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Drodzy Czytelnicy!
Bardzo piękna nas połknęła je-

sień. Dokładnie taka, jaką uwiel-
biam. Trochę złota, trochę słotna, 
trochę deszczowa, wietrzna, sło-
neczna, z najpiękniejszym kolorem 
nocnego nieba. Trochę zmusza do 
zaprzyjaźnienia się z parasolem, 
trochę kicha, trochę skacze po kału-

żach, trochę zbiera kolorowe liście. 
Lubię ten czas. Bardzo dobrze mi się 
teraz pracuje. Także nad Wieściami, 
które w tym numerze bardzo boga-
te. Dużo ważnych informacji, wie-
le ciekawych artykułów. Choć oso-
biście, z nostalgią i pewnym smut-
kiem, a jednak polecam biogram 

pana Władysława Hellera, które nie-
dawno pożegnaliśmy, a który opra-
cował człowiek bardzo panem Hel-
lerem zainspirowany – Wojtek Gra-
jewski.

  Anna Musioł
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Szanowni mieszkańcy Brennej i Górek

Informacje/Wydarzenia

Wrześniowe rozpoczęcie roku 
szkolnego i październikowe inaugu-
racje nowego roku akademickiego 
wyznaczyły nowe okresy edukacyj-
nego  kalendarza. Z dnia na dzień, 
z godziny na godzinę karuzela prze-
mieszczającej się młodzieży szkol-
nej upodabnia się do scenerii wiru-
jących liści strząsanych przez pory-
wy jesiennego wiatru. Rodzi się też 
w nas tęsknota za ciepłym uśmie-
chem lata. Słońce grzejące łaskawie 
, choć krótko, wzbudza w nas waka-
cyjne wspomnienia. Rekompensatą 
jest  babie lato, ubrane w liście naj-
piękniejszych barw -  polska złota je-
sień. Ptaki, które porannym śpiewem 
budziły i zachęcały nas do życia, je-
sienią zwracają nam uwagę na swo-
ją ceremonię odlotów. Wyrysowane 
na błękitnym niebie ptasie krzyży-
ki i klucze odczytujemy jako sygnał 
zamknięcia pewnego okresu życia  
i pracy. Wymowny to sygnał zbliża-
jących się chłodów i zimy. Zofia Kos-
sak pięknie opisuje jesienne obser-
wacje rolnika „… Uważny rolnik wró-
ży zimę lekką albo ostrą ze sposo-
bu, w jaki padają liście. Jeżeli brzo-
za spuści swoje drobniutkie listecz-
ki wokół pnia, wolno wnioskować, 
że nastąpią silne mrozy. Lecz jeśli 
klony czy buki rozsieją niedbale za-
mieć wielobarwnych liści, zima nie 
da się we znaki. Twardą zimę zapo-
wiada także urodzaj żołędzi, trójgra-
niastych buczynek i leszczynowych 
orzechów…”(*). Szanowni czytelni-
cy wspomniane jesienne zamknięcie 
pewnego okresu życia i pracy odnio-
sę do naszych działań zarówno tych 
indywidualnych jak i na płaszczyźnie 
działań gminnych. Dzień jest coraz 
krótszy, dlatego też ilość prac staje 
się ograniczona. „ W krótkie dzionki 
października, wszystko z pola, z sadu 
znika.” W pełni udało nam się zreali-
zować przygotowany przez Ośrodek 
Promocji Kultury i Sportu bogaty ka-
lendarz imprez. Wszystkie imprezy 
kulturalne, sportowe,  turystyczne  
i edukacyjne cieszyły się dużą popu-
larnością. Niewątpliwie jest to na-
groda dla wszystkich osób zaanga-
żowanych w cały proces realizacyjny, 
którym serdecznie dziękujemy. Na-

tomiast w tym okresie poza kalenda-
rzowym działania wciąż trwają. Przy-
kładem tego może być chociażby 
zorganizowany na koniec września 
w naszej gminie X Śląski Rajd Tury-
styczny „Bez Granic”. Wspólnie z mi-
nistrem sportu miałem zaszczyt pa-
tronować tej imprezie. Jak się oka-
zało był to największy zarejestrowa-
ny Rajd Turystyczny w Polsce, liczą-
cy ponad 900 uczestników, a zorga-
nizowany przez Oddział PTTK Mysło-
wice. Warto podkreślić wspaniałą za-
bawę i integrację z osobami z ogra-
niczoną sprawnością fizyczną i inte-
lektualną, które również były uczest-
nikami tego rajdu. Ponadto wiel-
kie sukcesy odnosi nasza „Przytu-
lia”, którą odwiedza rekordowa ilość 
mieszkańców i turystów. Cyklicz-
ne spotkania i wykłady ze specjali-
stami podnoszą rangę tego miejsca.  
W kilku zdaniach chciałbym zainte-
resować Państwa sprawami remon-
towo inwestycyjnymi, które powoli 
finiszują. Całą paletę tych zadań roz-
poczęliśmy dosyć późno z racji obfi-
tych majowych opadów, które moc-
no skomplikowały zaplanowany har-
monogram prac. Patrząc z dzisiej-
szej perspektywy możemy powie-
dzieć, że wszystkie inwestycje zreali-
zujemy zgodnie z przyjętymi założe-
niami budżetowymi. W aspekcie po-
prawy bezpieczeństwa na naszych 
drogach obecny rok jest wyjątkowy. 
Nowe nawierzchnie asfaltowe poja-
wiły się na siedmiu drogach, na kilku 
szczególnie tych górskich, zainsta-
lowane zostały płyty drogowe „Jum-
bo”. Wyłoniliśmy w przetargu wyko-
nawców dla czterech kolejnych od-
cinków dróg z nawierzchnią asfal-
tową, które planujemy zrealizować 
jeszcze w tym roku ( Jatny, Bukowa, 
Tartaczna,Brzoskwiniowa) . Ponad-
to trwają prace związane z inwesty-
cjami sieciowymi. Trudne technicz-
nie i kosztowne zadania wykraczają-
ce poza jednoroczny kalendarz bu-
dżetowy. Cieszę się, że realizujemy 
tak bardzo potrzebny i oczekiwany, 
ponad jedenasto-kilometrowy wo-
dociąg w Górkach – Parszywiny, Wy-
moliny, Zebrzydka – po jego zakoń-
czeniu mieszkańcy będą mogli ko-

rzystać z wody, którą przepompow-
nie transportują z Wodociągów Zie-
mi Cieszyńskiej z ujęć w Pogórzu. We 
wrześniowym wydaniu „Wieści” pisa-
liśmy o rozpoczętej budowie kana-
lizacji sanitarnej bez przyłączy do-
mowych w Górkach Wielkich. Robo-
ty zgodnie z zawartą umową prze-
prowadzone zostaną do września 
2020 roku. Ponadto jeszcze w tym 
roku pragniemy zakończyć budowę 
kanalizacji ściekowej na Szpotawi-
cach w Górkach. Nie sposób wymie-
nić i opisać realizację wszystkich na-
szych działań. Na podstawie tych kil-
ku przedstawionych zagadnień wi-
dzimy ogrom prac i zaangażowanie 
dużych środków finansowych. Dro-
dzy mieszkańcy po raz kolejny ape-
luję abyśmy wspólnie wzięli odpo-
wiedzialność za edukację osób, któ-
re podrzucają śmieci w miejsca nie-
dozwolone. Ciągle niezrozumiałe 
jest dla nas nielegalne podrzucanie 
worków ze śmieciami i odpadów ga-
barytowych pod bramę Zakładu Bu-
dżetowego Gospodarki Komunal-
nej. Worki ze śmieciami pojawiają się 
też na przystankach autobusowych. 
Są to dodatkowe koszty, które po-
krywamy z portfeli naszych miesz-
kańców, czyli każdego z nas. Proszę, 
wspólnie dbajmy o czystość naszej 
Gminy. Na koniec naszego spotkania 
przesyłam serdeczne pozdrowienia. 
 (*)„Rok Polski” Zofia Kossak, 2017 r., 
str. 143 ” 

Jerzy Pilch 

Wójt Gminy Brenna
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Nagrody na Dzień Edukacji Narodowej
14 października podczas sesji 

Rady Gminy Brenna z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej nagrodzono 
dyrektorów oraz nauczycieli gmin-
nych placówek oświatowych.

Wójt Gminy Brenna co roku  
z okazji Dnia Edukacji Narodo-
wej nagradza pracowników gmin-
nej oświaty. Odbywa się to w uro-
czystej formie, podczas sesji Rady 
Gminy Brenna. W tym roku sesja 
miała miejsce 14 października czy-
li dokładnie w Dzień Edukacji Na-
rodowej. Wójt Jerzy Pilch zwraca-
jąc się do obecnych na sali sesyjnej 
dyrektorów i pedagogów przypo-
mniał, że korzenie nauczycielskie-
go święta sięgają 1773 roku, kiedy 
to na wniosek króla Stanisława Au-
gusta Poniatowskiego sejm rozbio-
rowy powołał do życia Komisję Edu-
kacji Narodowej czyli centralny or-
gan władzy oświatowej. - Cieszymy 
się, że właśnie  dzisiaj, w 246 rocz-
nicę tego tak ważnego dla polskiej 
oświaty wydarzenia, możemy doce-
nić pracę dyrektorów naszych placó-
wek oświatowych oraz naszych na-
uczycieli. Zawsze robimy to z wiel-
ką przyjemnością i nie inaczej jest te-
raz. Serdecznie dziękujemy za Wasze 

zaangażowanie i wspaniałą atmos-
ferę w relacjach z uczniami i wycho-
wankami. Życzymy, aby nadal tak 
było i przynosiło to kolejne sukcesy. 
My jako samorząd nie tylko z wiel-
ką satysfakcją przyglądamy się Pań-
stwa wysiłkom, ale także staramy się 
robić wszystko, oczywiście na mia-
rę naszych finansowych możliwości, 
aby zapewnić Wam komfort pracy. 
Jeszcze raz za wszystko dziękujemy 
- mówił wójt Jerzy Pilch, który przy 
tej okazji przypomniał, że kilkana-
ście dni wcześniej z ogromną satys-

fakcją odebrał podczas Gali Sportu  
w Cieszynie dyplom i statuetkę za 
zajęcie przez Gminę Brenna I miej-
sca w klasyfikacji ogólnej gmin po-
wiatu cieszyńskiego we współ-
zawodnictwie sportowym dzie-
ci i młodzieży w roku szkolnym 
2018/2019. Za ten sukces wójt Jerzy 
Pilch dziękował nie tylko nauczycie-
lom wychowania fizycznego, ale ca-
łej kadrze pedagogicznej placówek 
oświatowych Gminy Brenna.

  S. Horowski

Informacje/Wydarzenia

Ostatnie pożegnanie Władysława Hellera
Wielu z wielkim smutkiem przy-

jęło informację o śmierci i ostatnim 
pożegnaniu zasłużonego dla Bren-
nej i Górek człowieka, naczelnika 
Gminy Brenna, oddanego działa-
cza społecznego, a także założycie-
la i długoletniego prezesa naszego 
Towarzystwa – Władysława Helle-
ra. Człowieka o wielkim sercu, po-
bożności, wrażliwości i klasie. 

Pan Władysław był aktywny 
zawodowo, jak również społecz-
nie, przez blisko 75 lat, gdyż pra-
cę rozpoczął jeszcze jako nastola-
tek. Mimo choroby i niedomagań, 
do końca swoich dni angażował się 
w życie publiczne naszych miejsco-
wości. Mając na uwadze dobro in-
nych  cały czas służył swoją radą, 
wiedzą i pomocą, uważając przy 

tym, aby nikogo nie urazić, nie 
skrzywdzić. Chociaż niemal każ-
dy z mieszkańców Brennej i Górek 
spotykał go wielokrotnie i współ-
pracował z nim na różnych płasz-
czyznach, to mało kto potrafi objąć 
wyobraźnią ogrom jego zaangażo-
wania w sprawy naszych wiosek. 
Napisanie jego rzetelnego biogra-
mu wymaga czasu, niech więc ten 
skromny szkic przypomni wielkie-
go człowieka pracy i służby.

Urodził się 20 IX 1929 w Brennej 
Leśnicy, w góralskiej rodzinie Rudol-
fa i Heleny z domu Bojda, rolników 
i działaczy społecznych. Jego ojciec 
jako polski patriota za działalność 
konspiracyjną został powieszony  
w Cieszynie „pod Wałką”. Władysław, 
podobnie jak starszy brat Bolesław, 

pozbawiony rodzicielskiego wsparcia 
od najmłodszych lat musiał utrzymy-
wać siebie oraz matkę i rodzeństwo. 
Już w czasie wojny (i krótko po niej), 
jako piętnastolatek, odbywał prakty-
ki w sklepie w Bielsku. 

Pracę w Brennej rozpoczął  
w Gminnej Spółdzielni „Samopomoc 
Chłopska” (GS). Zaczynał jako sprze-
dawca (czerwiec 1945), by z czasem 
stać się kierownikiem nie tylko tej, 
ale i innych miejscowych spółdziel-
ni, stowarzyszeń itd. Po kilku latach 
pracy w Gminnej Spółdzielni ob-
jął funkcję wiceprezesa (1954-1960),  
a w końcu prezesa Zarządu GS  
w Brennej. Funkcję tę sprawował 
przeszło dekadę (1961-1972). W mię-
dzyczasie musiał uzupełnić braki  
w edukacji, które wynikały z tego, że 
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w dzieciństwie i młodości nie mógł 
się swobodnie kształcić. Średnie  
i wyższe wykształcenie zdobywał już 
jako dojrzały mężczyzna, łącząc na-
ukę z pracą zawodową, społeczną  
i obowiązkami rodzinnymi (kończąc 
Technikum Ekonomiczne w Cieszy-
nie, a następnie w 1980 roku Wydział 
Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach – uzyskując 
tytuł magistra administracji).

