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Drodzy Czytelnicy!
Znowu są wakacje! Co prawda… 

ostatnie miesiące były tak dziwne, 
że trudno do końca wyczuć zmianę 
atmosfery i klimatu, ale jedno wszy-
scy zauważymy na pewno – zrobi-
ło się gorąco. Mnie osobiście upa-
ły męczą od zawsze, chętnie więc 

uciekam w cień naszych lasów i do-
linek. Albo w chłodną toń Brennicy. 
Chętnie z czymś do czytania. Jeśli 
macie podobne upodobania, pole-
cam serdecznie nowy numer „Wie-
ści”. Będzie o kamieniu z imieniem, 
magicznym filmie, planach na se-

zon kulturalny i ziołowych propo-
zycjach na lipiec. Szukajcie! Coś na 
pewno zwróci Waszą uwagę!

  Anna Musioł
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Rozpoczął się wakacyjny miesiąc li-
piec, który wyraża się przede wszyst-
kim zapachem. Jak pisze Zofia Kos-
sak „Nie tylko lipy zmieniają pro-
ces oddychania w rozkosz. Wszyst-
ko pachnie. Tu las sosnowy rozgrza-
ny, tam przydrożna macierzanka, 
opodal pole żółtego łubinu… W le-
sie wonieją grzyby, dzikie maliny, za-
późnione poziomki, ziele zwane ba-
gnem, którego nie znoszą mole i po-
korne, zawsze obficie rodzące czer-
nice (borówki)” (*). Coraz częściej  
i  chętniej wracamy do natury, sięga-
my do tradycji. Warto czerpać z do-
świadczeń przodków i wykorzysty-
wać wiedzę, którą weryfikowały po-
kolenia. Od wieków na piedesta-
le naturalnych sposobów leczenia 
znajdowały się zioła. Cieszymy się, 
że „Przytulia” z całym nowoczesnym 
bogactwem interaktywnej wystawy 
oraz wiedzy merytorycznej z zakresu 
przyrodniczych dziedzin nauki, zio-
łolecznictwa i ludowych obyczajów, 
w niezwykły sposób łączy tradycję  
z nowoczesnością. Ukazuje, jak 
kształtowało się życie naszych 
przodków w ścisłym kontakcie z bo-
gactwem otaczających roślin, od-
grywających niezwykle ważną rolę 
w codziennym życiu Górali Beskidz-
kich. W „Przytuli” ukazujemy bo-
gactwo dziedzictwa przyrodnicze-
go, które kształtowało historię na-
szej Gminy, tradycję naszych przod-
ków, których życie rozwijało się  
w ścisłym kontakcie z bogactwem 
otaczających roślin i ziół. Cieszymy 
się, że powstał również projekt „Bren-
na Ziołami Pachnąca”, z możliwo-
ścią degustacji m.in. ziołowych her-
bat. W dawnych polskich dworach  
i dworkach powszechnie zakładano 
tzw. wirydarze, będące połączeniem 
ogrodu spacerowego, sadu i ogro-
du kwiatowego gdzie obok kwiatów 
i grządek z warzywami rosły zioła. 
Wspominam o tym dlatego, że w są-
siedztwie  Szkoły Podstawowej nr 1 
w Brennej przy ulicy Góreckiej czeka 
na uczniów edukacyjna nowość – wi-
rydarz- ogród zielin wraz z wiatą, per-
golą, alejkami, ławeczkami oraz sto-
likami do ogrodniczych warsztatów. 
Dzięki tej inwestycji – zrealizowanej 

w ramach transgranicznego projektu 
„Za woniom drzewa”, w którym na-
szym partnerem była słowacka gmi-
na Babin - możliwa będzie organiza-
cja ciekawych lekcji na świeżym po-
wietrzu, w bezpośredniej styczności 
z przyrodą. W efekcie dzieci nie tyl-
ko poznają wiele roślin, ale także na-
uczą się tego, jak o nie dbać. Gdy-
by nie pandemia i wynikające z niej 
„nauczanie na odległość”, ten pięk-
ny wirydarz już byłby wykorzysty-
wany edukacyjnie. Mam nadzieję, 
że w nowym roku szkolnym wszyst-
ko wróci do normy i ta inwestycja od 
września będzie dobrze służyć mło-
demu pokoleniu. To kolejna atrakcja 
na terenie naszej gminy i rekreacyj-
nie można już ją odwiedzać. Tak bar-
dzo chciałoby się, aby nastał koniec 
pandemii i życie wróciło do normy. 
Obserwując jednak otaczającą nas 
rzeczywistość nasuwa się pytanie, 
jak długo przyjdzie nam żyć w do-
bie pandemii. Koronawirus uderzył 
w całą światową gospodarkę.  Pan-
demia, z którą boryka się nasz kraj, 
uderzyła  w wiele branż gospodar-
ki oraz liczne firmy. Finansowe skut-
ki koronawirusa bardzo mocno dały 
się, także we znaki samorządom,  
w tym również Gminie Brenna. Moc-
no zachwiane zostały dochody w na-
szym budżecie. Właściwie wszystkie 
części składowe planowanych do-
chodów są obniżone. Otrzymuje-
my zmniejszone dotacje i subwen-
cje z budżetu państwa. Ważną czę-

ścią gminnych dochodów jest udział 
samorządu we wpływach z podatku 
dochodowego od osób fizycznych 
(PIT). Wybuch pandemii sprawił, że 
znaczna część gospodarki stanęła, 
co z kolei przełożyło się na radykal-
ny spadek podatkowych wpływów. 
W przypadku naszej gminy efekt jest 
taki, że w marcu dochody z tego źró-
dła – w porównaniu z marcem roku 
ubiegłego – zmniejszyły się aż o 40 
procent. Całkowity zastój w turysty-
ce sprawił, że przez wiele tygodni nie 
było wpływów z tytułu opłaty miej-
scowej, jaką uiszczają goście oraz tu-
ryści odwiedzający naszą gminę. Po-
lecam Państwu artykuł ze strony 6 
zatytułowany „Koronawirus uderzył 
w finanse Gminy”, gdzie znajdziecie 
więcej informacji. Sytuacja jest bar-
dzo trudna, dlatego na ostatniej se-
sji, która odbyła się 30 czerwca prze-
modelowaliśmy tegoroczny budżet 
i niestety, poważnie ograniczyliśmy 
planowane w tym roku inwestycje. 
Wspólnie z radnymi podjęliśmy de-
cyzję, że realizowane będą jedynie 
inwestycje z zewnętrznym dofinan-
sowaniem, bo szkoda byłoby stracić 
pieniądze, które udało się nam po-
zyskać. Natomiast inwestycji plano-
wanych jedynie za gminne środki nie 
rozpoczynamy. Jesteśmy zmuszeni 
m.in. mocno zredukować zakup pla-
nowanej ilości płyt drogowych Jum-
bo. Ważnym punktem obrad było 
uchwalenie planu zagospodarowa-
nia przestrzennego dla całego ob-
szaru Górek. Planu tak bardzo ocze-
kiwanego od lat przez mieszkańców. 
Na koniec pragnę przypomnieć, że li-
piec i jego wonie stanowią istotę lata 
a godłem lipca pozostaje niestru-
dzona, pracowita, użyteczna pszczo-
ła. Lipcowy zaś miód jest najlepszym 
z miodów. Jest to miesiąc, w którym 
z nadzieją rozpoczęliśmy czas waka-
cji i urlopów. Dlatego życzę Wszyst-
kim udanego wypoczynku, dobrej 
pogody, miłych i niezapomnianych 
wrażeń.   

Jerzy Pilch 
Wójt Gminy Brenna

*)„Rok Polski” Zofia Kossak, 2017 r., str. 103” 

Szanowni mieszkańcy Brennej i Górek

Informacje/Wydarzenia



4Strona 4 Wieści znad Brennicy

W
ie

śc
i z

na
d

 B
re

nn
ic

y
Informacje/Wydarzenia

Podziękowania i życzenia od Wójta

Szanowni nauczyciele, drodzy rodzice, uczniowie!

Za Wami szczególny rok szkolny, w czasie którego przez ponad trzy miesiące
przyszło się Wam mierzyć z zupełnie nowym doświadczeniem 

jakim była „nauka na odległość”. 

