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Puchar Wójta Gminy 
Brenna w narciarstwie 

biegowym, str. 26
Ferie w Brennej, str. 18

Przełom lutego i marca pokazał 
nam, że trudna od wielu miesięcy 
sytuacja na świecie może się jeszcze 
zaognić. Wybuch wojny za naszy-
mi wschodnimi granicami wstrzą-
snął każdym z nas. Bez względu 
zaś na to, jakie mamy poglądy - re-
ligijne, etyczne, polityczne - każdy  
z nas stanął w obliczu próby postaw 

obywatelskich i, po prostu, człowie-
czeństwa. Mając z tyłu głowy fakt, że 
globalny kryzys na pewno potrwa,  
a gospodarka na tym ucierpi, mimo 
wszystko: zachęcam do pomocy 
uchodźcom na taką skalą, na jaką 
macie Państwo możliwość. A tych, 
w których nie ma takiej woli, proszę, 
by nie utrudniali pracy innym.

A oprócz tego apelu - zapraszam 
do lektury. Będą wywiady, relacje  
z zimowych ferii, będzie podsumo-
wanie zimy... Mam nadzieję, że każ-
dy znajdzie coś dla siebie.

  
  Anna Musioł

Informacje/Wydarzenia

Od redakcji

@brenna.gmina

Bądź na bieżąco:

@gminabrenna brenna.org.pl
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Szanowni Mieszkańcy Brennej i Górek     
Wiatr ogrzany ciepłymi marco-

wymi promieniami słońca doty-
ka ziemię, roztapiając płatki śniegu 
ostatnich zimowych śnieżyc i noc-
nych przymrozków. Kalendarz po-
woli zaczyna wypierać zimową porę 
roku. Niewątpliwie jest to trudny 
okres dla osób starszych, dlatego 
też stare przysłowie powiada: „je-
śli starzec przejdzie marzec, będzie 
zdrów”… Spoglądając za okno, z na-
grzanych zimą mieszkań, wypatru-
jemy pierwszych oznak przedwio-
śnia. Na niebie ciągną klucze kaczek 
i gęsi, nad potokami lśnią srebr-
ne delikatne kocanki baź pochy-
lając się, jakby czekały na zerwa-
nie. Coraz  szybsze krążenie soków  
w drzewach upodabnia się do gwał-
townego tętna życia. Jak pisze Zo-
fia Kossak  „Baźki, jagnięta nie sta-
nowią jeszcze właściwej istoty mar-
ca. Jest nią prastary, święty obrzą-
dek siejby. Marzec to miesiąc twór-
czego aktu zasiewów. Bóg rzekł lu-
dziom:  - Czyńcie sobie ziemię pod-
daną -  Ziemia usłyszała rozkaz  
i czeka na ziarno, by je ustokrotnić, 
wystrzelić źdźbłem, zaszumieć ła-
nem”(*). 

W ostatnich latach marcowe za-
siewy z reguły przesuwają się na 
pierwsze tygodnie kwietnia. Cięż-
kie nowe traktory i zautomatyzo-
wany sprzęt rolniczy wymaga po-
gody i odpowiedniej roli. Zgodnie  
z polskim przysłowiem każdy rolnik 
pragnie marcowego zasiewu ponie-
waż: „kto sieje w marcu, ten zbiera 
w garncu – kto sieje w maju, ten 
zbiera w jaju”, „suchy marzec, mokry 
maj, będzie ziarno jako gaj”. Rozpę-
dzony świat musiał zwolnić poprzez 
pandemiczny atak wirusa i narzuco-
ne obostrzenia. 

Kiedy wydawało się, że opa-
nowaliśmy już tąpnięcie świato-
wej gospodarki i nauczyliśmy się 
żyć z epidemią, to nastąpiło kolej-
ne uderzenie, tym razem na wscho-
dzie w bezpośredniej bliskości na-
szych granic. Uderzenie, również 
zagrażające naszemu bezpieczeń-
stwu. W jedenastym dniu wojny 
na Ukrainie piszę do Państwa ten 
tekst. Tak duża skala informacji, 
wiadomości, komentarzy, bezpo-
średnich relacji dotyczących dzia-

łań wojennych, ogromnych znisz-
czeń, śmierci poległych żołnierzy  
i niewinnych ludzi, powoduje, że nie 
sposób złapać rytm i odpowiednio 
skoncentrować się na realizacji bie-
żących zadań. Zaistniała sytuacja 
kształtuje odpowiednie priorytety 
działań, którymi należy się zająć. Na-
stąpiło bardzo duże poruszenie na-
szej lokalnej społeczności dotyczą-
ce zaangażowania się w niesienie 
pomocy uchodźcom z Ukrainy, któ-
rzy uciekają przed wojną w obawie 
o życie swoje, życie swoich rodzin 
a szczególnie niewinnych dzieci. 
Pragnę wszystkim bardzo serdecz-
nie podziękować za otwarte serce 
i wyciągniętą życzliwą dłoń. Niesie-
nie pomocy jest cechą bardzo pięk-
ną i chwalebną, ale istotne jest, aby 
pomoc ta była bardzo racjonalna  
i przemyślana. Zwracam na to uwa-
gę jako wójt a zarazem członek 
Gminnego Sztabu Zarządzania Kry-
zysowego, który to sztab koordy-
nuje i wdraża decyzje i zarządze-
nia przygotowywane przez Rządo-
we, Wojewódzkie i Powiatowe Szta-
by Zarządzania Kryzysowego. Nie-
jednokrotnie regulacje, zalecenia 
i przepisy te nie nadążają za dyna-
miką spontanicznych akcji organi-
zowanych przez społeczeństwo. Ko-
ordynacja tych działań w praktyce 
nie jest taka łatwa jakby się mogło 
wydawać. Przykładem może być tu-
taj sytuacja z soboty 5 marca, kiedy 
to dowiedzieliśmy się, że od ukraiń-
skiej granicy jedzie do naszej gminy 
autokar z uchodźcami, którym po-
trzebna będzie pomoc. Szybka mo-

bilizacja telefoniczna, organizacja 
zbiórki  i pomoc kilku wolontariu-
szy oraz ochotników z OSP z Górek 
a szczególnie druha naczelnika To-
masza Madzi sprawiła, że wszystko 
się udało. Oczywiście przy wsparciu 
wielu życzliwych ludzi dajemy sobie 
radę.  

Szanowni czytelnicy kto by się  
spodziewał, że w tym marcowym 
wydaniu „Wieści” omawiać będzie-
my temat działań wojennych, któ-
re toczą się na terenie Ukrainy. Nikt 
do końca nie wierzył, że w XXI wie-
ku Putin może być tak nieodpowie-
dzialnym przywódcą Rosji, który 
wyśle swoich żołnierzy, aby otwar-
li śmiertelny ogień, zabijając swo-
ich ukraińskich sąsiadów. Tutaj na-
suwa się pytanie – na ile bezpiecz-
nie może czuć się Polska czy też 
cała Europa? Mocno wierzymy  
w to, że konflikt wojenny nie rozle-
je się poza granice Ukrainy i w mia-
rę szybko działania wojenne się za-
kończą. W temacie zaistniałej sytu-
acji nasuwa się jeszcze wiele wąt-
ków, ale wybaczcie nie będziemy 
ich rozwijać. 

Chciałbym abyśmy w tym okre-
sie rozpoczętego liturgicznie Wiel-
kiego Postu mogli również wyciszyć 
się i przygotować się w naszych ro-
dzinach do zbliżającej się tajemni-
cy Świąt Wielkanocnych. Dotykając 
naszego gminnego podwórka, pra-
gnę wspomnieć o już rozpoczętych  
pracach inwestycji kanalizacyjnych, 
które są kontynuacją ubiegłorocz-
nych przetargów. Zgłosiliśmy rów-
nież wnioski do kolejnego nabo-
ru w programie „Polski Ład”. Wnio-
ski dotyczą przebudowy ul. Hołcyna  
w Brennej i budowy kolejnej nitki 
kanalizacyjnej na Śniegocinach. Li-
czę, że otrzymamy stosowne dofi-
nansowanie. Zadawalająco przebie-
ga również proces składania wnio-
sków do projektu „Czystego Powie-
trza”. Ten telegraficzny skrót mo-
żecie rozszerzyć, zagłębiając się  
w treść przygotowanych artyku-
łów. Przesyłając pozdrowienia, ży-
czę Państwu sił i zdrowia.

Jerzy Pilch 
Wójt Gminy Brenna

(*)„Rok Polski” Zofia Kossak, 2017 r., str. 47,48”.
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Na pomoc Ukrainie!
Od 10 marca 2022 roku w gminie Brenna będzie działać  

punkt WYDAWANIA darów dla potrzebujących z Ukrainy.

- Miejsce: OSP Brenna Centrum, ul. Wyzwolenia 75
- Punkt czynny: w każdy wtorek oraz czwartek w godz. 13:00 – 15:00

Wymagany jest wcześniejszy kontakt telefoniczny z Gminnym Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej w Brennej: tel. 33 8536 459/ wew. 111 lub 113.

Wszystkich mieszkańców z terenu gminy Brenna, którzy przyjęli uchodźców prosimy o kontakt telefoniczny 
z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Brennej pod numerem telefonu 33 853 64 59. Informacja ta jest 
niezbędna do przekazania informacji służbom policji oraz udzielania wszelkiej pomocy.

Wszystkie osoby, które zgłaszają się do rządowych punktów rejestracji uchodźców kierowane są do woje-
wódzkich, następnie powiatowych ośrodków noclegowych, w których zapewniona jest opieka. W przypadku 
braku miejsc we wskazanych ośrodkach będą uruchamiane miejsca na terenie Gminy. Więcej informacji na stro-
nie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Wszystkie osoby, które uciekły przed wojną z terenu Ukrainy i posiadają zaświadczenie wystawione przez 
Straż Graniczną RP lub też w dokumencie podróży mają odcisk stempla Straży Granicznej RP z datą od 24.02.2022, 
mogą bezpłatnie korzystać z polskiej opieki medycznej i służby zdrowia.

 Gmina Brenna, nasze Parafie oraz zespoły charytatywne włączają się do akcji pomocowej dla uchodźców 
z terenu Ukrainy. 

PRIORYTETOWE ARTYKUłY TO:
- żywność długoterminowa, kaszki dla dzieci,
- środki higieny osobistej (pasty do zębów, szczoteczki, podpaski, pampersy etc.),
- środki opatrunkowe (plastry, bandaże, nożyczki),
- środki przeciwbólowe, syropy przeciwgorączkowe,
- latarki, powerbanki,
- termosy.

Jeśli chodzi o ubrania, wózki, foteliki, to z informacji płynących z granic wynika, że obecnie jest ich pod  
dostatkiem, dlatego jeśli zaistnieje potrzeba ich dostarczenia, poinformujemy Was o tym.

