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Drodzy Czytelnicy!
Maj dobiega końca. Chciałoby 

się powiedzieć, że powoli, ale nijak 
nie odpowiada to rzeczywistości. 
Ilość wydarzeń – społecznych, go-
spodarczych, politycznych nawet  
i kulturalnych, jakie w ostatnim cza-
sie wypełniają przestrzeń publicz-
ną sprawia, że czasem ledwo mru-
gniemy, a mija tydzień. Czy tylko ja 
mam takie wrażenie…? Osobiście 
bardzo brakuje mi ostatnio spo-
koju. Ale też wiem, że pozwolę so-

bie na niego dopiero… Może w lip-
cu? Może jesienią? Trzeba zacisnąć 
zęby iść dalej. Przez egzaminy ma-
turalne. Przez końcówkę roku szkol-
nego. Przez okres różnego rodzaju 
konkursów i przeglądów. Przez go-
rący czas sprawozdań. Przez roz-
poczynający się sezon letnich im-
prez. I przez kolejne wydania „Wie-
ści znad Brennicy”, które każdy mie-
siąc wypełnia ogromną ilością in-
formacji ważnych dla naszej lokal-

nej społeczności. Poszukajcie Pań-
stwo spokoju. Pod zazielenionymi 
drzewami, na ganku, podczas po-
rannych lub wieczornych audycji 
ptasiego radia… Jak kto woli. Może 
nasza gazeta umili ten czas? W tym 
numerze polecam szczególnie arty-
kuł Wojtka Grajewskiego, który za-
biera nas w dalszą podróż po histo-
rii breńskiego rodu Hellerów. 

  Anna Musioł
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Szanowni mieszkańcy Brennej i Górek

Informacje/Wydarzenia

Polskie przysłowia ukazują  
i przedstawiają maj jako najpiękniej-
szy z miesięcy. Legendy zaś mówią, 
że Bóg stworzył świat w maju. Kon-
walie, bzy, kukułki, cud zielonych 
łąk, które przykrywa żółta kołderka 
lekarskiego mniszka wymieniająca 
się z kwitnącym rzepakiem – pięknie 
i wesoło w maju, szczególnie ze sło-
wikiem śpiewającym w gaju. Nawet 
”… kościół uznał ten miesiąc za god-
ny tego, by go ofiarować Królowej 
wszystkiego piękna”(*). Po zimowej 
hibernacji z naszych jaskiń powróciły 
już nietoperze gacki i podkowce. Po-
mimo, że ssaki te nie znajdują zbyt-
nio uznania wśród ludzi to jednak za-
interesowanie nimi wzrosło co było 
widać np. podczas Pierwszej Nocy 
Muzeów zorganizowanej drugiego 
maja w Naszej Gminie.  Przypomnę, 
że mamy w gminie jedyne w Polsce 
Obserwatorium Nietoperzy znajdu-
jące się na poddaszu dawnego gim-
nazjum w Brennej, a obecnie Szko-
ły Podstawowej nr 1. Przy tej okazji 
pragnę serdecznie podziękować ini-
cjatorom i organizatorom pomysłu, 
aby nasza gmina w ramach nocy mu-
zeów mogła wypromować kultural-
no-przyrodnicze bogactwo. Dzięku-
ję odwiedzającym,  a przede wszyst-
kim właścicielom i osobom obsługu-
jącym dziewięć wyznaczonych punk-
tów stanowiących atrakcję „Breń-
sko-Góreckiej Nocy Muzeów”:  Mu-
zeum i Fundacji  Zofii Kossak,  OSP 
w Górkach Wielkich,  Chlebowej Cha-
cie,  Izbie Kultury Leśnej i Łowieckiej 
Śląska Cieszyńskiego Dworek My-
śliwski „Konczakówka”,  Szkole Pod-
stawowej nr 1,  Kościołowi w Brennej 
Leśnicy,  Beskidzkiemu Domu Zielin 
„Przytulia” i Koziej Zagrodzie. Wspo-
mniałem wcześniej o jaskiniach, po-
zwólcie szanowni Państwo, że uzu-
pełnię tą informację. Otóż posiada-
my na terenie naszej Gminy zareje-
strowanych ok. 50 pomników przy-
rody  ożywionej i nieożywionej. Do 
najciekawszych należą: dąb szypuł-
kowy o obwodzie 734 cm w Górkach 
Szpotawice,  jodła pospolita o obwo-
dzie 416 cm  rosnąca na stokach góry 
Kotarz w Brennej Hołcynie, która jest 
drugą co do grubości jodłą w Polsce, 

cis pospolity  (dwupniowy) o obwo-
dzie pni 147 cm i 152 cm rosnący na 
skraju byłej leśnej osady Szporów-
ka, buk pospolity o obwodzie 485 
cm rosnący na zachodnich stokach 
Starego Gronia w Brennej Leśnicy. 
Do  grupy pomników należą 4 jaski-
nie pseudokrasowe. Najbardziej zna-
ną jest „Jaskinia Wiślańska” o łącz-
nej długości korytarzy 2275 m. Jaski-
nia w Trzech Kopcach / “Grota Klim-
czoka”/ o łącznej długości korytarzy 
1244 m. Oprócz nich pomnikami są 
też Jaskinia Salmopolska o długości 
115 m., Jaskinia w Stołowie o długo-
ści 91 m. i Jaskinia Głęboka w Stoło-
wie o długości 554 m. Jaskinie te są 
niebezpieczne dla przeciętnego tu-
rysty. Zastanawiam się czy kwietnio-
wa przeplatanka pogodowa nie pa-
suje bardziej do opisu majowych dni. 
Natura potwierdza sprawdzające 
się przysłowia o mokrej Zośce, któ-
ra ma zimnych sąsiadów często okre-
ślanych: „Zimni Święci”, „Źli Ogrodni-
cy”, „Bracia Mroźni”, Święci: Pankra-
cy, Serwacy, Bonifacy. Ciąży na nich 
odium za powrotną falę chłodów  
i przymrozków, tak częstych w poło-
wie maja. Zofia Kossak pisze „… By-
wają maje poronione, nieudane, całe 
zimne albo suche. Maj ma być mo-
kry i ciepły. Deszcz niech przychodzi 
chociażby codziennie. Deszczu o tej 
porze nigdy mało. Miliardy korzon-
ków piją błogosławioną wilgoć. I ro-
sną”(*). Gdy się przytrafi maj mokry  
i chłodny, to dla zbóż, win i traw jest 
wygodny.  W ramach majowej zie-
leni kwitną również kolejne roczni-
ce Konstytucji 3 Maja. Pracowity rze-
mieślnik św. Józef przypomina nam 
o Robotniczym Święcie Pierwszoma-
jowym. Promienie ciepłego majowe-
go słońca dają też nadzieję na dobry 
urodzaj. Słońce i grzmot w maju nie 
szkodzą bo wtedy nam sady dobrze 
obrodzą.  Kwiaty kwitnących sadów 
ukazały nam też trud pracujących 
pszczół. Jeśli „w maju zbiera pszczół-
ka, zbierajże też i ty ziółka”, to pol-
skie przysłowie zwraca nam uwa-
gę na bogactwo natury, która pra-
gnie obdarować nas apteką zdrowe-
go leczenia i żywienia.  Wiele też cie-
kawego wydarzyło się w maju w ży-

ciu naszej gminy. Zapraszam zatem  
do zgłębienia tematów na łamach 
tego wydania „Wieści”. Pozwólcie, że 
na jedno wydarzenie zwrócę uwagę. 
Mianowicie w połowie maja w Ka-
towicach odbył się Europejski Kon-
gres Gospodarczy największe wyda-
rzenie gospodarcze w Europie. Pod-
czas tego Kongresu nasza  gmina 
nie tylko promowała swoje walory 
ale także otrzymała nagrodę w kon-
kursie Top Inwestycje Komunalne 
2019.   Rada Konsultacyjna konkur-
su na czele której stał Andrzej Dera, 
sekretarz stanu w Kancelarii Prezy-
denta RP, pracująca w składzie uzna-
nych autorytetów ze świata biznesu, 
samorządu i administracji, wskaza-
ła dziesiątkę laureatów. Wśród nich 
była także gmina Brenna nagrodzo-
na za rekonstrukcję i rewitalizację 
„Starego kina” z przeznaczeniem na 
Beskidzki Dom Zielin „Przytulia”. Za-
interesowanie uczestników Euro-
pejskiego Kongresu Gospodarcze-
go naszą ofertą inwestycyjną, miesz-
kaniową i turystyczną było napraw-
dę bardzo duże i jestem przekonany, 
że nasz udział w kongresie to ważny 
krok na drodze do dalszego rozwoju 
Brennej i Górek. Życząc miłej lektury 
przesyłam pozdrowienia.

 Jerzy Pilch
 Wójt Gminy Brenna

(*)„Rok Polski” Zofia Kossak, 2017 r., str. 76, 79” 
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Prestiżowa nagroda dla „Przytuli”
Wyjątkowo udany był dla Gmi-

ny Brenna udział w XI Europejskim 
Kongresie Gospodarczym w Kato-
wicach – jej stoisko odwiedziły ty-
siące osób, a w prestiżowym kon-
kursie Top Inwestycje Komunalne 
2019 wśród laureatów znalazł się 
Beskidzki Dom Zielin „Przytulia”.

Gmina Brenna już po raz trzeci 
uczestniczyła w Europejskim Kon-
gresie Gospodarczym w Katowi-
cach, promując się hasłem: „Inwe-
stuj, mieszkaj, wypoczywaj”. Nie 
było ono przypadkowe, gdyż pro-
mocyjna akcja gminy zwracała 
uwagę na takie atuty jak warun-
ki sprzyjające przedsiębiorcom (ni-
skie stawki podatku od nierucho-
mości, dobry układ komunikacyj-
ny, obowiązujący plan zagospoda-
rowania), atrakcyjność zamieszka-
nia (bliskość natury i malownicze 
położenie, rozwinięta sieć gazo-
wa, energetyczna i kanalizacyjna, 
realizowana rozbudowa sieci wo-
dociągowej, dobra baza edukacyj-
no-oświatowa) i doskonałe warun-
ki do wypoczynku (liczne atrakcje 
turystyczne, duża ilość szlaków tu-
rystycznych i ścieżek rowerowych, 

czysta rzeka). Stoisko Gminy Brenna 
nie tylko rzucało się w oczy świet-
ną aranżacją, ale także było rewe-
lacyjnie usytuowane - tuż przy wej-
ściu do strefy VIP, czyli w miejscu, 
obok którego przechodziły praw-
dziwe tłumy ludzi, w tym najważ-
niejsi uczestnicy kongresu. Łącznie 
podczas trzech dni kongresu sto-
isko gminy Brenna odwiedziło kilka 
tysięcy osób, które zadawały wie-
le pytań i korzystały z przygoto-
wanych materiałów promocyjnych. 
Gośćmi stoiska byli między inny-
mi Minister Infrastruktury Andrzej 
Adamczyk, były premier Jerzy Bu-
zek, europoseł Jan Olbrycht, Wi-
ceminister Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej Stanisław Szwed, sze-
fowa Gabinetu Ministra Inwesty-
cji i Rozwoju Magdalena Derlat-
ka-Miodowska, poseł Mirosława 
Nykiel, Wicewojewoda Śląski Jan 
Chrząszcz, prezes Katowickiej Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej Janusz 
Michałek, znany architekt Robert 
Konieczny czy właściciel bielskiej 
kliniki stomatologicznej Klaudiusz 
Becker, który poważnie myśli o in-
westowaniu na terenie Gminy Bren-

na. Stoisko Brennej odwiedzili tak-
że przybyli na Europejski Kongres 
Gospodarczy samorządowcy ze Ślą-
ska Cieszyńskiego: Starosta Cie-
szyński Mieczysław Szczurek, Bur-
mistrz Cieszyna Gabriela Staszkie-
wicz i Burmistrz Ustronia Przemy-
sław Korcz. - Gmina Brenna stawia 
na szeroko rozumianą turystyczną 
działalność gospodarczą, nazywaną 
również przemysłem turystycznym.  
A skoro stawiamy na jedną z waż-
nych gałęzi gospodarki, to uważamy, 
że warto być w takim miejscu, jak Eu-
ropejski Kongres Gospodarczy w Ka-
towicach. Bo tam możemy nie tylko 
pokazać duży potencjał naszej gmi-
ny i jej inwestycyjną otwartość, ale 
także – co jest rzeczą bardzo ważną 
– nawiązać bezpośrednie kontakty  
z potencjalnymi inwestorami. Jed-
nocześnie to znakomita promo-
cja Brennej. Nie ukrywam, że obec-
ność na Europejskim Kongresie Go-
spodarczym traktujemy również 
jako znaczące wsparcie naszych 
starań o zewnętrzne środki finan-
sowe. Bo na kongresie są przedsta-
wiciele instytucji oceniających róż-
ne projekty i widzą nasze zaangażo-
wanie w promowanie gminy – mówi 
Wójt Gminy Brenna Jerzy Pilch, 
który podczas Europejskiego Kon-
gresu Gospodarczego brał udział  
w dwóch panelach dyskusyjnych 
poświęconych problemom demo-
graficznym naszego kraju oraz prze-
mysłowi turystycznemu. Prócz tego 
w czasie katowickiego kongresu 
Wójt Gminy Brenna o planach roz-
wojowych gminy rozmawiał rów-
nież z Jerzym Kwiecińskim, mini-
strem inwestycji i rozwoju. - Zainte-
resowanie uczestników Europejskie-
go Kongresu Gospodarczego gminą 
Brenna oraz jej ofertą inwestycyjną, 
mieszkaniową i turystyczną było na-
prawdę bardzo duże i jestem przeko-
nany, że nasz udział w kongresie to 
ważny krok na drodze do dalszego 
rozwoju Brennej i Górek – uważa Je-
rzy Pilch.