„Zdalne nauczanie” wyznaczyło nowe metody w procesie edukacji.

Wymogło jeszcze większego zaangażowania i współpracy
oraz  szybkiego i niejednokrotnie samodzielnego zdobycia nowych umiejętności.

Wiem, że włożyliście wiele wysiłku w to, aby ten niezwykle trudny czas,
nie był czasem straconym. I serdecznie za ten wysiłek oraz zaangażowanie dziękuję!

Jednocześnie gratuluję licznych sukcesów osiągniętych
w roku szkolnym 2019/2020 – zarówno tych edukacyjnych jak

i sportowych czy artystycznych.

Rozpoczynające się wakacje to dla Was wszystkich czas zasłużonego odpoczynku.
Życzę, aby był on nie tylko udany, ale przede wszystkim bezpieczny.

A wrzesień niech przyniesie powrót do tradycyjnego nauczania,
abyście mogli na co dzień cieszyć się swoją obecnością w szkolnych murach.  

                                          Jerzy Pilch
                                         
               Wójt Gminy Brenna
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Plan dla Górek

górki Wielkie i górki małe 
będą mieć nowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego. To efekt 
długich prac nad planistyczną 
zmianą zwieńczonych pozytywną 
decyzją Rady gminy Brenna.

Nowy plan dla Górek Wielkich  
i Małych Rada Gminy Brenna przy-
jęła na sesji, która odbyła się 30 
czerwca. Warto podkreślić, że pod-
czas głosowania w tej sprawie rad-
ni byli zgodni i jednogłośnie po-
parli rozwiązania zaproponowa-
ne przez gminne władze. Teraz po-
zostało tylko czekać na zatwier-
dzenie tej uchwały przez wojewo-
dę śląskiego, co powinno nastąpić 
w ciągu kilku tygodni. Z punktu wi-
dzenia mieszkańców najważniejsza 
zmiana jest taka, że w nowym pla-
nie zagospodarowania przestrzen-
nego dla Górek Wielkich i Górek 
Małych powiększyły się tereny, na 
których można wznosić budynki 
mieszkalne. - To odpowiedź na wnio-
ski osób posiadających nieruchomo-
ści gruntowe w Górkach, na których 
to gruntach dotąd plan nie dopusz-
czał budownictwa mieszkaniowe-
go. Wszystkich tego typu wniosków 
nie udało się zrealizować głównie  
z uwagi na ich sprzeczność z zapisa-
mi Studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzen-
nego, ale większość uwzględniono. 

To bez wątpienia dobra wiadomość 
dla zainteresowanych osób, które te-
raz będą mogły zbudować na swo-
ich, dotąd z reguły rolnych, a obec-
nie budowlanych działkach wyma-
rzone domy. Oczywiście pewna część 
tych działek może zostać sprzeda-
na, ale doświadczenie uczy, że mo-
tywem sprzedaży działki jest w ta-
kich przypadkach często chęć po-
zyskania dodatkowych funduszy na 
budowę domu. Więc część osób pla-
nujących budowę domu będzie mia-
ła także możliwość zasilić swoje in-
westycyjne budżety – mówi wójt 
Gminy Brenna Jerzy Pilch. Doda-
je on, że w Górkach z zamiarem 
budowy domów nosi się na przy-
kład grupa osób wracających w ro-
dzinne strony z emigracji. - Cieszy, 
że osoby, które wyjechały w świat  
i tam odłożyły nieco pieniędzy, te-
raz chcą zainwestować je na terenie 
naszej Gminy i tutaj żyć. Bo to po-
kazuje, że jesteśmy naprawdę atrak-
cyjną miejscowością do zamieszka-
nia – podkreśla wójt Jerzy Pilch. 
Ale poszerzenie terenów pod za-
budowę mieszkaniową to nie jedy-
na sprawa, z jaką zmierzyli się pla-
niści, gminni urzędnicy oraz radni 
podczas prac nad zmianą planu dla 
Górek. Zmieniony plan uregulował 
i uporządkował także kwestie doty-
czące terenów rolnych oraz terenów 

przemysłowych znajdujących się  
w Górkach Wielkich i Małych. Zmia-
na planu objęła także obszar daw-
nej stanicy harcerskiej Aleksandra 
Kamińskiego znajdującej się przy 
ulicy Stary Dwór. Nieruchomość 
ta należy do Gminy Brenna i do-
tąd możliwe było tam prowadze-
nie działalności o charakterze edu-
kacyjno-historyczno-turystycznym. 
Teraz plan dopuszcza nie tyko inwe-
stycyjną rozbudowę tego komplek-
su (ale nie o budynki mieszkalne) 
lecz także prowadzenie tam szeroko 
rozumianej działalności usługowej. 
- Reaktywacja tego miejsca jedynie 
w oparciu o działalność edukacyj-
no-historyczno-turystyczną okazała 
się w praktyce niemożliwa z przyczyn 
finansowych, bo dawna stanica wy-
maga naprawdę dużych nakładów. 
Myślimy o sprzedaży tej nieruchomo-
ści licząc na to, że prywatny inwestor 
da jej nowe życie. I dlatego, mając 
na uwadze możliwości rozwojowe tej 
część Górek, uznaliśmy, iż należy po-
szerzyć gamę działalności jakie bę-
dzie można tam prowadzić. Stąd zie-
lone światło dla szeroko rozumia-
nych usług. Podkreślam, że chodzi  
o usługi, nie ma mowy o prowadze-
niu tam działalności przemysłowej – 
wyjaśnia wójt Gminy Brenna.

                               
       S.Horowski  
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Koronawirus uderzył w finanse Gminy
Pandemia, z którą boryka się 

nasz kraj, uderzyła nie tylko w wiele 
branż gospodarki oraz w liczne fir-
my. Finansowe skutki koronawiru-
sa bardzo mocno dały się także we 
znaki samorządom, w tym również 
Gminie Brenna.

Ważną częścią gminnych do-
chodów jest udział samorządu we 
wpływach z podatku dochodowe-
go od osób fizycznych (PIT). Wy-
buch pandemii sprawił, że znaczna 
część gospodarki stanęła, co z kolei 
przełożyło się na radykalny spadek 
podatkowych wpływów. W przy-
padku Gminy Brenna efekt jest taki, 
że w marcu dochody z tego źródła  
– w porównaniu z marcem roku 
ubiegłego – zmniejszyły się o aż  
o 40 procent. To nie jedyny cios  
w samorządowe finanse spowodo-
wany koronawirusem. Ogranicze-
nia związane z pandemią sprawi-
ły, że przez wiele tygodni nie było 
wpływów z tytułu opłaty miejsco-
wej, jaką uiszczają goście oraz tu-
ryści odwiedzający Brenną i Górki. 
Zmniejszeniu również uległa kwo-
ta subwencji o prawie 100 tyś. zł. 
Zmniejszeniu lub całkowitemu za-
nikowi uległy wpłaty z opłat skar-
bowych, podatek od czynności cy-
wilnoprawnych, podatek od spad-
ków i darowizn. Zaległości pojawi-
ły się w podatkach i opłatach lo-
kalnych. Dlatego ubytek w gmin-
nych finansach jest naprawdę bar-
dzo poważny. A trzeba pamiętać, 

że jak na razie kolejne warianty tak 
zwanej tarczy antykryzysowej, któ-
ra chronić ma przedsiębiorców i ra-
tować miejsca pracy, nie uwzględ-
niają wsparcia dla samorządów. 
- Wiedzieliśmy, że ten rok będzie dla 
nas trudny finansowo, gdyż ubiegło-
roczne podwyżki dla nauczycieli oraz 
wzrost płacy minimalnej od stycz-
nia spowodowały znaczące zwięk-
szenie naszych wydatków. Ale pla-
nując tegoroczny budżet nikt z nas 
nie mógł przewidzieć koronawirusa 
i związanych z nim perturbacji. A te 
naprawdę bardzo poważnie odbiły 
się na gminnych dochodach. Nie wa-
ham się wręcz powiedzieć, że sytu-
acja jest dramatycznie trudna. Dla-
tego musimy przemodelować tego-
roczny budżet i niestety, poważnie 
ograniczyć planowane w tym roku 
inwestycje. Wspólnie z radnymi pod-
jęliśmy decyzję, że realizowane będą 
jedynie inwestycje z zewnętrznym 
dofinansowaniem, bo szkoda było-
by stracić pieniądze, które udało się 
nam pozyskać. Natomiast inwesty-
cji planowanych jedynie za gminne 

