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Cieszynianka dla Stanisława Hellera

Rok Beskidzkiego Domu Zielin „Przytulia”

Obchody Święta Niepodległości
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Anna Koniecka i jej 
wycieczki w różne 

strony, str. 26
„Dzień Czystego Powietrza” 
w Górkach Wielkich, str. 12

Drodzy Czytelnicy!
Jesień powoli zmienia się w 

zimę, o czym świadczą rosnące ko-
lejki u wulkanizatorów. Wieczo-
ry zrobiły się długie, a to znaczy, 
że wielu z Was będzie miało wię-
cej czasu na lekturę naszych „Wie-

ści”, do czego serdecznie zachęcam. 
W tym numerze relacja z Gmin-
nych Obchodów Święta Niepodle-
głości, przedostatni odcinek „Breń-
skiej Epopei” Wojtka Grajewskiego  
i mnóstwo przydatnych informa-

cji o inwestycjach – tych zakończo-
nych oraz planowanych. Mam na-
dzieję, że będą to dla Państwa war-
tościowe artykuły.

 Redaktor Naczelny
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Szanowni mieszkańcy Brennej i Górek

Informacje/Wydarzenia

Jesienna zmiana czasu sprawiła, 
że dzień się mocno skrócił, a zapa-
lone światła rozświetliły nasze domy  
i  ulice. „(...)Wietrzny, mroczny mie-
siąc listopad tętni rocznicami. My, 
Polacy, posiadamy na ogół więcej 
rocznic bolesnych niż szczęśliwych,  
a bywa, że te, co do niedawna ucho-
dziły za szczęśliwe, są dziś tym bar-
dziej bolesne. Wartość ich przez to 
nie ulega zmianie – kto wie – może 
rośnie? Każda rocznica jest skró-
tem, syntezą owego odcinka czasu. 
Z tej perspektywy można spojrzeć 
na swe dzieje niby na drzewo odar-
te z gałęzi, ujawniające przeżyte bu-
rze, klęski załamania, wytrwałe zale-
czenia i ponowny pęd w górę(…)”.* 
Za nami już Dzień Wszystkich Świę-
tych i Dzień Zaduszny, kiedy to   
w sposób szczególny odwiedziliśmy 
cmentarze, aby ozdobić groby na-
szych bliskich kwiatami, zapalić zni-
cze pamięci i pomodlić o zbawienie 
ich dusz. Jak powiedział Święty Jan 
Paweł II „Modlitwa za zmarłych jest 
ważną powinnością, bowiem nawet 
jeśli odeszli w łasce i przyjaźni z Bo-
giem, być może potrzebują jeszcze 
ostatniego oczyszczenia, by dostą-
pić radości nieba”. Kult świętych to 
hołd złożony wysiłkowi ludzi, któ-
rzy za życia współpracowali z Łaską 
Bożą, dla ich woli i pracy. Jak pszczo-
ła przetwarza w sobie pył kwiatowy 
na miód, tak oni ukuli z darów Du-
cha Świętego potęgę świętości. Moc 
uzyskana przez świętych nie gaśnie 
wraz z ich śmiercią jest niezniszczal-
na, wciąż promieniuje i stanowi zło-
ża energii zdolnej przemieniać świat. 
Za nami również 11 listopada, czyli 
kolejna rocznica odzyskania niepod-
ległości. Powrót Polski na mapę Eu-
ropy po 123 latach zaborów był pro-
cesem stopniowym. Na Śląsku Cie-
szyńskim rozpoczął się już 19 paź-
dziernika 1918 r., gdy w Cieszynie 
powołano Prezydium Rady Narodo-
wej Księstwa Cieszyńskiego, które-
go zadaniem było przejęcie władzy 
w Księstwie Cieszyńskim po rozpa-
dzie Austro-Węgier i włączenie Ślą-
ska Cieszyńskiego w granice odra-
dzającego się państwa Polskiego.  
W nocy z 31 października na 1 listo-

pada 1918 roku, żołnierze polscy słu-
żący w cieszyńskim garnizonie ar-
mii austriackiej, dokonali bezkrwa-
wego rozbrojenia żołnierzy austriac-
kich oraz likwidacji austriackiej ad-
ministracji w Cieszynie, tym samym 
przejmując władzę na terenie Ślą-
ska Cieszyńskiego. Jak zawsze bar-
dzo uroczyście uczciliśmy w naszej 
Gminie kolejną rocznicę odzyskania 
Niepodległości. Ciekawym punktem 
obchodów była emisja filmu „Legio-
ny”, która odbyła się w Przytulii zaraz 
po uroczystym odśpiewaniu Hym-
nu Narodowego. Szanowni czytelni-
cy z racji tego, że jest to przedostat-
nie wydanie gazetki w tym roku my-
ślę, że warto pokusić się o to, aby 
rozpocząć wstępne podsumowanie 
mijającego 2019 roku. Upływający 
czas przyniósł kolejne doświadcze-
nia, które zdobywaliśmy na różnych 
płaszczyznach naszego wspólnego 
działania. Na łamach październiko-
wego wydania pochyliliśmy się nad 
podsumowaniem bogatego kalen-
darza imprez, który to udało nam się 
zrealizować z dużym sukcesem. Roz-
poczynając analizę budżetową na-
leży przypomnieć, że  zaplanowa-
ny budżet na obsługę kosztów zimo-
wych został mocno nadszarpnięty  
z racji obfitych opadów śniegu, któ-
re z początkiem tego roku nawiedzi-
ły Beskidy. Konieczne było zwiększe-
nie środków finansowych, które mu-
szą obsłużyć cały ten zakres aż do 
końca  roku. Szanowni Państwo, kie-
dy wydawało się, że spokojnie roz-
poczniemy realizację wiosennych 
planów zadaniowych to niespodzie-
wane obfite majowe opady deszczu 
spowodowały zagrożenie powodzio-
we i duże straty w drogach, most-
kach i przepustach. Pociągnęło to za 
sobą kolejne obciążenia finansowe 
i konieczność znacznego skorygo-
wania zaplanowanych wcześnie za-
dań remontowo-drogowych. Przy tej 
okazji pragnę podziękować za wyro-
zumiałość ze strony tych osób, któ-
rych zadania planowane do realiza-
cji zostały przeniesione na przyszły 
rok. Pomimo pojawiających się trud-
ności de facto niezależnych od nas 
to niewątpliwie sukcesem zakończy-

my ten rok jeżeli chodzi o rekordo-
wą, w porównaniu do lat poprzed-
nich ilość dróg, które dzięki prze-
prowadzonym remontom uzyskały 
nową nawierzchnię. To niewątpliwie 
poprawa bezpieczeństwa i wizerun-
ku naszej Gminy. Najbardziej nam 
szkoda, że nie udało się w tym roku 
rozpocząć prac przy budowie PSZOK
-u na naszej gminnej działce w Bren-
nej Leśnicy. Koncepcja zagospoda-
rowania tego terenu przewidywała 
oprócz PSZOK-u, również umiejsco-
wienie budynków Zakładu Budżeto-
wego oraz w dalszej perspektywie 
pomieszczeń straży gminnej. Pro-
jekt przewidywał utworzenie bufora 
ochronnego dla sąsiedniej zabudo-
wy w formie ciągu pieszo-rowerowe-
go wraz z zielenią izolacyjną. Pomysł 
ten został oprotestowany przez gru-
pę mieszkańców i nie uzyskał akcep-
tacji. Opór ten spowodował, że nie 
mogliśmy skorzystać z zewnętrznych 
środków finansowych, które były de-
sygnowane na ten cel  – niestety dla 
nas przepadła możliwość dofinanso-
wania. Szkoda, że autorzy tego pro-
testu pomylili PSZOK z wysypiskiem 
śmieci. Kłopot w tym, że gmina nie 
posiada innych odpowiednich do 
tego celu terenów i jest zmuszona 
poszukać miejsca na terenach pry-
watnych, co może okazać się nie-
możliwe. Ograniczona ilość miejsca 
na tej stronie sprawia, że kończąc 
przesyłam pozdrowienia i zapraszam 
do dalszej lektury już na łamach gru-
dniowego wydania gazetki. 

        Jerzy Pilch                              
  
*„Rok Polski” Zofia Kossak, 2017 r., str. 157, 158.
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Laur Srebrnej Cieszynianki dla Stanisława Hellera
Laury Ziemi Cieszyńskiej – Srebr-

ne i Złote „Cieszynianki” to nagrody 
przyznawane przez Powiat Cieszyń-
ski już ponad 20 lat, bo od 1997 r. 
Jak zawsze gala ich wręczenia od-
była się 11 listopada w Teatrze 
im. Adama Mickiewicza w Cieszy-
nie. Przypomnijmy, że Laur Srebr-
nej Cieszynianki stanowi wyróż-
nienie przyznawane osobom, które  
w szczególny sposób zasłużyły się 
na rzecz lokalnej społeczności, a ich 
działania są powszechnie uznawa-
ne za godne naśladowania, polece-
nia i stanowią wzór dla innych. Kan-
dydatów do „Cieszynianek” z po-
szczególnych Gmin zgłaszać może 
każdy, a ostateczna decyzja podej-
mowana jest przez Radę Miasta,  
a w naszym przypadku – Gminy. 
Wyróżnienie to przyznawane jest  
w następujących obszarach: spo-
łecznym, regionalnym, tradycji kul-
turalnych, wartości uniwersalnych, 
prac twórczych, pracy z dziećmi  
i młodzieżą, działalności samorzą-
dowej oraz promocji regionu.

W zacnym gronie Laureatów 
znalazł się przedstawiciel Gminy 
Brenna – pan Stanisław Heller, uro-
dzony 9 listopada 1949 r. w Bren-

nej. To tu rozpoczął swoją eduka-
cję, który to okres wspomina bar-
dzo ciepło. Szczególnym szacun-
kiem darzył swojego wychowawcę 
– Pana Franciszka Biłko. Do techni-
kum Pan Stanisław chodził do Cie-
szyna, gdzie maturował w 1968 r. 
Pracę zawodową rozpoczęły stano-
wiska takie jak Inspektor Mechani-
zacji na teren Powiatu Cieszyńskie-
go w POM Nierodzim, kontroler ja-
kości, kierownik. Był również p.o. 
Dyrektora Spółki EKO-POM, w któ-
rej pracuje do dziś.

Pan Stanisław jest żonaty, ma 
trójkę dzieci, doczekał się do tej 
pory czterech wnuczek. Z Brenną 
się nigdy nie rozstawał, wybudo-
wał na Bukowej dom, gdzie miesz-
ka z rodziną. Jest zakochany w gó-
rach i swojej rodzinnej miejscowo-
ści, nie wyobraża sobie aby mógł 
żyć i mieszkać gdzie indziej.

Nigdy nie ograniczył się do wy-
łącznie pracy zawodowej. Był człon-
kiem zarządu Społecznego Ko-
mitetu Gazyfikacji wsi Brenna,  
a w 1988 r. po raz pierwszy został 
Radnym Gminy Brenna. Od tego 
czasu  pełnił w Radzie Gminy różne 
funkcje: W latach 1994 - 1998 bę-

dąc radnym II kadencji pełnił funk-
cję Członka Zarządu Gminy, W la-
tach 2002 - 2006 będąc radnym IV 
kadencji pełnił funkcję Przewodni-
czącego Rady Gminy Brenna, W la-
tach 2014 - 2018 jako radny VII ka-
dencji był Przewodniczącym Komi-
sji Rewizyjnej. Uczestniczył w licz-
nych inicjatywach lokalnego samo-
rządu – szczególnie zaś w pogłębia-
niu współpracy międzynarodowej 
z miejscowościami partnerskimi  
z Niemczech, Francji i Włoszech.  
W latach 2002 - 2006 z ramienia 
Gminy był stałym przedstawicielem 
w Stowarzyszeniu Rozwoju i Współ-
pracy Regionalnej „Olza” w Cieszy-
nie. 

Za sprawę priorytetową dla Gmi-
ny uważa rozbudowę dróg i chod-
ników oraz rozwój sieci wodociągo-
wej i kanalizacyjnej. Jego zdaniem 
jest to podstawa aby Gmina mogła 
się rozwijać i rozbudowywać. Inte-
resuje się pszczelarstwem i od kil-
ku lat prowadzi małą pasiekę. Sta-
le pogłębia swoją wiedzę w tym za-
kresie. Kieruje się zasadą – „czło-
wiek jest tyle wart i tak zostanie za-
pamiętany, ile dobrego po sobie zo-
stawi”.

Informacje/Wydarzenia

   OPKiS
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Ćwiczenia taktyczno – bojowe w Parku Turystyki 
W dniu 28 października 2019 

roku na terenie Parku Turystyki  
w Brennej Centrum zorganizowane 
zostały ćwiczenia taktyczno – bojo-
we jednostek Ochotniczych Straży 
Pożarnych z terenu gminy Brenna.     

Cele główne ćwiczeń to:
1) Sprawdzenie   skuteczności 

alarmowania, łączności oraz stanu 
technicznego sprzętu silnikowego.