RZECZY TE MOżNA PRZYNOSIć:
1. Parafia św. Jana Chrzciciela w Brennej, ul. R. Juroszka 7
2. Parafia Ewangelicko-Augsburska w Brennej, ul. E. Miklera
3. Parafia św. Jana Nepomucena w Brennej, ul. Leśnica 118
4. Kościół Franciszkanów oraz Stowarzyszenie Charytatywne „Dogonić Czas”, ul. Zofii Kossak 130, Górki Wielkie
5. Informacja Turystyczna, ul. Wyzwolenia 77, Brenna, tel. 33 858 69 71
6. Klub Sportowy Spójnia 2020, ul. Miła 2, Górki Wielkie tel. 517023843
7. Apteka „Centrum”, ul. Wyzwolenia 38 B

Więcej informacji: www.mieszkaniec.brenna.org.pl/pomoc-ukrainie
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Roboty remontowe na rzece Brennicy 
Szanowni Mieszkańcy, infor-

mujemy iż Państwowe Gospodar-
stwo Wodne Wody Polskie Nadzór 
Wodny w Skoczowie rozpoczyna-
ją prace związane z realizacją za-
dania „Naprawa elementów kon-
strukcyjnych stopnia oraz koryta 
regulacyjnego rz. Brennicy w km 
4+440 – 4+500 w m. Górki Małe, 
gm. Brenna”.  Prace zlokalizowa-
ne są na wysokości ulicy Nad Wo-

dospadem w Górkach Wielkich. Za-
sadnicze roboty remontowe obej-
mują m.in. rozbiórkę zniszczonych 
elementów budowli, uzupełnie-
nie wyerodowanego podłoża pod 
zniszczonymi płytami skarp oraz 
odtworzenie tychże płyt, wykona-
nie przegród szczelnych, wykona-
nie płaszcza żelbetowego na opa-
skach brzegowych poniżej stop-
nia, betonowanie powierzchni mię-

dzy elementami stopnia a nowymi 
ściankami szczelnymi, betonowa-
nie lokalnych ubytków, reprofila-
cję zniszczonych elementów beto-
nowych oraz wykonanie odtworze-
nia koryta regulacyjnego. Zgodnie 
z informacjami zawartymi na stro-
nie PGW Wody Polskie prace po-
winny zakończyć się najpóźniej je-
sienią 2022 r.

     UG Brenna

Wyłożenie planu zagospodarowania 
- Brenna Spalona i Brenna Centrum 

OGłOSZENIE 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla jednostek strukturalnych Brenna Spalona i Brenna Centrum

Informujemy, że w dniach pracy urzędu od 14 marca 2022 r. do 11 kwietnia 2022 r. w siedzibie Urzędu 
Gminy Brenna, ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna, pokój nr 28, w godzinach pracy urzędu po wcześniejszym 
umówieniu terminu pod numerem telefonu 33 8536222 wew. 228, z uwzględnieniem wszelkich wymogów 
wynikających z aktualnych obostrzeń oraz ograniczeń sanitarnych, będzie możliwość zapoznania się z pro-
jektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostek strukturalnych Brenna Centrum  
i Brenna Spalona wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 

Obszar objęty opracowaniem oznaczony został w załączniku graficznym do uchwały Nr XI/111/19 Rady Gmi-
ny Brenna z dnia 28 listopada 2019 r. Obszar opracowania obejmuje teren miejscowości Brenna od jej granicy  
z miejscowościami Górki Wielkie i Górki Małe do ulicy Hołcyna w Brennej.

Wersja elektroniczna powyższego projektu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie dostęp-
na w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brenna w zakładce "Planowanie i zagospodarowanie prze-
strzenne".
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Przyjęcie planu zagospodarowania 
przestrzennego 

OGłOSZENIE 
o przyjęciu dokumentu

dotyczącego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Brenna dla obszaru w rejonie Góry Kotarz w Brennej – Etap I

Na podstawie art. 43 w nawiązaniu do art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu  
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzia-
ływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2021, poz. 2373 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację  
o przyjęciu w dniu 25 stycznia 2021 r. przez Radę Gminy Brenna dokumentu w postaci uchwały Nr XXI/207/21 
uchwalającej miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Brenna dla obszaru w rejonie Góry  
Kotarz w Brennej – Etap I.

Jednocześnie informuję, iż wszyscy zainteresowani w/w dokumentem mogą zapoznać się zarówno z jego 
treścią jak i właściwym do niego uzasadnieniem oraz podsumowaniem w siedzibie Urzędu Gminy Brenna. 

                                                                                      Wójt Gminy Brenna

OGłOSZENIE 
o przyjęciu dokumentu

dotyczącego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Brenna dla obszaru w rejonie Góry Kotarz w Brennej – Etap II

Na podstawie art. 43 w nawiązaniu do art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu  
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzia-
ływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2021, poz. 2373 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację 
o przyjęciu w dniu 28 grudnia 2021 r. przez Radę Gminy Brenna dokumentu w postaci uchwały Nr XX/200/20 
uchwalającej miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Brenna dla obszaru w rejonie Góry  
Kotarz w Brennej – Etap II.

Jednocześnie informuję, iż wszyscy zainteresowani w/w dokumentem mogą zapoznać się zarówno z jego 
treścią jak i właściwym do niego uzasadnieniem oraz podsumowaniem w siedzibie Urzędu Gminy Brenna. 

                                                                                      Wójt Gminy Brenna

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w wyżej wymienionym projekcie rozwiązaniami odbędzie się w dniu  
6 kwietnia 2022 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy o godzinie 16.00.

Uwagi do projektu planu miejscowego oraz prognozy oddziaływania na środowisko należy składać do Wój-
ta Gminy Brenna, z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, w nieprze-
kraczalnym terminie do dnia 29 kwietnia 2022 r., w formie:

 - papierowej, na adres 43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 77, 

-  elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: poczta@brenna.org.pl  
        lub przez platformę ePUAP, 

- z wykorzystaniem formularza zamieszczonego na stronie podmiotowej Urzędu Gminy Brenna w Biuletynie   
   Informacji Publicznej w zakładce "Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne".

                                                                                      Wójt Gminy Brenna
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Dotacje do wymiany kotłów 
Zachęcamy mieszkańców gmi-

ny do ekologicznego ogrzewa-
nia domu i przypominamy o moż-
liwości skorzystania z finansowe-
go wsparcia z budżetu gminy Bren-
na. Inwestorzy, którzy zdecydują 
się na wymianę kotła, mogą liczyć 
na dofinansowanie w wysokości 50 
proc. poniesionych kosztów kwali-
fikowanych, jednak nie więcej niż 
4 tys. zł (umowy są zawierane do 
wysokości posiadanych i zaplano-
wanych na ten cel środków finan-
sowych w budżecie gminy). Zgod-
nie z Regulaminem udzielania do-
tacji, dofinansowania przyznawa-
ne są do wymiany starych źródeł 
ciepła na nowe źródła ciepła, przy 

czym przez nowe źródło ciepła ro-
zumie się ekologiczne, niskoemi-
syjne i wysokosprawne źródło cie-
pła takie jak: kocioł gazowy, ko-
cioł na olej opałowy, ogrzewanie 
elektryczne, pompa ciepła oraz ko-
tły na paliwo stałe takie jak: kocioł 
na węgiel z automatycznym poda-
waniem paliwa, kocioł na bioma-
sę, w tym drewno - oba spełniają-
ce co najmniej wymagania określo-
ne w rozporządzeniu Komisji (UE) 
2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 
r. w sprawie wykonania Dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/125/WE w odniesieniu do wy-
mogów dotyczących Ekoprojektu 
dla kotłów na paliwo stałe. Wszel-

kie koszty i działania związane z za-
kupem i wymianą kotłów należy 
podejmować po podpisaniu umo-
wy z Gminą Brenna.

Zachęcamy także do skorzysta-
nia z finansowego wsparcia z Pro-
gramu Czyste Powietrze, reali-
zowanego przez Wojewódzki Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w  Katowicach 
oraz przypominamy o działającym 
w gminie Punkcie Konsultacyjnym 
dla mieszkańców (w każdy wtorek, 
naprzemiennie raz w Urzędzie Gmi-
ny Brenna, a raz w budynku Ośrod-
ka Zdrowia w Górkach Wielkich). 

  UG Brenna
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Zadbajmy o teren wokół naszych posesji
 Wiosna to czas wielkich 

pozimowych porządków. Zaczy-
namy przygotowania do nowe-
go sezonu wokół domu i w ogro-
dzie. Wykonując porządki pamię-
tajmy też, aby zadbać o teren przy-
legający do naszych posesji. Pusz-
ki, puste butelki, worki i wiele in-
nych zalegających śmieci pojawia 
się po zimie w przydrożnych ro-
wach i na pasach zieleni. Uszanuj-
my czystość na skwerach, chodni-
kach i zieleńcach, sprzątajmy każ-
dorazowo po zwierzętach, które 
wyprowadzamy na spacer. Porzą-
dek i czystość w naszym otoczeniu 
służą nie tylko estetyce, ale też na-
szemu zdrowiu i dobremu samo-
poczuciu, dlatego nie wyrzucajmy 
odpadów do przydrożnych rowów 
czy na pola.  

Uczyńmy naszą gminę zadbaną 
i przyjazną dla turystów, osób od-
wiedzających, ale przede wszyst-

kim dla nas samych.

  UG Brenna 

Z A W I A D O M  I E N I E
Zawiadamiamy właścicieli lasów, że w trybie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r.  o lasach ( tj. Dz. 

U. z 2021 r. poz. 1275  ze zm.) w dniach urzędowania od 21.03.2022 r. —19.05.2022 r. w Urzędzie Gminy w Bren-
nej, w pokoju nr 27 piętro II, w godzinach od 10:00-14:30, zostaną wyłożone do publicznego wglądu projekty 
uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa z terenu Gminy Brenna. 
Ponadto w dniach 25-27.04.2022 r. (w godzinach pracy urzędu) na sali sesyjnej przedstawiciel wykonawcy tj, 
LAS-R sp. z o. o, odbędzie konsultacje społeczne z właścicielami lasów.

Jednocześnie informujemy, że:

1. w okresie 30 dni od dnia zakończenia wyłożenia pUPUL do publicznego wglądu zainteresowani właścicie-
le lasów mogą składać ewentualne zastrzeżenia i wnioski w sprawie projektu uproszczonego planu urządzenia 
lasu. Starosta wydaje decyzje w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków (art. 21 ust. 5  ustawy).

2. Dane w postaci map i rejestrów przygotowane zostały przez PODGiK Starostwa Powiatowego  
ze stanem na dzień 16.11.2021 r. 

3. Wg zapisu art. 21 ust. 4 ustawy o lasach, dane zawarte w uproszczonym planie urządzenia lasów są podsta-
wą naliczenia podatku leśnego.  

4. Poza użytkami LS, nie były prowadzone prace na innych działkach oraz użytkach zalesionych

5. Nie ma możliwości usunięcia z projektów planów istniejących użytków leśnych (ewidencyjnych LS).
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Wody podziemne – uczyńmy 
niewidoczne widocznym 

Jak co roku 22 marca obcho-
dzimy Światowy Dzień Wody, któ-
ry skłania nas do pewnych refleksji  
w temacie znaczenia wody w świe-
cie i życiu człowieka. Tegorocz-
na edycja zwraca naszą uwagę na 
wody podziemne.  Jest to bowiem 
bardzo bogate źródło wody słod-
kiej, na które często nie zwraca-
my uwagi, ponieważ na pierwszy 
rzut oka go nie widać. Jest ukryte 
pod powierzchnią ziemi. Niewie-
le osób zdaje sobie sprawę z faktu, 
iż większość płynnej wody słodkiej 
na świecie to wody gruntowe. Nie 
widzimy ich, a jednak pod naszymi 
stopami znajduje się ukryty skarb, 
który wzbogaca nasze życie.