środki nie rozpoczynamy. Nie kryję, 
iż jest to dla mnie bolesna koniecz-
ność, gdyż mam pełną świadomość, 
że inwestycje to rozwój Gminy i lep-
sze warunki życia jej mieszkańców  
i dlatego też od początku pełnienia 
funkcji wójta byłem gorącym zwo-
lennikiem mądrych inwestycji. Nie-
stety, życie pisze swoje scenariusze  
i musimy pogodzić się z tym, że ten 
rok będzie rokiem „na przeżycie” 
- mówi wójt Gminy Brenna Jerzy 
Pilch. Dodaje on, że redukcja inwe-
stycyjnych planów to nie jedyna re-
akcja kierowanego przez niego sa-
morządu na spadek gminnych do-
chodów. Zarówno bowiem w sa-
mym Urzędzie Gminy, jak i w pod-
ległych mu jednostkach organi-
zacyjnych wprowadzono program 
ograniczania wydatków bieżących. 
Jedną z form takich oszczędności 
jest ograniczenie ilości kupowa-
nych płyt Jumbo, które samorząd 
nabywa aby poprawić stan gmin-
nych dróg położonych w terenach 
górskich. W tym roku tych płyt bę-
dzie kupionych tylko tyle, aby w ra-
zie zagrożenia bezpieczeństwa na 
takich drogach, brygada remonto-
wo-drogowa Zakładu Budżetowe-
go Gospodarki Komunalnej miała 
zapewniony materiał do skutecz-
nego działania. Żyjmy nadzieją, że 
sytuacja wróci do normy i pozwo-
li nam realizować nasze inwestycje.

    S.Horowski  

Reklama w miesięczniku  
„Wieści znad Brennicy” 

1/8 strony – 50zł netto, ¼ strony – 100 zł netto,

½ strony – 200 zł netto, 1 strona – 400zł netto

10gr/szt. netto – wkładki, ulotki do gazety
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Poznaj pogranicze polsko-słowackie z projektem 

„Za woniom drzewa”
Wyjątkowa Strefa Kultury, Trans-

graniczny Ogród Zielin czy ekspo-
zycja rzeźb, to i jeszcze więcej atrak-
cji powstaje na terenie Gminy Bren-
na i Gminy Babin (Słowacja) w ra-
mach wspólnego projektu „Za wo-
niom drzewa”. To międzynarodowe 
przedsięwzięcie realizowane przez 
obie Gminy wraz z Ośrodkiem Pro-
mocji Kultury i Sportu Gminy Bren-
na jest współfinansowane w 85% 
ze środków Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego w ra-
mach Programu Współpracy Trans-
granicznej Interreg V-A Polska-Sło-
wacja 2014-2020.  Projekt pogłębia 
relację pomiędzy Polakami a Sło-
wakami, o których niejednokrotnie 
niewiele wiemy. Przybliża nie tyl-
ko kulturę czy sztukę, ale i przyro-
dę pogranicza polsko-słowackiego. 
W ramach tej inicjatywy powstają 
pomysłowe miejsca umożliwiające 
nieszablonowe spędzanie wolnego 
czasu z rodziną i przyjaciółmi oraz 
cały szereg imprez kulturalnych. Ty-
tuł projektu „Za woniom drzewa” 
jest nieprzypadkowy, bo cóż lepiej 
przybliży historię i kulturę niż wie-
loletnie drzewo będące jej częścią 
oraz podstawowym surowcem na 
którym tworzyło się dziedzictwo. 
Pójdźmy więc za jego woniom i od-
kryjmy polsko-słowackie pograni-
cze.

Na początek coś dla fanów po-
dróżowania i zwiedzania -nieko-
niecznie na dużą skalę- Szlak samo-
chodowy Za woniom drzewa. Ma 
on swój początek w Brennej a koń-
czy się na Słowacji w Gminie Babin. 
Na jego trasie natrafimy na 20 in-
spirujących miejsc, które skutecz-
nie pomogą poznać historię i kultu-
rę pogranicza. Kozia Zagroda, Dwo-
rek myśliwski „Konczakówka”, Kurna 
Chata Kawuloków, Muzeum Gajdo-
szy, Gajówka Hviezdoslava czy Sla-
nicka Wyspa Sztuki to tylko niektóre 
z miejsc znajdujących się na wspo-
mnianym Szlaku samochodowym. 
A skoro podążamy „Za woniom 

drzewa” to i wszystkie atrakcje, któ-
re napotkamy będą nawiązywać do 
drewna. W planach są także warsz-
taty w trakcie których będzie moż-
na zrobić drewniane zabawki, na te 
warsztaty zapraszamy do Beskidz-
kiego Domu Zielin „Przytulia”. Na 
szlaku zobaczysz również, jak kie-
dyś mieszkano, spróbujesz trady-
cyjnej góralskiej kuchni i weźmiesz 
udział w pieczeniu chleba „dawny-
mi metodami”. A to nie wszystko. 
Dodatkowym urozmaiceniem jest 

gra plenerowa „Puzzlościeżka”, któ-
rej główną nagrodą będą zestawy 
unikalnych drewnianych puzzli, na-
wiązujące do szlaku samochodowe-
go Za woniom drzewa.

Zostając w temacie drewna prze-
nieśmy się na chwilę do Górek Wiel-
kich. To tu w ramach projektu po-
wstaje Transgraniczna Strefa Kultu-
ry, czyli miejsce zabaw i rozrywki dla 
dzieci. Będzie to iście bajkowa stre-
fa, nawiązująca do twórczości Zofii 
Kossak-Szatkowskiej, a  w szczegól-
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ności do książki „Kłopoty Kacperka 
góreckiego skrzata”. Będzie to cza-
rodziejskie miejsce, które pobudzi 
dziecięcą wyobraźnię, uwolni ma-
giczny klimat oraz pomoże odkryć 
legendarne stworzenia. Na jego te-
renie znajdziemy między innymi 
poczwórną huśtawkę rozwieszoną 
pomiędzy konarami w gałęziach,  
w których kryć się będą strzygi, 
zmory i czarownice oraz drewnia-
ny „Dwór Kossaków” przypomina-
jący zamek z wieżami i mostami. 
Wśród labiryntu naturalnie powy-
ginanych drewnianych słupów two-
rzących Magiczny Las będzie moż-
na dostrzec totemy z podobizna-
mi baśniowych, leśnych istot – Sza-
tanka Sato, zmory, czarownicy i ma-
skotki Gminy Brenna, czyli Utop-
ca. Transgraniczna Strefa Kultury to 
kompleks przepięknych drewnia-
nych konstrukcji dostosowanych 
dla dzieci w różnym wieku. Z kolei 
na terenie Gminy Babin powstanie 
ścieżka edukacyjna oraz stała, ple-
nerowa ekspozycja rzeźbiarstwa lu-
dowego im. Štefana Siváňa, któ-
ry był jednym z najbardziej znaczą-
cych, autentycznych twórców ludo-
wych Słowacji. Całość stworzy swo-
istego rodzaju park. Podczas plene-
ru rzeźbiarskiego artyści zainspi-
rowani twórczością Siváňa stwo-
rzą drewniane rzeźby, które później 
będzie można podziwiać  w parku . 
Ścieżka edukacyjna na Słowacji nie 
tylko wyeksponuje wspólne dzie-
dzictwo kulturowe, ale i przyrodni-
cze. Wzdłuż niej staną ręcznie rzeź-
bione ławki parkowe oraz tablice 
dydaktyczne. 

