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Odbiór odpadów wielkogabarytowych

Konkursy dla organizacji pozarządowych 

W poszukiwaniu własnych korzeni

W tym numerze:

Reagujmy na wszelkie przypadki wandalizmu!
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Sebastian Kret - ryby  
i wiosła, str. 13

Drodzy Czytelnicy!
W powietrzu czuć już wiosnę. 

Osobiście zawsze odżywam, kiedy 
wcześniej robi się jasno, rano bu-
dzi mnie śpiew ptaków i wreszcie 
nie muszę ubierać tych stu warstw, 
wychodząc z domu. Zawsze mam 
więcej energii i pomysłów. Mam na-
dzieję, że Państwu również przed-
wiośnie przynosi nowe siły do dzia-
łania, bo przecież wiosna to też 

czas, kiedy nie tylko przyroda musi 
się wziąć do roboty. Pełną parą ru-
szyły przygotowania do sezonu 
plenerowych imprez 2019 w Gmi-
nie Brenna i po cichu mam nadzie-
ję, że w tym roku znów będzie-
my się razem świetnie bawić. A je-
śli, tak jak ja, macie więcej siły, by 
wstawać wcześniej, może znajdzie-
cie też chwilę na poranną lekturę 

„Wieści” przy kawie. W tym numerze 
szczególnie polecam artykuł Wojt-
ka Grajewskiego, który rozpoczyna 
cykl tekstów o starych breńskich ro-
dach. Zapraszam też na ryby z Se-
bastianem Kretem – zaskoczy Pań-
stwa nieznane oblicze naszego In-
struktora. Miłej lektury!

  Anna Musioł
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Szanowni mieszkańcy Brennej i Górek

Informacje/Wydarzenia

Zaryzykuję stwierdzenie – zima 
minęła i nowe rodzi się lato – to efekt 
kilku słonecznych marcowych dni. 
Ciepły wiosenny wiatr ociera ziemię 
miękkimi skrzydłami, osuszając są-
czące się z pól strumyki wody pędzą-
ce ku rzece. Nad głowami ciągną się 
klucze kaczek i gęsi, z przekazu me-
dialnego dowiadujemy się o powro-
cie z Afryki do kraju białych bocia-
nów. Rolnicy zaczynają spoglądać na 
jesienne zasiewy oceniając ewentu-
alny stopień ich zniszczenia. Kiedy  
w rejonie Górek widać już symbol 
polskiego przedwiośnia czyli bazie, 
kotki i kocianki, mieszkańcy Bren-
nej Bukowej i Leśnicy zmagają się 
jeszcze z zimową aurą i oblodzony-
mi drogami.  Oprócz kocianek na łą-
kach, w oborach bielą się białe ja-
gnięta, nad którymi czuwa baca go-
spodarz, przypominając dawny za-
wód lekarza znachora. „…Natomiast 
jagnięta, kruche, wdzięczne i nowe, 
są naprawdę białe. Spoczywający na 
nich odblask świętości sprawia, że 
zdają się być uosobieniem niewin-
nej krasy ziemi, nie skażonej jesz-
cze grzechem” – pisze Zofia Kos-
sak*. Właściwą istotą wiosny są tak 
naprawdę wiosenne zasiewy. Każ-
dy rolnik pragnie marcowego zasie-
wu bo „kto sieje w marcu, ten zbiera  
w garncu – kto sieje w maju, ten zbie-
ra w jaju”. Pierwsze nieśmiało spoglą-
dające, przebiśniegi, krokusy, tulipa-
ny przypominają nam o Dniu Kobiet, 
święcie wdzięczności wszystkim ko-
bietom za ich bezcenny wkład w na-
szą codzienność. Patrząc na karty 
marcowego kalendarza nie sposób 
przeoczyć postać Józefa wpisane-
go przy dacie  19-ty,  można by po-
wiedzieć orędownika miesiąca mar-
ca.  Patrząc z perspektywy kalenda-
rza liturgicznego widzimy jak wyraź-
nie środa popielcowa rozdziela nam 
rozbawiony karnawał na okres wy-
ciszenia i powagi Wielkiego Postu. 
Zauważamy, że dzień się wydłużył  
a mrok skrócił, czasu na roboty wie-
czorne będzie coraz mniej. De fac-
to co roku tyle planujemy prac na te 
długie zimowe wieczory a rzeczywi-
stość zawsze weryfikuje nasze pla-
ny. Nieśmiało podsumowując ostat-

ni okres możemy z radością wspo-
mnieć i ogłosić kolejny sukces pro-
mocyjnych wydarzeń, które mia-
ły miejsce w Przytulii. Szczególnie 
podczas ferii zimowych spełniali-
śmy oczekiwania zarówno dzieci jak   
i dorosłych. Pomimo słabo rozwinię-
tej bazy wyciągowo-narciarskiej mo-
żemy stwierdzić, że sezon zimowy 
był bardzo udany, potwierdzeniem 
tego była duża ilość turystów, która 
odwiedziła w tym okresie naszą gmi-
nę. W ostatnim wydaniu naszej ga-
zetki otrzymaliście Państwo insert  
w postaci broszury prezentującej 
nasz gminny budżet obrazkowy. Jed-
ną z pozycji prezentujących był dział 
inwestycyjny. Pozwolę sobie przypo-
mnieć, że prawie 20 milionów zł. pla-
nujemy przeznaczyć na inwestycje 
gminne – co stanowi 29,20 % całe-
go budżetu. Jest to bardzo duże wy-
zwanie, które planujemy wspólnie  
z Radą Gminy i z Państwa zaangażo-
waniem zrealizować. Katalog zadań 
inwestycyjnych jest bardzo szeroki 
i nie sposób omówić wszystkich ale 
pozwólcie, że wspomnę o tych wy-
daje się najważniejszych: 1. Budo-
wa i rozbudowa infrastruktury wo-
dociągowej (6.700.000 zł.) w Bren-
nej Leśnicy oraz w Górkach Wielkich 
(Wymoliny, Parszywiny, Zebrzydka), 
2. Budowa i rozbudowa infrastruk-
tury kanalizacyjnej (6.210.000 zł.)  
w Górkach Wielkich i Małych  
oraz w Brennej, ponadto przygo-
towujemy dokumentację technicz-
ną na budowę kanalizacji w Brennej 
Kormany-Leśników, 3. Modernizacja 
dróg gminnych (3.092.000 zł.), w tym 
katalogu ujętych jest 8 dróg gmin-
nych, z których trzy drogi znalazły już 
wykonawców wyłonionych w prze-
targach, na drogach powiatowych 
też szykują się ciekawe inwestycje, 
4. W ramach gospodarki komunalnej  
i ochrony środowiska (1.799.048 zł.) 
ciągle czekamy na rozstrzygnięcie 
projektu poprawy jakości powietrza 
poprzez zwiększenie OZE w wytwa-
rzaniu energii z promieni słonecz-
nych czyli realizację na ok. 240 da-
chach i posesjach instalacji fotowol-
taicznych. Pragnę również Państwu 
przekazać, że wkraczamy w ostat-

ni etap przygotowania dokumenta-
cji planu zagospodarowania prze-
strzennego dla obszaru zagospo-
darowania góry Kotarz. Liczymy, że  
w końcu uporamy się z bardzo trud-
nym tematem urbanistycznym i na 
dobre zapali się zielone światło dla 
budowy tak oczekiwanego przez 
mieszkańców i turystów Centrum 
Aktywnego Wypoczynku. Mamy 
również nadzieję, że w połowie tego 
roku wspólnie z Radą Gminy uchwa-
limy plan zagospodarowania dla ca-
łych Górek. Niewątpliwie uchwale-
nie tego planu będzie wielką szansą 
dla rozwoju tej części gminy. Bardzo 
dużo emocji w ostatnich tygodniach 
wywołał temat zagospodarowania 
naszej gminnej działki w Brennej Le-
śnicy. W planie jest utworzenie na 
tej działce bardzo profesjonalnego  
i bezpiecznego dla środowiska Punk-
tu Selektywnej Zbiórki Odpadów Ko-
munalnych z bazą magazynowo-
transportową dla Zakładu Budżeto-
wego. Ponadto jakaś forma zagospo-
darowania tego miejsca wydaje się 
konieczna, bo sytuacja obecna, gdy 
miejsce to służy nielegalnemu wy-
rzucaniu odpadów, po prostu szpe-
ci Leśnicę. Temat ten będziemy jesz-
cze omawiać i dyskutować z miesz-
kańcami. Na kolejny okres przesyłam 
pozdrowienia i życzę miłej lektury.                                                           
         

    

Jerzy Pilch
Wójt Gminy Brenna

* „Rok Polski”, Zofia Kossak, 2017 r. , str. 47
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Stulecie urodzin w Górkach Wielkich

Góry jak wiadomo sprzyjają 
długowieczności. Faktem jest, że 
co roku w spotkaniach pod na-
zwą „80+” organizowanych przez 
gminę uczestniczy blisko 400 se-
niorów, a znakomita większość 
mogłaby ruszyć na parkiecie do 
tańca.

Obecnie gmina można pochwa-
lić się jeszcze Panem Ludwikiem 
Szczotką, mieszkańcem Górek Wiel-

kich, który osiągnął wiek 100 lat ży-
cia. Jubilata odwiedzili z tej okazji 
Krzysztof Sosnowski, zastępca dy-
rektora ds. świadczeń Oddziału Re-
gionalnego Kasy Rolniczego Ubez-
pieczenia Społecznego, z której 
Pan Ludwik otrzymuje świadczenia 
emerytalne oraz wójt gminy Bren-
na –Jerzy Pilch. 

Dyrektor Sosnowski wręczył list 
gratulacyjny w imieniu Prezes KRUS 
Aleksandry Hadzik, informujący 
równocześnie o przyznaniu usta-
wowego świadczenia honorowe-
go z okazji osiągnięcia stu lat życia. 
Swój upominek i list gratulacyjny 
wręczył również Wójt Gminy Bren-
na Jerzy Pilch.

Stulatek z Górek Wielkich jest 
w znakomitej kondycji. Pomaga  
w kuchni żonie, robi zakupy, odwie-
dza aptekę. 

Ludwik Szczotka urodził się  
w Soli na żywiecczyźnie, w swoim 
życiu mieszkał jeszcze w Lipowcu 
i Końskich, w czasie II wojny świa-
towej został wywieziony na robo-
ty przymusowe do Niemiec. Jak za-
pewnia -  w Górkach Wielkich żyje 
mu się najlepiej. Całe swoje życie 
przepracował w rolnictwie.

Największą pasją Pana Ludwika 
są pszczoły. Tam gdzie mieszkał, za-
wsze miał ule. W szczytowym mo-
mencie miał ich prawie 30.

Zapytany o receptę na długo-
wieczność odpowiada:

- Przede wszystkim trzeba dzię-
kować Panu Bogu za to co nam 
daje, po drugie – trzeba być w ru-
chu i dużo pracować. 