2) Doskonalenie umiejętności 
współdziałania z zastępami  Pań-
stwowej Straży Pożarnej podczas 
pożarów budynków użyteczności 
publicznej  oraz udzielanie pierw-
szej pomocy poszkodowanym. Za-
łożenia do ćwiczeń obejmowały 
miedzy innymi prowadzenie dzia-

łań gaśniczych na budynku amfi-
teatru oraz udzielanie kwalifiko-
wanej pierwszej pomocy. W ćwi-
czeniu uczestniczyły trzy jednost-
ki OSP z terenu gminy. Końcowe-
go podsumowania i oceny przebie-
gu ćwiczeń dokonał przedstawiciel 
z PSP Zastępca dowódcy JRG w Sko-
czowie Starszy aspirant Józef Woj-
tyła oraz Komendant Gminny OSP                 
w Brennej Józef Ferfecki.

Wójt Gminy Brenna Jerzy Pilch 
podziękował organizatorom za 
wzorową organizację   ćwiczeń  
a  także za ogromne zaangażowa-
nie i wysoki  poziom umiejętności 
druhów.      

  UG Brenna

Odnowiona nawierzchnia boiska w Brennej
Nawierzchnia boiska piłkarskie-

go znajdującego się przy ulicy Wy-
zwolenia w centrum Brennej prze-
szła gruntowną modernizację i po-
winna długo oraz dobrze służyć fut-
bolistom LKS Beskid Brenna.

Stan boiska w Brennej daleki 
był od ideału, a wiadomo, że kiep-
ska nawierzchnia nie tylko utrud-
nia grę czasami wręcz wypacza-
jąc wynik sportowej rywalizacji, ale 
może także być przyczyną kontu-
zji. - Uznaliśmy, że trzeba ten stan 
rzeczy zmienić i przeprowadzić re-
nowację płyty boiska w Brennej. Pra-
ce wykonała specjalistyczna firma 
z gminy Jemielnica na Opolszczyź-
nie. Zakres robót obejmował aera-
cję, włóknowanie, wyrównanie i od-
kwaszenie nawierzchni, piaskowa-
nie niezbędne do utrzymania odpo-
wiedniej higroskopijności, dosiewa-
nie trawy, odpowiedniego nawozu 
oraz uzupełnienie trawy w rejonie 
bramek i w innych miejscach boiska, 
które tego wymagały. Żeby efekt wy-
konanych prac był odpowiedni, tra-
wa musi się ukorzenić i związać  
z podłożem, co wymaga czasu. Dla-
tego też ostatnie w tej rundzie mecze 
piłkarskie zawodników Beskidu za-

planowano na wyjeździe, a wiosną 
więcej spotkań zagrają na swoim bo-
isku – mówi wójt Gminy Brenna Jerzy 
Pilch. Nie kryje on, że do tej inwesty-
cji podchodzi z dużym sentymentem, 
gdyż w przeszłości, przez piętnaście 
lat, regularnie grał na boisku poło-
żonym przy ulicy Wyzwolenia. - Moż-
na powiedzieć, iż płyta boiska dosta-
ła nowego życie i mam nadzieję, że 
długo i dobrze będzie służyć moim 

młodszym kolegom – piłkarzom – 
podkreśla wójt Jerzy Pilch, który in-
formuje, że wiosną przyszłego roku 
samorząd Gminy Brenna planuje 
przeprowadzić podobną renowację 
nawierzchni na boisku w Górkach 
Wielkich, z którego oprócz szkolnej 
młodzieży korzystają też zawodnicy 
LKS Spójnia Górki Wielkie.   

  S. Horowski
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Kilometr Góreckiej odnowiony
Pod koniec października dokona-

no końcowego odbioru remontu li-
czącego kilometr odcinka ulicy Gó-
reckiej w Brennej. W tej powiatowej 
inwestycji partycypowała również 
Gmina Brenna.

Ulica Górecka to część drogi po-
wiatowej 2602 S Skoczów – Brenna. 
Zakończona modernizacja jej kilo-
metrowego odcinka objęła nie tyl-
ko mocno sfatygowaną nawierzch-
nię ale także biegnący obok i rów-
nież będący w złym stanie chod-
nik dla pieszych. Prócz tego utwar-
dzono pobocza i wykonano zjaz-
dy na posesje. Inwestycja kosztowa-
ła nieco ponad milion zł, z czego 30 
procent (czyli 325 680 zł) stanowi-
ło finansowy wkład Gminy Brenna.  
- W ramach współpracy z Powia-
tem Cieszyńskim z reguły wspiera-
my powiatowe inwestycje na drogach  
w naszej Gminie w wysokości 25 pro-

cent ich wartości. Tym razem nasz 
wkład był większy z uwagi na fakt, że 
remont objął również chodnik, z któ-
rego korzystają głównie nasi miesz-
kańcy oraz turyści. Wszyscy wiemy,  
w jakim stanie była wcześniej ta dro-
ga i jak odczuwalna jest zmiana, kie-
dy teraz nią jedziemy. Wykonana mo-
dernizacja cieszy tym bardziej, że dro-
ga powiatowa 2602 S Skoczów – Bren-
na to komunikacyjny kręgosłup naszej 

Gminy – podkreśla wójt Jerzy Pilch. 
Informuje on, iż kierowany przez nie-
go samorząd jest przygotowany na to, 
aby w przyszłym roku dofinansować 
remont kolejnego kilometrowego od-
cinka tej powiatowej drogi w kierunku 
Górek. - Mamy nadzieję, że zadanie to 
znajdzie się w drogowym planie inwe-
stycyjnym Powiatu Cieszyńskiego na 
rok 2020 – mówi wójt Gminy Brenna.                  

  S. Horowski

Cztery gminne drogi jak nowe
Mocnym akcentem kończą się te-

goroczne prace remontowe na na-
szych drogach gminnych – dobiegły 
lub dobiegają końca modernizacje 
aż czterech ulic!

Te gminne drogi to ulice Brzo-
skwiniowa i Tartaczna w Górkach 
oraz Bukowa i Jatny w Brennej. 
Wszystkie przeszły gruntowną mo-
dernizację nawierzchni. Nie zapo-
mniano również o utwardzeniu po-

boczy. Pod względem formalnym 
szczególnie trudny był remont liczą-
cego około 100 metrów odcinka uli-
cy Jatny. Jednocześnie była to waż-
na i wyjątkowo potrzebna inwesty-
cja. - Ten fragment ulicy Jatny zawsze 
mocno cierpiał z powodu braku od-
wodnienia. Nawet przy niewielkich 
opadach deszczu tworzyła się tam po-
tężna zastoina wodna, której pokona-
nie było dla samochodów dużym wy-

zwaniem. Oczywiście taki stan rzeczy 
skutkował również niszczeniem asfal-
tu, szczególnie w okresie zimowym, 
gdy zalegająca w rejonie drogi woda 
zamarzała. Nie ukrywam, iż to remon-
towe zadanie nie było proste z uwa-
gi na fakt, że wśród licznych uzgod-
nień niezbędnych do rozpoczęcia 
prac, konieczne było także otrzyma-
nie pozwolenia wodno-prawnego, co 
wymagało wiele czasu – mówi wójt 
Gminy Brenna Jerzy Pilch. Na uli-
cy Brzoskwiniowej remontowe pra-
ce objęły odcinek liczący 77 metrów, 
na ulicy Tartacznej 96 metrów, a na 
ulicy Bukowej 157 metrów. Wszyst-
kie te inwestycje kosztowały budżet 
Gminy Brenna łącznie ponad 602 ty-
siące zł. - Lepszy stan dróg to nie 
tylko większy komfort kierowców  
i pieszych ale także poprawa bez-
pieczeństwa. Bardzo cieszę się  
z tego, iż w tym roku takich drogo-
wych zadań udało się nam zreali-
zować naprawdę dużo – podkreśla 
wójt Jerzy Pilch.

  S.Horowski
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Budowa Otwartej Strefy Aktywności 

w Gminie Brenna
W październiku 2019 r. doko-

nano odbioru końcowego robót 
związanych z realizacją inwesty-
cji pn. „Budowa Otwartej Strefy Ak-
tywności: wariant podstawowy – 1 
obiekt”. Inwestycja polegała na wy-
konaniu w Brennej – Leśnica siłow-
ni plenerowej wraz ze strefą relaksu 
oraz zagospodarowaniem terenu.

Siłownia plenerowa wyposażona 
została w: wyciąg górny, wyciskanie 
siedząc, wioślarza, prasę nożną, or-
bitrek, biegacz, trampolinę ziem-
ną kwadratową. W strefie relaksu 
znajdują się: stolik do gry w szachy 
i Chińczyka wraz z 2 ławkami, 4 ław-
ki montowane na stałe do podłoża, 
2 kosze na śmieci, 1 stojak na rowe-
ry (5 stanowisk), 2 latarnie solarne, 
tablica informacyjna. Nawierzchnia 
pod urządzeniami wykonana zosta-
ła z gumowych mat przerostowych, 
natomiast nawierzchnia w obrębie 
ławek i stojaka na rowery wykona-
na została z betonowych płyt chod-
nikowych. Od strony skarpy zamon-
towane zostały barierki ochronne, 
które zapewnią bezpieczeństwo 
użytkownikom Otwartej Strefy Ak-
tywności. Ponadto teren Otwartej 

Strefy Aktywności obsadzony został 
4 wiśniami piłkowanymi.

Roboty wykonywała firma FHU 
„HUSE” Sebastian Hulbój z siedzibą 
w Bielsku–Białej, ul. Zielona 6.

Otwarta Strefa Aktywności 
(OSA) dofinansowana jest przez Mi-
nistra Sportu i Turystyki ze środków 
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycz-

nej (FRKF) w ramach Programu roz-
woju małej infrastruktury sportowo 
– rekreacyjnej o charakterze wielo-
pokoleniowym – Otwarte Strefy Ak-
tywności (OSA) edycja 2019. 

  UG Brenna

Reklama w miesięczniku  
„Wieści znad Brennicy” 

1/8 strony – 50zł netto, ¼ strony – 100 zł netto,
½ strony – 200 zł netto, 1 strona – 400zł netto

10gr/szt. netto – wkładki, ulotki do gazety
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Polsko – czeski projekt: W drodze do pracy
Gmina Brenna współpracu-

je z czeską Gminą Bystrzyca już od 
2013r. Wspólnie zrealizowały już 8 
projektów transgranicznych. Projekt: 
W drodze do pracy, jest odmienny 
od dotychczas realizowanych wspól-
nie z Gminą Bystrzyca, gdyż wcze-
śniejsze działania koncentrowały się 
głównie na sporcie, rekreacji, tury-
styce lub wspólnym dziedzictwie 
przyrodniczym i kulturowym, nato-
miast aktualnie realizowany projekt 
związany jest z edukacją i rynkiem 
pracy.

Projekt uzyskał dofinansowanie 
ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego - Programu 
Interreg V-A Republika Czeska-Pol-
ska w ramach Funduszu Mikropro-
jektów Euroregionu Śląsk Cieszyń-
ski – Těšínské Slezsko i budżetu pań-
stwa. Liderem projektu została cze-
ska Gmina Bystrzyca, a jego realiza-
cja przypada od lipca do listopada 
2019r.

Projekt jest reakcją na obecną sy-
tuację na rynku pracy, gdyż niestety 
nie dochodzi do przenikania popytu 
i podaży na wykwalifikowaną siłę ro-
boczą, zwłaszcza w profesjach rze-
mieślniczych i technicznych, a wy-
bór zawodu wśród uczniów nie od-
powiada wymogom rynku pracy.

Aktualnie staje się coraz bardziej 
widoczny brak wykwalifikowanych 
pracowników w zawodach technicz-
nych, a także związanych z ręko-
dzielnictwem i rzemiosłem. Z dru-
giej strony, istnieje olbrzymia nad-

podaż profesji w administracji i za-
rządzaniu. Ten obecny trend moż-
na zaobserwować zarówno w Repu-
blice Czeskiej, jak również w Polsce. 
Pozytywne nastawienie do rzemio-
sła, pracy fizycznej czy też rzemieśl-
niczej, a także branż technicznych, 
należy zacząć budować już w szkole 
podstawowej, kiedy uczniowie wy-
bierają swój przyszły zawód, a może 
nawet już w przedszkolu, kiedy two-
rzą się pierwsze pozytywne wzorce 
pracy. Dlatego też projekt: W drodze 
do pracy został skierowany dla gru-
py doradców zawodowych i dyrek-
torów szkół podstawowych, którzy 
odgrywają ważną rolę w wspieraniu 
uczniów przy wyborze przyszłego 
zawodu. Ich udział w realizacji pro-
jektu, jako głównej grupy docelowej, 
pozwoli na lepsze rozeznanie na ryn-
ku pracy, nabycie konkretnej wie-
dzy oraz doświadczeń związanych 
z branżami technicznymi czy ręko-

dzielniczymi, a także rzemiosłem.
Powyższe założenia będą realizo-

wane poprzez wizyty studyjne u cze-
skich i polskich pracodawców – łącz-
nie 5 wizyt studyjnych, a także zosta-
ną omówione na spotkaniu podsu-
mowującym projekt. 