Roślinność występującą na po-
graniczu, przybliży nam także 
utworzony w Brennej Transgranicz-
ny Ogród Zielin. To miejsce stwo-
rzono, by móc doświadczać natury 
przez zabawę oraz naukę, poprzez 
uaktywnienie naszych zmysłów: 
wzroku, słuchu, węchu, dotyku  
a nawet smaku. Projekt „Za woniom 
drzewa”, oprócz kultury, skupia się 
na przyrodzie pogranicza oraz sze-
roko pojętej ekologii, a nasz Ogród 
Zielin jest tego najlepszym przykła-
dem. Został on tak zaprojektowa-
ny, by ułatwić prowadzenie warsz-
tatów przyrody w terenie, warsz-
tatów proekologicznych, a pod-
czas lekcji zrozumienie zjawisk fi-
zycznych występujących w przyro-
dzie. Prowadzenie zajęć bezpośred-
nio w Ogrodzie Zielin wpłynie na 
rozwój sprawności manualnej, ko-
ordynację wzrokowo-ruchową, wy-
poczynek dzieci na świeżym powie-
trzu oraz poznanie pracy w ogro-
dzie i poszerzanie wiedzy w zakre-
sie ogrodnictwa oraz zielarstwa. Tu-
taj odpoczniesz z rodziną i przyja-
ciółmi, otoczony bujną roślinno-
ścią, wonnymi kwiatami oraz sma-
kowitymi ziołami i owocami. 

Projekt „Za woniom drzewa”, po-
kazuje jak wiele łączy nas ze sło-
wackimi sąsiadami. Wspiera dzia-
łania ekologiczne i edukuje nas  
w tym zakresie poprzez różnego ro-
dzaju warsztaty, które będą organi-
zowane w ramach projektu. W ra-
mach projektu powstanie również 
specjalna aplikacja mobilna, uła-
twiająca podróżowanie po szlaku 
samochodowym. 

 „Cieszę się, że w ramach współ-
pracy ze słowacką Gminą Babin tu-
ryści i mieszkańcy będą mogli od-
wiedzić bardzo ciekawe miejsca 
znajdujące się na terenie obu Gmin 
oraz na trasie między nimi. Nie-
wątpliwie jest to promocja połą-
czona z zabawą stanowiącą posze-
rzenie oferty turystycznej, z któ-
rej mogą korzystać całe rodziny. Li-
czę również na to, że rozwinie się 
współpraca pomiędzy mieszkańca-
mi obu gmin. Ponadto współpraca 
organizacji, stowarzyszeń i aktyw-
nych grup społecznych przyczyni 
się do rozwoju i poznania dziedzic-
twa kulturowego”– mówi wójt Gmi-
ny Brenna Jerzy Pilch. Brenna i Ba-
bin wspólnie stworzą wyjątkowe 
miejsca, które są odpowiedzią na 
zapotrzebowanie turystyczne po 
obu stornach granicy.  Wiele osób, 
nie tylko młodych,  nie jest świa-
domych dziedzictwa kulturowego 
i przyrodniczego pogranicza pol-
sko-słowackiego. Dlatego realizu-
jąc to przedsięwzięcie chcemy za-
interesować wszystkich tym tema-
tem, a podążając „Za woniom drze-
wa” możemy łatwo zagłębiać się  
w historię i kulturę tego obszaru. 
Zapraszamy do zapoznania się z in-
formacjami o projekcie i wydarze-
niach z nim związanych na fanpa-
ge’ach Gminy Brenna oraz projek-
tu. Za wonion drzewa oraz na stro-
nie projektu www.brenna.org.pl/
za-woniom-drzewa. 

  
  UG Brenna
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Gmina Brenna potrzebuje no-
wej lokalizacji dla Punktu Selek-
tywnej Zbiórki Odpadów Komunal-
nych. Samorządowe władze myślą  
o działce położonej w Górkach,  
w rejonie strefy przemysłowej,  
z dala od budynków mieszkalnych.

Obecnie Punkt Selektywnej 
Zbiórki Odpadów znajduje się na 
terenie Zakładu Budżetowego Go-
spodarki Komunalnej czyli prak-
tycznie w centrum Brennej. Z uwa-
gi na wymogi aktualnych przepi-
sów i ograniczoną wielkość działki 
to lokalizacja tymczasowa. - Na sta-
łe PSZOK nie może w tym miejscu po-
zostać. Mamy pełną świadomość, że 
brak takiego punktu na terenie na-
szej Gminy oznaczałby konieczność 
wyjazdów mieszkańców z odpada-
mi do innej miejscowości, co z ko-
lei wiązałoby się ze znaczną uciążli-
wością finansową dla mieszkańców. 
Dlatego czynimy starania szuka-
jąc nowej lokalizacji dla Punktu Se-

lektywnej Zbiórki Odpadów Komu-
nalnych – mówi wójt Gminy Bren-
na Jerzy Pilch. I taką potencjalną lo-
kalizację udało się znaleźć. To na-
leżąca do diecezji bielsko-żywiec-
kiej działka znajdująca się w Gór-
kach Wielkich. Nieruchomość poło-
żona jest w rejonie strefy przemy-
słowej, z dala od budynków miesz-
kalnych. To duży plus tej lokaliza-
cji, ze względu na brak w sąsiedz-
twie zabudowy mieszkaniowej. Na-
szą propozycja została  przedsta-
wiona księdzu proboszczowi z Gó-
rek, który zapoznał się z pomysłem 
i pozytywnie go zaopiniował. Wła-
dze Gminy Brenna wspólnie z ks. 
Proboszczem Romanem Berke spo-
tkały się z przedstawicielami Ko-
misji Ekonomicznej kurii diecezjal-
nej w Bielsku-Białej. - Komisja nie 
tylko przystała na nasz pomysł kup-
na tej nieruchomości ale także zaak-
ceptowała plan przekazania diece-
zji w zamian naszej, gminnej parceli. 

Obecnie zleciliśmy wycenę tych nie-
ruchomości. To raczej nie będą rów-
noważne kwoty ale dzięki tej zamia-
nie nie będziemy musieli płacić całej 
wartości działki, która nas interesuje,  
a jedynie dopłacić brakującą część.  
Z punktu widzenia gminnego bu-
dżetu będzie to więc korzystne roz-
wiązanie – mówi wójt Jerzy Pilch. 
Dodaje on, że dalsze rozmowy na 
ten temat będą prowadzone wte-
dy, gdy znana będzie wartość obu 
nieruchomości. Jednocześnie wójt 
Gminy Brenna informuje, że plano-
wany w Górkach PSZOK ma być no-
woczesną i proekologiczną inwe-
stycją, gdzie między innymi odby-
wać się będą warsztaty dla dzieci  
i młodzieży dotyczące tego, jak na-
leży postępować z odpadami. Bę-
dzie więc to nie tylko punkt składo-
wania odpadów ale także miejsce  
o charakterze edukacyjnym.

                       
   S.Horowski

Opis prac wykonanych  
przy Szkole Podstawowej nr 1 

Inwestycja polegała na budowie 
zwartego zespołu obiektów ma-
łej architektury na obszarze zielo-
nym zlokalizowanym na południo-
wy - wschód od budynku Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Brennej przy 
ulicy Góreckiej 224. Wykonano wia-
tę o konstrukcji drewnianej wraz  
z dojściami o nawierzchni żwirowej 
oraz transgraniczny ogród zielin na 
potrzeby realizacji zajęć na wol-
nym powietrzu. Roboty wykony-
wało w okresie od 20.03.2020 r. do 
29.05.2020 r. konsorcjum firm: li-
der konsorcjum – Radosław greń, 
prowadzący działalność gospodar-
czą pod nazwą USŁUgi OgÓlnO-
BUdOWlanE RadOSŁaW gREŃ, 
ul. Huta 8, 43-438 Brenna, Partner 
Konsorcjum – Huber greń, pro-
wadzący działalność gospodarczą 
pod nazwą Hubert greń Usługi, 
ul. Huta 8, 43-438 Brenna, Partner 
Konsorcjum – aleksandra Roman, 

prowadząca działalność gospodar-
czą pod nazwą Techfem aleksan-
dra Roman, ul. Graniczna 2, Górki 
Małe, 43-436 Górki Wielkie.

