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byli tu Słowianie”, 
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Drodzy Czytelnicy!
Okres letniego przesilenia ma 

zawsze bardzo ludyczny charak-
ter. A w Brennej szczególnie. Noc 
Świętojańska, poprzedzona zielny-
mi warsztatami, szybko przeszła w 
Dni Dawnych Kultur. Oprócz tego 
pasterskie imprezy, Przegląd Ze-
społów Wiejskich… To bardzo duża, 
barwna i sielska kumulacja. To był 

przyjemny miesiąc. Choć bardzo 
pracowity. Sezon w pełni i mam na-
dzieję, że dzięki dobrej pogodzie 
wszyscy, którzy mają teraz okazję 
zarobić, będą zadowoleni z efektów 
swojej pracy i dołączą do nas pod-
czas… dożynek. W Gminie Brenna 
zajęć nie brakuje. I nie tylko mowa 
o tych przyjemnych zajęciach, któ-

re oferujemy wypoczywającym  
u nas gościom. Zajrzyjcie do Wieści, 
by zobaczyć co udało nam się w mi-
nionym miesiącu zrobić. 

  Anna Musioł
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Jakże barwnie opisuje miesiąc li-
piec nasza pisarka Zofia Kossak „…
Gdyby miesiące posiadały herby, li-
piec powinien otrzymać jako godło 
złotą pszczołę. … Lipcowy miód jest 
najlepszym z miodów ponieważ za-
chowuje w sobie energię słoneczną. 
… Miesiąc lipiec wyraża się przede 
wszystkim zapachem. Nie tylko lipy 
zmieniają proces oddychania w roz-
kosz. Wszystko pachnie. Tu las so-
snowy rozgrzany, tam przydrożna 
macierzanka, opodal pole żółtego 
łubianu … „(*). Niespotykane czerw-
cowe upały przyprawiały o ból gło-
wy szczególnie rolników, którzy spo-
glądając w niebo wypatrywali zba-
wiennego deszczu. Piękną soczystą 
zieleń rozłożoną harmonijnie na łą-
kach palące promienie słońca za-
mieniły w pożółkły kolor jesiennych 
ściernisk.  Czy zboże wyrośnie? Czy 
dojrzałe kłosy pochylą się na spotka-
nie żniwiarza? - to istotne pytania  
w perspektywie drugiej połowy lipca 
kiedy to rozpoczynają się żniwa. To 
przecież istota pracy rolnika, o której 
myśli i dla której trudzi się przez cały 
rok. Lipiec jest też punktem szczyto-
wym roku, od którego rozpoczyna 
się  kierunek ku nieuniknionej jesie-
ni. Dzień też staje się coraz krótszy. 
Dobrze, że staramy się o tym nie my-
śleć bo to przecież połowa lata, peł-
nia wakacji, upragnionych urlopów, 
zasłużonego wypoczynku. Jesteśmy 
świadkami realizacji wielu wspa-
niałych wydarzeń bogatego kalen-
darza kulturalno-sportowego, któ-
ry przygotował i realizuje nasz Ośro-
dek Promocji Kultury i Sportu. Na 
uwagę zasługują jak zawsze wyjąt-
kowe obchody Nocy Świętojańskiej, 
Dni Dawnych Kultur, imprezy pa-
sterskie na szałasach, ziołowe wtor-
ki z zielarką w Przytulii, plenerowy 
Teatr dla Dzieci, Wojewódzki Prze-
gląd Wiejskich Zespołów Artystycz-
nych, Mistrzostwa Górali Karpackich 
w Koszeniu Łąki, Wieczory Muzyczne  
w Leśnicy, zawody sportowe w ko-
larstwie górskim, Disco Party, Gram 
i Bucze to tylko, niektóre wydarzenia 
zrealizowane w ostatnim czasie i za-
prezentowane na łamach „Wieści”. To 
też wielki wysiłek i duży wkład pracy 

organizatorów, za który bardzo ser-
decznie dziękujemy. Szanowni Pań-
stwo głośno w ostatnim czasie zro-
biło się o planowanej w naszej gmi-
nie inwestycji turystycznej Centrum 
Aktywnego Wypoczynku. Otóż jed-
na z organizacji ekologicznych, któ-
ra jest przeciwna tej inwestycji opu-
blikowała w mediach społecznościo-
wych informację, która wprowadzi-
ła wszystkich zatroskanych i zainte-
resowanych rozwojem naszej gminy  
w błąd. Dementując te doniesienia 
wydałem stosowne oświadczenie, 
które znajduje się na naszej gminnej 
stronie internetowej i zostało rów-
nież rozesłane do mediów. Oto jego 
treść: 

„W związku z pojawiającymi się  
w ostatnich dniach wprowadzający-
mi w błąd doniesieniami medialny-
mi związanymi z rzekomym brakiem 
możliwości uchwalenia zmian planu 
zagospodarowania przestrzennego 
w rejonie góry Kotarz w Brennej in-
formujemy, iż wiadomości te są nie-
prawdziwe. Uchylona i przesłana do 
ponownego rozpatrzenia przez Sa-
morządowe Kolegium Odwoławcze 
decyzja Starosty Cieszyńskiego do-
tyczyła zniesienia ochronności frag-
mentu lasu. Postępowanie w tej 
sprawie prowadzone było na wnio-
sek zespołu projektowego Centrum 
Aktywnego Wypoczynku skierowa-
ny do Starosty Powiatowego w Cie-
szynie i nie ma absolutnie żadnego 
wpływu na prowadzone przez Gminę 
Brenna procedury związane ze zmia-
ną planu zagospodarowania prze-
strzennego. Pragnę uspokoić wszyst-
kich zainteresowanych, że procedu-
ra jest nadal prowadzona przez nasz 
urząd. Na bieżąco współpracujemy 
również z zespołem ekspertów zaj-
mujących się tematyką szeroko po-
jętej ochrony przyrody, aby zacho-
wać i ochronić miejsca cenne przy-
rodniczo. Podkreślam również, że 
wszyscy mieszkańcy mogli wyrażać 
swoją opinię w temacie planowane-
go zagospodarowania góry Kotarz.  
W trakcie dyskusji publicznej, która 
odbyła się w dniu 10 czerwca br. spo-
tkaliśmy się z pojedynczymi głosami 

krytyki natomiast pozostali uczest-
nicy dyskusji  wyrazili swoje głębo-
kie poparcie dla przygotowywanych 
zamierzeń. Na podstawie wielu spo-
tkań i rozmów stwierdzam, że zna-
cząca większość mieszkańców jest 
za rozwojem Gminy i popiera plano-
waną inwestycję. W prowadzonych 
działaniach staram się brać pod uwa-
gę wszystkie głosy, które mogą przy-
czynić się do rozwoju Gminy i popra-
wić jakość życia mieszkańców.  Jesz-
cze raz pragnę podziękować za życz-
liwość i wsparcie mieszkańców”. 
 Drodzy czytelnicy wiele dobrego 
również podziało się w ostatnim cza-
sie w temacie prowadzonych inwe-
stycji, wspomnę o poprawie jako-
ści nawierzchni na naszych drogach 
szczegółowo opisanych na kolejnych 
stronach gazetki. Skala inwestycji  
w tym obszarze jest ogromna ale 
nieprzerwalnie ją realizujemy. Na ko-
niec zapraszam Wszystkich do sko-
rzystania z ciekawych atrakcji na-
szego kalendarza kulturalno-sporto-
wego przygotowanego na sierpień.  
W sposób szczególny zapraszam na 
jubileuszowe 30-te Dożynki Ekume-
niczne, które odbędą się 25 sierpnia. 
Wspólnie z małżonką przesyłamy 
Wszystkim serdeczne pozdrowienia.  
 (*)„Rok Polski” Zofia Kossak, 2017 r., 
str. 102, 103, ” 

Jerzy Pilch

Wójt Gminy Brenna



4Strona 4 Wieści znad Brennicy

W
ie

śc
i z

na
d

 B
re

nn
ic

y
Informacje/Wydarzenia

Wotum zaufania i absolutorium dla wójta
Rada Gminy Brenna udzieliła 

wójtowi Jerzemu Pilchowi wotum 
zaufania oraz absolutorium za wy-
konanie ubiegłorocznego budżetu. 
W obu przypadkach radni podjęli 
decyzję jednomyślnie.

W tym roku, w wyniku nowych 
przepisów prawa, Rada Gminy Bren-
na po raz pierwszy miała zająć sta-
nowisko w sprawie wotum zaufania 
dla wójta Jerzego Pilcha. Decyzję  
w tej sprawie poprzedzić musia-
ła analiza dokumentu o nazwie Ra-
port o stanie  Gminy Brenna, któ-
ry przygotowało Stowarzyszenie 
Wspierania Inicjatyw Gospodar-
czych Delta Partner. Przedstawiono 
w nim politykę finansową oraz in-
westycyjną Gminy, jej sytuację go-
spodarczą i demograficzną, a tak-
że kwestie związane z gospodarką 
odpadami, oświatą i kulturą, ochro-
ną środowiska, szeroko rozumia-
nym bezpieczeństwem, utrzyma-
niem dróg, dotacjami dla organiza-
cji pozarządowych, lokalną admini-
stracją, a także aktywnością uchwa-
łodawczą radnych. Między innymi 
wymieniono tam główne inwesty-
cje zrealizowane w Gminie Brenna 
w 2018 roku, czyli rozbudowę sie-
ci wodociągowej w Brennej Leśnicy  
i w Górkach Wielkich (wartość 2 693 
936 zł), termomodernizację budyn-
ku Szkoły Podstawowej nr 2 z wy-
korzystaniem odnawialnych źródeł 
energii (wartość 2 019 594 zł), reali-
zację projektu „Beskid Śląski wspól-
ne dziedzictwo” w ramach którego 
budynek „Starego Kina” zaadapto-
wano na Beskidzki Dom Zielin „Przy-
tulia” (wartość 1 519 917 zł), moder-
nizację dróg (wartość 1 292 270 zł) 
oraz budowę wodociągu przy ulicy 
Leśników i Wiązowej (wartość 661 
878 zł). A także zamieszczono in-
formację o tym, że w Gminie Bren-
na nie tylko przybywa mieszkań-
ców, ale także osób prowadzących 
działalność gospodarczą. Jako je-
den z atutów Brennej i Górek au-
torzy Raportu wymieniają dużą 
dynamikę wzrostu liczby miejsc  
w publicznych przedszkolach, który  

w latach 2015-2018 wyniósł aż 
41,6%. W dokumencie tym szczegó-
łowej analizie poddano na przykład 
bieżące utrzymanie dróg, na co wy-
dano w 2018 roku blisko 2,5 miliona 
zł. Największe wydatki w ramach tej 
kwoty to remonty cząstkowe dróg 
gminnych liczących około 110 ki-
lometrów (477 679 zł), remont uli-
cy Olszyna w Górkach Wielkich (379 
000 zł), remont ulicy Zimna Woda  
w Brennej (269 567 zł) i remont ulicy 
Łączka w Górkach Małych (262 437 
zł). We wnioskach zawartych w Ra-
porcie o stanie Gminy Brenna czy-
tamy między innymi: „Bardzo po-
zytywnym działaniem jest popra-
wianie zagospodarowania terenów 
z punktu widzenia mieszkańców 
oraz turystów. Modernizacja i po-
wstawanie placów zabaw oraz two-
rzenie ścieżek rowerowych podno-
szą jakość życia i atrakcyjność całej 
gminy. Należy wysoko ocenić efek-
tywność i profesjonalizm funkcjo-
nowania Gminnego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w Brennej. Poza ob-
ligatoryjnymi działaniami wynika-
jącymi z przepisów prawa, GOPS 
w imieniu Polskiego Komitetu Po-
mocy Społecznej zajmuje się wyda-
waniem bezpłatnej żywności w ra-
mach Programu Operacyjnego Po-
moc Żywnościowa 2014-2020. Ar-
tykuły spożywcze wydawane są  
w ramach POPŻ z Europejskie-
go Funduszu Pomocy Najbardziej 
Potrzebującym FEAD. Bardzo po-
zytywnie należy ocenić działa-
nia związane z funkcjonowaniem 

Ośrodka Promocji, Kultury i Spor-
tu w Brennej. Szczególnie w kon-
tekście prowadzenia Beskidzkiego 
Domu Zielin „Przytulia”, jak również 
realizacji działań promocyjnych 
oraz animacyjnych i sportowych na 
terenie gminy.”

Po analizie Raportu o stanie 
Gminy Brenna radni z Brennej i Gó-
rek jednogłośnie udzielili wójtowi 
Jerzemu Pilchowi wotum zaufania.

Drugą, bardzo ważną kwestią 
w porządku obrad czerwcowej se-
sji Rady Gminy Brenna było abso-
lutorium dla wójta za wykonanie 
ubiegłorocznego budżetu. Docho-
dy zrealizowano w 93 procentach 
(co ważne, stopień realizacji gene-
rujących najwyższe wpływy jakie 
mają miejsce z tytułu podatku do-
chodowego od osób fizycznych wy-
niósł aż 98,7%), a wydatki w 86,7 
procentach. Deficyt budżetowy wy-
niósł 2,5 miliona zł, co biorąc pod 
uwagę planowany pierwotnie defi-
cyt na poziomie blisko 7 milionów 
zł, jest dobrym wynikiem. Znaczącą 
pozycję w dochodach samorządu  
w 2018 roku stanowiły dotacje roz-
wojowe pozyskane spoza gminne-
go budżetu, które wyniosły 4 769 
441 zł, o 453 151 zł więcej, niż po-
czątkowo przewidywano. Podczas 
sesji na pytanie Seweryna Grenia, 
wiceprzewodniczącego Rady Gmi-
ny Brenna o zadłużenie samorzą-
du, skarbnik Gminy Brenna Joan-
na Macura odpowiedziała, że wy-
nosiło ono na koniec 2018 roku 26 
milionów zł i było o 3,1 miliona zł 



5 Strona 5

W
ieści znad

 Brennicy

Wieści znad Brennicy

Informacje/Wydarzenia
wyższe niż rok wcześniej. Jednocze-
śnie jednak w wyniku zrealizowa-
nych inwestycji, w ciągu 2018 roku 
wartość gminnego majątku wzrosła  
o 10,1 miliona zł, czyli o 7 milionów 
zł więcej niż wyniosła kwota, o jaką 
powiększyło się zadłużenie Gminy.

Regionalna Izba Obrachunkowa 
w Katowicach na temat wykonania 

ubiegłorocznego budżetu Gminy 
Brenna wydała pozytywną opinię, 
a Komisja Rewizyjna Rady Gminy 
Brenna po zapoznaniu się z realiza-
cją budżetu oraz stanowiskiem RIO 
złożyła wniosek, aby wójtowi Jerze-
mu Pilchowi udzielić absolutorium. 
Radni z Brennej i Górek jednogło-
śnie poparli ten wniosek.

- Serdecznie dziękuję za udzie-
lenie absolutorium. To dla mnie 
aprobata naszych wspólnych dzia-
łań, których w roku 2018 było wiele,  
a wszystkie one były poprze-
dzone rzetelną i merytorycz-
ną dyskusją – powiedział po gło-
sowaniu wójt Jerzy Pilch.    
  S.Horowski

Pożegnanie dyrektorów

Komunikat ZBGK

27 czerwca podczas sesji Rady 
Gminy Brenna uroczyście pożegna-
no odchodzących na emeryturę 
dwoje dyrektorów gminnych placó-
wek oświatowych: Marię Greń - dy-
rektor Przedszkola Publicznego nr 
1 w Brennej i Karola Niedźwieckie-
go - dyrektora Szkoły Podstawowej 
w Górkach Wielkich.