22.10.2019r. doradcy zwodowi  
i dyrektorzy czeskich i polskich szkół 
odwiedzili firmę PRO NORTH CZECH 
w Trzyńcu oraz Hutę Trzyniecką. Na-
tomiast 29.10.2019r. mieli możliwość 
zapoznania się z zupełnie odmienny-
mi pracodawcami – Chlebową Cha-
tą w Górkach Małych oraz Cukiernią 
Bajka w Górkach Wielkich, a także 
z działalnością firmy Gomola Trans 
z Pogórza. Wizyty okazały się bar-
dzo ciekawe, a doradcy zawodowi  
i dyrektorzy polskich i czeskich szkół 
podstawowych mieli możliwość na-
wiązania bezpośrednich kontaktów 
z przedsiębiorcami z obszaru Eurore-
gionu Śląsk Cieszyński. Dlatego też 



9 Strona 9

W
ieści znad

 Brennicy

Wieści znad Brennicy

Informacje/Wydarzenia

Rusza polsko–słowacki projekt 
„Za woniom drzewa”

        Kilkuletnia współpraca pomię-
dzy słowacką Gminą Babin, a Gmi-
ną Brenna zaowocowała projektem  
„Za woniom drzewa”, dofinansowa-
nym w ramach Programu Współpra-
cy Transgranicznej Interreg V-A Pol-
ska - Słowacja 2014-2020. Wyso-
kość dofinansowania wyniesie 85 % 
kosztów kwalifikowalnych i obec-
nie przekazano do Wspólnego Se-
kretariatu w Krakowie dokumenta-
cję niezbędną do podpisania umo-
wy. Partnerem Wiodącym  w projek-
cie jest Gmina Brenna, a pozostały-
mi partnerami Gmina Babin i Ośro-
dek Promocji Kultury i Sportu Gmi-
ny Brenna. 

Współpracujące ze sobą gminy 
połączy szlak samochodowy, który 
będzie prowadził  przez najciekaw-
sze regiony pogranicza polsko-sło-
wackiego. Turysta, który wybierze 
się na szlak będzie miał możliwość 
skorzystania z bogatej oferty atrak-
cji turystycznych.  Na szlaku wybra-
no miejsca,  w których prowadzo-
ne są ciekawe warsztaty, organizuje 

się wystawy, bądź też można z bli-
ska przyjrzeć się pracy rzemieślni-
ków (twórców ludowych). 

Ważnym elementem budowy 
nowej infrastruktury jest powsta-
jąca w Górkach Wielkich Transgra-
niczna Strefa Kultury, czyli miej-
sce zabaw i rozrywki dla dzieci,   
w Brennej zaś zaplanowano stwo-

rzenie Transgranicznego Ogrodu 
Zielin. Całość działań obejmuje wie-
le warsztatów, plenerów malarskich 
i rzeźbiarskich, przedstawień te-
atralnych i imprez towarzyszących. 
Planowany czas zakończenia pro-
jektu to listopad 2021r. 

  UG Brenna

Polska-Słowacja
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

chcielibyśmy podziękować za udane 
spotkania oraz wiele cennych infor-
macji, które będą mogły być wyko-
rzystane przy wspieraniu młodzieży 
w wyborze ścieżki zawodowej.

Na 21.11.2019r. zaplanowano 
spotkanie kończące projekt, które-
go celem będzie podsumowanie do-
tychczasowej realizacji czesko-pol-
skiego projektu oraz dyskusja na te-

mat aktualnej sytuacji na rynku pra-
cy, możliwości zatrudnienia, zwłasz-
cza w zawodach rzemieślniczych, 
rękodzielniczych i technicznych. 
W spotkaniu zaplanowano udział 
przedstawicieli lokalnego rynku pra-
cy, czeskich i polskich instytucji, re-
prezentantów firm z obszaru Śląska 
Cieszyńskiego (około 20 firm) oraz 
doradców zawodowych i dyrekto-

rów szkół z terenu obu partnerskich 
gmin.

Dodatkowe informacje dostęp-
ne są na stronie internetowej Gminy 
Brenna: (https://mieszkaniec.bren-
na.org.pl/wspolpraca-transgranicz-
na-brenna-bystrzyca-cz, zakładka - 
Projekt: W drodze do pracy)

  UG Brenna
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Poznaj Zwierza Nietoperza

Smog wraca nad Polskę: jakość powietrza spada 

Eko-Wieści

Nietoperze od dawna budzą po-
strach wśród ludzi. Czy naprawdę 
są groźne, a może wręcz przeciw-
nie - są bezbronne i pożyteczne? Co 
sprawia, że tak licznie zamieszkują  
gminę Brenna? 

Już niedługo na te i inne pyta-
nia każdy będzie mógł znaleźć od-
powiedź. A wszystko za sprawą re-
alizacji projektu: „Poznaj Zwie-
rza Nietoperza – mieszkańca gmi-
ny Brenna” dofinansowanego z Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Katowicach. Umowę o dofinan-
sowanie tego projektu podpisano 
30 października 2019 r. Całkowi-

ty koszt jego realizacji wyniesie 77 
990,01 zł, z czego WFOŚiGW w Ka-
towicach dofinansuje 42 497,94 zł. 

W nadchodzącym roku planu-
je się zorganizowanie w Centrum 
Kultury i Sztuki „Dwór Kossaków” 
Międzynarodowej Nocy Nietope-
rzy. Podczas tego wydarzenia od-
będzie się konferencja mająca przy-
bliżyć niezwykły świat nietoperzy 
oraz  podglądanie nietoperzy przy 
pomocy detektorów ultradźwię-
kowych. W ramach projektu prze-
widziano również  cykl nocnych 
warsztatów z nietoperzem, gdzie 
będzie można obserwować nieto-
perze wylatujące na nocne żerowa-

nie. Aby pokazać zimowe kryjówki 
nietoperzy zaplanowano wyciecz-
ki górskie do jaskini w Trzech Kop-
cach.  Natomiast w maju i w czerw-
cu 2020 r. dla dzieci ze szkół pod-
stawowych (grupy zorganizowa-
ne) zaplanowano  warsztaty z nie-
toperzem na temat biologii i eko-
logii nietoperzy oraz podglądanie 
tych ssaków w Obserwatorium Nie-
toperzy. W celach promocyjnych 
powstanie film przyrodniczo-pro-
mocyjny oraz publikacje pokazują-
ce ciekawe życie tych niezwykłych 
zwierząt. 

  UG Brenna

W Polsce rozpoczął się sezon 
grzewczy, a wraz z nim - sezon na 
smog. O złym stanie jakości powie-
trza informowało już w paździer-
niku bieżącego roku Wojewódzkie 
Centrum Zarządzania Kryzysowego 
w Katowicach. Przypominamy za-
tem, że zgodnie z Uchwałą Sejmiku 
Województwa Śląskiego* nie może-
my spalać  w przydomowych insta-
lacjach grzewczych węgla brunat-
nego, mułu, flotu, mokrego drew-
na, miału węglowego o bardzo 
drobnym uziarnieniu oraz miesza-
nek węglowych. Ponadto  obowią-
zuje surowy zakaz spalania śmieci 
i elementów związanych z produk-
cją mebli tj. sklejki czy płyt pokry-
tych okleiną, które również są od-
padem. Możemy za to spalać wę-
giel kamienny, suche i sezonowane 
drewno, ekogroszek czy pellety. 

W przypadku ogłoszenia alar-
mu smogowego zgodnie z Planem 
działań krótkoterminowych dla wo-
jewództwa śląskiego obowiązkiem 
włodarzy gmin jest przeprowadza-

nie kontroli nieruchomości m.in.  
w zakresie rodzaju instalacji CO, 
jakości stosowanego paliwa oraz 
sprawadzanie czy na terenie kon-
trolowanej posesji spalane są od-
pady. A w przypadku stwierdze-
nia nieprawidłowości  grozi  grzyw-
na w wysokości od 500 zł do nawet  
5000 zł. W związku z powyższym in-
formujemy mieszkańców, iż w przy-
padku pogorszenia jakości powie-
trza upoważnieni przez Wójta Gmi-
ny Brenna pracownicy urzędu będą 
przeprowadzać kontrole na terenie 

Gminy Brenna. Aktualne informacje 
o stanie powietrza znajdują się na 
stronie mieszkaniec.brenna.org.pl

* Uchwała Nr V/36/1/2017 Sejmi-
ku Województwa Śląskiego z dnia 7 
kwietnia 2017 r. w sprawie wpro-
wadzenia na obszarze wojewódz-
twa śląskiego ograniczeń w zakre-
sie eksploatacji instalacji, w których 
następuje spalanie paliw

  UG Brenna
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Urząd Gminy od środka (I):  

Referat Ochrony Środowiska
Tym artykułem zaczynamy nowy 

cykl publikacji, w którym będziemy 
przybliżać Czytelnikom zakres obo-
wiązków i zadania, jakie spoczy-
wają na poszczególnych referatach 
Urzędu Gminy. Ich pracownicy wy-
konują bardzo odpowiedzialną pra-
cę, której głównymi celami są dobre 
i sprawne funkcjonowanie naszej 
gminy oraz coraz lepsze warunki do 
życia na jej terenie. Dlatego uznali-
śmy, że warto, aby mieszkańcy Gó-
rek i Brennej wiedzieli, jak „od środ-
ka” wygląda praca Urzędu Gminy.

Na początek prezentujemy Refe-
rat Ochrony Środowiska, który zaj-
muje się szerokim spektrum zagad-
nień z zakresu poprawy stanu śro-
dowiska naturalnego, efektywne-
go zarządzania środowiskiem oraz 
edukacji ekologicznej. - Realiza-
cja naszych zadań skupia się na po-
szczególnych komponentach śro-
dowiska. Na przykład podejmuje-
my działania w zakresie ochrony 
zadrzewień czy ochrony przyrody. 
Warto przy tej okazji podkreślić, że 
na terenie Gminy Brenna znajdują 
się aż 53 pomniki przyrody oraz inne 
obiekty cenne przyrodniczo, takie 
jak Zespół Przyrodniczo-Krajobrazo-
wy „Góra Busze” czy Stanowisko do-
kumentacyjne „Jaskinia Wiślańska” 
- mówi Małgorzata Olszar, kierow-
nik Referatu Ochrony Środowiska 
Urzędu Gminy w Brennej. Dodajmy, 
że z uwagi na fakt, iż walory przy-
rodnicze to jeden z magnesów tu-
rystycznych Gminy Brenna, ta część 
działalności Referatu Ochrony Śro-
dowiska ma bezpośredni wpływ 
na atrakcyjność turystyczną Górek  
i Brennej.

Inny, bardzo ważny aspekt pra-
cy tego referatu dotyczy ochrony 
jakości powietrza. W tym przypad-
ku najistotniejsza wydaje się kwe-
stia związana z realizacją „Planu go-
spodarki niskoemisyjnej”. W oparciu 
o ten dokument mieszkańcy mogą 
się ubiegać o dotację na inwesty-
cje związane z wymianą nieeko-

logicznych i posiadających niską 
sprawność kotłów grzewczych za-
silanych paliwem stałym na nowe, 
ekologiczne kotły gazowe i olejo-
we lub piece na paliwo stałe klasy 
V. Wysokość takiego dofinansowa-
nia wynosi 50% tak zwanych kosz-
tów kwalifikowanych ale nie więcej 
niż 4 tysiące zł. - Ta inicjatywa ma 
dwa cele. Pierwszy, główny to ogra-
niczenie zanieczyszczenia powietrza, 
a drugi, pośredni to poprawa kom-
fortu życia mieszkańców – wyjaśnia 
Małgorzata Olszar. Kierowany przez 
nią referat zajmuje się także kontro-
lą przestrzegania zakazu spalania 
odpadów w urządzeniach grzew-
czych oraz respektowania zapi-
sów uchwały antysmogowej sejmi-
ku województwa śląskiego. W 2017 
roku takich kontroli było 7, w ubie-
głym roku aż 70.

Kolejna, ważna część zadań spo-
czywających na Referacie Ochro-
ny Środowiska dotyczy zarządza-
nia systemem gospodarowania od-
padami komunalnymi. Mowa tu 
o współpracy z firmą zajmującą 
się odbiorem odpadów od miesz-
kańców, analizie świadczonych 
przez nią usług i zajmowaniem się 
wszystkimi nieprawidłowościach 
jakie mogą się pojawić w zakresie 

gospodarki odpadami. Tu również 
nie obywa się bez czynności kon-
trolnych, w tym przypadku doty-
czących weryfikacji umów na od-
biór odpadów z nieruchomości nie-
zamieszkałych. Chodzi o sprawdza-
nie, czy odpady z takich nierucho-
mości nie są spalane lub gdzieś po-
rzucane. W roku 2017 tego typu 
kontroli było 155, przed rokiem 53.

Referat Ochrony Środowiska re-
alizuje również „Program usuwa-
nia wyrobów zawierających azbest 
z Gminy Brenna”. W tym przypadku 
mieszkańcy mogą ubiegać się o do-
finansowanie do utylizacji azbestu 
wynoszące 60% kosztów kwalifiko-
wanych lecz nie więcej niż 3 tysiące 
zł. - Wśród szeregu naszych działań 
bardzo ważną rolę odgrywa szeroko 
pojęta edukacja ekologiczna. Pozwa-
la ona na dostarczanie mieszkań-
com rzetelnej wiedzy na temat śro-
dowiska naturalnego oraz wpływa 
na ograniczenie negatywnych kon-
sekwencji środowiskowych – mówi 
Małgorzata Olszar.