Wody podziemne powstają  
w wyniku różnych procesów zacho-
dzących w naturze, np. w wyniku 
wytrącania się pary wodnej z mag-
my czy poprzez przesiąkanie wód 
opadowych przez szczeliny i pory 
skalne do niższych poziomów pod 
powierzchnią ziemi. Wody te zasi-
lają lokalne rzeki i jeziora, są wy-
korzystywane w codziennej dzia-
łalności człowieka oraz służą jako 
źródło energii  geotermalnej. Nie 
możemy zapomnieć o najistotniej-
szym dla nas znaczeniu wód pod-
ziemnych, bowiem to do nich naj-

częściej podłączane są nasze sieci 
wodociągowe lub prywatne stud-
nie. Dzięki występowaniu wód 
podziemnych mamy codziennie  
w kranach czystą wodę pitną. 

Bywa i tak, że wody znajdu-
ją szczeliny w skałach i wypływają 
na powierzchnię tworząc źródełka, 
z których korzystamy w różnoraki 
sposób. Niejednokrotnie takie źró-
dełka stają się celem krótkich wy-
praw pieszych a wokół nich two-
rzone są specjalne ścieżki spacero-
we. Chociaż niektóre rodzaje wód 
podziemnych są uznawane jako 
źródło odnawialne to niestety jest 
to proces długotrwały.  Dlatego po-
winniśmy wykorzystywać je w roz-
sądny sposób, zgodnie z zasadami 
zrównoważonego rozwoju. 

Źródłem zasilającym pokłady 
tych wód są m.in. opady atmosfe-
ryczne, które przenikają przez gle-
bę i szczeliny skalne. Musimy zwró-
cić szczególną uwagę na natural-
ną retencję, czyli krótko mówiąc 
na możliwość wsiąkania wód opa-
dowych do gleby. Niestety w obec-
nych czasach duże obszary są zabu-
dowywane. Na prywatnych dział-
kach tworzymy podjazdy, ścieżki  
i tarasy z nieprzepuszczalnych ma-
teriałów, co uniemożliwia lub zna-

cząco utrudnia proces naturalnej 
retencji. Wody utrzymują się na po-
wierzchni, gdzie spływają zgod-
nie ze spadkiem terenu lub utrzy-
mują się na danych obszarze – nie 
wnikają do głębszych warstw gle-
by. Niestety  zmniejszenie natural-
nej retencji skutkuje tym, że wody 
podziemne tracą jedno ze swoich 
głównych źródeł zasilania. W efek-
cie proces odnawialności tychże 
wód wydłuża się, a pokłady słabną. 

Zadbajmy o to, by powstają-
ce parkingi, podjazdy, tarasy i inne 
tego tupu zabudowania powsta-
wały z wykorzystaniem materia-
łów przepuszczalnych. Zachowaj-
my zieleń i pozwólmy wodzie wni-
kać w glebę zgodnie z naturalną re-
tencją. Wspólnie zadbajmy o to już 
dziś byśmy my, nasi sąsiedzi, jak  
i przyszłe pokolenia mogli w dal-
szym ciągu korzystać z dóbr ja-
kim są wody podziemne. Musimy 
współpracować, aby w zrównowa-
żony sposób zarządzać tym cen-
nym zasobem. Wody podziemne, 
chociaż niewidoczne gołym okiem, 
nie mogą być zapomniane. 

  UG Brenna
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Pamiętaj o segregacji 
oraz odpadach wielkogabarytowych

Odpady wielkogabarytowe są 
odbierane raz w roku, razem ze 
zbiórką zużytego sprzętu elek-
trycznego i elektronicznego. Od-
biór odbywa się regionami, zgod-
nie z terminem podanym w Har-
monogramie wywozu odpadów. 
Ten rodzaj odpadu stanowią: me-
ble, tapczany, fotele, dywany, stoły, 
krzesła, sztuczna trawa, kołdry, po-
duszki, zabawki, które ze względu 
na swoje gabaryty nie mieszczą się 
w worku. Dodatkowo zabrane zo-
staną takie odpady jak: 1 toaleta, 1 
umywalka, 4 drzwi, 4 okna, 8 opon 
(tylko z samochodów osobowych).

 Jeżeli jesteś posiadaczem tego 
typu odpadu, wystaw je w terminie 
podanym w Harmonogramie przed 
swoją nieruchomość lub na wyod-

rębnionym, urządzonym przez Cie-
bie miejscu w rejonie bramy lub 
furtki wejściowej, w miejscu do-
stępnym dla jednostki wywozowej. 
Pamiętaj, by nie zwozić odpadów  
w inne miejsca na terenie Gminy!

Jeżeli w ciągu roku nadal posia-
dasz odpad wielkogabarytowy, re-
montowo-budowlany to w ramach 
opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi, możesz od-
dać je bezpłatnie (do 1m3 na nieru-
chomość/na rok) w Punkcie Selek-
tywnej Zbiórki Odpadów Komunal-
nych (PSZOK) mieszczącym się przy 
ul. Wyzwolenia 34 w Brennej.

Przypominamy, że odpady po-
chodzenia remontowo-budowla-
nego (w tym m.in. gruz, papa, gu-

molit, styropian, puszki po far-
bach), części samochodowe, moto-
rowery nie są odpadami wielkoga-
barytowymi i nie będą odbierane  
w ramach zbiórki odpadów wielko-
gabarytowych!

Przypominamy również o tym, 
że spalanie odpadów jest  surowo 
zabronione! Zgodnie z uchwałą an-
tysmogową obowiązującą     w ca-
łym województwie śląskim, jeśli 
ogrzewamy dom piecem na pali-
wo stałe, to nie możemy używać do 
tego celu: węgla brunatnego, mu-
łów, flotokoncentratów oraz mo-
krego drewna.

  UG Brenna

Niebieski worek 
„Papier” – wrzucamy:

- opakowania z papieru, karton, 
tektura (także falista)
- gazety i czasopisma
- katalogi, ulotki, prospekty
-zadrukowane kartki, papier szkolny
- papier pakowy
- torby i worki papierowe

Brązowy worek 
„Bio” – wrzucamy:

- odpadki warzywne i owocowe
- gałęzie drzew i krzewów
- skoszoną trawę, liście, kwiaty
- trociny i korę drzew

Zielony worek
 „Szkło” – wrzucamy:

- butelki i słoiki po napojach 
i żywności
- szklane opakowania po kosmety-
kach ( jeśli nie są wykonane z trwa-
le połączonych kilku surowców)

żółty worek „Metale i tworzywa 
sztuczne” – wrzucamy:

- odkręcone i zgniecione  
plastikowe butelki po napojach
- nakrętki
- plastikowe opakowania po  
produktach spożywczych oraz po 
środkach czystości
- plastikowe torby, worki,  
reklamówki, folie

- opakowania wielomateriałowe
- puszki, metale kolorowe, folię 
aluminiową
- kapsle, zakrętki od słoików

Czarny worek 
„Zmieszane” – wrzucamy:

- pozostałe odpady, które nie  
jesteśmy w stanie podzielić na inne 
frakcje. Do odpadów zmieszanych 
NIE ZALICZAMY: odpadów remon-
towo-budowlanych oraz odpadów 
wielkogabarytowych!

Szary worek 
„Popiół” – wrzucamy:

- popiół z paleniska
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Sukces Naszych Przedszkolaków!
Grupa SKRZATY z Przedszkola 

Publicznego nr 1 w Górkach Ma-
łych odniosła sukces w ogólnopol-
skim programie edukacyjnym pt.: 
"Szkolne Przygody Gangu Swoja-
ków". Przedszkolaki zdobyły WY-
RÓżNIENIE za przesłany film z na-
graniem piosenki „Magiczna Przy-
roda Gangu Swojaków”. Celem pro-
jektu była edukacja ekologiczna 
dzieci. Organizatorem przedsię-
wzięcia był właściciel sklepów sieci 
Biedronka - Jeronimo Martins Pol-
ska S. A. Udział w konkursie zade-
klarowały łącznie trzy oddziały na-
szej placówki: KOTKI, SłONECZ-
KA i SKRZATY. Dzieci miały okazję 
uczestniczenia w atrakcyjnych za-
jęciach, które motywowały do od-
krywania wiedzy na temat piękna 
polskiej przyrody i występujących 
w niej zwierząt. 

Organizowane zajęcia oprócz 
walorów edukacyjnych i integra-
cyjnych były dla dzieci świetną za-
bawą. Przygotowania do występu 
trwały sześć tygodni. Dzieci uczy-
ły się kilkuzwrotkowej piosenki pt. 
"Magiczna Przyroda Gangu Swoja-
ków", opisującej zagrożone gatunki 
zwierząt. Nauka piosenki, wyraże-
nie jej treści za pomocą ruchu oraz 
przygotowanie scenografii i nagra-

nie filmu było nie lada wyzwaniem.  
W realizację przedsięwzięcia 

czynnie włączyli się rodzice, przy-
gotowując swoim pociechom cie-
kawe stroje, dzięki którym dzie-
ci wcielały się w postaci zwierząt  
i ptaków.  Dzieci bardzo przeżywa-
ły udział w występnie i niecierpli-
wie oczekiwały na wyniki konkur-
su, zwłaszcza, że konkurencja była 
bardzo duża. Do realizacji zadania 
konkursowego przystąpiło ponad 
700 placówek przedszkolnych z ca-
łego kraju, dlatego wyróżnienie na-

szej placówki jest dla nas miłą nie-
spodzianką i dużym sukcesem. Na-
sze przedszkolaki z ogromną rado-
ścią przyjęły informację o wyróż-
nieniu oraz nagrodach w posta-
ci dyplomu i maskotki Swojaka dla 
każdego dziecka. 

Uczestnicy z dwóch pozostałych 
grup zostali nagrodzeni dyploma-
mi za udział w konkursie. 

     
Nauczyciel Agata Tomica

PP1 Górki Małe
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Złożoność życia społecznika
 – wywiad z Bogusławem Lalikiem

Z moim dzisiejszym rozmów-
cą znam się już długo. Długo i dość 
dobrze. Dlatego zrobię wyjątek  
i mam nadzieję, że Czytelnicy mi to 
wybaczą. Będę zwracać się do nie-
go po imieniu. Pogadamy sobie. Jak 
wiele razy już bywało, kiedy wspól-
nie mieliśmy przed sobą realizację 
jakiegoś mniejszego lub większe-
go działania. A, że Boguś jest czło-
wiekiem bardzo zajętym, rozmowa 
będzie niezbyt długa, za to bogata  
w treść.

Wielu mieszkańcom naszej gmi-
ny Bogusława Lalika przedsta-
wiać nie trzeba. Choć „wypłynął” 
dość nagle, raptem kilka lat temu, 
a traktowany bywał po macoszemu 
i z ostrożnym pobłażaniem, szyb-
ko wdarł się przebojem na „scenę” 
społecznictwa, pomysł po pomyśle, 
sukces po sukcesie i błąd po błę-
dzie, ucząc się tego „z czym się je” 
działalność kulturalną. 

Czasem się wykłóca. Zawsze po-
tem szybko dąży do zgody – nie-
ważne, po czyjej stronie leży wina. 
Uczciwy i pełen zapału, dobry czło-
wiek. Czasem raptus, za bardzo 
do przodu, przez co zdarzało się, 
że padało nielubiane „a nie mówi-
łam?” Ale nad wszystko inne – po-
tężny wół roboczy, choć przecież 
w posturze pozornie niepozornej. 
Po prostu robi. I to chyba jego naj-
większy atut.

Anna Musioł: Kim się czujesz? 
Jakie są Twoje korzenie i jak od-
czuwasz swoją tożsamość? A co 
za tym idzie: w jaki sposób zwią-
załeś się z góralszczyzną i w ogó-
le Brenną?