Przewodniczący Rady Gminy 
Brenna Marcin Janasik oraz wójt 
Jerzy Pilch dziękowali obu dyrek-
torom za wielkie zaangażowanie  
w pracę zawodową, wzorowe kie-
rowanie powierzonymi im placów-
kami oświatowymi oraz pozytywne 
zmiany, jakie pod ich rządami prze-
szło zarówno Przedszkole Publiczne 
nr 1 w Brennej, jak i Szkoła Podsta-
wowa w Górkach Wielkich. Przed-
stawiciele samorządu obu dyrek-
torom dziękowali również za trud, 
czas i pracę jakie poświęcili na rzecz 
dzieci i młodzieży z Brennej i Górek. 
- Wszystkich Państwa osiągnięć wy-
mienić dziś nie sposób, ale zosta-
ją one – z wielką wdzięcznością –  
w naszej pamięci. Cieszymy się bar-
dzo, że Wasz talent nie poszedł na 
marne, ale rozkwitł na rzecz spo-
łecznego dobra – mówił do Marii 

Greń i Karola Niedźwieckiego wójt 
Jerzy Pilch.

 Nasza redakcja poprosiła obu 
dyrektorów o krótkie wywiady. 

Rozmowa z Panią Marią Greń:
- Jak to się stało, że została 

Pani nauczycielką w przedszko-
lu, a nie na przykład lekarką, pie-
lęgniarką, urzędniczką czy praw-
niczką?

- W moim przypadku wybór za-
wodu był dobrze przemyślaną  
i ugruntowaną decyzją. Kiedy by-
łam uczennicą piątej klasy szkoły 
podstawowej, moja sąsiadka, nota 
bene wspaniała pedagog, a potem 
wieloletnia dyrektor szkoły w Gór-
kach, urodziła córeczkę, w której 
się zakochałam. I od tego momen-
tu wiedziałam, że moje zawodowe 
życie musi być związane z dziećmi. 
Chciałam pracować w przedszko-
lu, a jako jedyną alternatywę bra-
łam pod uwagę pracę pielęgniar-
ki na oddziale dziecięcym. Uda-
ło mi się spełnić marzenie o pracy  
w przedszkolu i nigdy tego nie ża-
łowałam. Gdybym jeszcze raz miała 
podjąć decyzję o wyborze zawodu, 
bez chwili wahania wybrałam bym 

tak samo.
- Kierowała Pani Przedszkolem 

Publicznym nr 1 w Brennej blisko 
dwie dekady. Jakie było Pani naj-
ważniejsze zadanie jako dyrekto-
ra tej oświatowej placówki?

- Cały czas moim absolutnym 
priorytetem było zapewnieniem 
przychodzącym do przedszkola 
dzieciom jak najlepszych warun-
ków. I to pod każdym względem. 
Kwestia pierwsza - pracownicy 
przedszkola muszą się tu czuć do-
brze, bezpiecznie i wykonywać swe 
obowiązki w przyjaznej, wręcz ro-
dzinnej atmosferze, bo tylko wów-
czas możemy powierzanym nam 
dzieciom zapewnić takie same wa-
runki, to znaczy pełne poczucie 
bezpieczeństwa i rodzinną, przy-
jazną atmosferę. Po drugie stara-
łam się poprawić sytuację material-
ną przedszkola, a przez to zapew-
nić dzieciom lepsze warunki do na-
uki i zabawy. Dzięki zaangażowa-
niu władz Gminy Brenna w 2009 
roku przedszkole przeszło grun-
towną modernizację, w ramach któ-
rej budynek nie tylko został osuszo-
ny i ocieplony, ale także na potrze-
by przedszkola zaadaptowano jego 

Przypominamy, że w ramach 
świadczonych przez Zakład Bu-
dżetowy Gospodarki Komunalnej  
w Brennej usług, odpady komu-
nalne odbierane są  sprzed posesji  
w dniach wyznaczonych harmo-
nogramem.

W związku z ogrodzeniem i za-

mknięciem od lipca 2019 r. terenu 
przy ZBGK pozostawianie odpadów 
przy siedzibie Zakładu poza godzi-
nami pracy nie będzie możliwe.

Odpady inne niż zmieszane ko-
munalne tj: trawa, odpady wiel-
kogabarytowe, odpady remonto-
wo-budowlane, mogą być odebra-

ne po wcześniejszym uzgodnieniu  
z Zakładem za dodatkową opłatą.

ZABRANIA SIĘ! pozosta-
wienia odpadów przed za-
mkniętą bramą Zakładu. 
 
   ZBGK
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poddasze, dzięki czemu możemy 
teraz przyjmować o 25 dzieci wię-
cej czyli razem 75 maluszków. Prócz 
tego w trakcie wspomnianego re-
montu rozbudowano i wyposażo-
no w nowoczesne urządzenia kuch-
nię, uzyskano nowe pomieszcze-
nia, w tym pokój do indywidualnej 
pracy z dzieckiem, stworzono nową 
szatnię oraz nowe łazienki. Zadba-
no również o ekologię, bo zmoder-
nizowano ogrzewanie gazowe oraz 
zamontowano solary. Poprawiło się 
również wyposażenie przedszkola, 
gdyż otrzymaliśmy nowe kompute-
ry.

Udało się mi także doprowa-
dzić przedszkolny ogród do takie-
go stanu, o jakim marzyłam od po-
czątku mojej pracy tutaj, czyli od 
1980 roku. To znaczy piaskownice 
są nakryte, płoty siatkowe zakry-
te przez zielone żywopłoty, a dzie-
ci mają całą gamę urządzeń do za-
bawy. Placówka została wzbogaco-
na o tablicę multimedialną. Wszyst-
kie wymienione pod koniec zaku-
py mogliśmy zrobić dzięki finanso-
wemu wsparciu rodziców naszych 
podopiecznych, gdyż takie wydatki 
przekraczały możliwości budżeto-
we przedszkola. Jedną z form pozy-
skiwania dodatkowych środków fi-
nansowych była loteria fantowa or-
ganizowana podczas dorocznego, 
rodzinnego pikniku, jaki od kilku-
nastu lat odbywa się w przedszkolu. 
Wreszcie po trzecie zawsze miałam 
czas na rozmowę z rodzicami dzie-

ci aby z jednej strony wysłuchać ich 
uwag, a z drugiej aby przybliżać im 
cele wychowania przedszkolnego. 
Udało mi się również zorganizować 
w przedszkolu pomoc dla dzieci  
w osobach logopedy i psychologa.

- A skąd wziął się Pani pomysł 
na stworzenie dziecięcej grupy 
muzyczno-tanecznej „Małe Goro-
liczki”?

- Jestem stela, czuję się bardzo 
związana z moją małą ojczyzną  
i właśnie z tego przywiązania do 
tradycji oraz regionu wzięło się ma-
rzenie stworzenia dziecięcej grupy 
regionalnej. Długo i mozolnie prze-
kuwałam to marzenie w konkret. 
Najpierw sama, od czasu do czasu 
chodziłam do przedszkola w stroju 
ludowym, który sama uszyłam. Wi-
działam, że podobało się to zarów-
no dzieciom jak i rodzicom, a stąd 
był już tylko krok do utworzenia  
w przedszkolu takiego regionalne-
go zespołu dziecięcego. Nie ukry-
wam, że kluczowe okazało się zdo-
bycie unijnych środków (tu przy-
szedł z pomocą Urząd Gminy) na 
uszycie ludowych strojów cieszyń-
skich i góralskich dla trzynastu par 
dzieci, bo potem pozostało jedynie 
ćwiczyć z maluchami, które chętnie 
się do zespołu garnęły. Teraz „Małe 
Goroliczki” nie tylko uświetnia-
ją wszystkie uroczystości w przed-
szkolu ale także odwiedzają domy 
seniorów i występują podczas róż-
nych spotkań oraz uroczystości na 
terenie Gminy Brenna.

Rozmowa z Panem Karolem 
Niedźwieckim:

- Do oświaty trafił Pan w 1983 
roku jako nauczyciel matematy-
ki. Dlaczego został Pan nauczy-
cielem i dlaczego wybrał Pan ma-
tematykę?

- Matematykę i fizykę lubiłem 
od dziecka i właśnie te przedmio-
ty były moim szkolnym konikiem. 
A podczas studiów na Politechni-
ce Śląskiej w Gliwicach, gdzie wy-
magano od nas naprawdę dużej 
wiedzy matematycznej, polubiłem 
tę naukę jeszcze bardziej. Więc na-
uczyciel matematyki to był niejako 
naturalny wybór, będący kontynu-
acją wcześniejszych zainteresowań.

- Szkołą w Górkach kierował 
Pan przez dwadzieścia lat. Jak  
w tym czasie zmieniła się ta 
oświatowa placówka?

- Zmiana była znacząca, ale nim 
powiem o niej dokładniej, chciał-
bym podkreślić, że jeszcze przed 
objęciem funkcji dyrektora szko-
ły, zabiegałem o jej materialny roz-
wój jako radny i samorządowiec 
Gminy Brenna. A co udało się przez 
te wszystkie lata zrobić? Najpierw 
gruntownie wyremontowano to-
alety, których stan był naprawdę 
tragiczny. Potem przyszedł czas na 
przebudowę konstrukcji przecie-
kającego dachu. To był wyjątkowo 
twardy orzech do zgryzienia, gdyż 
inwestycja była bardzo kosztowna, 
a potrzeby inwestycyjne w gminie 
ogromne. Pomogło to, że udało się 
nam zdobyć dodatkowe fundusze 
na ten cel, które przekazała Teleko-
munikacja Polska S.A. w zamian za 
możliwość organizowania w szkole 
bezpłatnych kolonii dla dzieci swo-
ich pracowników. Tym argumentem 
przekonaliśmy większość radnych, 
a dzięki przebudowaniu konstrukcji 
dachu udało się znacząco powięk-
szyć powierzchnię użytkową szko-
ły. To znaczy uzyskaliśmy dodatko-
we sale lekcyjne i wiele innych po-
mieszczeń. Następnie szkoła zosta-
ła w całości ocieplona co połączo-
no z kompleksową wymianą sto-
larki okiennej. Gdy w programach 
nauczania zwiększono liczbę lek-
cji wychowania fizycznego, dotych-
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czasowa, nieduża salka gimnastycz-
na, zrobiła się zdecydowanie za cia-
sna. Zaczęliśmy więc starania o bu-
dowę przy szkole pełnowymiaro-
wej hali sportowej. Łatwo nie było 
ale koniec końców sztuka się uda-
ła. Potem na boisku do koszykówki 
i piłki ręcznej położona została na-
wierzchnia asfaltowa, a w starej sal-
ce gimnastycznej wymieniona zo-
stała podłoga. Trzy lata temu teren 
boiska piłkarskiego został w całości 
ogrodzony i wreszcie skończył się 
problem piłek lądujących w rejonie 
ulicy lub nawet w rzece. To te naj-
poważniejsze, zrealizowane inwe-
stycje, ale trzeba również pamiętać, 
że diametralnie zmieniło się też wy-
posażenie szkoły, które obecnie jest 
nowoczesne i może być powodem 
do dumy.

- Lista tego, co w okresie pań-
skich rządów udało się w szkole 
zrobić, jest wyjątkowo długa.

- Rzeczywiście, szkoła bardzo się 
zmieniła ale zawsze podkreślam, że 
to nie tylko moja zasługa. Bez do-
brej woli i wsparcia ze strony samo-
rządu Gminy Brenna, który jest wła-
ścicielem tego obiektu, tak rady-
kalna zmiana na lepsze nie byłaby 
możliwa. Korzystając z okazji pra-
gnę więc serdecznie podziękować 
poprzednim wójtom, czyli Tade-
uszowi Mendrkowi i Iwonie Szarek 
oraz obecnemu gospodarzowi Gmi-
ny, Jerzemu Pilchowi, za pomoc, 
życzliwość i współpracę. Wiem, że 
czasami mieli już serdecznie dosyć 
mojego nagabywania na temat po-
trzeb szkoły w Górkach ale zawsze 
mnie wysłuchiwali, a potem wspie-
rali.

- A co uważa Pan za swój naj-
większy zawodowy sukces?

- Myślę, że powstanie pełnowy-
miarowej hali sportowej, bezpo-
średnio związanej z gmachem szko-

ły, dzięki czemu uczniowie idąc tam 
na lekcje wychowania fizycznego 
nie muszą wychodzić na zewnątrz. 
Przeforsowanie tego pomysłu kosz-
towało mnie dużo zdrowia i ener-
gii, gdyż budowa hali w tym wła-
śnie miejscu nie była zadaniem ła-
twym z uwagi na sąsiednią skarpę, 
którą częściowo trzeba było zniwe-
lować, a potem umocnić teren. Po-
jawiały się więc propozycje, aby bu-
dować salę gdzieś indziej, nieco da-
lej od szkoły, do czego nie chcia-
łem dopuścić. Były też głosy suge-
rujące, że pełnowymiarowa hala nie 
jest potrzebna, że wystarczy mniej-
szy obiekt, choć taki nie mógł roz-
wiązać naszych problemów. Posta-
wiłem na swoim, z czego bardzo się 
cieszę, bo życie pokazało, iż było to 
dobre rozwiązanie.

                 
    S.Horowski

Remont drogi powiatowej
Trwa remont liczącego około 

kilometr odcinka ulicy Góreckiej  
w Brennej, która stanowi część dro-
gi powiatowej 2602 S Skoczów – 
Brenna. Wraz z nawierzchnią jezd-
ni naprawiony zostanie biegnący 
obok chodnik.

Inwestycję zlecił powiat cieszyń-
ski, realizuje ją bielska firma „Ra-
dex”, a zakończenie prac nastąpić 
ma do 31 października. Koszt re-
montu to 1 085 604 zł, z czego 325 
680 zł (czyli 30 procent) stanowi 
wkład Gminy Brenna. Z reguły, w ra-
mach współpracy z powiatem, sa-
morząd Gminy Brenna wspierał in-
westycje na powiatowych drogach 
położonych na swoim terenie w 25 
procentach. Tym razem udział wy-
niósł 30 procent z uwagi na fakt, 
że razem z ulicą remontowany jest 
także chodnik, z którego korzysta-
ją głównie mieszkańcy gminy oraz 
odwiedzający ją turyści. Prowa-
dzona modernizacja ulicy Górec-
kiej wymusiła wyłączenie z ruchu 
jednego pasa drogi i wprowadze-
nie ruchu wahadłowego. - To bar-
dzo ważna, wręcz strategiczna arte-

ria komunikacyjna, od której drożno-
ści zależy sprawność przejazdu przez 
naszą gminę. Dlatego bardzo zale-
ży nam na tym, aby była ona w od-
powiednim stanie, a prowadzony re-
mont do tego się przyczyni. Jedno-
cześnie chciałbym podziękować za 
wyjątkowo dobrą współpracę Panu 
Staroście Mieczysławowi Szczurkowi 
oraz Pani Magdalenie Suchanek-Ko-
walskiej, dyrektor Powiatowego Za-
rządu Dróg Publicznych w Cieszy-
nie. Nie ukrywam, że bardzo cieszy 
nas duża skala remontów prowadzo-
nych w ostatnich latach na drogach 
powiatowych biegnących przez Gmi-

nę Brenna. Przypomnę, że gruntow-
na modernizacja była prowadzona 
na ulicy Leśnica, na ulicy Bielskiej, na 
ulicy Szpotawickiej oraz na ulicy Zo-
fii Kossak. Wiemy, że projektowany 
jest remont kolejny odcinka drogi po-
wiatowej 2602 S Skoczów – Brenna, 
a konkretnie ulicy Breńskiej na odcin-
ku od ronda w Górkach do ulicy Stara 
Droga. Liczy on około kilometr dłu-
gości i kiedy dojdzie do jego moder-
nizacji, nasz samorząd również za-
mierza w tym zadaniu uczestniczyć 
finansowo – mówi wójt Jerzy Pilch.

