójta Gminy Brenna - Pana 
Jerzego Pilcha, wieloletniego Pre-

zesa GS’u – Pana Władysława Helle-
ra (który przez wiele dekad nie tylko 
sprawował realne funkcje w Zarzą-
dzie, ale też nawet po ich przekaza-
niu innym osobom zawsze wspierał 
władze Spółdzielni i jest wzorem do 
naśladowania dla wielu jej człon-
ków) oraz innych zaproszonych go-
ści wystąpili spadkobiercy zespo-
łów, którymi GS opiekował się u ich 
początków. Był to Zespół Regional-
ny „Brenna” imienia Józefa Macha, 
przygotowany przez wnuczkę jed-
nego z założycieli GS, Panią Barbarę 
Haltof oraz Dziecięcy Zespół Regio-
nalny „Mała Brenna”. 

Od Pani Naglik bije pozytyw-
na aura. Pełna energii, szacun-
ku, profesjonalizmu i ambicji. To 
dobry duch, który bardzo wierzy  
w ideę Spółdzielczości i w to, że je-
śli jest grupa ludzi, której zależy, nie 
ma rzeczy niemożliwych. My rów-
nież jeszcze raz składamy najlep-
sze życzenia z okazji 70lecia istnie-
nia Spółdzielni i życzymy wielu suk-
cesów!

  Anna Musioł

„Beskidzka epopeja. Dzieje Hellerów z Huty  
– górali z Brennej na Śląsku Cieszyńskim”, cz. 1

1

„Zniknyli bracia moi kochani
Ciemna mogiła ich skryła

Biedni tułacze z chaty wygnani
Domem ich, zimna mogiła.

Za swą Ojczyznę zmęczoną drogą
Którą nad życie kochali

Cierpieli wiele zginęli młodo
Ale się nie zawahali […].

Straszni mordercy tak ich pragnyli
Jeszcze okrutnie umęczyć

Ale nie mogli bo nie zdążyli
Żywcem ich dostać w swe ręce.

Po śmierci tylko kiedy ich ciała
Jak podłe psy kopali

Dusze się Wasze uniosły białe
Patrząc jakeśmy płakali”2

Słowa te były jedynym pożegna-
niem, jakie pogrążona w żałobie 
siostra mogła ofiarować swym bra-
ciom zmarłym tragicznie w czasie 
II wojny światowej. Siostrą tą była 
Maria Kawik, z domu Heller, góral-
ka z Brennej na Śląsku Cieszyńskim, 
chłopska córka i poetka, zaś brać-
mi – Karol i Stanisław. 12 kwietnia 
1944 roku Karol Heller, były powsta-
niec śląski, twórca miejscowego od-

działu partyzanckiego Armii Krajo-
wej, w czasie wykonywania konspi-
racyjnych obowiązków, wraz z bra-
tem Stanisławem i Ludwikiem Kłó-
sko, został otoczony przez oddzia-
ły niemieckiej policji i zmuszony do 
stoczenia nierównej walki. Miało to 
miejsce w górach, w tzw. Klimorac-
kich Pasiekach, na zboczach Buko-
wego Gronia. Po zaciętej walce od 
kul padł Stanisław. Pozostali par-

tyzanci, ranni, nie mając szans na 
przedarcie się przez pierścień okrą-
żenia, aby nie dostać się w ręce nie-
mieckie – odebrali sobie życie. Od 
strzału w skroń zginął Ludwik Kłó-
sko, pozostały sam na placu boju 
dowódca – Karol, przebił swą pierś 
nożem.3 Podziurawione kulami, 
zmasakrowane ciała polskich par-
tyzantów zostały zwiezione przez 
Niemców do wsi jako świadectwo 
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ich triumfu.4 Były to pierwsze z wie-
lu ofiar, jakie miały przynieść Bren-
nej ostatni, najstraszniejszy rok nie-
mieckiej okupacji. 

Im dłużej trwała wojna, tym 
straszniejsze przybierała oblicze 
dla mieszkańców Śląska Cieszyń-
skiego, szczególnie wiosek Beskidu 
Śląskiego, gdzie toczyła się wzmo-
żona walka z partyzantką. Brenna 
w wyniku represji okupanta straci-
ła przeszło stu obywateli, w tym kil-
ku członków najbliższej rodziny Ma-
rii Kawik.5 Ona sama ocalała – jedy-
nie za cenę ucieczki i ukrywania się 
w lesie wśród partyzantów, skaza-
na na bierne obserwowanie, jak ter-
roryzowani są jej pozostali w domu 
najbliżsi oraz zdane na łaskę i nie-
łaskę losu dzieci. Jedyne co mogła 
wówczas robić, żeby ulżyć swemu 
cierpieniu, to pisać podniosłe, peł-
ne miłości do ojczyzny i najbliż-
szych wiersze, podtrzymujące na 
duchu ukrywających się również 
„leśnych chłopców” oraz prowa-
dzić dziennik swych przeżyć. „Mat-
ka partyzantów”, jak ją nazywa-
no, przetrwała wojnę, do końca ży-
cia mając w pamięci obraz gehen-
ny, która przyniosła jej ponurą sła-
wę „Beskidzkiej Antygony”. 