Podczas Europejskiego Kongre-
su Gospodarczego w Katowicach 
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miała także miejsce finałowa gala 
prestiżowego konkursu Top Inwe-
stycje Komunalne 2019. Jego ce-
lem jest wskazanie wśród inwesty-
cji komunalnych z całego kraju naj-
lepszych praktyk i sukcesów osią-
gniętych dzięki odważnym, pro-ro-
zwojowym decyzjom. W konkurso-
we szranki stanęło ponad sto, zgło-
szonych z terenu całej Polski, in-
westycji komunalnych, a dziesiąt-
kę laureatów wskazała Rada Kon-
sultacyjna, na czele której stoi An-
drzej Dera, sekretarz stanu w Kan-
celarii Prezydenta RP, natomiast  
w jej skład wchodzą uznane autory-
tety ze świata biznesu, samorządu  
i administracji. Jak podkreślali or-
ganizatorzy konkursu, wyróżniono 
w nim inwestycje uznane nie tylko 
za najbardziej pro-rozwojowe ale 
także za wytyczające trendy w sek-
torze komunalnym. W dziesiątce 
laureatów, obok bardzo kosztow-
nych inwestycji z tak dużych miast 
jak Warszawa, Gdańsk czy Katowi-
ce, znalazła się także inwestycja 
Gminy Brenna. Była nią rekonstruk-
cja i rewitalizacja „Starego kina”  
w Brennej z przeznaczeniem na Be-
skidzki Dom Zielin „Przytulia”. Przy-
pomnijmy, że inwestycja ta koszto-
wała 3,1 miliona zł i została zreali-
zowana w ramach transgraniczne-
go projektu „Beskid Śląski – wspól-
ne dziedzictwo”, w którym partne-
rem Brennej była czeska Bystrzyca. 
Dlatego starosta Bystrzycy Roman 
Wróbel również obecny był pod-
czas finałowej gali konkursu Top In-
westycje Komunalne 2019. - To dla 
nas naprawdę ogromne wyróżnie-
nie, które z jednej strony niezmiernie 
cieszy, a z drugiej mobilizuje do ko-
lejnych działań. Tym bardziej, że by-
liśmy najmniejszą jednostką samo-
rządu nagrodzoną w tym konkur-
sie, a jego kapituła powstanie „Przy-
tulii” oceniła wyżej niż wiele innych, 
większych i droższych inwestycji ko-
munalnych. Widać to, że uratowali-
śmy stuletni budynek, w którym dzi-
siaj na tle ziół przedstawiamy histo-
rię naszej gminy, było naprawdę zna-
komitym pomysłem, za realizację 
którego serdecznie dziękuję wszyst-
kim zaangażowanym w ten projekt 

osobom – mówi wójt Jerzy Pilch, 
który nagrodę w prestiżowym kon-
kursie odebrał z rąk Andrzeja Dery 
i Jerzego Buzka. Wójt Gminy Bren-
na dodaje, iż nagroda za „Przytulię” 
to nie tylko prestiż i wyróżnienie, 
ale również kolejny dowód na to, 
że Gmina Brenna potrafi bardzo do-

brze wykorzystać przyznane jej ze-
wnętrzne środki finansowe. - Teraz 
szukając pieniędzy na rozwój naszej 
gminy poza jej budżetem będziemy 
mieli kolejny mocny argument wska-
zujący na to, że nam takie pieniądze 
warto przyznawać – podkreśla Je-
rzy Pilch. UG Brenna
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Święto konstytucji i pamięci

Raport o stanie Gminy -  podsumowanie 
działalności Wójta za 2018 rok

W tym roku władze gminy do 
dnia 31 maja po raz pierwszy będą 
musiały przedstawić radzie gminy 
„Raport o stanie gminy”. W raporcie 
tym wójt podsumowuje swoją dzia-
łalność za poprzedni rok, w szcze-
gólności realizację polityk, progra-
mów i strategii  oraz uchwał rady 
gminy. Gmina Brenna zleciła opra-
cowanie dokumentu Stowarzysze-
niu Wspierania Inicjatyw Gospo-
darczych DELTA PARTNER z Cieszy-
na. Radni będą rozpatrywać raport 
podczas sesji absolutoryjnej, która 
odbędzie się 27 czerwca 2019 roku.  

Podczas debaty - zgodnie z nowy-
mi przepisami - każdy pełnoletni 
mieszkaniec gminy, który chciał-
by zabrać głos w debacie składa 
do przewodniczącego rady pisem-
ne zgłoszenie, poparte podpisami, 
co najmniej 20 pełnoletnich miesz-
kańców. Maksymalna liczba uczest-
ników debaty wynosi 15 osób,   
o uczestnictwie będzie decydowa-
ła kolejność zgłoszeń. Wzór wnio-
sku będzie udostępniony na stronie 
www.brenna.org.pl. Zgłoszenia na-
leży złożyć do Urzędu Gminy w ter-
minie do dnia 26 czerwca 2019 r. 

Po zakończeniu debaty nad ra-
portem o stanie gminy rada prze-
prowadza głosowanie nad udziele-
niem wójtowi wotum zaufania. Ra-
port o stanie gminy umożliwi co-
roczny monitoring sytuacji w Gmi-
nie Brenna, jak również pozwoli na 
dokonanie obiektywnej oceny za-
chodzących zmian. Jednocześnie 
przyjęte rozwiązania wpłyną ko-
rzystnie na wzrost zaangażowania 
obywatelskiego mieszkańców Bren-
nej i Górek.

  UG Brenna

Jak co roku 3 maja przedsta-
wiciele naszego samorządu zło-
żyli hołd tym mieszkańcom Górek  
i Brennej, którzy oddali życie za 
wolną i niepodległą Polskę.

3 maja to święto narodowe usta-
nowione na pamiątkę uchwale-
nia przez Sejm Wielki konstytucji  
w 1791 roku. Była to pierwsza w Eu-
ropie i druga na świecie nowocze-
sna ustawa zasadnicza, która mia-
ła zreformować Rzeczpospolitą  
i dać jej siłę w zmaganiach z groź-
nymi sąsiadami. W Gminie Brenna 
jest już tradycją, że tego właśnie 
dnia przedstawiciele lokalnego sa-
morządu odwiedzają miejsca zwią-
zane z walką Polaków o suweren-
ność kraju. Te miejsca to żołnierski 
grób w Górkach Wielkich, pomnik 
poległych za Polskę w latach 1939-
45 w Górkach Małych, pomnik par-
tyzantów z oddziału „Wędrowiec”, 
pomnik mieszkańców Brennej i 
włoskich jeńców barbarzyńsko spa-
lonych żywcem w lutym 1945 roku 
oraz groby mieszkańców Brennej, 
którzy zginęli w latach 1939-45. 3 
maja wiązanki kwiatów złożyli tam 
Wójt Gminy Brenna Jerzy Pilch oraz 
przewodniczący Rady Gminy Bren-

na Marcin Janasik. - Święto Konsty-
tucji 3 Maja to radosny dzień przy-
pominający o tym, jak nasi przodko-
wie chcieli pod koniec osiemnaste-
go wieku ratować upadającą Rzecz-
pospolitą i uchwalili pierwszą w Eu-
ropie ustawę zasadniczą, z której do 
dzisiaj jesteśmy dumni. Ale to tak-
że święto pamięci o tych wszystkich, 

którzy walczyli i ginęli za wolność Oj-
czyzny i właśnie tym mieszkańcom 
naszej gminy oddajemy tego dnia 
hołd i szacunek - mówi wójt. 

  UG Brenna
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Spotkania z seniorami

W Brennej i w Górkach odbyły 
się tradycyjne spotkania z seniora-
mi 80+. Wzięło w nich udział łącznie 
około 200 osób.

Pomysł dorocznych spotkań  
z mieszkańcami w wieku powyżej 
80. roku życia narodził się w po-
przedniej kadencji samorządu z ini-
cjatywy Gabrieli Gańczarczyk-Dec, 
przewodniczącej Komisji Oświaty  
i Spraw Społecznych Gminy Brenna. 
Pomysł chwycił, bo seniorzy licz-

nie uczestniczą w tych spotkaniach.  
8 maja w Brennej i 9 maja w Gór-
kach wzięło w nich udział łącznie 
około 200 osób. Podczas spotkań 
był czas na słodki poczęstunek, na 
rozmowy i wspomnienia, a także na 
taniec. Dla wszystkich uczestników 
przygotowano pamiątkowe upo-
minki, a najstarsi seniorzy otrzyma-
li kwiaty. - Te spotkania wyjątkowo 
mnie cieszą, bo z jednej strony po-
kazują, że w naszej gminie żyje się 

długo, zdrowo i szczęśliwie – czego 
wszystkim życzę, a z drugiej stro-
ny są okazją, by skorzystać z ży-
ciowego doświadczenia oraz rad  
i wskazówek tych osób – mówi Wójt 
Gminy Brenna Jerzy Pilch. Obecnie  
w Brennej mieszkają 253 osoby  
w wieku powyżej 80 lat, a w Gór-
kach takich osób jest 173, co łącz-
nie daje 426 seniorów 80+.

  UG Brenna
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Zebrania wiejskie za nami
W ostatnich dniach kwietnia  

w Brennej i w Górkach odbyły się 
zebrania wiejskie, na których poru-
szono wiele tematów istotnych dla 
gminy oraz jej mieszkańców.

Zebranie wiejskie w Brennej 
miało miejsce 29 kwietnia w sali 
sesyjnej Urzędu Gminy, a zebra-
nie w Górkach odbyło się 30 kwiet-
nia w Szkole Podstawowej. Oba ze-
brania zaczęły się od tego, że wójt 
Jerzy Pilch zaprezentował przyby-
łym mieszkańcom inwestycyjne 
plany samorządu na bieżący rok. 
Poinformował, że planowe w tym 
roku wydatki na inwestycje opie-
wają na łączną kwotę 19 777 799 
zł, co stanowi 29,20 procent gmin-
nego budżetu. Wójt omówił rów-
nież najważniejsze inwestycje ja-
kie są i będą w tym roku realizowa-
ne. Pierwsza z nich to budowa i roz-
budowa infrastruktury wodociągo-
wej za 6 700 000 zł, w tym urucho-
miony wodociąg na ulicy Wiązowej 
i Leśników w Brennej Leśnicy oraz 
wodociągowa inwestycja w Gór-
kach Wielkich obejmująca Wymo-
liny, Parszywiny i Zebrzydkę. Drugi 
ważny pakiet gminnych inwestycji 
to budowa i rozbudowa infrastruk-
tury kanalizacyjnej za 6 210 000 zł, 
w tym w Górkach Wielkich w rejo-
nie ul. Zalesie, Nowy Świat i Gra-
niczna, w Górkach Wielkich Szpo-
tawice, rozpoczęcie prac w rejo-
nie ulic Józefa Madzi i Słonecznej  
w Brennej oraz wykonanie doku-
mentacji technicznej dla Brennej 

Kormany - Leśników. Na moderniza-
cję dróg gminnych zapisano w sa-
morządowym budżecie 3 092 000 
zł, a inwestycyjne projekty obejmu-
ją w Brennej ulice Jatny (moderni-
zacja w dolnym fragmencie łącz-
nie z budową odcinka kanalizacji 
deszczowej), Hołcyna (dokumen-
tacja techniczna przebudowy dro-
gi oraz budowa chodnika) i Barujec 
oraz plany nowej nawierzchni na 
ulicy Bukowej od mostku do skrętu 
na Karkoszczonkę i poprawę zago-
spodarowania ulicy Zielonej w rejo-
nie nowej części cmentarza. Z kolei 
w Górkach remontowane będą uli-
ce Słoneczna i Harcerska, a przebu-
dowane zostaną ulice Skoczowska  
i Stary Dwór (wraz z budową chod-
nika). Prócz tego, mówiąc o plano-
wanych inwestycjach drogowych 
wójt Jerzy Pilch poinformował 
mieszkańców, że w ramach środ-
ków na naprawę szkód powodzio-
wych gmina otrzymała dofinanso-
wanie do remontu ulicy Rolniczej  
w Brennej oraz ulicy Łęgowej  
w Górkach Małych, że kierowany 
przez niego samorząd ciągle „wal-
czy” z dokumentacją dotyczącą uli-
cy Jaworowej, gdzie są problemy  
z jej odwodnieniem oraz planuje  
w tym roku wykorzystać około dwa 
tysiące płyt drogowych „Jumbo”. 
Podczas zebrań wiejskich mówio-
no również o modernizacji biegną-
cej przez gminę drogi powiatowej. 
Po pierwsze jest planowany jej re-
mont na odcinku od ulicy Miodowej  

w stronę Krzyżówki (Hercówka)  
oraz wykonanie projektu na mo-
dernizację odcinka od ronda do uli-
cy Stara Droga – jeżeli w tym roku 
powiat będzie miał ten projekt oraz 
pozwolenie na budowę, to inwe-
stycja ruszy w 2020 roku, a Gmina 
Brenna będzie w niej partycypować. 
Po drugie od Chrobaczego do Szko-
ły Podstawowej nr 2 gmina planu-
je przy tej drodze zamontować spe-
cjalne słupki, które rozwiążą pro-
blem parkowania w tych miejscach 
samochodów, co bardzo utrudnia 
ruch, powoduje korki i stanowi za-
grożenie dla bezpieczeństwa. Sa-
morząd chce, aby te słupki pojawi-
ły się jeszcze przed letnim sezonem 
wczasowym. Mają one być zamon-
towane tak, aby nie utrudniać zimo-
wego odśnieżania drogi. Podczas 
obu zebrań wójt Jerzy Pilch zwra-
cał też uwagę na inwestycje doty-
czące szeroko rozumianej ekologii. 
Na przykład mówił o dotacjach ja-
kie mieszkańcy będą mogli uzyskać 
na usuwanie azbestu oraz o projek-
cie, który gmina złożyła do Urzędu 
Marszałkowskiego w Katowicach  
w sprawie dofinansowania bli-
sko 250 instalacji fotowoltaicz-
nych. Takie instalacje z jednej stro-
ny pozwolą mieszkańcom zaosz-
czędzić wydatki związane z ogrze-
waniem wody, a z drugiej Brennej 
i Górkom dadzą czystsze powie-
trze. Wójt Gminy Brenna przybliżył 
także mieszkańcom plany dotyczą-
ce stworzenia w Leśnicy centrum 

Informacja dotycząca projektu: Poprawa jakości 
powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE  

w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Brenna
Informujemy, iż termin rozstrzy-

gnięcia konkursu organizowanego 
przez Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Śląskiego, w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020 (nabór 

nr RPSL.04.01.03-IZ.01-24-199/17), 
w ramach którego Gmina Brenna 
złożyła wniosek o dofinansowanie 
realizacji projektu pn.: Poprawa ja-
kości powietrza poprzez zwiększe-
nie udziału OZE w wytwarzaniu 

energii na terenie Gminy Brenna, 
został przesunięty na maj 2019 r. 

Źródło: www.rpo.slaskie.pl

  UG Brenna
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wypoczynkowo-rekreacyjnego, na 
które składać się mają tężnia so-
lankowa, siłownia na świeżym po-
wietrzu oraz plac zabaw oraz mó-
wił o realizacji projektu „Za woniom 
drzewa” w ramach którego w Bren-
nej przy ulicy Góreckiej 224 po-
wstać ma ogród zielin, a „Pod Bran-
dysem” w Górkach Wielkich plac za-
baw. 

Podczas obu zebrań porusza-
no również inne, ważne dla gmi-
ny i mieszkańców tematy. I tak  na 
przykład na zebraniu w Brennej 
dużo mówiono o zmianie miejsco-
wego planu zagospodarowania 
dla Kotarza, głównie w kontekście 
obecnie składanych podań i wnio-
sków. Mieszkańcy mieli wiele, cza-
sami bardzo szczegółowych pytań, 
na które odpowiadali przedstawi-
ciele Urzędu Gminy. Samorządow-
cy zachęcali również mieszkańców, 
aby dali się zaprosić do kreowa-

nia wspólnej wizji tego, jak powin-
na wyglądać przestrzeń wokół cen-
trum Brennej. To znaczy co – zda-
niem mieszkańców – jest tam po-
trzebne i co należy zmienić. W cza-
sie tej dyskusji pojawił się na przy-
kład temat ewentualnych dodatko-
wych parkingów w centrum Bren-
nej. Natomiast w Górkach sporo 
mówiono o planach budowy prze-
kaźnika przez operatora jednej  
z sieci telefonii komórkowej w oko-
licy ulicy Tartacznej. Z jednej stro-
ny część mieszkańców obawia się 
tej inwestycji. Ale z drugiej stro-
ny są też mieszkańcy, którzy skar-
żą się na problemy z zasięgiem te-
lefonii komórkowej. Przedstawi-
ciele Urzędu Gminy wyjaśniali, że 
sprawa budowy przekaźnika toczy 
się w oparciu o tak zwaną specu-
stawę, jest poza samorządem i gmi-
na nie ma narzędzi prawnych, aby 
wpływać na dotyczącą tej inwesty-

cji procedurę prawną. Na zebraniu 
w Górkach poruszono także temat 
zakończenia prac nad aktualizacją 
miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego dla tej części 
gminy. Mieszkańców poinformowa-
no, że jeśli w terminach wpłyną do 
gminy wnioski rolny i leśny, na któ-
re samorząd oczekuje, to jest realna 
szansa, że we wrześniu plan dla Gó-
rek Wielkich i Górek Małych zosta-
nie uchwalony. 