  (IL. Red. OPKiS)
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Informacje/Wydarzenia
Konkursy dla organizacji pozarządowych

Wójt Gminy Brenna w dniu 27 lutego 2019 roku ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań  
publicznych w zakresie:

1) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 
2) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, 
3) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. 

Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego należy  realizować 
poprzez:

a) wydawanie niekomercyjnych publikacji poświęconych tradycji, kulturze oraz historii gminy,
b) organizowanie imprez kulturalnych, w tym również z udziałem miejscowych zespołów regionalnych 
kultywujących miejscową tradycję,
c) organizowanie szkoleń, warsztatów, konkursów, konferencji, spotkań, prelekcji i prezentacji 
w celu popularyzowania lokalnej kultury i tradycji,
d) organizowanie imprez kulturalnych popularyzujących życie i twórczość Zofii Kossak, 
e) organizowanie wystaw dorobku gminnych artystów i pisarzy,
f ) prowadzenie zespołów regionalnych i orkiestr,
g) organizowanie zajęć z rękodzielnictwa,
h) upowszechnianie kultury na terenie gminy poprzez edukację kulturalną dzieci, młodzieży i dorosłych,  
i) wspieranie artystycznej twórczości amatorskiej.

Pula środków przeznaczonych na dotacje w tym obszarze wynosi 27.000,00 zł.

Zadania polegające na przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom społecznym należy realizować poprzez 
prowadzenie świetlic dla dzieci i młodzieży oraz zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży. 

Wysokość środków przeznaczonych na realizację tych zadań wynosi 35.000,00 zł. 

Na zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, które będą reali-
zowane poprzez działania informacyjne i edukacyjne skierowane do mieszkańców w zakresie przyrody ożywio-
nej i nieożywionej, działania edukacyjne skierowane do mieszkańców w zakresie ochrony powietrza, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem niskiej emisji, działania dotyczące ochrony zagrożonych gatunków roślin i zwierząt oraz 
działalność wydawniczą promującą walory przyrodnicze terenów chronionych i proponowanych do ochrony  
w Gminie Brenna – zarezerwowano w Budżecie Gminy 5.000,00 zł.

W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2018 r. 
poz. 450 z późn. zm.), które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem oraz zamierzają re-
alizować zadania na terenie gminy Brenna lub na rzecz jej mieszkańców.

Zadania zgłoszone do otwartego konkursu ofert powinny być realizowane w okresie od 1 maja 2019 r. do 30 
listopada 2019 r. Oferty  należy składać w biurze podawczym Urzędu Gminy w Brennej, ul. Wyzwolenia 77 nie 
później niż do dnia 22 marca 2019 roku do godziny 14:30. 

Szczegóły konkursu oraz druk oferty 
znajdują się na stronie internetowej 

oraz w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Gminy Brenna.
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Konkurs ofert dla klubów sportowych
Zarządzeniem z dnia 25 lutego 2019 roku Wójt Gminy Brenna ogłosił  otwarty konkurs ofert na realiza-

cję zadania własnego Gminy Brenna w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.

Zgodnie z ogłoszeniem realizacja zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu następuje poprzez:
1) organizację szkoleń sportowych w różnych dyscyplinach sportowych,
2) organizację zajęć treningowych,
3) organizację zawodów sportowych.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań w 2019 roku wynosi 120.000,- zł.

Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków są podmioty niezaliczane do sektora finansów publicz-
nych i niedziałające w celu osiągnięciu zysku, które na terenie Gminy Brenna prowadzą działalność sportową.

Zadania zgłoszone do otwartego konkursu ofert powinny być realizowane w okresie od 15 kwietnia 2019 r. do 
30 listopada 2019 r. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie wniosku o dotację w terminie do dnia 18 
marca 2019 roku do godziny 16:30 w biurze podawczym w Urzędzie Gminy w Brennej, ul. Wyzwolenia 77. 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Gminy Brenna.

Punkt kasowy w Górkach Wielkich

W dniu 14.03.2019r.(tj.czwartek)

w portierni Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej

w Górkach Wielkich (wejście do „zerówki”) będzie czynny

punkt kasowy Urzędu Gminy Brenna. W punkcie w godzinach

od 8.00 do 12.00 będzie można dokonywać wpłat rat podatku

od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz za gosp. 

odpadami komunalnymi.
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Właściwy dozór nad zwierzętami

Opłata od posiadania psa

Apelujemy do wszystkich właścicieli psów o należyty ich  dozór. Często psy poruszające się bez właściwej 
opieki i kontroli właściciela, podbiegają do dzieci powodując ich zagrożenie. Prosimy o nie lekceważenie obo-
wiązków wynikających z przepisów prawa, w tym Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Brenna - zwierzęta domowe utrzymywane na terenie nieruchomości muszą zostać zabezpieczone przed opusz-
czeniem tej nieruchomości. Nadto posiadanie zwierząt domowych nie może stanowić zagrożenia bezpie-
czeństwa. 

Zwracamy także uwagę, iż psy „łagodne, przyjazne i małe”  także powodują strach u dzieci, dlatego odwołuje-
my się do rozsądku właścicieli i prosimy o zapewnienie odpowiedniego nadzoru nad posiadanymi zwierzętami. 

Zgodnie z przepisami za niezachowanie środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, właściciel 
podlega karze grzywny.

Jesteś właścicielem czworonoga? Pamiętaj, iż na terenie naszej Gminy obowiązuje opłata od posiadania psa  
i musisz dokonać zgłoszenia w Urzędzie. 

Każdy, kto posiada psa i jest mieszkańcem Gminy Brenna powinien złożyć w biurze podawczym Urzędu Gmi-
ny Brenna informację o posiadaniu psa, która dostępna jest na stronie bip.brenna.org.pl w zakładce Finanse Pu-
bliczne/Podatki i opłaty/Opłata od posiadania psa lub w Urzędzie. W tym roku każdy właściciel nieruchomości 
położonych na terenie Gminy otrzymał również taką informację w korespondencji dotyczącej opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi.

Opłata od posiadania psa wynosi 35,00 zł na rok za jednego psa. Płatna jest do 30 kwietnia danego roku w ka-
sie Urzędu lub na konto Gminy: 33 8111 0009 2001 0036 9950 0001. 

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

Opłaty nie ponoszą osoby, które mają:
- orzeczenie o dowolnym stopniu niepełnosprawności,  

        a pies jest psem asystującym,
- orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, 
- więcej niż 65 lat i samodzielnie prowadzą 
   gospodarstwo domowe,
- gospodarstwo rolne i są podatnikami podatku rolnego  

        i posiadają nie więcej niż dwa psy. 
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Nowy PSZOK przy ul. Leśnica w Brennej 
Projekt miejscowego planu za-

gospodarowania przestrzennego 
dla dz. nr 1720/4, 1720/5, 1720/6, 
1720/8, 1720/9, 1755/2 położonych 
w Brennej przy ul. Leśnica został 
przygotowany na podstawie uchwa-
ły Nr XXIII/259/17 Rady Gminy Bren-
na z dnia 12 października 2017 roku 
o przystąpieniu do sporządzenia pla-
nu miejscowego dla ww. obszaru. 

Celem działań Gminy w ramach 
podjętych prac planistycznych jest 
umożliwienie lokalizacji nowej sie-
dziby Punktu Selektywnej Zbiór-
ki Odpadów Komunalnych (PSZOK) 
oraz bazy magazynowo-transporto-
wej dla potrzeb zbierania odpadów 
od mieszkańców oraz z nierucho-
mości położonych na terenie gminy 
prowadzonej zgodnie ze statutem 
przez Zakład Budżetowy Gospodar-
ki Komunalnej Gminy Brenna. Obec-
nie ta działalność prowadzona jest 
w siedzibie Zakładu w Brennej przy 
ul. Wyzwolenia 34, jednakże z uwa-
gi na trudne warunki lokalizacyj-
ne (zbyt mała powierzchnia działki) 
oraz istniejącą zabudowę nierucho-
mości (obiekty nieczynnej oczysz-
czalni ścieków) prowadzenie właści-
wej gospodarki odpadami z punktu 
widzenia obowiązujących przepisów 
w tym zakresie jest praktycznie nie-
możliwa.

Potrzeba zapewnienia odpo-
wiednich standardów oraz popra-
wa obsługi mieszkańców w zakre-
sie zbierania odpadów skłoniła wła-
dze Gminy do przeniesienia PSZOKu  
w miejsce o wystarczającej po-
wierzchni do budowy nowej bazy na 
gruntach komunalnych, z dobrym 
dostępem komunikacyjnym (przy ul. 
Leśnica w Brennej). 

Zakłada się, że budowa nowego 
PSZOK-u zostanie dofinansowana  
z krajowych środków dedykowa-
nych na ochronę środowiska (NFO-
ŚiGW, WFOŚiGW), a projekt zago-
spodarowania terenu będzie odpo-
wiadał na wszystkie potrzeby zwią-
zane z działalnością ZBGK w tym za-
kresie (zadaszone boksy, miejsce na 
kontenery, pomieszczenia biurowe  
i socjalne, waga samochodowa, ga-
raże i magazyny).

W trakcie opracowania projek-

tu planu miejscowego dołożono sta-
rań by potencjalna uciążliwość tego 
typu obiektu była minimalna, tzn. 
ustalenia planu zakładają zakaz re-
alizacji przedsięwzięć mogących za-
wsze znacząco oddziaływać na śro-
dowisko, zastosowanie do celów 
grzewczych i technologicznych sys-
temów nieuciążliwych dla otocze-
nia, opartych na najlepszych dostęp-
nych technologiach, nakaz utwar-
dzania dróg, placów i parkingów  
w sposób zabezpieczający środowi-
sko gruntowo-wodne przed zanie-
czyszczeniem, prowadzenie gospo-
darki odpadami z uwzględnieniem 
ich segregacji, zgodnie z obowiązu-
jącymi przepisami, a przede wszyst-
kim zakaz składowania wszelkie-
go rodzaju odpadów (wbrew poja-
wiającym się pogłoskom o planach 
utworzenia wysypiska śmieci). Jed-
nocześnie pragniemy sprostować 
plotkę, która pojawiła się w Bren-
nej, a zgodnie z którą przy ulicy Le-
śnica powstać ma wysypisko śmie-
ci.  Ponadto w celu ochrony sąsied-
nich terenów wskazano nakaz reali-
zacji pasa zieleni wysokiej przy gra-
nicy jednostki od strony drogi (ul. 
Leśnica) oraz rzeki (potok Leśnica). 
Planuje się otoczenie terenu wyso-
kim ogrodzeniem. Procedura przy-
gotowania planu miejscowego pod-
lega weryfikacji ze strony między in-
nymi takich organów jak Regional-
na Dyrekcja Ochrony Środowiska  
w Katowicach czy Państwowej In-
spekcji Sanitarnej i nie została za-
kwestionowana w trakcie uzgadnia-
nia i opiniowania. W ramach opraco-
wanej prognozy na środowisko nie 
stwierdzono negatywnego wpływu 
na znajdującą się po drugiej stronie 
drogi powiatowej zabudowę miesz-
kaniową. 