Szczegółowy zakres rzeczo-
wy inwestycji obejmował: wykona-
nie wiaty o konstrukcji drewnianej  
o powierzchni zabudowy 32m2; wy-
konanie nawierzchni żwirowej przy 
wiacie, o powierzchni 80m2 wraz  
z wykonaniem obrzeży betono-
wych o łącznej długości 70mb; do-
stawę 6 stołów i 6 ławek z drewna 
rdzeniowego; dostarczenie i mon-
taż 11 ławek parkowych; dostawę 
i montaż 3 śmietników parkowych; 
dostawę i montaż pergoli drewnia-
nej; dostarczenie i montaż 5 skrzy-
ni warzywnych; dostarczenie i mon-
taż 9 stolików ogrodniczo-warsz-
tatowych; dostarczenie 50 szt. ta-
bliczek z nazwami roślin; wykona-
nie nawierzchni z kostki brukowej  
o powierzchni 14m2 wraz z wy-
konaniem obrzeży betonowych  
o łącznej długości 83mb; wykona-

nie nawierzchni żwirowej w ogro-
dzie zielin, o powierzchni 117m2 
wraz z wykonaniem obrzeży beto-
nowych o łącznej długości 190mb; 
przygotowanie podłoża, dostawa 
i rozścielenie ziemi roślinnej oraz 
wykonanie trawników siewem przy 
uprawie ręcznej; wykonanie nasa-
dzeń drzew oraz roślin do skrzyń 
warzywnych i w miejscach wytyczo-
nych w projekcie w ilościach okre-
ślonych w przedmiarach; dostawę  
i montaż tablic (informacyjnej i re-
gulaminowej). 

Wartość robót wyniosła:  
Brutto:  140.721,27 zł

Inwestycja zrealizowana zo-
stała w ramach projektu „Za wo-
niom drzewa”  dofinansowane-
go z Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego w ramach Pro-
gramu Współpracy Transgranicz-
nej Interreg V-A Polska - Słowacja 
2014-2020. 

       UG Brenna

Nowoczesny i proekologiczny PSZOK
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„Dobry start” wyprawka szkolna dla ucznia „300+” 

300 + to świadczenie w ramach rządowego programu „dobry Start”. Wypłacane raz w roku  jako  wsparcie dla 
rodzin na zakup wyprawki szkolnej w wysokości 300 zł na każde dziecko, rozpoczynające nowy rok szkolny – bez 
względu na dochód. 

W 2020 r. terminy składania wniosków będą takie same, jak w ubiegłym roku, tj.:
- od 1 lipca do 30 listopada 2020 roku - elektronicznie za pośrednictwem portalu Emp@tia  oraz poprzez banko-
wość elektroniczną, 

- od 1 sierpnia do 30 listopada 2020 roku - w formie tradycyjnej, tj. w wersji papierowej w Gminnym Ośrodku Po-
mocy Społecznej, Brenna, ul. Leśnica 8 lub pocztę.

W dobie panującej pandemii zachęcamy Państwa do składania wniosków w formie elektronicznej.

Wyprawka szkolna, jakie formalności
Programem „Dobry Start” objęty jest każdy uczeń do ukończenia 20 roku życia, uczące się osoby niepełnospraw-
ne do 24 roku życia (legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności).

Uczy się w placówce, takiej jak:
• szkoła podstawowa, 
• szkoła ponadpodstawowa, 
• szkoły policealnej, szkoły dla dorosłych
• szkoła artystyczna, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, 
• młodzieżowy ośrodek socjoterapii, 
• specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, 
• specjalny ośrodek wychowawczy, 
• ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy. 

WaŻnE! Wyprawka szkolna  nie przysługuje:
• studentom, 
• przedszkolakom, 
• uczniom zerówki. 

Bliższe informacje znajdują się na internetowej stronie urzędu gminy Brenna.

UWaga! dot.  Programu Rodzina „500+”

W związku wieloma zapytaniami, informujemy, że  przyznane świadczenie wychowawcze, czyli  „500+”  
obowiązuje do 31 maja 2021 r. Z powyższym nie ma potrzeby w chwili obecnej składać wniosku.
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Spis rolny 2020

Szanowni właściciele oraz użytkownicy  
nieruchomości podłączonych do kanalizacji

informujemy właścicieli gospodarstw rolnych, że w okresie od 1 września do 30 listopada 2020 r.,  
w całej Polsce zostanie przeprowadzony spis rolny według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r.

Wyniki spisu rolnego są jedynym źródłem, które pozwala dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo.  
Służą władzom lokalnym i centralnym do podejmowania trafnych decyzji strategicznych, opartych  

      na analizie danych pozyskanych bezpośrednio z gospodarstw.

Rolnicy będą mogli udzielać informacji o gospodarstwach rolnych poprzez: 
• Samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, która będzie dostępna  

        na stronie internetowej: https://rolny.spis.gov.pl/;
• odpowiedzi w wywiadzie telefonicznym przeprowadzanym przez rachmistrza telefonicznego,
• odpowiedzi w wywiadzie bezpośrednim przeprowadzanym przez rachmistrza terenowego,  

        który odwiedzi gospodarstwo rolne.

Dla osób, które nie posiadają dostępu do internetu w gminnych biurach spisowych zapewniony będzie  
      dostęp do pomieszczeń wyposażonych w sprzęt komputerowy (bezpłatnie).

Jednocześnie informujemy, iż do 8 lipca br. Trwa nabór na rachmistrzów do Powszechnego Spisu Rolnego. 
Zgłoszenia przyjmowane są w urzędzie gminy.

W sprawie spisu rolnego na terenie Gminy Brenna informacji udziela Gminne Biuro Spisowe w Urzędzie    
Gminy Brenna pod nr telefonu 33/ 8536222 wew. 230.
Dodatkowo na stronie internetowej www.brenna.org.pl będą na bieżąco udostępniane informacje  

      w sprawie spisu.
           UG Brenna

Przypominamy, że kanalizacja 
sanitarna służy wyłącznie do od-
prowadzania ścieków sanitarnych. 
W związku z tym obowiązuje bez-
względny zakaz wprowadzania do 
kanalizacji sanitarnej wód opado-
wych i drenażowych oraz odpa-
dów stałych. Za złamanie tego za-
kazu zgodnie z art. 28 pkt. 4a usta-
wy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbioro-

wym zaopatrzeniu w wodę i zbioro-
wym odprowadzaniu ścieków grozi 
kara ograniczenia wolności lub kara 
grzywny do 10.000 zł.

Pamiętajcie, że pozbywając 
się wód opadowych i drenażo-
wych oraz odpadów stałych, które 
ze względu na wymiary mieszą się  
w przewodach kanalizacyjnych, 

tworzycie zagrożenie wylania kana-
lizacji na pozostałych nieruchomo-
ściach podłączonych do kanalizacji 
sanitarnej. Dotyczy to każdej nie-
ruchomości, która może mieć ten 
wątpliwy przywilej znajdując się  
w sąsiedztwie powstałego zatoru, 
czy miejsca wprowadzanych wód.

  UG Brenna

Nagrody rozdane!
Pomimo opóźnienia spowo-

dowanego epidemią koronawiru-
sa Urząd Gminy Brenna przekazał 
nagrody laureatom konkursu pla-
stycznego na wykonanie plakatu  
o tematyce „O czyste powietrze 
dbamy – zdrowo oddychamy”. Na-
grody zostały wręczone w szkołach 
przez nauczycieli wraz ze świadec-
twami szkolnymi. 

Urząd gminy planuje wydanie 

materiałów edukacyjnych na pod-
stawie przesłanych prac.

Jeszcze raz bardzo serdecznie 
gratulujemy zwycięzcom i dzięku-
jemy za tak liczny udział w konkur-
sie. Po raz kolejny dzieci udowodni-
ły, że nie jest im obojętny los środo-
wiska, w którym żyjemy.

  UG Brenna
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II edycja gminnego Festiwalu Piosenki 
Angielskiej - „English Song Festival”

W czerwcu Przedszkole Publicz-
ne nr 1 w Górkach Małych zorgani-
zowało II gminny Festiwal Piosenki 
Angielskiej. W związku z przedłuża-
jącymi się ograniczeniami związa-
nymi z sytuacją panująca w Polsce, 
tegoroczny festiwal został zorga-
nizowany w formie zdalnej. Mimo 
wielu obaw o powodzenie okaza-
ło się, że sposób organizacji nie był 
przeszkodą i przedsięwzięcie za-
kończyło się sukcesem.