Ceniony z powodu talentu orga-
nizacyjnego i sumienności, po re-
formie administracyjnej dokonanej 
w 1972 roku, został wyznaczony na 
stanowisko Naczelnika Gminy Bren-
na. Na czele gminy stał blisko 20 lat 
(1973-1990). W tym czasie, jego sta-
raniem dokonano, m.in.: regulacji 
rzeki Brennicy (1974), budowy no-
wego gmachu Urzędu Gminy (1973-
1975), amfiteatru i parku (1978),  
a także telefonizacji i gazyfikacji gmi-
ny. Za rządów Hellera w Brennej po-
wstała podstawowa infrastruktura 
turystyczna, która umożliwiła gminie 
rozwój, w tym poprzez sieci punk-
tów noclegowych u miejscowych go-
spodarzy, które przekształciły się na-
stępnie w pensjonaty z prawdziwe-
go zdarzenia. W owym czasie Brenna 
dokonała znaczącego skoku cywiliza-
cyjnego, pod niektórymi względami 
wyprzedzając nawet sąsiednie miej-
scowości turystyczne. 

Dowodem na sukces Gminy pod 
jego kierunkiem są liczne triumfy  
w ogólnopolskich plebiscytach i kon-
kursach, w tym na najpiękniejszą 
miejscowość turystyczną („Jabłońscy 
zapraszają Matysiaków”: pięciokrot-
nie I. miejsce, cztery razy II. i III. oraz 
dodatkowe wyróżnienia), najlepiej 
zarządzaną gminę (Konkurs Gmin 
„Mistrz Gospodarności”: sześciokrot-
ne wyróżnienie, oraz tytuł wicelide-
ra na szczeblu krajowym) oraz innych 
(Konkurs na rzecz Ochrony Środowi-
ska: szereg wyróżnień). Zwycięstwa 
te przekładały się na wysokie nagro-
dy  pieniężne dla Gminy Brenna (wy-
sokości 40-50% jej budżetu!), inwe-
stowane w rozwój gospodarczy wio-
sek nad Brennicą. 

Heller był jednym z inicjatorów 
powstania w gminie Towarzystwa 
Miłośników Brennej i Górek, które 
założono w 1987, a zarejestrowano  
w 1989 roku, w związku z planowany-

mi obchodami 500-lecia wsi. Objął on 
funkcję jego prezesa, którą wypełniał 
przez ćwierćwiecze (do roku 2015).  
W tym czasie zainicjował i zrealizował 
wiele zadań nacelowanych na kulty-
wację pamięci o dziedzictwie histo-
rycznym i kulturowym wiosek, leżą-
cych nad Brennicą, organizując m.in. 
konkursy wiedzy o Brennej i Górkach 
dla uczniów miejscowych szkół, czy 
fundując pomnik spalonych w lutym 
1945 roku mieszkańców wsi i jeńców 
włoskich. 

Przez wiele lat działał na rzecz 
Ochotniczych Straży Pożarnych Gmi-
ny Brenna. Od 1969 roku był człon-
kiem Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Brennej Centrum, pełniąc równo-
cześnie kilka odpowiedzialnych i za-
szczytnych funkcji we władzach stra-
żackich na szceblu gminy, powiatu  
i województwa. Był m.in. Prezesa Za-
rządu Gminnego Związku Ochotni-
czych Straży Pożarnych RP w Brennej 
(przez 22 lata), oraz członkiem Prezy-
dium i Skarbnikiem Zarządu Powia-
towego OSP w Cieszynie.  

Udzielał się społecznie m.in.  
w działaniach Polskiego Czerwonego 
Krzyża, którego był członkiem przez 
14 lat, a także Lokalnej Grupy Działa-
nia „Cieszyńska Kraina” oraz przy re-
alizacji projektów gmin Beskidzkiej 
Piątki (np. jako animator rozwoju go-
spodarczego w ramach projektu „SIE-
CI”). Przez blisko dekadę (2008-2017) 
był również prezesem największej 
spółki wodnej we wsi, tj. Spółce Wod-
nej Brenna-Chrobaczy-Centrum. 

Za działalność zawodową i spo-
łeczną otrzymał wyróżnienia pań-
stwowe i samorządowe,  w tym Krzyż 
Kawalerski Orderu Odrodzenia Pol-

ski (1980) oraz laur Srebrnej Cie-
szynianki (2007). Uhonorowany zo-
stał także m.in. odznakami: Zasłu-
żony Działacz Ruchu Spółdzielczego 
(1969), Honorowy Dawca Krwi (Zło-
ta Odznaka, 1978), Zasłużony dla 
Rozwoju Kultury (1979), Za Zasługi  
w Zwalczaniu Powodzi (1980), Zasłu-
żony działacz Turystyki (Złota Odzna-
ka, 2002) oraz Zasłużony dla Rozwo-
ju Sportu (2002), a także Złotym Zna-
kiem Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej 
(2003).

Władysław Heller od 11 IX 1954 był 
związany z Anną Gielatą, córką dzia-
łacza społecznego Franciszka (zasłu-
żonego w czasie II wojny światowej, 
kiedy to ratował polskie dziedzictwo 
piśmiennicze). Z żoną Anną stwo-
rzył szczęśliwą rodzinę, która prze-
żyła razem przeszło 65 lat, wycho-
wując trójkę dzieci (Alicję, Tadeusza 
i Kazimierza), a następnie wspierając 
założone przez nie rodziny. Na eme-
ryturze, mimo licznych zajęć i funk-
cji społecznych, znajdował także czas 
na bycie wspaniałym dziadkiem dla 
swoich wnuków (a później trójki pra-
wnuków), dla których był  przyjacie-
lem, a jednocześnie mentorem i wzo-
rem do naśladowania.

Zmarł 14 IX 2019 roku, niespełna 
tydzień przed swoimi 90. urodzina-
mi. 20 IX 2019 w kościele parafialnym 
oraz na cmentarzu w Brennej Cen-
trum pożegnali go najbliżsi oraz tłu-
my przyjaciół i współpracowników.

W tym trudnym czasie łączymy się 
w smutku z rodziną i bliskimi zmar-
łego. Nie dane nam było z Nim świę-
tować jego zacnego jubileuszu, pra-
gniemy jednak, by jego życzliwe i in-
spirujące słowa towarzyszyły nam 
jeszcze długo. 

***
Panie Naczelniku dziękujemy za 

ogrom serca i lata pracy dla społecz-
ności Brennej i Górek. Byłeś i pozo-
staniesz dla nas wzorem. Wierzymy, 
że pamięć o Twoim oddaniu dla wiel-
kich idei, a przy tym szacunku i życz-
liwości dla ludzi, będzie nam towa-
rzyszyć jeszcze długo, inspirując do 
służby na rzecz naszych miejscowo-
ści.

Towarzystwo Miłośników  
Brennej i Górek „Jodła” 
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Zmiana Przewodniczącego Rady Gminy
Marcin Janasik zrezygnował  

z mandatu radnego i tym samym 
przestał pełnić funkcję Przewodni-
czącego Rady Gminy Brenna. Decy-
zją radnych jego miejsce zajął do-
tychczasowy Zastępca Przewodni-
czącego, Seweryn Greń.

Rezygnacja Marcina Janasika 
wynikała z faktu, iż został on dyrek-
torem Szkoły Podstawowej w Gór-
kach Wielkich, a zgodnie z prawem 
dyrektor gminnej placówki oświa-
towej nie może być w tej gminie 
radnym. Byłego Przewodniczące-
go Rady Gminy Brenna pożegna-
no podczas wrześniowej sesji. - Pra-
gnę złożyć Panu najserdeczniej-
sze podziękowania i wyrazy uzna-
nia za pełną zaangażowania pracę 
na rzecz społeczności lokalnej i za 
trud wniesiony w rozwój idei samo-
rządowej. Dziękuję za twórczy wy-
siłek i mądrość, które sprawiają, że 
Gmina Brenna stale się rozwija. To 
namacalny efekt Pana działań, które 
wpływają na polepszenie poziomu 
życia mieszkańców Gminy. Mam na-
dzieję, że pełniona w latach 2010-
2019 służba na rzecz Gminy Brenna 
jest i zawsze będzie dla Pana źró-
dłem satysfakcji, jak również inspi-
racji do dalszych działań – mówił do 
Marcina Janasika wójt Jerzy Pilch.

Nasza redakcja poprosiła byłe-
go Przewodniczącego Rady Gminy 
Brenna o krótką rozmowę.

- Kiedy i w jaki sposób rozpo-
częła się Pana przygoda z lokal-
nym samorządem Gminy Brenna?

- Wszystko zaczęło się przed wy-
borami samorządowymi w 2010 
roku, czyli blisko dziesięć lat temu, 
od spotkania z ówczesną Wójt, Pa-
nią Iwoną Szarek oraz ówcze-
snym Przewodniczącym Rady Gmi-
ny Brenna, Panem Krzysztofem Ho-
leksą. Tworzyli oni wówczas komi-
tet wyborczy, który miał połączyć 
przedstawicieli różnych środowisk 
z terenu naszej gminy. Wszedłem  
w jego skład jako reprezentant śro-
dowiska nauczycielskiego. Zaanga-
żowałem się w kampanię wyborczą 
i zostałem wybrany do Rady Gmi-

ny przez mieszkańców okręgu nr 4 
- Górki Centrum.

- Jakie wydarzenie czy też jaka 
sprawa z okresu tej pierwszej sa-
morządowej kadencji najbardziej 
utkwiły Panu w pamięci?

- Bez wątpienia było to wydarze-
nie zorganizowane w związku z nie-
bezpieczeństwami, jakie zagraża-
ły pieszym chodzącym ulicą Bielską 
na Buczu. Ta stroma droga, która 
wówczas pozbawiona była poboczy 
rozmytych przez ulewne deszcze, 
stwarzała realne zagrożenie miesz-
kańcom tej części Górek. Dodat-
kowo była ona pochylona na bok  
i dochodziło tam do bardzo niebez-
piecznych zdarzeń. Przecież tą dro-
gą codziennie chodziło wielu mo-
ich uczniów, więc problem ten był 
mi doskonale znany. W październi-
ku 2011 roku zorganizowałem w tej 
sprawie swoisty happening, który 
dzięki obecności dziennikarzy zo-
stał szeroko nagłośniony. Było to 
miłe wydarzenie o mocno eduka-
cyjnym charakterze. W eskorcie po-
licji samorządowcy, redaktorzy lo-
kalnych mediów wraz z uczniami 
dwóch klas, wspólnie podążali tą 
niebezpieczną dla pieszych ulicą.  

W połowie drogi był pokaz ratow-
nictwa medycznego, a na zakoń-
czenie pogadanka na temat bezpie-
czeństwa oraz przemówienie ów-
czesnego Wicestarosty a dzisiej-
szego Wójta Gminy pana Jerzego 
Pilcha. Efekt tego happeningu był 
taki, że Starostwo Powiatowe w Cie-
szynie, które zarządza ulicą Bielską, 
przygotowało projekt modernizacji 
tego niebezpiecznego odcinka. Kie-
dy projekt był gotowy i szukaliśmy 
źródła sfinansowania tej inwesty-
cji pojawiła się możliwość otrzyma-
nia na takie właśnie zadanie pienię-
dzy z tak zwanych „schetynówek”. 
Ponieważ był to jedyny gotowy do 
realizacji projekt w powiecie, dla-
tego uzyskał duże dofinansowanie  
i dzięki temu zrealizowano poważ-
ny remont, w ramach którego nie 
tylko usunięto groźne pochylenie 
drogi ale także wykonano odwod-
nienie, utwardzone pobocze, któ-
rym piesi chodzą teraz dużo bez-
pieczniej.

- A jak zapamięta Pan swoją 
drugą samorządową kadencję, 
w której pełnił Pan funkcję Prze-
wodniczącego Rady Gminy Bren-
na?
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- Najciekawsze, ale i najtrud-

niejsze były wtedy dla mnie dyżury  
i spotkania z mieszkańcami, którzy 
często przedstawiali szereg trud-
nych do realizacji spraw. Na przy-
kład oczekiwali pilnego naprawie-
nia drogi czy rozwiązania innych, 
palących problemów, a okazywa-
ło się, że sprawa z przyczyn formal-
no-prawnych musi nieco poczekać 
na swój finał. Tłumaczyłem i wyja-
śniałem wówczas mieszkańcom, że 
Urząd Gminy w Brennej zatrudnia 
wysokiej klasy fachowców, o któ-
rych profesjonalizmie nie raz jako 
Przewodniczący Rady mogłem się 
przekonać, ale prawne uwarunko-
wania samorządu uniemożliwia-
ją w wielu kwestiach bardzo szyb-
kie działanie. Na przykład prywat-
ny właściciel może „od ręki” wy-
brać do remontu swojej nierucho-
mości kogo tylko chce, a samo-
rząd w przypadku podobnego za-
dania musi najpierw ogłosić prze-
targ. Tu muszę dodać, że za duży 
sukces poprzedniej samorządo-
wej kadencji uważam utworzenie  
– z inicjatywy Pana Wójta Jerzego 
Pilcha – brygady remontowo-dro-
gowej Zakładu Budżetowego Go-
spodarki Komunalnej. Dzięki niej 
nasz samorząd w wielu nagłych, pil-
nych sprawach może reagować nie-
mal natychmiast, bez konieczno-
ści sięgania po czasochłonną pro-

cedurę zlecania prac zewnętrznym 
podmiotom. Drugim moim priory-
tetem w działalności Przewodniczą-
cego Rady Gminy Brenna było łago-
dzenie pewnych dawnych animo-
zji czy też rywalizacji między Bren-
ną a Górkami. Zawsze podkreśla-
łem, że jako samorząd musimy pa-
trzeć na naszą Gminę jako na całość 
i unikać skupiania się wyłącznie na 
sprawach wybranej miejscowości. 
W tym kontekście wspominając po-
przednią kadencję, bardzo mnie 
cieszy wiele ważnych zadań, jakie 
wtedy udało się zrealizować Wój-
towi, przy aprobacie i wsparciu ca-
łej Rady. Były to: rozbudowa cmen-
tarza w Brennej, nowe zasady orga-
nizacyjne Gminnych Dożynek Eku-
menicznych, rewitalizacja budynku 
„Starego Kina” i stworzenie Beskidz-
kiego Domu Zielin „Przytulia”, roz-
budowa przedszkola w  Górkach, 
rozwój rekreacyjnej infrastruktu-
ry w gminie oraz stworzenie „zielo-
nych plaż” nad Brennicą, które przy-
ciągają do nas wielu gości.

- Było Panu żal pożegnać się  
z samorządową działalnością?