Maria Kawik żyła długo, do-
czekała się wnuków i prawnuków. 
Zmarła w 1978 roku. Pochowano ją 
na cmentarzu w Brennej, w skrom-
nym grobie, w którym przeszło trzy-
dzieści lat wcześniej złożono do-
czesne szczątki jej braci. Opisywa-
no ją jako osobę dobrą, pracowi-
tą, mimo życiowych tragedii – po-
godną, przez całe życie oddaną ro-
dzinie i społeczeństwu. Była prostą 
góralką, a przy tym osobą o szcze-
gólnej wrażliwości i samozaparciu. 
Maria Kawik, pomimo braku formal-
nego wykształcenia, została pierw-
szą poetką we wsi. Potrafiła dzięki 
samokształceniu i pracy społecznej 
zdobyć szeroką wiedzę oraz zbudo-
wać silny charakter, który, niezależ-
nie od tragicznych wydarzeń czasu 
wojny, pozwolił jej przetrwać, sta-
nowiąc przykład wytrwałości w pra-
cy, wierze i miłości do rodziny i oj-
czyzny. 
Dzieje Brennej i Hellerów z „Huty” 

Maria i jej bracia – Stanisław 

oraz Karol Hellerowie byli dziesią-
tym znanym nam pokoleniem rodu 
Hellerów, żyjącym w Brennej w Be-
skidzie Śląskim. Rodzina ta prze-
szła zaskakującą ewolucję, dostoso-
wując się do warunków panujących 
w tej specyficznej, jak na warunki 
śląskie, wiosce, stając się w ciągu 
trzech wieków z Niemców – Polaka-
mi, z luteran – katolikami, z hutni-
ków/szklarzy – rolnikami i pasterza-
mi. Jak doszło do tak radykalnych 
zmian? (…)

Historia rodu Hellerów nieod-
łącznie związana jest z dziejami za-
siedlonej przez nich wioski – Bren-
nej na Śląsku Cieszyńskim. Miej-
scowość ta powstała pod koniec 
średniowiecza, jako jedna z pierw-
szych osad górskich założonych w 
księstwie cieszyńskim.6 (...)Na wy-
karczowanych w dolinie połaciach 
ziemi powstało wówczas kilka naj-
większych gospodarstw, zamiesz-
kałych przez najbogatsze rodzi-
ny we wsi, tzw. siedlacze (…) i po-
większającą się stale grupę tzw. za-
grodników. (…). Na poprawę bytu 
tutejszej ludności w sposób zasad-
niczy wpłynęło rozpowszechnienie 
się gospodarki pasterskiej na wzór 
wołoski (wałaski), która w Beskidzie 
Śląskim rozkwitła w XVI wieku (…).

Zarówno pasterstwo, jak i hut-
nictwo szkła znacząco wpłynęło na 
rozwój wioski. Także dlatego, iż po-
przez karczowanie lasów beskidz-
kiej puszczy pozyskiwano coraz to 
nowe tereny pod osadnictwo. Kosz-
tem lasu stawiano domostwa, two-
rzono pastwiska i pola uprawne. 
(...) Huta zapewniała pracę nie tyl-
ko wyspecjalizowanym szklarzom, 
ale też drwalom i węglarzom, pro-
dukującym w tzw. mielerzach wę-
giel drzewny, potrzebny do uzyska-
nia właściwej temperatury wyto-
pu. Właścicielami huty, dzierżawio-
nej kolejnym hutnikom, jak również 
większości lasów i terenów gór-
skich w Beskidzie Śląskim, byli ksią-
żęta cieszyńscy.7 

W takich warunkach ukształto-
wała się miejscowa społeczność gó-
rali śląskich, trudniących się najczę-
ściej równolegle rolnictwem, ho-
dowlą i wyrębem drzewa. (...)