Bogusław Lalik: Pomimo tego, 
że jestem z pradziada góralem ży-
wieckim, Moi pradziadkowie po-
chodzili z Żywiecczyzny, to bardziej 
przez 25 lat swojego życia związa-
ny byłem z miastem. Kętami, Kra-
kowem, Bielskiem. Społecznikiem 
byłem od zawsze, już od czasów li-
cealnych, kiedy to z moim nauczy-
cielem Maćkiem Hejnowiczem za-
kładaliśmy miesięcznik „Kęczanin”, 
tworzyliśmy jeden z pierwszych ka-

baretów w liceum. Potem był czas 
Bielskiej Szkoły Polityki społecz-
nej i Stowarzyszenie Promethidion, 
zajmujące się pomocą Polakom na 
wschodzie. Działalność Klubie Tań-
ca u Zosi, pierwsze taneczne szlify 
i założenie grupy tanecznej osób  
z upośledzeniem umysłowym. Pra-
ca jako wychowawca z byłymi nar-
komanami, potem praca jako spe-
cjalista ds. kulturalnych w ośrod-
ku dla osób z upośledzeniem umy-
słowym. W trakcie cały czas ta-
niec: miałem półtoraroczny epizod 
jako instruktor warsztatów chore-
oterapii w policealnej szkole fizjo-
terapii, gdzie uczyłem jak prowa-
dzić zajęcia z osobami z niepełno-
sprawnością. Prowadziłem rów-
nież praktyki dla studentów w Wo-
jewódzkim Ośrodku Metodycz-
no-Szkoleniowym w Bielsku - tak 

poznałem moją przyszłą żonę 
- „brynioczkę” i tak wylądowałem  
w Brennej.

A.M.: Czym się zajmowałeś 
wcześniej, zanim zacząłeś swo-
ją intensywną, społeczną działal-
ność na rzecz kultury naszego re-
gionu?

B.L.: Najpierw jako wychowaw-
ca pracowałem w Hostelu "Naza-
ret", był to Ośrodek dla osób, które 
borykały się z narkomanią, następ-
nie Wojewodzki Ośrodek Meto-
dyczno-Szkoleniowy, jako specja-
lista kulturalno-oświatowy. Był też 
Klub Tańca Towarzyskiego „u Zosi”, 
gdzie byłem nauczycielem Tańca,  
a potem „Vrenbs” Tartak Pilch  
w Brennej. 

A.M.: Jakie widzisz zalety  
i wady pracy społecznika?

B.L.: Zalety pracy społecznika 
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Reklama w miesięczniku  
„Wieści znad Brennicy” 

 ½ strony – 200 zł netto

 1 strona – 400zł netto

10gr/szt. netto – inserty lub ulotki

możliwość przygotowania projektu

Redakcja: gazeta@brenna.org.pl

to w moim odczuciu: samoreali-
zacja, poczucie bycia potrzebnym  
i użytecznym. Nabywanie umiejęt-
ności z różnych dziedzin, np.: pozy-
skiwania i rozliczania środków, pra-
cy w grupie, znajomości przepisów 
z różnych dziedzin, poznawania lu-
dzi. A przede wszystkim rozwija-
nia swoich pasji! Robię to, co lubię. 
Wady z kolei to ciągła walka o środ-
ki i dofinansowania, ograniczenia 
związane z przepisami prawnymi. 
Ale też czasem ludzie, bo niewie-
lu jest chętnych, którzy chcą zro-
bić coś dla innych, nie dostając  
w zamian gratyfikacji finansowej. 
Ale jest przyjemność z tego co się 
zrobiło.

A.M.: Co poradziłbyś tym, któ-
rzy chcą zacząć coś robić dla swo-
ich Małych Ojczyzn, ale nie wie-
dzą, jak zacząć?

B.L.: Tym którzy chcą coś ro-
bić… No cóż, po pierwsze odpo-
wiedziałbym sobie na pytanie, co 
chcę robić. W czym się widzę. Jak 
chce robić coś dla innych. Najle-
piej, jakby było to coś związanego 
z moimi zainteresowaniami, wte-
dy nie trzeba martwić się o wypa-
lenie. Potem sprawdziłbym czy na 
tym terenie działa organizacja, któ-
ra jest w naszym kręgu zaintereso-
wań. Najlepiej róbmy to, w czym 
czujemy się dobrze. A po drugie: 

nic na siłę. Ludzie, którzy chcą coś 
robić dla innych i na rzecz innych 
zawsze są potrzebni. A satysfakcję 
mamy murowaną. Nie bójmy się 
robić czegoś dla innych, śpiewem, 
tańcem, muzyką i każdą inną dzie-
dziną. Wolontariusze i społeczni-

cy są dziś potrzebni, a nasze małe 
ojczyzny potrzebują ludzi czynu  
w różnych dziedzinach.

A.M.: Czyli po prostu zacząć, 
choć nie brzmi to wcale prosto. 
Dziękuję Ci za rozmowę!
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Zimowe kadry w gminie Brenna
Z ogromną przyjemnością ogłaszamy wyniki 

konkursu fotograficznego: „Zimowe kadry w gminie 
Brenna”. Konkurs ten cieszył się dużym zaintereso-
waniem. Otrzymaliśmy, aż 565 zdjęć od 73 uczest-
ników. Nadesłane fotografie przedstawiają zimowe 
uroki gminy Brenna. Grono Jury, spośród wszystkich 
nadesłanych fotografii, postanowiło wyłonić i na-
grodzić prace:

I MIEJSCE – Leszek Glasner
Nagroda: 600 zł + voucher w kwocie 200 zł do wy-
korzystania na usługi hotelowe w Dolina Leśnicy  
w Brennej

II MIEJSCE – Marek Wojnar 
Nagroda: 400 zł + gadżety i upominki

III MIEJSCE – Marcin Potrzebowski  
Nagroda: 200 zł + gadżety i upominki. 

Dodatkowo komisja postanowiła wyróżnić zdję-
cie Marioli Pinocy, do której powędrują gadżety-
upominki. 

Sponsorem nagród był Ośrodek Promocji,  
Kultury i Sportu Gminy Brenna oraz Dolina Leśnicy 
SKI & SPA Resort. 

   Serdecznie gratulujemy!

I MIEJSCE – Leszek Glasner

WYRÓżNIENIE - Mariola Pinocy
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II MIEJSCE – Marek Wojnar 

III MIEJSCE – Marcin Potrzebowski 
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Sposób na fraszkę – wywiad 
ze Zbigniewem Martenem

Bardzo się cieszę, że mogę dziś 
przedstawić czytelnikom „Wieści 
znad Brennicy” kolejnego długo-
letniego mieszkańca naszej gmi-
ny, który, choć „nie stela”, to od 21 
lat jest związany z naszą małą oj-
czyzną. Pan Zbigniew Marten, bo  
o nim mowa, w listopadzie mi-
nionego roku zdobył wyróżnienie  
w XVI edycji Ogólnopolskiego Kon-
kursu Satyrycznego „O statuetkę 
Stolema” w Gniewnie. Wyróżnie-
nie przyznano za zestaw fraszek,  
z których kilka zamieścimy pod wy-
wiadem. O tym, jak zajął się satyrą 
i o wielu innych rzeczach Pan Zbi-
gniew opowiada rzeczowo, a jed-
nak z humorem. Zapraszam do roz-
mowy.

Anna Musioł: Proszę mi opo-
wiedzieć o sobie. Skąd Pan po-
chodzi? I jak dotarł pan do Gmi-
ny Brenna, a konkretnie do Gó-
rek Wielkich?

Zbigniew Marten: Pochodzę 
z Dolnego Śląska, spod Wałbrzycha 
i Nowej Rudy. Maturę zdawałem  
w Dzierżoniowie, studia odbywa-
łem we Wrocławiu, skąd pocho-
dzi moja żona. Moi rodzice byli ro-
botnikami, oboje pracowali w za-
kładach włókienniczych, wów-
czas drugim w Polsce (po Łodzi) 
centrum włókiennictwa w Polsce. 
Ukończyliśmy z żoną Uniwersytet 
Wrocławski, ona pierwsze wów-
czas i pionierskie studia admini-
stracyjne, ja psychologię. Przez 
38 lat uprawiałem swój zawód za-
równo jako praktyk, jak i pracow-
nik naukowy kilku uczelni. Zaczy-
nałem w Uniwersytecie Śląskim  
w Katowicach – tam uzyskałem 
doktorat z psychologii sądowej 
– potem była ówczesna Filia UŚ 
w Cieszynie, niepubliczne szkoły 
wyższe w Sosnowcu, Bielsku, Kato-
wicach, Tychach. Na emeryturę od-
chodziłem z renomowanej wów-
czas WSB NLU w Nowym Sączu.

Do Górek trafiliśmy przez Wro-
cław, Opolszczyznę i Katowice. Pra-
cowałem także jako wykładowca na 

kursach menedżerskich na terenie 
całej Polski, ale większość z nich re-
alizowano w Ustroniu. A z Katowic 
do Ustronia jedzie się przez Górki.

A.M.: Brzmi to, jak życie pełne 
obowiązków. Znalazł pan miejsce 
na realizację swoich pasji?

Z.M.: Co do pasji - miałem ich 
wiele, zostało jeszcze trochę. Te, 
które jeszcze pozostały to: ogród,  
a zwłaszcza hodowla róż, oczko 
wodne z karasiami, opieka nad 
trzema kotkami, które sobie nas 
wybrały, kilka dyscyplin sporto-
wych, oglądanych w TV, zwiedza-
nie naszego kraju, no i pisanie tzw. 
„małej literatury”. Ta „mała literatu-
ra”, to fraszki, limeryki, inne formy 
poetyckie, opowiadania, inne żar-
tobliwe formy literackie i paralite-
rackie.

A.M.: Jak długo już Pan pisze? 
Od czego to się zaczęło?

Z.M.: Większość ludzi piszących 
ponad to, co musieli, bo im gdzieś 
tam kazano, mówi o sobie, że pisa-
li „od dziecka”. Ja też tak muszę po-

wiedzieć, bo… to prawda. Pierwsze 
wierszyki pisałem jako sześcioletni 
przedszkolak, bo już wtedy znałem 
technikę pisania, a we łbie mi się 
roiły wierszyki. Pisałem jako uczeń.  
W liceum były to teksty do szkol-
nych wystąpień. Nie wszystkie się 
podobały, np. moja parafraza kon-
certu Wojskiego. Miałem jedną pu-
blikację w legendarnym piśmie sa-
tyrycznym „Szpilki”. Zacząłem wy-
stępy w kabarecie przy dzierżo-
niowskich zakładach radiowych 
DIORA. Jeździliśmy po całym Dol-
nym Śląsku. Tam też pisałem, ale 
niewiele. Na studiach we Wrocła-
wiu założyłem kabaret. W dużej 
mierze występy oparte były na mo-
ich tekstach. W akademiku prowa-
dziłem radiowęzeł. Dwie moje au-
dycje (tekst i wykonanie) były emi-
towane w ówczesnym lokalnym 
programie trzecim Polskiego Radia.

A pierwsza publikacja? Zabaw-
ne. W liceum moja ówczesna kole-
żanka, druhna harcerska, miała  na-
pisać jakąś pracę awansową. Po-
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prosiła mnie o pomoc.  Spodobało 
się tak, że postanowiono to wydru-
kować w branżowym biuletynie. 
Koleżanka przyznała, że nie jest au-
torką tekstu i poszedł on pod moim 
nazwiskiem. Byłem pod wrażeniem 
jej honorowej postawy!

A.M.: Czy na przestrzeni lat 
udało się wydrukować Pańskie 
prace?