Działania Gminy prowadzone 
w ramach procedury przygotowa-
nia projektu MPZP przewidują rów-
nież konsultacje społeczne projek-
tu, co aktualnie ma miejsce (wyło-
żenie projektu planu do publiczne-
go wglądu oraz dyskusja publicz-
na, która odbyła się w dniu 11 lu-
tego br.). Obecnie zbierane są rów-
nież uwagi do przedstawionych  
w projekcie planu  rozwiązań. Uwagi 

negatywnie rozpatrzone przez Wójta 
Gminy przekazywane są Radzie Gmi-
ny, która podejmuje decyzję o spo-
sobie ich rozpatrzenia, co skutkuje 
przyjęciem projektu planu lub jego 
odrzuceniem.

W przedmiotowej sprawie istotną 
kwestią jest jednak przede wszyst-
kim konieczność zmiany aktualnych 
warunków prowadzonej przez ZBGK 
działalności. Chęć poprawy sposo-
bu obsługi mieszkańców w zakre-
sie gospodarowania odpadami ko-
munalnymi jest jednak nie tylko re-
akcją na problemy lokalizacyjne  
i techniczno-organizacyjne w sie-
dzibie Zakładu przy ul. Wyzwolenia 
34 w Brennej, ale również koniecz-
nością zapewnienia nowoczesnych 
standardów w tym zakresie. Profe-
sjonalnie wykonany i otoczony zie-
lenią PSZOK będzie dla turystycz-
nych walorów Leśnicy niegroźny  
w odróżnieniu do sytuacji obecnej, 
gdy na gminnej działce walają się 
podrzucane tam nielegalnie śmie-
ci. Uważamy, że forma zagospoda-
rowania tego miejsca wydaje się ko-
nieczna, bo sytuacja obecna po pro-
stu szpeci Leśnicę i jest nie do zaak-
ceptowania.  

Tu pojawia się pytanie czy opór 
części mieszkańców (nie posiadają-
cych nieruchomości w sąsiedztwie 
proponowanej nowej lokalizacji PSZO-
Ku) wynika faktycznie z troski o środo-
wisko naturalne i walory krajobrazo-
we czy też może jest chęcią utrzyma-
nia status quo, które polega między 
innymi na notorycznym podrzuca-
niu pod bramę Zakładu po godzinach 
pracy odpadów najczęściej nie pocho-
dzących ze strumienia odpadów ko-
munalnych (np. z działalności gospo-
darczej), z którą to patologią w Bren-
nej władze Gminy podjęły stanowczą 
walkę. W nowych warunkach w plano-
wanej bazie taka sytuacja będzie nie-
możliwa bądź znacząco utrudniona.

UG Brenna

Zapraszamy na spotkanie  
informacyjne w dniu 18.03.19r., 

 o godz. 17:00 w UG Brenna  
(sala sesyjna)
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Odbiór odpadów wielkogabarytowych

W połowie marca rozpoczyna się 
odbiór odpadów wielkogabaryto-
wych oraz zbiórka zużytego sprzę-
tu elektronicznego i elektryczne-
go. Odbiór będzie odbywał się re-
gionami, zgodnie z terminami po-
danymi w Harmonogramie wywozu 
śmieci na rok 2019. Odpady wielko-
gabarytowe stanowią: meble, tap-
czany, fotele, krzesła, zabawki, dy-
wany, sprzęt sportowy i turystycz-
ny, walizki, meble ogrodowe. Zbie-
rany będzie również zużyty sprzęt 
AGD i RTV. 

Przypominamy, że odpady te na-
leży wystawić przed daną nierucho-
mość, najlepiej w przeddzień wy-
wozu. Odbiór będzie realizowany 
w godzinach 7.00-17.00. Reklama-
cje prawidłowo wystawionych i nie-
zabranych odpadów należy zgła-
szać w terminie do 3 dni roboczych 
osobiście w UG Brenna bądź telefo-
nicznie pod numerem: 338536222 
wew.240. 

Odpady wielkogabarytowe wy-
stawione po godzinie 7.00 w dniu 
ich odbioru oraz zwiezione i pozo-
stawione w innych miejscach nie 
będą zbierane! 

Ponadto informujemy, że odpa-

dy pochodzenia remontowo-bu-
dowlanego (w tym okna i sanita-
riaty), części samochodowe, opony  
z ciągników i tirów, motorowery nie 
stanowią odpadów wielkogabary-
towych i nie będą odbierane w ra-
mach tej zbiórki. Mając na uwadze, 
iż rok 2018 obfitował w miejsca,  
w których odpady zostały zwiezio-
ne w miejsca do tego celu nieprze-
znaczone, przypominamy, że za 
czyn zaśmiecenia, zgodnie z kodek-

sem wykroczeń, grozi kara w wyso-
kości do 500 złotych.

Szanowni Mieszkańcy zwłasz-
cza tych dolin, w których zwoże-
nie odpadów uznaje się za normę, 
nie pozwólcie by w tym roku krajo-
braz obecny podczas ubiegłorocz-
nej zbiórki odpadów wielkogabary-
towych znów nam towarzyszył.

            
  UG Brenna
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Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Czyste nadbrzeża Brennicy

Przyjmowanie odpadów!

Informujemy, iż od tego roku 
właścicielom nieruchomości do-
ręczone zostały zawiadomienia  
w sprawie opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi bez za-
łączonych blankietów. 

Decyzję o niezałączaniu blan-
kietów podjęto z uwagi na rosnącą 
liczbę płatności dokonywaną w for-
mie elektronicznej. Natomiast oso-
by, które dokonują płatności w ka-
sie Urzędu otrzymają potwierdze-
nia dokonania takiej płatności. Po-
zostałe osoby płacące w bankach, 
na poczcie itp. będą musiały wy-
pełnić odpowiednie druki dostępne  

w takich placówkach. 
Na zawiadomieniach znajdują 

się wszystkie niezbędne informa-
cje umożliwiające dokonanie płat-
ności, takie jak: terminy płatności, 
numer konta bankowego oraz kwo-
ty rat opłaty.

Przypominamy również o obo-
wiązku zgłaszania przez właścicie-
la/współwłaścicieli nieruchomo-
ści zmian w ilości osób zamieszku-
jących daną nieruchomość w ter-
minie 14 dni od zaistnienia zmia-
ny. Wprowadzenie się, wyprowa-
dzenie, urodzenie dziecka, które 
zamieszka na danej nieruchomo-

ści bądź śmierć mieszkańca powo-
duje, iż właściciel nieruchomości 
ma obowiązek złożyć zmianę de-
klaracji w sprawie opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalny-
mi. Deklaracje dostępne są na stro-
nie: bip.brenna.org.pl lub w Urzę-
dzie Gminy. W przypadku nierucho-
mości stanowiących współwłasność 
co najmniej dwóch osób deklaracja 
musi zostać wypełniona poprzez 
podanie danych tych współwłaści-
cieli i zawierać ich podpisy. 

  UG Brenna

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowany 

w Brennej przy ul. Wyzwolenia 34 przyjmuje odpady wyłącznie w:

poniedziałek-piątek w godzinach 7.00 - 14.00 oraz

w każdą pierwszą sobotę miesiąca w godzinach 7.00 -13.00.

ZABRANIA SIĘ ZWOŻENIA ODPADÓW W TERMINACH 

I GODZINACH INNYCH NIŻ WSKAZANE POWYŻEJ!

Spacerując po nabrzeżu Brennicy widzisz jak ktoś wyrzuca śmieci, a gdy zwracasz mu uwagę,  
on nic sobie z tego nie robi? W celu przyczynienia się do poprawy świadomości ekologicznej wśród 
turystów i mieszkańców gminy Referat Ochrony Środowiska już wkrótce ogłosi konkurs plastyczny 

skierowany dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych. Najlepsze prace zostaną umieszczone  
na tablicach edukacyjnych wzdłuż Brennicy. Szczegóły konkursu będą dostępne na stronie  

internetowej UG Brenna oraz zostaną przekazane szkołom. Zapraszamy do udziału.

                                                                                             UG Brenna
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Używana odzież i co dalej

Z ubrań się wyrasta, nudzą się, 
są niemodne – są różne powody ich 
pozbywania się. Jeśli są w dobrym 
stanie, to próbujemy je odsprzedać 
lub oddać w dobre ręce. 

W tym celu w wielu miejscach 
na terenie gminy umiejscowione 
są pojemniki na odzież używaną. 
Z niepokojem obserwujemy, że od 
dłuższego czasu są one przedmio-

tem wandalizmu lub miejsc zwoże-
nia przeróżnych odpadów remon-
towo-budowlanych czy mebli.

Przypominamy, że pojemni-
ki służą jedynie do zbierania uży-
wanej odzieży!  Tymczasem wyła-
mane zabezpieczenia i rozrzucona 
odzież, to częsty widok przy punk-
tach zbiórki. Jak długo jeszcze ktoś 
będzie niszczyć cudze mienie? Jak 

długo rozrzucone ubrania będą 
psuć wizerunek naszej gminy? 

APELUJEMY,  WKŁ ADA JMY  
UBR ANIA DO POJEMNIKÓW  
I  REAGUJMY NA WSZELKIE 
PRZ YPADKI  WANDALIZMU!

  UG Brenna

Wspomnienia z wypoczynku zimowego
Ferie dzieci z SP-1 w Brennej 2019

Po raz kolejny Dyrekcja Szko-
ły nr-1 w Brennej wspólnie z Gmi-
ną Brenna przygotowała dla swo-
ich uczniów zimowy wypoczynek   
z elementami profilaktyki. Wypo-
czynek zorganizowany był w dwóch 
terminach: 11-02-2019 do 13-02-
2019 oraz  18-02-2019 do 20-02-
2019. W pierwszym terminie w zaję-
ciach brało udział 43, a w drugim 37 
dzieci. Pieczę nad naszymi milusiń-
skimi sprawowali nauczyciele z tu-
tejszej szkoły. Założeniem progra-
mu zajęć profilaktycznych  było, jak 

zwykle, kształtowanie ich osobo-
wości i wspieranie rozwoju. Głów-
nym zaś celem-  pogłębienie wie-
dzy z zakresu filmu, preferowanie 
aktywnego wypoczynku, kształto-
wanie sprawności fizycznych, umy-
słowych służących wszechstronne-
mu rozwojowi , właściwych zacho-
wań, nawyków, postaw, zapozna-
nie uczniów z kulturą regionu, tra-
dycjami oraz dorobkiem kulturo-
wym mieszkańców Śląska Cieszyń-
skiego. Mogliśmy to osiągnąć dzię-
ki harmonogramowi zajęć, który zo-

stał w całości zrealizowany.
Dzieci codziennie otrzymywały 

ciepły posiłek. Zapoznały się z za-
sadami udzielania pierwszej pomo-
cy, z niezwykłym zaangażowaniem 
uczestniczyli w tych zajęciach. Z ko-
lei wrażenia z filmów pt. „ Chłopiec 
z burzy" i  „Asterix i Obelix. Tajem-
nica magicznego wywaru", obej-
rzane w skoczowskim kinie, do-
starczyły  naszym podopiecznym 
wielu wrażeń emocjonalnych, któ-
re uwieczniły na plakatach w trak-
cie zajęć plastycznych. Kolejnym 
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etapem naszej przygody była Chle-
bowa Chata, która zaprosiła nas do 
swego magicznego świata. Dzieci  
z wielką przyjemnością uczestniczyły  
w warsztatach z wypieku podpło-
myków, tym bardziej, że efekty ich 
pracy trafiły na stoły.  Ach, co to była 
za uczta ! Dwa razy gościł nas rów-
nież Beskidzki Dom Zielin „ Przytu-
lia".   Zarówno gra interaktywna, jak 
i legendy z naszego regionu, bar-
dzo przypadły dzieciom do gustu.  
Rowój fizyczny uczestników wypo-

czynku zapewniły zajęcia na base-
nie w Skoczowie. Zabawy logiczne, 
relaksujące, twórcze oraz sporto-
we – to  kolejne zadania,  w których 
dzieci świetnie się sprawdziły. Wy-
poczynek zakończył się rozdaniem 
drobnych upominków i słodyczy.