- Oczywiście, że było żal, bo 
trudno bez emocji zakończyć waż-
ny i trwający już blisko dekadę roz-
dział życia. Muszę jednak pod-
kreślić, że naprawdę lubię pracę  
w szkole. To nie tylko mój wymarzo-
ny zawód lecz także wielka, życiowa 

pasja, której zawsze poświęcałem 
wiele czasu i energii. Z kolei Szko-
ła Podstawowa w Górkach Wielkich 
jest mi wyjątkowo bliska z uwagi na 
fakt, że kiedyś byłem jej uczniem, 
a od dwudziestu lat pracowałem  
w niej jako nauczyciel muzyki. Nie 
powinno więc chyba dziwić, że te-
raz postanowiłem sprawdzić się 
jako jej dyrektor. Cena tej decyzji w 
postaci rezygnacji z mandatu rad-
nego Gminy Brenna była bez wąt-
pienia wysoka, ale wybrałem to, co 
w moim zawodowym życiu zawsze 
było najważniejsze, czyli oświatę  
i pracę z młodym pokoleniem. Do-
datkowo motywowało mnie to, że 
szkoła, którą obecnie kieruję, jest 
świetną placówka oświatową, z do-
świadczonym i zaangażowanym 
gronem pedagogów, a efektem ich 
pracy są bardzo wysokie wyniki na-
uczania, czego najlepszym dowo-
dem są znakomite rezultaty egza-
minów końcowych i fakt, iż nasi ab-
solwenci co roku dostają się do wy-
marzonych szkół średnich. Wierzę, 
że Szkoła Podstawowa w Górkach 
Wielkich nadal będzie stanowić wi-
zytówkę zarówno naszej miejsco-
wości jak i gminy, a moje doświad-
czenie samorządowe pozwoli na jej 
dalszy rozwój.

  S. Horowski

Nowy Wiceprzewodniczący Rady Gminy Brenna
Rada Gminy Brenna ma nowe-

go Wiceprzewodniczącego. Pod-
czas październikowej sesji został 
nim wybrany Ryszard Główczak.

Wybór nowego Wiceprzewodni-
czącego wynikał z faktu, iż we wrze-
śniu pełniący wcześniej tę funk-
cję Seweryn Greń wybrany został 
Przewodniczącym gminnej rady. To  
z kolei było następstwem zrzecze-
nia się samorządowego mandatu 
przez poprzedniego Przewodniczą-
cego Marcina Janasika, który został 
dyrektorem Szkoły Podstawowej  
w Górkach Wielkich, a prawo zabra-

nia łączyć funkcję radnego ze sta-
nowiskiem dyrektora gminnej pla-
cówki oświatowej. Podczas sesji 
Rady Gminy Brenna w dniu 14 paź-
dziernika Ryszard Główczak był je-
dynym kandydatem zgłoszonym na 
Wiceprzewodniczącego. W tajnym 
głosowaniu poparli go wszyscy bio-
rący udział w tych wyborach radni. 
Ryszard Główczak podziękował za 
okazane zaufanie i zapewnił, że po-
wierzoną mu funkcję będzie pełnił 
najlepiej jak potrafi.

  S. Horowski
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Zakończony remont ulicy Słonecznej
Dokonano odbioru końcowe-

go prac związanych z modernizacją 
ulicy Słonecznej w Górkach Wiel-
kich. Ta ważna drogowa inwestycja 
kosztowała blisko 900 tysięcy zł.

Prace remontowe na ulicy Sło-
necznej objęły nie tylko przebudo-
wę nawierzchni tej gminnej drogi 
na odcinku liczącym blisko 400 me-
trów, ale także wiele innych robót. 
Między innymi przebudowę skrzy-
żowania z ulicą Nowy Świat, prze-
budowę zjazdów do posesji, mo-
dernizację odwodnienia drogi czy 
montaż bariery energochłonnej. 

Konieczna była także przebudowa 
linii energetycznej oraz gazociągo-
wej. Inwestycję wykonała firma In-
stal Cymorek z Pierśca, a jej koszt to 
889 458 zł. - To była jedna z trudniej-
szych pod względem technicznych 
prac drogowych jakie w ostatnich 
latach zrealizowała nasza gmina, 
gdyż oprócz przebudowy samej na-
wierzchni ulicy Słonecznej konieczne 
było także wykonanie wielu dodatko-
wych prac, a jeszcze wcześniej zebra-
nie naprawdę olbrzymiej dokumen-
tacji. Spotkaliśmy się także z bar-
dzo dużym zaangażowaniem miesz-

kańców, które – nie ukrywam – cza-
sami rodziło problemy. Koszty tej in-
westycji również były niebagatelne 
i bardzo cieszę się z faktu, że udało 
się nam na ten cel uzyskać dofinan-
sowanie z Funduszu Dróg Samorzą-
dowych w wysokości ponad 480 ty-
sięcy zł. Traktuję to jako nagrodę za 
ogromny wysiłek, jaki ponieśliśmy 
przy tej bardzo ważnej drogowej mo-
dernizacji – mówi wójt Gminy Bren-
na Jerzy Pilch.

  S. Horowski
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W Warszawie o Gminie Brenna

W Warszawie odbył się we wrze-
śniu V Kongres Klastrów Polskich. 
Uczestniczył w nim wójt Gminy Bren-
na Jerzy Pilch, który zabrał głos pod-
czas panelu dyskusyjnego poświęco-
nego turystyce.

V Kongres Klastrów Polskich był 
wydarzeniem towarzyszącym kon-
ferencji zatytułowanej „Szczyt Dy-
plomacji Samorządowej i Ekono-
micznej” zorganizowanej przez Mi-
nisterstwo Przedsiębiorczości i Tech-
nologii. Śląsk Cieszyński na Kon-
gresie reprezentowany był również 
prze z panią burmistrz Cieszyna Ga-
brielę Staszkiewicz i pana Bogda-
na Kasperka dyrektora Stowarzysze-
nia Rozwoju i Współpracy Regional-
nej ‘Olza’. Wójt Jerzy Pilch, wraz z kie-
rownictwem Zespołu Projektowego 
„Beskidzkiego Centrum Narciarstwa” 
wziął udział w panelu dyskusyjnym 
poświęconym szeroko rozumianej 

turystyce i zatytułowanym „Tury-
styka – nowy obszar działania kla-
strów”. - Spotkał nas wielki zaszczyt 
reprezentowania na tym panelu Pol-
ski, gdyż był to panel międzynarodo-
wy, a uznano, że projekt „Beskidzkiego 
Centrum Narciarstwa” jest bardzo cie-
kawy, natomiast potencjał i możliwo-
ści rozwoju turystyki w naszej Gminie 
duże, i to właśnie nam przypadł za-
szczyt reprezentowania naszego kra-
ju. Wśród panelistów znaleźli się tak-
że reprezentanci Bułgarii, Gruzji oraz 
dynamicznie rozwijającego się pod 
względem turystycznym Kazachstanu. 
To bez wątpienia było dla nas nie tylko 
wyróżnienie, ale również duża promo-
cja Gminy Brenna – mówi wójt Jerzy 
Pilch. V Kongres Klastrów Polskich 
zorganizował Związek Pracodawców 
Klastry Polskie. Jego prezes, Krzysz-
tof Krystowski w piśmie skierowa-
nym do wójta Gminy Brenna podzię-

kował za udział w Kongresie oraz 
merytoryczne zaangażowanie i mię-
dzy innymi stwierdził: Tegoroczne 
hasło przewodnie Kongresu brzmiało: 
„Dla siebie, czy dla innych? Czy klastry 
są użytecznym narzędziem rozwoju 
innowacyjnej gospodarki i tworzenia 
miejsc pracy?” Dało ono impuls do de-
baty między innymi na temat wzrostu 
gospodarczego opartego na innowa-
cyjności poprzez działalność klastrów.

Dodajmy, że „Beskidzkie Centrum 
Narciarstwa” to pilotażowy projekt  
w przyjętej przez rząd „Narodowej 
strategii na rzecz odpowiedzialne-
go rozwoju”, a jedną z jego podsta-
wowych części stanowić ma budo-
wa „Kotarz Areny – Centrum Aktyw-
nego Wypoczynku” w Brennej, w co 
zaangażowane są lokalne samorzą-
dy, mieszkańcy Gminy Brenna oraz 
przedsiębiorcy.

  S. Horowski

Uprzejmie informujemy, że w Starostwie Powiatowym w Cieszynie zostanie wyłożony  

do wglądu projekt operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów  

i budynków dla nieruchomości położonych na terenie Brennej, Górek Małych i Górek Wielkich.

Wyłożenie nastąpi w dniach od 28 października 2019 roku do 19 listopada 2019 roku w godzinach  

od 9.00 do 15.00 (w czwartki od 9.00 do 16.30) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Cieszynie  

przy ul. Szerokiej 13 w Wydziale Geodezji , Kartografii i Katastru (I piętro). Szczegółowe informacje  

można uzyskać pod numerem: 33 47 77 144.  Zachęcamy każdego właściciela nieruchomości  

położonej na terenie Gminy Brenna do skorzystania z prawa wglądu do projektu  

i zgłoszenia ewentualnych błędów i nieprawidłowości.

Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków
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Gmina Brenna błyszczała na Gali Sportu
3 października w Starostwie Po-

wiatowym w Cieszynie odbyła się 
Gala Sportu, w trakcie której uho-

norowano także sportowe osią-
gnięcia uczniów z Gminy Brenna.

Podczas uroczystości zorgani-

zowanej w sali sesyjnej Starostwa 
Powiatowego w Cieszynie nagro-
dzono sportowców, którzy w 2018 
roku osiągnęli znaczące sukcesy 
oraz wręczono nagrody i wyróżnie-
nia dla najlepszych pod względem 
sportowym szkół i gmin powiatu 
cieszyńskiego. Gminna Brenna wy-
padła na sportowej gali w Cieszy-
nie wręcz znakomicie, gdyż zdobyła  
I miejsce w klasyfikacji ogólnej 
gmin we współzawodnictwie spor-
towym dzieci i młodzieży w roku 
szkolnym 2018/2019. Na tym nie 
koniec, gdyż uhonorowano rów-
nież Szkołę Podstawową w Gór-
kach Wielkich, która zajęła II miej-
sce w Igrzyskach Młodzieży Szkol-
nej. - Z prawdziwą dumą odebrałem 
dyplom i statuetkę przyznane Gmi-
nie Brenna za zwycięstwo w powia-
towym współzawodnictwie sporto-
wym dzieci i młodzieży. To dowód 
na to, że do naszych szkół chodzą 
uczniowie, którzy bardzo chętnie 
angażują się w różne formy spor-
towej aktywności, a opiekują się 
nimi nauczyciele wychowania fi-
zycznego, którzy potrafią te sporto-
we pasje pobudzać i rozwijać. I jed-
nym i drugim serdecznie gratuluję! 
– mówi wójt Jerzy Pilch.  

  S. Horowski

Informacje/Wydarzenia

Pogłębione konsultacje społeczne
Jak już informowaliśmy we wrze-

śniowych Wieściach, Urząd Gminy  
w Brennej przystąpił do projek-
tu Szkoły Świadomego Planowania 
Przestrzennego 2.0, mającego na 
celu wypracowanie koncepcji archi-
tektoniczno-urbanistycznej przed 
przystąpieniem do opracowania no-
wego miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla ww. 
jednostek. We wrześniu odbyły się 
cztery spacery badawcze, na których 
notowaliśmy Państwa uwagi, wnio-
ski i propozycje tworzące wizję no-
wego Centrum i stanowiące wkład 
do całościowego raportu z przebie-

gu konsultacji. 
Informujemy, że dla tych z Pań-

stwa, którzy nie mają możliwości 
uczestniczyć w przygotowanych 
warsztatach, uruchomiona została 
geoankieta dostępna na stronie in-
ternetowej Urzędu Gminy Brenna 
w zakładce Inwestycje -> Zaplanuj 
Centrum Brennej. W dniach od 8 paź-
dziernika do 8 listopada br. Będzie 
można składać swoje propozycje dla 
zagospodarowania terenu objętego 
planem. 

Równocześnie prowadzimy bez-
pośrednie konsultacje z przedsię-
biorcami prowadzącymi działalność 

gospodarczą na terenie objętym pla-
nem poprzez tzw. wywiady indywi-
dualne.

Na przełomie października i listo-
pada zostanie zorganizowany warsz-
tat konsultacyjny, mający na celu 
przeanalizowanie kluczowych dla 
procesu planistycznego kwestii oraz 
wypracowania możliwych rozwią-
zań. Więcej informacji o wydarzeniu 
dostępnych pod numerem telefonu 
33 8536 222 wew.228. 

                   
  UG Brenna



11 Strona 11

W
ieści znad

 Brennicy

Wieści znad Brennicy

Informacje/Wydarzenia
Polsko-czeska współpraca

18 lipca 2019r. w Czeskim Cie-
szynie odbyło się 7. posiedzenie Eu-
roregionalnego Komitetu Sterują-
cego w ramach Programu INTERREG 
V-A Republika Czeska - Polska, któ-
ry zatwierdził do dofinansowania  
w ramach Funduszu Mikroprojek-
tów Euroregionu Śląsk Cieszyński, 
dwa projekty przygotowane przez 
Gminę Brenna tj.: Brenna Píse-
čná - partnerstwo w działaniu oraz  
W drodze do pracy.

Projekt pn.: Brenna Písečná - 
partnerstwo w działaniu, bazuje na 
dotychczasowej współpracy z Gmi-
ną Písečná, jednak w ramach tego 
projektu współpraca będzie prze-
biegała w zupełnie nowym obsza-
rze. Jak do tej pory nasze wspól-
ne działania miały charakter spor-
towo-rekreacyjny, bazowały na ak-
tywności mieszkańców, wizytach, 
spotkaniach i imprezach, które 
mogły być prowadzone dzięki no-
wej infrastrukturze jaka pojawiła 
się przy Szkole Podstawowej nr 2  
w Brennej  - statek piracki oraz bo-
isku do street workout’u w Gminie 
Písečná. 