Referat Ochrony Środowiska zaj-
muje się także sprawami związany-
mi z gospodarką ściekową, ochro-
ną bezdomnych zwierząt oraz 
współpracuje z innymi podmiota-
mi na przykład w zakresie gospo-
darki wodnej czy konserwacji ro-
wów melioracyjnych. To właśnie  
w tym referacie firmy ubiegają się 
o pozwolenia na wycięcie drzew,  
a osoby fizyczne dokonują zgłoszeń 
takiego faktu. Tych ostatnich było  
w 2018 roku około 260. - To oczy-
wiście ogólny zarys działań nasze-
go referatu, gdyż trudno byłoby wy-
liczać cały wachlarz zagadnień i pro-
blemów z jakimi przychodzi nam 
się zmierzyć. Mamy jednak ogrom-
ną satysfakcję, że swoją pracą może-
my przyczynić się do czystszego śro-
dowiska oraz rozbudzić ekologiczną 
świadomość – podkreśla kierownik 
Referatu Ochrony Środowiska.

  S. Horowski
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„Dzień Czystego Powietrza” w Górkach Wielkich
18 października uczniowie Szko-

ły Podstawowej w Górkach Wielkich 
wzięli udział w ekologicznej akcji 
„Dzień Czystego Powietrza”. Były 
edukacyjne warsztaty oraz barwny 
happening. 

Fundacja Ekologiczna „Arka” już 
od piętnastu lat organizuje akcję 
o nazwie „Dzień Czystego Powie-
trza”. - Zanieczyszczenie powietrza 
jest jednym z najistotniejszych pro-
blemów w Polsce. Każdy z nas pra-
gnie dobrego samopoczucia. Powie-
trze wywiera istotny wpływ na na-
sze zdrowie. Z każdym oddechem 
wciągamy do płuc pół litra powie-
trza. Jego czystość jest bardzo waż-
na, a Polska niestety należy do kra-
jów, których powietrze jest najbrud-
niejsze – mówi Alicja Fober z Fun-
dacji Arka podkreślając, że właśnie 
ta pozarządowa organizacja jako 

pierwsza zaczęła prowadzić edu-
kację ekologiczną dotyczącą zanie-
czyszczeń powietrza. W tym roku,  
z inicjatywy samorządu Gminy 
Brenna, akcja „Dzień Czystego Po-
wietrza” objęła również dzieci i mło-
dzież ze Szkoły Podstawowej w Gór-
kach Wielkich. Najpierw poszcze-
gólne klasy uczestniczyły w zaję-
ciach edukacyjnych dotyczących 
szeroko rozumianego zanieczysz-
czenia powietrza, podczas których 
uczniowie dowiedzieli się skąd bie-
rze się smog, dlaczego jest on groź-
ny dla organizmu człowieka oraz 
co robić, aby go ograniczać. A po-
tem cała szkoła bawiła się podczas 
barwnego happeningu będącego 
wyrazem poparcia młodych ludzi 
dla starań o czyste powietrze. - Jako 
samorząd robimy wiele, aby ograni-
czać w naszej Gminie problem zanie-

czyszczenia powietrza. Między inny-
mi przygotowaliśmy specjalny „Plan 
gospodarki niskoemisyjnej”, w opar-
ciu o który udzielamy mieszkańcom 
dotacji do wymiany starych i zatru-
wających środowisko kotłów grzew-
czych na urządzenia nowe, ekolo-
giczne. Ale nie zapominamy rów-
nież o edukacji. Ta, skierowana do 
najmłodszych mieszkańców naszej 
Gminy wydaje się szczególnie istotna  
z dwóch powodów. Po pierwsze,  
w ten sposób wychowujemy młode 
pokolenie świadome ekologicznych 
zagrożeń i pragnące im przeciwdzia-
łać. Po drugie, zdobytą wiedzę dzie-
ci przenoszą do swoich domów i dzie-
lą się nią z rodzicami czy dziadkami, 
stając się w ten sposób ambasadora-
mi walki o czyste powietrze – mówi 
wójt Gminy Brenna Jerzy Pilch.

  S. Horowski
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Święto Ziemniaka: „Piraci kontra kowboje”

Obchody Swięta Niepodległości w SP 1 

Pod takim hasłem odbył się  
w dniu 16 października 2019 r. Pik-
nik Rodzinny w Szkole Podstawowej 
nr  w Brennej . Na licznie przybyłych 
gości, uczniów, rodziców i nauczy-
cieli w strojach piratów i kowbojów, 
czekały nie lada atrakcje: walki ro-
botów, escape room, selfie mirror 
czy zjazdy na „dmuchańcu”. Dużym 
zainteresowaniem cieszyła się lote-
ria fantowa: „Kot w worku” oraz po-
kaz ratownictwa medycznego. Po-
nadto dzieci mogły skorzystać z kil-
ku stanowisk, na których nauczycie-
le malowali twarze i zaplatali fanta-
zyjne warkoczyki. Można było zro-

bić sobie zdjęcie ze słynnym pira-
tem, Jackiem Sparrowem. Na scenie 
zaprezentowali się  finaliści,i wyróż-
nieni w ubiegłym roku, uczestnicy 
Bazy Talentów.  W kawiarence moż-
na było posilić się pysznymi słod-
kościami, a na świeżym powietrzu 
posmakować placków z wyrzozka-
mi, kiełbasek z grilla czy bigosu. Dla 
dzieci nie zabrakło słodkiej waty 
cukrowej i popcornu. Wielką atrak-
cją okazały się ziemniaki pieczone 
w ognisku. 

Rodzicom, nauczycielom  
i wszystkim, którzy w jakikolwiek 
sposób przyczynili się do organiza-

cji imprezy, z całego serca, w imie-
niu naszych wychowanków, ser-
decznie dziękujemy. 

Szczególne słowa wdzięczności 
kierujemy do sponsorów, na któ-
rych życzliwość i hojność zawsze 
możemy liczyć.

Tegoroczny piknik należał do 
bardzo udanych, dlatego też już 
dziś zapraszamy za rok do wspólnej 
zabawy.
     
  Szkoła Podstawowa  
 nr 2 w Brennej
 Izabela Żur

W dniu 8.11.2019 w Szkole Pod-
stawowej nr 1 im. Janusza Korcza-
ka w Brennej, odbyło się uroczyste 
upamiętnienie odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Uczniowie  

z nauczycielami wykonali sym-
boliczne serce i odśpiewali pieśń 
"Pierwsza Brygada", a następnie 
ustawili się na kształt flagi i wyko-
nali Hymn Państwowy.

 Wydarzenie to było cenną lekcją 
patriotyzmu. 

  SP 1 Brenna
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11.11, jak co roku nasza lokalna 
społeczność spotkała się, by wspól-
nie wyrazić radość z życia w Nie-
podległej Polsce. W tym roku tra-
dycyjne nabożeństwo ekumenicz-
ne odbyło się w Kościele ewange-
licko-Augsburgskim Apostoła Bar-
tłomieja w Brennej-Pinkas. Swym 
śpiewem uświetniły je połączone 
chóry „Magnificat” z parafii ewan-
gelickiej oraz „Benedictus” z parafii 
w Brennej-Centrum. Poczty sztan-
darowe wystawiły wszystkie jed-
nostki OSP z terenu naszej Gminy,  
a także Oddział Górali Śląskich 
Związku Podhalan oraz Rodzinna 
Grupa Pieśni i Tańca „Koatarzanie. 
„Homilię wygłosił ksiądz Roman Ber-

ke z parafii pw. Wszystkich Świętych 
w Górkach Wielkich. Po nabożeń-
stwie krótkie przemówienie wygło-
sił do zebranych Wójt Gminy Bren-
na Jerzy Pilch. Następnie miał miej-
sce krótki recital organowy w wy-
konaniu Pawła Seligmana, do które-
go okazją był również niedawny za-
kup do tej świątyni nowego instru-
mentu piszczałkowego niemieckiej 
firmy Steinmann. Po koncercie na-
szego rodzimego artysty prelekcję 
„Ku Niepodległej”, w której wspomi-
nał bohaterów Ziemi Cieszyńskiej  
z tamtego okresu, wygłosił Woj-
ciech Grajewski. Następnie wszyscy 
zebrani udali się pod pomnik przy 
zjeździe do Leśnicy, gdzie złożyli 
kwiaty i znicze, by stamtąd udać się 
do Centrum Brennej. Dokładnie do 
Beskidzkiego Domu Zielin Przytu-
lia, gdzie z pomocą niezawodnej or-
kiestry dętej OSP z Górek Wielkich, 
punktualnie o 12:00 zebrani miesz-
kańcy, przedstawiciele władz samo-
rządowych oraz gminnych, służb 
mundurowych i zespołów regional-
nych wykonali najpierw Hymn Pań-
stwowy, a potem kilka pieśni pa-
triotycznych i regionalnych. Tego-
roczne obchody zakończyła pro-
jekcja filmu „Legiony”, która odbyła 
się w „Przytulii”. Dziękujemy wszyst-
kim za udział w każdym punkcie te-
gorocznych uroczystości, upamięt-
niających trud naszych przodków  

kultura
Święto Niepodległości
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w walce o wolną Ojczyznę.

Oprócz wspólnych uroczysto-
ści, Wójt Gminy Brenna wraz z Prze-
wodniczącym Rady Gminy Brenna 
położyli kwiaty przy miejscach pa-
mięci w całej Gminie Brenna. Rów-
nież szkoły naszej Gminy zadbały  
o groby osób ważnych dla naszej hi-

storii.
Ponadto, poniekąd przy oka-

zji projekcji filmu „Legiony”, dawne 
Stare Kino, czyli Beskidzki Dom Zie-
lin „Przytulia” odwiedziło Kino Ob-
jazdowe „Ferment”. W ciągu całe-
go dnia wyświetlone zostały filmy: 
„Baranek Shaun”, „Był sobie pies”  

i „Boże Ciało”. Wielu mieszkańców 
naszej Gminy wybrało się do „Przy-
tulii” na wybrane tytuły. Pojawiło 
się też wiele głosów, że tego rodza-
ju wydarzenia powinny mieć miej-
sce częściej.

   OPKiS
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Pierwszy rok Beskidzkiego Domu Zielin „Przytulia” 
Właśnie minął rok działalności 

„Przytulii”! Był to dla nas rok no-
wych doświadczeń i nowych pomy-
słów na kulturalną ofertę. Nie ukry-
wamy, że możemy go podsumować 
z dużą satysfakcją, bo przez ten rok 
odwiedziło nas około 5500 osób  
i zdecydowana większość z nich 
wyszła za próg z uśmiechem. Nie-
rzadko wracali, przyprowadzali zna-
jomych…

Na początek pochwalimy się na-
grodą w konkursie Top Inwestycje 
Komunalne 2019. Beskidzki Dom 

Zielin „Przytulia" znalazł się w za-
cnym gronie laureatów, których wy-
różniono w trakcie Europejskiego 
Kongresu Ekonomicznego w Kato-
wicach. Nagrodę w trakcie uroczy-
stej gali z rąk Premiera Jerzego Buz-
ka odebrał Wójt Gminy Brenna Je-
rzy Pilch.

Sedno naszych wszystkich po-
czynań wiązało się oczywiście  
z tradycjami górali beskidzkich oraz 
zielinami. Działo się jednak wiele  
a przyświecała nam idea różnorod-
ności, czyli dla każdego coś intere-

sującego. Wyliczając, zacznijmy od 
takich hucznych spotkań związa-
nych z rodzimą kulturą regionu jak 
lukrowanie pierników, rodzinne ko-
lędowanie, pierwsze breńskie szku-
baczki, wspólne robienie palmy 
wielkanocnej czy wicie wianków 
świętojańskich. Frekwencja na tego 
typu imprezach nieustannie nas za-
skakiwała i choć ich przygotowanie 
kosztowało nas sporo wysiłku (bo 
zebranie tylu roślin, żeby starczyło 
dla wszystkich było nie lada wyzwa-
niem) to niezmiernie nas cieszyła. 
W duchu tradycji wysłuchaliśmy też 
kilku wykładów np. „Na szlaku kul-
tury wołoskiej” – o obyczajach pa-
sterskich w Karpatach, które popro-
wadził Józef Michałek czy „Na sty-
ku dwóch światów” - o postnej tra-
dycji górali, przygotowany przez 
Małgorzatę Kiereś. Wyświetliliśmy 
również film „Ostatni górale” który 
obejrzało w Przytulii aż 130 osób.
Miały miejsce - jakże by inaczej, wy-
kłady i warsztaty których tematem 
przewodnim były rośliny. Całe lato 
ogromną popularnością cieszyły 
się ziołowe wtorki z zielarką Magdą 
Mildner, wprowadzające w świat ro-
dzimych „chwastów”- ziół, a tema-
ty się nie wyczerpały, więc planuje-
my kontynuować ten pomysł. War-
to też wspomnieć święto Matki Bo-
skiej Zielnej, kiedy pod hasłem „Zio-
łowa akademia” swoje prelekcje wy-
głosili zaproszeni goście: Katarzy-
na Miszczyk, Małgorzata Kołodziej, 
Grzegorz Łuczyński, Halina Jurkow-
ska, a nasze muzeum odwiedziło  
w tym dniu co najmniej 150 zwie-
dzających.

Rekord padł jednak w trakcie 
pierwszej w naszej gminie Nocy 
Muzeów (ponad 200 osób), kiedy 
to oprócz wystawy wszyscy chęt-
ni zobaczyli plenerowy spektakl „Aż 
stanie się światłość” o tożsamości 
breńskich górali. Kompilację wyda-
rzeń uzupełniły koncerty: „Moraw-
ska Brama”, „Piaf ”, „Świętojańskie 
granie” oraz spektakle: „Usta Wero-
niki”, „Ptaki”. Czasami nasza kame-
ralna sala nieomal pękała w szwach. 
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To bardzo dobrze! Ciekawe czy na 
kolejne propozycje odzew będzie 
równie imponujący?