   Za możliwość zorganizowania 
tego zimowego wypoczynku po-
dziękowania kierujemy do:

    Wójta Gminy Brenna – pana 
Jerzego Pilcha, Dyrekcji Sp1 Bren-
na -  pani Haliny Gabzdyl – Pilch, 

pani Ewy Dudek, Pełnomocnika d/s 
GKRPA  pani Renaty Ciemały – Soj-
ki, Strażaków z OSP Brenna  Leśnica 
–pana Bogusława Gruszczyka, pana 
Łukasza Pszczółki, Ratowników me-
dycznych- pani Martyny Florek, ks. 
Michała Gajzlera, Właścicieli „Chaty 
chlebowej“ oraz osobne podzięko-
wania dla rodziców za zaufanie

W imieniu uczestników zimowe-
go wypoczynku: wychowawcy.        
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Poznaj Instruktorów „Bazy Talentów” OPKiS

 Sebastian Kret - ryby i wiosła
Sekcja gitary jest w naszej Ba-

zie Talentów najliczniejsza już od 
powstania całej siatki zajęć do-
datkowych dla dzieci i młodzieży.  
W chwili obecnej uczy u nas dwóch 
nauczycieli, którzy mają zajęcia za-
równo w Brennej, jak i w Górkach. 
Osobę Błażeja Żura przybliżałam 
Państwu w pierwszej części tego 
cyklu. Teraz przyszła pora na Seba-
stiana Kreta, który uczy gitarzystów 
z Gminy Brenna równie długo co 
kolega po fachu. Sam swoje gitaro-
we pierwsze kroki również stawiał 
w kółku muzycznym, podobnym  
w formie do naszej Bazy. To w jaki 
sposób przeszedł przez ścieżkę ka-
riery jest dla mnie jednocześnie 
najbardziej logicznym ciągiem 
przyczynowo-skutkowym i wiel-
kim zaskoczeniem. Bo z jednej stro-
ny kolejne szkoły, nauczyciele, stu-
dia i rzeka warsztatowych spotkań 
musiały wykształcić znakomitego 
muzyka; z drugiej to zawsze mnie 
bardzo zadziwia, że ludzie „tacy jak 
my”, bliscy nam, bo przecież po są-
siedzku, bo całkiem zwykli, bez za-
dartego nosa… Są tak utalentowa-
ni i odnoszą tak duże sukcesy, jak 
Sebastian. Poza tym jest też czło-
wiekiem, którego przyjemnie się 
poznaje. Nawet nie wiesz kiedy za-
czyna ci dobierać twoją pierwszą 
wędkę… 

Anna Musioł: Sebastian: „Kto 
najlepiej gra na wieśle”? Masz 
swoich gitarowych idoli?

Sebastian Kret: "Kto najlepiej 
gra na wieśle"? - niewątpliwie ten, 
kto mądrze i wytrwale ćwiczy.

Mam cały szereg gitarzystów, 
których jest wieloletnim fanem, na-
tomiast nie ma takiej jednej perso-
ny, która jest dla mnie numerem je-
den. Chodzi o to, by pięknie się róż-
nić, muzyka jest jedna. 

AM: Od zawsze miałeś muzycz-
no-sceniczne aspiracje? Spodzie-
wałeś się, że będziesz koncerto-
wał na najważniejszych scenach 

w Polsce, z wieloma tak znanymi 
artystami?

SK: Kiedy zaczynałem moją 
przygodę z gitarą, nawet przez mo-
ment nie pomyślałem, że w przy-
szłości będę miał okazję grać z tak 
wspaniałymi artystami w kraju i za 
granicą. Bardzo dużym przeżyciem  
i momentem, który gruntownie ukie-
runkował mnie w stronę zawodowe-
go grania, był około roczny kontrakt  
w muzycznym show bandzie na 
amerykańskich statkach Oceanii 
Cruises - tak, byłem muzykiem-
marynarzem. Współpracowaliśmy  
z wieloma wspaniałymi artystami, 
najmilej wspominam Holly Lipton 
- niezwykle utalentowaną wokalist-
kę znaną z "Jesus Christ Superstar", 
odtwórczynię roli Marii Magdaleny, 
czy genialnego muzyka, multiin-
strumentalistę Billa Princa grające-
go u boku takich gwiazd jak Bud-
dy Rich, Ella Fitzgerald, Joe Pass  
i wielu, wielu innych. Dzięki cięż-
kiej, wieloletniej pracy mam oka-
zję cały czas podejmować nowe 
wyzwania, za mną już współpra-
ca z takimi personami jak Andrzej 
Dziubek - zespół De Press, z któ-

rym nagrałem płytę, Dawid Kwiat-
kowski, z którym również nagrałem 
(akustyczny) album, Patryk Kumor, 
z którym nagrałem 2 płyty, z cze-
go album "2/2" uzyskał status zło-
tej płyty. Dużym przeżyciem były 
2 koncerty z gwiazdą światowe-
go formatu Laurą Pergolizzi, zna-
ną bardziej pod pseudonimem "LP". 
Od pięciu lat pracuję również w Te-
atrze Śląskim w Katowicach, gdzie 
mam przyjemność grać w spektaklu 
muzycznym "Skazany na bluesa";  
w marcu zagraliśmy setny raz "Ska-
zanego". Projekty, w których uczest-
niczę i szczególnie zasługują na 
uwagę, to na pewno Another Pink 
Floyd - genialny zespół, grający wy-
łącznie kompozycje Floydów, obec-
nie realizujemy trasę upamiętniają-
cą album "The Wall" - 22 marca za-
gramy w Teatrze im. Adama Mic-
kiewicza w Cieszynie. W fazie na-
grań jest również album nowego 
projektu "Myśmy rebelianci", w któ-
rym wykorzystujemy teksty żołnie-
rzy wyklętych we własnych aranża-
cjach, ów teksty śpiewa na pewno 
wielu z Was znany wokalista Michał 
Gasz, laureat "Szansy na sukces", na 
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co dzień współpracujący z Piotrem 
Rubikiem. Nie sposób zliczyć ilości 
przebytych kilometrów i zagranych 
koncertów, to trzeba po prostu ko-
chać.

AM: Dlaczego właściwie 
uczysz? Czego chcesz nauczyć?

SK: Bycie nauczycielem daje mi 
ogromną satysfakcję, zwłaszcza je-
śli gitarzysta złapie 'bakcyla' i chce 
a nie musi. Parę osób, które mia-
łem przyjemność prowadzić gita-
rowo u podstaw, stało się wspania-
łymi, profesjonalnymi muzykami, 
bardzo cenię ich za włożoną pracę 
oraz zaangażowanie. Lubię atmos-
ferę panującą na zajęciach w relacji 
nauczyciel-uczeń, mam też bardzo 
dobry kontakt z rodzicami, a to nie-
zwykle ważne w prowadzeniu mło-
dego człowieka przez świat gitary. 
Czego chcę nauczyć? Bycia wrażli-
wym na sztukę oraz umiejętności 
odróżniania wartościowej muzy-
ki od nic nie wnoszącego chłamu, 
chcę nauczyć bycia elastycznym, 
poruszania się i znajomości różnych 
stylów oraz gatunków muzycznych. 
Krótko mówiąc, próbuję rozkochać 
dzieci w muzyce, a ucząc gry na in-
strumencie, podążać za dzieckiem 
i kreatywnie wspierać jego rozwój 
w tym zakresie. Chcę, aby muzyka, 
która jest dla mnie ważna, była czę-
ścią ich życia, ale by nauczyciel i in-
strument wzbudzali w nich pasję, 
a nie niechęć. Moim marzeniem 
jest to, aby moi uczniowie zechcie-
li od czasu do czasu 'pomuzykować'  
w gronie rodziny bądź przyjaciół 
oraz aby często chodzili na warto-
ściowe koncerty.

AM: A już myślałam, że lubisz 
młodych, bo „dzieci i ryby głosu 
nie mają”…   O rybach też wiesz 
sporo.

SK: Tak, można śmiało powie-
dzieć, totalnie zwariowałem na 
punkcie wędkarstwa karpiowego. 
Uwielbiam kontakt z przyrodą, to 
jak brzmi i pachnie, uwielbiam stra-
tegie związane z próbą przechytrze-
nia niezwykle inteligentnej ryby, 
którą jest karp. Każdą wolną chwi-
lę staram się spędzać nad wodą, 
zimą zaś zaczytuje się w fachowej, 
wędkarskiej literaturze oraz biorę 

udział w targach wędkarskich. Po-
czątkiem roku nawiązałem współ-
pracę ze znakomitą, specjalistycz-
ną firmą Mivardi - należę do teamu 
"Mivardi Polska". Ja jak i koledzy "po 
kiju" deklarujemy zasadę - NO KILL, 
złowione ryby zawsze bezpiecz-
nie i z należytym szacunkiem wra-
cają do wody. Nie ukrywam - myślę 
o założeniu kółka dla zainteresowa-
nych dzieci, w Pogórzu jest świet-
na woda PZW, a jej włodarze wyda-
ją się być otwarci na wszelki pomy-
sły, zwłaszcza jeśli możemy pielę-
gnować i rozwijać tę piękną pasję  
w najmłodszych. 

AM: Przed Bożym Narodze-
niem wraz z grupą znajomych 
apelowaliście do ludzi, by daro-
wali sobie udział w rybim cierpie-
niu. Jaka była reakcja?