Z.M.: Trudne pytanie. Formal-
nie jestem autorem 4 książek na-
ukowych. Dwie z nich, to pierw-
sze w polskiej literaturze naukowej 
opracowania z psychologii sądo-
wej- podręcznik i monografia. Ar-
tykułów naukowych, recenzji i tłu-
maczeń było chyba z sześćdziesiąt 
– nie pamiętam już.

A z „małej literatury”? Byłem żo-
naty, rodziły się dzieci, rozpoczy-
nałem karierę asystenta na Wydzia-
le Pedagogiki i Psychologii Uniwer-
sytetu Śląskiego. Nie w głowie mi 
były literackie figle, ale… Regular-
nie występowałem w regionalnej 
telewizji i chyba dlatego przyszła 
propozycja pisania do „Trybuny Ro-
botniczej”. To był wówczas drugi 
dziennik w Polsce. Wydanie piątko-
we liczyło milion egzemplarzy na-
kładu, sobotnio-niedzielne – sie-
demset tysięcy. W połowie lat sie-
demdziesiątych przez ponad dwa 
lata w wydaniu sobotnim Trybu-
ny ukazywały się moje teksty - psy-
chozabawy okraszone aktualnym 
felietonem. Ponadto opublikowa-
no mi cykl humoresek „Wakacyjny 
savoir-vivre” oraz dwa czy trzy od-
cinki powieści kryminalnej w for-
mie kryminalnych zagadek. Publi-
kowałem też satyryczne horosko-
py oraz poradniki prowadzenia biz-
nesu w kilku (czterech? pięciu?) pi-
smach branżowych.

Potem nastąpiło dobre czter-
dzieści lat przerwy w pisaniu „fara-
muszek”. Będąc już na emeryturze, 
trzy lata temu, wydłubałem które-
goś razu w Internecie informacje  
o konkursach literackich. Uśmiech-
nąłem się, napisałem teksty i posła-
łem, gdzie trzeba. Niebawem do-
wiedziałem się, że na Kaszubach 
wyróżniono moje opowiadanie,  
a na Podkarpaciu dostałem trzecią 
nagrodę – także za opowiadanie. 
Potem był covidowy rok przerwy 

Fraszka o sztuce bycia

Na konwencie pewnej partii
gdy jej prezes stawał na scenie

nie mogli od niego oczu oderwać.
Takie dostali polecenie.

***

Fraszka o szansie zaistnienia

Aktor, który dotąd halabardy nosił,
Wreszcie po latach  roli 

z tekstem się doprosił
Uczył się jej na pamięć myślał, 

że pamięta
Wpadł na scenę i krzyknął 

„armia w cień wypięta”.

i w roku ubiegłym znowu otrzy-
małem, za zestaw fraszek,  wyróż-
nienie na renomowanym konkur-
sie w Gniewinie. W styczniu tego 
roku wyróżniono mnie w Gdańsku 
za limeryk, a Małopolska nagro-
dziła mnie drugą nagrodą za dwie 
fraszki walentynkowe. To na razie 
tyle. Jak na faktyczne półtora roku 
nie jest źle, ale marzy mi się pierw-
sza nagroda i wierzę, że ją dostanę, 
gdzieś tam!

A.M.: Ma pan swoich ulubio-
nych pisarzy ? Mieli wpływ na to 
co i jak Pan pisze? Kto jest Pań-
skim autorytetem i kształtował 
Pańską wrażliwość, czy też sam 
warsztat pisarski?

Z.M.: Lubię pisarzy, którzy cie-
kawie piszą i poetów, którzy potra-
fią obudzić moją wrażliwość. Z po-
etów zawsze był, jest i będzie Julian 
Tuwim. Ale także Wisława Szym-
borska. U Tuwima kocham wszyst-
ko – operowanie słowem, dowcip. 
U Szymborskiej fascynuje mnie jej 
dbałość o to, by w każdym słowie 
była treść, unikanie tanich rymów. 
Z pisarzy uwielbiałem Ernsta He-
mingwaya za oszczędność słowa  
i Emila Zolę za bogactwo słownic-
twa. Byłem pod wielkim wrażeniem 
niektórych utworów Doroty Ma-
słowskiej. Z komediopisarzy Alek-
sander Fredro przede wszystkim,  
a na drugim miejscu nie zawsze 
pamiętany Michał Bałucki (prze-
czytałem wszystkie jego utwory!).  
Z fraszkopisarzy i satyryków to: Jan 

Izydor Sztaudynger i  Marian Załuc-
ki. Nie usiłuję naśladować warszta-
tu pisarskiego. Nie wiem nawet, 
czy sam go mam, czy też efemery-
dą jestem.

A.M.: Dawniej literaci, także 
ci zajmujący się małymi formami 
takimi jak fraszki, mieli ogrom-
ny wpływ na budowanie świado-
mości społeczeństwa. Byli, jak to 
dziś modnie nazywamy „influen-
cerami”. Czy myśli pan, ze dziś 
jest miejsce dla literatury, która 
wypełniałaby taką rolę?

Z.M.: Wielość form komunika-
cji potencjalnych autorów z poten-
cjalnymi czytelnikami jest obec-
nie tak duża, o tyle większa niż kie-
dyś, że wpływ na budowanie świa-
domości społeczeństwa, ba! części 
społeczeństwa, ba! Jednostki - bli-
ska jest wpływowi przypadkowe-
mu. Na świadomość jakiegoś tam 
statystycznego X-a wpłynąć może 
tak samo Olga Tokarczuk, jak Remi-
giusz Mróz, czy Zenek Martyniuk. 
To aspekt pierwszy. A drugi – dzi-
siejszy influencer, to jutrzejszy ża-
łosny „łabędzi śpiew”, a pojutrze 
już nikt. Panta rei.

A.M.: Znany jest truizm, że 
„dziś wszyscy piszą”. Czy Pań-
skim zdaniem wpływa to również 
na jakość czytelnictwa i aktyw-
ność czytelników?

Z.M.: Nie. To, że ktoś „pisze” nie 
oznacza, że ktoś go czyta, czytał 
lub czytać będzie. Tak jest z wielo-
ma produktami ludzkiej aktywno-
ści. To, że ktoś śpiewa nie ma wpły-
wu na muzykalność odbiorców. To, 
że ktoś mówi nie wpływa na go-
towość do słuchania. Nawet to, że 
Pani i ja jesteśmy współautorami 
tego pisania nie wpłynie na to, że 
ktoś to przeczyta lub będzie miał 
zamiar czytać  w przyszłości.

A.M.: Mimo wszystko mam na-
dzieję, że ktoś nas czyta. Lubię 
sobie wyobrażać to pisanie, jako 
dialog. I, dziękując Panu za roz-
mowę, mam propozycję ekspery-
mentu. Drodzy Czytelnicy. Kto-
kolwiek dotarł do tego podsu-
mowania – niech da znać. Oso-
biście. Smsem. Na mediach spo-
łecznościowych… Obojętnie. 
Czekamy – Pan Zbigniew i ja. Do 
następnego!
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Ferie w Brennej
Gry planszowe wiele lat temu 

powróciły do łask i już od dłuższego 
czasu są popularne, nie tylko wśród 
najmłodszych, i to właśnie na nie, 
podczas ferii zimowych, postawił 
w tym roku Beskidzki Dom Zielin 
„Przytulia”, gdzie dla całych rodzin 
czekały dwie gry planszowe, jedna 
dotyczyła tradycji zabawkarskich 
w Beskidach, a druga „Cieszyńskie 
Go”, odkrywała najważniejsze miej-
sca, atrakcje, ciekawostki Śląska 
Cieszyńskiego. Wyjątkowość tych 
gier polegała na ich rozmiarach, to 
uczestnicy poruszali się po plan-
szach- stawali się pionkami, a same 
plansze miały dosyć spore rozmiary 
5m/6m. Oprócz rozrywki, rozgryw-
ki miały walor edukacyjny, podczas 
każdej można było dowiedzieć się 
ciekawych informacji dotyczących 
regionu, a także integracyjny, po-
nieważ w grach uczestniczyły gru-
py przyjaciół, a nierzadko całe ro-
dziny. Dziękujemy Regionalnemu 
Ośrodkowi Kultury w Bielsku-Białej 
i Cieszyńskiemu Ośrodkowi Kultury 
„Dom Narodowy”, za wypożyczenie 
gier i możliwość świetnej zabawy.

 W weekendy „Przytulia” zamie-
niała się w kino familijne, pod-
czas którego dla rodzin wyświetla-
ne były dwa filmy najpierw Dum-
bo (2019), remake znanej kresków-
ki Disneya, tym razem w reżyserki 
słynnego Tima Burtona oraz „kla-
syka klasyk” dla dzieci, czyli „Król 
lew”, wersja z 2019 r., z nową, bar-
dzo realistyczną animacją. 

Pragniemy, aby filmy w budyn-
ku Beskidzkiego Domu Zielin „Przy-
tulia”, który przez wielu mieszkań-
ców Brennej jest zanany i zapamię-
tany pod nazwą „Stare Kino” – daw-
niej siedziba kina „Beskid”, na sta-
łe zagościły, dlatego po feriach roz-
poczęliśmy cykl filmów dla dzieci 
„Przytulasie”. W każdą pierwszą so-
botę miesiąca o godzinie 11:00 za-
praszamy na projekcje filmów ani-
mowanych. Kreskówi mają być tak 
dobierane, aby również najmłodsi 
mogli skorzystać z oferty. Podczas 
feryjnych produkcji było spore za-
interesowanie wśród najmłodszych 
adeptów kina, dlatego wychodząc 

naprzeciw potrzebom, chcemy kie-
rować filmy również dla przedszko-
laków. 

Oprócz działań stacjonarny, 
podczas ferii, mieliśmy kontynu-
acje wydarzeń online, które w ze-
szłym roku odbyły się z wielkim po-
wodzeniem, mam tu na myśli „Fe-
ryjny Ferment”. Pierwszym zada-

niem naszej zabawy było zbudo-
wanie w grze Minecraft Muzeum 
Etnograficznego „MUZ-IC”, które 
znajduje się w Bystrzycy, czyli u na-
szego projektowego partnera, do-
brze już Wam znanego. To nawiąza-
nie do zeszłorocznej edycji, w któ-
rej wzięło udział mnóstwo dzieci  
i młodzieży, budując w Minecrafcie 
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Zapraszamy na wystawę
Agnieszka Pawlitko, z urodze-

nia cieszynianka, z wykształcenia 
etnolog i artysta malarz, społecz-
nik. Można wymieniać jeszcze dłu-
go, chociaż najważniejsze określe-
nia można zamknąć w powyższym 
zdaniu. Zawodowo związana z Cie-
szyńskim Ośrodkiem Kultury „Dom 
Narodowy”, gdzie opiekuje się Cen-
trum Folkloru Śląska Cieszyńskie-
go. Od 2020 roku pracuje rów-
nież jako pedagog w Liceum Pla-
stycznym w Cieszynie. Rozkochana  
w folklorze i sztuce, co widać w jej 
pasji. Agnieszka maluje, haftuje,  
a ostatnio łączy ze sobą te techni-
ki, dzięki czemu powstają wyjątko-
we dzieła. 