- Dziękuję mieszkańcom Brennej 
i Górek za frekwencję na zebraniach 
wiejskich, aktywny w nich udział  
i liczne pytania, które pokazały, że 
sprawy naszej gminy bardzo leżą im 
na sercu. Szczególnie cieszy mnie to, 
że nawet na trudne tematy potrafimy 
rozmawiać, a nie kłócić się – mówi 
wójt Jerzy Pilch.

     UG Brenna 

Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej informuje, że zgodnie z decyzją nr GL.RET.070.7.75.2018.EK wyda-
ną dnia 26 kwietnia 2018 r. przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, od dnia 27.05.2019r. obowią-
zują następujące ceny i stawki za wodę i ścieki w wysokości:

ZBGK 

1. Zaopatrzenie w wodę
- 5,00 zł brutto za 1m3 dostarczonej wody
- 7,51 zł brutto/odbiorcę/miesiąc

2. Odprowadzanie ścieków
- 6,67 zł brutto za 1 m3 odprowadzonych ścieków
- 5,48 zł brutto/odbiorcę/miesiąc

Nowe ceny i stawki za wodę i ścieki

Ulica Barujec wyremontowana
Dobiegł końca remont na-

wierzchni ulicy Barujec w Brennej. 
Teraz korzystanie z tej gminnej dro-
gi jest dużo wygodniejsze.

Remont liczącego 138 metrów 
fragmentu ulicy Barujec rozpoczął 
się na początku marca, a skończył 
w połowie kwietnia. Potem przy-
szedł czas na konieczny odbiór ro-
bót i teraz inwestycja jest defini-
tywnie zakończona. Oprócz moder-
nizacji drogowej nawierzchni wy-
konano również siedem zjazdów 
na posesje. Inwestycja, którą zreali-
zowała firma Dro-Most Marek Kunz  

z Brennej, kosztowała 60 380 zł. - 
Ten remont planowaliśmy w ubie-
głym roku, ale wówczas, z uwagi na 
kłopoty ze znalezieniem wykonawcy, 
nie udało się nam tego zadania zre-
alizować. Cieszę się, że teraz wszyst-
ko poszło sprawnie, inwestycja jest 
gotowa, a mieszkańcy tej ulicy, któ-
rzy co warte podkreślenia wsparli 
to zadanie finansowo, mogą korzy-
stać z odnowionej drogi - mówi wójt 
Brennej Jerzy Pilch.

   UG Brenna
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Agresywne zachowania dzieci i młodzieży
W dzisiejszych czasach agresja 

jest zjawiskiem powszechnym. Do-
minuje przekonanie o ekspansyw-
nej wręcz agresywnej: polityce, re-
klamie – walce o klienta, a nawet 
agresywnym oszczędzaniu, czy też 
agresywnym pozyskiwaniu klienta. 
Pokutuje przeświadczenie, iż o po-
wodzeniu świadczy agresywne eli-
minowanie przeciwników, rywali  
w zasadzie w każdej dziedzinie  
i sferze życia społecznego, zawodo-
wego. Sukces ma charakter raczej 
indywidualny, utraciliśmy zdolność 
współpracy i osiągania sukcesu gru-
powego a proces dezintegracji spo-
łecznej osłabił wszelkie mechani-
zmy nieformalnej kontroli społecz-
nej kiedyś skutecznej. Z kolei obec-
ny system socjalizacji oparty  na  
karze i nieadekwatnym nagradza-
niu nie przynosi oczekiwanego re-
zultatu. Zrozumiały niepokój rodzi-
ców, nauczycieli budzi eskalacja nie 
tylko narastających różnych form 
agresji,  przemocy dzieci i młodzie-
ży lecz również zachodzącą bruta-
lizacja negatywnych zachowań co 
za tym idzie nierzadko spotykana 
również oziębłość coraz to młod-
szych sprawców przemocy. W wy-
powiedziach młodocianych spraw-
ców przemocy dominuje: brak po-
czucia winy, własnego sprawstwa, 
przerzucanie odpowiedzialności na 
innych, wzmożona tolerancja dla 
własnych zachowań agresywnych 
(antyspołecznych), nasilone (często 
nieuzasadnione) poczucie krzywdy, 
podejrzliwość oraz nieufność wo-
bec bliskich. Irena Pospiszyl  zwra-
ca uwagę  na zachodzące prawi-
dłowości związane ze zjawiskiem 
agresji wśród młodzieży: unifikację 
grupową, unifikację płciową, miej-
sca zachodzenia zjawiska. Obecnie 
zjawisko agresji jest powszechne 
we wszystkich warstwach społecz-
nych bez względu na status spo-
łeczny zawodowy, majątkowy ro-
dzin. Natomiast  wskaźnik prze-
stępczości dziewcząt podwoił się, 
a nawet mówi się o brutalności tej 
płci.  Od kilku lat zachodzi manife-

stacja agresji  w miejscach dotych-
czas gdzie nie było przyzwolenia 
na ich prezentowanie, między inny-
mi  w szkołach, miejscach publicz-
nych.  Inspiracje do zachowań agre-
sywnych czerpane są z ogólnie do-
stępnych źródeł: drastycznych scen 
filmowych, gier komputerowych. 
Akty dręczenia rówieśników przy-
bierają różne formy od przemocy fi-
zycznej, słownej poprzez upublicz-
nianie  nagrań kompromitujących, 
ośmieszających  rówieśnika czy też 
nauczyciela. 

Zaburzenia zachowania ( jak 
można określić agresję) pojawia-
jące się u dzieci nieuchronnie nio-
są za sobą problemy w ich spo-
łecznym funkcjonowaniu to znaczy  
w realizowaniu zadań, dostosowa-
niu do pełnienia pewnych okre-
ślonych wiekiem ról społecznych  
(w tym ucznia) jak również nawią-
zywaniu relacji rówieśniczych - in-
terpersonalnych. W miarę rozwo-
ju potrzeb i sprawności  dziecka 
zmieniają się  i oczekiwania part-
nerów interakcji  wobec zaburzone-
go dziecka. Na wcześniejszych eta-
pach rozwoju dziecka problem za-
burzenia zachowania  jest w gra-
nicach indywidulanego problemu 
dziecka i jego najbliższego otocze-
nia lecz w miarę dorastania rośnie 
do rangi problemu społecznego. 
Wczesne diagnozowanie zaburzeń 
co za tym pociąga podjęcie właści-
wych, skutecznych oddziaływań te-
rapeutycznych jest jedyna skutecz-
ną drogą do przeciwdziałania poja-

wianiu się nieprawidłowych zacho-
wań wynikających z  patologii roz-
woju osobowości dziecka. Zaburze-
nia zachowania mogą objawiać się 
w różnych formach np.: agresja wo-
bec ludzi i zwierząt, niszczenie wła-
sności, oszustwo lub kradzież, po-
ważne naruszenie zasad.  Kryte-
ria zaburzeń noszą w sobie obja-
wy zachowań agresywnych nato-
miast klasyfikacja jest trzy stop-
niowa, wymienia się również dwa 
typy.  Ponadto wyróżniono w kla-
syfikacji kategorię –  „zespół nega-
tywistycznego, wrogiego i buntow-
niczego zachowania”.  Zespół ten 
objawia się różnymi zachowaniami  
w tym wymienia się: częste wpada-
nie w złość, częste kłótnie z doro-
słymi, aktywny bunt, sprzeciw lub 
odmowa do stosowania się do ży-
czeń – zasad osób dorosłych, umyśl-
ne dokuczanie innym, obwinianie 
innych za własne błędy, wzmożo-
na drażliwość, częste przejawy zło-
ści, złośliwość i mściwość.  Relacje 
dziecka przejawiającego ww. za-
chowania z otoczeniem są trudne 
ze względu na sposób jego odno-
szenia się do świata zewnętrzne-
go, który oczywiście nie akceptuje 
wyżej wymienionych zachowań za-
tem przybiera formę ataku, nega-
cji, krytyki. Sytuację diagnostycz-
ną komplikuje uwarunkowanie śro-
dowiskowe, oznacza to, że dziecko 
w domu jak i w szkole może prze-
jawiać całkowicie odmienne zacho-
wanie. Dziecko w szkole może zo-
stać zdiagnozowane jako zaburzo-
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ne  podczas gdy w domu zachowu-
je się „normalnie” i odwrotnie. Róż-
nice mogą wynikać z różnych przy-
czyn, między innymi z pełnionych 
ról społecznych, które wymagają 
zupełnie innych zachowań. Świad-
czy to o tym, że rodzice, opiekuno-
wie i wychowawcy powinni być bar-
dzo czujni aby odpowiednio zasto-
sować interwencję przede wszyst-
kim w dobrze pojmowanym intere-
sie samego dziecka. Jeżeli jeszcze 
mamy wątpliwość czym się przeja-
wia agresja to wymienię kilka za-
chowań agresywnych: werbalna 
– słowna, fizyczna, psychiczna, itp. 
objawiających się różnym nasile-
niem jak również długością trwania. 
To tylko zarys problemu. Przemoc 
definiuje się jako „silne oddziaływa-
nie na osobę lub własność w celu 
zniszczenia, ukarania lub kontro-
li” zatem aspekt fizyczny ale i psy-
chiczno-emocjonalny, często wy-
wołujący ból cierpienie, destrukcję, 
utratę cenionych wartości. J. Melli-
bruda  („Oblicza przemocy…”) wy-
różnia dwie formy przemocy: prze-
moc spontaniczną (gorącą) wynika-
jąca z gniewu i  furii oraz  przemoc 
chłodną wyrafinowaną i podejmo-
waną z premedytacją.

Przemoc występująca w gru-
pach rówieśniczych: prześladowa-
nie (inaczej tyranizowanie), któ-
re przybiera formy: werbalną czyli 
grożenie, przedrzeźnianie, obraźli-
we epitety, krzyk; fizyczną czyli bi-
cie, deptanie, kopanie, przetrzymy-
wanie; symboliczną czyli obraźliwe 
gesty, wyłączanie z grupy itp. Tyra-
nizowanie polega na zamierzonym 
intencjonalnie działaniu skrzyw-
dzenia drugiej osoby, a forma agre-
sji nie jest wynikiem prowokacji, 
jest działaniem powtarzającym się 
w jakiejś przestrzeni czasu.  Spraw-
ca jest zawsze silniejszy od ofiary, 
tę siłę określa się: biorąc pod uwa-
gę rozmiar ciała, liczbę atakujących 
osób, natężenie głosu. Zachowania 
agresywne mogą przybierać róż-
ne formy przemocy: fizycznej , psy-
chicznej itp.. Intensywność zacho-
wań zróżnicowana od przedrzeź-
niania do fizycznej agresji, często 
trudno odróżnić od przesadnej za-

bawy. Zachowania powtarzające się 
w miarę regularnie nie jako stałe. 
Przemoc określana terminem „mob-
bing” czyli osaczanie, wywieranie 
presji i nacisku, wykluczanie. Wyraz 
swoistej dyskryminacji i nie aproba-
ty, nieakceptacji danej osoby dziec-
ka. W środowiskach rówieśniczych 
dochodzi do tego typu zachowań  
z powodów ambicjonalnych lub nie 
zdrowej rywalizacji albo prozaicz-
nie - z powodu nudy. Według spe-
cjalistów „uczestniczenie w prześla-
dowaniu wywiera długotrwały ne-
gatywny wpływ zarówno na ofia-
rę jak i prześladowców”. Destruk-
tywne konsekwencje występują-
ce u ofiar to przede wszystkim ob-
niżająca się samoocena, trudność  
w koncentracji, akty autoagresji, 
bezsenność, bóle głowy i brzucha, 
moczenie nocne. Z kolei uczestnic-
two w dręczeniu słabszych skutku-
je w przyszłości  częstym angażo-
waniu się w działania aspołeczne, 
wchodzenie w konflikt z prawem  
w życiu dorosłym.  

Okres adolescencji czyli okres 
dojrzewania pomiędzy 11 a 20 ro-
kiem życia człowieka, podzielo-
ny na dwie wyraźnie zróżnicowa-
ne fazy. Faza I pomiędzy 11 a 16 ro-
kiem życia charakteryzująca  się: 
niezrównoważeniem emocjonal-
nym; zwiększoną pobudliwością; 
zmiennością motywacji; wzrostem 
krytycyzmu; chaosem przeżyć; we-
wnętrznym konfliktem pomię-
dzy potrzebą bycia osobą dorosłą 
i samodzielnym a swoistym lękiem 
przed odpowiedzialnością; poszu-
kiwaniem własnej tożsamości po-
przez eksperymentowanie; poszu-
kiwaniem i odrzucaniem celów; roz-
szerzanie sfery prywatnej; zmianą  
i dezaktualizacją autorytetów itp. 
Faza II charakteryzująca się: poszu-
kiwaniem zmian; porządkowaniem 
chaosu; stawianiem celów w życiu; 
świadomością i potrzebami inte-
lektualnymi; poszukiwaniem tożsa-
mości; z jednej strony brak wglądu 
i krytycznego spojrzenia na siebie 
a z drugiej strony uwrażliwieniem 
na niesprawiedliwość, nietoleran-
cje i przemoc; chronieniem własnej 
niezależności; planowaniem doro-

słego życia.  Zatem jak sami widzi-
my okres adolescencji jest okresem 
rozwoju, ukształtowania i uzyska-
nia dojrzałości przez młodego czło-
wieka.  Rola dorosłych,  rodziców, 
opiekunów w procesie adolescencji 
głównie polega na  emocjonalnym 
i psychicznym wsparciu udzielanym 
adekwatnie do sytuacji i potrzeb.   
E. Erikson tłumaczy, iż skutecz-
ne rozwiązanie kryzysu dorastania 
umożliwia osiągnięcie stabilnego  
i satysfakcjonującego poczucia toż-
samości jak również stawianych ce-
lów.Zatem zaburzenia nie podda-
wane działaniom edukacyjno ko-
rekcyjnym w sprzyjającym okresie 
mogą przejawiać się dysfunkcyjny-
mi , nieprawidłowymi rozwiązania-
mi okresu kryzysu: dojrzałości i toż-
samości. Brak pozytywnego mode-
lowania i emocjonalnego wspar-
cia  w rodzinach pogłębia kryzys  
i doprowadza do utrwalenia nega-
tywnej tożsamości. W śród dodat-
kowych zagrożeń należy wymienić: 
używanie alkoholu i środków psy-
choaktywnych; przedwczesna ini-
cjacja seksualna; wagarowanie,  po-
rzucanie szkoły;  zaburzenia odży-
wiania, autoagresja; próby samo-
bójcze i inne. Znany autor afory-
zmów Robert Brault  trafnie stwier-
dził, iż  „Dziecko rzadko potrzebu-
je dobrego mówcy, częściej dobre-
go słuchacza”, bycie rodzicem na-
stolatka nie jest łatwe. „Jeżeli jed-
nak rozumie się i pamięta, że okres 
dorastania jest tak samo trudny dla 
rodziców, jak i dla dziecka – to po-
łowa sukcesu”. Często słyszymy: „je-
żeli nie masz czasu dla własnego 
dziecka to wiedz diler go ma aż nad-
to”. Korzystajmy z udostępnionego   
w wersji elektronicznej na stronach 
internetu poradnika  dla rodzi-
ców: Szukaj porozumienia ze swo-
im dzieckiem:  „Bliżej siebie  - dalej 
od narkotyków”.  To od nas zależy 
jaką drogą podąży nasze dziecko! 
Nie bójmy się korzystać ze wsparcia 
psychologów, wsparcia i opinii po-
radni psychologiczno - pedagogicz-
nej, jeżeli sobie nie radzimy.  Bądź-
my świadomymi rodzicami. 