SK: Wraz z kolegami wędkarza-
mi postanowiliśmy uratować kil-
ka rybich istnień, bardzo pomogli 
nam w tym gospodarze wspaniałe-
go łowiska "Pod Borem", akcję moż-
na zobaczyć w internecie - w serwi-
sie You Tube wpisując BTK Cieszyn 
(Brackie Towarzystwo Karpiowe). 
Akcja spotkała się z wielką aproba-
tą zarówno w środowisku wędkar-
skim, jak i wśród niewtajemniczo-
nych. Na pewno będziemy to po-

wtarzać co roku, jest to nasz protest 
przeciwko bestialskiemu traktowa-
niu karpi, zwłaszcza w okresie Bo-
żego Narodzenia

AM: Gdzie Twoi uczniowie  
i nasi czytelnicy będą mogli Cię  
w najbliższym czasie posłuchać? 
Jakie koncertowe plany masz te-
raz przed sobą?

SK: Już 22 marca zagram z Ano-
ther Pink Floyd  u siebie, w Cieszy-
nie, bilety już prawie wszystkie wy-
przedane, dzień później - 23 mar-
ca z Tomkiem Kowalskim w Siemia-
nowicach Śląskich, później 2, 3, 4 
kwiecień - Teatr Śląski w Katowi-
cach, głośny spektakl w reżyserii 
Arka Jakubika "Skazany na bluesa", 
6.04  Wrocław z APF, 12.04  Krosno, 
25.04 w Warszawie z Pawbeatsem. 
Im bliżej lata, tym więcej terminów 
wpisanych w kalendarz.

AM: W takim razie razem z Tobą 
serdecznie zapraszam na koncer-
ty, w których bierzesz udział… 
Kto wie, może uda się nam za-
prosić któryś z tych zespołów do 
Brennej? Powodzenia i dziękuję 
za poświęcony czas!

SK: Bardzo dziękuję za rozmo-
wę.
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Kultura
Przegląd „Przytuliowych” wydarzeń – luty

Przytulia to niezłe ziółko z rodzi-
ny marzanowatych. Ogólnoświato-
wy chwast posiadający enzymy ści-
nające białka mleka co skrzętnie 
wykorzystywali pasterze na hali. Ma 
jednak szerokie spektrum działania: 
stosuje się ją moczopędnie, roz-
kurczowo, uspokajająco, przeciw-
bólowo i przeciwzapalne, ponad-
to poprawia krążenie krwi, uspo-
kaja, ułatwia zasypianie. Zewnętrz-
nie zmniejsza łojotok, poprawia 
elastyczność skóry, łagodzi obja-
wy zaczerwienia na twarzy w prze-
biegu trądziku różowatego. Nie po-
winno więc nikogo dziwić, że zgod-
nie z wszechstronnością naszej pa-
tronki staramy się zapewnić naszym 
gościom wielowymiarowy zestaw 
atrakcji.

Jak już pewnie wielu zauważało, 
raz w miesiącu zapraszamy dzieci na 
spektakl teatralny. W lutym dzieci  
(i ich rodzice) mogły poznać charak-
terystyczne dla czterech stron świa-
ta tańce i pasujące do nich stroje.  
W ramach programu poznaliśmy 
kroki kowbojskiego country, magię 
cygańskiego życia, kołysaliśmy się 
w hawajskich rytmach, a i do Rio De 
Janeiro też zajrzeliśmy. To przedsta-
wienie to kolorowe stroje, muzyka, 
szczypta informacji i nawiązania do 
znanych przez dzieci bajek. 

Jednak to tylko jedna z wie-
lu ciekawostek jakie przygotowa-
liśmy w okresie ferii śląskich. Na-
sze muzeum przetrwało w ich trak-
cie prawdziwe oblężenie. Młodzi 
turyści i dzieci stela przybyły tłum-
nie, żeby na przykład „zdjąć klątwę  
z Utopca” czyli wziąć udział w lo-
kalnej wersji interaktywnej gry po-
legającej na odkrywaniu kolejnych 
zagadek. Może to kogoś zaskoczy 
ale wszystkie dzieciaki wychodziły 
z przysłowiowym bananem na twa-
rzy a najczęściej powtarzane sło-
wa to: „było suuuuper”. Najlepsze  
w tym wszystkim jest to, że wszyst-
ko odbyło się analogowo - okazało 
się suuuuper bez użycia smartfonu!

A że różnorodność to nasze ha-
sło przewodnie, było też coś dla lu-

biących zajęcia manualne. W rę-
kach uczestników warsztatów pla-
stycznych powstawały „tańczące 
motylki”, „kwietne łąki” i „owoco-
we drzewka” z kolorowych bibułek. 
Przyklejanie, cięcie, skręcanie oka-
zało się bardzo wciągającym zaję-
ciem zarówno dla dzieciaków jak  
i ich opiekunów, bo niektórzy po-

starali się o całe bukiety i wianki. 
Stawiając kropkę nad i, należy 

uzupełnić całość warsztatami zio-
łowymi. Jak na Dom Zielin przysta-
ło, na temat stosowania ziół pewną 
wiedzę posiadamy, więc oddajemy 
ją wszystkim chętnym na przykład 
w postaci przepisów na sól kąpielo-
wą. Kursanci mogli zgłębić wiedzę  
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o mocy rosnących w Beskidach zie-
lin a wiedząc które relaksują, które 
pobudzają a które oczyszczają, każ-
dy własnoręcznie wykonał sól zio-
łową dopasowaną  do siebie. Wieść 
niesie, że dla niektórych nasze pro-
pozycje stały się inspiracją do wy-
konania ich już samodzielnie, w za-
ciszu domowym. 

Na tym nie koniec. Bezsprzecz-
nym rarytasem dla wielbili Edit 

Piaff był koncert Katarzyny Den-
dys-Koseckiej z zespołem. Kolej-
ny „magiczny” piątek i nie chwaląc 
się kolejny sukces. Miłośnicy muzy-
ki tłumnie przybyli aby wysłuchać 
występu charyzmatycznej Pani Ka-
tarzyny. Jej wersja najpopularniej-
szych utworów paryskiej śpiewacz-
ki tak spodobała się widzom, że kil-
ka razy prosili o bis. Liryczne wido-
wisko wprawiło wszystkich w me-

lancholijny nastrój, co nie przeszko-
dziło im rzeczowo domagać się wię-
cej takich koncertów.

Wygląda na to, że działalność 
Przytulii przypadła do gustu spo-
rej grupie amatorów kultury w na-
szej wersji. Obiecujemy realizować 
kolejne pomysły i zapraszamy do 
udziału w tych wydarzeniach.

  Izabela Piór
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Kultura
Smaczny koniec karnawału

27 lutego, czyli w przeddzień 
najsłodszego dnia roku, już po raz 
III wspólnie szykowaliśmy słodkie 
pyszności. Tradycją stały się te ro-
dzinne przygotowania do Tłuste-
go Czwartku. W tym roku spotka-
nie odbyło się w „Szkole na Żagana” 
w Górkach Wielkich a o jego opra-
wę zadbało Koło Gospodyń Wiej-

skich z Górek. Zebrana grupa naj-
pierw posłuchała o tym skąd po-
chodzą oponki i faworki, kto daw-
niej się nimi zajadał i jaki jest na 
nie przepis, by następnie przejście 
do wielkiego rozsypywania mąki, 
wałkowała, wycinania, przewleka-
nia i układania na tacach. Wreszcie 
zapach świeżych wypieków zaczął 

rozchodzić się po całych Górkach! 
Uczestników wydarzenia odwiedził 
też Wójt Gminy Brenna Jerzy Pilch 
i pomógł w ocenieniu efektów pra-
cy dzieci, rodziców i babć. Bardzo 
dziękujemy KGW Górki Wielkie za 
ogromną pomoc w organizacji tego 
smakowitego eventu.

   OPKiS
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Poniedziałek w ferie to zupełnie inna historia…
Zwykle nie lubimy poniedział-

ków. Po weekendowej labie trzeba 
wrócić do obowiązków, do szkoły… 
Ale w ferie…? W ferie jest zupeł-
nie inaczej! Udowodnili to młodzi 
widzowie, którzy chętnie uczest-
niczyli w poniedziałkowych spek-
taklach dla dzieci, które odbyły się 
11 i 18 lutego w Centrum Kultu-

ry i Sztuki Dwór Kossaków w Gór-
kach Wielkich. Spotkaliśmy się tam 
z aktorami teatru „Moralitet” z Kra-
kowa na dwóch ciekawych spekta-
klach z edukacyjną nutą: „O Krzykli-
wym Skrzacie i Magicznej Księdze” 
oraz o „Komputerowym Czarodzie-
ju”. Była też okazja, by posłuchać 
o innym skrzacie – Kacperku, który 

wraz z wieloma magicznymi przy-
jaciółmi zamieszkuje górecki Dwór. 
Serdecznie dziękujemy gospoda-
rzom – Fundacji im. Zofii Kossak, 
oraz uczestnikom za dobrą zabawę 
i zapraszamy przy następnej okazji.

   OPKiS

  Szanowni Czytelnicy!

Informujemy, że Biblioteka Publiczna w Brennej 
jest nieczynna do odwołania z powodu remontu.

Za utrudnienia przepraszamy i zaproaszamy 
do placówki w Górkach Małych przy ul. Zalesie 3. 
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Historia
W poszukiwaniu własnych korzeni

Dzięki zachowanym źródłom 
możliwe jest odtworzenie dzie-
jów kilkunastu pokoleń rodów 
chłopskich żyjących na Śląsku 
Cieszyńskim, w tym w Brennej  
i Górkach. Bardzo często możemy 
prześledzić historię poszczegól-
nych rodzin nawet od około roku 
1600! Mnie udało się to akurat  
w przypadku brenneńskiego 
rodu Hellerów, którego dzieje bę-
dzie można prześledzić w najbliż-
szych numerach „Wieści”.

Zainteresowanie przeszłością

Historia, w tym dzieje naszej ma-
łej ojczyzny, ma wielu miłośników, 
jednak większość społeczeństwa 
skoncentrowana na „tu i teraz” je-
dynie z rzadka interesuje się prze-
szłością ludzi i miejsc mijanych w 
zgiełku codzienności. Są jednak ta-
kie wydarzenia i okoliczności, które 
nawet osoby żyjące chwilą lub za-
patrzone w przyszłość potrafią „po-
zyskać” dla historii, sprawiając, iż 
zupełnie pochłonie ich nowa pasja,  
a oni sami z rozkoszą „zagrzebią” się 
w starych papierach i pożółkłych fo-
tografiach. 

Jest tak dlatego, iż każdy z nas 
ma „prawdziwie swoją”, tj. najbliż-
szą sercu, historię. Często jest to hi-
storia naszych bliskich – dziadków  
i pradziadków. Jej powolne i żmud-
ne odkrywanie może okazać się 
przygodą życia i fascynującą po-
dróżą do świata, którego już nie ma. 