Nie zapomnieliśmy też o naj-
młodszych. Przez ten rok nie za-
brakło teatrzyków, warsztatów pla-
stycznych i zielarskich, występów  
w ramach bazy talentów, bajek  
i spotkań autorskich np. „W krainie 
słowiańskiej fantastyki” z Vitoldem 
Vargasem. Prawdziwym hitem oka-
zała się zorganizowana w ferie in-
teraktywna gra „klątwa Utopca”,  
w której wzięło udział 180 młodych 
ludzi. Pracy było mnóstwo, ale do-
póki jest dla kogo, będziemy to na-
dal robić z zapałem.

O tym, że wieść o naszej Przytu-
lii poszła w świat, świadczyć może 
duże zainteresowanie różnych me-
diów. Gościło u nas Dzień dobry 
TVN, OXTV, COSIEDZIEJETV. Wokół 
Przytulii kręcone były takie progra-
my jak „Podróże z Góralem” dla TVP 
czy „Weekend z TVS”. Pisały o nas 
ogólnopolskie i regionalne gazety 
takie jak „Głos Ziemi Cieszyńskiej”, 
udzielaliśmy wywiadów dla Radia 
Bielsko. Byliśmy obecni na różnych 
lokalnych portalach, pisało o nas 
wielu blogerów. W mediach spo-
łecznościowych obserwuje nas po-
nad 1500 osób.

Podsumowując rok działalno-
ści koniecznie musimy dodać kil-
ka słów o polsko-czeskich wypra-
wach czyli naszym programie lojal-
nościowym. Polega on na tym, że 
zachęcamy do odwiedzania nasze-
go partnera projektowego w cze-
skiej Bystrzycy, ale nie tak zupeł-
nie zwyczajnie. Stworzyliśmy mia-
nowicie trzy propozycje tras wiodą-
cych przez warte zobaczenia miej-
sca. Zabawa polega na tym, aby  
w tych właśnie miejscach odna-
leźć właściwe odpowiedzi na pyta-
nia, znajdujące się w karcie konkur-
sowej. Oczywiście za poprawne od-
powiedzi przewidziane są nagrody. 
Przeglądając statystyki dowiaduje-
my się, że do programu przystąpiło 
120 osób i  54 odebrały już nagrody.

Jak to wygląda z waszego punk-
tu widzenia? Bo my jesteś z siebie 
dumni.

        Iza Piór BDZ „Przytulia”
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Kapusta w beczce ukiszona
       Całe lato zbieramy zioła i ro-

bimy przetwory z myślą o zapasach 
na zimę. Początek jesieni to mo-
ment, gdy należy zabrać się za ka-
pustę. Większość z nas pamięta jesz-
cze czasy kiedy kapustę kisiło się  
w beczce, a w zajęcie to zaangażo-
wana była cała rodzina. Dziś jeśli de-
cydujemy się na ukiszenie kapusty 
w domu, nie robimy tego dawnymi 
metodami i na pewno nie w takich 
ilościach jak kiedyś. Nie zmieniła się 
jednak znana od lat zasada, że uży-
wamy 1 łyżkę soli na 1 kg kapusty. 
Obecnie dla ułatwienia sobie pracy 
możemy zakupić już poszatkowaną 
kapustę, ale dawniej najpierw nale-
żało ją zebrać z pola. Odczekać kilka 
dni żeby się ogrzała i nieco zwiędła. 
Potem było obieranie wielu kilogra-
mów z pożółkłych i brudnych liści, 
wycinanie głąbów i krążanie tych 
wszystkich główek na specjalnych 
tarkach. Na dno wyparzonej beczki 
wkładało się koper a na warstwy ka-
pusty również kminek. Kiszona ka-
pusta to niezbędny element pol-
skiej kuchni. Bez niej nie byłoby bi-
gosu, a w zimie surówek do obiadu. 
Jest również naturalnym probioty-
kiem, który dba o naszą florę bak-
teryjną oraz wzmacnia nasz system 
odpornościowy dzięki dużej zawar-
tości witaminy C. Warto więc za-
dbać o odpowiedni zapas tego na-
turalnego lekarstwa.

25 października w Przytulii przy-
pomnieliśmy, jak niegdyś wygląda-
ło tradycyjne kiszenie kapusty. Gó-

rale często łączyli przyjemne z po-
żytecznym więc praca przy kapu-
ście była również pretekstem do to-
warzyskich spotkań. Śpiewało się 
wtedy frywolne piosenki i opowia-
dało różne historie. Dokładnie tak 
było również w Przytulii. Była duża 
drewniana beczka, duża ilość ka-
pusty, płonki i wszystkie niezbęd-
ne przyprawy oraz wielu chętnych 
by w tym wydarzeniu wziąć udział. 
Nie trzeba było specjalnej zachęty, 
by wszyscy goście z zapałem przy-
stąpili do pracy. Zaczęło się jednak 
-jak to dawniej bywało- od mycia 
nóg. Taki "powrót do korzeni" naj-
wyraźniej spodobał się wszystkim 
obecnym, bo ochotniczek do dep-
tania kapusty nie brakowało. Do-
brym przykładem służył sam wójt 
i jego małżonka. Jedni wykrawa-
li głąby, inni krążali na nożach do 
kapusty, jeszcze inni obierali czo-

snek i tak praca sprawnie przebie-
gała aż do ostatniej główki kapusty. 
Dla umilenia roboty przygrywała 
kapela Maliniorze a na pokrzepie-
nie podano - jakże by inaczej – ka-
puśniak przygotowany przez panie 
z koła gospodyń w Brennej. Kwaśno 
kapusta gotowa będzie za kilka ty-
godni. Teraz dociśnięta drewnianą 
pokrywą dodatkowo dociążoną ka-
mieniem i nakryta czystą ściereczką 
będzie fermentowała w temperatu-
rze pokojowej prze około dwa ty-
godnie. Później trafi w chłodniejsze 
miejsce i przez całą zimę będzie cie-
szyła smakiem.

Tych, którym nie udało się „zała-
pać” tym razem, zapraszamy za rok. 
Tak się wszystkim impreza podoba-
ła, że po prostu musimy ją powtó-
rzyć.  

      Iza Piór BDZ „Przytulia”
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Breńscy Seniorzy w Śląskiej Akademii Senior

Seniorzy z Gminy Brenna od lip-
ca do 18 października brali udział  
w kursie komputerowym organizo-
wanym w ramach działań szkolenio-
wych i animacyjnych Śląskiej Aka-
demii Senior@ z Chorzowa. Szkole-
nia dofinansowane zostały ze środ-
ków unijnych w całym kraju. Pod-
czas zajęć seniorzy uczyli się ob-
sługi komputera, pisania maili, po-
ruszania się w internecie oraz pra-
cowali na programach tekstowych, 
gdzie tworzyli informacje mię-
dzy innymi na temat Zofii Kossak, 
biorąc również udział w prelekcji  
z okazji 130 rocznicy urodzin pisarki  
w Dworze Kossaków w Górkach 
Wielkich. Uczestnicy pisali do siebie 
maile, wyszukiwali potrzebne infor-
macje w wyszukiwarkach i uczyli się 
korzystania z map on-line. 

Opracowane materiały na te-
mat Zofii Kossak zostały zebrane  
w zbiorową pracę zawierającą jed-

nocześnie biografię, jak i wspo-
mnienia najstarszych uczestników 
zajęć, którzy pamiętają ze swo-
jej młodości i dzieciństwa osobiste 
spotkania z pisarką. W niedługiej 
przyszłości odbędzie się spotkanie 
podsumowujące działalność gru-
py, podczas którego uczestnicy do-
staną tablety i będą mogli podzie-
lić się efektami swoich poszukiwań. 
Fragmenty dotyczące tych wspo-
mnień zostaną również opubliko-
wane na łamach „Wieści znad Bren-
nicy”.

Grupa pragnie serdecznie po-
dziękować pani Małgosi Cieślar z Bi-
blioteki w Górkach za okazaną życz-
liwość, opiekę i stworzenie sympa-
tycznej atmosfery do pracy. 

Leader Grupy 
234 Brenna
Zofia Graj
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Relacja z Drugiego Pleneru architektoniczno-histo-
rycznego pt.  „W Górkach Wielkich – u Kossaków”, 

14-15 września 2019 r.
Powrót do dobrej tradycji ryso-

wania odręcznego oraz promowa-
nie dziedzictwa architektonicznego 
Śląska Cieszyńskiego – to dwa głów-
ne cele Drugiego Pleneru architek-
toniczno-historycznego pt. „W Gór-
kach Wielkich – u Kossaków”, który 
odbył się w dniach 14-15 września 
2019 r. w Centrum Kultury i Sztuki 
„Dwór Kossaków” w Górkach Wiel-
kich. Jego organizatorami był Insty-

tut Dokumentacji Architektury Bi-
blioteki Śląskiej w Katowicach, Wy-
dział Architektury Politechniki Ślą-
skiej oraz Fundacja Zofii Kossak  
w Górkach Wielkich. W plenerze 
wzięli udział architekci, historycy 
i pasjonaci sztuki, którzy stworzy-
li rysunkową i malarską dokumen-
tację zabytków i malowniczych pej-
zaży Górek Wielkich, m.in. dworu 
Kossaków, Stanicy harcerskiej, sta-

rej papierni, chaty chlebowej, ma-
lutkiej strażnicy obecnie zamienio-
nej niestety w zakład szklarski, ko-
ściołów i pięknych nagrobków na 
góreckim cmentarzu oraz malowni-
czych pejzaży i jazzów rzeki Brenni-
cy. 

Plener otworzyła p. Anna Fenby-
Taylor – Gospodyni Dworu Kossa-
ków i wnuczka Zofii Kossak przed-
stawiając losy rodzinnej siedziby  
w Górkach Wielkich. Prof. Zbigniew 
Kadłubek – Dyrektor Biblioteki Ślą-
skiej w Katowicach w fascynujący 
sposób zaprezentował znaczenie,  
podobieństwo i wzajemne relacje 
słów logos i locus w przestrzeni gó-
reckiego dworu, a p. Stanislaw Ku-
bicius – Przewodniczący Starostwa 
Cieszyńskiego wspominał zeszło-
roczny pierwszy Plener architekto-
niczny, który odbył się w Dębowcu 
również  pod przyjaznymi skrzydła-
mi Pegaza, do dziś patronującemu 
europejskiemu dziedzictwu kultu-
rowemu.  Gminę Brenna  reprezen-
tował p. Christan Ostrowski, a w roli 
moderatorek i organizatorek Plene-
ru wystąpiły Iga Herok-Turska z In-
stytutu Dokumentacji Architektu-
ry Biblioteki Śląskiej i prof. Magda-
lena Żmudzińska-Nowak z Wydziału 
Architektury Politechniki Śląskiej, 
które zaprezentowała 22 obiekty, 
wybrane do utrwalenia przez archi-
tektów na płótnie, desce czy papie-
rze w formie rysunku, szkicu lub ob-
razu. 

Pan Przemysław Czernek, hi-
storyk sztuki i znawca architektury 
Śląska Cieszyńskiego opowiedział  
o najciekawszych zabytkach tego 
regionu. Iga Herok-Turska zapre-
zentowała obiekty, które zosta-
ły wybrane do utrwalenia podczas 
Pleneru. Następnie uczestnicy wy-
losowali obiekty do rysowania.

W ciągu dwóch dni Pleneru ar-
chitekci przemierzali Górki Wielkie 
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wzdłuż i wszerz, szukając najlep-
szych ujęć,  oświetlenia czy deta-
lu utrwalanych przez siebie obiek-
tów. Sesjom rysunkowym towarzy-
szył ciekawy program edukacyj-
no-popularyzatorski, w tym wykła-
dy prof. Ewy Chojeckiej pt. „Baśnio-
wy górecki dom Zofii Kossak – mit 
i kultura pamięci w oczach domo-
wego skrzata” oraz Przemysława 
Czernka o dziedzictwie Śląska Cie-
szyńskiego i dziejach rodziny Kos-
saków. Wieczorem, w byłej dwor-
skiej lodowni, odbył się  blueso-
wy koncert duetu „Swosza&Spałek”,  
w czasie którego dwóch muzyków 
– Janusz Swoszowski (gitara, wokal)  
i Jarosław Spałek (trąbka, wokal) 
grali i opowiadali o muzyce, instru-
mentach i życiu, tworząc niezwykły 
artystyczny nastrój.

Przez cały czas Pleneru, z apara-
tem fotograficznym w ręce dr Ane-
ta Borowik z IDA-BS, chwytała mo-

menty, rozmowy, chwile zadumy  
i pracy tworząc fotoreportaż. Towa-
rzyszył jej  Jan Zub, filmowiec, od 
lat współpracujący z Instytutem,  
z pasją dokumentując Górecki Ple-
ner. 

Plener zakończył się w niedziel-
ne popołudnie wykładem prof. Elż-
biety Hurnik pt. „Górki Wielkie i Kra-
ków – literackie siedziby Kossaków” 
oraz oczekiwanym z ciekawością 
wernisażem i prezentacją prac, któ-
ry miał miejsce na tarasie w Parku 
dworskim, w pięknej artystyczno-li-
terackiej atmosferze i przy wspa-
nialej pogodzie. Wydarzenia te spo-
tkały się z żywym zainteresowa-
niem licznie zgromadzonej publicz-
ności. Prace poplenerowe zosta-
ną zaprezentowane na wystawach  
w Bibliotece Śląskiej, Galerii Stowa-
rzyszenia Architektów Polskich Od-
dział Katowice oraz Muzeum Śląska 
Cieszyńskiego w Cieszynie. 