 Renata Ciemała-Sojka
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Informacje/Wydarzenia

Ogłoszenie
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Brenna dla obszaru w rejonie góry Kotarz w Brennej

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (tekst jednolity, Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicz-
nego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna dla obszaru  
w rejonie góry Kotarz w Brennej - Etap I oraz projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Brenna dla obszaru w rejonie góry Kotarz w Brennej - Etap II  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,  
w dniach: od 31 maja 2019 r. do 24 czerwca 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Brennej, ul. Wyzwolenia 77, 
43-438 Brenna, pok. 28, w godzinach: poniedziałek od 1230 do 1630, wtorek - piątek od 730 do 1130.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10 
czerwca 2019 r. w Urzędzie Gminy w Brennej o godzinie 15.00.

Osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić 
ewentualne uwagi do projektu planu miejscowego oraz prognozy oddziaływania na środowisko pod adresem:

Urząd Gminy Brenna, 
ul. Wyzwolenia 77, 
43 – 438 Brenna,
e-mail: poczta@brenna.org.pl

Uwagi mogą być wnoszone:
1) w formie pisemnej,
2) ustnie do protokołu,
3) w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 lipca 2019 r. 

Uwaga powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres oraz oznaczenie nieru-
chomości której uwaga dotyczy.

 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Brenna.

W czasie wyłożenia do publicznego wglądu projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzenne-
go Gminy Brenna dla obszaru w rejonie góry Kotarz w Brennej zostaną opublikowane na stronie BIP Urzędu Gmi-
ny Brenna.

           Wójt Gminy Brenna 

Śląska Izba Rolnicza informuje
Śląska Izba Rolnicza informuje o wyborach do izb rolniczych w dniu 28 lipca 2019 r. Dokumenty konieczne 

do wypełnienia przez Kandydatów do Rady i Komisji są dostępne na stronie internetowej Śląskiej Izby Rolniczej 
oraz w Urzędzie Gminy w Brennej.

Bliższe informacje znajdują się na stronie Śląskiej Izby Rolniczej w zakładce "Wybory do Izby 2019"
http://www.sir-katowice.pl/wybory2019-2023
           UG Brenna
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Eko-Wieści
Wypalanie traw 

Wypalanie traw jest czynem 
zabronionym w świetle ustawy  
o ochronie przyrody. Nie jest też 
sposobem na pozbycie się chwa-
stów i nie sprzyja nawożeniu gle-

by, a jedynie jej wyjałowieniu. Co 
roku przy wypalaniu traw zmniej-
sza się także bioróżnorodność.  
W ten sposób giną zwierzęta, któ-
re szukają schronienia bądź miej-

sca lęgu. Ogień przy suchej ściół-
ce i braku opadów rozprzestrzenia 
się z prędkością nawet do 15m/min. 
Giną wówczas organizmy, o których 
większość z nas nie wie, a to dzięki 
nim gleba pozostaje w dobrej kon-
dycji.

Za spowodowanie zagrożenia 
pożarowego, w którym biorą udział 
zastępy straży pożarnej można 
także słono zapłacić - Kodeks wy-
kroczeń przewiduje karę grzywny  
w wysokości do 5000 złotych. Po-
nadto, w przypadku gdy trawy wy-
pala rolnik otrzymujący dopłaty 
związane z uprawą ziemi musi li-
czyć się  ze zmniejszeniem  lub utra-
tą dofinansowania.

   Apelujemy zatem o rozsądek!
  
  UG Brenna

Przyjmowanie odpadów!
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!
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Edukacja

Dnia 14.05.2019 r. w SP 1 przy ul. 
Góreckiej odbyło się rozstrzygnię-
cie gminnego konkursu recytator-
skiego pod nazwą WIERSZE ZNA-
NE I LUBIANE. Celem konkursu było 
ukazanie piękna polskiego języka, 
popularyzacja literatury, rozwijanie 
dziecięcych talentów, doskonale-
nie mowy, rozwijanie pamięci, wy-
obraźni, wyrabianie odwagi i śmia-
łości oraz kształtowanie wrażliwo-
ści estetycznej dzieci. Konkurs był 
przeznaczony dla klas 1-3 uczniów 
gminy Brenna. Warunkiem uczest-
nictwa była  recytacja dwóch wy-
branych wierszy. Komisja konkur-
sowa miała bardzo trudne zadanie, 
ponieważ wszyscy uczestnicy byli 
bardzo dobrze przygotowani, re-
prezentowali wysoki poziom swo-
ich umiejętności. Komisja dokona-
ła oceny według ustalonego kryte-
rium: pamięciowe opanowanie tek-
stu, intonacja i modulacja głosu, in-
terpunkcja i artykulacja, postawa 
recytatora, strój ,tempo, siła głosu  
i ogólne wrażenie estetyczne. 
Zgodnie z regulaminem dokonano 
wyboru najlepszych w dwóch kate-
goriach: Kl.1  oraz klasy 2-3.   Kiedy 

uczestnicy skorzystali ze słodkiego 
poczęstunku jury wyłoniło zwycięz-
ców.

Po podliczeniu punktów uzy-
skano następujące wyniki:
KATEGORIA 1:  klasy 1
I miejsce - Julia Jaworska – ZSP 
GÓRKI WIELKIE, KL.1b
II miejsce – Jakub Majdański - ZSP 
GÓRKI WIELKIE, KL.1a
III miejsce – Agnieszka Dorda -  SP 1 
BRENNA LEŚNICA kl.1a
KATEGORIA 2: Klasy 2-3
I miejsce – Zofia Bielecka - ZSP GÓR-
KI WIELKIE,kl.2b
II miejsce – Michał Słowiok - ZSP 
GÓRKI WIELKIE, kl.2a
III miejsce – Szymon Andrejew - ZSP 
GÓRKI WIELKIE, kl.3b
2 wyróżnienia otrzymali:
Laura Hołomek – SP 1 BRENNA LE-
ŚNICA  kl. 3a
Robert Wojtyna – SP 2 BRENNA BU-
KOWA kl.3
Pozostali uczestnicy otrzymali dy-
plomy i upominki. 

Nagrody  ufundował  Wójt Gmi-
ny Brenna pan Jerzy Pilch. Dyplo-
my i gratulacje otrzymano od pani 
dyrektor ZS w BRENNEJ pani Haliny 

Gabzdyl-Pilch, która była obserwa-
torem całego konkursu. Organiza-
torkami konkursu były nauczyciel-
ki z SP 1 Brenna przy ul. Góreckiej 
panie Joanna Skiba i Jadwiga Ma-
dzia. Serdecznie dziękujemy i gra-
tulujemy wszystkim uczestnikom za 
udział i wspaniałą prezentację.    

         SP 1 Brenna

Konkurs recytatorski

W nagrodę do Brukseli
22 maja ubiegłego roku nasza 

uczennica klasy szóstej Amelia Frą-
czek wzięła udział w XVI Powiato-
wym Konkursie Wiedzy o Regionie 
pt. „Śląsk Cieszyński – moja mała 
Ojczyzna wczoraj i dziś“, który od-
był się w Szkole Podstawowej nr 1 
im. J. Korczaka w Brennej.  Konkurs 
przygotowywany i przeprowadza-
ny jest przez Koło Przewodników  
Beskidzkich i Terenowych w Cie-

szynie. Pod opieką pani Anity Ko-
trys uczennica przyswajała mate-
riał z zakresu kultury, literatury, hi-
storii, geografii, architektury, przy-
rody oraz turystyki całego obszaru 
Śląska Cieszyńskiego łącznie z Za-
olziem. Poświęcony czas i  ogrom-
ne zaangażowanie pani Anity oraz 
Amelki zaowocowało jej wygraną  
w tym konkursie. 

Fundatorem głównej nagrody – 
wyjazdu do Parlamentu UE w Bruk-
seli oraz do Amsterdamu był prof. 
Jerzy Buzek, który objął honorowy 
patronat nad konkursem.

Amelka w dniach od 31 mar-
ca do 4 kwietnia 2019 roku mia-
ła ogromną przyjemność zwiedzić 
piękną, barwną Brukselę. Zobaczyć 
najpiękniejsze zabytki i ogromne, 
nowoczesne budowle. Wiele go-

dzin spędziła w interaktywnym Mu-
zeum Historii Europy, w Parlamen-
tarium oraz w Parlamencie Euro-
pejskim, gdzie m.in. przysłuchiwała 
się obradom sesji plenarnej. Dwu-
krotnie miało miejsce spotkanie  
z prof. Jerzym Buzkiem- w Parla-
mencie oraz podczas wieczorne-
go wernisażu wystawy poświęconej 
walce ze smogiem. 

Niebywałą atrakcją było pozna-
wanie Amsterdamu podczas rejsu 
kanałami tego miasta. Na długo zo-
staną w pamięci kwitnące tulipany, 
urocze kamienice i uliczki zapełnio-
ne rowerami. 

Udział w tej kilkudniowej wy-
cieczce to niewątpliwie niezapo-
mniana przygoda Amelki.                                      

              SP2 Brenna



15 Strona 15

W
ieści znad

 Brennicy

Wieści znad Brennicy

Edukacja
Konkurs plastyczno-językowy

Laureaci Konkursu Plastycznego 
„Mieszkam w Beskidach”

14 marca w sali sesyjnej Urzędu 
Gminy Brenna Pan Wójt Jerzy Pilch 
wręczył nagrody uczniom, którzy 
zwyciężyli w konkursie plastyczno-
językowym zorganizowanym przez 
nauczycielki języka angielskiego 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Brennej 
–Magdalenę Krzempek, Gabrielę Si-
korę oraz Aleksandrę Sojkę.  Kon-
kurs polegał na wykonaniu plakatu 
na temat kultury Wielkiej Brytanii. 

Oto uczniowie, którzy zwycię-
żyli: 
I miejsce: Marta Mendrek kl 5, SP 1 
Brenna
I miejsce: Bartosz Pilch, kl 4, SP 2 
Brenna
II miejsce: Agata Kozieł kl 8, SP 1 
Brenna
II miejsce: Julia Szumielewicz kl 5a 
SP 2 Brenna
III miejsce: Roksana Holeksa, kl 8 SP 
1 Brenna
III miejsce: Antoni Marek, kl 4, SP 2 
Brenna

Wyróżnienia otrzymali: Ju-
styna Greń -kl 4, Łukasz Heller - kl 
4 i Katarzyna Barszczak - kl 8 z SP 
2 Brenna oraz Maria Cieślar -kl 8 i 
Klaudia Heller - kl 8 z SP 1 Brenna.

Serdecznie gratulujemy zwy-
cięzcom, jak i wszystkim uczniom, 
którzy wzięli udział w konkursie. 

Podziękowania składamy Gminie 
Brenna oraz wydawnictwu Oxford 
University Press za ufundowanie 
nagród w konkursie. 

 
    Magdalena Krzempek

W tym roku odbyła się już  XXVI 
edycja Finału Międzynarodowe-
go Konkursu Plastycznego „Miesz-
kam w Beskidach”, którego organi-
zatorem jest Gminny Ośrodek Kul-
tury w Świnnej.   W konkursie te-
matyka prac powinna być związana  

z jak najszerzej rozumianym termi-
nem „Beskidy”, ponadto organizato-
rzy dopuszczają wszelkiego rodza-
ju stosowane techniki plastyczne,   
z podziałem na grupy wiekowe. 
Konkurencja w tym konkursie była 
niemała, gdyż liczba uczestników 

wynosiła ponad 8.000 tysięcy. Na-
szymi laureatami zostali: Agniesz-
ka Dorda (kat. rysunek, malarstwo  
-I miejsce, kl. 1 w SP nr 1 Brenna), 
Zuzanna Macura (kat. rysunek, ma-
larstwo -II miejsce,  kl. 3 w SP nr 1 
Brenna), Dorian Podziewski (kat. ry-
sunek, malarstwo -III miejsce, kl. 4  
w SP nr 1 Brenna), Dominika Bąk 
(kat. rysunek, malarstwo –III miej-
sce, kl. 5 w SP nr 1 Brenna), Anto-
ni Stroński (kat. kolaż-wyklejan-
ka- III miejsce, „zerówka” w SP nr 1 
Brenna), Wiktoria Nowicka (kat. ko-
laż-wyklejanka- I miejsce, kl. 1 w SP 
nr1 Brenna), Natalia Horzyk (kat. 
kolaż-wyklejanka – I miejsce, kl. 7  
w SP nr 1 Brenna), Patrycja Sikora 
(kat. makieta –I miejsce, kl. 5 w SP 
nr 1 Brenna), Lena Filip (kat. makie-
ta –III miejsce, „ zerówka” w SP nr 1 
Brenna), Szymon Cieślar (kat. ma-
kieta-I miejsce, kl. 7 w SP nr 1 Bren-
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na), Małgorzata Cieślar (kat. makie-
ta –II miejsce, kl. 5 w SP nr 1 Bren-
na), Amelia Frączek (kat. fotogra-
fia- II miejsce,  kl. 7 w SP nr 1 Bren-
na), Justyna Greń (kat. rysunek, ma-
larstwo –III miejsce, kl. 4 w SP nr 2 
Brenna), Martyna Ciupka (kat. ko-
laż-wyklejanka- II miejsce, kl. 3  
w SP nr 2 Brenna), Klaudia Czopek 
(kat. kolaż-wyklejanka-III miejsce, 
kl. 4 w SP nr 2 Brenna), Nikola Jarzą-
bek (kat. kolaż-wyklejanka –I miej-
sce, kl. 6 w SP nr 2 Brenna) Agniesz-
ka Moskała (kat. nicią malowane –III 
miejsce, kl.  6 w SP nr 2) Wyróżnie-
nia otrzymali: Józef Staś (wyróżnie-
nie dyrektora, kl. 5 w SP nr 1 Bren-
na), Julia Jaworska (wyróżnienie dy-
rektora, kl. 3 w SP nr 1 Brenna),  Kin-
ga Herzyk (kat. rysunek, malarstwo, 
kl. 1 w SP nr 1 Brenna), Wiktoria 
Greń (kat. rysunek, malarstwo, kl. 