Kto z nas nie chciałby się do-
wiedzieć co dokładnie robili jego 
przodkowie przed wiekiem, a na-
wet blisko czterysta lat temu! Jak 
żyli, jakie mieli „starości” i radości. 
Dziś nie potrzeba podróży w czasie 
by magicznie przenieść się do od-
ległych dziejów. Nawet laicy, przy 
odrobinie zaangażowania, mogą 
spojrzeć na własne życie z zupełnie 
innej perspektywy, odkrywając, iż 
tworzą ostatni etap trwającej dzie-
sięć, czy nawet piętnaście poko-
leń sztafety mieszkańców Brennej, 
Górek i naszego regionu. Wszyst-

ko dzięki dzięki badaniom genealo-
gicznym, te zaś są dzisiaj jeszcze ła-
twiejsze niż kiedykolwiek dotąd. 

Genealogia

Często bywa tak, iż pochodze-
niem i historią własnej rodziny in-
teresujemy się stosunkowo późno, 
najczęściej na emeryturze, jako lu-
dzie ok. 60-letni, np. gdy chcemy 
uporządkować i przekazać dzie-
ciom i wnukom rodzinne zdjęcia 
czy pamiątki z przeszłości. Czasa-
mi do zgłębiania tajemnic własne-
go rodu pcha nas potrzeba udziele-
nia pomocy dzieciom w ich pracach 
domowych. Bywa bowiem tak, że 
nasze pociechy muszą sporządzić 
drzewo genealogiczne na szkolne 
zajęcia, a nasza pamięć jest na tyle 
zawodna, że potrzebujemy sięgnąć 
do dokumentów. Tymczasem odna-
lezione w domu zakurzone pudeł-
ka z fotografiami lub starymi do-
kumentami mogą okazać się praw-
dziwą puszką pandory, która zara-
zi nas na długo pragnieniem pozna-
nia przeszłości swojego rodu. 

Kim są a raczej byli ludzie z po-
żółkłych fotografii? Czy jesteśmy  
w stanie przypomnieć sobie opo-
wiadania dziadka, babci czy rodzi-
ców na temat rodziny żyjącej np  
w Czechach lub stryjka, który wsła-
wił się jakimś dokonaniami przed 
wojną lub w jej trakcie? Skąd w za-
sadzie pochodzi nasza rodzina, ja-
kie były jej losy, czym się zajmował 
pradziadek i gdzie rozeszły się po 
świecie jego dzieci?

Jak pokazuje doświadczenie, nie 
zawsze łatwo znaleźć odpowiedź na 
powyższe pytania. Rozwikłanie po-
dobnych zagadek, jak odtworzenie 
losów dziadków lub pradziadków, 
czy właściwa ocena pokrewień-
stwa pomiędzy dwiema osobami  
z sąsiedztwa o tym samym nazwi-
sku może sprawić wiele kłopotu. 
Tym bardziej, że często jest już za 
późno by spytać o to samych rodzi-
ców, czy innych sędziwych krew-
nych. Stąd też niekiedy potrzeba 

długich rozmów w gronie rodzeń-
stwa czy kuzynostwa itp. by zna-
leźć odpowiedzi na najbardziej tyl-
ko podstawowe pytania. Niekie-
dy i to nie wystarcza i trzeba długo 
szperać nim rozwiąże się tajemnice 
dotyczące dawnych mieszkańców 
Brennej i Górek. 

Nie wszyscy jednak mają cier-
pliwość czy możliwości, by spra-
wami tymi się interesować i docie-
kać odpowiedzi. Często się słyszy, 
że ten i tamten Greń, Heller (a na-
wet Chujeba!) itd., to „ni ma rodzi-
na”, a jednak! Jak z resztą powta-
rzali starzy górale, np.: w Brennej, 
a już na pewno w Brennej Leśnicy 
dosłownie wszyscy (poza osobami 
osiadłymi pod koniec XX wieku) są 
ze sobą spokrewnieni i skoligaceni. 
I jako historyk, od 10 lat zanurzony 
w stare księgi, muszę się z tym zgo-
dzić. To właśnie rozmaite źródła ar-
chiwalne mogą naprowadzić nas na 
trop właściwych odpowiedzi. Gdy 
nań trafimy nie będziemy już pytać 
„czy A i B są ze sobą spokrewnieni”, 
ale „ilukrotnie”? Często bowiem ich 
linie przodków pokrywają się w kil-
ku miejscach!

W rozwikływaniu podobnych za-
gadek pomaga nam genealogia. 
Genealogia jest obecnie najpopu-
larniejszym przejawem zaintereso-
wania przeszłością. Swoich przod-
ków starają się odszukać ludzie na 
całym świecie, niezależnie od wy-
kształcenia, statusu społecznego, 
czy kultury w której wyrośli. Powo-
li tematem tym interesują się tak-
że Polacy, w tym mieszkańcy Gmi-
ny Brenna, a także wywodzący się  
z wiosek leżących nad Brennicą, po-
tomkowie emigrantów, którzy opu-
ścili ją w XX a nawet XIX wieku. Nie 
jest to jednak łatwe. Brenna to, jak 
to określił Roman Kristen, prawdzi-
wa „Greńladia”. Mówiąc pół żartem 
– „gdzie kamieniem rzucisz, tam 
Grenia, Holeksę, Hellera itd. trafisz”. 
Odnalezienie się w gąszczu tych sa-
mych nazwisk imion i numerów do-
mów bywa niekiedy trudne (zna-
my bowiem dużo przypadków, iż 
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pod jednym dachem mieszkały np. 
dwie Marie Kawik, więc o pomyłkę 
nie trudno). O ile genealogia jest  
w dzisiejszych czasach domeną 
amatorów, nie będących zawodo-
wymi historykami, to jednak jest 
ona częścią świata nauki, jako jedna 
z nauk pomocniczych historii. I wła-
śnie dlatego daje nam bardzo dużo 
narzędzi, które mogą pomóc w roz-
wikłaniu, najtrudniejszych nawet 
zagadek, w tym, po długich miesią-
cach poszukiwań, pomoże odnaleźć 
nawet „ojców założycieli” brenneń-
skiej społeczności, w tym naszego 
„praszczura”, np. owego Grenia, któ-
ry dał początek temu wielkiemu ro-
dowi w Brennej! 

Jak zacząć?

Poszukiwanie przodków na Ślą-
sku Cieszyńskim może wydawać się 
trudne. A to ze względu na kwestie 
przynależności państwowej, jako 
że część źródeł jest w Polsce, część  
w Republice Czeskiej, a ponadto 
wielowyznaniowość i rozczłonko-
wanie zbiorów, powodujące że do-
kumenty „rozrzucone są” zarów-
no po parafiach katolickich, jak  
i ewangelickich oraz urzędach sta-
nu cywilnego i archiwach. Wreszcie  
z uwagi na ograniczoną dostępność 
źródeł, np: w polskiej części brak 
jest zdigitalizowanych ksiąg grun-
towych oraz metryk, trzeba więc 
często chodzić od urzędu parafial-
nego do urzędu. Mimo wszystko 
jednak w ostatnich latach, szuka-
nie przodków, zostało znacznie uła-
twione. Między innymi dzięki boga-
tej zawartości internetu, w którym 
z każdym rokiem jest dostępnych 
coraz więcej materiałów, z których 
można skorzystać, na czele ze zdi-
gitalizowanymi księgami metrykal-
nymi udostępnionymi przez archi-
wa czeskie i polskie. Od czego za-
cząć poszukiwania? Zaraz wyjaśni-
my skrótowo. 

Tworząc wywód przodków bądź 
rodowód danej rodziny możemy 
wykorzystać bardzo różne źródła. 
Materiłami podstawowymi są rela-
cje ustne i pisemne najstarszych ży-
jących krewnych, a także wszelkie 

dokumenty i zdjęcia rodzinne, prze-
chowywane najczęściej w domu, 
będącym dawniej siedzibą rodu. 
Ponadto cennym źródłem wiedzy 
są nagrobki na miejscowych cmen-
tarzach oraz dokumentacja znajdu-
jąca się na parafiach, np. w Grodź-
cu, Brennej, czy w Górkach Wielkich 
oraz urzędach i archiwach. Chodzi 
głównie o księgi metrykalne, księ-
gi gruntowe oraz księgi wieczyste. 
Przydatne są też książki, takie jak 
monografie miejscowości, słowni-
ki etymologiczne i słowniki biogra-
ficzne. 

Warto sięgnąć oczywiście po po-
radniki genealogiczne. W przypad-
ku prowadzenia badań genealo-
gicznych na terenie Śląska Cieszyń-
skiego, pomocą podstawową jest 
elektroniczna publikacja wydana 
przez Polskie Towarzystwo Histo-
ryczne Oddział w Cieszynie, pod ty-
tułem: „Jak szukać przodków na Ślą-
sku Cieszyńskim? Przewodnik archi-
walno-genealogiczny”, autorstwa 
dr. Michaela Morysa-Twarowskiego. 
Można ją znaleźć w internecie. Tam 
też znajduje się inne źródło –  pro-
wadzony przez tegoż historyka ser-
wis internetowy „Przodkowie z Cie-
szyna" (przodkowiezcieszyna.blog-
spot.com), w którym autor, specja-
lizujący się w badaniach genealo-
gicznych w naszym regionie, ujaw-
nia całą masę przydatnych i inspi-
rujących informacji i wzmianek źró-
dłowych. 

Portal Ojcowskidom.blogspot.com
 

By jeszcze bardziej ułatwić po-
szukiwania, osobom pragnącym 

zgłębić dzieje swoich przodków  
i lokalnej społeczności, Polskie To-
warzystwo Historyczne Oddział 
w Cieszynie uruchomiła specjal-
ną stronę internetową, dedyko-
waną miejscowościom położonym 
nad Brennicą. Dzięki dotacji Urzę-
du Gminy Brenna, powstał pod ad-
resem ojcowskidom.blogspot.com 
portal, pełniący rolę społecznego 
archiwum przeszłości dla miesz-
kańców Gminy Brenna i osób zain-
teresowanych przeszłością ziem le-
żących nad Brennicą. 

Strona ojcowskidom.blogspot.
com, swoim tytułem nawiązuje do 
utworu jednoczącego mieszkań-
ców naszego regionu – „Ojcowskie-
go domu” Jana Kubisza i ma ona 
pomóc członkom naszej wspólnoty 
odszukanie swoich korzeni, swojej 
właściwej ojcowizny i prześledzenie 
jej dziejów. Ma zatem służyć propa-
gowaniu lokalnej historii i budowa-
niu tożsamości miejscowej społecz-
ności. 

Witryna zawiera dokładne wska-
zówki jak rozpocząć własne bada-
nia genealogiczne, a ponadto masę 
dokumentów źródłowych. Strona 
jest dostępna on-line. Tworząc ją 
myślałem o tym, by stworzyć ser-
wis będący punktem wyjścia dla 
prowadzenia lokalnych badań ge-
nealogicznych i historycznych oraz 
powstanie bazy źródłowej, zawie-
rającą oprócz danych metrykalnych  
i archiwalnych także fotografie  
i skany najważniejszych dokumen-
tów i map, dotyczących Gminy 
Brenna. 