Wrastanie w Brenną 
Nie wiadomo dokładnie kie-

dy przybył do Brennej protoplasta 
rodu Hellerów. Najstarsza wzmian-
ka na ten temat pochodzi z 1650 
roku, kiedy to, jak zapisano w orygi-
nale: „Jan Höelar toż z Brennej” od-
kupił od Doroty, wdowy po dzier-
żawcy miejscowej huty – Janie Fi-
scherze, grunt i warsztat (oraz dwa 
konie i „naczynie hutnicze”).8 O Ja-
nie Hellerze, bo tak zaczęto zapisy-
wać to nazwisko, wiemy tylko tyle, 
iż pochodził on „toż z Brennej”, był 
człowiekiem majętnym (skoro dys-
ponował znacznymi środkami na 
zakup) i wówczas stosunkowo mło-
dym. Niewykluczone, iż pocho-
dził już wówczas z drugiego poko-
lenia Hellerów osiadłych w tej wio-
sce, a jego ojcem był jeden z miej-
scowych hutników – Jakub czy też 
Jaksa, znanych ze źródeł jedynie  
z imienia.9 Nie dysponujemy jednak 
żadnymi bliższymi informacjami na 
temat protoplasty rodu i jego ko-
rzeni. Nie wiemy m.in. kiedy i skąd 
rodzina ta przybyła do Brennej.  
Z pewnością Hellerowie pochodzili 
spoza księstwa cieszyńskiego, gdyż 
ich ród jeszcze przez kolejne sto lat 
nie był odnotowywany poza Bren-
ną.10 Na podstawie brzmienia na-
zwiska (Höelar) wnioskować moż-
na, iż Hellerowie byli z pochodzenia 
Niemcami, podobnie jak inne ro-
dziny hutników szkła przebywające  
w tej wiosce, noszące nazwiska – 
Müller („Myller”) i Fischer. Ponieważ 
o tej ostatniej wiemy, iż przywę-
drowała do Brennej z północnych 
Moraw (dokładnie z państwa Štíty, 
na północ od Ołomuńca i z Kunčic 
pod Ondřejníkem w państwie hu-
kwaldzkim), gdzie pracowali jako 
hutnicy,11 niewykluczone, iż korzeni 
rodu Hellerów należy szukać w tam-
tych stronach. 

Huta Jana Hellera (*ok. 1630) 
funkcjonowała blisko pół wieku. 
Gdy majątek po ojcu przejął w 1690 
roku jego syn, noszący tradycyjne 
w tej rodzinie imię pierworodne-
go – Jan, postanowił zrezygnować 
z jej prowadzenia, poświęcając się 
wyłącznie pracy na roli i sałasznic-
twu. Tym samym Jan Heller młodszy 
(*ok. 1660) stał się pierwszym „wol-
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nym zagrodnikiem” we wsi. Wiązało 
się to, co prawda z wysokimi opła-
tami na rzecz księcia, lecz ozna-
czało, iż nie był on zobowiązany 
do odrabiania uciążliwej pańszczy-
zny. Przynależność do grupy „wol-
nych zagrodników”, sytuowała Hel-
lerów w miejscowej hierarchii spo-
łecznej zaraz po najbogatszych ro-
dzinach siedlaczych, predestynując 
ich do odgrywania ważnej roli w ży-
ciu miejscowej społeczności. 

W kolejnym pokoleniu Hellero-
wie nieco zubożeli, a to za sprawą 
podziału rodzinnego majątku mię-
dzy synów Jana: Jana (*1691) i Je-
rzego (*1693), którzy odtąd nazy-
wani byli „półzagrodnikami”. Co 
więcej, Jan Heller młodszy pozba-
wiony był męskiego potomka, jego 
gospodarstwo, za sprawą zięcia 
– Michała Holeksy, przeszło w ręce 
rodu Holeksów. Rewolucyjną zmia-
ną w historii tejże rodziny było tak-
że to, iż zarówno Jan, jak i Jerzy, 
związali się z katoliczkami. 

Jerzy Heller (*1693), chociaż 
sam pozostał luteraninem, swe 
dzieci z Anną, córką Mateusza Gre-
nia, wychował w wierze katolickiej. 
Odtąd członkowie tej rodziny kon-
sekwentnie żenili się jedynie z kato-
liczkami, unikając małżeństw mie-
szanych. Wpływ na to mógł mieć 
fakt, iż mieszkający w Brennej lute-
ranie, w dużej części zamożni sie-
dlacy, unikali kontaktów z uboższy-
mi, innowierczymi rodzinami, taki-
mi jak – katoliccy już – Hellerowie. 