Natomiast projekt, który peł-
ną parą rusza od września i po-
trwa przez najbliższe miesiące, do-
tyczy przede wszystkim współpra-
cy pomiędzy jednostkami Ochotni-
czych Straży Pożarnych z obu gmin. 
Jednostki OSP zostaną dodatko-
wo doposażone w specjalną odzież 
i sprzęt przydatny w trakcie po-
dejmowania działań ratowniczych.  
W projekcie zaplanowano również 
wspólne ćwiczenia i zawody stra-
żackie, które pozwolą na integrację 
nie tylko samych strażaków ale tak-
że mieszkańców obu gmin. W marcu 
2020r. odbędą się TRANSGRANICZ-
NE ĆWICZENIA STRAŻACKIE W GMI-
NIE BRENNA związane z działania-
mi ratowniczo-gaśniczymi podczas 
zdarzenia w ruchu drogowym – wy-
padek dwóch samochodów osobo-

wych, w kwietniu 2020r. WSPÓL-
NE ĆWICZENIA STRAŻAKÓW Z OBU 
GMIN W  GMINIE PÍSEČNÁ - akcji 
strażaków w zadymionym budynku 
z pomocą aparatów powietrznych, 
a także TRANSGRANICZNE ZAWODY 
WSZECHSTRONNOŚCI STRAŻACKIEJ  
W GMINIE PÍSEČNÁ i „IRON MAN”   
W BRENNEJ. Dzięki realizacji pro-
jektu Brenna Písečná - partnerstwo 
w działaniu, nastąpi wymiana do-
świadczeń i dobrych praktyk pod-
czas wspólnych ćwiczeń strażac-
kich oraz wzajemne poznania kul-
tury i tradycji strażackiej, co przy-
czyni się do zwiększenia skutecz-
ności działań ratowniczych, a także 
bezpieczeństwa na terenie pogra-
nicza polsko-czeskiego.

Kolejnym z projektów, na któ-
ry otrzymaliśmy dofinansowanie  
z Funduszu Mikroprojektów Euro-
regionu Śląsk Cieszyński to projekt:  
W drodze do pracy. 

W tym projekcie Liderem part-
nerstwa jest czeska Gmina Bystrzy-
ca, z którą już od 2013r. prowa-
dzimy wspólne działania. Projekt:  
W drodze do pracy, jest również od-
mienny od dotychczas realizowa-
nych wspólnie z Gminą Bystrzyca. 
Wcześniejsze działania koncentro-
wały bowiem się na sporcie, rekre-
acji, turystyce lub wspólnym dzie-
dzictwie przyrodniczym i kulturo-

wym, natomiast ten projekt związa-
ny jest z edukacją i rynkiem pracy. 
Celem projektu jest przede wszyst-
kim dążenie do usunięcia negatyw-
nych stereotypów w postrzeganiu 
rzemiosła i pracy fizycznej. W ra-
mach działań zaplanowano wizyty 
studyjne w lokalnych firmach, dla 
polskich i czeskich doradców zawo-
dowych oraz dyrektorów szkół z te-
renu obu gmin, a także spotkanie  
z przedsiębiorcami - liderami ryn-
ku pracy.

Doradcy zawodowi i dyrektorzy 
szkół są dla młody ludzi, kończą-
cych pewien etap nauki, źródłem 
informacji o realiach rynku pracy  
i możliwych dalszych ścieżkach za-
wodowych. Mogą zatem realnie 
wpłynąć na przyszły wybór kształ-
cenia i późniejszy zawód, pomijając 
stereotypy dotyczące zawodów rze-
mieślniczych czy związanych z pra-
cą fizyczną. Realizacja projektu

Wszelkie dodatkowe infor-
macje dotyczące obu projektów,  
w tym planowanych wydarzeń,  
a także późniejsze relacje z ich re-
alizacji, będą zamieszczane na stro-
nie internetowej Gminy Brenna  
i czeskich partnerów projektów 
oraz w kolejnych Wieściach znad 
Brennicy.

  UG Brenna
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Obecnie komisariat nie jest potrzebny
Mieszkaniec Gminy Brenna skie-

rował do Rady Gminy wniosek do-
tyczący reaktywowania Komisaria-
tu Policji. Radni, po wysłuchaniu 
informacji przedstawionych przez 
Komendanta Komisariatu Policji  
w Skoczowie uznali, że na razie nie 
ma potrzeby zabiegać o komisariat 
w Gminie Brenna.

Wnioskiem mieszkańca doty-
czącym reaktywowania Komisaria-
tu Policji najpierw zajęła się Komi-
sja Skarg, Wniosków i Petycji, któ-
ra szczegółowo go analizowała. 
I uznała, że należy na sesję Rady 

Gminy zaprosić Komendanta Komi-
sariatu Policji w Skoczowie (który 
zasięgiem działania obejmuje rów-
nież Gminę Brenna) aby wszyscy 
radni mogli poznać szczegółowe in-
formacje dotyczące stanu bezpie-
czeństwa w Górkach i Brennej. Kom. 
Wojciech Sikora, Komendant Komi-
sariatu Policji w Skoczowie, przybył 
na sesję 2 września. Z przedstawio-
nych przez niego danych wynika-
ło, iż na terenie Gminy Brenna po-
licja z jednego strony odnotowuje 
zmniejszającą się liczbę popełnia-
nych przestępstw, a z drugiej strony 

Uroczyste wręczenie nagród 
W dniu 27.09.2019 odbyło się 

uroczyste wręczenie nagród i wy-
różnień w ogłoszonym przez nas 
konkursie na opracowanie koncep-
cji architektoniczno – urbanistycz-
nej budowy „Kotarz Arena - Cen-
trum Aktywnego Wypoczynku”  
w Brennej.

W uroczystości wzięli udział: sta-
rosta powiatu cieszyńskiego Pan 
Mieczysław Szczurek, wójt gminy 
Brenna Jerzy Pilch, zarząd inwesty-
cji Kotarz Arena, przedstawiciele 
pracowni architektonicznych i za-

proszeni goście. 
Projekty można było po-

dziwiać na wystawie w Urzę-
dzie Gminy. Wręczono nagrody: 
Dwie nagrody ex aequo za za-
jęcie II miejsca w konkursie dla: 
- Architektura pasywna Pysz-
czek i Stelmach Sp. J., Kraków 
-ARCHAS DESIGN Maciej Zuber, 
Bielsko – Biała
III miejsce uzyskała pracownia:
- Maciej Andrzejewski Architekt - 

Galo Design, Katowice

Wyróżnienia w konkursie 
przypadły:
- Pracownia Architektoniczna Szy-
mon Szatko, Architekt Paweł Szlach-
towski, Nowy Targ
- Czubalatoszek Sp. z o.o. sp.k., War-
szawa

Przyznano także wyróżnienie 
za wybrany element:
- Air Jurkowscy Architekci Sp. z o.o., 
Katowice
 

  Kotarz Arena
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rośnie ich wykrywalność. Więc stan 
bezpieczeństwa ulega systematycz-
nej oraz widocznej poprawie. Ko-
mendant Wojciech Sikora poinfor-
mował również radnych, że czas re-
akcji policji na wymagające jej in-
terwencji zdarzenie z terenu Gmi-
ny Brenna wynosi 20 minut i 43 se-
kundy, a w przypadku zdarzenia pil-
nego (czyli takiego, gdzie zagrożo-
ne jest zdrowie i życie ludzkie) 10 
minut i 47 sekund. Dodajmy, że naj-
więcej zgłoszeń wymagających po-
licyjnej interwencji napływa z Gmi-
ny Brenna w okresie wakacji. - Po 

przeanalizowaniu wniosku oraz wy-
jaśnień Komendanta Komisariatu Po-
licji w Skoczowie, Rada Gminy Bren-
na uznaje, że na dzień obecny bezpie-
czeństwo mieszkańców jest należy-
cie zabezpieczone przez funkcjona-
riuszy Komisariatu Policji w Skoczo-
wie. Jednakże biorąc pod uwagę dal-
szy dynamiczny rozwój gminy, liczne 
planowane inwestycje, które wpły-
ną na zwiększenie ilości mieszkań-
ców oraz turystów odwiedzających 
Gminę Brenna, może się okazać, że  
w dalszej perspektywie czasowej 
utworzenie komisariatu w Brennej 

będzie celowe – czytamy w uzasad-
nieniu uchwały Rady Gminy Brenna 
dotyczącej rozpatrzenia wniosku 
mieszkańca dotyczącego reaktywo-
wania Komisariatu Policji w Gminie 
Brenna. Jednocześnie Rada Gminy 
Brenna uznała, że ani ona ani Wójt 
Gminy Brenna nie są organami, któ-
re mogą w tej sprawie podjąć wią-
żącą decyzję. Takim organem jest 
Komendant Powiatowy Policji  
w Cieszynie i dlatego jemu przeka-
zano wniosek mieszkańca Gminy 
Brenna.

  S. Horowski

Międzygminne zawody sportowo-pożarnicze 
miasta Ustroń i Gminy Brenna                                                                                                         

Uroczystym   przemarszem na 
boisko sportowe Ustroń Nierodzim 
przy akompaniamencie orkiestry 
dętej rozpoczęto międzygminne 
zawody sportowo- pożarnicze jed-
nostek Ochotniczych Straży Pożar-
nych miasta Ustroń i gminy Brenna.

Do zmagań sportowych w kate-

gorii A i C w sobotnie przedpołu-
dnie 14 września 2019 r. stanęło 10 
drużyn w tym 2 drużyny kobiet.  

Zawody zgodnie z regulaminem 
zostały rozegrane w dwóch konku-
rencjach: sztafeta pożarnicza 7 x 50 
m z przeszkodami oraz ćwiczenia 
bojowe. 

Po zaciętej rywalizacji wygra-
li druhowie z OSP w Brennej Cen-
trum, którzy byli najszybsi zarówno 
w sztafecie, jak i w ćwiczeniu bojo-
wym.  

 
  UG Brenna
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Tak dla nowego stowarzyszenia
Gmina Brenna zadeklarowała 

gotowość przystąpienia do nowe-
go stowarzyszenia, które mają two-
rzyć samorządy z subregionu po-
łudniowego województwa śląskie-
go. Celem tej inicjatywy jest możli-
wość skutecznego sięgania po unij-
ne wsparcie finansowe.

Rada Gminy Brenna przyję-
ła uchwałę, w której wyraża zgodę 
na powołanie Stowarzyszenia Gmin  
i Powiatów Subregionu Południo-
wego Województwa Śląskiego 
„Aglomeracja Beskidzka” oraz de-
klaruje chęć przystąpienia do nie-
go. To nowe stowarzyszenie ma 
skupiać jednostki samorządu tery-
torialnego z powiatów bielskiego, 
cieszyńskiego i żywieckiego oraz 
miasto Bielsko-Biała, a służyć ma 
wspólnej realizacji zadań inwesty-
cyjnych. - Dotąd pieniądze na inwe-
stycje realizowane w ramach Regio-
nalnych Inwestycji Terytorialnych 
były rozdzielane w formie konkur-
sów i każdy samorząd mógł samo-
dzielnie z tej drogi skorzystać. W no-
wej perspektywie finansowej, która 
dotyczy lat 2021-2027, podział środ-
ków z Regionalnych Inwestycji Te-
rytorialnych będzie wyglądał nieco 
inaczej, bo fundusze te będą rozdy-
sponowywane między stowarzysze-
nia. Dlatego poszczególne subregio-

ny województwa śląskiego powoła-
ły lub powołują do życia stowarzy-
szenia skupiające gminy, miasta i po-
wiaty z danego subregionu. Robi to 
również nasz subregion południo-
wy, a my jako samorząd Gminy Bren-
na uznaliśmy, że warto przyłączyć 
się do tej inicjatywy. Bo kto zostanie 
poza nią, sam skaże się na utrudnio-
ny dostęp do ważnego źródła unij-
nych funduszy – wyjaśnia wójt Gmi-
ny Brenna Jerzy Pilch. Dodaje on, że 
wśród tematów, wokół których bę-
dzie budowana strategia nowego 
stowarzyszenia jest także „Beskidz-
kie Centrum Narciarstwa”, czyli pla-
nowana w Gminie Brenna duża in-
westycja turystyczno-rekreacyjna 
wpisana w „Strategię rozwoju woje-

wództwa śląskiego” i w „Narodową 
strategię na rzecz odpowiedzialne-
go rozwoju”. - Liczymy na to, że w ra-
mach nowego stowarzyszenia bę-
dzie szansa na pozyskanie funduszy 
związanych z realizacją projektu „Be-
skidzkie Centrum Narciarstwa”. Cho-
dzi tu przede wszystkim o takie kwe-
stie jak infrastruktura drogowa czy 
gospodarka wodno-ściekowa. Prócz 
tego mamy nadzieję na pozabudże-
towe środki dotyczące redukcji emi-
sji dwutlenku węgla, a być może uda 
się także pozyskać fundusze na pla-
nowany w naszej Gminie zbiornik re-
tencyjny – mówi wójt Jerzy Pilch.

  
  S. Horowski

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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Agroturystyka nad Brennicą

Bogata oferta agroturystyczna 
to bez wątpienia jeden z turystycz-
nych atutów Gminy Brenna. Na stro-
nie internetowej naszego samorzą-
du prezentuje się aż szesnaście ta-
kich gospodarstw. To „Jaworówka”, 
„Na Glinniku”, „Na Szlaku”, „Pod Gra-
bową”, „Pod Przyłazem”, „Swoboda”, 
„U Doroty”, „U Gazdy”, „U Madzi”, 
„Nad Potokiem”, „Gazdówka”, „Sie-
dlisko”, „Śniegociny”, „Górska Ha-
cjenda” „Promyczek” i „Ranczo Błat-
nia”. Prowadzone przez rodzinę Ma-
łyszów agroturystyczne gospo-
darstwo „Promyczek” było jednym  
z pionierów takiej działalności  
w Górkach i Brennej, bo wczasowi-
czów szukających wypoczynku bli-
sko natury przyjmuje już od 35 lat, 
a liczne nagrody i wyróżnienia uzy-
skane w branżowych oraz kulinar-
nych konkursach są jednocześnie 
świetną promocją naszej Gminy.