  
    S.Horowski
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Bezpieczniej przy ulicy Bukowej

Koniec remontu ulicy Jatny

Gmina Brenna na liczącym blisko 
300 metrów odcinku chodnika przy 
ulicy Bukowej zamontowała ponad 
100 metalowych słupków. Inwesty-
cja ta ma poprawić płynność ruchu 
oraz zwiększyć bezpieczeństwo.

Ulica Bukowa w Brennej to 
część drogi 2602 S Skoczów – Bren-
na, a 135 słupków zamontowano  
w chodniku na liczącym 270 me-
trów odcinku między Chrobaczym  
a Jawornikiem. Wójt Jerzy Pilch wy-
jaśnia, że mieszkańcy już od kilku 
lat zgłaszali problem parkujących 
tam – wbrew zakazowi - w week-
endy samochodów, które stwarzały 
poważne problemy. - Z jednej strony 
parkujące auta, których często były 
dziesiątki, po prostu tamowały ruch 
zajmując część jezdni, przez co swo-
bodne wyminięcie się jadącego ulicą 
autobusu oraz samochodu osobowe-
go stawało się trudne i powodowa-
ło zatory. Powtarzały się także przy-
padki dobrze znane z sąsiedniego 
Szczyrku, gdy próbujący zaparkować 
lub włączyć się do ruchu samochód 
tarasował ruch i powodował po-
wstawanie dużego drogowego kor-
ka. Sprawa druga to kwestia bezpie-
czeństwa. Parkujące samochody ta-
rasowały spory fragment chodnika, 
co sprawiało, że piesi nie mogli tam 
swobodnie przejść i bywało, iż ob-
chodząc auta wchodzili na jezdnię. 

Czasami miejsca na chodniku zosta-
wało tam tak mało, iż nie można było 
przejść mając ze sobą dziecięcy wó-
zek. Istniało również poważne ryzy-
ko wbiegnięcia na drogę dziecka zza 
parkującego samochodu, czy nie-
spodziewanego wyjścia ze stojącego 
auta kierowcy lub pasażera prosto 
pod koła jadących ulicą pojazdów. 
Szukaliśmy różnych rozwiązań tego 
problemu, między innymi poprzez 
współpracę z policją, ale skala zjawi-
ska była tak duża, że jedyne co wcho-
dziło w grę, to zamontowanie słup-
ków uniemożliwiających tam parko-
wanie aut – mówi wójt Jerzy Pilch.

Montaż słupków kosztował 
gminną kasę około 30 tysięcy zł.  
W razie potrzeby słupki można od-
kręcić i władze Gminy Brenna nie 

wykluczają, że będą tak robić w zi-
mie, gdy problem parkowania aut 
przy ulicy Bukowej znika, a pojawia 
się konieczność odśnieżania zarów-
no drogi jak i chodnika.

Niemal natychmiast po zamon-
towaniu słupków przy ulicy Buko-
wej pojawiły się pytania o to, czy 
nie lepiej byłoby w tym miejscu zor-
ganizować płatny parking, z które-
go dochód zasilałby samorządową 
kasę? - Osobom sugerującym możli-
wość stworzenia przy ulicy Bukowej 
płatnego parkingu przypominam, iż 
zgodnie z obowiązującymi przepisa-
mi. Naszymi działaniami staramy się 
poprawić płynność ruchu oraz zwięk-
szyć bezpieczeństwo – mówi wójt Je-
rzy Pilch.

  S.Horowski

Nastąpił końcowy odbiór re-
montu ulicy Jatny w Brennej. Inwe-
stycja kosztowała gminny budżet 
150 tysięcy zł.

Remont nawierzchni ulicy Jat-
ny zrealizowało żywieckie Przedsię-
biorstwo Robót Budowlanych „Dro-
bud”. W ramach wykonanych prac, 
które objęły 180 metrów drogi, nie 
tylko położono nową nawierzch-
nię asfaltową, ale także dokonano 
profilowania poboczy, wymieniono 
zniszczone odwodnienie oraz za-
montowano bariery energochłon-

ne na odcinku liczącym 40 metrów. 
Koszt inwestycji wyniósł 150 614 zł. 
- Ulica Jatny to kolejna gminna dro-
ga, którą udało się nam wyremonto-
wać. Dzięki zrealizowanej inwestycji 
jazda tą ulicą będzie nie tylko dużo 
bardziej komfortowa, ale także bez-
pieczniejsza. Cieszy fakt, iż systema-
tycznie poprawia się stan dróg w na-
szej gminie – mówi wójt Jerzy Pilch.

  S.Horowski



9 Strona 9

W
ieści znad

 Brennicy

Wieści znad Brennicy

Informacje/Wydarzenia
Remont z dużym dofinansowaniem

Łęgowa jak nowa

Zakończył się remont ulicy Rol-
niczej w Brennej. Tę gminną drogę 
zmodernizowano z bardzo dużym, 
bo wynoszącym aż 80 procent, do-
finansowaniem z budżetu państwa.

Remont ulicy Rolniczej trwał od 
końca maja do połowy lipca, a wy-
konało go firma „Dromost” z Bren-
nej. Prace polegały między innymi 
na ścinaniu i profilowaniu podłoża 
drogi, wykonaniu nawierzchni z as-
faltobetonu, wykonaniu zjazdów na 
posesje, profilowaniu i utwardzeniu 
poboczy, ułożeniu ażurowych płyt 
na skarpach rowu oraz wykona-
niu ścianek czołowych na przepu-
stach. Inwestycja, która objęła 135 
metrów gminnej drogi, kosztowała 
165 319 zł, z czego dofinansowanie 
z budżetu państwa przeznaczone 
na usuwanie skutków klęsk żywio-
łowych wyniosło 132 255 zł, czyli 80 
procent. - Ulica Rolnicza w Brennej 
mocno ucierpiała podczas powodzi 
i dlatego na jej remont otrzymaliśmy 
dofinansowanie z budżetu państwa 

przeznaczone na usuwanie skutków 
klęsk żywiołowych. Wyniosło ono aż 
80 procent kosztów, co bardzo cie-
szy, bo dzięki temu w budżecie na-
szej gminy zostało więcej pieniędzy 
na inne, ważne zadania. Chcę tak-
że dodać, że remont ulicy Rolniczej 
był bardzo ważny z uwagi na bezpie-
czeństwo. Uszkodzenia tej drogi po-
wodowały, że były problemy z jej od-

śnieżaniem oraz odwodnieniem, co 
skutkowało oblodzeniami. A tam są 
ostre podjazdy, na których śnieg i lód 
to duże zagrożenie. Teraz ten pro-
blem zniknie i jednocześnie poprawi 
się komfort jazdy – mówi wójt Gmi-
ny Brenna Jerzy Pilch.

  
  S.Horowski

Dokonano końcowego odbioru 
robót związanych z remontem uli-
cy Łęgowej w Górkach Małych. Tę 
gminną drogę naprawiono wyko-
rzystując finansowe wsparcie z bu-
dżetu państwa przeznaczone na 
usuwanie skutków klęsk żywioło-
wych.

Prace remontowe na ulicy Łę-
gowej w Górkach Małych trwały od 
końca maja do 10 lipca, a wykona-
ła je firma Drogród z Ćwiklic. W ra-
mach przeprowadzonej moderni-
zacji między innymi dokonano fre-
zowania starej nawierzchni i poło-
żono nową nawierzchnię z asfalto-
betonu, wykonano zjazdy na pose-
sje, utwardzono pobocza, a na prze-
puście zamontowano bariery ener-
gochłonne. Remont objął 242 me-
try gminnej drogi. Koszt inwesty-
cji to 137 130 zł, z czego 43 834 zł 
stanowiło dofinansowanie z budże-
tu państwa przeznaczone na usu-
wanie klęsk żywiołowych. Gmina 

Brenna otrzymała to dofinansowa-
nie z uwagi na fakt, iż zniszczenia na 
ulicy Łęgowej w dużej mierze były 
efektem powodzi. - Uszkodzenia uli-
cy Łęgowej nie tylko utrudniały jaz-
dę kierowcom ale również uniemoż-
liwiały jej odpowiednie odśnieżanie, 
gdyż w nierównościach pozostawał 
śnieg. Z tego samego powodu były 
problemy z właściwym odprowadza-
niem wód deszczowych, co z kolei po-

wodowało oblodzenia. A trzeba pa-
miętać, że na ulicy Łęgowej mamy 
spore podjazdy, więc obecność śnie-
gu i lodu stwarzała poważne zagro-
żenie. Dzięki zakończonej inwesty-
cji te problemy znikną i jazda tą ulicą 
będzie nie tylko dużo bardziej kom-
fortowa ale i znacznie bezpieczniej-
sza – mówi wójt Jerzy Pilch.

  
  S.Horowski
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Piknik jak marzenie
To musiało się udać! Choć pro-

gnozy pogody zapowiadały ciągły 
deszcz, a cyfra 13 nie wróży nic do-
brego, to właśnie 13 Rodzinny Pik-
nik przy Przedszkolu nr 1. w Brennej 
Centrum  udał się wspaniale!

W sobotnie przedpołudnie 25 
maja przedszkolny ogród zapeł-
nił się uśmiechniętymi od ucha do 
ucha rodzicami, dziadkami, brać-
mi, siostrami i znajomymi naszych 
małych pociech. Wszystkich powi-
tała Pani Dyrektor Maria Greń, któ-
ra złożyła rodzicom życzenia z oka-
zji Dnia Mamy i Dnia Taty. Zaprosiła 
do wspólnej zabawy oraz do wzię-
cia udziału w loterii fantowej, z któ-
rej dochód jak co roku przeznacza-
ny jest na rozbudowę przedszkol-
nego ogródka i placu zabaw. 

Wszyscy z niecierpliwością cze-
kali na występy poszczególnych 
grup przedszkolaków. Misie, Kot-
ki i Krasnoludki zabraly nas w po-
dróż dookoła świata. Razem z nimi 
odwiedziliśmy Indian na Dzikim 
Zachodzie, pospacerowaliśmy po 
deszczowym Londynie i zatańczyli-
śmy z ogromnym, kolorowym smo-
kiem prosto z Chin. Cudowne stro-
je w połączeniu z zaangażowa-
niem dzieci dały pokaz niezwy-
kłych umiejętności wokalnych i ak-

torskich naszych małych pociech. 
Duże brawa należą się tutaj Pani 
Dyrektor za uszycie wspaniałych 
kreacji i Gronu Pedagogicznemu 
za codzienną ogromną pracę, którą 
wykonują, aby przygotować dzieci 
do tego typu występów.

Również maluchy złożyły rodzi-
com życzenia z okazji ich święta  
i obdarowaly ich mięciutkimi ser-
duszkami.  Zaśpiewały także parę 
piosenek w języku angielskim, da-
jąc dowód, że naukę języków ob-
cych dobrze jest zacząć od naj-
młodszych lat, wtedy kiedy dziecko 
przyswaja najwięcej i uczy się przez 
zabawę. Ze swoimi wierszami przed 
najwierniejszą publicznością wystą-
pili laureaci konkursów recytator-
skich. Jak co roku na pikniku poja-
wiła się również kapela Maliniorze, 
w składzie której odnaleźć można 
byłych wychowanków przedszkola. 
Chętni mogli spróbować swoich sił 
w niebywale trudnej jak się okaza-
ło, umiejętności gry na trombicie.

Cenną lekcję ratowania ludzkie-
go życia dała zaproszona na piknik 
Maltańska Służba Medyczna - sto-
warzyszenie, które swoje działanie 
opiera o podstawy wiary katolic-
kiej i wzoruje się na tradycji Zako-
nu Maltańskiego w myśl jego hasła 

„Obrona wiary i pomoc potrzebu-
jącym”. Głównymi zadaniami służ-
by jest: zabezpieczanie medyczne 
zgromadzeń: pielgrzymek i uroczy-
stości religijnych, zawodów sporto-
wych, koncertów, kongresów i im-
prez kulturalnych. Podczas pikniku 
każdy mógł pod czujnym okiem ra-
towników prawidłowo wykonać re-
suscytację prowadzoną na fanto-
mach.

Przedstawiciele Rady Rodzi-
ców prosząc Panią Dyrektor na sce-
nę podziękowali za wszystkie lata, 
podczas których kierowała przed-
szkolem. Pani Maria wybiera się na 
zasłużona emeryturę. 

Jeszcze raz bardzo dziękujemy 
wszystkim, którzy w jakikolwiek 
sposób przyczynili się do sukce-
su 13 już pikniku rodzinnego. Sło-
wa podziękowania kierujemy także 
do wszystkich darczyńców, którzy 
przekazali fanty na loterię. Zaanga-
żowanie pracowników przedszkola, 
wychowanków i ich rodziców po-
kazuje jak ważne jest by działać ra-
zem, bo wtedy wszystko na pewno 
się uda! A pogoda… już kolejny raz 
nas nie zawiodła, bo przecież nie 
mogło być inaczej.

  Sonia Gawlas 
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W trzecim tygodniu trwania wa-
kacji rozpoczęły się w Szkole Pod-
stawowej nr 2 półkolonie letnie dla 
28 uczestników w wieku od 7-13 
lat. Opiekę nad wychowankami 
sprawowali pedagodzy: Agniesz-
ka Wawrzuta - Pawul i Gabriela Si-
kora. Wśród najważniejszych celów 
do realizacji znalazły się: promocja 
zdrowego stylu życia, kształtowa-
nie umiejętności rywalizacji, dba-
łość o bezpieczeństwo na wyciecz-
kach. W trakcie pięciodniowego 
wypoczynku dzieciom zorganizo-
wano różnorodne zajęcia, które od-
bywały się na terenie szkoły i poza 

nią. Dla wszystkich dużą atrakcją 
okazał się wspólny wyjazd do kina 
w Bielsku – Białej. Dzieci miały do 
wyboru dwa filmy: „Spiderman – 
daleko od domu” oraz „Sekretne ży-
cie zwierzaków 2”. Największą jed-
nak radość sprawiły dzieciom wy-
cieczki autokarowe do Istebnej na 
basen i do parku rozrywki Twin-
pigs w Żorach. Cały pobyt przyczy-
nił się do lepszego poznania siebie 
nawzajem i zintegrował grupę cze-
go dowodem było wyjście w góry 
w ostatnim dniu półkolonii. Uczest-
nicy poznali wiele nowych, cieka-
wych miejsc na mapie naszego re-

gionu, utrwaliły wiele zasad zacho-
wania podczas wycieczek pieszych 
i autokarowych, zdobyły wiedzę na 
temat konsekwencji nieprzemyśla-
nych działań oraz nabyły umiejęt-
ności bezpiecznego spędzania wa-
kacji. 

Zadowolenie dzieci wskazuje, 
że wspólne wypoczywanie, zabawa  
i nauka podczas wakacji jest do-
brym pomysłem i należy ją konty-
nuować. 
     

Gabriela Sikora  
i Agnieszka Wawrzuta Pawul

Półkolonie letnie w SP 2

Mechanizm obronny choroby 
alkoholowej czyli cały system

System składający się z: zaprze-
czenia, iluzji, lęku, poczucia bezsil-
ności  z towarzyszącym przeświad-
czeniem, iż jest  się bezwartościo-
wym człowiekiem. 