Jerzy doczekał się czterech do-
rosłych synów. Dwóch z nich prze-

jęło gospodarstwo w latach 1763  
i 1775: najstarszy Jan (*1734) i naj-
młodszy – Jakub (*1749). W ten 
sposób dawny grunt po hucie uległ 
dalszemu rozdrobnieniu i przez na-
stępne lata tworzyły go trzy gospo-
darstwa. Pierwotnie, tj. od około 
1770 roku, gdy nadano numerację 
poszczególnym gospodarstwom w 
Brennej, cały ten majątek w doku-
mentach nosił wspólny numer po-
rządkowy – 43, dopiero z czasem, 
gdy utrwalił się podział na osob-
ne majątki, przydzielono każdemu 
z nich trzy osobne adresy.12 Nale-
żące do rodziny Holeksów gospo-
darstwo otrzymało numer 42, po-
zostałym dwóm, których właścicie-
lami byli potomkowie Jerzego Hel-
lera (*1693), tj. Jan i Jakub, przypo-
rządkowano odpowiednio nume-
ry: 44 i 43.13 Mimo podziału grun-
tu, spadkobiercy Jana Hellera za-
chowali przynależne ich przodkom 
prawa i obowiązki wynikające z po-
siadania tytułu „wolnych zagrodni-
ków”, co potwierdza urbarz z 1770 
roku, a później także m.in. księgi 
gruntowe z 1836 roku.14

Wraz z podziałem ojcowskie-
go majątku faktem stało rozdzie-
lenie rodu Hellerów, najpierw na 
dwie, a później na kilka osobnych 
linii. Jedną z nich była rodzina Hel-
lerów mieszkająca pod numerem 
43, która przez dłuższy czas pro-
sperowała dobrze ekonomicznie  
i społecznie. Jej przedstawicielami 
byli wspomniany Jan Heller (*1734) 
oraz jego następca Jan młodszy 
(*1763) – długoletni wójt gminy, 

który zasłynął jako jeden z trzech 
gospodarzy, którzy przekazali zie-
mię pod budowę kościoła parafial-
nego w Brennej. Dziećmi wójta Jana 
byli, m.in. Jan młodszy (*1789), Ma-
rianna (*1791) i Paweł (*1798), któ-
rzy zakładając swoje rodziny zapo-
czątkowali trzy ważne gałęzie rodu. 
Jedna z nich, założona przez Pawła 
(*1798), w połowie XIX wieku opu-
ściła rodzinną ziemię, przenosząc 
się do młyna i na gospodarstwo nu-
mer 73, które powszechnie nazy-
wano „do Filipa”.15 Druga, założona 
przez Jana młodszego (*1789), bę-
dąca linią dziedziców gruntu nu-
mer 43, w 1853 roku wyzbyła się ro-
dzinnego majątku, sprzedając go  
w ręce żydowskiego przedsiębior-
cy i dzierżawcy brenneńskiej karcz-
my – Alberta Spitzera. 

Tym samym, od połowy XIX wie-
ku, jedynymi przedstawicielami 
Hellerów na gruncie dawnej huty, 
zostali potomkowie Jakuba Helle-
ra (*1749), spod numeru 44, którzy 
wywodzili się z małżeństwa jego 
syna – Jakuba (*1783) z krewniacz-
ką – Marianną Heller (*1791), cór-
ką  Jakubowego kuzyna – wójta 
Jana (*1763) spod numeru 43. Z li-
nii tej, łączącej obie rodziny „Helle-
rów z Huty”, podobnie jak ze stro-
ny od „Hellerów od Filipa”, wyrosło 
wiele zasłużonych postaci. Prapra-
wnukami Jakuba i Marii Heller, byli 
m.in. Maria Kawik i jej bracia. Cdn.