Prowadzony przez rodzinę Ma-
łyszów „Promyczek” to wyjątkowo 
utytułowane gospodarstwo agro-
turystyczne. Wśród zdobytych lau-
rów najcenniejszy to III miejsce  
w ogólnopolskim konkursie „Zie-
lone Lato” organizowanym przez 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,  
I miejsce w województwie ślą-
skim w tym samym konkursie oraz 
II miejsce w konkursie na najlep-
sze gospodarstwo agroturystyczne  
w województwie śląskim. Ale 
oprócz pucharów zdobytych  
w tych konkursach ściany sali ja-
dalnej „Promyczka” zdobi kilkana-
ście dyplomów dowodzących suk-
cesów odniesionych podczas agro-
turystycznych oraz kulinarnych ry-
walizacji. Dziś „Promyczek” to zna-
na marka i znaczący punkt na agro-
turystycznej mapie Śląska Cieszyń-
skiego oraz Beskidów. Ale początki 
były skromne, bo zaczęło się od jed-
nego pokoju, który trzydzieści pięć 
lat temu Helena Małysz postanowi-
ła przeznaczyć dla turystów szuka-
jących wypoczynku w atmosferze 
wiejskiego gospodarstwa. Oczywi-
ście wtedy nikt tego jeszcze nie na-
zywał agroturystyką, bo taki rodzaj 
wypoczynku nazywano wczasami 

pod gruszą lub wczasami u gazdy, 
ale idea była taka sama jak obecnie. 
To znaczy wakacje blisko przyrody 
i z pyszną, swojską kuchnią. A go-
spodarstwo rodziny Małyszów było 
z prawdziwego zdarzenia – oko-
ło 10 hektarów ziemi i obora peł-
na bydła. Gościom ta oferta bardzo 
przypadła do gustu. W efekcie inte-
res zaczął się rozwijać. Dzisiaj agro-
turystyczne gospodarstwo Helena 
Małysz prowadzi wraz z córką Mo-
niką, a „Promyczek” ma do dyspo-
zycji gości dziesięć pokoi. Wszyst-
kie z łazienkami i telewizorami. 
- Cały czas naszą ofertę dostosowu-
jemy do oczekiwań naszych gości.  
A obecnie wczasowicze z jednej stro-
ny oczekują bliskości przyrody i kon-
taktu z naturą, ale jednocześnie chcą 
mieszkać komfortowo, tak jak w swo-
im domu. Więc spełniamy te oczeki-
wania. Podobnie rzecz się ma z wy-
żywieniem. Kiedyś oferowaliśmy je-
dynie obiady. Oczywiście swojskie,  
w dużej mierze na bazie własnych 
produktów rolnych i przygotowane 
według tradycyjnych receptur nasze-

go regionu. I takie obiady zawsze cie-
szyły się dużym powodzeniem wśród 
naszych gości. Ale z czasem zaczęły 
do nas docierać sygnały świadczące 
o tym, że wczasowicze chętnie sko-
rzystaliby także z naszych śniadań. 
Więc teraz mają i taką możliwość 
– informuje Helena Małysz. Wyso-
kiej klasy warunki mieszkalne oraz 
znakomita kuchnia to nie wszyst-
kie atuty „Promyczka”. Goście mają 
do dyspozycji dużą wiatę grillową, 
dzieci świetnie wyposażony i ate-
stowany plac zabaw z basenem,  
a zarówno mali, jak i duzi wczaso-
wicze mogą z bliska zobaczyć zwie-
rzęta gospodarskie, takie jak: kozy, 
barany, kury, kaczki, gęsi, króliki,  
a nawet byki. Ta ostatnia oferta jest 
szczególnie atrakcyjna dla dzieci  
z miast, które takie zwierzęta znają 
często jedynie z książek lub bajek. 
Dodatkowy atut agroturystyki pro-
wadzonej przez rodzinę Małyszów 
to zaangażowanie gospodarzy, któ-
rzy są na miejscu i nie tylko spraw-
dzają czy gościom niczego nie bra-
kuje, ale także chętnie z nimi po-
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rozmawiają i polecą atrakcje Gminy 
Brenna i Śląska Cieszyńskiego.

Wśród wczasowiczów odwie-
dzających „Promyczek” dominu-
ją mieszkańcy Górnego Śląska. Ale 
oprócz nich są także goście z innych 
stron Polski, na przykład z Trójmia-
sta, Łodzi czy Warszawy. A także 
amatorzy agroturystyki z innych 
krajów, na przykład z Francji, Czech 
czy Niemiec. Gospodarzy szczegól-
nie cieszy fakt, że spora część ich 
gości to już stali bywalcy. Rekordzi-
ści, małżeństwo z Sosnowca, przy-
jeżdżają w to miejsce już od 24 lat. 
Duża frekwencja i znaczące grono 
stałych gości to najlepsza rekomen-
dacja dla tego typu działalności tu-

rystycznej. Liczne nagrody i dyplo-
my zdobyte podczas agroturystycz-
nych czy kulinarnych konkursów 
dodatkowo podkreślają tę wysoką 
jakość oferty „Promyczka”. - Nie kry-
ję, że wyróżnienia w różnego rodza-
ju konkursach zawsze sprawiają mi 
ogromną radość. I nie chodzi tu o ja-
kieś materialne nagrody, ale o fakt, 
że odbieram to po prostu jako do-
cenienie bardzo ciężkiej pracy jaką 
wraz z rodziną wkładam w prowa-
dzenie naszej agroturystyki – mówi 
Helena Małysz.

Wójt Jerzy Pilch podkreśla, że 
w turystycznej gminie bardzo waż-
ne jest, aby maksymalnie dostoso-
wywać ofertę do potrzeb turystów  

i wczasowiczów. - Dzisiaj modne 
jest wypoczywanie w gospodar-
stwach agroturystycznych i bar-
dzo dobrze, że pod tym względem 
oferta naszej Gminy jest naprawdę 
bogata. „Promyczek” to bez wątpie-
nia jedna z naszych agroturystycz-
nych perełek i wypada życzyć jego 
właścicielom kolejnych 35 lat takich 
sukcesów jak dotychczas. A dla mło-
dych przedsiębiorców z tej branży to 
świetny przykład na to, jak systema-
tyczną pracą zbudować dobrą markę 
– mówi wójt Jerzy Pilch.  

  S.Horowski

Sprzątanie ścieżki na Karkoszczonkę
W piątek 20 września klasy SP2 

wzięły udział w organizowanym 
przez Nadlesnictwo Ustroń porząd-
kowaniu trasy na Karkoszczonkę. 
Wydarzenie odbyło się  w ramach 
akcji "Wraz z Prezydentem cała Pol-

ska sprząta las". Dzieciaki zangażo-
wały się z całą siłą i pod opieką na-
uczycieli oraz przedstawicieli lo-
kalnego Nadleśnictwa zebrały całe 
mnóstwo pozostawionych w lesie 
śmieci. Brawo dla dzielnej młodzie-

ży! Zachęcamy wszystkich do takiej 
postawy.

  UG Brenna
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Eko-Wieści
Poznaj zwierza nietoperza – mieszkańca Gminy

Gmina Brenna to miejsce wyjątko-
we pod względem przyrodniczym. 
Jednym z jej atutów jest to, że za-
mieszkuje ją kilkanaście gatunków 
nietoperzy. 
     Nietoperze od wielu lat przyla-
tują na strych Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Brennej. Zadomowiły się tam 
dwa gatunki nietoperzy: podkowce 
małe i nocki duże. W 2014 r. powsta-
ło w szkole Obserwatorium Nie-
toperzy, umożliwiające poznanie 
tych niezwykłych ssaków. Odwie-
dzający mają okazję nie tylko zoba-
czyć nietoperze „przez szybę” oraz 
za pomocą kamer, ale także posłu-
chać dźwięków wydawanych przez 
te zwierzęta.  Z roku na rok miejsce 
to cieszy się coraz większym zainte-
resowaniem. W bieżącym roku Ob-
serwatorium odwiedziło 2944 tury-
stów. 
     Od XVIII wieku nietoperze są nie-
rozerwalnie związane z Dworem 
Kossaków w Górkach Wielkich, za-
mieszkują budynek dawnej gorzel-
ni. Jest możliwość spotkania m.in. 
podkowca małego, gacka brunat-
nego, borowca wielkiego oraz bo-
rowiaczka.  Nietoperze zamieszkują 
również zabytkowy kościół w Gór-
kach Wielkich. Jego wiek sprawił, że 
w wieży kościoła zadomowiły się: 
podkowce małe oraz nocki duże. 
Świątynia wraz z bezpośrednim 
otoczeniem jest obszarem chronio-
nym w ramach sieci Natura 2000. 
          Gmina Brenna to teren w więk-
szości górzysty, gdzie występują 
liczne jaskinie zbudowane ze skał 
fliszu karpackiego. Późną jesienią 
wszystkie nietoperze opuszczają 
letnie kryjówki i wylatują do pobli-
skich jaskiń, gdzie hibernują (zapa-
dają w sen zimowy).  
      Nietoperze to niezwykłe zwie-
rzęta, które warto poznać z bliska. 
W związku tym, Gmina Brenna re-
alizuje projekt: „Poznaj zwierza nie-

toperza – mieszkańca Gminy Bren-
na”, dofinasowany ze środków Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki w Katowi-
cach. 
     Dzięki jego realizacji w Gmi-
nie Brenna po raz pierwszy odbę-
dzie się Międzynarodowa Noc Nie-
toperzy. W ramach projektu prze-
widuje się również zorganizowa-
nie „Nocnych warsztatów z nieto-
perzem”, gdzie będzie można ob-
serwować wylatujące nietoperze na 
nocne żerowanie. Aby przybliżyć zi-
mowe kryjówki nietoperzy zaplano-
wano wycieczki górskie do jednej  
z jaskiń, która znajduje się na tere-
nie Gminy Brenna ( jaskinia w Trzech 
Kopcach). Jest to kolejna propo-
zycja innowacyjnych warsztatów.  

W szkole planuje się zorganizowa-
nie  „Warsztatów z nietoperzem” na 
temat biologii i ekologii nietoperzy 
wraz ze zwiedzaniem strychu. W ce-
lach promocyjnych powstanie film 
przyrodniczo-promocyjny oraz pu-
blikacje pokazujące ciekawe życie 
nietoperzy. 

Powyższe działania pozwolą na 
pokazanie życia nietoperzy w kilku 
miejscach w Gminie Brenna. Każde 
z tych miejsc jest wyjątkowe i war-
te zobaczenia, nie tylko pod wzglę-
dem historycznym ale również 
przyrodniczym.  

  UG Brenna
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Eko-Wieści

Jesień, zima i dym z komina
Sezon jesienno-zimowy przed 

nami, a z nim dylemat czym pa-
lić w piecu? Zgodnie z Uchwałą Nr 
V/36/1/2017 Sejmiku Województwa 
Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. 
w sprawie wprowadzenia na obsza-
rze województwa śląskiego ogra-
niczeń w zakresie eksploatacji in-
stalacji, w których następuje spala-
nie paliw nie możemy spalać węgla 
brunatnego, mułu, flotu, mokrego 
drewna, miału węglowego o bardzo 
drobnym uziarnieniu oraz miesza-
nek węglowych. Spalać nie możemy 
też śmieci i elementów związanych 
z produkcją mebli tj. sklejki czy płyt 
pokrytych okleiną, które również są 
odpadem. Możemy za to spalać wę-
giel kamienny, suche i sezonowane 
drewno, ekogroszek czy pellety.

Paląc w piecu starego typu war-
to zwrócić uwagę na sposób pale-
nia. Zamiast palić tradycyjnie od 
dołu, warto spróbować spalać gór-
nym sposobem. Zaletą górnego 
spalania jest dłuższe utrzymanie 
ciepła w budynku, mniejsze zużycie 
opału i mniej intensywne kopcenie 
z komina. Poniżej przedstawiamy 
instrukcję „górnego spalania”.

Pierwsze rozpalenie od góry – 
czyli jak zacząć

1. Przygotuj węgiel lub drewno 
w ilości ok. połowy pojemności pa-
leniska, kilka szczap suchego drew-
na oraz inną rozpałkę, jakiej zwy-
kle używasz w nieco większej ilości 
(byle nie plastik, łatwopalne płyny 
ani stare buty).

2. Na pusty ruszt wrzuć najpierw 
grubsze bryły węgla, a potem prze-
syp drobniejszymi, tak by cała war-
stwa była równa. Podobnie gdy pa-
lisz drewnem — najpierw ułóż cia-
sno w poziomie grubsze kawałki,  
a potem drobniejsze.

3. Na wierzchu węgla ułóż drew-
no grube min. na dwa palce, najle-
piej żeby przykryło całą powierzch-
nię paleniska. Dodaj następną war-
stwę drewna, tym razem już tylko 
na środku i z patyków grubości jed-
nego palca.

4. Na środku ułóż stosik z drob-

nych patyków nie grubszych niż 
kciuk, na wzór poniższego zdjęcia. 
2-3 warstwy po 3-4 szczapy układa-
ne “w kratkę”, na koniec w szczeli-
ny pomiędzy nie powtykaj bardzo 
drobne drzazgi, kawałek słomy albo 
papieru, kawałek podpałki do grilla 
itp. — coś, co będzie już można od-
palić zapałką. 

5. Zamknij dolne drzwiczki. Przy 
pomocy śruby regulacyjnej uchyl 
klapkę dolną (powietrza głównego) 
na ok. 1cm ( jeśli nie masz dmucha-
wy).

6. Jeśli w górnych drzwiczkach 
posiadasz klapkę czy otwory dopro-
wadzające powietrze — otwórz je. 
Jeśli jest to klapka, uchyl ją na ok. 
5mm.

7. Podpal rozpałkę i zamknij 
górne drzwiczki. Chyba, że nie ma  
w nich żadnych otworów napowie-
trzających, wtedy na początku zo-
staw je nieznacznie uchylone, aby 
rozpałka mogła się zająć ogniem.

8. Jeśli kocioł posiada dmucha-
wę — ustaw ją na ok. 30% mocy. 
Właściwą intensywność nadmuchu 
powinieneś ustalić po obserwacji 
tego, co wydobywa się z komina, 
kiedy już węgiel się rozpali. Gęsty, 
czarny dym będzie oznaczał zbyt 
duży nadmuch, a gęsty, biały lub 
siwy — zbyt mało powietrza.

9. Jeśli kocioł posiada sterow-
nik — ustaw temperaturę zadaną 
wstępnie na ok. 60 stopni nawet je-
śli zwykle paliłeś mocniej. Będziesz 
miał margines bezpieczeństwa  
w razie gdybyś zauważył jakieś pro-
blemy.

10. Kiedy szczapy drewna zaj-
mą się ogniem, możesz iść zająć 
się swoimi sprawami. Jednak przy 
pierwszych kilku próbach może 
zdarzyć się, że rozpałka zgaśnie, 
zanim zajmie się grubsze drewno  
i węgiel. Pomóc może dodanie jej 
w większej ilości i szersze uchylenie 
klapki w dolnych drzwiczkach (lub 
zwiększenie obrotów dmuchawy).