Osoba uzależniona w zasadzie 
nie zależnie od jakiej substancji  za-
przecza problemowi, którego tak 
naprawdę nie dostrzega. A zatem 
zachodzi część tzw. systemu iluzji 
i zaprzeczania. Mówiąc kolokwial-
nie - osoba by podjąć decyzje o le-
czeniu, musi uznać, że rzeczywiście 

jest chora, a jej stan  zdrowia lub sy-
tuacja życiowa jest do tego stopnia 
tragiczna, że żadne operacje myślo-
we nie pomagają i nie da się dłużej 
ukrywać przed sobą prawdy. Wów-
czas osoba powinna zrozumieć - do-
strzec, iż wyrządziła wiele zła sobie 
i swoim bliskim, zmarnowała różne  
swoje życiowe szanse, osiągnięcia 
czy też plany. Musi wziąć na siebie 
odpowiedzialność za własne czyny  
i przyznać, że to ona sama jest „au-
torem całego tego bagna” w jakim 

się znalazła. Zobaczenie tego po-
woduje dojmujące poczucie wsty-
du i tak bolesne poczucie winy  
i żalu do własnej osoby, że samo 
obrona przed tymi uczuciami bywa 
silniejsza od logicznych argumen-
tów czy jakiegokolwiek zdrowego 
rozsądku. 

Towarzyszący lęk przed zmia-
ną całego stylu życia może wydać 
się zadaniem ponad siły a wręcz 
bezsensownym. Często osoby uza-
leżnione wolą znany sobie, oswo-
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jony niejako sposób życia, nawet 
gdy jest on destrukcyjny wolą tkwić  
w cierpieniu niż ryzykować. Towa-
rzysząca silna obawa przed prze-
rwaniem zmowy milczenia wokół 
problemu przekonuje o pogorsze-
niu sytuacji w domu, pracy, wśród 
znajomych, w środowisku. Uwikła-
ny głęboko w nałogu alkoholik nie  
ma żadnej odpowiedzi: jak ułożyć 
sobie na trzeźwo kontakty z żoną / 
mężem  i dziećmi? Jak spędzać wol-
ny czas? jak radzić sobie z silnym 
stresem, napięciem czy kłopotami? 
itd. Wszystkie te pytania i niepew-
ności  można sprowadzić do jedne-
go: jak mam żyć bez alkoholu? Prze-
cież alkoholik bardzo często spoży-
wa alkohol z powodu braku umie-
jętności rozwiązywania własnych 
problemów, bezsilności lub bez-
radności, bywa, że z powodu bra-
ku umiejętności innego sposobu 
na spędzanie wolnego czasu. Dlate-
go wyraża nie zrozumienie, iż nie-
podważalnym warunkiem powrotu 
do zdrowia jest pełna abstynencja,  
a wizja ta kojarzy się jedynie z kom-
pletną izolacją od innych ludzi a na-
wet z stygmatyzacją.

Poczucie bezsilności ciągnie za 
sobą odwieczne pytanie: czy kto-
kolwiek będzie w stanie zaoferować 

coś co rzeczywiście pomoże? Od-
powiedź brzmi oczywiście tak, a są 
to nie tylko Anonimowi Alkoholicy, 
którzy nie stawiają krzyżyka na ni-
kim, obecnie bardzo rozpowszech-
nione działania tych grup prawie  
w każdej większej miejscowości, 
każdej gminie. Ponadto pracujący 
specjaliści na rzecz osób uzależnio-
nych, komisje alkoholowe, porad-
nie zdrowia psychicznego. W na-
szej Gminie w Punkcie Informacyj-
no Konsultacyjnym  w Górkach Ma-
łych (w budynku Ośrodka Zdrowia) 
funkcjonuje grupa wsparcia w skład 
której wchodzą: psycholog, specja-
lista terapii, konsultant z zakresu 
profilaktyki uzależnień, prawnik, 
w każdą sobotę odbywa się miting 
Grupy AA Franciszek o godz. 18:00.

Determinującym czynnikiem 
podjęcia poszukiwania pomocy jest 
przeświadczenie, „że ktoś taki jak ja 
nie zasługuje w życiu na nic lepsze-
go niż to co mnie spotyka, nie je-
stem wart zainteresowania, życz-
liwości i troski”. Osoba uzależnio-
na może się zachowywać butnie,  
a nawet arogancko,  ale za tą uda-
waną maską często kryje się prze-
konanie, że nie są warci niczyich 
starań i zainteresowań czy nawet 
wysiłku zainwestowanych w ich le-

czenie. Uczucia, które u alkoholika 
są ukryte za zachowaniami trakto-
wanymi jako przede wszystkim brak 
motywacji do leczenia, to wstyd, 
poczucie winy, lęk, poczucie bezna-
dziejności a nawet własnej bezwar-
tościowości. Ten bagaż jest często 
tak determinujący i przytłaczający, 
że w pełni uniemożliwia sięganie 
po pomoc. Prawdzie powiedziaw-
szy gdzie wydaje nam się, że moty-
wacji nie ma, ona niejednokrotnie 
jest, tylko bardzo trudno się jej do-
patrzeć, jest głęboko ukryta. Zde-
cydowanie nie oceniająca postawa, 
szacunek dla człowieka i nieustę-
pliwość wobec choroby oraz rzetel-
ne informacje o możliwościach uzy-
skania pomocy oraz wzbudzanie 
nadziei zwiększają szanse na to, że  
„nie umotywowany” alkoholik jed-
nak zdecyduje się na terapię.

Skoro uzależnienie oznacza, nie-
wątpliwie utratę wolności tzn. alko-
hol podporządkował sobie całe ży-
cie człowieka, to oczywiście pro-
ces wracania do zdrowia wymaga 
również wielorakich zmian, co za 
tym idzie różnorodnych form po-
mocy, wymaga czasu i cierpliwości. 
Sam proces trzeźwienia przypomi-
na „budowanie nowego domu w sy-
tuacji, gdy stary jeszcze stoi, ale już 
prawie nie da się w nim mieszkać”. 
Jest to wydawałoby się skompliko-
wany proces, składający się z wie-
lu rozmaitych zadań. Może wzbu-
dzać lęk przed niewykonalnością, 
ale wystarczy uprzytomnić sobie ile 
czasu i energii a nawet pomysłowo-
ści tracił człowiek nałogowo pijący 
na zdobywanie alkoholu, by mieć 
pewność: jeżeli będzie gotów ten 
sam wysiłek skierować inaczej, czy-
li na powrót do zdrowia, to musi się 
udać. 

Jeżeli borykasz się z problemem 
jakim jest uzależnienie lub innymi 
problemami związanymi z uzależ-
nieniem, Pamiętaj nie jesteś sam, 
zadzwoń nr. tel. 33 – 8539633 (pon. 
15:00-18:00, śr. 7:30 – 15:30, pt. 7:30 
– 14:30)

  UG Brenna



13 Strona 13

W
ieści znad

 Brennicy

Wieści znad Brennicy

Kultura
Jubileuszowa Noc Świętojańska

Wyjątkowo udana była jubi-
leuszowa, 25. Noc Świętojańska  
w Gminie Brenna. Piękna pogoda  
i ciekawy program imprezy sprawi-
ły, że w amfiteatrze świetnie bawiły 
się prawdziwe tłumy.

Najpierw korowód w regional-
nych strojach i przy wtórze muzy-
ki orkiestry Czesława Grenia prze-
szedł od Beskidzkiego Domu Zie-
lin „Przytulia” do kościoła parafial-
nego w centrum Brennej, gdzie od-
był się obrzęd poświęcenia ognia  
i wianków. Wianki zawieszono nad 
drzwiami świątyni, a zapalone 
od gromnicy pochodnie posłuży-

ły do rozpalenia watry w Parku Tu-
rystyki. A tuż obok płonącej watry,  
w amfiteatrze, wystąpili: kapela gó-
ralska „Wałasi”, orkiestra dęta Cze-
sława Grenia, rodzinny zespół pie-
śni i tańca „Kotarzanie”, „Turnio-
ki” oraz zespół „Johnny Band”. Od-
był się także pokaz sztucznych ogni 
oraz zapłonęła druga watra, zapa-
lona na zboczu Starego Gronia. Bo-
gaty program imprezy oraz wspa-
niała pogoda sprawiły, że frekwen-
cja była wręcz znakomita i amfiteatr 
dosłownie pękał w szwach. - Bardzo 
się cieszę, że tak udana była jubile-
uszowa, 25. edycja Nocy Świętojań-

skiej w Gminie Brenna, w czasie któ-
rej doskonale bawili się zarówno nasi 
mieszkańcy, jak i wyjątkowo liczni tu-
ryści. Ale równie ważne jest dla mnie 
to, że piękna tradycja naszych przod-
ków wyrabiania wianków i święcenia 
ognia nie tylko jest u nas podtrzymy-
wana zawsze w pierwszą sobotę po 
dniu świętego Jana, ale też cieszy się 
dużym zainteresowaniem, co poka-
zuje, że dawne, ludowe zwyczaje są 
w naszej gminnie nadal autentycznie 
żywe – mówi wójt Jerzy Pilch.

  S.Horowski
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Przed Góralami byli tu Słowianie
To już IX edycja Dni Dawnych 

Kultur, którą zorganizowaliśmy  
w Gminie Brenna. Ten jeden week-
end w roku przenosi nas do czasów 
sprzed przybycia Wołochów na na-
sze tereny, które do tamtej pory za-
mieszkiwane były przez ludność 
słowiańską. Na chwilę Park Turysty-
ki rządzi się zupełnie innymi pra-
wami. Słowiańscy wojowie z Biel-
skiej Drużyny Najemnej nie biorą 
jeńców (no chyba, że piękne biało-
głowy) i walczą do widowiskowe-
go końca. Rzemieślnicy bez elek-
tryczności tworzą nie tylko pięk-
ne, ale również funkcjonalne i trwa-
łe przedmioty codziennego użytku,  
a kucharze sięgają do starych skład-
ników i receptur. W tym roku wzbo-

gaciliśmy Dni Dawnych Kultur jesz-
cze i piątkowe spotkanie z gawę-
dą o słowiańskich demonach, któ-
re poprowadziła Karawana Opowie-
ści. Historyczne, autentyczne mu-
zykowanie w sobotę i niedzielę za-
pewnił zespół „Dziwoludy”. Trady-
cyjnie już w sobotni wieczór zro-
biło się również bardzo głośno za 
sprawą VII Słowiańskiej Nocy Folk-
metalowej, którą po raz kolejny po-
prowadziła nasza breńska Wiedź-
ma – Hanka. Na scenie zagościły za-
równo młode zespoły, jak i prekur-
sorzy folkmetalu z Polski, Czech, 
Austrii i Rumunii. Koncerty rozpo-
czął „Aether” z Łodzi, następnie wy-
stąpił wiedeński zespół Alphayn  
(z charyzmatycznymi kobietami nie 

tylko na wokalu, ale też na gitarach  
i za „garami”), Velesar z premie-
rą płyty „Dziwadła”, rodzimy „Rado-
gost” z porywającym i bardzo me-
lodyjnym folkmetalem. Gwiazdą 
wieczoru była „Bucovina”, rumuń-
ski i jeden z najstarszych w historii 
folkmetalu zespołów. Na zakończe-
nie wystąpiła grupa z Czech, rów-
nież będąca jednym z prekursorów 
tej muzyki w swoim kraju – Silent 
Stream of Godless Elegy. Cały week-
end należał do bardzo udanych  
i, jak zwykle, zebrał wiele pozytyw-
nych opinii wśród turystów, którzy 
za tego rodzaju eventami rozgląda-
ją się po całej Polsce.

   OPKiS
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Rekordowy przegląd

52 Wojewódzki Przegląd Wiej-
skich Zespołów Artystycznych  
w Brennej zapamiętamy na pewno 
na długo. Wydarzenie, które odbyło 
się 13-14 lipca na breńskim Amfite-
atrze pod wieloma względami wy-
różniało się na tle dotychczasowych 
edycji. Po pierwsze – dzięki zaan-
gażowaniu Regionalnego Ośrod-
ka Kultury w Bielsku-Białej festiwal 
został dofinansowany przez Naro-
dowe Centrum Kultury w ramach 

programu EtnoPolska 2019. Kolejną 
kwestią jest rekordowa ilość uczest-
ników. W tegorocznym Przeglądzie 
wzięło udział niemal 80 podmiotów 
wykonawczych. Ta liczba oznacza 
prawie 1300 wykonawców, którzy 
w ciągu dwóch dni przemaszero-
wali przez scenę. Wyjątkowo dużo 
było też w tym roku Zespołów Re-
gionalnych oraz kapel, które w mi-
nionych latach zdarzały się bardzo 
rzadko. Dzięki temu, mimo chwila-

mi burzliwej pogody widownia do-
pisała i chętnie oglądała prezenta-
cje sceniczne artystów.

Cieszy również fakt, że wśród tak 
licznej konkurencji Zespół Regio-
nalny „Brenna” im. Józefa Macha za-
jął w kategorii zespołów regional-
nych I miejsce! Serdecznie gratulu-
jemy!

    OPKiS

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

10gr/szt. netto – wkładki, ulotki do gazety
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Teatr w plenerze
Wystartowała kolejna wakacyj-

na edycja Teatru Plenerowego dla 
Dzieci w Brennej. Zaczęliśmy moc-
no! 12 lipca młodzi widzowie zo-
baczyli nie jedną, a dwie bajki,  
w wykonaniu rodziców i nauczycieli  
z dwóch przedszkoli. Reprezenta-
cja przedszkola „Chichopotam” za-
prezentowała znaną i uwielbianą 
bajkę o rudowłosej syrence „Ariel”,  
a ekipa z Publicznego Przedszkola 
w Górkach Małych wystawiła baj-
kę o bajkach, czyli spektakl pod ty-
tułem „Tajemnica Bajki”. Obydwa 
przedstawienia zostały odebrane 
bardzo ciepło przez niezwykle licz-

ną widownię. W inauguracji tego-
rocznego cykli plenerowych spek-
takli wzięła udział niemal 400-oso-
bowa grupa lokalnych i przyjezd-
nych widzów. To dobrze rokowa-
ło kolejnemu spotkaniu z teatrem, 
które 19 lipca przeprowadził Szy-
mon Pilch. Spotkał się on w „Podró-
zy do wnętrza komina” z najmłod-
szymi widzami. I nawet mimo na-
głego załamania pogody i szybkie-
go uciekania pod kapelusz Amfite-
atru, na scenę, całość wypadła bar-
dzo dobrze. Kolejne przedstawienia 
czekają. W  wakacyjne piątki o go-
dzinie 16:00, zapraszamy do udzia-

łu. W tym roku również Artystyczna 
Grupa „Brucliki” po spektaklach za-
prasza dzieci na krótkie warsztaty 
taneczne.

Terminy nadchodzących bajek:
- 2 sierpnia 2019
- 9 sierpnia 2019
- 16 sierpnia 2019
- 23 sierpnia 2019

   OPKiS
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Kultura
Lipcowe wydarzenia w „Przytuli”

Pierwszy miesiąc wakacji upływa 
w Beskidzkim Domu Zielin „Przytu-
lia” pod znakiem cotygodniowych 
Spotkań z Zielarką. Lipcowa pogo-
da za każdym razem sprzyjała zwie-
dzającym, którzy licznie przycho-
dzą aby posłuchać ciekawostek  
o otaczających nas roślinach i ich 
wykorzystaniu. 