 Wojciech Grajewski

1- Scenę tę przedstawił dokładnie w swoich wspomnieniach partyzant Alojzy Jaworski, [a także inni mieszkańcy wioski](...). Zob. A. Jaworski, Wspomnienia z Dia-
blego Młyna (maszynopis w zbiorach Ośrodka Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna), s. 15; wywiad ze Stanisławem Hellerem z 16 czerwca 2015.
2 - Śmierć partyzantów i następujące po niej wydarzenia opisała również w swoich wspomnieniach Maria Kawik: „Com w teń dzień wycierpiała, gdym widziała 
ciała moich dwóch braci, wleczone na saniach, którymi nawóz wożono. Sanie były za krótkie i nogi wlokły się za saniami po ziemi. A krew cienkim strumykiem 
zlewała się z sani i znaczyła ślad po drodze. Nie będę tego opisywać, bo nie potrafię. Zresztą kto to zrozumie? Chyba ten, kto sam stracił swoich ukochanych i to 
w taki sposób”. Zob. M. Kawik, Moje wspomnienia…, s. 33.
3 - Na temat ruchu oporu i dziejów okupacji hitlerowskiej w Brennej (...), zob. M. Heller, Ruch Oporu na Śląsku Cieszyńskim, Opole 1982.
4 - Na temat początków Brennej i rozwoju osadnictwa w Beskidzie Śląskim, zob. F. Popiołek, Historia osadnictwa w Beskidzie Śląskim, Katowice 1939; J. Spyra, 
Dzieje Śląska Cieszyńskiego w okresie 1653–1848, Cieszyn 2012 („Dzieje Śląska Cieszyńskiego od zarania do czasów współczesnych”, red. I. Panic, t. 4). 
5 - Historię hutnika Andreasa Fischera i huty w Brennej opisał szczegółowo Václav Štěpán, zob. V. Štěpán, Dějiny sklárny v Brenné, „Těšínsko” 2004, XLVII, č. 3, s. 
4–6. 
6 - Dzieje rodu Hellerów, jak wspomniano wyżej, przedstawione zostaną obszernie w publikacji książkowej, na potrzeby artykułu zaprezentowano je jedynie skró-
towo. Dokumenty, na podstawie których zrekonstruowano dzieje tej rodziny, znajdują się w większości w cieszyńskim archiwum. Najbardziej przydatne okazały 
się urbarze dóbr skoczowsko-strumieńskich i księgi gruntowe gminy Brenna rejestrujące transakcje między osadnikami i ich obciążenie podatkowe – Archiwum 
Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie (dalej: APC), Komora Cieszyńska (dalej: KC), sygn. 2362.
7 - Imię Jaksa uważa się niekiedy za słowiański odpowiednik imienia Jan lub Jakub, niemniej jego geneza jest niepewna (…).
8 - (…) V. Davídek, O názvech a jménech Těšínska. S rejstříkem jmen z urbářů z let 1577, 1621, 1692, 1755, Opava 1949; W. Milerski, Nazwiska cieszyńskie, War-
szawa 1996 (...).
9 - V. Štěpán, Dějiny sklárny…, s. 6
10 - Zob. Księga gruntowa obejmująca w przybliżeniu lata: 1720–1775. APC, KC, sygn. 2570, f. 2; APC, KC, sygn. 2375, f. 271v.
11 - Taki stan rzeczy uwzględniany był przede wszystkim w dokumentach urzędowych, metryki kościelne przez długi czas wszystkie gospodarstwa określały nu-
merem 43. APC, KC, sygn. 2138, s. niepaginowane; APC, KC, sygn. 2138, s. 518–528.
12 - APC, KC, sygn. 2570, f. 2; APC, KC, sygn. 1942, t. 102, f. 99v–125.
13 - Dzieje tej części rodu Hellerów będą szczegółowo przedstawione w mającej się ukazać publikacji.
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Kolejny sezon futsalowy za nami

Dobiegły końca niezwykle emo-
cjonujące rozgrywki XII edycji Ligi 
Futsalu o Puchar Rady Gminy Bren-
na. W 18-tygodniowych zmaga-
niach, podczas których rozegrano 
90 spotkań, padło aż 806 bramek, co 
dało średnią blisko 9 goli na mecz. 
Wartym zaznaczenia jest fakt, że  
w minionym sezonie nie zanoto-
wano żadnego meczu zakończo-
nego walkowerem. Jak widać dru-
żyny bardzo poważnie podeszły do 
swojego terminarza. Warto również 
wspomnieć, że jedno ze spotkań 
zakończyło się bardzo nietypowym 
jak na halowe realia wynikiem, mia-
nowicie bezbramkowym, co miało 
miejsce w rywalizacji Galaktik Fo-
otball z LKS „Beskid” Brenna.  Bar-
dzo długo dwie drużyny, mianowi-
cie Galaktik Football i Nieckarz-Te-
am, toczyły ze sobą koresponden-
cyjny pojedynek o końcowe zwy-

cięstwo. Ostatecznie to „Galaktycz-
ni” sięgnęli po najważniejsze tro-
feum, kończąc rywalizację z 7 punk-
tową przewagą nad „Nieckarzem”. 
Najniższy stopień podium przypadł 
w udziale drużynie CdF Traktat Cie-
szyn.

Równie fascynująco, co walka 
o mistrzostwo, przebiegała rywali-
zacja o koronę króla strzelców. Do 
tego miana aspirowało aż 3 zawod-
ników: Seweryn Liboska (Galaktik 
Football), Marcin Pacierz (Oldboje 
Beskid Skoczów) oraz Leszek Kra-
jewski (Nieckarz-Team). Najbardziej 
równą formą wykazał się ostatni  
z wymienionych snajperów i to wła-
śnie on zdobył tytuł najlepszego 
strzelca minionej edycji. Na swoim 
koncie zgromadził 34 bramki, wpi-
sując się średnio dwukrotnie w każ-
dym meczu na listę strzelców. 