11. Przez pierwsze pół godzin od 
rozpalenia pojawi się zapewne tro-
chę dymu z węgla. Nie będzie go 

jednak tak dużo, jak w przypadku 
tradycyjnego palenia. Węgiel bę-
dzie się teraz palił wolniej i mniej 
intensywnie niż zwykle (temperatu-
ra będzie rosła wolniej – to normal-
ne), a w miarę powstawania war-
stwy żaru, dymu będzie coraz mniej 
a temperatura wody w kotle powin-
na rosnąć bez problemu do normal-
nych pułapów.

12. Gdy cały zasyp rozżarzy 
się (poznasz to po tym, że dol-
ne drzwiczki — te mające kontakt  
z paleniskiem przy ruszcie — będą 
ciepłe), możesz zmniejszyć dopływ 
powietrza od dołu, uchylając klap-
kę na 1–2mm (lub tyle, ile potrze-
ba, by woda wychodząca na grzej-
niki miała odpowiednią temperatu-
rę) oraz zamknąć dopływ powietrza 
przez górne drzwiczki.

13. Od tej chwili kocioł nie wy-
maga już obsługi, aż do ponowne-
go rozpalenia. Nie musisz odwie-
dzać kotłowni (choć z początku le-
piej zaglądaj co jakiś czas i patrz, 
czy wszystko w porządku), nie mu-
sisz przegarniać rusztu pogrzeba-
czem — i tak wszystko się wypali.

Opracowano na podstawie ma-
teriałów znajdujących się na stronie 
www.czysteogrzewanie.pl

           UG Brenna
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Edukacja
Kolejny rok szkolny „Bazy Talentów” OPKiS

Jak zwykle od października wy-
startowały zajęcia dodatkowe, or-
ganizowane przez Ośrodek Promo-
cji, Kultury i Sportu Gminy Brenna 
w ramach „Bazy Talentów”. Wszyst-
kie sekcje, które pracowały w latach 
poprzednich utrzymały się, a dodat-
kowo wyłoniła się nowa. W ten oto 
sposób młodzi adepci rozpoczę-
li pracę w następujących klasach: 
gra na gitarze (prowadzą Błażej Żur 
i Sebastian Kret), gra na skrzypcach 
(metodę klasyczną prowadzą Doro-
ta Musialik oraz Krzysztof Durlow,  
a metodę ludową Zbigniew Wa-
łach), gra na perkusji (prowadzi Ty-
moteusz Bączyk), gra na fortepia-
nie (prowadzi Jadwiga Tomala), za-
jęcia plastyczne (prowadzi Joanna 
Konieczny), kółko teatralne (prowa-

dzi Magdalena Matula-Kisiała) oraz 
Dziecięcy Zespół Regionalny „Mała 
Brenna” (prowadzi Anna Musioł). 
We wszystkich sekcjach zgromadzić 
się udało ponad 200 dzieci w wieku 
od 4 do 18 lat. A dobra współpraca 
z instruktorami, rodzicami i przede 
wszystkim uczniami sprawia, że my-
ślimy o otwarciu w przyszłości ko-
lejnych sekcji, z których mamy na-
dzieję utworzyć również rozrywko-
wy zespół reprezentacyjny, którym 
będziemy mogli chwalić się przy 
różnych okazjach. 

Harmonogram zajęć:
Poniedziałki: Brenna – Nauka gry 
na gitarze.
Wtorki: Brenna – Nauka gry na 
skrzypcach, DZR „Mała Brenna”, 
Górki – Nauka gry na gitarze.

Środy: Brenna – Zajęcia plastyczne.
Czwartki: Brenna – Nauka gry na 
skrzypcach, DZR „Mała Brenna”, Gór-
ki – Nauka gry na skrzypcach, nauka 
gry na perkusji i zajęcia plastyczne.
Soboty: Brenna – DZR „Mała Brenna 
” – młodzieżowa grupa „Bałuszanka” 
oraz Grupa Śpiewacza „Sójki”, Górki 
– Kółko teatralne.

   OPKiS

Nowości w Bibliotece

„Narodowy Program Rozwo-
ju Czytelnictwa” 2019 to wielolet-
ni program Ministerstwa Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego trwają-
cy od 2015 do 2020 r. Celem Progra-
mu jest poprawa stanu czytelnic-
twa w Polsce poprzez wzmocnienie 
roli bibliotek publicznych, szkol-
nych i pedagogicznych, jako lokal-

nych ośrodków życia społecznego 
stanowiących centrum dostępu do 
kultury i wiedzy.

W roku bieżącym Gminna Biblio-
teka Publiczna złożyła wniosek na 
Priorytet 1- Zakup nowości wydaw-
niczych do bibliotek publicznych 
zgodnie z obowiązującymi kryte-
riami i posiadanym wkładem wła-
snym.

Otrzymaliśmy dotację w wyso-
kości 13 333 zł. Powyższą kwotę 
oraz wkład własny zobowiązani je-
steśmy do wykorzystania do dnia 
30 listopada br.

Dotacja przeznaczona zostanie 
na zakup nowości wydawniczych  
w tym książek dla dorosłych, dzieci 
i młodzieży, multimediów.

Serdecznie zapraszamy do od-
wiedzenia naszych bibliotek. Infor-
mację o zbiorach znajdziecie pań-
stwo również przeglądając kata-
log na naszej stronie internetowej 
www.biblioteka.brenna.org.pl.

  GBP Brenna

Spotkanie z pisarzem
W piątek, 27 września 2019 roku, 

mieliśmy przyjemność gościć u nas 
lokalnego pisarza, pana Witolda Tu-
ranta. Spotkanie autorskie prze-
prowadziła pani Katarzyna Den-
dys-Kosecka. Spotkanie miało na 
celu promocję najnowszej powieści 
autora pt. "Metapolis". Na spotka-
niu można było dowiedzieć się wie-
lu ciekawych rzeczy z życia autora 

oraz kilka literackich "smaczków". 
Dziękujemy wszystkim za przyby-
cie i zapraszamy do skorzystania  
z usług biblioteki. 

Gminna Biblioteka  
Publiczna
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Kultura

Grand Prix „Śląskiego Śpiewania”  
przyfrunęło do Brennej

Przegląd Pieśni im. Adolfa Dy-
gacza „Śląskie Śpiewanie” to kon-
kurs wokalny o bardzo długich tra-
dycjach i dużym prestiżu. Organi-
zuje go i czuwa nad jego przebie-
giem głównie zespół specjalistów, 
którzy na co dzień pracują z tance-
rzami, solistami i chórzystami Ze-
społu Pieśni i Tańca „Śląski” im. Sta-
nisława Hadyny. Konkurs składa się  
z dwóch etapów. Pierwszy z nich 
odbywa się od marca do maja, w za-
leżności od rejonu i gromadzi kilka 
tysięcy podmiotów wykonawczych.  
W naszym przypadku – w przypad-

ku Grupy Śpiewaczej „Sójki” z zespo-
łu „Mała Brenna” eliminacje odby-
ły się w maju tego roku w Czeskim 
Cieszynie. Nasze śpiewaczki zwy-
ciężyły tam, uzyskując kwalifikację 
do finału. Ten zaś odbył się końcem 
czerwca w Koszęcinie. I ponownie 
dziewczęta zwyciężyły. Jednak nie 
skończyło się na radości z I miejsca 
w swojej kategorii. Po wysłucha-
niu ponad 600 finałowych prezen-
tacji, Jury tegorocznego przeglądu 
zdecydowało się przyznać „Sójkom” 
również nagrodę Grand Prix – sta-
tuetkę „Szczyglika Śląskiego Śpie-

wania”. Jej wręczenie odbyło się na 
oficjalnych Dniach Hadynowskich, 
25 września w Koszęcinie. Sójki wy-
stąpiły najpierw z pięknym koncer-
tem, dzieląc scenę z artystami „Ślą-
ska”, a następnie dostały wreszcie  
w swoje rączki piękną, ciężką sta-
tuetkę, z którą wróciły do Bren-
nej. Koncert laureatek, oprócz wie-
lu gości, oglądał również Wójt Gmi-
ny Brenna Jerzy Pilch oraz Dyrektor 
OPKiS Katarzyna Macura – dziew-
częta ich  bardzo ucieszyła. I choć 
ta przygoda trwa już długo, swój fi-
nał znalazła dopiero 14 październi-
ka, kiedy podczas Sesji Rady Gminy 
Wójt oraz Radni pogratulowali mło-
dym artystkom, wręczając również 
prezent – piękne tkaniny, z których 
uszyte zostaną kolejne, tym razem 
folkowe stroje dla grupy. 

„Dziękujemy Wam za ogromny 
wkład w rozwój i rozpowszechnia-
nie szeroko rozumianej kultury oraz 
tradycji naszego regionu na are-
nie ogólnopolskiej. Ogromnie cie-
szymy się z Waszych osiągnięć i po-
dziwiamy to, co robicie dla naszej 
Gminy. Jesteśmy dumni z wyśpie-
wanej przez Was nagrody Grand 
Prix i „Szczyglika” podczas „Śląskie-
go Śpiewania 2019”. Wyrażamy po-
dziw dla sukcesów, które odnosi-
cie zostawiając trwały ślad nie tyl-
ko swojej, ale także naszej obecno-
ści w miejscach, w których wystę-
pujecie pięknie akcentując swoje 
pochodzenie i dzieląc się w niekon-
wencjonalny sposób bogatą trady-
cją i kulturą naszego regionu” - tak 
brzmiały podziękowania, które wrę-
czył nam Wójt Gminy Brenna.

Dziewczynkom i ich niesamowi-
tym Rodzicom serdecznie gratulu-
ję raz jeszcze ogromnego talentu, 
a władzom Gminy Brenna dziękuję 
za docenienie ogromnego nakładu 
pracy, który tak pięknie owocuje.

  Anna Musioł
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Kultura
Architekci uwiecznili niezwykły budynki w Górkach

Kolorowe zakończenie lata

W dniach 14-15 września w Gór-
kach Wielkich odbył się II Plener Ar-
chitektoniczno-Historyczny organi-
zowany przez Instytut Dokumenta-
cji Architektury Biblioteki Śląskiej, 
Wydział Architektury Politechniki 
Śląskiej oraz Fundację im. Zofii Kos-
sak. Uczestnikami pleneru byli ślą-
scy architekci, a ich zadaniem było 
utrwalenie za pomoca kredki, ołów-
ka czy farby wyjatkowych obiek-
tów architektonicznych znajdują-
cych się w Górkach. Architektu-
ra miała zostać również przedsta-
wiona nie tylko z punktu widzenia 
bryły budynku, ale umiejscowić ją 
należało w naturalnym otoczeniu,  
z uwzględnieniem przyrody i ma-
lowniczych pejzaży. Na rysunkach 
rozpoznają Państwo m. in. Dwór 
Kossaków, Stary Spichlerz, Lodow-
nię, park dworski, Stanicę Harcer-
ską Aleksandra Kamińskiego, ko-
ściół ewangelicki, Stara papiernię 

i młyn, Chlebową chatę i wiele in-
nych niezwykłych miejsce. 

Otwarcie uświetniło wystąpie-
nie prof. Zbigniewa Kadłubka dy-
rektora Biblioteki Śląskiej, Stani-
sława Kubiciusa przewodniczącego 
Rady Powiatu Cieszyńskiego, Anny 
Fenby-Taylor wnuczki Zofii Kossak, 
prof. Magdaleny Żmudzińskiej-No-
wak oraz Igi Herok-Turskiej, kierow-

nik Instytutu Dokumentacji Archi-
tektury. Finałem pleneru z kolei był 
wernisaż, podczas którego każdy 
twórca opisywał swoje dzieło i pro-
ces twórczy, przez który przeszło. 
Trzeba przyznać, że prace prezen-
towały się wspaniale.

 CKiS „Dwór Kossaków”

Tegoroczny okres wakacyj-
ny można zaliczyć do bardzo uda-
nych. Piękna, słoneczna pogoda to-
warzyszyła praktycznie wszystkim 
podczas wymarzonego i zasłużo-
nego urlopu w naszych pięknych, 
górskich okolicach. Tradycyjnie ten 
czas szybko dobiegł końca i przed 
nami miesiące wyczekiwania na na-
stępne zasłużone wakacje. 

Praktycznie co roku w Ośrodku 
„Pod Brandysem” w Górkach Wiel-

kich żegna się „szkolną labę” 
w bardzo oryginalny sposób, or-

ganizując Eksplozję Kolorów. Barw-
na impreza ma swoich sympatyków 
głównie wśród dzieci i młodzieży, 
ponieważ daje im możliwość tego, 
czego nie na co dzień teoretycz-
nie im nie wolno, a więc obsypywa-
nia się do woli kolorowymi proszka-
mi. Kolory Holi, bo taką nazwę no-
szą owe proszki, są bezpieczne dla 
zdrowia oraz łatwo spieralne, dzięki 

czemu można bez obaw oddać się 
szaleństwu i niezapomnianej zaba-
wie. Imprezie prócz frekwencji to-
warzyszyła słoneczna pogoda oraz 
wspaniała muzyka, którą DJ Gie-
ras porywał publiczność do aktyw-
nego udziału w ostatnim tegorocz-
nym plenerowym party, które dzię-
ki cogodzinnym wyrzutom kolorów 
stawało się coraz bardziej barwne.

 Krzysztof Gawlas
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Historia
Beskidzka epopeja. Dzieje Hellerów z Huty..., cz. 4
Przedstawiamy ciąg dalszy opo-

wieści o trzech wiekach obecności 
w Brennej rodu Hellerów, ostatnich 
hutników szkła we wsi. Rodzina ta 
począwszy od 1650 roku i protopla-
sty – Jana Höelara, w ciągu kilku po-
koleń w pełni zaadoptowała się do 
miejscowych warunków, integru-
jąc się z lokalnym góralską społecz-
nością. Hellerowie posiadali niedu-
że, ale prężnie działające gospo-
darstwo w centrum wsi, należąc do 
grona katolickiej elity we wsi (to oni 
wraz z sąsiadami - Holeksami ofia-
rowali ziemię pod budowę kościoła 
w centrum wsi). Członkowie tej ro-
dziny byli ludźmi światłymi oraz od-
danymi Polsce patriotami. Potwier-
dziły to wydarzenia II wojny świa-
towej i postawa dzieci Jana Helle-
ra: Karola (twórca breńskiego od-
działu partyzanckiego ZWZ-AK „Wę-
drowiec”), Stanisława i Wincentego 
oraz Marii Kawik z domu Heller.  Oj-
ciec wymienionych, dziedzic grun-
tu nr 91, tj. dawnej huty Jan Heller 
młodszy, zwany Jónkiem, był czło-
wiekiem pracowitym, zaradnym  
i zaangażowanym w działalność pu-
bliczną. Piastował funkcję gminne-
go radnego, członka rady parafial-
nej oraz pełnił rolę tzw. śpiewoka 
i przewodnika pielgrzymek, które 

prowadził z Brennej m.in. do Frydku 
i Kalwarii Zebrzydowskiej. 