18 lutego w Beskidzkim Domu 
Zielin „Przytulia” mieliśmy ogrom-
ną przyjemność gościć artystkę na 
wernisażu „Na styku światów”, po-

święconemu jej działalności ar-
tystycznej. Wernisażowi towarzy-

szył występ kapeli góralskiej „Wała-
si”, nieprzypadkowo padł wybór na 

Beskidzki Dom Zielin „Przytulię”. 
Drugim zadaniem były łamańce 

językowe. Dla większości z nas ję-
zyk czeski jest komiczny, bywa też 
złudny, bo niektóre zwroty mogą 
nas wprowadzać w błąd, słowa  
o podobnym brzmieniu znaczą zu-
pełnie co innego, aniżeli w naszym 
ojczystym języku. My jednak zde-
cydowaliśmy się na konkurs, w któ-
rym głównym tematem będą trud-
ności w artykulacji – zbitki słow-
ne. Podobno brzmiące słowa, trud-
ne do wymówienia, to wyzwanie, 
które czekało na śmiałków, któ-
rzy lubią bawić się językiem. Na-
szym czytelnikom pewnie nie obce 
są nasze polskie łamańce, jak np.  
„W Szczebrzeszynie chrząszcz 
brzmi w trzcinie. I Szczebrzeszyn  
z tego słynie”. Proponujemy  
w domu poćwiczyć czeskie, zapro-
ponowane przez naszego partne-
ra, np.: „Strýc Šusta suší švestky: 
pět švestek, šest švestek, pět šve-
stek, šest švestek…”, „Jiří řeže dříví 
z dřínu, tři sta řízů za vteřinu, Jiří 
řeže dříví z břízy, za vteřinu čtyři 
řízy”. 

   OPKiS
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tych twórców. Muzycy z Agnieszką 
doskonale się znają, lubią i kibicują 
wzajemnie. „Wałasi”, zespół nagro-
dzony w prestiżowym konkursie 
„Żywa tradycja”, ubogacił wieczór. 

Agnieszka, w pięknym cieszyń-
skim stroju (suknia cieszyńska  
z pięknie haftowanym żywotkiem, 
którą artystka tego wieczora mia-
ła na sobie, to również jej dzieło; 
strój wykonała na zakończenie stu-
diów na Wydziale Etnologii) zapre-
zentowała przekrój swojej twór-
czości, ponieważ pojawiły się jed-
ne z jej najstarszych prac – tańce 
beskidzkie, jak również te najnow-
sze, gdzie oprócz akryli, możemy 
na płótnach zauważyć piękne ha-
fty, w tym również hafty beskidz-
kie, czy hafty inspirowane żywot-

kami z sukien cieszyńskich. 
Podczas krótkiej rozmowy 

Agnieszka odkryła tajniki swojego 
warsztatu, wiemy, że jej dzieła to 
głównie ekspresje, powstają bar-
dzo szybko, i zazwyczaj w wyniku 
ważnych, silnych doznań emocjo-
nalnych. Zamiłowanie do folkloru, 
haftów, rękodzieła odziedziczyła, 
jak sama mówi, w genach po dziad-
kach.  Oprócz kultury ludowej i ma-
larstwa pasjonują ją również po-
dróże, gdzie również odzywa się  
w niej dusza etnologa, ponieważ 
najbardziej lubi zwiedzając, pozna-
wać inne, nieznane kultury. 

Agnieszka Pawlitko, to również 
człowiek czynu, jest członkiem licz-
nych organizacji, stowarzyszeń, 
kół, jak sama, z przymrużeniem oka 
mówi, jest ich tak wiele, że sama 
już  nie pamięta. Rozwija się, dąży 
do celu i spełnia marzenia, czego 
przykładem jest niedawne ukoń-
czenie studiów na Akademii Sztuk 
Pięknych w Krakowie. Teraz kolej-
ne przed nią wyzwanie, jest pe-
dagogiem, mistrzem dla młodych 
twórców w cieszyńskiej szkole ar-
tystycznej.

 Nade wszystko jednak Agniesz-
ka nadal maluje i pewnie jeszcze 
nieraz będzie można podziwiać 
jej dzieła, a tymczasem jej obrazy, 
do końca marca, można obejrzeć  
w „Przytulii”. Zapraszamy.

 Dorota Greń-Grajewska
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Z ogródka Przytulii
Kwaśnica czy kapuśniak? 

– czyli co naprawdę było w zupie.
Tradycyjna każdowa (codzienna) 

kuchnia beskidzka oparta była 
głównie na tym co w polu  

wyrosło, a że klimat i ziemia  
górska dość nieprzyjazna, to  

i strawa zwykle była skromna. 
Jej podstawę stanowiły ziem-

niaki, kapusta, kwaki (brukiew), 
groch, fasola, oraz len, a także  

to co znaleźć można było  
w lesie i na łąkach. 

Górale na obiad jadali najczę-
ściej zupy lub różnego rodzaju klu-
ski. Tytułowy kapuśniak, to znana 
współcześnie zupa na wędzonce,  
z kiszonej kapusty i jarzyn. Trady-
cyjna kwaśnica/kapuśnica wyglą-
dała jednak nieco inaczej. Goto-
wało się ją z samego soku kiszo-
nej kapusty i zabielało śmietaną, 
a podawało z gotowanymi osob-
no ziemniakami (przepis na kapu-
śnicę znajdziecie na stronie www.
slaskiesmaki.pl). Beczka ukiszonej 
kapusty stała w każdym domu, bo 
dzięki temu jego mieszkańcy mie-
li co jeść przez całą zimę. Kapu-
sta była więc podstawą jadłospi-
su, jednak równie często posilano 
się kwakulą (zupa z białej brukwi  
i ziemniaków doprawiana dużą ilo-
ścią czosnku), kminkulą lub czosku-
lą z ziemniakami. Nierzadko na be-
skidzkich stołach gościła również 
Chuda Jewa gotowana na skórach 
z wędzonej słoniny, przyprawiana 
kondrotkiem (bluszczykiem kur-
dybankiem). Chleba nie jadło się  
w takich ilościach jak dziś. Go-
spodynie piekły go tylko raz w ty-
godniu i był to chleb razowy żyt-
ni. Przechowywano go w łodma-
ryji, racjonując domownikom po 
kromce. Z kolei z ziemniaków, naj-
popularniejszą potrawą były placki 
ziemniaczane pieczone na blasze. 
Jadło się je z wyrzoskami lub po-
lewało śmietaną. Wracając do zup 
warto wspomnieć, że na przednów-
ku (przed kolejnym zbiorem) goto-
wało się polewki z suszonych grzy-

bów oraz młodych „chwastów”. Za-
liczały się do nich pokrzywy (doda-
wane również do jajecznicy), poda-
grycznik, lebioda, szczaw, mniszek 
i jeszcze parę innych. Zachęcając 
do stosowania zasady „mniej zna-
czy więcej” podsuwamy kilka prze-
pisów na proste góralskie zupy.  
W kolejnym odcinku poszukamy 
starych przepisów na kawę.

Czoskula (przewodnik.beskidy.
pl): Skibkę żytniego chleba pokro-
ić w kostkę, rozetrzeć z solą ząbek 
czosnku, włożyć razem na talerz, 
dodać odrobinę masła lub łoju, za-
lać wrzątkiem. Doprawić solą i pie-
przem.

Chuda Jewa: Roztarty czosnek 
i pokrojoną w kostkę cebulę zago-
tować w garnku z wodą. Maślankę 
rozmieszać z mąką i jajkiem, wlać 
do wody z czosnkiem i cebulą, za-
gotować. Boczek drobno pokroić, 
usmażyć i dodać do zupy. Podawać 
z chlebem.

Zupa grzybowa z gałuszkami 
(przewodnik.beskidy.pl): Grzyby 
namoczyć i ugotować w tej samej 
wodzie. Ugotować włoszczyznę  
z przyprawami. Miękkie grzyby po-
kroić w paseczki. Połączyć wywary. 
Zabielić mąką i śmietaną. Do oko-
ło 30 g mąki dodać jajko, łyżeczkę 

soli i masła i łyżkę wody. Zagnieść 
ciasto. Toczyć wałeczki i skubać 
małe gałuszki. Ugotować. Podaje 
się osobno w dużej misce, polane 
masłem.

Zupa szczawiowa (potrawyre-
gionalne.pl): garść listków, pokro-
ić drobno, przesmażyć na maśle, 
nie przypalić, zalać rosołem, zago-
tować, zaprawić śmietaną z mąką  
i podawać z gotowanym jajkiem.

Zupa z pokrzywy: Pokrzywę (50 
dag młodych liści) i czosnek (2 ząb-
ki) posiekać i poddusić na maśle 
lub oliwie. Zalać wywarem z jarzyn 
(½ litra). Po zagotowaniu zagęścić 
zasmażką, dodać śmietany, ugoto-
wane uprzednio ziemniaki i przy-
prawić (sól, pieprz, gałka muszka-
tołowa, tymianek). Można dodać 
jajko na twardo.

Wiosenna zupa ziołowa: Mie-
szankę 7 dowolnych ziół np.: li-
ście pokrzywy, babki, bluszczyku, 
krwawnika, kminku, podagrycz-
nika, szczypiorku, umyć, pokroić  
i krótko gotować z łyżką masła. Do-
dać roztrzepane jajko i doprawić 
solą i pieprzem. Podawać z grzan-
kami.

Izabela Piór 
Beskidzki Dom Zielin „Przytulia” 
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Walentynkowe Czytanie na Dywanie

Nowości w Bibliotece

3 lutego udało nam się spotkać 
z uczniami z Przedszkola Publicz-
nego nr 1 w Brennej. 

Dzieci dowiedziały się czym są 
Walentynki oraz z uwagą wysłu-
chały opowiadania „Miłość” autor-
stwa Corrinne Averiss i Kirsti Be-
autyman. Na koniec bibliotekarka 
wręczyła im mały upominek - bi-
blioteczne walentynki. Dziękujemy 
za współpracę!

Magdalena Stempień
Gminna Biblioteka Publiczna

W Brennej

Dział Silesiana 
Małgorzata Kiereś - „Przywracanie czasu pamięci:

u źródeł beskidzkiego pasterstwa – 1646/1647 rok”

Dzieje wypasania owiec na halach sięgają jeszcze czasów, kiedy to przez 
Karpaty wędrowali Wołosi – wolni pasterze, pierwotnie zamieszkujący 
Półwysep Bałkański. To dzięki nim Beskidy, podobnie jak i inne pasma 
górskie w Karpatach, znalazły się w obszarze wysoko rozwiniętej kultu-
ry pasterskiej. 

„Przywracanie pamięci” to publikacja, która jest swoistą wędrówką do po-
czątków pasterstwa na Śląsku Cieszyńskim (a dokładnie na terenie Isteb-
nej i Koniakowa). Ważną rolę w tej wędrówce pełnią dwa unikatowe źró-
dła archiwalne: „Urbarz dóbr książęcych z 1646 roku” i „Spis powinności 
wałaskich z 1647 roku”. Dzięki nim Czytelnik może znaleźć sporo intere-
sujących informacji, m.in. na temat tego, jak nazywali się pierwsi paste-
rze, czy też ile było sałaszów (gospodarstw pasterskich).

Z książki możemy też dowiedzieć się wielu interesujących ciekawostek 
dotyczących kultury pasterskiej w Beskidach, jak choćby informacje do-
tyczące tego, w jaki sposób zabezpieczano koszor (zagrodę dla owiec) 
przed działaniem czarownic. 

Całość uatrakcyjniona jest reprodukcjami XVIII-wiecznych map sałaszy z terenu Koniakowa i Istebnej pochodzą-
cych z Archiwum Ziemskiego w Opawie.

Publikacja została wydana dzięki dofinansowaniu z programu „Owca Plus” z woj. śląskiego. 
Polecamy i zapraszamy do wypożyczeń.