W głosowaniu na Najlepszego 

Zawodnika XII Ligi Futsalu o Pu-
char Rady Gminy Brenna zwyciężył 
Mateusz Wieczorek (Galaktik Foot-
ball), a Najlepszym Bramkarzem zo-
stał jego klubowy kolega Sebastian 
Sączek, który w całym futsalowym 
sezonie kapitulował tylko 33 razy. 
Łatwo można wyliczyć, że strzegą-
cy bramki Galaktik Football goalke-
eper musiał uznać wyższość strzel-
ców mniej niż 2 razy w każdym spo-
tkaniu, co w halowych warunkach 
jest faktem wartym podkreślenia. 
Przyznano także nagrodę specjalną 
dla Bramkarskiego Odkrycia Sezo-
nu. Nagroda ta trafiła do rąk Dawi-
da Niesyta, który nie tylko efektow-
nie, ale i efektywnie strzegł bram-
ki Czarnej Elki, wychodząc obron-
ną ręką z nieprawdopodobnych sy-
tuacji.

 Krzysztof Gawlas
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Górska Pętla UBS 12:12 po raz szósty
To już wręcz tradycja, że począt-

kiem marca każdego roku spragnie-
ni biegów ultra meldują się w Bren-
nej na Górskiej Pętli UBS 12:12. Nie-
codzienna formuła biegowej ry-
walizacji, zawsze nieprzewidywal-
na aura, malownicze Beskidy oraz 
stojąca na wysokim poziomie or-
ganizacja sprawiają, że bieg z 6-let-
nią tradycją zyskuje coraz więk-
szą rzeszę zwolenników i sympa-
tyków. Idea biegu jest bardzo pro-
sta, przynajmniej w teorii, ponie-
waż zadaniem uczestników, któ-
rzy mogą startować indywidualnie,  
w 2-osobowych zespołach żeń-
skich, męskich bądź mieszanych, 
jest pokonanie jak największej ilo-
ści okrążeń, liczącej 16 km trasy  
w ciągu 12 godzin. Bardzo ważna 
jest taktyka przyjęta na bieg oraz 
tzw. support, czyli wsparcie zawod-
nika przez inne osoby. 12-godzinna 

rywalizacja jest bardzo wymagają-
ca, dlatego odpowiednia logistyka 
niejednokrotnie odgrywa kluczową 
rolę, prócz oczywiście przygotowa-
nia fizycznego.

Tegoroczna rywalizacja stała na 
bardzo wysokim poziomie, o czym 
świadczyć może chociażby fakt, że 
zwycięski duet mężczyzn w skła-
dzie: Atanasow Ancem Dawid – Gu-
roś Dawid Vegan aż 7-krotnie poko-
nał 16-kilometrową trasę „pętli”. Za 
plecami zwycięzców z 6 okrążenia-
mi uplasował się team Luźniak Da-
mian - Oreł Tomasz oraz Mazgaj Da-
wid – Hajto Dominik. Wśród żeń-
skich „dwójek” triumfowały Ciaciura 
Magdalena – Leśków Joanna, które 
okazały się lepsze od drużyn Siko-
ra Anna – Cieślar Urszula oraz Kon-
dzielnik Magdalena – Szczotka Ka-
tarzyna. W „mixach” zwycięstwo 
zapewnili sobie Grudzień Krzysz-

tof – Chowaniok Anna, wyprzedza-
jąc Jachym-Drewniak Joannę – Gó-
ral Grzegorz i Sobik Łukasz – Nalep-
ka Ewa. Indywidualnie wśród kobiet 
wygrała Dvorakova Martina, druga 
była Bieniecka Anna, z kolei trze-
cia Domaradzka Violetta. Pierwsze 
wśród mężczyzn „wybiegał” Mariusz 
Miśkiewicz, drugie miejsce Ablorh 
Titus, a trzecie Zieliński Andrzej. 

W rywalizacji wystartowało po-
nad 300 zawodników i zawodni-
czek. Pełne wyniki oraz obszerną fo-
torelację można znaleźć na stronie 
www.ultrabeskid.pl

Autor zdjęć: Kamil Lorek 

Krzysztof Gawlas
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Jadwiga Dybczyńska Mistrzynią Świata Masters