Konkurs był kierowany do dzie-
ci w wieku 3-7 lat, będących wy-
chowankami placówek oświato-
wych, publicznych i niepublicznych 
zlokalizowanych na terenie Gmi-
ny Brenna. Zgłosiła się nawet więk-
sza liczba uczestników niż w ubie-
głym roku. Dołączyła także kolej-
na placówka. Warunkiem udziału 
w konkursie było przesłanie nagra-
nia wystąpienia dziecka. Do orga-
nizatora festiwalu wpłynęło 19 na-
grań, w tym 18 wystąpień solo oraz 
jedno w parze. Łącznie w konkursie 
wzięło udział 20 dzieci. Przedszko-
laki oraz uczniowie klas „0” pięk-
nie zaprezentowali piosenki w ję-

zyku angielskim. Dzięki zaangażo-
waniu i kreatywności rodziców wy-
stąpienia były bardzo różnorod-
ne i ciekawe. Rodzice przygotowa-
li ciekawe aranżacje piosenek, któ-
re dodatnio wpłynęły na wrażenia 
estetyczne prezentowanych utwo-
rów. Komisja konkursowa składają-
ca się z czterech osób miała bardzo 
trudne zadanie. W swej ocenie brała 
pod uwagę: stronę muzyczno–wo-
kalną, dobór repertuaru, popraw-
ność językową oraz ogólny wyraz 
artystyczny. Uczestnicy byli ocenia-
ni w trzech kategoriach wiekowych. 
W wyniku przesłuchań  jury wyłoni-
ło laureatów I, II i III miejsca. W ka-
tegorii 3-4 letnich przedszkolaków 
I miejsce zajęły ex aequo Klara Łu-
czak, (Przedszkole Publiczne Gór-
ki Małe), która zaprezentowała pio-
senkę pt.: „My Teddy Bear” i Hanna 
Witoszek (Przedszkole Publiczne 
Górki Małe) z piosenką pt.: „My Pen-
cil-Case”. II miejsce, za wykonanie 
piosenki pt.: „My Teddy Bear” otrzy-
mała Klaudia Urbaś (Przedszkole 
Publiczne Brenna). III miejsce nale-
ży do Antoniny Niesyt (Przedszkole 
Publiczne Górki Małe), która zapre-
zentowała piosenkę pt.: „B-I-N-G-O”. 
Laureatką I miejsca w kategorii 5 
latków została martyna Ogroc-
ka (Przedszkole Publiczne Bren-
na) z piosenką pt.: „Little Snowfla-

ke”. II miejsce zajęła Oliwia Bor-
kała (Przedszkole Publiczne Gór-
ki Małe), która zaśpiewała piosenkę 
pt. „Twinkle, Twinkle Little Star” a III 
miejsce otrzymała Weronika Rosiek 
(Przedszkole Publiczne Górki Małe) 
wykonując piosenkę pt.: „Let's Go 
To The Beach”. W kategorii dzieci  
w wieku 6 lat zwyciężyła Hania 
ignatowicz (Szkoła Podstawowa  nr 
2 Brenna Bukowa) Dziewczynka za-
śpiewała piosenkę pt.: „The Ice Cre-
am Song”. II miejsce należy do Zo-
fii Ciupki (Szkoła Podstawowa  nr 2 
Brenna Bukowa) za wykonanie pio-
senki pt.: „Open Shut Them” zaś na 
III miejscu uplasowała się  Maja Ko-
łek (Szkoła Podstawowa  nr 2 Bren-
na Bukowa) z piosenką pt.: "Star Li-
ght". Wyróżnienia w kategorii dzie-
ci najmłodszych przyznano dueto-
wi  Zuzannie Omorczyk i Martynie 
Podżorskiej (Przedszkole Publiczne 
Górki Małe) za zaśpiewanie piosen-
ki pt.: „Colours Song”oraz 6 latko-
wi Dominikowi Krzempkowi (Szko-
ła Podstawowa nr 1 Brenna Leśni-
ca), który zaprezentował piosenkę 
pt.: „Walking, Walking”.

Organizator festiwalu przygoto-
wał dla każdego uczestnika pamiąt-
kowy dyplom. Dzięki wsparciu pani 
dyrektor Bożeny Cyganik, laureaci 
oraz dzieci wyróżnione otrzymali 
nagrody rzeczowe.



13 Strona 13

W
ieści znad

 Brennicy

Wieści znad Brennicy

Edukacja
Serdecznie dziękuję wszystkim 

uczestnikom za udział w tegorocz-
nym festiwalu. Dziękuję również 
nauczycielom, którzy mimo trudne-
go czasu pomogli mi w wyłonieniu 
kandydatów. Serdeczne podzięko-
wania kieruję także do rodziców za 
wysiłek, poświęcony czas oraz kre-
atywność w przygotowaniu swych 
pociech do występów,

Wszystkim dzieciom życzę dal-
szych sukcesów i zachęcam do 
udziału w kolejnych edycjach.

Agata Tomica
PP1 Górki Małe

Decyzje i wybory
Każdego dnia dokonujemy wie-

lu wyborów, od tych najprostszych 
np.: co zjem na śniadanie, do de-
cyzji ważnych dla naszej przyszło-
ści związanych np. z wyborem szko-
ły, zatrudnieniem czy wejściem  
w związek małżeński. 

Zdolność dokonywania wybo-
rów jest jedną z kluczowych umie-
jętności. Dzięki niej realizujemy 
cele i idziemy na przód, albo uni-
kamy kłopotów. Umiejętności po-
dejmowania decyzji uczymy się 
od wczesnego dzieciństwa. Jeże-
li w dzieciństwie mieliśmy możli-
wość dokonywania wyborów i na-
uczyliśmy się radzić sobie z pono-
szeniem ich konsekwencji wyrasta-
my na ludzi bardziej pewnych sie-
bie, skutecznych w swoich wybo-
rach przez co nabieramy poczucia 
wartości i zaufania w swoje możli-
wości. Pozbawieni treningu podej-
mowania samodzielnych decyzji, 
nawet tych nie do końca dobrych, 
zawsze będziemy zdani na wpły-
wy innych. Umiejętność podejmo-
wania decyzji związana jest rów-
nież ze znajomością własnych po-
trzeb. Ludzie, którzy nie wiedzą 
czego chcą i jaki mają cel,  to oso-
by, które podejmowały dotychcza-
sowe decyzje pod presją otocze-
nia. To cudze pragnienia były wy-
tycznymi do dokonywanych przez 
nich wyborów. Ogromną trudność 
w podejmowaniu decyzji mają oso-

by bezkompromisowe, gdyż nie jest 
łatwo dokonać wyboru, gdy żadna  
z opcji nie satysfakcjonująca dla de-
cydenta. Ważną kwestią są prioryte-
ty i ich hierarchia. Musimy wiedzieć, 
co jest dla mnie ważne, ważniejsze  
i najważniejsze w danej chwili (czy 
w odniesieniu do całego życia). 

Czy wszyscy potrafimy podej-
mować samodzielne decyzje? Choć 
żyjemy w demokratycznym kra-
ju, jesteśmy wolnymi ludźmi, ale 
nie każdy z nas potrafi samodziel-
ne dokonywać wyborów. Ta umie-
jętność charakteryzuje ludzi dojrza-
łych i odpowiedzialnych. Dojrzałość 
w podejmowaniu decyzji wiąże się 
z świadomością konsekwencji na-
szych wyborów oraz odpowiedzial-
nością  za ich wpływ nie tylko na 
nasze życie,  ale drugiego człowie-
ka, grupy czy społeczeństwa. Doj-
rzałość tę osiągamy w procesie roz-
woju społecznego i emocjonalne-
go, na który ma wpływ wychowanie 
nastawione na pomoc w wyzbyciu 
się wrodzonego egoizmu i kształto-
wanie postaw altruistycznych. Pro-
ces podejmowania decyzji zwią-
zany jest z wyborem jednej z kilku 
opcji i wiąże się z szeregiem upo-
rządkowanych operacji myślowych 
umożliwiających wybór najkorzyst-
niejszego wariantu. Im mamy więk-
szą liczbę alternatywnych rozwią-
zań danego problemu tym, podję-
cie  decyzji jest bardziej skompliko-