Jeszcze raz dotarło do nas, że 
Górki Wielkie to wyjątkowe miej-
sce nie tylko dla mieszkańców  
i turystów, ale również dla kultu-
ry polskiej. W tej niewielkiej prze-
cież miejscowości przetrwało wiele 
znaczących obiektów związanych  
z harcerstwem i rodziną Kossaków.

Dziękujemy władzom gminy 
za serdeczne przyjęcie i obiecuje-
my, że pojawimy się tu za niedługo  
z pełną wystawą poplenerową. Bar-
dzo dziękujemy naszej gospody-
ni p. Annie Fenby-Taylor i wspania-
łym pracownikom Centrum Kultu-
ry i Sztuki „Dwór Kossaków” w Gór-
kach Wielkich, a także p. Tomaszowi 
Jonderko, który pokazał nam wie-
le ciekawych obiektów architektury  
i przyrody.

 CKiS  
 Dwór Kossaków
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„Mała Brenna” wcale nie taka mała
Wrzesień i październik to za-

wsze miesiące, kiedy skład Dziecię-
cego Zespołu Regionalnego „Mała 
Brenna” ulega zmianom. Niektó-
rzy członkowie rezygnują, żegnając 
się z zespołową przygodą, ale w ich 
miejsce pojawia się wielu nowych 
tancerzy i tancerek w różnym wie-
ku. Tegoroczny nabór przeszedł naj-
śmielsze oczekiwania. 

Pierwsze próby otwarte odwie-
dziło około 40 nowych osób. To 
ilość, z której spokojnie można by 
było stworzyć oddzielny zespół. Ale 
zawsze w trakcie okresu próbne-
go spora część  tych osób rezygnu-
je i nie inaczej było tym razem. Pró-
by otwarte dla najmłodszych pełne 
były starych, ludowych zabaw – li-
ska, budowania mostów, Ulijanki, 
starego niedźwiedzia, talarka, ła-
będzi i wielu innych. Wstępnie też 
rozpoznawane było poczucie rytmu  
i muzykalność przyszłych członków 
zespołu. 

Po pierwszych przesiewach ilość 
osób, które zostały na stałe w sze-
regach „Małej Brennej” to ponad 60 
chłopców i dziewcząt w wieku od 4 
do 15 lat. Tak ogromna ilość wymu-
sza pewne organizacyjne rozwiąza-
nia – między innymi podział na gru-

py wiekowe. I tak zespół obecnie 
ćwiczy w 3 grupach. Pierwsza gru-
pa to maluchy od 4 do 6, maksymal-
nie 7 roku życia. Tu ćwiczymy głów-
nie zabawy, rozwijamy poczucie 
rytmu, poznajemy pierwsze łatwe 
regionalne piosenki i tańce. Kolejna 
grupa, grupa średnia, to dzieci od 7 
do 10/11 roku życia. Ta grupa pra-
cuje już nad technicznymi aspek-
tami tańca, szybko się rozwija, jest 
już obyta na scenie i szybko uczy 
się nowych programów, pozosta-
jąc jednak w stylistyce zespołu au-
tentycznego, bez stylizacji. Ostatnią 
grupą jest Młodzieżowa Grupa Kon-
certowa „Bałuszanka”, w której znaj-
dują się najstarsi członkowie zespo-
łu. Grupa ta, oprócz opanowanego 
we wcześniejszych latach repertu-
aru tradycyjnego zaczyna również 
opracowywać wiązanki tańców gó-
ralskich i cieszyńskich w wersji styli-
zowanej, czyli bardziej estradowej. 

Jesteśmy zatem jednym z naj-
liczniejszych regionalnych zespo-
łów dziecięcych, czy też dziecięco-
młodzieżowych na naszym terenie. 
Co w obliczu minionego jubileuszu 
dziesięciolecia jest dla nas wielką 
radością. 

W chwili obecnej, jak co roku 

rozpoczynamy przygotowania do 
okresu świątecznego, który będzie 
dla nas pełen koncertów zarów-
no na miejscu, w Gminie Brenna, 
jak i wyjazdowych. Mamy nadzie-
ję, jak co roku zaśpiewać przed pa-
sterką w kościele na Lachach oraz 
kolędować zgodnie z tradycją na-
szych przodków w św. Szczepana. 
W naszym kalendarzu są jednak na-
dal wolne terminy w długim okre-
sie bożonarodzeniowym. Jeśli ktoś 
chciałby nas zaprosić z koncertem, 
zachęcamy do kontaktu.

Wzorem lat ubiegłych, wznawia-
my też zbiórkę niepotrzebnych ko-
żuchów, góralskich swetrów, cza-
pek, baranic, rękawic i innych zi-
mowych odziewków. Im nas wię-
cej, tym więcej potrzebujemy tych 
zimowych strojów i, choć w ubie-
głych latach udało się ich zebrać 
całkiem sporo, wciąż potrzebuje-
my więcej. Jeśli ktoś z czytelników 
„Wieści znad Brennicy” chciałby od-
dać zimową, ludową garderobę, 
której nie używa, bez względu na 
rozmiar, zachęcamy do kontaktu te-
lefonicznego: 507268919.

  Anna Musioł
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Beskidzka epopeja. Dzieje Hellerów z Huty..., cz. 5
Przedstawiamy ciąg dalszy 

opowieści o trzech wiekach obec-
ności w Brennej rodu Hellerów, 
ostatnich hutników szkła we wsi. 
Rodzina ta począwszy od 1650 
roku i protoplasty – Jana Höela-
ra, w ciągu kilku pokoleń w peł-
ni zaadoptowała się do miejsco-
wych warunków, integrując się  
z lokalnym góralską społeczno-
ścią, uprawiając rolę i gospodar-
kę wałaską. 

Członkowie tej rodziny byli 
ludźmi światłymi oraz oddany-
mi Polsce patriotami. Potwierdzi-
ły to wydarzenia II wojny świato-
wej i postawa dzieci Jana Hellera 
m.in: Karola, Stanisława i Wincen-
tego oraz Marii Kawik z domu Hel-
ler. Wincenty i Karol wzięli udział 
w wojnie obronnej 1939 roku, tra-
fiając do niewoli niemieckiej (Win-
centy) i radzieckiej (Karol). 

Wincenty Heller zmarł w grud-
niu 1943 roku wskutek przeżyć 
wojennych. Karol zbiegł z nie-
woli. Jako były powstaniec ślą-
ski, musiał ukrywać się i związał 
się z polską konspiracją. Na po-
czątku 1942 roku założył pierw-
szy oddział partyzancki w Bren-
nej, jeden z pierwszych w Be-
skidach. W czerwiec 1943 liczą-
cy blisko 30 żołnierzy oddział 
podporządkowany Armii Krajo-
wej. Do oddziału tego przyłączy-
ło się z czasem coraz więcej góra-
li dezerterujących z Wehrmachtu,  
w tym, młodszy brat Karola – Sta-
nisław. W kwietniu 1944 roku bra-
cia Karol i Stanisław Hellerowie 
polegli w starciu z policją niemiec-
ką w tzw. Klimorackich Pasiekach. 

Członkiem oddziału partyzanc-
kiego w Brennej, już po śmierci bra-
ci Karola i Stanisława, była Maria 
Heller, nosząca po mężu nazwisko 
Kawik, zaangażowana w działalność 
ruchu oporu niemal od początku 
wojny1. Maria, jeszcze jako panna, 
aktywnie działała w miejscowym 
ruchu katolickim, umacniając swo-
ją postawę ideową, naznaczoną od-
daniem dla wartości takich jak Bóg 
i ojczyzna oraz odkrywając talenty  
i zainteresowania, m.in. poprzez po-
etyckie próby, publikowane spora-
dycznie w miejscowej prasie2. Dzia-
łalność stowarzyszeń katolickich 
wspierała także później, po tym, jak 
w 1920 roku wyszła za poznanego 
tam Jerzego Kawika3. Henryk Jasi-
czek pisał o Marii: „19-letnia wyszła 
za mąż za dziewięć lat starszego 
od siebie Jerzego Kawika, człowie-
ka jak na swoje otoczenie kultural-
nego, który, niestety, wrócił schoro-
wany z okopów wojny, przeszedł ty-

fus, malarię i nigdy nie wrócił już do 
pełni sił. Tym razem przypadło Ma-
rysi podzielić los własnego ojca. Po-
sypały się dzieci. Było ich dziewię-
cioro, do tego chory mąż. Trzeba 
było jakoś dorabiać, wiązać koniec 
z końcem, żeby żyć. Bóg jest wyso-
ko, a bieda blisko – mawiali górale. 
Co prawda w Beskidy przyjeżdżało 
sporo turystów i wczasowiczów, ale 
któż z nich zaglądał do chałup gó-
ralskich. Oni żyli w innym świecie”4.

Rodzina Kawików żyła skromnie, 
utrzymując się z pracy na niewiel-
kim półtora- hektarowym gospo-
darstwie. Mieszkali jako „półcha-
łupnicy” w starej, pozbawionej ko-
mina (tzw. kurlawej) chacie z roku 
1726, pod numerem 140. Dzielili ją 
z bratem Kawika – Pawłem i jego 
żoną, w ten sposób, iż obie rodzi-
ny dysponowały jednym pokojem  
i kuchnią przedzielonymi sienią. Ka-
wikowie mieli także wspólną szopę 
w górach, w której bracia trzyma-
li w zimie po ok. 30 owiec, zaś przy 
domu – stodołę, chlewiki i oborę  
z kilkoma sztukami bydła. Obaj bra-
cia byli członkami sałaszu „Skałka”, 
gdzie też ich najstarsi synowie peł-
nili służbę jako „łowczorze”5. Sałasz 
ten poszkodowany wskutek wcze-
śniejszej, niekorzystnej polityki Ko-
mory Cieszyńskiej, w latach 30. XX 
wieku rozwinął swą działalność, zy-
skując subwencje Skarbu Śląskiego, 
w czym duży udział miał sam Je-
rzy Kawik6. Mimo to warunki życia 
rodziny Marii i Jerzego nie były ła-
twe, by wyżywić dziewiątkę dzieci 
chwytano się wszystkich możliwych 
zajęć. Ojciec dorabiał jako szewc,  
a gdy było trzeba chodził na raub-

1. Zob. M. Heller, Maria Kawik[biogram], Ludzie zasłużeni…, s. 40–41.
2. Jak dotychczas na łamach „Gwiazdki Cieszyńskiej” odnaleziono pięć wierszy autorstwa „Maryczki z Bukowego Gronia”, tj. Marii Kawik, są to 
utwory: „Tęsknota za Brenną”, „Wezwanie (Góralowi w odpowiedzi do nr. 25)”; „Wspomnienia”, „Jesień już…”, „Góry w zimie”.„Gwiazdka Cieszyń-
ska”, 1933, nr 3, 15, 63, oraz: 1935: nr 8 i 80. 
3. Ślub miał miejsce 25 października 1920 roku. Jerzy miał wówczas 28 lat (*25 VI 1892), podczas gdy jego żona – 20. Pan młody wówczas 
już „półłącznik” (wespół z bratem właściciel domu i pastwiska) był synem Jerzego Kawika i Marianny Macury, córki Jana. Ojciec Jerzego – Je-
rzy był sałasznikiem i gospodarzem na Skałce, a ponadto długoletnim radnym gminy, wybieranym na kolejne kadencje w latach: 1898, 1901, 
1904 (zastępcą), 1908, 1910, 1911. APB, BB, GWB, s. 80-83, 108-114, 127, 161-165, 176-177, 214-217; USCB, Metryki ślubów, t. 2, s. 51.
4. H. Jasiczek, Beskidzka Antygona…, s. 71.
5. Relacja Klary Kawik z 7 listopada 2015.
6. Mąż Marii Kawik, jako przedstawiciel sałaszu „Skałka” skutecznie interweniował w tej sprawie u samego Marszałka Sejmu Śląskiego. Dzięki 
zachowanej w zbiorach Archiwum w Katowicach korespondencji w tej sprawie, dysponujemy bardzo ciekawymi dokumentami dotyczącymi 
realiów funkcjonowania sałasznictwa w Brennej na przełomie XIX i XX wieku. Zob. Archiwum Państwowe w Katowicach, sygn. 12/17/0/1.112



24Strona 24 Wieści znad Brennicy

W
ie

śc
i z

na
d

 B
re

nn
ic

y
Historia
czyczkę (górale od zawsze polowa-
li nielegalnie w „pańskich” lasach  
i rzekach). Maria zaś, poza tym, iż  
w domu przędła i szyła, była wiej-
ską akuszerką. Regularnie też cho-
dziła do Szczyrku i Bielska sprzeda-
wać masło, jajka, ser. 