W odbywających się niedaw-
no w Toruniu Mistrzostwach Świa-
ta Masters w Lekkiej Atletyce wspo-
mniana wyżej zawodniczka wywal-
czyła złoty medal w drużynie. Star-
tując na dystansie półmaratonu  

i uzyskując znakomity czas 
(1:29:23), mieszkanka Górek Wiel-
kich wraz z dwoma innymi zawod-
niczkami zapewniła sobie zwycię-
stwo w klasyfikacji TEAM. Klasyfika-
cja uwzględniała 3 najlepsze czasy 

zawodniczek z danego kraju. Warto 
podkreślić, że bardzo dobry występ 
zaliczył również mąż naszej złotej 
medalistki – Tomasz Dybczyński, 
który także wystartował na dystan-
sie 21,0975 km. Zawodnik pokonał 
trasę biegu w 1:19:37, co również 
należy rozpatrywać w kategoriach 
sukcesu. Wspomniane małżeństwo 
„wybiegało” sobie przepustkę do 
tegorocznych Mistrzostwa Świata 
Masters podczas ubiegłorocznych 
Mistrzostw Polski Par Małżeńskich 
na 10 km, gdzie nie miało sobie 
równych i zajęło zasłużone 1 miej-
sce. Gratulujemy wspaniałych suk-
cesów.

Foto: Archiwum prywatne  
J. Dybczyńskiej

Krzysztof Gawlas

W minioną sobotę 6 kwietnia 
2019 r. w Pogórzu odbyła się 19 już 
edycja Powiatowych Biegów Przeła-
jowych. Rywalizowano w kilkunastu 
kategoriach wiekowych na różnych 
dystansach. Najliczniejszą grupę 
uczestników stanowili uczniowie 
Szkół Podstawowych. Tłumnie na 
starcie stawili się przedstawiciele 
naszej gminy, którzy swoje wystę-
py mogą zaliczyć do bardzo uda-
nych. Nasi młodzi biegacze niejed-
nokrotnie stawali na podium. Swo-
ją rywalizację w kategorii dziewcząt 
z rocznika 2006 wygrała Magdale-
na Podżorska (SP2 Brenna). Zwycię-
stwa swojej koleżance „pozazdro-
ścił” kolega ze szkolnego korytarza 
– Oliwier Walkiewicz, który wygrał 
bieg w kategorii chłopców roczni-
ka 2007. 

W tej samej kategorii brąz wy-
walczył Michał Mueller, również re-
prezentujący SP2 Brenna. 

Na 3 miejscu w kategorii dziew-
cząt rocznika 2007 przybiegła 
uczennica SP Górki Wielkie Amelia 
Górniok. Z kolei 2 miejsce w mło-
dziczkach (2005-2004) wywalczy-
ła Zuzanna Maciejczek (SP Górki 
Wielkie). W młodszych kategoriach 
– dziewczęta rocznik 2010 – po 2 
miejsce sięgnęła Martyna Golba, 
natomiast po 3 Eliza Sztwiertnia 
(obie SP2 Brenna). Wśród chłopców 
rocznika 2011 i młodszych iden-

tyczne miejsca pozajmowali Kamil 
Czopek (2 miejsce) i Jakub Poloczek 
(3 miejsce) także reprezentanci SP2 
Brenna. Na 2 miejscu swoją rywa-
lizację ukończyła Oliwia Gawlas 
(dziewczęta rocznik 2009), uczenni-
ca SP Górki Wielkie. 

Źródło zdjęć: Bartłomiej Kukucz 
– portal OX.pl

  Krzysztof Gawlas

XIX Powiatowe Biegi Przełajowe w Pogórzu
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Rowerem po Gminie Brenna
W ostatnich latach turystyka ro-

werowa staje się coraz bardziej po-
pularną formą spędzania wolne-
go czasu. Dlatego też, zachęcamy 
do rowerowych przejażdżek po róż-
nych zakątkach Gminy Brenna. Pla-
nując krajoznawczą wyprawę moż-
na skorzystać z 10 propozycji, któ-
re zostały stworzone z myślą o ama-
torach jak i również o bardziej za-
awansowanych kolarzach. Nowo-
ścią jest aplikacja mobilna MTB Be-
skidy, która powstała dzięki projek-
towi pn. „Beskidy na Rowerze” zre-
alizowanemu przez  Ośrodek Pro-
mocji Kultury i Sportu Gminy Bren-
na oraz Regionalną Radą w Trzyńcu. 
Aplikacja ta pozwala na łatwe wy-
szukanie tras rowerowych zarówno 
po polskiej jak i czeskiej stronie. Za-

chęcamy do pobierania jej na Go-
ogle Play oraz App Store. Linki do 
tej aplikacji dostępne są na stro-
nach internetowych: rowerybrenna.
pl, www.brenna.org.pl, www.tesin-
skeslezko.cz, www.mtbbeskydy.cz.