Stworzenie społecznego archi-
wum cyfrowego Gminy Brenna, roz-
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poczęto od zeskanowania i publi-
kacji on-line szeregu archiwaliów, 
zdjęć itp. dokumentujących ży-
cie społeczne wiosek nad Brenni-
cą. Fotografie grupowe udostęp-
nione w internecie, przedstawiają 
m.in. dzieci szkolne, członków stra-
ży pożarnej, stowarzyszeń katolic-
kich itd. z I połowy XX wieku. Nie-
które z nich są w pełni podpisa-
ne ( jak zdjęcie szkolne z 1912 roku 
prezentowane w „Wieściach”), inne 
czekają na to by zidentyfikować po-
szczególne osoby na nich występu-
jące. Jest nadzieja, iż dzięki aktyw-
ności osób korzystających ze stro-
ny uda się rozpoznać niepodpisane 
dotąd osoby występujące na tychże 
ftografiach. 

Najważniejszym elementem 
serwisu są jednak archiwalne spi-
sy osadników w Brennej wg Urba-
rzy z lat: 1621, z 1722, 1770 i 1825 
roku oraz spis ludności Górek Wiel-
kich z końca XIX wieku (dokładnie 
z 1891 r.). Dokumenty te, podob-
nie jak próba odtworzenia numera-
cji domów Brennej z końca XIX wie-
ku mają pomóc amatorom genealo-
gii w odszukaniu przodków i pozna-
niu ich statusu społecznego, mająt-
ku itp.

Łącznie opracowano i udostęp-
niono online przeszło tysiąc wypi-
sów na temat osób i rodzin, miesz-
kających na terenie Gminy Bren-
na przed 1939  r. Powyższe wyma-
gało odczytania (a często również 
przetłumaczenia z języków ob-
cych, tj. łaciny, niemieckiego, cze-
skiego), m.in.: najstarszych urba-
rzy i spisów podatkowych a także 
fragmentów najstarszej księgi me-
trykalnej chrztów z Parafii w Grodź-
cu Śląskim. Elektroniczna indeksa-
cja najstarszych metrykalnych ksiąg 
chrzcielnych Parafii w Grodźcu zo-
stała na razie jedynie próbnie roz-
poczęta, jednak być może już w tym 
roku zostanie ukończona, udostęp-
niając najstarsze zachowane dane 
na temat narodzin mieszkańców 
Brennej i Górek na przełomie XVII  
i XVIII wieku. 

Mam nadzieję, iż rozpoczyna-
jący działalność serwis będzie sta-
le rozbudowywany, prezentując co-

raz to większe możliwości, szeroko 
pobudzając członków naszej spo-
łeczności do zainteresowania wła-
sną przeszłością. Osoby pragnące 
współtworzyć serwis zachęcam do 
kontaktu pod adresem: w.grajew-
ski85@gmail.com lub numerem te-
lefonu 798 590 639.

W najbliższych numerach „Wie-
ści znad Brennicy” będziemy pu-
blikować cykl tekstów składający 
się na artykuł genealogiczny, któ-
ry posłuży jako przykład możliwo-
ści opracowania opartego na wspo-
mnianych wyżej materiałach archi-
walnych. Za przedsmak, tego co 
można wyczytać ze starych doku-
mentów, posłuży mój tekst poświę-
cony jednej z gałęzi rodu Hellerów 
z Brennej Huty, który w 2015 roku 
ukazał się w „Roczniku Muzeum 
Górnośląski Park Etnograficzny  
w Chorzowie”, pod tytułem: Be-
skidzka epopeja. Dzieje Hellerów  
z „Huty” – Górali Śląskich z Brennej 
na Śląsku Cieszyńskim. 

Beskidzka epopeja. 
Dzieje Hellerów z „Huty”

W artykule przedstawione zo-
stanie dokładniej życie i działalność 
sześciu pokoleń Hellerów „z Huty”, 
żyjących na gospodarstwie nr 44. 
Pokazano w ten sposób na prze-
strzeni dwóch wieków różne aspek-
ty egzystencji Górali Śląskich. Ostat-
nim etapem ewolucji i formowania 
się nowego oblicza tego rodu były 
dramatyczne wydarzenia czasów II 
wojny światowej, kiedy to ostatecz-
nie dziesiąte z kolei pokolenie Hel-
lerów, swoją postawą przypieczęto-
wało ideowe wybory – swój Polski  
i katolicki charakter. W artykule opi-
sano m.in. losy Karola Hellera, twór-
cy oddziału partyzanckiego ZWZ 
AK „Wędrowiec” oraz jego braci – 
Stanisława i Wincentego Hellerów, 
którzy ponieśli śmierć w związku  
z walką z Niemcami, a także ich sio-
stry – Marii Kawik „Beskidzkiej An-
tygony”, „Matki Partyzantów”, której 
wiersze i zapisy pamiętnikarskie są 
niezwykłym świadectwem historii, 
wieńczącym trzy stulecia bytności 
rodu Hellerów u stóp Beskidu.

Jaką drogę przeszedł ród założo-
ny około 1650 roku przez właścicie-
la ostatniej huty szkoła w Brennej 
Jan Höelara? Hellerowie, jak moż-
na przypuszczać – z pochodzenia 
morawscy Niemcy, luteranie, z za-
wodu rzemieślnicy – hutnicy szkła, 
zamieszkując w leżącej w Beskidzie 
Śląskim Brennej, zaadoptowali się 
do miejscowych warunków, przyj-
mując obowiązujący tu sposób go-
spodarowania, wołoską kulturę 
miejscowego ludu, jego słowiański 
język, a także obowiązującą – kato-
licką religię. Hellerowie, po upadku 
i likwidacji huty, mimo iż gospoda-
rowali na niewielkim kawałku zie-
mi, zaliczani byli do grona miejsco-
wej klasy średniej, określanej mia-
nem tzw. półzagrodników, a póź-
niej ćwierćzagrodników. Z czasem 
awansowali do grona „wolnych za-
grodników”, zwolnionych z pańsz-
czyzny za cenę opłacania wysokie-
go czynszu. 

Przedstawiciele rodu Helle-
rów, wywodzący się z gruntu daw-
nej huty (Brenna numer 43), z cza-
sem podzieli się na kilka odrębnych 
gałęzi rodu, z których dwie najważ-
niejsze gospodarowały na gruntach 
nr 44 „na Hucie” w centrum wsi oraz 
nr 73 „u Filipa”, u wylotu doliny Hoł-
cyny (z którego przenieśli się rów-
nież do Brennej Leśnicy – pod Or-
łową). Obie z nich miały znacz-
ny udział w budowie nowoczesne-
go społeczeństwa tej górskiej miej-
scowości. Ich przedstawiciele wy-
różniali się na tle innych górali ak-
tywnością w życiu społeczno-kul-
turalnym i uświadomieniem naro-
dowym, co predestynowało ich do 
pełnienia funkcji publicznych i spo-
łecznych, zaś w czasie II wojny świa-
towej do zorganizowania polskiego 
ruchu oporu przeciw Niemcom. 

Początek „Beskidzkiej epopeji” 
już za miesiąc... 

Wojciech Grajewski – arty-
kuł powstał społecznie, w ramach 
współpracy Towarzystwa Miłośni-
ków Brennej i Górek „Jodła” i Pol-
skiego Towarzystwa Historycznego 
w Cieszynie.
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Podsumowanie sezonu zimowego 
w Gminie Brenna

Tegoroczny sezon zimowy mo-
żemy uznać za udany. Zima tego 
roku była dla nas bardzo łaska-
wa. Śniegu nie zabrakło, a ten kto 
chciał mógł skorzystać dowoli.  
W samym centrum Brennej jak co 
roku na turystów czekało lodowi-
sko, które cieszyło się ogromną po-
pularnością. Na tafli pojawiła się 
nowa atrakcja  „pingwinki”, umoż-
liwiające najmłodszym bezpieczne 
ślizgi.  W tym sezonie z lodowiska 
skorzystało ponad 9000 osób. 

A jak wyglądała sytuacja na sto-
kach narciarskich? Na to pytanie 
postanowiliśmy zapytać naszego 
gościa Pana Jakuba Standerskiego, 
przedstawiciela Ośrodka Narciar-
skiego „Ski Dolina” w Brennej Leśni-
cy.

Aneta Mędrek: Jak oceniają 
Państwo mijający sezon narciar-
ski? Według nas pogoda dopisa-
ła, ale czy Państwo jesteście za-

dowoleni?
Jakub Standerski: Mijający se-

zon narciarski oceniamy umiar-
kowanie i nie możemy być z nie-
go w pełni zadowoleni. Z uwa-
gi na przedłużające się rozmo-
wy z właścicielami dzierżawio-
nych przez nas gruntów oraz trud-
ności w zakresie osiągnięcia poro-
zumienia, górną część naszej sta-
cji narciarskiej uruchomiliśmy do-
piero w połowie sezonu. Niestety,  
w związku z dużymi opadami śnie-
gu uruchomienie wyciągów już  
w trakcie sezonu wiązało się ze 
zwiększonym nakładem pracy, jak 
również ze znacznymi kosztami fi-
nansowymi. Napotkane trudności 
spowodowały spadek atrakcyjno-
ści Stacji, w okresie najkorzystniej-
szych warunków pogodowych. 

A.M.: W skład kompleksu 
wchodzi kilka wyciągów narciar-
skich, dla kogo jaki wyciąg?

J.S.: Nasza Stacja składa się 
z czterech wyciągów narciarskich, 
które przeznaczone są dla począt-
kujących i średniozaawansowanych 
narciarzy. Naszą ofertę w szczegól-
ności kierujemy dla osób zaczyna-
jących swoją przygodę z narciar-
stwem. 

A.M.: Jedną z atrakcji ośrodka 
jest snowtubing? Na czym on po-
lega?

J.S.: Snowtubing jest to zjeżdża-
nie po śnieżnym , wytyczonym to-
rze na specjalnych gumowych śli-
zgach zwanych potocznie opona-
mi/dętkami. Jest to forma świetnej 
zabawy nie tylko dla najmłodszych. 

A.M.: Czy planujecie Pań-
stwo jakieś inwestycje w następ-
nych sezonach? Nie ukrywamy, że  
z niecierpliwością czekamy na 
wyciąg krzesełkowy.