Przyszłość rodziny Kawików sta-
nęła pod znakiem zapytania w cza-
sie II wojny światowej, gdy Jerzy 
przewlekle zachorował, a później 
zmarł (czerwiec 1943 r.). Wówczas 
całe utrzymanie piątki małych dzie-
ci spadło na Marię i starsze rodzeń-
stwo. Sytuacji nie ułatwiało trudne 
położenie polityczne, w jakim zna-
leźli się mieszkający na Śląsku Pola-
cy. W swoich wspomnieniach Maria 
pisała:

Święta 1939 roku przeszły smut-
no, bardzo smutno. Niemcy się rzą-
dzą, jakby mieli na wieki pozostać. 
Zaprowadzili kartki żywnościowe, 
wymienili pieniądze. Śląsk cały został 
włączony do Rzeszy Niemieckiej, ale 
jako Reichsdeutsch. Biada temu, kto 
by się ośmielił przyznać, że jest Pola-
kiem. Bo na Śląsku nie ma wcale Po-
laków są tylko Niemcy i Ślązacy, ina-
czej Wasserpolle.

W styczniu 1940 roku Niemcy wy-
dali formularze i na nich miał każdy 
obywatel wyrazić swoją przynależ-
ność narodową. Ja oraz moja cała ro-
dzina, jak również liczne grono zna-
jomych z bratem Karolem [Hellerem] 
na czele napisaliśmy tak jakeśmy się 
czuli, tj. narodowość polska i język 
polski, inaczej namawiali zaprzań-
cy. […]

Gdym przyszła do lokalu z du-
żym kołem rodziny i znajomych, skie-
rowałam się ku jednemu ze stołów, 
przy którym odbierał do pieczętowa-
nia formularze jeden znajomy – dłu-
goletni nauczyciel w polskiej szko-
le powszechnej. Ten spojrzawszy na 
mój formularz zwrócił mi zaraz uwa-
gę, że to mam źle wypisane. Że we-
dług niego nie jestem narodowością 
polską a tylko śląską. Język tak samo 
nie jest polski, tylko śląski. Odpowie-
działam mu, że się bardzo myli. Bo 
Śląsk nie jest państwem a tylko dziel-
nicą Polski i my nie możemy być ślą-

ską narodowością, tylko polską. A nie 
mówimy śląskim językiem, chyba ślą-
skim narzeczem. Język jednakowóż 
jest polski. O czym on jako polski na-
uczyciel powinien wiedzieć lepiej ode 
mnie. Wszyscy obecni buchnęli śmie-
chem, on zaś rozczerwieniony i roz-
gniewany nie odrzekł już ani słowa 
na to skompromitowanie go wobec 
innych obecnych Niemców, u których 
także grał rolę wielkiego przyjaciela 
i Niemca, ale popieczętował i przy-
jął odciski tak, jak kto chciał. Ale ja 
i moja rodzina byliśmy odtąd nara-
żeni na ciągłe szykany i represje od 
całego zarządu gminnego. […] Ale 
to nic, daję sobie jakoś radę Chwała 
Bogu! […]

Od 1 lutego 1940 roku zaczęły się 
aresztowania niewygodnych i podej-
rzanych Polaków. W Cieszynie już ich 
jest cała masa wywiezionych do obo-
zu w Dachau. […] zostali aresztowa-
ni wszyscy ci, co przed wojną należeli 
do powstańców śląskich. Do których 
i Karoli należał. Karol już do Cieszy-
na nie wrócił, pozostał u mnie [ukry-
wając się]7.

Sytuacja rodzin polskich na Ślą-
sku Cieszyńskim stale się jednak 
pogarszała. Wraz ze zmianą sytu-
acji na frontach wojny na nieko-
rzyść Niemiec, władze hitlerowskie, 
chcąc uzyskać rekrutów, wzmogły 
terror i naciski administracyjne na 
te rodziny, które opierały się przyję-

cia obywatelstwa Rzeszy i oddania 
swych synów Wehrmachtowi. Maria 
Kawik wspominała:

Jesteśmy wyznaczeni do wywo-
zu jako niebezpieczni Polacy. Mąż ze 
zgryzoty zachorował. Karol radzi, że-
byśmy przyjęli folkslistę ze względu 
na małe dzieci, które w obozie zmar-
nieją i ze względu na chorego męża, 
który w domu może jeszcze ozdro-
wieć, a w obozie na pewno umrze. 
Już nie wiem co robić. Sytuację roz-
strzygnął najstarszy syn Franek, mó-
wiąc: Ja podpiszę folkslistę i wy pod-
piszcie, bo lepiej żebym ja sam po-
szedł z domu niżeli wy wszyscy. A ja 
chociaż pójdę to wrócę. Ale wy na 
pewno nie wrócicie.

Dnia 2 listopada 1942 roku pod-
pisałam folkslistę za siebie i za cho-
rego męża. A chociaż za 6 tygodni 
później podpisywałam wyrok śmier-
ci na siebie samą nie uczyniło to na 
mnie takiego wrażenia jak to, com 
dziś podpisywała. Ach, co za roz-
pacz. Jaki wstyd. Ale to co człowiek 
nieraz w swym życiu musi przeżyć, 
to się nie da opisać ani też opowie-
dzieć. Za dwa tygodnie moi dwaj sy-
nowie zostali powołani do przeglą-
du wojskowego. Za drugie dwa tygo-
dnie to jest na dzień 18 grudnia 1942 
roku przyszło powołanie do wojska 
niemieckiego. Mąż leżał śmiertel-
nie chory. W domu miałam ukrytego 
brata i tylu innym służyłam radą, po-
mocą, jak również roznosiłam wta-
jemniczonym gazety i różne wiado-
mości, do tego trzeba się było starać  
o utrzymanie całej licznej rodziny  
i leczyć chorego męża8.

Tak więc dwaj najstarsi syno-
wie Marii Kawik, zostali powoła-
ni do wojska i wkrótce wysłani na 
front, dołączając do swych wujków 
– Jana, Ludwika, Stanisław i Anto-
niego Hellerów, którzy w podob-
nych okolicznościach trafili do We-
hrmachtu. Jak się jednak okazało 
podpisanie Volkslisty nie zapewniło 
rodzinie spokoju. Wzmogły się re-
wizje i kontrole. Jej członkowie wie-
lokrotnie byli nachodzeni w domu 
przez policję niemiecką. Po śmierci 
Karola i Stanisława Hellerów, na po-

7. M. Kawik, Moje wspomnienia…, s. 18–20.
8. M. Kawik, Moje wspomnienia…, s. 23-24.
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sterunku w Brennej brutalnie prze-
słuchiwano Marię i jej dzieci9. 

W lecie 1944 roku Maria, podej-
rzewana o kontakty z partyzanta-
mi, została aresztowana. Udało jej 
się jednak zbiec z posterunku po-
licji. Od tej pory musiała się ukry-
wać, przebywając wśród partyzan-
tów. O pobycie w lesie w swym pa-
miętniku pisała m.in.: „Znalazłam 
swój nowy dom w bunkrze party-
zanckim na Palenisku. Gotowałam, 
prałam bieliznę, zszywałam, czyści-
łam broń, chodziłam na zwiady. Kie-
dy było trzeba, to potrafiłam broń 
wziąć do ręki. Byłam im bardzo po-
trzebna. Wszyscy mówili mi mamo.  
I tak stałam się partyzancką mamą,  
i tak mi już zostało”10.

Jak wyglądało życie w lesie? Od-
działy partyzanckie składały się  
w większości z ludzi młodych, de-
zerterów z Wermachtu, Polaków za-
grożonych aresztowaniem lub zbie-
głych z robót przymusowych. Mo-
rale partyzantów nie było zbyt sil-

ne. Warunki w górach były ciężkie. 
Doskwierał brak jedzenia, wyposa-
żenia, a także wyszkolenia. Przez 
większą część wojny partyzanci bali 
się starcia z Niemcami. Życie „le-
śnych chłopców” koncentrowało się 
na zdobyciu pożywienia11. Na ak-
cje chodzono wieczorem, wracano 
kolo północy lub nad ranem. W zi-
mie całymi tygodniami unikano wy-
chodzenia z bunkrów, by nie zosta-
wiać śladów na śniegu. Ze wzglę-
dów bezpieczeństwa gotowano tyl-
ko w nocy, by nie było widać dymu. 
Żywiono się bardzo skromnie, za-
zwyczaj głównym posiłkiem dnia 
było śniadanie. 

Maria Kawik, będąca wraz z cór-
ką w oddziale partyzanckim, opie-
kowała się „leśną młodzieżą” jak 
mogła – gotowała, pełniła funk-
cję sanitariuszki, a przede wszyst-
kim była dla ukrywających się wy-
chowawczynią, wpajając im warto-
ści, o które mieli się bić12. Jej obec-
ność i opieka była dla młodych lu-

dzi oparciem, symbolizując opusz-
czony przez nich rodzinny dom.  
O partyzantach pisała: „A ja patrza-
łam na nich, jak w ciasnym bunkrze 
siedzą na ziemi z garnkami na kola-
nach i jedzą zziębnięci, mokrzy, naj-
częściej brudni, nieogoleni i myśla-
łam, skąd jeszcze zdobyć dla nich 
trochę ziemniaków, kaszy, i my-
ślałam, co tam porabiają moje sie-
roty, kto wydoi krowy, kto sprząt-
nie owies, wykopie ziemniaki, kto 
im wypierze, ugotuje. Czy w ogóle 
wrócę jeszcze do nich?” .

Wojciech Grajewski, TMBiG „Jodła”

Artykuł jest przedrukiem tekstu nagrodzonego  
w 2014 r., w ramach konkursu „Rekonstrukcja i ar-
chiwizacja genealogii rodzin zamieszkujących 
wsie Górnego Śląska”, opublikowanego następnie  
w roczniku muzeum GPE w Chorzowie.

9. Wytrzymałość, odwaga i butność Kawikowej pozwoliły jej przetrwać maltretowanie (w czasie którego wybito jej kilka zębów), a rodzinie 
wyjść cało z opresji. Wg relacji Jasiczka wcześniej – dwukrotnie w Brennej (w budynku Urzędu Gminy) i raz w Cieszynie (na gestapo), w po-
dobny sposób, tj. poprzez bicie, zastraszany miał być Jerzy Kawik, co też miało przyspieszyć jego chorobę i śmierć. Zob. H. Jasiczek, Beskidz-
ka Antygona…, s. 73, 75.
10. H. Jasiczek, Beskidzka Antygona…, s. 76.
11. Jasiczek pisał – „żywność rekwirowano Niemcom i zaprzańcom”, „Polakom płacono w gotówce”, co jednak nie zawsze było prawdą i nie-
jednokrotnie rekwirowano również swoim, co nastrajało znaczną część społeczeństwa do partyzantki negatywnie. Zob. H. Jasiczek, Beskidz-
ka Antygona…, s. 78.
12. O niezwykłej roli Marii Kawik, jako nauczycielki „leśnych kadr” Henryk Jasiczek pisał w swoim reportażu: „Najmilsze godziny były zazwy-
czaj po śniadaniu. Chłopcy rozsiedli się w bunkrze, matka partyzantów rozpoczynała swoistą edukację. Opowiadała im podania, legendy, to 
wszystko, co pamiętała z książek […]. Z czasem dzieci przemyciły jej z domu sporo książek. Chłopcy czytali z pasją. […] Największe wzięcie 
miał Sienkiewicz. Chłopcy rozczytywali się w „Ogniem i mieczem“ i „Krzyżakach“, a potem długo po swojemu tłumaczyli przeczytaną treść. 
Czasami Kawikowa przeczytała im swoje wiersze, które pisała w wolnych chwilach, kiedy pozostała w bunkrze sama albo z rannymi”. Zob. M. 
Kawik, Moje wspomnienia…, s. 15–16; H. Jasiczek, Beskidzka Antygona…, s. 78.
13. H. Jasiczek, Beskidzka Antygona…, s. 76.
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Cierpliwe i pełne zachwytu poszukiwania:  
Anna Koniecka i jej wycieczki w różne strony

Końcem września mieszkan-
ka Gminy Brenna – Anna Koniecka 
– wywalczyła sobie tytuł Mistrzyni 
Polski V Mistrzostw Polski Cowboy 
Race w kategorii Cowboy Trail Ama-
teur. Jak to się stało, że wrażliwa, 
artystyczna dusza znalazła wspól-
ny język ze zwierzętami przez wiele 
osób uważanymi za porywcze i nie-
bezpieczne? Wbrew pozorom, dla 
kogoś, kto trochę zna konie, kto tro-
chę między nimi poprzebywał, taka 
kolej rzeczy nie wydaje się dziwna. 
Raczej… Naturalna. 

Anna jest Magistrem Sztuki. 
Rzeźbi, maluje, rysuje… Zajmuje się 
konserwacją starych przedmiotów. 
Wciąż chętnie odkrywa nowe tech-
niki i nie boi się sięgać w dziedziny, 
które czymś ją zaintrygują nawet, 
jeśli wcześniej nigdy nie pomyśla-
łaby o ich praktykowaniu. Jest rów-
nież absolwentką Oligofrenopeda-
gogiki z arteterapią na UŚ w Cieszy-
nie i od kilku lat pracuje w zawodzie  
na Świetlicy Terapeutycznej PSONI 
dla dorosłych z niepełnosprawno-
ścią intelektualną. Z tych informacji 
wyłania się obraz osoby wrażliwej, 
pełnej empatii, cierpliwej i łagod-
nej. A tak się składa, że ten zestaw 
cech bardzo predestynuje również 
do pracy z końmi.

Anna Musioł: Od jak dawna 
jeździsz? Pytam, bo zastanawiam 
się, czy zakwasy, które nieraz mę-
czą jeźdźców kiedyś mijają? Jeśli 
tak, kiedy?  