Pierwszy ziołowy spacer, wpro-
wadził uczestników w tajemni-
ce słowiańskich tradycji, ich miło-
ści do drzew i otacząjącej przyro-
dy. Uczestnicy dowiedzieli się, że 
w brzozach mieszkały nimfy, cza-
rownice kij do miotły robiły z ga-
łęzi czarnego bzu a sok z jaworo-
wych liści i odpowiednie zaklęcia 
przeciwdziałały ukąszeniom żmii. 
Dowiedzieli się także jak wykorzy-
stać owoce jarzębiny, bukowe li-
ście i orzeszki oraz o tym jak cen-
ną rośliną we współczesnej medy-
cynie jest brzoza jako źródło betu-
liny. Historia i tradycja, mieszały się 
ze współczesnym wykorzystaniem 
surowców pochodzących z drzew – 
bo drzewa to też zioła. Kolejne spo-
tkanie poświęcone było chwastom, 
a właściwie roślinom, które za ta-
kie zostały uznane,  okazały się jed-
nak cennymi roślinami leczniczymi 
a nawet jadalnymi warzywami. Na-
stępne spotkania poświęcone były 
roślinom otaczającym „Przytulię”, 
sposobom na letnie upały i zimowe 
chłody. Ostatnie lipcowe spotkanie 
poświęcone jest domowej apteczce 
i dawnym miksturom, bez których 
takowa obejść się nie mogła.

Dla tych, którzy przegapili na-
sze spotkania przepis na zupę z żół-
tlicy, która jest u nas traktowana 
jak trudny do wyplenienia chwast,  
w Ameryce Południowej sprzeda-
je się ją na targach w pęczkach, tak 
jak u nas pietruszkę. 

 Przepis na krem 
ziemniaczany z żółtlicą: 

1/2 cebuli, ząbek czosnku,  mię-
so drobiowe 250g (np. nóżka), 2 
l wody, 1,5 kg ziemniaków, pę-
czek pędów żółtlicy, po 1/2 pęcz-
ka szczypiorku i kolendry, łodyga 
selera naciowego, sól, pieprz, chili, 
łyżka soku z cytryny, łyżka octu, po 
1/3 szklanki kaparów z zalewy i gę-
stej śmietany, 1 puszka kukurydzy,  
ewentualnie awokado.

W płóciennym woreczku lub 
ściereczce (którą potem się zawi-
ja) umieszczamy pokrojoną cebu-
lę, czosnek, kolendrę i seler.  Po-
krojone mięso wraz z przyprawa-

mi  w woreczku zalewamy wodą  
w większym garnku. Doprowadza-
my do wrzenia i gotujemy pół go-
dziny na małym ogniu, usuwając 
szumowiny z powierzchni. Wyjmu-
jemy mięso, do wywaru dodajemy 
drobno pokrojone ziemniaki i po-
łowę posiekanej żółtlicy., Gotuje-
my około do momentu aż ziemnia-
ki będą miękkie. Wyciągamy płót-
no z przyprawami (!) a następnie 
blendujemy, dorzucamy kukury-
dzę i drobno pokrojone mięso – do-
prowadzamy do wrzenia i wyłącza-
my. Dodajemy drugą połowę posie-
kanej żółtlicy wraz z posiekanym 
szczypiorkiem. Doprawiamy zupę 
octem, sokiem z cytryny, chili, solą 
i pieprzem. Przelewamy do talerzy, 
dodajemy odsączone kapary, po-
krojone na kawałki awokado i śmie-
tanę.

   OPKiS
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Co słychać w Dworze Kossaków?
Sierpień, czyli miesiąc zamyka-

jący tegoroczną, 12-tą edycję Arty-
stycznego Lata u Kossaków, obfito-
wał będzie w interesujące wydarze-
nia. Zapraszamy do zapoznania się 
z przygotowaną przez nas ofertą.

3 sierpnia odbędzie się kolej-
ny Letni Koncert u Kossaków. Na 
scenie wystąpi Katarzyna Dendys-
Kosecka z zespołem, prezentując 
twórczość Edith Piaf – koncert ten 
jest polecany przez Międzynarodo-
wy Festiwal Piosenki Francuskiej  
w Krakowie! Jego organizacja 
nie byłaby możliwa bez wsparcia 
Ośrodka Promocji, Kultury i Sportu. 

Kolejny tydzień upłynie pod 

znakiem XII Międzynarodowego 
Pleneru Rzeźbiarzy. Swój udział po-
twierdziło już wielu interesujących 
artystów. W dniach 5-9 sierpnia bę-
dzie można obserwować postęp ich 
prac.

10 sierpnia mija 130. rocznica 
urodzin Zofii Kossak – dzień szcze-
gólnie ważny dla mieszkańców gmi-
ny Brenna, w której przez tak wiele 
lat żyła i tworzyła ta wybitna pisar-
ka. Z tej okazji zapraszamy na kon-
ferencję naukową jej poświęconą. 
Głównymi organizatorami konfe-
rencji są Instytut Polonistyki i Neo-
filologii Uniwersytetu Przyrodni-
czo-Humanistycznego w Siedlcach 

oraz Instytut Bibliotekoznawstwa  
i Informacji Naukowej Uniwersyte-
tu Śląskiego w Katowicach. Wyda-
rzenie zostało objęte honorowym 
patronatem Starostwa Powiatowe-
go w Cieszynie. Dodatkowo, po za-
kończeniu konferencji, w murach 
dawnej gorzelni Tadeusza Kossa-
ka zostanie zaprezentowany wyjąt-
kowy monodram Artura Pałygi pt. 
Usta Weroniki. Zupełnie nieznane 
modlitwy Zofii Kossak. Bilety są już 
w sprzedaży!
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25 sierpnia po raz kolejny bę-
dzie można wziąć udział w Letniej 
Wymienialni Książek – tego wyda-
rzenia nie może opuścić żaden mi-
łośnik czytelnictwa. Zachęcamy do 
przyniesienie ze sobą przeczyta-
nych książek – na miejscu będzie 
można wymienić je na inne tytuły. 

Z kolei 28 sierpnia zapraszamy 
najmłodszych na spektakl Teatru 
Blaszany Bębenek pt. Smerfy: Pier-
ścień Morfeusza, który odbędzie się 
dzięki inicjatywie OPKiS. 

ALUK 2019 zakończy się VI Jar-
markiem Kultury i Sztuki w Gór-
kach Wielkich, podczas którego bę-
dzie można zakupić prace powsta-
łe w czasie tegorocznych Warszta-
tów Działań Kreatywnych oraz Ple-
neru Rzeźbiarzy. Tradycyjnie, do-
chód z ich sprzedaży zostanie prze-
znaczony na cele statutowe Funda-
cji im. Zofii Kossak. 

Udział we wszystkich wydarze-
niach oprócz spektaklu 10 sierp-
nia jest bezpłatny. Szczegółowe in-
formacje można znaleźć na stronie 
dworkossakow.pl. Zapraszamy do 
uczestnictwa!

CKiS Dwór Kossaków
Natalia Kisza
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Wycieczka do Krzyża Zakochanych

Dzień Czeski
13 lipca 2019 r., na deskach Am-

fiteatru w Brennej, w ramach Dnia 
Czeskiego wystąpiła orkiestra dę-
ta - dechovka pn. „Bystřičanka”. Ze-
spół pochodzi z gminy Bystrzy-
ca w Czechach. Wydarzenie zo-
stało przeniesione z 5 maja 2019 
r., w związku ze złymi warunkami  
atmosferycznymi początkiem maja. 
Tym razem jednak pogoda dopi-
sała, czeskie dechovki zgodma-
dziły liczną publiczność pod sec-
ną. W ramach działąnia, dodat-
kowo zorganizowano zajęcia   
w strefie sportowo - rekreacyjnej 
w Parku Turystyki na urządzeniach 
wykonanych w ramach projektu. 

 Dzień Czeski zorganizowa-
no w ramach trwałości projektu  
pt. „Sport łączy pokolenia” współ-
finansowanego ze środków Euro-

pejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego - Programu Interreg 
V-A Republika Czeska-Polska i bu-
dżetu państwa RP w ramach Fun-

duszu Mikroprojektów Euroregionu 
Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko  
i budżetu państwa RP. 

   OPKiS

6 lipca 2019 r., odbyła sie Wy-
cieczka do Krzyża Zakochanych na 
trasiea: Brenna Bukowa - ul. Osie-
dlowa - Krzyż Zakochanych - Skałka 
- Brenna Bukowa.  Wycieczkę zorga-
nizowano w ramach trwałości pro-

jektu pt. „Polsko Czeski Szlak Zako-
chanych” współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego - Programu 
Interreg V-A Republika Czeska-Pol-
ska i budżetu państwa RP w ramach 

Funduszu Mikroprojektów Eurore-
gionu Śląsk Cieszyński – Těšínské 
Slezsko i budżetu państwa RP. 

   OPKiS
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Koszenie łąki 2019

Tradycyjnie już w połowie lip-
ca, a konkretnie 13 lipca 2019 r.  
w Gospodarstwie Agroturystycz-
nym „U Gazdy” w Brennej Malince 
odbyły się Mistrzostwa Górali Kar-
packich w Koszeniu Łąki Kosą. To 
już 13 edycja tego widowiskowe-
go wydarzenia, którego inicjato-
rem i organizatorem od początku 
jest Gazda – Andrzej Cieślar. Impre-

za od lat przyciąga prawdziwe tłu-
my mieszkańców i turystów. Nie 
inaczej było tym razem. Wydarze-
nie artystycznie poprowadziła ka-
pela „Maliniorze”, z Damianem No-
wakiem na czele. W głównej konku-
rencji, czyli koszeniu łąki kosą ręcz-
ną wzięło udział 11 zawodników (8 
panów i 3 panie). Oprócz tej dys-
cypliny przeprowadzono też zawo-

dy w toczeniu bala słomy i doje-
niu krowy. Dużą atrakcję stanowi-
ła również regionalna kuchnia – re-
welacyjne placki z blachy oraz gaz-
dowskie, craftowe piwo. Jak zwykle 
impreza na malowniczej „Malince” 
okazała się bardzo udana. Już teraz 
zapraszamy za rok!

   OPKiS

Sobota, lato, wakacje, piękna 
pogoda i dyskotekowa muzyka - 
tak było na Disco Party! Tegoroczna 
edycja promowała artystów pocho-
dzących ze Śląska Cieszyńskiego. 

Jako pierwszy wystąpił zespół 

„Chvaściu” pochodzący z Ustro-
nie,  założycielem zespołu jest Pa-
weł „Chvaściu” Chwastek znany 
m.in. z występów w Silesian  So-
und System. Jako drugi (oraz w roli 
Gwiazdy) wystąpił duet Chwytak & 

DJ Wiktor - czyli słynni Youtuberzy 
specjalizujący się w przeróbka zna-
nych utworów.  Łączna ilość wy-
świetleń duetu to ponad 228 milio-
nów w serwisie YouTube. Po wystę-
pie „Gwiazdy Wieczoru” grali DJ-je  

Disco Party 2019
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z Brennej, Martin Vide, którego ka-
riera przybiera tempa (6 milionów 
wyświetleń w serwisie YouTube) 
oraz Dj Daniel i Dj Gieras, którzy 
od lat wspierają oraz angażują się  
w wydarzenie. Dyskotekowy tłum 
bawił się od 20:30 do godziny 00:30! 

   OPKiS

Grali, buczeli, zbierali pieniądze w szczytnym celu!
27 lipca, już po raz 5 odbyła się 

w Górkach Wielkich charytatyw-
na impreza – Festiwal Gram i Bu-
cze. Jego inicjatorem od począt-
ku jest zespół „Elipsa”, pochodzą-
cy z Górek, natomiast nad zbiórką 
nieodmiennie czuwało Stowarzy-
szenie „Dogonić Czas”. Z potrzeby 
serca grupa wolontariuszy spotka-
ła się na wyjątkowo malowniczym 
o tej porze roku, nadrzecznym te-
renie Pod Brandysem, by powal-
czyć o finansowe wsparcie na reha-
bilitację cierpiącego na mózgowe 
porażenie dziecięce Filipa. Oprócz 
animacji dla dzieci – wielkich my-
dlanych baniek, malowania buziek  

i dmuchańców na uczestników cze-
kały oczywiście rockowe koncerty, 
licytacje unikatowych przedmio-
tów oraz znakomite placki z bla-
chy i domowe ciasto. W imieniu 
organizatorów, a przede wszyst-
kim Filipa i jego rodziców serdecz-
nie dziękujemy wszystkim, którzy 
w jakikolwiek sposób zaangażowa-
li się w tegoroczną edycję Festiwa-
lu. Zespołom za energetyczne kon-
certy: Elipsa, Shima, Warchlack, Mi-
siasty, Orchidea i Machiz; wspania-
łym wolontariuszom za ogrom pra-
cy włożonej w zbiórkę, dzieciakom 
z „Małej Brennej” za pomoc w licy-
tacjach, sponsorom: Manufaktu-

rze Smaku za cudowne ciasta, Dru-
karni Inna.pl z Jaworza za druk ko-
szulki tegorocznej edycji, artyście 
Markowi Gzylowi za piękny obraz, 
darczyńcy z Górek Wielkich (ofia-
rodawca licytowanych poduszek).  
Z kolei w imieniu Gminy Brenna, za 
obecnym podczas wydarzenia Wój-
tem Gminy Brenna Jerzym Pilchem 
powtarzamy również słowa wiel-
kiego uznania dla pomysłodawców  
z Markiem Ambrosiewiczem na cze-
le, oraz dla Stowarzyszenia „Dogo-
nić Czas” za ich pracę na rzecz naj-
bardziej potrzebujących na terenie 
Gminy Brenna. 

   OPKiS 
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„Beskidzka epopeja. Dzieje Hellerów z Huty..., cz. 3

Przedstawiamy ciąg dalszy 
opowieści o trzech wiekach obec-
ności w Brennej rodu Hellerów, 
ostatnich hutników szkła we wsi. 
Rodzina ta począwszy od 1650 
roku i protoplasty – Jana Höela-
ra, w ciągu kilku pokoleń w peł-
ni zaadoptowała się do miejsco-
wych warunków,  integrując się 
z lokalnym góralską społeczno-
ścią. Hellerowie posiadając sta-
tus „wolnych zagrodników” oraz 
nieduże, ale prężnie działające 
gospodarstwo w centrum wsi, na-
leżeli do  grona katolickiej elity 
we wsi, ofiarując ziemię pod bu-
dowę kościoła na gruntach daw-
nej huty szkła. Członkowie tej ro-
dziny zapisali się w dziejach wio-
ski jako ludzie światli oraz odda-
ni Polsce patrioci, co potwierdzi-
ły wydarzenia II wojny światowej, 
kiedy wielu spośród Hellerów po-
niosło śmierć rąk niemieckich, jak 
np. Karol Heller, twórca breńskie-
go oddziału partyzanckiego ZWZ
-AK „Wędrowiec” oraz jego bracia 
– Stanisław i Wincenty, zaś ich bli-
scy, na czele z siostrą – Marią Ka-
wik, musieli się liczyć z represja-
mi.

Opowieść o dziejach rodu Helle-
rów przerwaliśmy na siódmym zna-

nym ze źródeł pokoleniu mieszkań-
ców Brennej, spadkobiercach go-
spodarstwa nr 44 „w Hucie”, będą-
cych wnukami Jakuba Hellera i jego 
bliskiej krewnej Marii zd. Heller,  
a dziećmi Jerzego Hellera młod-
szego i Zuzanny, pochodzącej z za-
możnego (półsiedlaczego) rodu Ki-
siałów. 