         Rafał Cholewa
        Gminna Biblioteka Publiczna w Brennej
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„Walentynki Cup” 2022 za nami
W sobotę 19 lutego 2022 r. na 

Hali Sportowej w Górkach Wielkich 
odbyła się IV edycja Turnieju Halo-
wej Piłki Nożnej Kobiet "Walentyn-
ki Cup" 2022. Do rywalizacji przy-
stąpiły drużyny kobiet z następu-
jących klubów: KKS Wisła Skoczów, 
KS Niepokorni Orzesze, LKS Bestwi-
na, LKS Bory Pietrzykowice i MTS 
Knurów.

Organizatorem wydarzenia był 
klub KKS Wisła Skoczów, a honoro-
wy patronat nad rozgrywkami ob-
jął Wójt Gminy Brenna.

Drużyny rywalizowały syste-
mem każdy z każdym, który wy-

łonił zwycięzcę turnieju. Po roze-
graniu 10 emocjonujących spo-
tkań najlepszą drużyną okazała się 
ekipa MTS Knurów. Drugie miej-
sce wywalczyły piłkarki KKS Wisła 
Skoczów, natomiast trzecie miej-
sce przypadło reprezentantkom KS 
Niepokorni Orzesze.

Prócz pucharów i dyplomów dla 
trzech najlepszych drużyn, wręczo-
no także nagrody indywidualne dla 
najlepszych piłkarek turnieju. Ty-
tuł najlepszej piłkarki powędrował 
do Natalii Kmiecik, reprezentują-
cej barwy KS Niepokorni Orzesze. 
Najlepszą bramkarką została Ma-

ria Łobozek z LKS Bory Pietrzykowi-
ce. Najskuteczniejszą zawodnicz-
ką turnieju okazała się zawodnicz-
ka KKS Wisła Skoczów - Klaudia Bo-
gacka - autorka 4 bramek dla swo-
jej drużyny.

Puchary i statuetki najlepszym 
zawodniczkom oraz kapitanom 
drużyn wręczał Wójt Gminy Bren-
na - Jerzy Pilch.

Autorem zdjęć jest 
Bartosz Stasicki.

  Krzysztof Gawlas
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Rancho Salamandra: jak pasja 
w połączeniu z ciężką pracą przerodziła 

się w sukcesy?
Dzisiaj mam przyjemność po-

rozmawiać z człowiekiem który od 
lat zajmuje się Ranchem, jeździ na 
zawody, które często kończą się 
miejscem na podium oraz uczy jaz-
dy na koniach.

Maksymilian Chmielewski: 
Skąd pomysł na założenie Ran-
cha – czy to tradycja rodzinna, 
czy może tak wielkie zamiłowa-
nie do koni? Jak długo działa 
Rancho?

Jarosław Juraszczyk: Jazda 
konna zawsze była dla mnie syno-
nimem wolności. Nie potrafiłem 
jednak znaleźć tej wolności w staj-
niach oferujacych jazdę klasycz-
ną. To czego szukałem znalazłem 
dopiero w kontakcie z końmi wy-
szkolonymi w jeździe western. Staj-
ni specjalizujących się w tym stylu 
jest w Polsce niewiele, stąd pomysł 
by założyć własne rancho. Pierwsze 
konie pojawiły sie u mnie osiem 
lat temu. Od tego czasu wiele się 
zmieniło. Wybudowaliśmy stajnię 
oraz roundpen (specjalne miej-

sce do treningu koni). Jesteśmy  
w trakcie budowy pensjonatu,  
w którym będziemy mogli gościć 
osoby chcące spędzić nieco cza-
su wśród koni. Rasą koni, która naj-
lepiej nadaje się do westernu, jest 
American Quarter Horse. To konie 
niewysokie, bardzo umięśnione, 
niezwykle zwrotne, posiadające 
umiejętność bardzo szybkiej jazdy 
na krótkich dystansach. Zarówno 
Broady należący do Marcina, z któ-
rym startujemy w zawodach, oraz 
mój Texas BH to konie tej rasy.

M.C.: Niedawno Rk My Broady 
Pine popisał się swoimi umiejęt-
nościami w Białym Dunajcu (Ski-
skiring) gdzie wraz z jeźdźcem 
Marcinem Kaszycą i narciarzem 
Jarosławem Juraszczykiem zaję-
li 2 miejsce. Gratulacje! Jak wiele 
czasu i poświęcenia kosztuje tak 
dobre wytrenowanie konia?

J.J.: Szkolenie konia to proces 
niezwykle indywidualny i skompli-
kowany. Tak naprawdę koń uczy się 
całe życie i w zasadzie jego nauka 

nigdy się nie kończy. Inaczej wy-
gląda szkolenie koni do dyscyplin 
szybkościowych, a inaczej do tech-
nicznych. Nam najbardziej zależy 
na przygotowaniu koni uniwersal-
nych - na których można polegać  
w każdej sytuacji. Dobrze wyszko-
lony i prowadzony koń ufa nam, 
pozwalając wejść w miejsca, w któ-
re sam z własnej woli nigdy by się 
nie wybrał. Musi mieć do nas peł-
ne zaufanie.

Niestety każdego konia poprzez 
niewłaściwe podejście można "ze-
psuć". Może nabrać niepożądanych 
nawyków, których później ciężko 
się pozbyć. Dlatego stawiamy na 
konie grzeczne i dobrze wyszkolo-
ne, bezpieczne dla ludzi.

M.C.: Jakimi innymi sukcesami 
w zawodach może pochwalić się 
Rancho Salamandra?

J.J.: W ubiegłym sezonie uda-
ło nam się z Marcinem wywalczyć 
parę znaczących tytułów.

Zawodami, które nas najbar-
dziej pochłaniają są Polish Cow-
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boy Race. To połączenie szybko-
ści i elementów technicznych oraz 
"straszaków" dla koni. I tak: W Mi-
strzostwach Małopolski Marcin za-
jął 1 oraz 3 miejsce w kategorii 
Open, a mi udało się także wywal-
czyć 1 i 3 miejsce w kategorii Ama-
teur. Z kolei w Mistrzostwach Dol-
nego Śląska Marcin znowu wywal-
czył 1 i 3 miejsce w Open, a ja zdo-
byłem 2 miejsce w klasie Amateur. 
Dodatkowo w mistrzostwach Polski 
Marcin wywalczył 3 miejsce w kon-
kurencji Cowboy Race Open. Naj-
bardziej jesteśmy dumni ze zdo-
bycia tytułów Rider of The Year  
w obu klasach – Open i Amateur. 
Tytuł ten przyznawany jest zawod-
nikom, którzy w całym sezonie zdo-
byli najwięcej punktów.

Wystartowaliśmy również w Mi-
strzostwach Polski w konkurencji 
Cowboy Mounted Shooting w któ-
rych Marcin zdobył 2, a ja 4 miejsce. 
Konkurencja ta polega na strzela-
niu z broni palnej do ustawionych 
balonów podczas pokonywania 
specjalnie ułożonego toru.

W nadchodzącym sezonie 
oprócz startów w Polish Cowboy 
Race chcemy skupić się również na 
zawodach z cielakami, które to za-
wody są organizowane na Dolnym 
Śląsku.

M.C.: Ile koni znajduje się  
w waszym rancho i czy wszystkie 
z nich biorą udział w zawodach 
lub są do nich przygotowywane?

J.J.: Obecnie na naszym Rancho 
znajduje się 9 koni a w maju spo-
dziewamy się źrebaka od naszej 
klaczy JM Mega Misia. Mamy u sie-
bie 5 koni, których właściciele to 
osoby prywatne. Marcin swojego 
konia trzyma u siebie w przydomo-
wej stajni w Łaziskach. Oprócz mo-
jego wałacha o imieniu Texas BH  
w zawodach niższej rangi może 
startować także kucyk – nasza ma-
skotka Tatinka, która w sezonie 
2020 pod naszą zawodniczką Mar-
tą zajęła 1 miejsce w regionalnych 
zawodach w Kętach.

M.C.: Jak wygląda standardo-
wy dzień na Rancho? Ile czasu  
i wysiłku wymaga opieka nad ko-
niem?

J.J.: Konie, jak każde zwierzę-
ta, wymagają sporo pracy. Oprócz 

codziennego karmienia, wyprowa-
dzania na pastwiska i sprzątania 
boksów trzeba zadbać także o re-
gularne treningi. Dodatkowo do-
chodzi konieczność dbania o czy-
stość koni, szczepienia, wizyty ko-
wala i zaopatrzenie się w ogrom-
ne ilości siana na zimę. Jednym sło-
wem – posiadanie koni to wielka 
odpowiedzialność i potrzeba peł-
nego zaangażowania. Świątek, pią-
tek czy niedziela trzeba codzien-
nie o nie dbać. Mimo to przebywa-
nie wsród koni przynosi niezmier-
nie dużo radości. Zrozumienie na-
tury koni, ich zachowania w sta-
dzie, leży u podstaw dobrego po-
rozumienia się z nimi. To niewiary-
godne, że te duże i silne zwierzęta 
potrafią być tak łagodne i oddane. 
Współpraca z nimi to swego rodza-
ju przywilej.

M.C.: Jakie są wasze wrażenia 

po pierwszych zawodach w Bia-
łym Dunajcu?

J.J.: O Kumoterkach (bo o nich 
tu mowa) myśleliśmy już od dwóch 
lat. To impreza z ponad półwieko-
wą tradycją, wpisana na Krajową 
Listę Niematerialnego Dziedzictwa 
Kulturowego UNESCO. W zeszłym 
roku z powodu pandemii wyścigi 
nie doszły do skutku. W tym roku 
udało nam się wystartować w Bia-
łym Dunajcu i jak wszystko się do-
brze ułoży to wystartujemy również  
w Ludźmierzu. Jako, że to impre-
za typowo góralska, musieliśmy za-
mienić nasze kowbojskie stroje na 
tradycyjny ubiór Górali Śląskich Be-
skidzkich. Mamy nadzieję, że zdo-
bywając 2 miejsce w konkurencji 
ski-skiring godnie reprezentowali-
śmy nasz region. Z tego co wiemy 
jesteśmy pierwszymi reprezentan-
tami naszego powiatu w tej dyscy-
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plinie. Ski-skiring, w którym wzieli-
śmy udział, jest wyścigiem na spe-
cjalnie przygotowanym torze, po-
legającym na jak najszybszym po-
konaniu wyznaczonego dystansu 
przez jeźdźca na koniu ciągnącym 
narciarza. Pierwsze miejsce prze-
graliśmy o zaledwie 0,02 sekun-
dy. Marzy nam się zorganizowanie  
w przyszłości zawodów Skijoring – 
to podobna dyscyplina tylko bar-
dziej widowiskowa. Jeździec cią-
gnie narciarza, który ma do poko-
nania tor z przeszkodami typu: sla-
lom, zbieranie po drodze małych 
kółek itp. Dodatkowo trasę uroz-
maica się niewielkimi skokami. Była 
by to pierwsza tego typu impreza 
w Polsce, która ze względu na swo-
ją widowiskowość, przyciągnęła-
by wielu turystów. Mamy już na-
wet miejsce, na którym można by 
przeprowadzić takie zawody. Teraz 
trzeba tylko przedstawić pomysł 
władzom gminy i kto wie? Może za 
rok, dwa Brenna stanie się jasnym 
puntem na mapie imprez konnych  
w Polsce :-)

M.C.: Czy podczas pandemii, 
zauważyli państwo większe za-
interesowanie ludzi do sportów 
konnych i odwiedzania waszego 
rancho?