5 w SP nr 1 Brenna), Nikola Holeksa 
(kat. rysunek, malarstwo, kl. 5 w SP 
nr 1 Brenna), Karol Główczak (kat. 
kolaż-wyklejanka,  lat 5, oddział 
przedszkolny w SP nr1 Brenna), To-
masz Horzyk (kat. kolaż-wyklejan-
ka, „zerówka” w SP nr1 Brenna), 
Klaudia Jaworska (kat. kolaż-wykle-
janka, kl. 3 w  SP nr 1 Brenna), Ma-
ciej Żurek (kat. kolaż-wyklejanka, 
kl. 2 w SP nr1 Brenna), Marta Men-
drek (kat. formy przestrzenne, kl. 5 
w SP nr 1 Brenna), Laura Hołomek 
(kat. makieta, kl. 3 w SP nr 1 Bren-
na), Agata Cieślar (kat. makieta, kl. 4 
w SP nr1 Brenna), Kacper Greń (kat. 
makieta, kl. 3 w SP nr 1 Brenna), Zu-
zanna Małysz (kat. makieta, kl. 4  
w SP nr 1 Brenna),  Magdalena Dy-
jak (kat. rysunek-malarstwo,  kl. 6 
w SP nr 2 Brenna), Kajetan Zorem-
ba (kat. rysunek-malarstwo, „zerów-

ka” w SP nr 2 Brenna), Nicole Cie-
ślak (kat. rysunek-malarstwo, kl. 3 
w SP nr 2 Brenna), Alicja Pasterny 
(kat. rysunek-malarstwo, kl. 3 w SP 
nr 2), Karolina Madzia (kat. rysunek-
malarstwo, kl. 1 w SP nr 2 Brenna), 
Weronika Holeksa (kat. formy prze-
strzenne, kl. 4 w SP nr 2 Brenna), 
Magdalena Greń (kat. fotografia, 
kl. 7 w SP nr 2 Brenna). Finalistów  
konkursu zaproszono do Domu 
Narodowego w Cieszynie, gdzie  
w dniu 8 maja  tego roku, odby-
ło się uroczyste wręczanie nagród. 
Nagrody, jak co roku zostały zaku-
pione przez Gminę Brenna.  Pan Je-
rzy Pilch Wójt Gminy Brenna skła-
da gratulacje wszystkim laureatom  
i wyróżnionym uczestnikom Mię-
dzynarodowego Konkursu Plastycz-
nego „Mieszkam w Beskidach”.  

      Olga Kowalik

I Breńsko-Górecka Noc Muzeów
2 maja odbyła się historyczna 

I Breńsko-Górecka Noc Muzeów. 
Tym samym Gmina Brenna dołą-
czyła do grona ponad 140 pol-
skich miast i miejscowości, w któ-
rych co roku w maju organizuje się 
tego typu wydarzenie. Noc Muze-
ów w Europie ma już ponad dwu-
dziestoletnią tradycję, natomiast  
w Polsce pierwszą tego typu im-
prezę zorganizowano w 2004 roku 
w Poznaniu. Noc Muzeów to wy-
darzenie kulturalne, polegające na 
otwarciu muzeów, galerii i insty-
tucji kultury, jednego konkretne-
go dnia, w godzinach wieczornych 

i nocnych. Zwiedzanie większości 
obiektów jest wówczas  możliwe za 
darmo, a organizatorzy przygoto-
wują często specjalne atrakcje bądź 
udostępniają miejsca, których nie 
można zobaczyć na co dzień.

I Breńsko-Górecka Noc Muzeów 
została zorganizowana z inicjatywy 
Muzeum Zofii Kossak-Szatkowskiej 
w Górkach Wielkich, a jej współor-
ganizatorami były następujące in-
stytucje i stowarzyszenia: Ośrodek 
Promocji, Kultury i Sportu Gminy 
Brenna, Chlebowa Chata w Górkach 
Małych, Fundacja im. Z. Kossak oraz 
Centrum Kultury i Sztuki „Dwór Kos-

saków” w Górkach Wielkich, kościół 
rzymsko-katolicki pw. św. Jana Ne-
pomucena w Brennej Leśnicy, Ko-
zia Zagroda w Brennej, Ochotnicza 
Straż Pożarna w Górkach Wielkich, 
PGL LP Nadleśnictwo Ustroń, Sto-
warzyszenie Górecki Klub Przyrod-
niczy, Szkoła Podstawowa nr 1 im. 
J. Korczaka w Brennej oraz Towa-
rzystwo Miłośników Brennej i Górek 
„Jodła”. Honorowy patronat nad im-
prezą objął Wójt Gminy Brenna Je-
rzy Pilch.

Celem Nocy Muzeów jest pro-
mocja wartości historycznych, kul-
turowych i przyrodniczych Gmi-
ny Brenna, stąd nieprzypadkowo 
wybrany termin – środek majowe-
go weekendu, aby zarówno miesz-
kańcy, jak i goście mogli skorzystać  
z bogatej listy atrakcji. Choć w gmi-
nie mamy tylko jedno maleńkie Mu-
zeum, uczestnicy Nocy Muzeów nie 
narzekali na nudę! 

 Na najmłodszych zwiedzających 
w góreckim Parku Kossaków cze-
kał skrzat Kacperek – bohater ba-
śni Zofii Kossak. Ponad siedemdzie-
siąt dzieci wraz z opiekunami wzię-
ło udział w grze plenerowej, pole-
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gającej na szukaniu ukrytych na te-
renie parku postaci z książki. W na-
grodę otrzymały pamiątkowe przy-
pinki z tytułem przyjaciół Kacperka. 
O godzinie 19.00 przy Muzeum Zo-
fii Kossak-Szatkowskiej została uro-
czyście rozpoczęta Noc Muzeów. 
Otwarcie swoją obecnością uświet-
nił Wójt Gminy Brenna Jerzy Pilch 
oraz organizatorzy wydarzenia: 
Dyrektor OPKiS Katarzyna Macu-
ra, Nadleśniczy Ustroński Leon Mi-
jal, przedstawicielka Fundacji im. Z. 
Kossak oraz Stowarzyszenia Górec-
ki Klub Przyrodniczy Natalia Kisza, 
nauczycielka Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Brennej Anna Staniek-Po-
cha oraz delegacja strażaków z pre-
zesem góreckiej OSP Ryszardem 
Główczakiem na czele. Po wykona-
niu pamiątkowego zdjęcia wszyst-
kich zgromadzonych, zwiedzający 
mogli obejrzeć wnętrza ostatnie-
go domu Zofii Kossak-Szatkowskiej.  
Z okazji jubileuszu 130. rocznicy 
urodzin pisarki, została też otwarta 
wystawa czasowa „Grunt to rodzin-
ka”, która prezentuje mniej i bar-
dziej znanych członków jej rodziny. 

Wielką atrakcją dla miłośników pie-
szych wycieczek był nocny spacer 
przyrodniczo-historyczny po górze 
Bucze. Ponad osiemdziesiąt osób 
przez trzy i pół godziny słucha-
ło opowieści Natalii Kiszy (Funda-
cja im. Zofii Kossak), Tomasza Jon-
derko (Górecki Klub Przyrodniczy) 
oraz Wojciecha Grajewskiego (To-
warzystwo Brennej i Górek „Jodła”). 
W czasie nocnej wędrówki można 
było zobaczyć kilkadziesiąt nieto-
perzy, wylatujących z wieży kościo-
ła pw. Wszystkich Świętych w Gór-
kach, budynek słynnej przedwojen-
nej szkoły harcerek na Buczu, okopy 
z 1919 i 1939 roku, a także w świetle 
czołówek poznać bliżej mieszkań-
ców góry Bucze. Niektórych udało 
się usłyszeć, zaobserwować, a na-
wet… powąchać!

Wielką gratką dla zwiedzających 
w różnym wieku była wizyta w re-
mizie Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Górkach Wielkich. Można tam 
było podziwiać wyjątkową wysta-
wę rekwizytów oraz sprzętów po-
żarniczych krajowych i zagranicz-
nych z prywatnych zbiorów straża-

ków-pasjonatów. Natomiast przed 
budynkiem strażnicy wyekspono-
wano wozy bojowe, udostępnione 
przez właścicieli Chlebowej Chaty, 
które można było obejrzeć, a nawet 
usiąść za kierownicą i zrobić sobie 
pamiątkowe zdjęcie.

Kto chciał zobaczyć i doświad-
czyć, jak wyglądała tradycyjna pod-
cieszyńska wieś, odwiedził Chlebo-
wą Chatę w Górkach Małych. W ra-
mach trzech godzinnych pokazów 
ekspozycje: „Dawno temu na wsi”, 
„Straszny Młyn” i „Ginące zawody” 
zobaczyło ponad dwieście osób. 
Grupa chętnych była tak duża, że 
ze względu na ograniczoną prze-
strzeń, nie wszyscy się zmieścili.

Podobnie było ze zwiedzaniem 
Dworku Myśliwskiego „Konczaków-
ka” w Brennej, administrowanym 
przez Nadleśnictwo Ustroń. Daw-
na siedziba światowej sławy kolek-
cjonera Bruno Konczakowskiego to 
perła architektury tyrolskiej w Pol-
sce. Nic zatem dziwnego, że moż-
liwość zwiedzania obiektu z prze-
wodnikiem spotkała się z ogrom-
nym zainteresowaniem – w cią-
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gu sześciu godzin ponad dwieście 
pięćdziesiąt osób w dwudziestu 
grupach obejrzało zabytkowy dwo-
rek.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ja-
nusza Korczaka w Brennej zaprosi-
ła zwiedzających do obejrzenia wy-
staw okolicznościowych. Około sto 
pięćdziesiąt osób zwiedziło ekspo-
zycje „Klasa w dawnym stylu”, „Bren-
na na starej fotografii”, „Janusz Kor-
czak – prekursor współczesnej my-
śli pedagogicznej”, „Legendy Ślą-
ska Cieszyńskiego” i „Twórczość na-
szych uczniów”. Dużym zaintereso-
waniem, nie tylko wśród najmłod-
szych, cieszyło się obserwatorium 
nietoperzy, mieszczące się na stry-

chu budynku. Tam z bliska moż-
na było zobaczyć dwa gatunki nie-
toperzy: podkowce małe oraz noc-
ki duże. 

Dla zwiedzających do późnych 
godzin nocnych był także otwarty 
kościół rzymsko-katolicki pw. św. 
Jana Nepomucena, z odrestaurowa-
nym ołtarzem głównym,  położony 
w urokliwej części Brennej – Leśni-
cy.

W samym centrum Brennej na 
miłośników tradycji czekało kil-
ka atrakcji. W Koziej Zagrodzie po-
nad osiemdziesiąt osób oglądało, 
jak dawniej wyrabiano ser w koly-
bie pasterskiej na żywym ogniu. 
Wielu gości odwiedziło Beskidz-

ki Dom Zielin „Przytulia”, gdzie sta-
ła wystawa oraz herbarium pokazu-
je funkcjonowanie ziół w kulturze 
i życiu codziennym górali śląskich. 
Ogromną publiczność zgromadził 
też spektakl plenerowy „Aż stanie 
się światłość” – o tożsamości breń-
skich górali, w oprawie muzycznej 
kapeli „Maliniorze”. 

Podsumowując – pierwszą edy-
cję Breńsko-Góreckiej Nocy Mu-
zeów należy uznać za udaną. Jeśli 
ktoś nie zdążył zobaczyć wszystkie-
go, nie powinien się martwić. Mamy 
nadzieję, że za rok znów się spotka-
my, podczas drugiej edycji naszego 
wydarzenia.

       Diana Pieczonka-Giec

Przedstawiciele „Bazy Talentów” 
na cieszyńskich przeglądach

7 i 8 maja przedstawiciele grup 
działających w ramach „Bazy Talen-
tów” OPKiS zaprezentowali swo-
je umiejętności podczas 2 odby-
wających się w Cieszynie przeglą-
dów. Pierwszym z nich były elimina-
cje do „Śląskiego Śpiewania”, w któ-
rych wzięła udział Dziewczęca Gru-
pa Śpiewacza „Sójki” z DZR „Mała 
Brenna”. Efektem tego przesłucha-
nia jest zaproszenie grupy na fi-
nał przeglądu oraz Europejski Kon-
kurs „Rozśpiewany Śląsk” 9 czerw-
ca w Koszęcinie. Drugim przeglą-
dem był Powiatowy Przegląd Dzie-
cięcych i Młodzieżowych Zespołów 
Artystycznych Śląska Cieszyńskie-
go, który odbył się jak co roku w Te-

atrze im. Adama Mickiewicza w Cie-
szynie. Na deskach teatru wystąpiła 
grupa teatralna prowadzona przez 
Magdalenę Matula-Kisiała oraz 
dwie grupy DZR „Mała Brenna”. Jury 

przeglądu przyznało młodzieżowej 
grupie „Małej Brennej” III miejsce,  
z czego jesteśmy bardzo dumni.

  Anna Musioł
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100 lat Związku Podhalan w Polsce  

„Posiady nad Brennicą”
Lata sąsiadujące z 100 roczni-

cą odzyskania przez Polskę nie-
podległości obfitują w wiele jubi-
leuszy instytucji, które powstały 
wraz z Niepodległą Polską. Jedną 
z nich jest Związek Podhalan, któ-
rego 100-lecie powstania przypa-
dło na rok 2019. Rocznica ta obfi-
tuje w liczne wydarzenia folklory-
styczne, z których jedno odbyło się 
w Gminie Brenna. Mowa tu o „Posia-
dach nad Brennicą”, które z inicjaty-
wy Oddziału Górali Śląskich, ogni-
ska w Brennej odbyły się 1 maja.  
Z tej okazji Gminę Brenna odwie-
dziło wiele delegacji różnych regio-
nów polskiej góralszczyzny. 

Delegacje te były widoczne już 
podczas przemarszu przez centrum 
Brennej, który rozpoczął „Posiady”. 
Barwny korowód liczył sobie oko-
ło 200 osób, z których najliczniejszą 
grupą były oczywiście zespoły re-
gionalne: Brenna im. Józefa Macha, 
Regle im. Jana Jędrola z Poronina, 
Komes z Kędzierzyna-Koźla, Jurgów 
ze Spisza oraz Bielsko z Bielskiego 
Centrum Kultury. 

Kiedy korowód dotarł na sce-
nę Amfiteatru rozpoczęła się część 
oficjalna, czyli przemówienia za-
proszonych Gości – gospodarzy re-
prezentował Wójt Gminy Brenna Je-
rzy Pilch, Starosta Cieszyński Mie-
czysław Szczurek oraz Dyrektor Re-
gionalnego Ośrodka Kultury w Biel-
sku-Białej Lesław Werpachowski. 
Z ramienia Związku Podhalan wy-
powiedzieli się przedstawiciele Za-
rządu Głównego oraz Prezes Góra-
li Śląskich Zygmunt Greń. Rys histo-
ryczny góralszczyzny w Beskidzie 
Śląskim, a szczególnie w Brennej 
przedstawił też Wojciech Grajewski. 