wane, gdyż wymaga głębszej ana-
lizy i zaangażowania. Decyzje, któ-
re podejmujemy opierają się na na-
szym światopoglądzie, wiedzy i  do-
świadczeniach. W związku z tym, 
że zdobywanie wiedzy i informa-
cji wiąże się z wysiłkiem, a podej-
mowanie decyzji często związane 
jest z ryzykiem, dlatego jesteśmy 
skłonni do posługiwania się sche-
matami poznawczymi. Schema-
tyzm prowadzi do rutynowych za-
chowań i powtarzania czynności 
w sposób szablonowy. To wyjaśnia 
dlaczego niektórzy ludzie kupu-
ją zawsze tę samą markę samocho-
du, pomimo jej wysokiej awaryjno-
ści czy drogich części, albo głosują 
na tę samą partię polityczną, cho-
ciaż podczas trwania jej kadencji 
są mocno  rozczarowani sprawowa-
nymi przez nią rządami. Schematy 
myślowe najczęściej dziedziczymy 
po przodkach. Powtarzamy przeka-
zywane z pokolenia na pokolenie 
przekonania. Niestety nie wszyscy 
zadają sobie trud, aby sprawdzić, 
czy są one prawdziwe, co skutku-
je powielaniem działań,  które nie 
zawsze są racjonalne. Przykładem 
może być odcinanie końcówek ba-
nanów przed ich zjedzeniem, po-
nieważ ktoś powiedział, że są one 
miejscem, w którym gnieżdżą się 
groźne pasożyty  chorobotwór-
cze (lamie, lambrie i lambile) od-
powiedzialne za giardiozę (Lambio-
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zę), która objawia się nudnościami, 
wodnistymi biegunkami, spadkiem 
apetytu, a czasem również nie-
wielką gorączką. Co więcej czytel-
nicy internetowego forum, zosta-
ją utwierdzani w tym przekonaniu, 
przez osoby dzielące się tam swo-
ją „wiedzą”. Podobnie jest z innymi 
wiadomościami, które pozyskujemy 
z mediów. Nadmiar i sprzeczność 
informacji prowadzi do chaosu po-
znawczego, w którym czujemy się 
zagubieni. Im mniejszą mamy wie-
dzę i mniejsze zaufanie do nauki, 
tym bardziej jesteśmy skłonni pod-
dawać się różnego rodzaju teo-
riom spiskowym, które wywołują 
w nas jeszcze większe lęki, poczu-
cie zagrożenia i utratę wiary w do-
tychczas wyznawane wartości. Jak-
że często słyszymy lub nawet my-
ślimy:  „Już nie wiem co jest praw-
dą…”.  Niestety, powszechna dezin-
formacja i fake newsy (fałszywe in-
formacje) doprowadziły do sytuacji, 
że niektóre osoby zaczęły kwestio-
nować powszechnie uznawane teo-
rii naukowe. Utrata autorytetów, za-
chwianie fundamentów naszej wie-
dzy lub wiary powoduje, że czujemy 
się oszukani, a nasze bezpieczeń-
stwo zostaje zachwiane. Możemy 
tego uniknąć dążąc do zdobywania 
rzetelnej wiedzy i dokonując wła-
ściwych wyborów zgodnych z wy-
znawanymi przez nas wartościami. 
Gdy nasze postępowanie jest spój-
ne z naszymi poglądami czujemy 

się spokojniejsi i bardziej optymi-
stycznie patrzymy w przyszłość, na-
wet w trudnych chwilach. Schema-
tyzm pozwala nam na podejmowa-
nie działań sprawdzonych, wyćwi-
czonych i daje z jednej strony pew-
nego rodzaju poczucie bezpieczeń-
stwa, ale z drugiej ogranicza nasz 
rozwój.  W obecnej sytuacji epide-
mii Covid-19, w większości sytuacji 
nie możemy działać schematycznie, 
i podejmować decyzji w sytuacji 
pewności, ponieważ nie mamy się 
do czego odnieść. Ludzkość prze-
szła już co prawda straszne epide-
mie jak dżumę, cholerę, tyfus czy 
trąd, lecz my, na szczęście, znamy je 
głownie z historii i literatury. Obec-
ny wirus jest dla nas nadal zagad-
ką. Zanim jednak medycyna potra-
fiła sobie poradzić z zarazami dzie-
siątkującymi ludzkość, izolacja była 
jedyną skuteczną metodą ochrony 
przed jej rozprzestrzenianiem się. 
Podobnie jest z dzisiejszym SARS 
Cov-2. Zdrowe osoby muszą sobie 
jednak uświadomić, że człowiek, 
który zostaje odizolowany od spo-
łeczeństwa, rodziny czy grupy spo-
łecznej, traci to co dla ludzi jest naj-
cenniejsze – poczucie bezpieczeń-
stwa, wolności i podstawowego 
prawa jednostki – prawa do decy-
dowania o sobie. Kwarantanna jest 
okresem bardzo trudnym dla osób 
i rodzin, które zostają jej poddane. 
Postarajmy się, aby osoby znajdują-
ce się w  przymusowej izolacji nie 

czuły że są napiętnowane przez śro-
dowisko, tak jak kiedyś trędowaci. 
Mamy wybór i pamiętajmy, że czło-
wiek stworzony jest do dobrych 
uczynków i tych, którzy są chętni 
wyświadczać dobro jest wielu. Tak 
naprawdę wystarczy abyśmy kiero-
wali się zasadą: „Wszystko więc, co 
byście chcieli, żeby wam ludzie czy-
nili, i wy im czyńcie!” (Mt: 7,12).  Na 
początku epidemii, gdy obostrze-
nia były największe, zauważyłam, 
że na drzewach i słupach przy-
drożnych ktoś zamieścił informację  
o tym, że chętnie udzieli pomocy 
potrzebującym. Pod informacją po-
dany był numer telefonu i podpis: 
„sąsiadka z ul. Zalesie”. Bardzo mnie 
to ujęło. Gdy większość troszczyła 
się o najbliższą rodzinę, ktoś myślał 
o sąsiadach. 

Niestety, z mediów docierają do 
nas zazwyczaj negatywne informa-
cje, które wywołują w nas lęki i za-
czynamy wierzyć, w sentencję Plau-
ta, że „człowiek człowiekowi wil-
kiem”. Obawa, niepokój, strach, po-
czucie krzywdy, niezaspokojone 
potrzeby to emocje, które są przy-
czyną negatywnych emocji i po-
wodują, że stajemy się zamknięci 
i wrogo nastawieni do otoczenia. 
Media podsycają nasze negatyw-
ne emocje, lecz my możemy doko-
nać wyboru o ograniczeniu i filtro-
waniu informacji, które do siebie 
dopuszczamy, nie wspominając już  
o wyborze kanału telewizyjnego, 
radiowego, czy stron interneto-
wych, z których pozyskujemy wia-
domości.  Ważne dla naszego do-
brego samopoczucia jest przekona-
nie, że nie wszyscy są naszymi wro-
gami i jak śpiewał Czesław Niemen:  
„Lecz ludzi dobrej woli jest więcej  
i mocno wierzę w to, że ten świat nie 
zginie nigdy dzięki nim…Przyszedł 
już czas najwyższy czas, nienawiść 
zniszczyć w sobie.”. Zgodnie z tym 
przesłaniem zacznijmy dokonywać 
zmian, poprzez zmianę siebie sa-
mych – na lepsze.

Dyrektor Przedszkola 
P. nr 1 w Górkach Małych 

Bożena Cyganik
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Życie jest przed Tobą, nie w smartfonie