Awans gospodarczy i społeczny 
tej gałęzi rodziny Hellerów potwier-
dzony został w następnym pokole-
niu, kiedy to gospodarstwo przeję-
te zostało przez syna Jerzego – Jana 
(*10 XI 1829 †10 V 1908)1, który na 
przełomie lat 80. i 90. XIX wieku był 
jedną z najważniejszych postaci  
w gminie, sprawując funkcje radne-
go (1888–1890) i wójta gminy Bren-
na (1885–1888, 1890–1891)2. Jan na-
leżał do wąskiego grona rozbudzo-
nych intelektualnie obywateli gmi-
ny. Był osobą, która poprzez swo-
ją religijność, głód wiedzy i miłość 
do książek, ustanawiała w górskiej, 
zacofanej Brennej nowe standardy.  
Z zachowanych dokumentów wie-
my, iż Jan był pierwszym gospoda-
rzem we wsi, który został członkiem 
Dziedzictwa Bł. Jana Sarkandra dla 
Ludu Polskiego na Śląsku, funkcjo-
nującego na Śląsku Cieszyńskim ka-
tolickiego stowarzyszenia oświa-

towego. Od roku 1878/1879, pła-
cąc corocznie stosunkowo niewiel-
kie sumy, przewidziane jako składki 
członkowskie, otrzymywał on regu-
larnie wydawane w Cieszynie książ-
ki o tematyce religijnej, społecznej 
i narodowej. Publikacje te, krążąc 
wśród domowników i przyjaciół ro-
dziny, nie mogły pozostać bez wpły-
wu na ich rozwój umysłowy i reli-
gijne oraz narodowe uświadomie-
nie. Prawdopodobnie Jan był rów-
nież jednym z pierwszych członków 
politycznego ramienia katolików 
w Księstwie Cieszyńskim – Związ-
ku Śląskich Katolików (ZŚK) – orga-
nizacji, która pod przewodnictwem 
ks. Ignacego Świeżego, a następnie 
ks. Józefa Londzina, walczyła m.in. 
o językowe równouprawnienie cie-
szyńskich Polaków3. 

Jan Heller był żonaty dwukrot-
nie, w efekcie na świat przyszło aż 
piętnaścioro jego dzieci. W pierw-
szy związek Heller wszedł 4 lu-
tego 1850 roku w wieku 20 lat,  
a jego wybranką została 17-letnia 
Zuzanna Gawlas (*2 II 1833 †25 VIII 
1863)4, córka półzagrodników, czy też 
chałupników spod numeru 81 – Paw-
ła i Anny zd. Greń5. Miał on z nią piąt-
kę potomstwa: Annę (*18 I 1854)6, Zu-
zannę (*18 V 1856 †10 II 1916)7, Józefa 

1. PJChB, Metryki chrztów, t. 1, s. 197; USCB, Metryki zgonów, t. 1, s. 101.
2. Jan Heller swoją karierę polityczną rozpoczął w 1876 roku, zostając wybranym zastępcą członka wydziału gminy. W roku 1885 roku został 
już wójtem Brennej. Był nim do 1888 r., kiedy urząd ten objął Jerzy Moskała, zaś Jan Heller – radnego. W 1890 roku, po śmierci Jerzego Mo-
skały, udało mu się powrócić na to stanowisko. Wójtem był przynajmniej do roku 1891. APB, Bezirkshauptmannschaft in Bielitz (dalej: BB), 
sygn. 884.
3. Jan należał do ZŚK prawdopodobnie od roku 1885. W tymże roku pośród 12 członków z Brennej odnotowanych w sprawozdaniu organi-
zacji wymieniono aż dwóch „Janów Hellerów”, tzw. łączników (właścicieli łąk, wykorzystywanych jako pastwiska), z których jeden mieszkał 
pod numerem 148, a przy nazwisku drugiego adresu nie zanotowano. Prawdopodobnie był nim Jan Heller spod numeru 91, gdyż jako człon-
ka ZŚK wymienia się go w roku 1901, gdy był już wymownikiem na politycznej emeryturze. „Poseł Związku Śląskich Katolików”, 1901, s. 49.
4. PJChB, Metryki chrztów, t. 2, f. 3; PJChB, Metryki zgonów, t. 2, f. 60.
5. Jan Heller w chwili ślubu miał mieć 20 lat, zaś jego małżonka 17. W księdze metrykalnej pojawiają się drobne nieścisłości, np. nieaktualna 
adnotacja, iż to ojciec pana młodego – Jerzy, jest zagrodnikiem, kiedy z ksiąg gruntowych wynika, iż już rok wcześniej przekazał gospodar-
stwo synowi. PJChB, Metryki ślubów, t. 2, s. 5.
6. Anna 15 lipca 1872 wyszła za mąż za sąsiada Hellerów – Jana Stojanika (*26 VII 1842 †20 XI 1927), wielkiego chałupnika, czy też ćwierćza-
grodnika zamieszkałego w dolinie Chrobaczego, syna Jerzego i Zuzanny zd. Greń. Para ta mieszkała pod numerem 45 (95 wg nowej numera-
cji), tam przychodziły jej dzieci, m.in.: Anna (*25 VI 1875 †23 IX 1876), Jan (*11 XII 1876 †ok. 1918? w szpitalu Krakowie), Andrzej Józef (*26 
XI 1878), Magdalena (*16 VII 1887) i Marianna (*19 VI 1889). Ta ostatnia w 18 listopada 1913 roku wyszła za Adama Holeksę spod numeru 
342. Ich potomkowie żyją w Brennej do dziś, przechowując w swoim archiwum przeszło 20 starych rodzinnych dokumentów z lat 1791-1950. 
PJChB, Metryki chrztów, t. 1, f. 210v; PJChB, Metryki chrztów, t. 2, f. 76; PJChB, Metryki ślubów, t. 2, f. 49; APC, sygn. 308, Metryki chrztów, t. 
1, s. 29, 88, 96 ,107.
7. 27 stycznia 1874 została żoną jednego z sąsiadów – 23-letniego Jan Holeksy (*4 IX 1850), syna Pawła i Marianny z domu Brodocz. Jej mąż 
był półzagrodnikiem, czy też ćwierćzagrodnikiem na gospodarstwie numeru 46 (98 wg nowej numeracji), znajdującym się u wylotu doliny 
Chrobaczego. Pod tym adresem przychodziły na świat dzieci z tego związku, m.in.: Zuzanna (*30 X 1876), Paweł (*29 VI 1880 †3 II 1882), Hele-
na (*25 III 1882 †11 X 1882). Rodzina Holeksów ziemię tę straciła w roku 1906 na rzecz żydowskiego karczmarza i przedsiębiorcy Maxa Freu-
da. Było to jedno z kilku gospodarstw, które „przeszły przez drzwi gospody”, jak mawiali górale. Grunt ten w 1913 roku odkupił Józef Kisia-
ła, osiedlając się nań. PJChB, Metryki chrztów, t. 2, f. 81; PJChB, Metryki ślubów, t. 2, s. 52; APC, sygn. 308, Metryki chrztów, t. 1, s. 109, 119.
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(*19 III 1858)8, Marię (*23 III 1860)9, 
Jerzego (*5 II 1863)10. Dwa miesiące 
po tym, gdy jego małżonka zmar-
ła, w 30. zaledwie roku życia, Jan 
ożenił się ponownie. 27 paździer-
nika 1863 roku, drugą żoną Helle-
ra została, pochodząca z sąsied-
niego Lipowca, Anna (*29 XI 1842 
†5 II 1906)11 – córka Jana Chwastka 
i Zuzanny Gruszczyk. Z Chwastków-
ną Jan miał dalszych dziewięcio-
ro dzieci, byli to: Jan (*30 IX 1864 
†7 VIII 1942)12, Ewa (*29 VI 1867)13, 
Adam (*21 XI 1870 †2 I 1877)14, Pa-
weł (*22 XI 1872 †21 X 1914)15, Mi-
chał (*22 V 1875)16, Antoni (*18 V 
1879 †20 V 1882)17, Franciszek (*13 
IV 1881)18, Helena (*27 II 1883)19 
i Adam (*12 XII 1885 †24 VIII 1886)20. 

Rodzinne gospodarstwo Helle-
rów, noszące dotychczas numer 44, 
a po renumeracji adresowej doko-
nanej około roku 1879 – nr 91, Jan 
Heller przekazał następcy – naj-
starszemu synowi z drugiego mał-
żeństwa – Janowi. Miało to miejsce  
w styczniu roku 1895 i zgodnie  
z ówczesnym zwyczajem bezpo-
średnio poprzedziło ślub młode-
go dziedzica. Jan Heller senior jako 
wymownik dożył 80. roku życia  
i zmarł w roku 1908, przez ostatnie 
lata mieszkając wraz z synem Je-
rzym w domu numer 33221. 

Zastanawiać może dlaczego 
Jan Heller zdecydował się na póź-
ne przekazanie gospodarstwa na-
stępcy i pominięcie w sukcesji naj-

starszego z synów, pochodzącego 
z pierwszego małżeństwa – Józefa. 
Najprawdopodobniej było to skut-
kiem wewnątrzrodzinnego kon-
sensusu. Jan Heller starszy, pomi-
mo skończonych pięćdziesięciu 
lat, nie chcąc udawać się jeszcze 
na wymowę, nie przekazał mająt-
ku wchodzącemu w dorosłość Józe-
fowi, lecz pomógł mu zdobyć wła-
sne gospodarstwo w inny sposób 
– poprzez dobry ożenek22. Plan ten 
się powiódł. W roku 1881 Józef po-
ślubił swoją dalszą krewną Marian-
nę Heller (3 III 1861)23 i objął gospo-
darstwo należące do teściów – Jana  
i Zuzanny Hellerów24. Tym samym 
Józef stał się samodzielnym gospo-
darzem, „wielkim chałupnikiem” na 

8. PJChB, Metryki chrztów, t. 2, f. 89.
9. 6 października 1885 Maria wyszła za mąż Jana Kisiałę, syna Pawła i Ewy Ferfeckiej, chałupnika spod numeru 143 (dawniej 65), z którym mia-
ła kilkoro potomstwa. PJChB, Metryki chrztów, t. 2, f. 100; PJChB, Metryki ślubów, t. 2, s. 84; APC, sygn. 308, Metryki chrztów, t. 2, s. 30, 38, 46, 
54, 71.
10. Jerzy 10 listopada 1889 ożenił się z Marią, córką Pawła Madzi i Marii zd. Bojdy (*ok. 1871 †18 XI 1919), łączników na gospodarstwie nr 168, 
znajdującym się na Kotarzu „przy Wozowej Drodze”. Był już wówczas łącznikiem na gruncie nr 332. Pod adresem tym przyszła na świat szóst-
ka potomstwa tejże pary. Po śmierci pierwszej żony 13 stycznia 1920 roku poślubił Helenę Ferfecką. APC, sygn. 308, Metryki chrztów, t. 2, s. 
13; USCB, Metryki śmierci, t. 1, s. 185.
11. USCB, Metryki śmierci, t. 1, s. 90.
12. W wieku 30 lat, w roku 1895, jako dziedzic gospodarstwa numer 91 poślubił blisko dwukrotnie młodszą Zuzannę Madzia (*24 VIII 1876) 
córkę Pawła, wymownika spod numeru 284, z którą doczekał się czternastu dzieci. APC, sygn. 308, Metryki chrztów, t. 1, s. 22; USCB, Metry-
ki śmierci, t. 1, s. 307.
13. APC, sygn. 308, Metryki chrztów, t. 1, s. 36.
14. APC, sygn. 308, Metryki chrztów, t. 1, s. 59.
15. Paweł wyemigrował z Brennej w pogoni za chlebem, zostając górnikiem w Łazach. Tam 18 września 1899 r. poślubił Jadwigę (*23 I 1882 
†1900), córkę szewca Jana Przybyły. Jego żona jednak zmarła już rok później. 28 stycznia 1901 roku Paweł ożenił się ponownie – z Anną Ma-
rek z Brennej (*9 XI 1877), córką wymowników spod numeru 77. Z krótkiej wzmianki zamieszczonej w metrykach chrztów parafii w Brennej 
wiadomo, iż Paweł Heller zmarł w szpitalu w Opawie w październiku 1914 r., w wieku zaledwie 42 lat, co sugerować może, iż mógł on zginąć 
bądź jako ofiara katastrofy w kopalni, bądź też – od ran odniesionych w czasie walk toczonych w pierwszych miesiącach I wojny światowej 
APC, sygn. 308, Metryki chrztów, t. 1, s. 72; KCC, Księga zapowiedzi przedślubnych parafii w Kończycach Wielkich 1881-1935, 1899 nr 30: 18 
IX 1899; USCB, Metryki ślubów, t. 2, s. 141.
16. APC, sygn. 308, Metryki chrztów, t. 1, s. 87.
17. APC, sygn. 308, Metryki chrztów, t. 1, s. 111.
18. Żonaty dwukrotnie, najpierw 12 września 1908 z Marią Raszyk we Frysztacie, a następnie 24 maja 1912 z Marią Plichta w Zakopanem. APC, 
sygn. 308, Metryki chrztów, t. 2, s. 125.
19. 26 kwietnia 1904 roku poślubiła półzagrodnika spod numeru 81 – Jana Bojdę (*2 XI 1879), syna Jana i Marii. APC, sygn. 308, Metryki 
chrztów, t. 2, s. 141; USCB, Metryki ślubów, t. 2, s. 163.
20. APC, sygn. 308, Metryki chrztów, t. 2, s. 16.
21. SOC, KW, Brenna, t. 3. s. 251; USCB, Metryki zgonów, t. 1, s. 101.
22. Zainteresowana takim rozwiązaniem była z pewnością macocha Józefa – Anna, pragnąca jak najlepiej zabezpieczyć przyszłość swoją oraz 
swoich dzieci. Mogła ona wpływać na męża, by wstrzymał się jeszcze z udaniem się na wymowę, dzięki czemu ojcowiznę będą mogli póź-
niej przejąć jej synowie.
23. Józefa i Mariannę Heller łączyło pokrewieństwo IV stopnia, stąd konieczna była dyspensa, którą uzyskano krótko przed ślubem – 18 maja 
1881 w Cieszyńskim Wikariacie Generalnym. Dodajmy, iż zgodnie z zapisem metrykalnym Józef, jeszcze jako komornik spod numeru 43, miał 
nieślubne dziecko z niewymienianą z imienia kobietą (Marianną?). Dzieckiem tym był zmarły wkrótce po urodzeniu syn Adam (*ok. VII 1880 
†25 VIII 1880). PJChB, Metryki zgonów, t. 2, s. 94; APC, sygn. 308, Metryki chrztów, t. 1, s. 4.
24. Ślub pary miał miejsce 31 maja 1881 roku. Spisanie odpowiednich kontraktów i notarialne załatwienie sprawy nastąpiło zgodnie z ówcze-
snymi zwyczajami jeszcze przed ślubem, jak wynika z zapisu w księdze ślubów, gdzie przy adresie pana młodego odnotowano zarówno ad-
res jego ojcowizny (nr 91 wg nowej numeracji), jak również fakt, iż w chwili zaślubin był on już „wielkim chałupnikiem” pod adresem 148, któ-
ry to numer odnotowano także jako adres gospodarstwa rodzinnego żony. W kolejnych źródłach podawano jednak numer domu 152 (daw-
ny 68), jako adres zamieszkania rodziny Hellerów i pod takim numerem rodziły się kolejne dzieci Józefa (co może wynikać z niekonsekwencji 
lub błędu urzędników). Kim byli teściowie pana młodego? Zuzanna była córką Jana Ferfeckiego i Marianny Jaworskiej, zaś „łącznik” Jan Heller, 
był synem Jana Hellera wielkiego zagrodnika i Zuzanny Madzia, a wywodził się z tej linii rodu, która odłączyła się od Hellerów z Huty jeszcze 
w XVII wieku i zamieszkała „na Węgierskim”, niemal na końcu doliny Brennicy, przez pokolenia gospodarując na gruntach chałupniczych nr 
69 i 68. To ostatnie w XX wieku należało do syna Józefa i Marianny – Jana Hellera i jego żony Anny, a później Jana Grenia – syna Anny. PJChB, 
Metryki ślubów, t. 2, s. 70; SOC, KW, Brenna, t. 3. s. 251.
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gruncie numer 68 (152 według no-
wej numeracji), zaś rodzice żony 
– przeszli na wymowę. Dziećmi  
z tego związku były: Zuzanna 
(*25 IV 1882)25, Jan (*7 II 1885)26, 
Agnieszka (*29 I 1886 †31 I 1967)27, 
Maria (*30 IX 1887 †5 III 1894)28, Jó-
zef (*18 I 1891 †17 III 1914)29, Fran-
ciszek (*21 XI 1892)30, Marianna (*23 
III 1896 †13 XI 1898)31, Helena (*16 
VI 1899 †18 II 1900)32, Juliana (*8 XII 
1902 †12 VIII 1992)33, Helena (*4 III 
1904 †4 V 1997)34. Warto dodać, iż 
relacja między Józefem a jego oj-
cem oraz pozostałym rodzeństwem 
układała się dobrze, gdyż zagrodnik 
Jan Heller spod numeru 91, odnoto-
wywany był jako chrzestny pierwo-
rodnej córki Józefa, zaś jego młod-
szy brat – Jerzy, „łącznik” (właści-
ciel domu i łąki) spod numeru 332 
– jako chrzestny kolejnych dzieci. 