Po części oficjalnej konferan-
sjer – Szymon Pilch oraz koordy-
nator i dusza wydarzenia – Bogu-
sław Lalik zapowiedzieli rozpoczę-
cie koncertów zespołów. A te, choć 
już piękne i niezwykle barwne były 
tylko przedsmakiem do finału im-
prezy – potyczek góralskich, w któ-

rych reprezentacje zespołów „prze-
krzykiwały” się na widowiskowe, 
spektakularne tańce ( jak podhalań-

ski zbójnicki w wykonaniu… dziew-
cząt) i piękne oraz dowcipne zaśpie-
wy. Znalazł się też czas, by przepro-
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wadzić dawno niewidziany już zwy-
czaj „pasowania na górala” w wyko-
naniu zespołu „Kotarzanie” na Józe-
fie Deleżyńskim – wokaliście z Ka-
nady, którego korzenie sięgają do 
Gminy Brenna. Zjawił się na „Posia-
dach”, wystąpił z recitalem muzycz-
nym oraz przeszedł szereg wyzwań, 
po sprostaniu którym dostał koszu-

lę, kapelusz i łobuszek góralski oraz 
oficjalne gratulacje Górali Śląskich.

Imprezie sprzyjała też pogoda, 
dzięki czemu całość wypadła świet-
nie. Dziękujemy inicjatorom akcji, 
zespołom za piękne występy, całej 
obsłudze (składającej się głównie 
z Grupy Artystycznej „Brucliki”) za 
wszelką pomoc. Ukłony wysyłamy 

również sponsorom akcji – Bankowi 
Spółdzielczemu w Skoczowie, Spół-
dzielni „Brenna”, Centrum Aktywne-
go Wypoczynku „Kotarz Arena”, fir-
mie ScanMark, Zygmuntowi Gre-
niowi oraz odpowiedzialnej za posi-
łek dla artystów Elżbiecie Hubczyk.

   OPKiS

Kultura

Reklama w miesięczniku  
„Wieści znad Brennicy” 

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

10gr/szt. netto – wkładki, ulotki do gazety
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4 maja po raz kolejny zapropo-
nowaliśmy majówkę ze śląskim ak-
centem. Pogoda nas do końca nie 
rozpieściła, lecz swoimi występami 
rozchmurzyli Brenną artyści – Pa-
weł Siluk Steiner, który tak napraw-
dę pochodzi z Gdańska i wcześniej 
nie miał styczności z gwarą ślą-
ską, ale bardzo polubił region ślą-
ski i został tu bardzo ciepło przy-
jęty. Artysta uwielbia miasto Kato-
wice i mówi, że mógłby tam miesz-
kać. Jego kultowa piosenka „Facet 
po czterdziestce” zajmuje wysokie 
miejsce na listach śląskich przebo-
jów. Kolejni artyści na scenie nasze-
go amfiteatru to „Duet Karo”, który 
tworzy przemiłe małżeństwo z Cho-

rzowa – Ela i Stefan Witkowscy. Ze-
spół istnieje już 15 lat, a państwo 
Witkowscy są małżeństwem od po-
nad 20 lat. Na co dzień normalnie 
pracują, a muzyka jest dla nich roz-
rywką i odskocznią od rzeczywi-
stości. Od wielu lat ich muzyka jest 
uwielbiana przez miłośników ślą-
skich szlagierów. Ostatnim wyko-
nawcą był Krzysztof Koniarek, któ-
ry stawia na spokojne i romantycz-
ne melodie. Pan Koniarek tak, jak 
Pan Siluk Steiner nie pochodzi ze 
Śląska. Wokalista pochodzi z Wiel-
kopolski i nie funkcjonuje tylko na 
rynku śląskim, ale ogólnopolskim  
i za granicą. Artysta jest doświad-
czonym muzykiem, który wydał 

wiele przebojów, płyt oraz nagrał 
wiele teledysków. Pan Krzysztof 
stara się śpiewać głównie o szczę-
ściu i miłości, a jego utwory często 
skłaniają do refleksji.

Kolejny rok z rzędu nasza śląska 
majówka przyciągał wielu fanów 
śląskiej muzyki, oczywiście nie za-
brakło tańców pod sceną. Całą im-
prezę poprowadził prezenter radio-
wy Piotr Scholz. Serdecznie dzięku-
jemy artystom za wspaniałe wystę-
py oraz wszystkim gościom, którzy 
odwiedzili naszą gminę. 

   OPKiS
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Kwietniowe wydarzenia w „Przytuli”
Cykl wykładów 

„Ziołowe zauroczenie”
W kwietniu rozpoczęły się w na-

szej „Przytulii” cykliczne spotkania 
z zielarką. Dyplomowana fitotera-
peutka Magdalena Mildner - propa-
gatorka ziołolecznictwa i medycy-
ny holistycznej opowiadała o prak-
tycznym zastosowaniu ziół. Pierw-
szy wykład nosił tytuł „Wiosen-
ne kuracje ziołowe”, a w jego trak-
cie można się było wiele dowidzieć  
o wiosennym oczyszczaniu przy 
użyciu odpowiednich roślin. Wszy-
scy obecni chętnie wysłuchali też  
o tym, jakie zioła wspomagają od-
chudzanie oraz jak je stosować by 
uniknąć efektu odwrotnego od za-
mierzonego. W czasie wykładu po-
jawiło się oczywiście wiele innych 
ziołowych wątków i cały szereg py-
tań o sposoby ich użycia dlatego 
idea będzie kontynuowana.  Zapla-

nowane są jeszcze dwa takie spo-
tkania: „Zdrowa skóra na lato” o za-
bezpieczaniu skóry przed szkodli-
wym wpływam promieniowania UV, 
nawilżaniu, odżywianiu i natural-
nych kosmetykach oraz "Lato-czas 
na budowanie odporności". Zapra-
szamy serdecznie do udziału.

Teatrzyk „W poszukiwaniu 
piegów Pana Kleksa”

Przedstawienie oparte o wspa-
niałą lekturę jaką jest „Akademia 
Pana Kleksa”. Dzieci jak i rodzice zo-
stali przeniesieni do bajkowej kra-
iny, którą można znaleźć jedynie  
w książkach Jana Brzechwy. Dzieci 
poznały szpaka Mateusza i Adasia, 
po czym dały się wciągnąć w roz-
wiązywanie zagadki tajemniczego 
zaginięcia piegów Pana Kleksa. Ro-
dzice i dzieci jak zwykle świetnie sią 
bawili. Następnym razem, aktorzy 

zabiorą dzieci w bajkową podróż  
w przedstawieniu „Gburek w Kra-
inie Mydła”

Warsztaty z robienia 
palmy wielkanocnej

Ostatnia niedziela Wielkiego Po-
stu (Kwietnio Niedziela) nie obej-
dzie się bez "palmy". Przypisywa-
no jej wielką moc. Wierzono, że 
wzmacnia wegetację roślin i chro-
ni domostwo, służyła do wielu ma-
gicznych zabiegów, dlatego pod 
żadnym pozorem nie wolno jej było 
wyrzucać. Taką palmę należało wy-
konać w Wielką Sobotę i tym razem 
tradycji stało się zadość. Uczestnicy 
warsztatów dowiedzieli się jak po-
winna wyglądać tradycyjna, góral-
ska palma i jakie jest znaczenie uży-
tych do jej zrobienia roślin. Stanęli-
śmy na głowie, żeby zapewnić od-
powiednią ilość siedmiu rodzajów 
gałązek bo frekwencja przerosła 
nasze oczekiwania. My jednak bar-
dzo się z tego cieszymy i chętnie or-
ganizujemy kolejne warsztaty. Naj-
bliższą okazją będzie wspólne ro-
bienie wianków świętojańskich 29 
czerwca o godz. 10:00

Monodram „Usta Weroniki  
– zupełnie nieznane  

modlitwy Zofii Kossak”
Gościliśmy w Przytulii niezwykły 

spektakl, którym Fundacja im. Zofii 
Kossak wraz ze Studiem Sztuki Bo-
gusława Słupczyńskiego postano-
wiła uczcić pamięć Zofii Kossak. Au-
tor, dramaturg Artur Pałyga ukazał 
pisarkę jako osobę pełną sprzecz-
ności i rozdartą wewnętrznie, o bar-
dzo bogatej osobowości, świado-
mą otaczającej ją, czasem niezwy-
kle dramatycznej rzeczywistości.  
W rolę Zofii Kossak wcieliła się Jo-
anna Gruszka, zaś spektakl wyreży-
serował Bogusław Słupczyński. Wi-
dowisko było niezwykłe. Ascetycz-
ne rekwizyty a przy tym wyrazista 
ekspresja gry aktorskiej, zachwyci-
ły zebraną publiczność. 

   OPKiS
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Inaugarcja XII Wieczorów 

Muzycznych w Leśnicy
 Niedzielny wieczór 5 maja dał 

nam piękne zwieńczenie tegorocz-
nej majówki. W Kościele pw. Św. 
Jana Nepomucena w Brennej Leśni-
cy odbył się koncert inaugurujący 
tegoroczny, XII już cykl Wieczorów 
Muzycznych w Leśnicy, których ini-
cjatorem i kierownikiem artystycz-
nym jest Paweł Seligman. Publicz-
ność wypełniła niewielką świątynię, 

bo jak zwykle program wydarzenia 
był niezwykle atrakcyjny. Na orga-
nach zagrał Jakub Garbacz  z Łodzi 
a na akordeonie młody wirtuoz An-
drzej Caniboł z Gołkowic. Publicz-
ność wysłuchała utworów J. S. Ba-
cha, D. Buxtehude, W. Własowa. Na 
bis doczekaliśmy się również – jak 
zwykle – niespodzianki. Ostatni 
utwór Jakub Garbacz wykonał już 

nie jako organista a jako… śpiewak, 
zachwycając swym głosem zebra-
nych. Dziękujemy za gościnę Pro-
boszczowi Parafii w Brennej Leśni-
cy. Kolejny koncert odbędzie się 23 
czerwca o godzinie 18:00. Zapra-
szamy!

   OPKiS
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Maj zapewnił nam bardzo prze-
plataną pogodę. Na szczęście 11 
maja była ona piękna, dzięki czemu 
Redyk w bacówce państwa Juchów 
na Buczu cieszył się dużym zaintere-
sowaniem mieszkańców i turystów. 
Malownicza okolica i cudowna, ma-
jowa łąka dały obecnym szansę nie 
tylko na zobaczenie kawałka kultu-
ry wołoskiej, ale też przyjemny wy-
poczynek i relaks.

Wydarzenie rozpoczęła modli-
twa, prowadzona przez Ks. Probosz-
cza Romana Berke. Po odczytaniu 
fragmentu pisma świętego odby-
ło się tradycyjne poświęcenie stada 
owiec przed wyjściem na hale. Mo-
dlitwa towarzyszyła pasterzom od 
zawsze. Redyki wiosenne, czyli mie-
szanie owiec, polegały na oddawa-
niu stad różnych gazdów jednemu 
pasterzowi – Baczy, który miał nad 
nimi sprawować opiekę przez cały 
sezon pasienia na okolicznych gro-
niach. Owce, po policzeniu i zazna-
czeniu, do kogo należą, były łączo-
ne w jedno stado. By gromada czu-
ła się jednością pasterze okadza-
li je dymem ze specjalnej mieszan-
ki ziół, która nadawała im wspólny 
zapach.

Następnie z uroczym progra-
mem pasterskim wystąpił Dziecię-
cy Zespół Regionalny „Mała Bren-
na”, który na kwietnej łące wyglądał 
dokładnie tak, jakby wyjęto małych 
górali z ich naturalnego środowiska 
przed 100 czy 200 laty. Dzieci z „Ma-
łej Brennej” zaprosiły też do wspól-
nego wykonania jednego z paster-
skich, polanowych tańców – „Czwo-
roka”, dzięki czemu przez chwilę 
niemal wszyscy obecni mogli się 
poczuć, jakby odbyli podróż w cza-
sie. 

Podczas Redyku niespodzianie 
pojawił się również uczestnik pro-
gramu „Mam Talent”, Jacenty Igna-
towicz – multiinstrumentalista  
i gawędziarz ludowy rodem z Ży-
wicczyzny. Zaprezentował on całe 
mnóstwo pasterskich instrumen-
tów – listki, piszczałki, śpiewają-
cą piłę, dudy i trombitę. Ten ostat-

ni instrument był też głównym ak-
torem konkursu gry. Każdy uczest-
nik Redyku mógł sprawdzić, czy gra 
na trombicie jest trudna… I zdania 
w tej kwestii pozostały podzielone. 
A dyskutowano to trudne zagad-
nienie, słuchając żywiołowego kon-
certu naszej rodzimej Kapeli „Ma-
liniorze”, która porwała zebranych 

uczestników imprezy do wspólnej 
zabawy. 

Redyk na Buczu był niezwykle 
udany, co dobrze prognozuje ko-
lejnym pasterskim imprezom, które 
odbędą się w tym roku w Brennej.

   OPKiS

Kultura
Redyk na Buczu
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Beskidzka epopeja. Dzieje Hellerów z Huty cz. 2

Przedstawiamy ciąg dalszy 
opowieści o trzech wiekach obec-
ności w Brennej rodu Hellerów, 
ostatnich hutników szkła we wsi. 
Rodzina ta począwszy od 1650 
roku i protoplasty – Jana Höela-
ra, w ciągu kilku pokoleń w peł-
ni zaadoptowała się do miejsco-
wych warunków,  integrując się  
z lokalnym społeczeństwem, 
przyjmując wołoską kulturę miej-
scowego ludu, jego słowiański ję-
zyk oraz katolicką religię. Jej nie-
zbyt duże, ale prężnie działają-
ce gospodarstwo w centrum wsi, 
w połączeniu ze statusem „wol-
nych zagrodników” (zwolnionych 
z pańszczyzny za cenę opłacania 
wysokiego czynszu) predestyno-
wało przedstawicieli rodu do gro-
na lokalnej elity. Ów fakt objawił 
się w pełni, gdy jej członkowie za-
angażowali się na przełomie XIX 
i XX wieku w społeczno-gospo-
darczą odbudowę wsi. Jej przed-
stawiciele zasłynęli już wówczas 
jako oddani Polsce patrioci, co 
potwierdziło się w czasie II woj-
ny światowej, kiedy rodzina po-
niosła znaczne ofiary z rąk nie-
mieckich. Śmierć poniósł m.in. 
Karol Heller, twórca breńskiego 
oddziału partyzanckiego ZWZ-AK 
„Wędrowiec” (a także jego bracia 
– Stanisław i Wincenty), zaś ich 
bliscy, na czele z siostrą – Marią 
Kawik (określaną jako „Beskidzka 
Antygona”, czy „Matka Partyzan-
tów”), musieli się ukrywać (bądź 
byli aresztowani i zesłani do obo-
zów koncentracyjnych), pozosta-
wiając na łasce losu liczne rodzi-

ny, w tym nieletnie dzieci. 

Dzieje Hellerów „z Huty”
Szczegółowe omówienie lo-

sów Hellerów „z Huty” rozpocznie 
się od przedstawienia sylwetki Ja-
kuba Hellera starszego, założycie-
la gospodarstwa nr 44, wydzielo-
nego z gruntu dawnej huty. Jakub 
był czwartym synem luteranina Je-
rzego i katoliczki Anny Greń. Uro-
dził się w Brennej, ochrzczony zo-
stał natomiast 20 marca 1749 roku 
w Grodźcu Śląskim, bądź też w fi-
lialnym kościele w Górkach Wiel-
kich1. Był przedstawicielem czwar-
tego znanego nam pokolenia rodzi-
ny Hellerów w Brennej. 10 listopada 
1772 roku Jakub ożenił się z kato-
liczką Marianną Heczko (*20 II 1753, 
†5 II 1806)2, córką Jerzego i Ewy, 
półzagrodników spod numeru 773. 