J.S.: Oczywiście, posiadamy in-
westycyjny plan rozwoju naszej 
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Stacji. Został on już przedstawiony 
właścicielom gruntów dzierżawio-
nych pod działalność naszej Stacji. 
W ramach naszego programu inwe-
stycyjnego założona została mię-
dzy innymi rozbudowa całego sys-
temu naśnieżania wraz z wybudo-
waniem nowej pompowni, wybu-
dowanie nowego wyciągu numer 
III w zmienionej lokalizacji, rozbu-
dowa dolnej części stacji z posze-
rzeniem strefy dla początkujących 
narciarzy. Elementem wieńczącym 
nasz plan jest również budowa ko-
lei linowej. Na bieżąco prowadzimy 
analizy związane z funkcjonowa-
niem ośrodków narciarskich w Pol-
sce, tak aby dopasować ostateczny 
kształt rozwoju naszej stacji do ryn-
kowego zapotrzebowania i wyma-
gań Narciarzy. Chcemy przy tym za-
pewnić, iż posiadamy nie tylko wi-
zualizację czy prezentację, ale przy-
gotowaliśmy już stosowne projek-
ty budowlane oraz uzyskaliśmy nie-
zbędne pozwolenia na budowę, jak 

również pozwolenia wodnoprawne. 
W tym roku podpisaliśmy również 
umowę ze Spółką Tauron na rozbu-
dowę infrastruktury energetycznej 
po naszej stronie, jak również po 
stronie Tauron, umożliwiającą nam 
dalsze inwestycje. 

Dotychczas nie mówiliśmy gło-
śno o naszych planach, ponieważ 
zawsze wolimy działać i zaprezen-
tować efekt końcowy. Myślimy, że 
potwierdzeniem naszych planów 
jest dotychczasowy rozwój Świnior-
ki, w ramach którego powstały mię-
dzy innymi trzy nowe wyciągi, a bu-
dowa kolei była blokowana wyłącz-
nie z uwagi na przedłużające się 
procedury administracyjne. 

Nasze plany jednak są w dużej 
mierze uzależnione od osiągnięcia 
porozumienia z właścicielami grun-
tów. Mamy nadzieję, że z uwagi na 
naszą dotychczasową bardzo dobrą 
współpracę oraz wspólny cel jakim 
jest rozwój infrastruktury na Świo-
norcę uda nam się osiągnąć zada-

walające  wszystkich porozumienie.
Liczymy, że tak jak w przypad-

ku innych inwestycji, w zakres pro-
wadzonych rozmów włączy się 
również nowo wybrana Rada Gmi-
ny oraz Pan Wójt, ponieważ silne 
wsparcie Samorządu jest bardzo 
pomocne przy prowadzeniu roz-
mów oraz późniejszej realizacji in-
westycji. 

A.M.: Planowana kolej linowa 
będzie służyła turystom również 
w okresie letnim? Widoki o każ-
dej porze roku ze stoku Świnior-
ka są cudowne. 

J.S.: Również jesteśmy wielbi-
cielami widoków ze szczytu Świ-
niorki, dlatego w momencie wy-
budowani kolei linowej zakłada-
my jej całoroczną działalność, tak-
że w celu zwiększenia atrakcyjności 
Brennej w okresie letnim.

IT: Dziękujemy za rozmowę  
i życzymy sukcesu w planowa-
nych działaniach.

W dniu 24.02.2019 r., w ramach 
realizacji GPPiRPA na 2019 r., byli-
śmy dziewiąty raz organizatorami  
XXI Zimowych Igrzysk Abstynentów 
w Brennej Pod Starym Groniem. Ko-
lejny raz aura nam dopisała co za-
owocowało rewelacyjnym nastro-
jem i dobrymi humorami. Stok był 
naśnieżony, nie bez znaczenia było 

także błogosławieństwo otrzymane 
podczas Mszy Św. z rąk księży: dusz-
pasterza trzeźwości Diecezji Biel-
sko-Żywieckiej ks. Piotra Leśniaka, 
ojca Oskara Puszkiewicza oraz go-
spodarza ks. Proboszcza Czesława 
Szweda. W trakcie mszy został od-
czytany list z błogosławieństwem 
od ks. Bp.  Przewodniczącego KEP 

ds. Trzeźwości Jego Ekscelencji Ta-
deusza Bronakowskiego. Igrzyska 
rozpoczęły się o godz. 10:30 slalo-
mem gigant, następnie miały miej-
sce konkurencje: rzuty śnieżką do 
celu, zjazd na jabłuszku i rzeźba 
ze śniegu. Wszystkie konkurencje 
zostały nagrodzone przez organi-
zatorów. Wręczono: 60 szt. meda-

XXI Zimowe Igrzyska Abstynentów w Brennej 
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li, 100 szt. dyplomów, zostały wrę-
czone upominki, nagrody pocie-
szenia. Świętowanie i wspólna za-
bawa przebiegała w  miłej atmos-
ferze, zakończona gorącą regio-

nalną potrawą tj. kapuśniakiem na 
czosnku niedźwiedzim (przysmak  
z Brennej) którym zostali poczęsto-
wani wszyscy uczestnicy. Kto wie 
czy te zimowe igrzyska nie były 

tak naprawdę pożegnaniem zimy  
w Brennej w tym sezonie narciar-
skim.

     
 Renata Ciemała-Sojka



25 Strona 25

W
ieści znad

 Brennicy

Wieści znad Brennicy

Sport
II Puchar Utopca

Już po raz drugi młodzież  
z gminnych szkół rywalizowała  
w Pucharze Utopca. Słoneczna po-
goda na szczęście nie przeszkodzi-
ła w odpowiednim utrzymaniu ta-
fli lodowiska i na szczęście moż-
na było z powodzeniem przepro-
wadzić zaciętą rywalizację uczniów  

z gminnych szkół. Rozegrano kil-
kanaście emocjonujących kon-
kurencji, które wyłoniły najlep-
sze drużyny w dwóch kategoriach.  
W młodszej, w której skład wcho-
dzili uczniowie z klas 1-6 szkół pod-
stawowych, najlepsi okazali się 
przedstawiciele SP2 Brenna, któ-

rzy wyprzedzili swoich rówieśników  
i rówieśniczki z SP Górki Wielkie 
oraz SP1 Brenna. W starszej gru-
pie (klasa 7-8 SP oraz klasa 3 Gim-
nazjum) triumfowało SP1 Brenna 
przed SP Górki Wielkie i SP2 Brenna.

  Krzysztof Gawlas
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Disco-animacje na Lodowisku
Zaplanowane na 16 lutego 

2019r., Disco-animacje na Lodowi-
sku w związku z żałobą narodową 
odbyły się 17 lutego 2019 r. 

W roli „Kapitana statku Lodowi-
sko” wcielił się Szymon Pilch z gru-

py „Południe Events”. Do dynamicz-
nej muzyki, „Kapitan” organizo-
wał konkursy sprawnościowe, gry 
w lajdy, wyścigi, pociągi, pościgi 
oraz mase innych zabaw, które ciez-
ko nawet nazwać. Zabawa trwała  

w najlepsze od 16:00 do 20:00. 
Czy w następnym sezonie „Ka-

pitan” znowu zawita do „portu”  
w Brennej? Przekonamy się juz za 
rok.   

   OPKiS
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Sport
Nieckarz-Team traci fotel lidera

Na trzy kolejki przed końcem 
rozgrywek bezbarwna dotąd wal-
ka o mistrzostwo nabrała wreszcie 
kolorytu. Wszystko za sprawą ostat-
niego meczu piętnastej kolejki roz-
grywek, w którym aktualny mistrz 
– CdF Traktat Cieszyn – zmierzył się  
z pretendentem do tegoroczne-
go tytułu – drużyną Nieckarz-Te-
am. Jedno z najlepszych spotkań 
tegorocznych rozgrywek zakończy-
ło się porażką Nieckarz-Teamu 2:3  
i było porażką o tyle dotkliwą, po-
nieważ pozbawiło wspomnianą dru-
żynę fotelu lidera. Stojący na bardzo 
wysokim poziomie pojedynek obfi-
tował w wiele składnych i co waż-
ne szybkich akcji, które niejedno-
krotnie powinny się zakończyć zdo-
byciem goli, a kończyły rozczaro-

waniem. Nieckarz-Team nie wyko-
rzystał dwóch sytuacji, po których 
piłka powinna się znaleźć w siatce 
i mocno skomplikował swoją sytu-
ację przed meczem rewanżowym  
z Galaktik Football. Aby realnie my-
śleć o mistrzostwie musi ten poje-
dynek wygrać. 

Ciekawie zapowiada się tak-
że walka o najniższy stopień po-
dium. W chwili obecnej CdF Trak-
tat Cieszyn wypracował sobie trzy 
punktową przewagę nad Printer Te-
amem i przed meczem rewanżo-
wym znajduje się w nieco lepszej 
sytuacji niż rywal, który aby awan-
sować na trzecie miejsce musi ten 
mecz wygrać. Żadna z pozostałych 
drużyn nie zachowała realnej szan-
sy na walkę o trzecie miejsce, a je-

dynie czysto matematyczne, które 
najprawdopodobniej już w następ-
nej kolejce przestaną być aktualne.

W klasyfikacji strzelców na pro-
wadzeniu nadal Leszek Krajewski 
(Nieckarz-Team), który ma w swo-
im dorobku bramkowym trzydzie-
ści jeden trafień. Za jego plecami 
Seweryn Liboska (Galaktik Foot-
ball) zdobywca dwudziestu pięciu 
bramek oraz Marcin Pacierz (Old-
boje Beskid Skoczów), który poko-
nywał bramkarzy rywali dwadzie-
ścia cztery razy. Prawie pewne, że 
wspomniani panowie między sobą 
rozstrzygną kwestię najlepszego 
strzelca.

  Krzysztof Gawlas
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1% dla Antosia!
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Ważne	i	przydatne

Miesięcznik „Wieści znad Brennicy” można nabyć w Informacji Turystycznej (ul. Wyzwolenia 77, Brenna, a także w: Delikatesach Centrum 
(Górki), sklepie z nasionami p. K. Holeksy (Górki), Kiosku „Trafika” (Górki), Sklepie GS na Buczu (Górki), Sklepie GS w Szpotawicach (Górki), Sklepie „Lewiatan” 
(Brenna Skrzyżowanie), Sklepie GS Brenna Skrzyżowanie, W Delikatesach p. Bocka (Brenna Spalona), Sklepie GS Brenna Pinkas, Sklepie GS Brenna 
Leśnica, Sklepie p. Dadok (Brenna Leśnica), FH Renata Łysek (Brenna Leśnica), Kiosku z prasą – p. J. Ćwierzyk, (Brenna Centrum) „Toto Lotku” –  
p. J. Madzi, (Brenna Centrum) Kiosku p. Cz. Grenia (Brenna Bukowa), Sklepie „Kaprys” ul. Jawornik (Brenna), Delikatesach Centrum (Brenna 
Lachy), Stacja paliw (Górki Wielkie), Delikatesy Centrum Sojka, Gminnej Bibliotece Publicznej (Urząd Gminy, II p.). Sklepy, kioski, pensjonaty 
itp. lokale, chcące również kolportować „Wieści”, proszone są o kontakt z redakcją.
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Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej
43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 34
tel. 33 853 62 85, kom. 504 039 392
e-mail: zbgk@brenna.org.pl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ważne i przydatne numery telefonów

Wieści znad Brennicy
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