Podobnie jak Józef, swoje wła-
sne gospodarstwa otrzymały tak-
że inne dzieci Jana z pierwszego 
małżeństwa, m.in. dwie córki, które 
dzięki dobremu zamążpójściu  przy-
żeniły się do sąsiadujących z grun-
tem Hellerów gospodarstw Stoja-
ników i Holeksów. Zupełnie inne 
perspektywy czekały natomiast na 
większość spośród ich młodszego, 
przybranego rodzeństwa. Z powo-
du głodu ziemi (i szans na zawarcie 
korzystnego małżeństwa), znaczna 
ich część musiała szukać szczęścia 
poza rodzinną wsią. Przynajmniej 
dwójka spośród rodzeństwa opu-

ściła Brenną, osiedlając się w zindu-
strializowanej części księstwa cie-
szyńskiego, gdzie w owym czasie 
intensywnie rozwijał się przemysł  
i górnictwo35.

Jak natomiast potoczyły się losy 
dziedzica gruntu dawnej huty? Jan 
Heller młodszy, zwany Jónkiem, 
najstarszy z synów Jana i Anny od 
roku 1895 samodzielnie gospoda-
rował na gruncie numer 91. Zapew-
niło mu to status stosunkowo za-
możnego rolnika, co nie zmieniało 
faktu, iż, by utrzymać liczną rodzi-
nę, musiał jeździć „na Uhry” (Gór-
ne Węgry, tj. Słowacja). Jako oso-
ba pracowita i oszczędna uzbierał 
z czasem znaczny kapitał, utraco-
ny później wskutek kryzysu i dewa-
luacji pieniądza, które nastąpiły po 
pierwszej wojnie światowej36. 

Podobnie jak ojciec, był człowie-
kiem aktywnym na polu publicz-
nym, uczestnicząc w życiu religij-
nym i politycznym wioski. Był zaan-

gażowany w działalność gminnego 
samorządu, piastując w kadencjach: 
1901, 1908, 1911 funkcję gminne-
go radnego37. Angażował się także 
w sprawy kościoła, będąc przez dłu-
gie lata członkiem rady parafialnej, 
śpiewakiem i przewodnikiem piel-
grzymek, które prowadził z Brennej 
do Frydku, Kalwarii Zebrzydowskiej 
i innych miejsc pątniczych38. O tym, 
że Jan cieszył się dużym poważa-
niem społecznym, może świadczyć 
chociażby fakt, iż w wyborach roku 
1908 zdobył najwięcej głosów naj-
zamożniejszych mieszkańców, wy-
przedzając w I kole wyborczym po-
zostałych dziewięciu kontrkandy-
datów, w tym posiadającego rów-
nież duży autorytet – ks. probosz-
cza Józefa Ferfeckiego39. 

         Wójciech Grajewski

Foto: Widok centrum Brennej, pocztówka, 
ok. 1914 rok. Źródło: zbiory Józefa Moskały

25. Zuzanna, jako wdowa po swym pierwszym mężu o nazwisku Balcar, poślubiła Antona Brejnika, co miało miejsce 3 lipca 1920 roku w Or-
łowej, mieście, które podobnie jak całe Zaolzie, niecały miesiąc później znalazło się w granicach Czechosłowacji. APC, sygn. 308, Metryki 
chrztów, t. 1, s. 134.
26. Jan (*7 II 1882), który 24 września 1924 poślubił Annę Greń. APC, sygn. 308, Metryki chrztów, t. 2, s. 9.
27. Agnieszka (*29 I 1886), 16 czerwca 1908 roku poślubiła Michała Hellera (*3 I 1878), syna półzagrodnika Jana i Zuzanny, córki Jana Holeksy 
spod numeru 135, zaś po jego śmierci – 11 listopada 1919 – Pawła Hellera. Jej trzecim mężem został 28 października 1929 roku Paweł Greń. 
Zmarła w roku 1967 w Skoczowie. APC, sygn. 308, Metryki chrztów, t. 2, s. 18; USCB, Metryki ślubów, t. 1, s. 169.
28. USCB, Metryki chrztów, t. 1, s. 30.
29. Józef zmarł w Ostrawie jako żołnierz 13. kompanii, miejscowego oddziału wojsk austriackich. USCB, Metryki chrztów, t. 1, s.57.
30. USCB, Metryki chrztów, t. 1, s. 72.
31. USCB, Metryki chrztów, t. 1, s. 101.
32. USCB, Metryki chrztów, t. 1, s. 133.
33. Juliana 7 listopada 1932 roku poślubiła Franciszka Popp, zamieszkała w Bielsku, gdzie również zmarła. USCB, Metryki chrztów, t. 1, s. 163.
34. 7 sierpnia 1923 wyszła za mąż za kamieniarza z Brennej – Alojzego Chujebę (*4 III 1889), spod numeru 483. USCB, Metryki chrztów, t. 1, 
s. 190.
35. Z podobnych przyczyn wyemigrowało wówczas z Brennej nawet 300-400 osób. Por. przypisy: 68-82.
36. Relacja Klary Kawik z 7 listopada 2015.
37. W wyborach roku 1904 Hellerowi do sukcesu zabrakło niewiele. Zdobył on tyle samo głosów co ostatni z zakwalifikowanych do Rady Gmi-
ny kandydatów kurii pierwszej, jednak losowanie sprawiło, iż został jedynie zastępcą radnego. APB, BB, sygn. 906: Gemeindewahl – Brenna 
(dalej GWB), s. 80-83, 108-114, 127-128, 161-165, 176-177.
38. Relacja Klary Kawik z 7 listopada 2015.
39. APB, BB, GWB, s. 127-128.
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II Bieg z mapą na orientację – Brenjada
„Nie ma lepszego miejsca i spo-

sobu rozpoczęcia wakacji, jak im-
preza na orientację w Brennej” 
– taką zapowiedź wydarzenia za-
mieścili na swojej stronie organi-
zatorzy. Trudno się z tym nie zgo-
dzić, ponieważ tego rodzaju bie-
gi zyskują coraz większą popular-
ność, gdyż są bardzo ciekawą formą 
na spędzanie czasu wolnego. Łączą 
w sobie bieganie oraz umiejętności 
orientacji w terenie i co najważniej-
sze skierowane są także dla rodzin 
z dziećmi. 

Impreza rzeczywiście była uda-

na. Słoneczna pogoda oraz cie-
kawość odnośnie umiejscowie-
nia punktów kontrolnych na trasie 
sprawiła, że w rywalizacji na trasie 
indywidualnej i rodzinnej wystarto-
wało około 80 osób. Warto dodać, 
że zawodnicy praktycznie do same-
go momentu startu nie mają możli-
wości zapoznania się z mapą. Tę do-
stają na kilka minut przed startem, 
mając dosłownie kilka chwil na za-
planowanie swojego startu. W tym 
roku rasa indywidualna liczyła 10 
km i 19 punktów kontrolnych, na-
tomiast rodzinna 4 km i 9 punktów 

kontrolnych. Najszybciej w klasyfi-
kacji mężczyzn zaprezentował się 
Andrzej Juraszek, który na zamel-
dowanie się na wszystkich punk-
tach i dotarcie do mety potrzebo-
wał 2 godzin 19 minut i 44 sekund. 
W klasyfikacji kobiet najlepsza oka-
zała się Magdalena Krause, która  
w czasie 3 godzin i 53 minut po-
jawiła się na 18 punktach. Klasyfi-
kację rodzinną wygrały „Bawołki”  
z Górek Wielkich w składzie: Dariusz 
Bawoł, Tomek Bawoł.

  Krzysztof Gawlas
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Uphill MTB Beskidy: etap Brenna – Błatnia

Ciekawa trasa oraz sprzyjająca 
pogoda sprawiły, że na starcie cy-
klicznie już organizowanych w Gmi-
nie Brenna zawodów w kolarstwie 
górskim Uphill MTB Beskidy stanę-
ło ponad 70. zawodników i zawod-
niczek.

20 lipca w Gminie Brenna po raz 
trzeci zagościł Uphill MTB Beskidy 
czyli Międzynarodowy Cykl Wyści-
gów w Kolarstwie Górskim o Puchar 
Euroregionu Śląsk Cieszyński. Był to 
pierwszy etap tej imprezy, a jego 
trasa prowadziła z centrum Bren-
nej na Błatnią. Pogoda do sporto-
wej rywalizacji była wręcz znakomi-
ta, a trasa ciekawa więc na starcie 
nie zabrakło amatorów górskiego 
kolarstwa. Zwycięzca dojechał na 
metę w 26 minut i 36 sekund. - Zale-
żało nam na tym, aby zaistnieć w cy-
klu Uphill MTB Beskidy, bo to nie tyl-
ko znane i prestiżowe zawody w ko-
larstwie górskim, ale w dodatku im-
preza o charakterze międzynarodo-
wym. Sztuka się udała i już po raz 
trzeci gościmy wielu wspaniałych za-
wodników nie tylko z Polski ale tak-
że z Czech i Słowacji. Tak więc bardzo 
dobra współpraca miast i gmin z na-
szego pogranicza poszerza się także 
o współzawodnictwo sportowe. Nie 
ukrywam, że ważny jest dla nas także 
element promocyjny – o Gminie Bren-
na jest dzięki temu głośno w świecie 
kolarstwa górskiego, a prócz tego li-
czymy na to, że rowerzyści przyjeż-
dżają do nas nie tylko na zawody ale 
także będą nas odwiedzać jako tury-
ści, z rodzinami i znajomymi - mówi 
wójt Jerzy Pilch, który był obecny 
zarówno na starcie zawodów jak  
i podczas wręczania nagród najlep-
szym cyklistom i cyklistkom.

Wyniki breńskiego etapu Uphill 
MTB Beskidy znaleźć można na stro-
nie: http://uphillmtb.pl/

Zawody zorganizowano w ra-
mach trwałości projektu pt. „Be-
skidy na Rowerze” współfinanso-
wanego ze środków Europejskie-

go Funduszu Rozwoju Regional-
nego - Programu Interreg V-A Re-
publika Czeska-Polska i budże-
tu państwa RP w ramach Fun-

duszu Mikroprojektów Eurore-
gionu Śląsk Cieszyński – Těšín-
ské Slezsko i budżetu państwa RP.  
  S.Horowski
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Kącik Turysty

Dworek Myśliwski „Konczakówka”  
otwarty dla zwiedzających

Dworek Myśliwski to jedna  
z najważniejszych atrakcji na ma-
pie gminy Brenna, która skrywa  
w sobie bardzo ciekawy skrawek hi-
storii. By przybliżyć ten niezwykle 
ciekawy obiekt, został on w bieżą-
cym roku udostępniony turystom 
oraz mieszkańcom gminy Brenna. 
Można go zwiedzać w każdy drugi  
i trzeci wtorek miesiąca w okresie 
od maja do końca października. Na-
tomiast w sierpniu udostępniony 
będzie 6 i 27 br. 

O kilka nurtujących pytań posta-
nowiliśmy zapytać Pana Leona Mi-
jala, nadleśniczego Nadleśnictwa 
Ustroń, zarządzającego obiektem  
w imieniu Skarbu Państwa. 

Aneta Mędrek: Sama nazwa 
„Dworek Myśliwski” wskazuje, że 
jest to miejsce związane z myśli-
stwem ale dlaczego „Konczaków-
ka”?  

Leon Mijal: Budynek powstał 
w 1924 roku na miejscu góralskiej, 
drewnianej chałupy. Dworek za-
równo w architekturze jak i wyra-
finowanym wyposażeniu odzwier-
ciedlał łowiecką pasję właścicie-
la,  Brunona Konczakowskiego, zna-
nego w Europie kolekcjonera bro-
ni i zapalonego myśliwego . Na-
zwa Konczakówka to lokalna na-
zwa tego miejsca, zaczerpnięta od 
nazwiska pierwszego właściciela.   
Z założenia dworek był siedzibą my-
śliwską, do której Konczakowski za-
praszał licznych gości, przedstawi-
cieli świata kultury, polityki i bizne-
su. Wszystkich łączyła pasja łowiec-
ka i zainteresowanie przyrodą. Naj-
większym atutem lasów otaczają-
cych dworek były głuszce,  wysoko 
cenione wśród myśliwych kolekcjo-
nujących trofea łowieckie. 

A.M. Czym kierował się Bru-
non Konczakowski sprowadzając, 
aż z Alp włoskich i austriackich 
drzewo limbowe potrzebne na 
budowę dworku? Tym bardziej, 
że Brenna to miejscowość, w któ-
rej lasy są jej nieodłącznym ele-

mentem i stanowią ponad 60% jej 
powierzchni. 

L.M. W Polsce, w stanie dzikim 
limba występuje tylko w Tatrach, 
gdzie rośnie pojedynczo wśród ko-
sodrzewiny. Już w XIX wieku zwra-
cano uwagę, że powinna być ga-
tunkiem chronionym. Towarzy-
stwo Tatrzańskie w swoim statucie 
z 1880 roku wpisało ochronę limby 
jako jeden ze swoich celi. Od 1946 
roku limba została objęta całkowi-
tą ochroną, a od 2014 częściową.  
W Europie limba występuje w Al-
pach, gdzie zajmuje centralne par-
tie, tworząc odrębne piętro borów 
modrzewiowo-limbowych na wy-
sokości od 1450 do 2430 m n.p.m. 
Pozyskane z tych terenów drew-
no miało lepszą jakość i nie budziło 
kontrowersji. Znaczenie dla pierw-
szego właściciela dworku zapew-

ne miało również to, że drewno lim-
bowe było uznawane nie tylko za 
trudno dostępne, ale także  za cen-
ne i drogie, co podkreślało prestiż 
i pozycję społeczną gospodarza. 
W przeszłości drewno tego gatun-
ku było poszukiwanym surowcem 
ze względu na jego urodę,  z cha-
rakterystycznymi, ciemnymi, pra-
wie czarnymi sękami. Ceniono rów-
nież długotrwały  aromat limbiny, 
który skutecznie odstrasza szkod-
niki drewna oraz wszelkiego rodza-
ju mole. Wierzono także, że drewno 
limby tworzy wyjątkową atmosferę 
we wnętrzach, co zresztą  potwier-
dziły współczesne badania. Okazu-
je się, że zapach limbowego drewna 
przynosi odprężenie i uspokaja ser-
ce – aromat limby pozwala zaosz-
czędzić podczas jednej nocy nawet 
3500 uderzeń serca, a więc całą go-
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Kącik Turysty
dzinę jego pracy. W swojej siedzibie 
Brunon Konczakowski wykorzystał 
limbinę przede wszystkim w formie 
boazerii, którą wyłożono wewnętrz-
ne ściany budynku oraz do wyko-
nania mebli. Główną konstrukcję 
budynku wykonano z drewna mo-
drzewiowego, najlepszego i naj-
trwalszego drewna budowlanego 
w naszej szerokości geograficznej. 
Jego trwałość w stanie suchym, np.  
w elementach budynków jest oce-
niana nawet na 1800 lat, stąd daw-
niej chętnie używano go do budo-
wy np. kościołów.