Jakub od roku 1775 był właści-
cielem jednej czwartej gruntu za-
grodniczego przodków, noszące-
go dawniej numer 43. Była to poło-
wa ojcowskiego majątku, nabyta za 
cenę 50 talarów, kwotę równą tej, 
jaką wcześniej zapłacił jego starszy 
brat Jan za swoją część gospodar-
stwa4. Na tej ziemi przyszło Jakubo-
wi, a później jego potomkom, żyć  
i gospodarować aż do XXI wieku. 

Gospodarstwo przejęte przez Ja-
kuba od lat siedemdziesiątych XVIII 
wieku było uważane za osobne  
i niezależne od jego głównej części 
ojcowizny, o czym świadczył nada-
ny mu przez urzędników adres: 
Brenna 44 ( jedynie księża w metry-
kach kościelnych wyłamywali się z 
takiego porządku przez blisko pół 

wieku, stosując w odniesieniu do 
niego stary numer – 43). 

Z małżeństwa Jakuba i Marianny 
przyszło na świat kilkoro dzieci. Ko-
lejno: Jan (*17 VII 1774 †9 IV 1787)5, 
Jerzy (*ok. 1777 †23 I 1786)6, Anna 
(*30 VII 1779)7, Jakub (*21 V 1783 †5 
XII 1784?/23 VII 1836?)8, Paweł (*24 
VI 1787 †30 VI 1795)9. W księgach 
metrykalnych, poświadczających 
narodziny dzieci dziedzica „Huty”, 
tenże określany jest jako ćwierć lub 
półzagrodnik (początkowo – „1/4 
hortulanus”, później jednak nie-
konsekwentnie: „1/2 hortulanus”  
i znów „1/4 Gartner”). Nie wiadomo 
kiedy dokładnie zmarł Jakub Hel-
ler, gdyż ogranicza nas w tej kwe-
stii brak źródeł. Ponieważ nie udało 
się odnaleźć metryki śmierci Jaku-
ba, możemy jedynie przypuszczać, 
iż zmarł on w jakiś czas po swej 
małżonce – Mariannie, pochowanej  
w roku 180610.

Najważniejszą jednak kontro-
wersją i zagadką związaną z po-
stacią Jakuba Hellera, jest problem 
tego, czy doczekał się on dorosłe-
go sukcesora, któremu mógł prze-
kazać majątek. Odpowiedź nie jest 
łatwa, gdyż źródła przeczą sobie  
w tej sprawie. Z metryk kościelnych 
wiemy bowiem, iż kolejni jego sy-
nowie umierali w młodym wieku  
i teoretycznie, żaden z nich nie do-
żył dorosłości. Potencjalni dziedzi-
ce – Jan, Jerzy i Jakub zmarli jesz-
cze w latach 80. XVIII wieku, a ostat-
ni – Paweł, w roku 1795. Tymczasem 
jednak z innych źródeł wiemy, iż 
ród ten nie wygasł, lecz w dalszym 
ciągu, po śmierci Jakuba, gospo-

1. Parafia rzymskokatolicka pw. św. Bartłomieja w Grodźcu Śląskim (dalej: PBG), Metryki chrztów, t. 4, s. 9.
2. W metryce śmierci podano błędny wiek zmarłej (49 lat), sugerując iż urodziła się ona około roku 1757. W tym czasie jednak przy chodzi-
ło już na świat jej młodsze rodzeństwo: Jan (1755), Zuzanna (1757), Adam (1758) Heczko, sama zaś Maria była cztery lata starsza, niźli wy-
nikało z owego zapisu. PBG, Metryki chrztów, t. 4, s. 146; Parafia rzymskokatolicka pw. Św. Jana Chrzciciela w Brennej (dalej: PJChB), Metry-
ki zgonów, t. 1, f. 49.
3.PBG, Metryki ślubów, t. 2, s. 37. 
4. APC, KC, sygn. 2375, f. 271v.
5. PBG, Metryki chrztów, t. 5, s. 81; PJChB, Metryki zgonów, t. 1, f. 7.
6. W chwili śmierci miał mieć 9 lat. PJChB, Metryki zgonów, t. 1, f. 5.
7. PBG, Metryki chrztów, t. 5, s. 167.
8. PBG, Metryki chrztów, t. 5, s. 224; PBG, Metryki zgonów, t. 2, s. 36.
9. PJChB, Metryki chrztów, t. 1, f. 13; PJChB, Metryki zgonów, t. 1, s. 24.
10. Można tak sądzić, gdyż osoba uzupełniająca metryki kościelne określiła zmarłą Mariannę nie mianem wdowy, lecz – żony półzagrodnika 
Jakuba, co sugeruje, iż wówczas jej mąż jeszcze żył. PJChB, Metryki zgonów, t. 1, f. 49.
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darował na majątku pod numerem 
44 (w źródłach kościelnych określa-
nym jako grunt nr 43). 

Zagadka losów Jakuba 
syna Jakubowego

Jakie dokumenty trzeba brać 
pod uwagę, chcąc rozwikłać zagad-
kę losów Jakuba młodszego? Do-
wodami w tej sprawie są dwie gru-
py źródeł – częściowo wykluczające 
się. Do pierwszej z nich zalicza się 
notatka z ksiąg metrykalnych para-
fii w Brennej, odnotowująca w roku 
1805 ślub 23-letniego Jakuba, syna 
półzagrodnika Jakuba Hellera spod 
numeru 43, z bliską krewną Marian-
ną, córką półzagrodnika Jana Helle-
ra. Niejako uzupełnieniem powyż-
szego zapisu jest wpis w księgach 
gruntowych, który wymienia trzy 
następujące po sobie pokolenia 
Hellerów na gruncie nr 44. Wynika 
z niego, że do roku 1827 gospodar-
stwo to należało do Jakuba Hellera, 
następnie jego syna Jerzego, a póź-
niej do jego syna – Jana. Treść tych 
notatek pokrywa się z genealogią 
nowej gałęzi rodu rozpoczętego  
w 1805 roku przez małżeństwo Ja-
kuba i Marianny Heller11. 

Z cytowanych dokumentów wy-
nika, iż Jakub Heller, gospodarz na 
gruncie 43 (właściwie 44), miał w 
1805 roku dorosłego syna, o tym 
samym imieniu, który dwadzieścia 
dwa lata później przekazał rodzinny 
grunt kolejnemu pokoleniu Helle-
rów – synowi – Jerzemu12. Potwier-
dzeniem tych zapisów jest notatka  
z 21 maja 1783, stwierdzająca naro-
dziny Jakuba, syna Jakuba i Marian-
ny Heczko, półzagrodników spod 
numeru 43. Narodziny tego chłop-
ca niemal idealnie korelują z zapi-

sem z ksiąg ślubów, które sugeru-
ją, że pan młody miał 23 lata, a więc 
urodził się około 1782 roku. Zapisek 
ten pasuje również (częściowo) do 
jeszcze innego dziecka – urodzone-
go 7 lipca 1882 roku, Jakuba – syna 
Jana i Marianny Hellerów spod nu-
meru 43, a więc najmłodszego z sy-
nów najstarszego brata Jakubowe-
go, właściciela drugiej połowy go-
spodarstwa, którego postać może 
być bardzo ważna przy rozwikłaniu 
tej zagadki.

Rzecz komplikuje jednak jeszcze 
jeden zapis źródłowy, mianowicie 
notatka z księgi zgonów z 5 grud-
nia 1784 roku, stwierdzająca śmierć 
Jakuba, syna Jakuba i Marianny za-
grodników spod numeru 43, chłop-
ca liczącego sobie dwa lata, pięć 
miesięcy i 8 dni. Jeżeli zapis ten jest 
prawdziwy, to wyklucza on możli-
wość, aby w 1805 roku mógł mieć 
miejsce ślub dziedzica Jakubowego 
gospodarstwa, tym bardziej, iż po 
1785 roku nie odnotowano już na-
rodzin Hellera o tym imieniu.

Jak zatem Jakub Heller senior 
mógłby „wyswatać” w 1805 roku 
swojego syna, skoro tenże od dwu-
dziestu lat nie żył? Są tylko dwie 
prawdopodobne możliwości roz-
wiązania tej zagadki13. Pierwsza, do 
której skłania się autor, jest taka, 
iż ksiądz odnotowujący w parafii  
w Grodźcu śmierć dwuipółletniego 
Jakuba pomylił się, błędnie wpisu-
jąc jako imię ojca „Jakub”, zamiast 
„Jan”, gdyż obaj mieli synów w po-
dobnym wieku i obaj mieszkali pod 
tym samym adresem, w gospodar-
stwie noszącym dawniej numer 43. 
Potwierdzeniem tego jest podany 
wiek chłopca, który w przypadku 
Jakuba syna Jana wynosił wówczas 

2 lata i pięć miesięcy (bez dwóch 
dni), co niemal dokładnie zgadza 
się z cytowaną wyżej liczbą, jaką 
podano w metryce śmierci dziec-
ka, podczas gdy Jakub syn Jakubo-
wy, jeśliby zmarłby 5 grudnia 1784, 
miałby wówczas jedynie półtora 
roku. Istnieje jednak również dru-
gie możliwe wytłumaczenie owej 
zagadki. [...]

Kolejne pokolenia – awans 
rodziny Hellerów

Wracając do losów Jakuba młod-
szego, przyszłego dziedzica go-
spodarstwa numer 44, wiadomo, 
iż 19 listopada 1805 roku, 23-let-
ni wówczas Jakub Heller, ożenił się  
ze swoją bliską krewną, liczącą we-
dług metryki ślubu 16 lat (w rze-
czywistości 14 wiosen!), córką swe-
go kuzyna – półzagrodnika i wójta 
Jana Hellera14. 

Z małżeństwa tego przyszło na 
świat siedmioro dzieci, z których je-
dynie dwoje dożyło dorosłości (naj-
starsze i najmłodsze). Na świat przy-
chodzili kolejno: Jerzy (*27 VII 1808 
†22 VIII 1862)15, Jan (*3 XII 1810 †23 
X 1812)16, Anna (*11 VII 1813 †4 VI 
1816)17, Marianna (*22 VIII 1816 †18 
III 1824)18, Józef (*23 VIII 1818 †9 IV 
1822)19, Anna (*2 I 1824 †10 V 1831)20, 
Marianna (*27 V 1826)21. Jakub Hel-
ler był określany w księgach me-
trykalnych kolejno jako: „syn pół-
zagrodnika” (1806), „wolny półza-
grodnik” (1808), a później – „ćwierć-
zagrodnik” (1810) i „półzagrod-
nik” (1816). Co wskazuje, jak w po-
wszechnej opinii oceniany był jego 
majątek i status społeczny, odkąd 
między rokiem 1806 a 1808 wszedł 
w posiadanie gospodarstwa numer 
44. Jak zapisano zmarł jako „wolny 

11. Para ta rzeczywiście miała syna Jerzego, który miał m.in. syna Jana, zob. poniżej, a także: APC, KC, sygn. 2138, f. 522.
12. O tym, iż Jakub wzmiankowany w transakcji z 1827 roku nie jest tożsamy z Jakubem seniorem, świadczy to, iż musiałby on mieć w chwili przekazywania go-
spodarstwa synowi blisko 80 lat oraz posiadać syna Jerzego, o którym milczą źródła.
13.  Istnieje także trzecia możliwość jej rozwiązania, zakładająca, iż krótko po śmierci Jakuba w 1784 roku, jego ojcu, Jakubowi starszemu, urodził się (w Brennej 
lub poza nią) nieodnotowany w miejscowych źródłach syn Jakub, który następnie stał się dziedzicem. Wersję tę jednak autor odrzuca jako najmniej prawdopo-
dobną, m.in. dlatego iż w 1805 roku w chwili swojego ślubu ów „zaginiony” Jakub nie miałby 23 lat, jak zapisano, a 20 lub jeszcze mniej.
14. PJChB, Metryki ślubów, t. 1, s. 31.
15. PJChB, Metryki chrztów, t. 1, f. 101; PJChB, Metryki zgonów, t. 2, s. 58.
16. PJChB, Metryki chrztów, t. 1, f. 115; PJChB, Metryki zgonów, t. 1, s. 71.
17. PJChB, Metryki chrztów, t. 1, f. 128; PJChB, Metryki zgonów, t. 1, s. 87.
18. Nazwisko dziecka i rodziców błędnie zapisywano jako: „Cheller”. PJChB, Metryki chrztów, t. 1, f. 140, PJChB, Metryki zgonów, t. 1, s. 111.
19. PJChB, Metryki chrztów, t. 1, f. 148v; PJChB, Metryki zgonów, t. 1, s. 102.
20. 10 maja 1831 roku odnotowano śmierć 8-letniego „dziecka Jakuba Hellera ćwierćzagrodnika”, nie podając jego imienia. PJChB,  Metryki chrztów, t. 1, f. 167; PJChB, 
Metryki zgonów, t. 1, f. 136.
21. Marianna 27 lipca 1847 w wieku 21 lat wyszła za mąż za Jerzego Grenia, 43-letniego wdowca, zagrodnika z Brennej spod numeru 20. Wcześniej, tj. 5 lutego 1845 roku 
urodziła nieślubne dziecko – Annę. PJChB, Metryki chrztów, t. 1, f. 180; PJChB, Metryki ślubów, t. 2, s. 2; PJChB, Metryki chrztów, t. 2, f. 61. 



27 Strona 27

W
ieści znad

 Brennicy

Wieści znad Brennicy

Historia
zagrodnik” 23 lipcu 1836 w wieku 
przeszło 55 lat22. Pół roku po śmie-
ci męża 46-letnia wdowa Maria wy-
szła ponownie za mąż za Jana Sta-
sia (*ok. 1775 †12 VIII 1848)23, star-
szego od niej o przeszło 10 lat wol-
nego chałupnika i „mistrza owczar-
skiego” („Schafmeister”) spod nu-
meru 80, z którym przyszło jej żyć 
bezdzietnie aż do jego śmierci  
w 1848 roku24. 