Rodzina 
Jan Heller młodszy ożenił się 

stosunkowo późno – w roku 1895, 
w wieku 30 lat, co nie bez przypad-
ku zbiegło się z objęciem przez nie-
go ojcowskiego gospodarstwa1. 
Jego żoną została 17-letnia Zuzan-
na Madzia (*16 VIII 1877 †24 VIII 
1954), córka chałupników spod nu-
meru 284 – Pawła i jego żony Anny 
zd. Moskała. Ze związku tego przy-
szło na świat liczne potomstwo. 
Dziećmi Jana i Zuzanny były kolej-
no: Jan (*28 II 1896 †27 V 1897)2, 
Anna (*16 IV 1897 †6 V 1897)3, Józef 
(*7 II 1899 †około 1917-1918)4, Ma-
rianna zamężna Kawik (*19 XI 1900 
†4 III 1978)5, Zuzanna (*21 VI 1902 
†14 VIII 1902)6, Karol (*31 X 1903 
†12 IV 1944)7, Katarzyna zamężna 
Marek (*21 II 1908 †28 VIII 1991)8, 
Franciszek (*19 X 1905 †29 X 1910)9, 
Weronika zamężna Waliczek (*22  
I 1910 †29 IX 1985)10, Jan (*2 XI 1911 
†4 XII 1945)11, Wincenty (*9 X 1914 
†III 1943)12, Ludwik (*12 IX 1916 †25 
I 1977)13, Agnieszka zamężna Mo-
skała (*7 XII 1918 †1 II 1982)14, Sta-
nisław (*9 XI 1920 †12 IV 1944)15 
i Antoni (*2 II 1925 †7 XI 1982)16. Jan 

Heller poszczycić się mógł zarówno 
bardzo licznym potomstwem, jak  
i bardzo dobrym zdrowiem, gospo-
darował on samodzielnie na grun-
cie dawnej huty aż do II wojny świa-
towej. Do samej śmierci był czło-
wiekiem aktywnym – jeszcze w roku 
1940, licząc blisko 75 lat, osobiście 
pracował przy budowie jazu rzecz-
nego, mającego chronić kościół pa-
rafialny przed powodziami17. 

Życie w Brennej początku  
XX wieku

Trudno jest dziś szczegółowo od-

1. Ślub miał miejsce 12 lutego 1895 r. APC, Metryki ślubów-Brenna, t. 1, s. 117.
2. USCB, Metryki chrztów, t. 1, s. 100.
3. USCB, Metryki chrztów, t. 1, s. 112.
4. USCB, Metryki chrztów, t. 1, s. 129.
5. USCB, Metryki chrztów, t. 1, s. 148.
6. USCB, Metryki chrztów, t. 1, s. 169.
7. USCB, Metryki chrztów, t. 1, s. 187.
8. 5 października 1929 r. wyszła za mąż za Jana Marka. USCB, Metryki chrztów, t. 1, s. 236.
9. USCB, Metryki chrztów, t. 1, s. 207; USCB, Metryki zgonów, t. 1, s. 114.
10. Od 20 czerwca 1932 roku zamężna z Alojzym Waliczkiem: USCB, Metryki chrztów, t. 1, s. 256.
11. Jan 4 listopada 1935 r. poślubił Barbarę Greń (*2 XII 1913 †6 VII 2001), córkę Franciszka i Heleny z domu Staś spod numeru 70. Miał z Barbarą 
trójkę dzieci, z których najmłodsze nie zobaczyło ojca. Zmarł 4 grudnia 1945 r. w Rumunii (prawdopodobnie na tyfus lub czerwonkę), wracając z 
niewoli sowieckiej, do której trafił jako żołnierz Wehrmachtu. USCB, Metryki chrztów, t. 1, s. 291; USCB, Metryki ślubów, t. 2, s. 148.
12. Z zawodu górnik. W czasie wojny ranny i ciężko chory, zmuszony sytuacją przyjmuje Volkslistę (lato 1942). USCB, Metryki chrztów, t. 1, s. 350.
13. Podobnie jak reszta rodziny ostatecznie podpisał Volkslistę i został wysłany na front zachodni jako żołnierz Wehrmachtu, skąd trafił do 
Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Począwszy od lata 1944 roku walczył w mundurze polskim w 9 Bolońskim Batalionie III. Dywizji Strzel-
ców Karpackich II Korpusu Polskiego we Włoszech, m.in. pod Ankoną. Był jednym z pierwszych żołnierzy, którzy weszli do Bolonii, wyzwala-
jąc ją, za co też uzyskał odznaczenie i dyplom honorowego obywatela miasta. Po wojnie stosunkowo szybko wrócił z Anglii do kraju, zamiesz-
kując w rodzinnej wsi. PJChB, Metryki chrztów, t. 3, s. 6.
14. USCB, Metryki chrztów, t. 1, s. 33.
15. PJChB, Metryki chrztów, t. 3, s. 60.
16. Antoni 4 VII 1942 r. ożenił się z Heleną Glac z Lipowca. W czasie II wojny światowej powołany do Wehrmachtu. Według niepotwierdzo-
nych informacji trafił do Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, służąc w 1. Samodzielnej Brygadzie Spadochronowej. PJChB, Metryki chrztów, 
t. 3, s. 124.
17. Relacja Klary Kawik z 7 listopada 2015.
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tworzyć życie Jana Hellera i jego ro-
dziny przełomu XIX i XX wieku. Po-
siadamy na ten temat jedynie kilka 
wzmianek. Na tym tle wyróżnia się 
piękny, prawie poetycki opis autor-
stwa Henryka Jasiczka, który przed-
stawił życie córki Jana – Marianny, 
znanej później pod nazwiskiem Ma-
rii Kawik. Oto co napisał Jasiczek  
w swym reportażu na temat Marii, 
rodziny Hellerów i warunków, w ja-
kich przyszło im żyć: 

Urodziła się w Brennej, w tej po-
godnej, pełnej łagodnego zacisza 
wiosce, którą Beskidy niosą na swych 
barkach, żeby była bliżej nieba i słoń-
ca. Ale tam, gdzie natura nie skąpi 
piękna, poletka górskie więcej rodzą 
kamieni niż chleba.

Zaś wtedy, kiedy mała Marysia 
pasła krowy i owce, a tatulek chodzi-
li na „uherską stronę”, żeby zarobić 
coś na wyżywienie jedenastu głod-
nych dzieci, bieda była najczęstszym 
gościem u Hellerów. Tylko brat Józef, 
który później zginął w pierwszej woj-
nie światowej, był starszy od Marysi. 
Reszta rodzeństwa była młodsza. 

Ojciec – zagrodnik, […] był czło-
wiekiem szorstkim, twardym, suro-
wym w wymaganiach. Chciał wszyst-
kich wykierować na ludzi, rozgory-
czony na swój los, na ustawiczną 
szarpaninę z biedą, przybity długo-
trwałą chorobą żony, nie zawsze zdo-
był się na sprawiedliwy osąd siebie,  
a co dopiero swojej rodziny. Przyna-
glał do pracy, zrzędził, czasami uno-
sił się. Ten twardy, małomówny góral 
miał jednak szlachetną słabość. Sza-
nował książki w przekonaniu, że za-
wierają one klucz do innego, lepsze-
go świata. Nie przeszkadzał, prze-
ciwnie zachęcał rodzinę do czytania. 
Z tego przywileju, a raczej słabości 
ojca, Marysia chętnie korzystała. Już 

rok przed pójściem do szkoły umia-
ła jako tako czytać. A potem przy-
nosiła ze szkoły pełną torbę książek.  
W czasie dnia było dużo roboty na 
gospodarstwie, trzeba było zastę-
pować chorą matkę; czytała więc  
w nocy przy lampce naftowej, świecy, 
albo też pasąc krowy na pastwisku.

Duże oczytanie przy wrodzo-
nej chłonności i wrażliwości umysłu 
kształtowało jej poglądy i charakter. 
I chociaż w szkołach uczono ich wier-
nopoddańczej miłości do cesarza  
i monarchii, z książek: od Mickiewi-
cza, Słowackiego, Sienkiewicza, Pru-
sa, uczyła się patriotyzmu, wrasta-
ła w Polskę, której nie było jeszcze na 
mapie, ale która odradzała się w har-
dych, nieujarzmionych sercach.

Kiedy powstała Polska, radość 
była wielka w domu Hellerów. Ton pa-
triotycznych uniesień Marysi udzielił 
się wszystkim domownikom18.

Opis ten, pióra Jasiczka, choć 
niepozbawiony nieścisłości19, 
a pewnie także i literackich upięk-
szeń, ma również wymierną war-
tość historyczną, jako, że powstał 
na podstawie ustnych relacji sa-
mej Marii Kawik i jej bliskich. Wie-
my więc z niego, iż rodzina Helle-
rów, choć stosunkowo zamożna jak 
na warunki brenneńskie, również 
borykała się z wieloma problema-
mi związanymi z trudem egzysten-
cji w górach, gdzie mieszkańcom 
doskwierał brak chleba i perspek-
tyw awansu gospodarczego i cy-
wilizacyjnego – poprzez trudność  
w dostępie do edukacji i pracy.  
Z drugiej strony relacja ta odnoto-
wuje wyraźnie miłość do słowa pi-
sanego (i polskości), jaka istnia-
ła w rodzinie Hellerów od pokoleń,  
o której wiemy także ze źródeł hi-
storycznych, potwierdzających, 

iż Janowie spod numeru 91 jako 
członkowie Dziedzictwa bł. Jana 
Sarkandra, przez przeszło 40 lat 
( jeszcze nim w 1918 roku nastała 
Polska), pobierali wydawane w Cie-
szynie polskie książki20.

Relacja Jasiczka potwierdza tak-
że, iż chociaż dzieci Jana Hellera 
otrzymały jedynie podstawowe wy-
kształcenie, to oddziaływanie at-
mosfery domu rodzinnego, a także 
– jak wiemy skądinąd – szkoły, ko-
ścioła i środowiska rówieśniczego, 
silnie ugruntowało w nich przywią-
zanie do takich wartości jak: Bóg  
i Ojczyzna. Dowodem tego jest ich 
działalność po 1918 roku, a przede 
wszystkim bezkompromisowa po-
stawa w czasie II wojny światowej. 

W służbie Polsce
Jakie były losy dziesiątego, zna-

nego nam pokolenia brenneńskich 
Hellerów, dzieci Jana Hellera – dzie-
dzica hutniczego gruntu? Otóż  
w dużym stopniu zbieżne były one 
z losami ludzi ich pokolenia, uczest-
nikami dramatycznych wydarzeń  
I połowy XX wieku. Dzieci Jana Hel-
lera, chociaż dorastające w mo-
narchii austro-węgierskiej, Ślązacy  
z krwi, stali się Polakami z wybo-
ru, angażując się w budowę nie-
podległej Polski, w sprawy państwa  
i miejscowego społeczeństwa, mu-
siały za swoje wybory w czasie II 
wojny światowej zapłacić wysoką 
cenę. 

Najstarszy z synów Jana – Karol 
jako 18-latek uczestniczył w III po-
wstaniu śląskim21. Dwadzieścia lat 
później, we wrześniu 1939, roku 
brał udział w wojnie obronnej Pol-
ski, dostając się do niewoli radziec-
kiej, z której jednak udało mu się 
zbiec. Mniej szczęścia miał jego brat 

18. H. Jasiczek, Beskidzka Antygona, „Kalendarz Śląski [na rok] 1966”, s. 70-75.
19. Jednym z błędów powielanych w tej relacji, jest podawana informacja, iż Maria Kawik była najstarszą córką Jana Hellera, błąd ten jest cie-
kawym świadectwem procesu „zapominania” o zmarłych wcześnie dzieciach w rodzinach wielodzietnych, z którym spotykają się genealogo-
wie porównujący wyniki kwerendy archiwalnej z informacjami pozyskanymi w formie ustnej od najbliższej rodziny.
20. Jan Heller młodszy na przełomie XIX i XX wieku niejako „odziedziczył” po ojcu członkostwo w Dziedzictwie, którego należał przez czte-
ry dekady, aż do swej śmierci. Możliwe iż dzięki temu pod strzechy domu Hellerów trafił nawet „Pan Tadeusz” wydany przez Dziedzictwo w 
1906 roku. „Spisy członków Dziedzictwa z lat 1914–1936”, Depozyt Parafii Marii Magdaleny w Cieszynie, Książnica Cieszyńska w Cieszynie (Da-
lej: KCC), RS 318.
21. Nie mamy jednak bliższych informacji na ten temat. Uzupełniając biogram Karola Hellera można dodać, iż dwuletnią służbę wojskową od-
był w 80. pułku piechoty, w miejscowości Słonim na Wileńszczyźnie (prawdopodobnie w latach 1925–1927), w jej ramach spędził pół roku w 
szkole podoficerskiej, co pozwoliło mu zdobyć stopień kaprala. Zob. M. Heller, Karol Heller [biogram], Ludzie zasłużeni dla Brennej i Górek, 
zesp. red. I. Buryan i in., red. wyd. H. Szotek, Brenna Górki 1998, s. 29.
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Wincenty, który ranny w kampanii 
wrześniowej trafił do niemieckiego 
obozu jenieckiego. Tragedia wojny 
bezpowrotnie zmieniła losy rodziny 
Hellerów. O sytuacji i nastrojach, ja-
kie wśród najbliższych Marii Kawik 
panowały podczas pierwszych wo-
jennych świąt Bożego Narodzenia, 
pisała ona:  

23 grudnia 1939 roku nadszedł 
list od drugiego brata Wincentego. 
Jest w niewoli niemieckiej. Był ran-
ny w nogę. Ale teraz mimo tego, że 
się nie wyleczył na nogę, zachorował 
na płuca. Z obozu zwalniają Niemcy 
tych, którzy się podpiszą, że przyjmą 
obywatelstwo niemieckie. Brat pi-
sze: „Ja tego nie zrobię. Wiem, że je-
stem Polakiem, że jestem żołnierzem 
Polski i składałem przysięgę Polsce.  
A zdrajcą i krzywoprzysięzcą nie 
będę. Nie czekajcie na mnie, bo może 

nie wrócę, bo mam gruźlicę”22. 
W rzeczywistości Wincenty  

z obozu jenieckiego został wkrótce 
zwolniony, jednak jego stan był już 
wówczas tragiczny, tak iż nie odzy-
skał pełni sił i coraz bardziej pod-
upadał na zdrowiu. Zmarł w domu 
w grudniu 1943 roku23. 