A.M. Jak to możliwe, że do bu-
dowy dworku nie użyto ani jed-
nego gwoździa? 

L.M. To nie do końca prawda. 
Faktem jest, że główną konstruk-
cję budynku wykonano starą tech-
niką łączenia drewnianych bali na 
tzw. zacios, bez użycia gwoździ. Ale 
w samych wnętrzach wyłożenie ich 
chociażby wspomnianą wcześniej 
boazerią bez użycia gwoździ nie by-
łoby możliwe.  Co ciekawe, Koncza-
kowski surowiec do budowy swo-
jej siedziby myśliwskiej sprowadził 
z bardzo daleka, ale budowę i wy-
konanie niemal wszystkich prac po-
wierzył miejscowym cieślom i rze-
mieślnikom. 

A.M. Słyszeliśmy z opowiadań, 
że w dworku znajduje się łóżko 
łowczego III Rzeszy Hermana Go-
eringa, czy to znaczy, że on rów-

nież gościł w tym miejscu?
L.M. O wizycie wielkiego łow-

czego III Rzeszy Hermana Goeringa 
przed wojną w Konczakówce  wspo-
minają ustne przekazy, niestety nie 
potwierdzone do tej pory w żad-
nym pisanym źródle. Trudno więc 
stwierdzić, czy to zdarzenie rzeczy-
wiście miało miejsce, czy jest tylko 
lokalną legendą. Mówi się, że go-
spodarz oddał wpływowemu go-
ściowi swoją własną sypialnię. Fak-
tem jest, że Goernig był zapalonym 
myśliwym i przed wojną polował  
w Polsce kilka razy, w Białowieży.  

A.M. Jak ocenia Pan zaintere-
sowanie turystów zwiedzaniem 
tego pięknego obiektu?

L.M. O zainteresowaniu dwor-
kiem, jego historią i otoczeniem 
świadczy frekwencja na I Breńsko-
Góreckiej Nocy Muzeów. Zaskoczy-

ła nas nie tylko liczba  odwiedzają-
cych (ponad 200 osób) ale także to, 
że zdecydowaną większość wśród 
nich stanowili mieszkańcy Bren-
nej i regionu Śląska Cieszyńskiego,  
a nie jak się pierwotnie spodziewali-
śmy, turyści. Państwowe Gospodar-
stwo Leśne Lasy Państwowe ogrom-
ną wagę przywiązuje do dziedzic-
twa przyrodniczego, historycznego 
i kulturowego. Dworek Myśliwski  
w Brennej pozostaje w zarządzie LP 
od 1945 roku. Ostatni remont i mo-
dernizację tego obiektu Nadleśnic-
two Ustroń przeprowadziło w 2015 
roku wydając na ten cel ponad mi-
lion złotych. Zależy nam, żeby udo-
stępnić to miejsce miłośnikom lasu 
i polskiej historii,  dlatego od maja 
tego roku uruchomiliśmy w sezonie 
turystycznym od maja do paździer-
nika możliwość zwiedzania dworku 
z przewodnikiem. Pomysł cieszy się 
dużym powodzeniem. Ponad po-
łowę zwiedzających stanowią na-
dal mieszkańcy przede wszystkim 
Brennej, pozostali to turyści , głów-
nie z aglomeracji śląskiej  i kuracju-
sze z  uzdrowiska w Ustroniu. Zwie-
dzanie dworku to nie tylko opo-
wieść o pięknej, drewnianej archi-
tekturze, dawnych polowaniach  
i sławnych ludziach z epoki między-
wojnia, to także  spotkanie z niepo-
wtarzalną atmosferą beskidzkich la-
sów i historią  kilku pokoleń leśni-
ków zaangażowanych w utrzyma-
nie ich ciągłości i trwałości. 

A. M. Dziękuję bardzo za roz-
mowę i życzymy aby Dworek My-
śliwski był rozpoznawalny na 
drugim końcu Polski. 



30Strona 30 Wieści znad Brennicy

W
ie

śc
i z

na
d

 B
re

nn
ic

y
Wkrótce w gminie Brenna

w
 G

m
in

ie
 B

re
n

n
a

XXI
 OB

CHO
DY 

DN
IA 

TRZ
EŹW

OŚC
I

G
m

in
a 

Br
en

n
a 

or
az

 
D

us
zp

as
te

rz
 T

rz
eź

w
oś

ci
 

D
ie

ce
zj

i B
ie

ls
ko

-Ż
yw

ie
ck

ie
j k

s.
 P

io
tr

 L
eś

n
ia

k

Se
rd

ec
zn

ie
 z

ap
ra

sz
aj
ą 

n
a

R
od

zi
nn

y 
pi

kn
ik

 z
 t

ej
 o

ka
zj

i o
db

ęd
zi

e 
si
ę 

17
.0

8.
20

19
 r

. n
a 

te
re

ni
e

re
kr

ea
cy

jn
ym

 "
JA

R
O

W
IS

K
A

" 
w

 B
re

nn
ej

 (u
l. 

Le
śn

ic
a 

13
4)

.  
W

 p
ro

gr
am

ie
 g

ry
, k

on
ku

rs
y 

z 
na

gr
od

am
i, 

an
im

ac
je

 d
la

 d
zi

ec
i,

dm
uc

ha
ńc

e,
 m

al
ow

an
ie

 t
w

ar
zy

,  
py

sz
ny

 p
oc

zę
st

un
ek

, f
es

ty
n

 z
 z

es
po

łe
m

 "
M

U
SI

C
 S

TA
Ś"

 i 
w

ie
le

 in
ny

ch
 a

tr
ak

cj
i.

 
W

yd
a r

ze
ni

e 
ro

zp
oc

zn
ie

 M
sz

a 
Św

ię
ta

 w
 k

oś
ci

el
e 

p.
w

. 
Św

. J
an

a 
N

ep
om

uc
en

a 
w

 B
re

nn
ej

 L
eś

ni
cy

. o
 g

od
z.

 1
5:

0
0

(o
d 

go
dz

. 1
4:

30
 m

oż
liw

oś
ć 

pr
zy

st
ąp

ie
ni

a 
do

 s
po

w
ie

dz
i ś

w
ię

te
j)

.

ZA
PR

AS
ZA

M
Y!

D
us

zp
as

te
rs

tw
o

Tr
ze
źw

oś
ci

 
D

ie
ce

zj
i b

ie
ls

ko
 - 
Ży

w
ie

ck
ie

j



31 Strona 31

W
ieści znad

 Brennicy

Wieści znad Brennicy

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.
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Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej
43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 34
tel. 33 853 62 85, kom. 606 251 562
e-mail: zbgk@brenna.org.pl

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

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

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

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

Wójt Gminy Brenna - Jerzy Pilch
W celu umówienia się na spotkanie prosimy o kontakt 
z sekretariatem: tel. 33 853 62 22, tel. 33 853-65-48 
fax: 33 853 63 70, e-mail: poczta@brenna.org.pl
 
Zastępca Wójta Gminy Brenna - Dariusz Jakubiec 
tel. (33) 853 62 22 
e-mail: d.jakubiec@brenna.org.pl

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

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

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

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

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

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

Ochotnicza Straż Pożarna:
43-438 Brenna ul. Wyzwolenia 75, tel. 33 853 65 85
43-438 Brenna ul. Leśnica 134, tel. 723 089 363
43-436 Górki Wielkie ul. Breńska 2, tel. 33 853 93 12

Ośrodek Zdrowia
43-438 Brenna ul. Leśnica 8, tel. 33 853 63 11
43-438 Brenna, ul. Malinowa 3, NFZOZ P. Gruszczyk, tel. 33 432 15 00
43-436 Górki Wielkie ul. Zalesie 3, tel. 33 8539182

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

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

Ważne i przydatne numery telefonów

Wieści znad Brennicy



01.06.19 r. (sb) Jubileusz 10-lecia „Małej Brennej” i Góralski Dzień Dziecka
   Park Turystyki, start: 10:00 #tort #folklor #dladzieci #animacje

07.06.19 r. (pt) Ziołowe zauroczenie - Lato, czas na budowanie odporności – wykład 
   Brenna - BDZ  „Przytulia”, start: 18:00 #zioła #warsztaty #tradycja #zapisy

07-14.06.19 r. Warsztaty Działań Kreatywnych
   Górki Wielkie - CKiS Dwór Kossaków #warsztaty #dladzieci #zapisy

08-12.06.19 r.  Rozmowy o Sztuce
   Górki Wielkie - CKiS Dwór Kossaków #teatr #literatura #spotkanie

09.06.19 r. (nd) Smażenie Wajeśnicy w Agroturystyce „U Gazdy”
   Brenna ul. Malinka 4, start: 13:00 #folklor #tradycja #kuchnia 
10-12.06.19 r. Graficzna Akademia Umiejętności
   Górki Wielkie - CKiS Dwór Kossaków #warsztaty #dladzieci #zapisy 
16.06.19 r. (nd) Bike Atelier MTB Maraton
   Brenna - Park Turystyki, start 11:30 #sport #rowery #mtb #zapisy

20.06.19 r. (czw)  Wycieczka górska Bajkowym Szlakiem Utopca na Stary Groń
   Brenna - start: 9:00 z Informacji Turystycznej #naszlaku #góry

   „Spotkanie przy kolybie na Starym Groniu” – impreza pasterska 
   Brenna- obok Wieży Widokowej start: 13:00 #góry #dlakażdego

22.06.19 r. (sb)  3. Rodzinny Rajd Rowerowy 
   Górki Małe - start: 13:00 z parkingu koło Przedszkola #sport #rowery

   Sportowy Piknik pod Buczem i 70-lecie LKS Spójnia - wystąpią m.in: Jędrowski Show
   Górki Wielkie - Pod Brandysem, start: 14:00 #sport #biesiada #gwiazda

23.06.19 r. (nd) Piknik Rodzinny „Na Zdrowie”
   Brenna - Park Turystyki, start: 14:00 #dlarodzin #dlakażdego 

   XII Wieczory Muzyczne w Leśnicy - Wieczór II
   Brenna Leśnica parafia J. Nepomucena, start: 18:00 #klasyka #organy

29.06.19 r. (sb) „Uwij z nami wianek świętojański” – warsztaty
   BDZ „Przytulia”, start: 10.00 #tradycja #folklor #zioła #zapisy

   Chrześcijański Festiwal Nadziei
   Brenna - Park Turystyki #dlarodzin #dlakażdego

   Noc Świętojańska - wystąpią m.in: Johnny Band & Turnioki
   Brenna - Park Turystyki, start: 20:00 #zabawa #tradycja #folk-rock #dorana

30.06.19 (nd) II Bieg z mapą na orientację Brenjada
   Brenna - start: 10:00 z Parku Turystyki #sport #mapa #góry #dlarodzin

Jędrowski Show10 lat „Małej Brennej Bike Atelier MTB MaratonTurnioki Bieg na orientacjęSmażenie Wajeśnicy

Kalendarz Imprez 
czerwiec 2019

Szczegółowy program na: 

www.brenna.org.pl i na profilu facebook 
Program może ulec zmianie oraz organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie.  
Kontakt: OPKiS Brenna, ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna. 

KALeNDARZ IMPReZ
SIeRPIeń 2019

SIeRPIeń:
03.08.19 r. (sb) 9. Mistrzostwa Drwali Beskidzkich
   Brenna - Park Turystyki, start: 17:00 #zawody #extreme #drwale

   Letni Koncert u Kossaków - muzyka edith Piaf  
   Górki Wielkie - CKiS Dwór Kossaków, start: 20:00 #piaf #klasyka #koncert 
05-09.08.19 r. Międzynarodowy Plener Rzeźbiarzy 
   Górki Wielkie - CKiS Dwór Kossaków #sztuka #warsztaty #międzynarodowy

06.08.19 r. (wt) Ziołowe wtorki - spotkania z zielarką
   Brenna – BDZ „Przytulia”, start: 16.00 #zioła #spotkanie #zapisy

09.08.19 r. (pt) Plenerowy Teatr dla dzieci
   Brenna - Park Turystyki, start: 16:00 #teatr #dladzieci #bajka

10.08.19 r. (sb) Gwiazda Wakacji - Patrycja Markowska (support: Rift i GalHan)
   Brenna - Park Turystyki, start: 16:00 #gwiazda #koncert #rock #głośno

13.08.19 r. (wt) Ziołowe wtorki - spotkania z zielarką
   Brenna – BDZ „Przytulia”, start: 16.00 #zioła #spotkanie #zapisy

15.08.19 r. (czw) Ziołowa Akademia 
   Brenna – BDZ „Przytulia”, start: 10.00 #zioła #kiermasz #warsztaty

   Święto Ziół w Koziej Zagrodzie
   Brenna - Kozia Zagroga #folklor #tradycja #zioła #kuchnia #warsztaty

16.08.19 r. (pt) Plenerowy Teatr dla dzieci
   Brenna - Park Turystyki, start: 16:00 #teatr #dladzieci #bajka

17.08.19 r. (sb) Wycieczka górska: Szlakiem II Wojny Światowej, 
   Brenna Leśnica (szkoła)- start: 9:00 #naszlaku #góry #dlakażdego

   XXI Obchody Dnia Trzeźwości 
   Brenna Leśnica – Jarowiska #dlarodzin #dlakażdego #animacje

18.08.19 r. (nd) 7. Dolina Leśnicy Bieg o Breńskie Kierpce
   Brenna - Park Turystyki, godz. 11:00 #sport #bieggórski #zapisy #bieg 
   XII Wieczory Muzyczne w Leśnicy
   Brenna Leśnica J. Nepomucena, start: 18:00 #klasyka #organy

20.08.19 r. (wt) Ziołowe wtorki - spotkania z zielarką
   Brenna – BDZ „Przytulia”, start: 16.00 #zioła #spotkanie #zapisy

23.08.19 r. (pt) Plenerowy Teatr dla dzieci
   Brenna - Park Turystyki, start: 16:00 #teatr #dladzieci #bajka

24.08.19 r. (sb) Wycieczka górska na Trzy Kopce Wiślańskie 
   Brenna Leśnica (ul. Pilarzy), start: 9:00  #naszlaku #góry #dlakażdego

25.08.19 r. (nd) XXX Dożynki ekumeniczne 
   Brenna - Park Turystyki, godz. 14:00 #folklor #tradycja #taniec #korowód 
   Międzynarodowy Studencki Festiwal Folklorystyczny
   Brenna - Park Turystyki, #folklor #tradycja #taniec #międzynarodowy 
28.08.19 r. (śr) Bajki u Kossaków 
   Górki Wielkie - CKiS Dwór Kossaków, start: 11:00 #teatr #dladzieci #bajka

31.08.19 r. (sb) 4. Bieg na Bucze & Nordic Walking
   Górki Wielkie - Ośrodek „Pod Brandysem, godz. 13:00 #sport #zapisy 
   eksplozja Kolorów 
   Górki Wielkie - Ośrodek „Pod Brandysem, godz. 13:00 #zabawa #dlakażdego

   VI Jarmark Kultury i Sztuki
   Górki Wielkie - CKiS Dwór Kossaków #art #dlakażdego #jarmark