Gospodarstwo Jakuba Hellera, 
kilka lat przed śmiercią ojca, przejął 
najstarszy z jego synów – niespeł-
na dwudziestoletni wówczas Jerzy. 
Stało się to jeszcze przed 1828 ro-
kiem, kiedy to Jerzy zawarł sakra-
ment małżeństwa z Zuzanną Ki-
siała (*6 II 1806)25, córką półsiedla-
ka Jana, gospodarza spod nume-
ru 12526. Dzięki temu ożenkowi ro-
dzina Hellerów awansowała, jeśli 
chodzi o społeczny status, o czym 
świadczyć mogą zapisy, dokonywa-
ne przy okazji narodzin i chrztów 
kolejnych dzieci Jerzego i Zuzan-
ny: Jana (*10 XI 1829 †10 V 1908)27, 

Jerzego (*25 VII 1832)28, Anny (*22 
V 1839)29, Adama (*17 IV 1842 †11 
IV 1847)30 i Zuzanny (*1 VIII 1844)31. 
Przy pierwszym wpisie do ksiąg me-
trykalnych chrztów, ich ojca okre-
ślono jako: „półzagrodnik”, później: 
siedlak („ackerbauer”), zagrodnik, 
wolny zagrodnik. Do zmiany poko-
leniowej doszło w roku 1849, kie-
dy przeszło 40-letni Jerzy przeka-
zał gospodarstwo swemu najstar-
szemu synowi, żyjąc odtąd do koń-
ca swych dni na wymowie32. Po tym 
jak zmarł w sierpniu 1862 roku jego 
żona, 60-letnia Zuzanna ponownie 
wyszła za mąż. Jej mężem został, 
nieco od niej młodszy, Jan Cieślar, 
będący komornikiem na gospodar-
stwie nr 37 w Brennej33. CDN

 Wojciech Grajewski, 
 TMBiG „Jodła”

Artykuł jest przedrukiem tekstu 
nagrodzonego w ramach konkursu 
„Rekonstrukcja i archiwizacja gene-
alogii rodzin zamieszkujących wsie 

Górnego Śląska” zorganizowane-
go przez Muzeum „Górnośląski Park 
Etnograficzny w Chorzowie”  i opu-
blikowanego w 2015 roku w rocz-
niku Muzeum w Chorzowie (Zob.:  
W. Grajewski, Beskidzka epopeja. 
Dzieje Hellerów z Huty – górali ślą-
skich z Brennej na Śląsku Cieszyń-
skim, „Rocznik Muzeum Górnoślą-
ski Park Etnograficzny w Chorzo-
wie”, R. 3, 2015, s. 52-102). Całość 
tekstu dostępna jest w internecie 
(w ramach bazy Bazhum). Prezen-
towany materiał jest częścią plano-
wanej, szerszej publikacji książko-
wej, pt. Trzy stulecia u stóp Beskidu. 
Saga rodu Hellerów (...). 

(Od redakcji): W skutek omyłki 
w składzie opublikowanego przed 
miesiącem fragmentu artykułu  
W. Grajewskiego, z tekstu zniknęły 
m.in. dwa pierwsze przypisy, wsku-
tek czego zamieszczone pod arty-
kułem odnośniki posiadały błędną 
numerację (przypis nr 1 winien być 
przypisem nr 3 itd.). 

22.  W metryce zgonu zanotowano, iż zmarły miał 57 lat. PJChB, Metryki zgonów, t. 2, f. 57.
23.  PJChB, Metryki zgonów, t. 2, f. 37.
24.  Ślub pary miał miejsce 31 stycznia 1837 roku. PJChB, Metryki ślubów, t. 1, s. 110; PJChB, Metryki zgonów, t. 2, f. 37.
25.  PJChB, Metryki chrztów, t. 1, 89.
26.  Ślub ten miał miejsce 18 listopada 1828, wówczas już niespełna 22-letni pan młody określony został mianem „półzagrodnika”. PJChB, Metryki ślubów, t. 1, s. 88.
27.  PJChB, Metryki chrztów, t. 1, s. 197; USCB, Metryki zgonów, t. 1, f. 101.
28.  Jerzy Heller był komornikiem i gajowym. Był ożeniony dwukrotnie najpierw z Anną, nieślubną córką wdowy Ewy Dudy, z którą miał m.in. syna Jerzego (*29 III 
 1864), później drugi raz, gdy w wieku 37 lat zmarła jego małżonka. 22 października 1867 jego żoną została 61-letnia Anna, wdowa po zmarłym Janie Bujoku   
 (Brenna nr 66), córka Jana Herzyka i Anny zd. Niedzwiedź. PJChB, Metryki chrztów, t. 1, s. 211; APC, sygn. 308, Metryki chrztów, t. 1, s. 20. PJChB, Metryki ślubów, t. 2, s. 36.
29.  PJChB, Metryki chrztów, t. 2, f. 48.
30.  PJChB, Metryki chrztów, t. 2, f. 56; PJChB, Metryki zgonów, t. 2, f. 27.
31.  Zuzanna poślubiła Pawła Bulandrę, komornika, syna Pawła i Marianny zd. Bujok, zamieszkałego pod numerem 70. Tam też na świat przychodziło potomstwo z tego 
 związku, m.in. zmarły jako niemowlę Antoni (*3 III 1879 †7 IV 1879). PJChB, Metryki chrztów, t. 2, f. 60; USCB, Metryki chrztów, t. 1, f. 109.
32.  APC, KC, sygn. 1942, t. 102, f., s. 101; Sąd Okręgowy w Cieszynie (dalej: SOC), Księgi Wieczyste (dalej: KW), Brenna, t. 2, s. 251.
33.  Ślub miał miejsce 24 lipca 1866 roku. Jan był synem Jana i Ewy zd. Holeksa. PJChB, Metryki ślubów, t. 2, s. 33.

Fot. Brenna-Huta, widok zabudowań gospodarstw rodu Hellerów (nr 43-44) powstałych na terenie dawnej huty szkła (w tle kościół parafialny oraz szkoła i cmentarz), 
około 1930. Źródło: zbiory Czesława Krainy.
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Piłkarski Piknik w Zebrzydowicach

W piątek 03.05.2019 r. Trzy dru-
żyny naszej szkółki wzięły udział 
w organizowanym przez KKS Spój-
nia Zebrzydowice Szkółka Piłkar-
ska Zebrzydowice i Gminę Zebrzy-
dowice turnieju pod nazwą "PIŁ-
KARSKI PIKNIK". W turnieju oprócz 
naszych drużyn udział wzięły: Sto-
warzyszenie Orzeł Moszczenica Le-
vel sport Wisła Strumień Szkółka 
Piłkarska Zebrzydowice TJ Nebory 
Trzinec (CZE) Akademia Piłki Noż-
nej GÓRAL Istebna. W całym turnie-
ju udział wzięło około 180 dzieci! 
Oto rezultaty naszych reprezenta-
cji: MKP BRENNA - GÓRKI U7 (skrza-
ty) zajęła II MIEJSCE MKP BRENNA 
- GÓRKI U9 (żaki) zajęła III MIEJSCE 
Drużyna MKP BRENNA - GÓRKI U11 
(orliki) zajęła IV MIEJSCE. Brawa dla 
naszych młodych i dzielnych piłka-
rzy! Wszystkie drużyny prezentowa-
ły wysoki, równy poziom. Całe za-
wody były wymagające i atrakcyj-
ne. Wszyscy uczestnicy otrzymali 
poczęstunek oraz pamiątkowy me-
dal. Dodatkowymi atrakcjami były 
dmuchane boisko i zamek na któ-
rych dzieci spędzały czas pomiędzy 
meczami. Był to dzień pełen wra-
żeń, który na pewno zapamiętamy 
na długo.

Nasza drużyna trenuje trzy razy 
w tygodniu: poniedziałek, środa, 
piątek. Bierzemy udział w licznych 
turniejach organizowanych w na-
szym powiecie. Bardzo serdecznie 
zapraszamy wszystkie dzieci z tere-
nu naszej gminy na zajęcia sporto-
we.

  Arleta Meissner
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Barbarian Challenge & Barbarian Kids

Tegoroczna edycja zgromadzi-
ła na starcie jeszcze więcej zwolen-
ników biegów przeszkodowych niż 
to miało miejsce w ubiegłym roku. 
Prócz rosnącej popularności tego 
rodzaju aktywności nie bez znacze-
nia był fakt, że w dniu imprezy do-
pisała również pogoda, która nie-
jednokrotnie ma ogromny wpływ 
na frekwencję. Do rywalizacji na 
trasie dedykowanej dorosłym przy-
stąpiło ponad 200 zawodników, 
którzy zmierzyli się z 4 km trasą, na 
której było do pokonania blisko 20 
przeszkód. Zawodnicy musieli mię-

dzy innymi przenosić opony, wspi-
nać się, czołgać w górę stoku nar-
ciarskiego pod drutem kolczastym 
czy zjeżdżać kilkunastometrową 
rynną do zbiornika z wodą. Wszyst-
kie przygotowane przeszkody za-
gwarantowały zawodnikom sporo 
atrakcji i były odpowiedzią na ich 
zainteresowania i potrzeby związa-
ne z biegami przeszkodowymi.

Swoją trasę mieli także najmłod-
si. Na boisku trawiastym został 
przygotowany dla nich tor prze-
szkód, który również gwarantował 
możliwość „szaleństwa”. Spore za-

interesowanie „kidsami”, w których 
wystartowało blisko 170 najmłod-
szych „barbarzyńców” wcale nie 
dziwi, ponieważ w tego rodzaju za-
bawie zagwarantowane jest wszyst-
ko, czego na co dzień się nie robi,  
a więc czołganie pod siatką i opo-
nami, przeskoki nad przeszkodami 
oraz sportowa rywalizacja z inny-
mi. Nie bez znaczenia był również 
pamiątkowy medal, który na mecie 
zmagań otrzymało każde dziecko. 

  Krzysztof Gawlas  

Brenna na sportowo
W połowie maja na dobre roz-

począł się sezon imprez sporto-
wych w Gminie Brenna. W minio-
ny weekend (19 maja 2019 r. przyp. 
red.) odbyła się kolejna edycja Bar-
barian Challenge & Barbarian Kids, 
o czym piszemy w oddzielnym ar-

tykule. Kolejne tygodnie zwiastu-
ją sporo sportowych atrakcji, spo-
śród których każdy zwolennik ak-
tywnego wypoczynku znajdzie coś 
dla siebie.

Na ostatnią sobotę maja zapla-
nowano trzecią edycję Pumptrac-

kowego Pucharu Brennej. Na to-
rze usytuowanym w okolicach kom-
pleksu boisk Orlik. Odbędzie się ry-
walizacja w kilku kategoriach wie-
kowych, dlatego zarówno naj-
młodsi sympatycy dwóch kółek, jak  
i starsi mogą bez obaw i z powo-
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dzeniem wystartować w rywaliza-
cji, sprawdzając swoje umiejętności 
na wielu muldach i zakrętach. Jest 
to bardzo ciekawa alternatywa dla 
wycieczek rowerowych i z całą pew-
nością warto spróbować czegoś no-
wego, co gwarantuje sporą dawkę 
emocji i adrenaliny. Zapisy do ry-
walizacji odbędą się w miejscu im-
prezy – 25.05.2019 r. w godzinach 
8:00-10:00.

Kolejną propozycją dla posiada-
czy sprzętu rowerowego jest Bike 
Atelier MTB Maraton. Impreza za-
planowana na niedzielę 16 czerw-
ca 2019 r. bez dwóch zdań przycią-
gnie kilkuset uczestników (ponad 
700 startujących w 2018 r.!). Za-
wodnicy chętni na udział w rowe-
rowych zmaganiach mają do wybo-
ru trzy rodzaje tras: Pro, Hobby i Fa-
mily, które różnią się rzecz jasna dy-
stansem i stopniem trudności. Tra-
sy będą wyznaczone bo górskim te-
renie, co sprawia że prócz sporto-
wej rywalizacji będzie można po-
dziwiać piękne widoki i natural-
ne ukształtowanie terenu. Dla naj-
młodszych przewidziano rywaliza-
cję w kategorii Kids. Zgłoszeń do 
rywalizacji można dokonywać za 
pośrednictwem strony www.bike-
ateliermaraton.pl w zakładce „Reje-
stracja”.

Tuż po zakończeniu roku szkol-
nego odbędzie się kolejny Rodzin-
ny Rajd Rowerowy w Górkach Ma-
łych. Skierowany dla rodzin z dzieć-
mi rajd rowerowy organizowany 
jest po raz trzeci i cieszy się dużym 
zainteresowaniem. Trasa prowadzi 
drogami Górek Małych i Górek Wiel-

kich. Wkrótce zostaną uruchomione 
zapisy. Szczegóły zostaną opubliko-
wane na stronie www.brenna.org.pl

Czerwiec zakończy się Brenja-
dą, czyli Biegiem z mapą na orien-
tację. W tej imprezie zawodnicy 
mają do wyboru dwie trasy: indy-
widualną i rodzinną. Trasa indywi-
dualna liczy około 10 kilometrów  
i 18 punktów kontrolnych, z kolei 
rodzinna 4 km i 8 punktów kontro-
lnych. Zapisów można dokonywać 
poprzez stronę www.inosci.pl

Lipiec zapowiada kontynuację 
„trendu rowerowego”, ponieważ 
21.07.2019 r. odbędzie się kolejna 
edycja Uphill MTB Beskidy – Bren-
na-Błatnia. Zawodnicy wystartu-
ją z Parku Turystyki z Brennej i ich 
zadaniem będzie „wspinaczka” na 
Błatnią. Z uwagi na start interwało-
wy (indywidualny) każdy z zawod-
ników daje z siebie 100%, ponieważ 
podczas rywalizacji nie jest w sta-
nie stwierdzić, jakie obecnie zajmu-
je miejsce, co z reguły jest wiadome 
dopiero po zakończeniu zawodów. 
Do imprezy obowiązują zapisy. Tych 
można dokonywać na stronie www.
rejestracja.uphillmtb.pl 

W sierpniu uwaga skupi się na 
imprezach biegowych. Po raz ko-
lejny odbędzie się Dolina Leśnicy 
Bieg o Breńskie Kierpce. 7 edycja 
imprezy, której poprzednia uzna-
na została Najlepszym Polskim 
Biegiem Górskim 2018 w Polsce  
w stawce ponad 300 biegów, prze-
widuje rywalizację na niezmienio-
nej trasie liczącej 15,3 km. Prócz 
biegu głównego przewidziano bie-
gi dla dzieci i młodzieży na kilku 

dystansach. Spodziewa się 500 za-
wodników w biegu głównym i 150  
w biegach towarzyszących. Obecnie 
trwają zapisy (ok. 430 zapisanych  
w biegu głównym, ok. 60 w biegach 
towarzyszących). Zgłoszeń można 
dokonywać za pośrednictwem stro-
ny: www.brenskiekierpce.pl. Impre-
za odbędzie się 18 sierpnia 2019 r.

Na zakończenie wakacji zapla-
nowano 4. Bieg na Bucze & Nor-
dic Walking w Górkach Wielkich. 
W ramach rywalizacji w biegu głów-
nym, którego dystans wynosi 5,75 
km, a trasa wiedzie przez górę Bu-
cze przeprowadzone zostaną tak-
że biegi dla dzieci i młodzieży. Do 
biegów i rywalizacji Nordic Walking 
obowiązują zapisy, które wkrótce 
zostaną uruchomione na stronie  
www.brenna.org.pl

Po zakończeniu wakacji zapla-
nowano jeszcze czwartą edycję 
Pumptrackowego Pucharu Bren-
nej oraz Local Series of Downhill 
na stoku Starego Gronia. Pierwsza  
z wymienionych imprez będzie kon-
tynuacją poprzednich w niezmie-
nionej formie. Z kolei zawody do-
wnhillowe należą do cyklu imprez 
o tym charakterze i właśnie w Bren-
nej na stoku Starego Gronia odbę-
dzie się podsumowanie cyklu.

Szczegółowe informacje na te-
mat wszystkich imprez są dostępne 
na oficjalnej stronie internetowej 
Gminy Brenna – www.brenna.org.pl

  Krzysztof Gawlas
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Ważne	i	przydatne

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

   Chrześcijański Festiwal Nadziei
   Brenna - Park Turystyki #dlarodzin #dlakażdego

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

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

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

Kalendarz Imprez 
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Szczegółowy program na: 

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