Nie mniej tragiczne były losy 
starszego z braci – Karola Helle-
ra, który jako członek Związku Po-
wstańców Śląskich był przez Niem-
ców poszukiwany i musiał się ukry-
wać24. Na początku lutego 1942 
roku Karol Heller założył pierwszy 
oddział partyzancki w Brennej, je-
den z pierwszych w Beskidach. Li-
czące 29 partyzantów zgrupowanie 
Hellera podporządkowało się Ryb-
nickiemu Inspektoratowi Armii Kra-
jowej (VI 1943)25. Do oddziału tego 
przyłączyło się z czasem coraz wię-
cej górali dezerterujących z Wehr-

machtu, wśród nich, zbiegły z woj-
ska na pierwszej przepustce, młod-
szy brat Karola – Stanisław26. Jak 
wiemy w kwietniu 1944 roku bracia 
Karol i Stanisław Hellerowie ponie-
śli śmierć, co jednak nie przerwa-
ło działalności brenneńskiego od-
działu, który, pomimo nasilenia re-
presji ze strony wroga, pod nowym 
dowództwem umocnił się liczebnie 
i wzmógł działalność. 

Nie był to jednak koniec drama-
tów i tragedii w rodzinie Hellerów. 
Wojna nie oszczędziła także pozo-
stałych potomków Jónka z Huty, 
synów – walczących na frontach  
w mundurach Wehrmachtu i Pol-
skich Sił Zbrojnych na Zachodzie 
oraz samej Marii i jej dzieci bliskich. 
C.d.n.

 Wójciech Grajewski 

22. M. Kawik, Moje wspomnienia…, s. 18.
23. Miał wówczas ledwo 26 lat. Wybuch wojny i choroba nie pozwoliły mu założyć własnej rodziny. Ponieważ zmarł jako młody narzeczony, 
pożegnano go zgodnie z brenneńską tradycją w uroczysty sposób. Na czele orszaku pogrzebowego szła jego narzeczona ubrana na biało, 
niosąc białą poduszkę, na niej zaś kwiaty, towarzyszyło jej sześć druhen, zaś trumnę ozdobioną szarfami niosło sześciu młodzieńców. Rela-
cja Klary Kawik z 7 listopada 2015.
24. M. Heller, Karol Heller…, s. 30.
25. Raport Komendanta Okręgu Armii Krajowej z 27 XI 1943 r. wymienia dwa plutony oddziałów partyzanckich w Beskidach noszące krypto-
nim „Wędrowiec”, mianowicie pluton Brenna i Ustroń. Pluton Brenna według tegoż raportu składał się z dowódcy (sierżanta piechoty) i 29 lu-
dzi, uzbrojonych w 14 karabinów, 5 dubeltówek, 1 sztucer, 2 flowery i 7 pistoletów, zaś dużo słabszy pluton Ustroń – dowódcy (kaprala) i 12 
podkomendnych zbrojnych w 2 karabiny i 11 pistoletów. Zob. Z. Walter-Janke, SZ – ZWZ – AK na Podgórzu Beskidzkim. „Najnowsze Dzieje Pol-
ski. Materiały i studia z okresu II wojny światowej”, t. XII, Warszawa 1968, s. 107.
26. Zob. D. Jabłońska, Stanisław Heller [biogram], Ludzie zasłużeni…, s. 32.

Widok na centrum Brennej
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Biegali i maszerowali
W ostatnią sobotę wakacji  

w Ośrodku „Pod Brandysem” w Gór-
kach Wielkich odbyła się 4 edycja 
Biegu na Bucze.  W ramach impre-
zy odbyła się rywalizacja w biegu 
głównym na dystansie 5,75 km, na 
tej samej trasie rywalizowali tak-
że zawodnicy i zawodniczki w mar-
szu Nordic Walking. Zmagania do-
rosłych poprzedziły biegi dla naj-
młodszych, którzy swoje boje w po-
szczególnych kategoriach wieko-
wych stoczyli na krótszych dystan-
sach. Punktualnie o 13:00 rozpoczę-
ła się najbardziej oczekiwana tego 
dnia batalia, czyli wspomniany 
wcześniej bieg główny. Swój udział 
zapowiedziało ponad 100 uczestni-
ków, jednak ostatecznie linię mety 
przekroczyło 96 biegaczy i biega-
czek. Bezkonkurencyjny okazał się 
Mateusz Wolnik, który jako jedyny 
w całej stawce i drugi w 4-letniej hi-
storii biegu, pokonał trasę w czasie 
poniżej 21 minut (20:59,7), ociera-
jąc się o rekord trasy, który od  2017 

r. należy do Tomasza Kawika i wy-
nosi 20:54’1. Drugi na mecie poja-
wił się Tomasz Wróbel. Zawodnik 
z Goleszowa startuje w biegu od 
początku jego istnienia, mając na 
swoim koncie dwa zwycięstwa oraz 
dwa drugie miejsca. Podium uzu-
pełnił Łukasz Flisiński. W rywaliza-
cji kobiet po zwycięstwo sięgnęła 
Marcelina Wojtyła, która wyprzedzi-
ła Jadwigę Dybczyńska i Annę Bie-
niecką. 

Po swoje drugie zwycięstwo  
w tym roku w kategorii mężczyzn - 
mieszkańców Gminy Brenna sięgnął 
Tomasz Dybczyński, wyprzedza-
jąc Daniela Dąbrowskiego i Błażeja 
Mendrka. Identyczna sytuacja miała 
miejsce w kategorii kobiet – miesz-
kanek Gminy Brenna, gdzie pierw-
sze miejsce po raz drugi w obecnym 
sezonie wybiegała Jadwiga Dyb-
czyńska, pozostawiając za swoimi 
plecami Magdalenę Matulę-Kisiałę 
oraz Anielę Kierat.

Swoje pięć minut tego dnia mie-

li także zawodnicy Nordic Walking, 
których rywalizacja odbywała się 
równolegle z biegiem głównym, 
na tej samej trasie. W tych zmaga-
niach w kategorii mężczyzn pierw-
sze miejsce zajął Arkadiusz Pu-
stówka, jako drugi finiszował Zdzi-
sław Arendt, trzeci Andrzej Jawor-
ski. Najszybciej wśród kobiet tra-
sę pokonała Iwona Juzof przed Elż-
bietą Żuchowicz i Katarzyna Gaw-
lik-Rybińską. Z uwagi na fakt, że  
w rywalizacji nie wziął udziału ża-
den mieszkaniec Gminy Brenna, 
wyłoniono tylko najlepsze miesz-
kanki w omawianej rywalizacji. To 
miano wywalczyła Marzena Szku-
tek, która na mecie okazała się lep-
sza od Katarzyny Maślanki i Marce-
liny Nittner-Łysek. 

  Krzysztof Gawlas
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Sport
Kolejne zawody na torze Pumptrack

Pumptrack to jeszcze sport dość 
mało popularny i można powie-
dzieć niszowy. Na naszym terenie  
i w okolicach nie brakuje jednak 
jego sympatyków i zwolenników. 
Pasjonaci dwóch kółek szukają co-
raz to nowych wrażeń i alternatyw 
normalnej jazdy. W odpowiedzi na 
te potrzeby na terenie Gminy Bren-
na powstał tor wybudowany w ra-
mach współpracy naszej gminy  
z Gminą Bystrzyca. Projekt nosił na-
zwę „Pumptrack dla każdego”. Zain-
teresowanie tym rodzajem aktyw-
ności sprawiło, że już od 2 lat orga-
nizowane są zawody cyklu „Pump-
trackowy Puchar Brennej”.

W połowie września odbyła się 4 
edycja zawodów, która przyciągnę-
ła na start blisko 30 zawodników  
i zawodniczek. Warto odnotować, 
że rywalizacja co roku przebiega 
w kilku kategoriach wiekowych, co 
sprawia, że w zawodach biorą udział 
także najmłodsi. Cieszy również 
fakt, że coraz więcej mieszkańców 
naszej gminy decyduje się na udział 
w pumptrackowych zmaganiach, 
co widać po wynikach i rezultatach. 
Rekord toru należy do dwóch „lo-
kalsów” – Samuela Kuczery i Huber-
ta Grenia, którzy w 3 edycji uzyskali 
czas 19,15 sek. W omawianej edycji 
wygrali swoje kategorie, odpowied-
nio Junior Chłopcy i Open Mężczyź-
ni. Z dobrej strony pokazali się tak-
że: Dominik Olchawa – 2 miejsce  
w kategorii Open Mężczyźni, Paweł 
Staniek – 2 miejsce (Skrzat Chłop-
cy), Wiktor Gwóźdź oraz Igor Piór 
(odpowiednio 2 i 3 miejsce – Junior 
Chłopcy).

  Krzysztof Gawlas
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Kolejny finał LSD Downhill za nami
Ostatni weekend września  

w Brennej był „ucztą” dla downhil-
lowców, ponieważ na stoku Stare-
go Gronia odbył się finał cyklu za-
wodów Local Series of Downhill 
2019. Rywalizację zainaugurowa-
no w kwietniu na Śnieżnicy w Kasi-
nie Wielkiej. Kolejne zawody odbyły 
się u naszych sąsiadów na Stożku w 
Wiśle, natomiast wspomniany finał 
właśnie w Brennej. 

W sobotę prócz treningów dla 
wszystkich zawodników, odbyły się 
także dodatkowe i bardzo widowi-
skowe konkurencje, takie jak dual 
slalom, „skok w dal” i bunny hop 
challenge. Wszyscy jednak z nie-
cierpliwością wyczekiwali niedzie-

li, by po kolejnej sesji treningowej 
przystąpić i obejrzeć finały, w któ-
rych nie ma już żadnych kalkula-
cji, za to każdy daje z siebie maksi-
mum, jadąc na „krawędzi”, by uzy-
skać jak najlepszy czas gwarantu-
jący wysoką lokatę. Rywalizacja to-
czyła się w kategoriach: hardtail, 
full oraz kobiet. 

Czołowym zawodnikiem cyklu 
jest mieszkaniec Brennej Hubert 
Greń, który co roku zajmuje bardzo 
wysokie lokaty we wspomnianych 
zawodach. Nie inaczej było i tym ra-
zem. Nasz reprezentant, startują-
cy w kategorii Full, po dwóch bar-
dzo dobrych i widowiskowych prze-
jazdach, uplasował się na 3 miejscu. 

Z bardzo dobrej strony pokazał się 
także Samuel Kuczera, który wy-
grał kategorię Hardtail. Samuel po 
pierwszej próbie zajmował czwarte 
miejsce, jednak w drugiej udowod-
nił, że pierwszy przejazd był tyl-
ko „wypadkiem” przy pracy i że to 
jemu należy się zwycięstwo. W za-
wodach prócz wspomnianej dwój-
ki wystartowali jeszcze inni nasi 
mieszkańcy: Kamil Broda, Dominik 
Olchawa, Kacper Bury, Kamil Kesser, 
Kacper Sidzina, Wojciech Madzia. 
Wszystkim gratulujemy ukończenia 
zawodów, życząc dalszych sukce-
sów w kolejnych zawodach.

  Krzysztof Gawlas
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Turniej tenisa ziemnego UKS Brenna - Górki

29 września 2019 r. UKS Brenna - 
Górki hucznie zakończył letni sezon 
treningowy turniejem tenisa ziem-
nego. Wzięło w nim udział 25 za-
wodników nale żących do czterech 
grup wiekowych.

Od maja do września dzieci  
i młodzież intensywnie przygoto-
wywały się trenując dwa razy w ty-
godniu pod okiem trenerów - Zie-
mowita Makucha oraz Joachima 
Giemzy. Serdecznie dziękujemy za 
ogrom włożonej pracy w prowa-
dzeniu profesjonalnych treningów. 

Dziękujemy również Wójtowi Gmi-
ny Brenna - Panu Jerzemu Pilchowi 
oraz Dyrektorowi Ośrodka Promo-
cji, Kultury i Sportu Gminy Brenna 
- Pani Katarzynie Macurze za obec-
ność oraz troskę o naszych pod-
opiecznych. Nagrody dla uczest-
ników ufundowali: Gmina Brenna, 
Hotel Gołębiewski Wisła, Poofi oraz 
Poniwiec Mała-Czantoria. Wywoła-
ły one u dzieci to co najpiękniejsze 
- szczery uśmiech i radość. Ogrom-
ne gratulacje oraz podziękowania 
należą się wszystkim uczestnikom, 

ale także rodzicom za wsparcie przy 
organizacji wydarzenia. Teraz nad-
szedł czas na przygotowania do se-
zonu zimowego, a do tenisa powró-
cimy już w maju.

Jeżeli chciałbyś, aby Twoje 
dziecko również należało do nasze-
go klubu, zapraszamy do kontaktu 
poprzez profil na Facebook’u lub 
adres e-mail uks@brenna.pl 

       Natalia Podżorska
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Ważne	i	przydatne

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.

ISSN 1895-670X
Redakcja: Anna Musioł - Redaktor Naczelny, Katarzyna Macura, Aneta Mędrek, Agata Waliczek, Izabela Piór, Łukasz Muschiol i Krzysztof Gawlas. 
Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów i opracowań nadesłanych tekstów.
Stali Współpracownicy: Dorota Greń - Grajewska, Wojtek Grajewski, Sławomir Horowski, UG Brenna, Gminna Biblioteka Publiczna, GOPS 
i CKiS „Dwór Kossaków”
Wydawca: Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna
43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 77, tel: (33) 85 365 50, e-mail: opkis@brenna.org.pl 
Nakład: 600 egz. 
DTP: Łukasz Muschiol 
Oddano do druku: 15.10.2019 r.
Druk: DRUKARNIA „LASER - GRAF”, Kostrogaj, nr 1, 09-400 Płock

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
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