Anna Koniecka: Z opowiadań 
mojej mamy pierwszy raz posadzo-
no mnie na konia w wieku dwóch 
lat ze skutkiem płaczu/ryku i wrza-
sku, kiedy chciano mnie z niego za-
brać. Czy mogę powiedzieć że jeż-
dżę od zawsze? Nie do końca ponie-
waż moich rodziców nie było stać 
na "stałą szkółkę jeździecką", więc 

początki były dość sporadyczne ale 
nie odpuszczałam i co weekend pa-
trzyłam i słuchałam jak inni jeżdżą, 
potem był pierwszy obóz jeździec-
ki, pierwszy rajd konny aż wreszcie 
udało mi się wejść w układ z właści-
cielem hucułki że w zamian za jej 
opiekę mogę na niej jeździć. I to był 
początek spełnienia moich marzeń 
w 2007roku. Od tamtej pory jeżdżę 
regularnie a zakwasy znikają by za 
jakiś czas znów się przypomnieć... 

A.M.: Jeździłaś też klasycznie? 
Dlaczego zdecydowałaś się na 
styl westernowy? Na czym on po-
lega i jak wyglądały konkurencje, 
w których wzięłaś udział podczas 
Mistrzostw Polski Cowboy Trail?

A.K.: Tak - początki były kla-
syczne, ponieważ fala nowego sty-
lu jazdy, jakim jest west, docierała 
do nas bardzo powoli i było to nie-
osiągalne dla mnie w tamtym cza-
sie. Od początku wiedziałam że to 
jest to! Kiedy wgłębiałam się w całą 
filozofię tego stylu to czułam że 
jest to metoda, którą chce się po-
sługiwać w kontakcie z końmi. Róż-
nica pomiędzy koniem westerno-
wym a "klasycznym" czyli wyszkolo-
nym w stylu angielskim polega na 
tym, że ten pierwszy to koń zada-
niowy a drugi paradujący - ma pięk-
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nie się prezentować, wysoko unosić 
nogi, zaokrąglać szyję itp. Koń za-
daniowy musi nieomal telepatycz-
nie przeczuwać co teraz jeździec 
będzie chciał od niego mając np.: 
zajęte ręce.  

Mistrzostwa Polski nie mieści-
ły się już w zasięgu moich marzeń,  
a kiedy "drzwi się otwarły" czy-
li pojawiła się taka szansa i zade-
cydowaliśmy że będę reprezento-
wać Rancho Salamandra to w naj-
śmielszych snach nie przeszło mi 
przez myśl że zdobędziemy tytuł,  
a tu zdobyłyśmy trzy. Jechałam tam 
z chęcią dobrego przejazdu, by 
godnie się zaprezentować. Konku-
rencja Cowboy Trail Amateur jest 
oceniana za czas przejazdu całego 
schematu (toru). Każda z przeszkód 
jest punktowana. Jeżeli dana prze-
szkoda nie zostanie pokonana - np.: 
koń nie wszedł do basenu z wodą 
tylko go przeskoczył -  to wów-
czas otrzymuje się 0 punktów. Oce-
niany jest też chód ( jeżeli w sche-
macie nie było uprzednio zazna-
czone że np.: przeszkoda nr.4 ma 
być pokonana kłusem za np.: 5p.) 
to stęp oceniany jest najniższą ilo-
ścią punktów a galop maksymalną. 
Są też punkty ujemne w przypad-
ku dotknięcia czy przesunięcia np. 
drąga itp. Kolejną zwycięską konku-
rencją był Team Cowboy Race czy-
li ja wraz z przyjacielem Marcinem 
Kaszycą mieliśmy do pokonania tor 
przeszkód, który do pewnej prze-
szkody pokonywałam sama jako 

pierwsza a Marcin czekał przy prze-
szkodzie gdzie mieliśmy za zadanie 
wspólnie się z nią zmierzyć a potem 
on jechał ten sam schemat ale od 
tyłu i tu liczy się czas a przeszkody 
są punktowane 0-1 - czyli albo się 
zalicza przeszkodę albo nie.

A.M.: Co daje Ci czas spędzo-
ny w siodle? Jaką poza-sporto-
wą wartość mają momenty wśród 
koni? Komu szczególnie poleciła-
byś odwiedziny w stajni?

A.K.: Ulgę, ponieważ mogę być 
w swoim świecie, po między ziemią 
a niebem. Są dla mnie bezcenne, 
kocham ten czas, kiedy mogę usiąść 
na łące i po prostu na nie patrzeć...

A polecić mogę że przede 
wszystkim najmłodszym, by mie-
li alternatywę, by żyć z pasją, ale 
jak wiemy każda pasja wymaga po-
święcenia... Nie wszyscy ludzie lu-
bią ten zapach, te duże, "niebez-
pieczne" stworzenia, które jednak 
od początku naszej historii fascyno-
wały ludzkość. Zaczęła się era koł-
czu z udziałem ludzi, którzy mają 
różnego rodzaju problemy i koni 
jako terapeutów. I wcale nie trzeba 
na nich jeździć by ich magia nam 

pomagała. 
A.M.: Gdzie jeździsz? Szkolisz 

się jeszcze? A może to u Ciebie 
można się już uczyć?

A.K.: Aktualnie jeżdżę i stacjo-
nuję na Rancho Salamandra w Bren-
nej Leśnicy. Cały czas należy się 
szkolić w jakiejkolwiek dziedzinie, 
która dodaje nam skrzydeł. Marzę  
o kimś kto otworzył by mi jeszcze 
szerzej okno na świat koni, o trene-
rze z którym stworzyłybyśmy świet-
ny zespół. Niestety z powodu finan-
sów na razie muszę wspierać się in-
nymi metodami. Na naszym rancho 
można zacząć lub kontynuować 
przygodę z końmi, głównie stawia-
my na mocne ugruntowanie pod-
staw, które są do siebie bardzo zbli-
żone w obu stylach.

A.M.: Jeszcze raz serdecznie 
gratuluję ogromnego sukcesu  
i życzę kolejnych.

A.K.: Bardzo bardzo dziękuje-
MY! Trzymajcie proszę za nas kciu-
ki bo według regulaminy musimy 
przejść teraz z kategorii Amateur 
do klasy Open. Serdecznie dzięku-
jeMY wszystkim osobom, które nas 
wspierają - Anna & Wadera.
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Sportowy sukces szkoły z Górek Wielkich
Uczniowie Szkoły Podstawowej 

w Górkach Wielkich bardzo dobrze 
zaprezentowali się podczas rywali-
zacji w sztafetowych biegach prze-
łajowych. Jedna ze szkolnych dru-
żyn dotarła nawet do wojewódzkie-
go finału tych zawodów.

Rywalizacja szkół podstawo-
wych w sztafetowych biegach prze-
łajowych składała się z kilku eta-
pów. Zaczęła się na poziomie gmi-

ny, gdzie awans do etapu powiato-
wego wywalczyły wszystkie czte-
ry drużyny Szkoły Podstawowej  
w Górkach Wielkich, to znaczy 
dziewczyny z klas IV-VI, dziewczy-
ny z klas VII-VIII, chłopcy z klas IV-VI 
oraz chłopcy z klas VII-VIII. Na szcze-
blu powiatu przepustką do etapu 
rejonowego było zajęcie jednego  
z trzech pierwszych miejsc. Ta sztu-
ka udała się trzem drużynom z Gó-

rek – dziewczętom z klas IV-VI (dru-
gie miejsce), dziewczętom z klas 
VII-VIII (drugie miejsce) oraz chłop-
com z klas VII-VIII (trzecie miej-
sce). Podczas zawodów rejonowych  
w Łące koło Pszczyny awans do ko-
lejnego szczebla rywalizacji dawało 
pierwsze miejsce. Zajęły je dziew-
czyny z klas IV-VI i tym samym prze-
szły do wojewódzkiego finału. Ich 
koleżanki z klas VII-VIII zajęły dru-
gie miejsce, podobnie jak chłopcy  
z klas VII-VIII.

Finał sztafetowych biegów prze-
łajowych miał miejsce w Rudzie Ślą-
skiej, gdzie do sportowej rywaliza-
cji stanęli triumfatorzy 16. zawo-
dów rejonowych. Zespół dziewczyn 
ze Szkoły Podstawowej w Górkach 
Wielkich, który wystąpił w składzie: 
Wiktoria Dąbrowska, Julia Kuczera, 
Alicja Sikora, Nadia Sikorska, Ame-
lia Górniok oraz Julia Olesz zajął 
dziewiąte miejsce. Warto tu podkre-
ślić, że reprezentantki szkoły z Gó-
rek rywalizowały w Rudzie Śląskiej 
z uczennicami klas sportowych oraz 
Szkół Mistrzostwa Sportowego.

Młodym zawodniczkom i za-
wodnikom ze Szkoły Podstawowej  
w Górkach Wielkich gratulujemy 
udanych startów i życzymy kolej-
nych sportowych sukcesów!

  S. Horowski
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Inauguracja XIII Ligi Futsalu o Puchar 

Rady Gminy Brenna
Bardzo ciekawie zapowiada się 

kolejna edycja Ligi Futsalu o Pu-
char Rady Gminy Brenna. Pierwsze 
dwie kolejki pokazały, że praktycz-
nie każda drużyna może wygrać  
z każdą i tak naprawdę trudno jed-
noznacznie wskazać murowane-
go faworyta rozgrywek. Bardzo wy-
równany poziom tegorocznej ry-
walizacji z pewnością doda kolory-
tu imprezie i kibicom. Z dobrej stro-
ny pokazał się CdF Cieszyn, który 
bez większych problemów wygrał 
swoje inauguracyjne spotkania. 
Na uwagę zasługuje w szczególno-
ści konfrontacja z ubiegłorocznym 
mistrzem Galaktik Football, któ-
ra zakończyła się wysokim zwycię-
stwem CdF-u. Rozmiary zwycięstwa 
mogą zaskakiwać. Zaskoczeniem 
jest za to słaba postawa Galak-
tik Football, który po dwóch kolej-
kach zajmuje ostatnie miejsce w ta-
beli i nie da się ukryć, że już na po-
czątku ligi bardzo skomplikował so-
bie temat obrony tytułu. Pozytyw-
nie zaskoczył LKS „Beskid” Brenna, 
który z kompletem punktów pla-
suje się na drugim miejscu w tabe-

li. Drużyna prócz dwóch zwycięstw 
może się także pochwalić bardzo 
dobrą skutecznością oraz efektow-
ną dla oka grą, co z pewnością po-
doba się licznym obserwatorom. 
Przyzwoicie zaprezentował się Prin-
ter Team, który po dobrym starcie 
zanotował co prawda porażkę, jed-
nak sportowo jest na pewno druży-
ną, która będzie walczyła o najwyż-
sze cele. Kilka dobrych słów należy 
skierować również w stronę Oldbo-
jów Beskid Skoczów oraz Przyjaciół. 
Drużyny mają w swoim dorobku po 
jednym zwycięstwie i mimo że zna-
ją smak porażki, należy podkreślić, 
że w przegranych spotkaniach za-
prezentowały się z bardzo dobrej 
strony. 

Z całą pewnością jeszcze nie jed-
na drużyna z czołówki będzie mia-
ła wiele problemów w potyczkach  
z tymi zespołami. Dobrej formy szu-
ka Nieckarz-Team, który przyzwy-
czaił nas do gry na najwyższym po-
ziomie i dopisywaniu praktycznie 
po każdym meczu kompletu punk-
tów do swojego dorobku. 

Na chwilę obecną gra tej dru-

żyny wygląda różnie i jeśli nie ule-
gnie znacznej poprawie i stabiliza-
cji, może być problem z zajęciem 
wysokiej lokaty w końcowym roz-
rachunku. Z dobrej strony w pierw-
szych dwóch kolejkach zaprezen-
towała się LKS „Spójnia” Górki Wiel-
kie. Zespół zdecydowanie poprawił 
swoją grę w stosunku do poprzed-
niej edycji. Gra wygląda dużo lepiej 
pod względem sportowym, jednak 
nie udało się wyeliminować błę-
dów taktycznych, które mają nie-
stety duży wpływ na wyniki zespo-
łu i sama poprawa jakości nie wy-
starczy, aby myśleć o kompletowa-
niu zwycięstw.

  Krzysztof Gawlas
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Miesięcznik „Wieści znad Brennicy” można nabyć w Informacji Turystycznej (ul. Wyzwolenia 77, Brenna, a także w: Gminnej Bibliotece Publicznej 
(Urząd Gminy w Brennej), Delikatesach Centrum (Górki Wielkie Sojka, Górki Wielkie Centrum, Brenna Skrzyżowanie, Brenna Spalona, Brenna Leśnica), 
sklepie z nasionami - p. K. Holeksy (Górki Wielkie), kiosku  „Trafika” (Górki Wielkie), sklepie na Buczu (Górki Wielkie), sklepie w Szpotawicach (Górki Wielkie), 
sklepie „Lewiatan” (Brenna Skrzyżowanie), sklepie p. R. Łysek (Brenna Leśnica), kiosku z prasą - p. J. Ćwierzyk (Brenna Centrum), „Toto Lotku” - p. J. Madzi 
(Brenna Centrum), kiosku p. Cz. Grenia (Brenna Bukowa), stacji paliw (Górki Wielkie). 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. 606 251 562
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

Wieści znad Brennicy