J.J.: Opinia jest taka, że faktycz-
nie zainteresowanie sportem kon-
nym oraz rekreacją podczas pan-
demii wzrosło. Może wynika to  
z tego, że mnóstwo zawodów oraz 
innych imprez konnych zostało od-
wołanych. W okresie wakacyjnym 
ludzi odwiedzających nasze ran-
cho jest sporo. Poza okresem tury-
stycznym panuje jednak u nas cisza  
i spokój. Można poświęcić się wtedy  
w większy sposób treningowi i pra-
cy na rancho. Nie prowadzimy ma-
sowych, grupowych jazd. Konie  
u nas nie są eksploatowane do gra-
nic możliwości. Lekcje prowadzi-
my indywidualnie, a co za tym idzie 
zbyt wielkie zainteresowanie na-
uką jazdy byłoby dla nas kłopotli-
we.

M.C.: Jakie usługi oferuje Ran-
cho dla początkujących, a jakie 
atrakcje są przewidziane dla od-

wiedzających Was turystów?
J.J.: Oferujemy naukę jazdy 

konnej w stylu western oraz kla-
sycznym. Dla najmłodszych opro-
wadzanki na kucyku. Mozliwość 
jazdy w terenie wśród pięknych be-
skidzkich krajobrazów. W zimie zor-
ganizujemy kulig, oferujemy na-
ukę jazdy na nartach oraz porusza-
nia się po górach na nartach ski-
turowych. Na dzień dzisiejszy dys-
ponujemy noclegiem dla 2-4 osób  
w domku kowbojskim, w zacisznym 
miejscu z dala od zgiełku. Buduje-
my także pensjonat z prawdziwego 
zdarzenia, usytuowany bezpośred-
nio przy stajni. W najbliższym oto-
czeniu znaleźć można wiele atrak-
cji – siłownia zewnętrzna, doskona-
ły plac zabaw dla dzieci, tężnia so-
lankowa oraz rzeka umożliwiająca 
ochłodę w upalne dni. Mamy tak-
że blisko sklep  i kościół. No i oczy-
wiście góry... Czego więcej trzeba? 

  Zapraszamy.

Wysoki poziom 8. Górskiej Pętli UBS 12:12
Za nami 8 edycja komfortowe-

go ultra w Brennej, chociaż tak na-
prawdę komfortowo nie było. Kto 
zna jednak i ceni specyfikę biegów 
ultra, ten doskonale wie, że właśnie 
między innymi o brak komfortu 
chodzi. Dla jednych to szaleństwo, 
dla innych pasja. Właśnie Ci drudzy 
stanęli na starcie 

12-godzinnych, międzynarodo-
wych zmagań. Ich celem było po-
konanie jak największej ilości 

16- kilometrowej pętli w czasie 
12 godzin. Przepisy zezwalały na 
start w duetach męskich, żeńskich  
i mieszanych oraz indywidualnie.

Poziom sportowy zawodników 
był naprawdę wysoki i godny po-
dziwu, o czym świadczą osiągnię-
te rezultaty. Aby sięgnąć po zwy-
cięstwo w duecie należało bowiem 
„nabiegać” aż 112 km. Zwycięska 
dwójka w składzie Mariusz Miśkie-
wicz – Przemysław Krupa dokona-
ła tego w czasie 10:57:53,9. Bardzo 
dobrze zaprezentował się mix Da-

mian Luźniak – Joanna Leśków, któ-
ry sięgnął po drugie miejsce 

w generalce duetów. Wspo-
mniana para pokonała identyczny 
dystans w czasie ok. 20 minut gor-
szym od zwycięzców. Trzecie miej-
sce wywalczył męski duet – Marcin 
Kupijaj – Kamil Kołodziejczyk, któ-
ry do samego końca walczył o dru-
gą lokatę. Ostatecznie niewiele za-

brakło – niespełna 4 minut.
Indywidualnie wśród Pań wy-

grała reprezentantka Czech – Mar-
tina Dvorakova, która pokonała dy-
stans 80 km w czasie niespełna 10 
godzin. Ten rezultat pozwolił się-
gnąć po pierwsze miejsce w zesta-
wieniu kobiet. Druga była Wiolet-
ta Kościelniak, natomiast trzecia 
Marzena Butanowicz. Panie mię-
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Sport

Sezon zimowy powoli za nami
Zima co prawda nie rozpiesz-

czała, jeśli chodzi o warunki, jed-
nak wszechstronne możliwości, ja-
kie dają góry oraz Gmina Brenna, 
pozwoliły z całą pewnością każde-
mu na znalezienie ciekawej aktyw-
ności związanej z zimą. W Parku Tu-
rystyki funkcjonowało sztuczne lo-
dowisko, które było bardzo licznie 
odwiedzane przez mieszkańców  
i turystów. Blisko 8 tys. osób spró-
bowało swoich sił na breńskiej tafli. 

Równie dużym zainteresowa-
niem cieszyła się i cieszy nadal 
zresztą, Rekreacyjna Trasa do Nar-
ciarstwa Biegowego w Brennej Le-
śnicy. Aktualne warunki pozwalają 
bowiem w dalszym ciągu na korzy-
stanie z dobrze przygotowanych 
tras o różnym stopniu trudności.

Minione 3 miesiące były rów-
nież „obfite” dla skiturowców, któ-
rzy korzystając z otaczającego 

Brenną pasma gór, bardzo aktyw-
nie przemierzali szlaki górskie.

Pasjonaci narciarstwa alpejskie-
go mogli natomiast oddać się bia-
łemu szaleństwu w Ski Dolnie, któ-

ra zadbała o odpowiednie warunki 
do jazdy na nartach.

     Krzysztof Gawlas

dzy sobą rozstrzygnęły walkę o po-
szczególne miejsca na podium, po-
nieważ jako jedyne z kobiet poko-
nały wspomniany wyżej dystans.

Zwycięstwa swojej rodaczce 
najwyraźniej „pozazdrościł” Titus 
Albroh, który okazał się najlepszym 
zawodnikiem wśród mężczyzn. 
Zwycięstwo łatwo mu jednak nie 

przyszło, ponieważ o wszystkie 
miejsca na podium stoczyła się pa-
sjonująca walka, do której włączy-
li się: Marek Paluch i Leszek Kłoso-
wicz. Całe trio pokonało, też jako 
jedyne, ten sam dystans – 96 km, 
a o miejscach decydowały, mini-
malne jak na bieg ultra różnice. Ti-
tus Albroh uzyskał czas 11:15:40,7, 

Marek Paluch 11:18:27,8, z kolei Le-
szek Kłosowicz 11:25:53,3.

Szczegółowe wyniki znajdują 
się na bgtimesport.pl.

Foto: Michał Loska Fotografia

 Krzysztof Gawlas
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Pucharu Wójta Gminy Brenna 
w narciarstwie biegowym

Rekreacyjne trasy do narciar-
stwa biegowego w Brennej Leśnicy 
były dzisiaj areną zmagań uczniów 
z naszej gminy podczas Pucharu 
Wójta Gminy Brenna w narciarstwie 
biegowym.

Zawody zorganizowane przez 
Ośrodek Promocji Kultury i Sportu 
Gminy Brenna były sfinansowane 
ze środków Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych.

Uczniowie rywalizowali w 3 ka-
tegoriach wiekowych dziewcząt i 3 
kategoriach wiekowych chłopców. 
Wyniki rywalizacji przedstawiają 
się następująco.

Dziewczyny 1-4:
1. Oliwia Dybczyńska – SP Górki 
Wielkie
2. Milena Pieczonka – SP2 Brenna
3. Zuzanna Kawik – SP2 Brenna

Dziewczyny 5-6:
1. Amelia Dybczyńska – SP Górki 
Wielkie
2. Klaudia Jaworska – SP1 Brenna
3. Julia Jaworska – SP1 Brenna

Dziewczyny 7-8:
1. Agata Greń – SP2 Brenna
2. Zuzanna Cholewczyńska – SP 
Górki Wielkie
3. Martyna Bujok – SP Górki Wielkie

Chłopcy 1-4:
1. Filip Matros – SP2 Brenna
2. Hubert Sztwiertnia – SP2 Brenna
3. Kamil Czopek – SP2 Brenna

Chłopcy 5-6:
1. Kamil Pieczonka – SP2 Brenna
2. Aleksander Zamojski – SP Górki 
Wielkie
3. Łukasz Greń – SP2 Brenna

Chłopcy 7-8:
1. Kevin Holeksa – SP Górki Wielkie
2. Dawid Gawlas – SP2 Brenna
3. Kamil Kisiała – SP1 Brenna

  K. Gawlas

Sport
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Przekaż 1% podatku na potrzebujących
Akcja przekazywania części swo-
jego podatku na cele charytatyw-
ne trwa w Polsce już od wielu lat. 
Magiczny 1% brzmi jak coś, co nie-
wiele zmienia, kiedy jest się prze-
ciętnym podatnikiem i nie obraca 
ogromnymi sumami, prawda jest 
jednak zupełnie inna. Gdyby każdy 

mieszkaniec – a zatem również po-
datnik – z Gminy Brenna przekazał 
swój 1% podatku uzbierałaby się 
spora kwota. Taką darowiznę prze-
kazać można organizacjom pożyt-
ku publicznego – klubom sporto-
wym, zespołom regionalnym, fun-
dacjom, stowarzyszeniom, a za ich 

pośrednictwem także konkretnym 
osobom, na przykład chorym. Je-
śli nie wiesz, komu przekazać swój 
1% - poniżej przedstawiamy tych  
z naszych Mieszkanców, którym na 
pewno bardzo to pomoże!

   OPKiS

Przekaż 1% podatku
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Przekaż 1% podatku



Wieści znad Brennicy  31
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Biblioteki:
43-438 Brenna ul. Wyzwolenia 77, tel. (33) 853 63 59
43-436 Górki W. ul. Zalesie 3, tel. (33) 853 91 86
e-mail: bibl.brenna@wp.pl, bibl.gorki@vp.pl

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

Beskidzki Dom Zielin „Przytulia”
43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 69, tel. 33 400 00 21
www.domzielin.eu

Ośrodki Zdrowia:
Brenna, ul. Leśnica 8, tel. (33) 853 63 11
NFZOZ P. Gruszczyk, Brenna, ul. Malinowa 3, tel. (33) 432 15 00
Górki Wielkie, ul. Zalesie 3,tel. (33) 853 91 82

Apteki
43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 34a, tel. (33) 853 63 19
43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 38b, tel. (33) 857 00 73
43-436 Górki Wielkie ul. Zalesie 3, tel. (33) 853 92 05
43-436 Górki Wielkie ul. Breńska 2, tel. (33) 858 71 19

Poczty:
43-438 Brenna ul. Wyzwolenia 77, tel. (33) 857 72 40
43-436 Górki Wielkie ul. Z. Kossak 34, tel. (33) 853 94 44

Jednostki OSP:
Brenna Centrum, 43-438 Brenna ul. Wyzwolenia 75, tel. (33) 8536 585
Brenna Leśnica, 43-438 Brenna ul. Leśnica 134, tel. 723 089 363
Górki Wielkie, 43-436 Górki Wielkie ul. Breńska 11, tel. (33) 8539 312

Telefony alarmowe:
112 - numer alarmowy
997 - Policja
998 - Państwowa Straż Pożarna
999 - Państwowe Ratownictwo Medyczne

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

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

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
43-438 Brenna, ul. Leśnica 8
tel. (33) 858 30 02, (33) 858 32 73, (33) 853 64 59, fax: (33) 858 71 01
email: gops@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

Ważne i przydatne numery telefonów
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