Już od 1 maja 2019 r. zaprasza-
my do skorzystania z wypożyczalni 
rowerów w Parku Turystyki w Bren-
nej, która w poprzednim roku cie-
szyła się ogromną popularnością. 
Dla cyklistów przygotowano rowe-
ry górskie: damskie i męskie oraz 
dziecięce a dla najmłodszych do-
stępne są foteliki. 

 Wypożyczalnia rowerów:
 Brenna, ul. Malinowa 2b

   OPKiS 

Gmina Brenna na sportowo
Zajęcia sportowe z elementa-

mi gimnastyki korekcyjno-kom-
pensacyjnej dla uczniów szkół 
podstawowych ruszyły! 

Pod koniec stycznia 2019 r. Mi-
nisterstwo Sportu i Turystyki opu-
blikowało listę podmiotów wybra-
nych do dofinansowania, na której 
znalazła się również Gmina Brenna. 
Projekt „Gmina Brenna na sporto-
wo” realizowany jest w ramach za-
dania „Sport dla Wszystkich” działa-
nie „Upowszechnianie sportu dzie-
ci i młodzieży”. Wysokość dofinan-
sowania w formie dotacji wynosi 
17.640,00 zł, co stanowi 50% warto-
ści kosztów całkowitych. 

Zajęcia rozpoczęły się w miesią-
cu marcu i będą prowadzone do 6  
grudnia 2019 r. Bierze w nich udział 
ok. 250 dzieci, podzielonych na 18 
grup ćwiczebnych. Zajęcia są skie-
rowane do dzieci ze szkół podsta-
wowych, znajdujących się na tere-
nie Gminy Brenna. 

Zajęcia są bezpłatne i prowa-
dzone poza podstawą programową 
realizowaną w placówkach oświa-

towych.
Realizowane zajęcia są alterna-

tywą na zdrowe i bezpieczne spę-
dzanie czasu wolnego przez dzie-
ci. Zajęcia mają na celu kształtowa-
nie postaw pro-zdrowotnych, wdro-
żenia do realizacji idei sportu dla 
wszystkich, a także odpowiednich 
wzorców utrzymania prawidło-
wej postawy. Wykształcone i prawi-
dłowe nawyki w okresie szkolnym  
i przedszkolnym, trwale wpływają 

na późniejsze aktywne życie mło-
dych ludzi. 

Warto podkreślić, że wysiłek fi-
zyczny korzystnie wpływa  na nasze 
samopoczucie, jest najskuteczniej-
szą profilaktyką w walce z choro-
bami cywilizacyjnymi, a  „ci, którzy 
myślą, że nie mają czasu na upra-
wianie sportu, prędzej czy później 
będą musieli znaleźć czas na cho-
robę”.
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Ważne	i	przydatne

Miesięcznik „Wieści znad Brennicy” można nabyć w Informacji Turystycznej (ul. Wyzwolenia 77, Brenna, a także w: Delikatesach Centrum 
(Górki), sklepie z nasionami p. K. Holeksy (Górki), Kiosku „Trafika” (Górki), Sklepie GS na Buczu (Górki), Sklepie GS w Szpotawicach (Górki), Sklepie „Lewiatan” 
(Brenna Skrzyżowanie), Sklepie GS Brenna Skrzyżowanie, W Delikatesach p. Bocka (Brenna Spalona), Sklepie GS Brenna Pinkas, Sklepie GS Brenna 
Leśnica, Sklepie p. Dadok (Brenna Leśnica), FH Renata Łysek (Brenna Leśnica), Kiosku z prasą – p. J. Ćwierzyk, (Brenna Centrum) „Toto Lotku” –  
p. J. Madzi, (Brenna Centrum) Kiosku p. Cz. Grenia (Brenna Bukowa), Sklepie „Kaprys” ul. Jawornik (Brenna), Delikatesach Centrum (Brenna 
Lachy), Stacja paliw (Górki Wielkie), Delikatesy Centrum Sojka, Gminnej Bibliotece Publicznej (Urząd Gminy, II p.). Sklepy, kioski, pensjonaty 
itp. lokale, chcące również kolportować „Wieści”, proszone są o kontakt z redakcją.
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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 - Dariusz Jakubiec 
tel. (33) 853 62 22 
e-mail: d.jakubiec@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. 723 089 363
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
43-438 Brenna, ul. Malinowa 3, NFZOZ P. Gruszczyk, tel. 33 432 15 00
43-436 Górki Wielkie ul. Zalesie 3, tel. 33 8539182

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

Apteki
43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 34a, tel. 33 8169 736
43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 38b, tel. 33 8570073
43-436 Górki Wielkie ul. Zalesie 3, tel. 33 853 92 05
43-436 Górki Wielkie ul. Breńska 2, tel. 33 858 71 19

Ważne i przydatne numery telefonów
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