Od 16 czerwca ruszyła pełną parą 
kampania prewencyjna Komendy 
Miejskiej Policji w Częstochowie  
i Zakładu Gospodarki Mieszkanio-
wej TBS w Częstochowie pod nazwą 
"Życie jest przed Tobą, nie w smart-
fonie". Jednym z partnerów projek-
tu jest Oddział Regionalny Kasy Rol-
niczego Ubezpieczenia Społeczne-
go w Częstochowie. Akcja ma cha-
rakter profilaktyczno-edukacyjny 
a o jej przesłaniu możemy dowie-
dzieć się z przygotowanych w ra-
mach kampanii spotów radiowych 
czy filmowych. Organizatorzy pro-
jektu zwracają szczególną uwagę 
na problem korzystania ze smart-
fonów, w sposób niekontrolowany. 
Pomimo możliwości, jakie daje nam 
dostęp do nowoczesnej technolo-
gii, niesie on ze sobą wiele zagro-
żeń, jeśli korzystamy z niego nie-
właściwie. Głównym celem działań 
inicjatorów projektu jest zapobie-
ganie wypadkom w ruchu drogo-
wym jak i w gospodarstwach rol-
nych. Według danych KRUS w 2019 
r. doszło do 12.909 wypadków przy 
pracy rolniczej, a większość z tych 
wypadków spowodowana była nie-
zachowaniem należytej ostrożności 
podczas wykonywanych prac. Sta-
tystyki policyjne w tym zakresie są 
nieubłagalne i mówią same za sie-
bie, gdyż na przejściach dla pie-
szych tylko w zeszłym roku w całej 
Polsce doszło do 2.864 wypadków, 
z czego 190 to wypadki ze skut-
kiem śmiertelnym. Szacuje sie, że 
co czwarty wypadek drogowy spo-
wodowany jest przez korzystanie  
z telefonu dotykowego, dotyczy to 
zarówno kierującego samochodem, 
rowerem, jak i pieszego. Analizując 
badania instytucji, które gromadzą 
dane na temat negatywnych skut-
ków korzystania ze współczesnych 
urządzeń medialnych, dowiaduje-
my się bardzo niepokojących infor-
macji. Źródła podają, że średnio co 
trzecie dziecko w wieku od 8 do 15 
lat deklaruje uzależnienie od porta-
li społecznościowych, co dziesiąty 
uczeń przyznaje, że nie rozstaje się 

z telefonem, a pierwszą czynnością 
po przebudzeniu młodego człowie-
ka jest sięganie po smartfon. Ponad 
cztery godziny dziennie - tyle śred-
nio młody Polak jest online, korzy-
stając z telefonów dotykowych. Jak 
wskazują liczne badania dzieciom 
i młodzieży, spędzającej zbyt dużo 
czasu przed wyświetlaczem smart-
fona, tabletu lub telewizora grozi 
uszkodzenie struktury mózgu. Co-
raz częściej okazuje się, że niepra-
widłowe użytkowanie smartfona 
dotyka nie tylko tych, którzy po-
ruszają się w cyberprzestrzeni, ale 
także w realnym świecie. Reprezen-
tujący na briefingu prasowym pro-
mującym kampanię, dyrektor OR 
KRUS w Częstochowie Piotr Dobosz 
wspomniał, że inicjatywa wspaniale 
wpisuje się w prewencyjny przed-
miot działalności KASY, a jej zało-
żenia będą realizowane w prakty-
ce podczas działań prewencyjnych 
w roku bieżącym na terenie całe-
go województwa śląskiego. Dane 
związane z prewencją wypadkową 
w rolnictwie naszego wojewódz-
twa budzą co najmniej zdziwienie: 
przez ostatnich 5 lat w wojewódz-
twie śląskim liczba wypadków zma-
lała o jedną trzecią, czyli 33 procent. 
W ciągu roku, w naszych licznych 

działaniach prewencyjnych bierze 
czynny udział blisko 10 tys. osób  
z 300 miejscowości, a w zakresie 
bezpieczeństwa pracy rolnej prze-
szkoliliśmy w 2019r. 20 tyś osób.  
W ramach akcji "Życie jest przed 
Tobą, nie w smartfonie" został zor-
ganizowany konkurs dla dzieci  
i młodzieży, polegający na napisa-
niu własnego utworu literackiego  
w wybranej formie: wiersz, opowia-
danie, bajka. Prace będzie można 
nadsyłać do 16 lipca 2020 roku. Re-
gulamin konkursu jest dostępny na 
stronie: www.czestochowa.slaska.
policja.gov.pl 

Warto przypomnieć, iż z uwagi 
na zbliżający się okres wakacyjny, 
a co za tym idzie wzmożonych prac 
rolniczych, gdzie często angażowa-
ne są dzieci i młodzież w pomaga-
nie bliskim, wspólna kampania pre-
wencyjna ma na celu przestrzec 
i  uświadomić zarówno rodziców, 
opiekunów jak i najmłodszych, że 
większość wypadków przy pracach 
rolniczych jest wynikiem braku za-
chowania należytej ostrożności  
m. in. przez korzystanie ze smartfo-
na.

  
  UG Brenna
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Kultura w innej odsłonie – lato 2020
Sezon letnich plenerów w Gmi-

nie Brenna zwykle zaczynał się od 
Majówki. Przechodził później przez 
czerwcowy Dzień Dziecka, Piknik 
pod Buczem i kilka innych wyda-
rzeń, by dotrzeć do wielkiej inaugu-
racji wakacji – Nocy Świętojańskiej. 
Letnie miesiące pełne były wyda-
rzeń na różną skalę, o zróżnicowa-
nym charakterze i zasięgu. Folklor, 
muzyka rozrywkowa, rockowe kon-
certy, średniowieczna wioska, bie-
siady, potańcówki, mnóstwo wy-
darzeń sportowych, nowy festiwal 
ska&reggae… 

Z powodu panującej obecnie 
pandemii Ośrodek Promocji Kul-
tury i Sportu Gminy Brenna musiał 
odwołać zdecydowaną większość 
zarówno cyklicznych, jak i nowych 
imprez, które miały odświeżyć ka-
lendarium. Przez dość długi okres 
wciąż mieliśmy nadzieję, że epide-
mia szybko się skończy, a wraz z nią 
nadzwyczajne środki ostrożności 
i obostrzenia. Stało się jednak ina-
czej, musieliśmy więc dostosować 
do narzucanych odgórnie norm  
i zasad, by zadbać o bezpieczeń-
stwo uczestników naszych wyda-
rzeń, wykonawców i pracowników 
je obsługujących. 

I tak postanowiliśmy się skupić 
na małych eventach, które mogą się 
odbywać w niewielkich grupach,  
z zachowaniem zasad bezpieczne-
go dystansu, jednocześnie nie re-
zygnując z umilania wakacji zarów-
no naszym Mieszkańcom, jak i od-

wiedzającym całkiem licznie Gmi-
nę Brenna Turystom. Co będzie się 
działo?

Każdy wtorek wiąże się z zapro-
szeniem do Beskidzkiego Domu 
Zielin na cykl „Spotkań z Zielarką”. 
To seria prelekcji dotyczących róż-
nego aspektu wykorzystania, upra-
wy, zbioru i zastosowań ziół, któ-
rych łąki i polany w Gminie Bren-
na są pełne. Ziołolecznictwo i po-
wrót do natury są zyskują sobie co-
raz większą grupę fanów, być może 
tegoroczne wakacje będą okazją 
dla kolejnych osób, by zacząć swo-
ją przygodę z tymi niezwykłymi ro-
ślinami.

Środowe popołudnia upłyną 
pod znakiem artystyczno-sporto-
wo-tanecznych spotkań z Szymo-
nem Pilchem. „Zabawowe środy” 
to zastrzyk energii i mnóstwo do-
brej zabawy pod okiem charyzma-
tycznego, pełnego pomysłów i za-

rażającego pasją animatora, akto-
ra, reżysera, wodzireja… Po prostu 
artysty, którego nikomu nie trzeba 
przedstawiać. W środku tygodnia 
zaszalej razem z nim w Parku Tury-
styki.

Czwartki będą u nas filmowe. 
Powrót do pokazów letniego Kina 
Plenerowego na Amfiteatrze to 
szansa na przyjemne, letnie wie-
czory w towarzystwie mniej i bar-
dziej znanych tytułów dzieł wielkie-
go ekranu. Planujemy też dwa dni  
z kinem samochodowym, czego 
jeszcze w Gminie Brenna nie było. 

W Czwartki „Przytuilia” zaprasza 
też na różnego rodzaju warsztaty 
rękodzielnicze. Powstaną podczas 
nich na pewno wspaniałe pamiąt-
ki z wakacji. I to takie o szczególnej 
wartości – zrobicie je sami!

Piątki zostaną ostoją „Plenero-
wego Teatru dla dzieci”. Całe lato, 
piątek, 16:00 – bajka dla najmłod-
szych w wykonaniu duetów te-
atralnych. Cykl sprawdza się od lat, 
uczestników nie brakuje, a teatry, 
z którymi współpracujemy wciąż 
mają dla nas tytuły, których jeszcze 
nie widzieliśmy. 

W sobotnie poranki zapraszamy 
na „Treningi Biegowe”. Coś zarów-
no dla tych, którzy biegają od daw-
na i po prostu szukają towarzystwa 
do wspólnej aktywności, jak i dla 
początkujących i laików. Pod okiem 
lokalnych biegaczy będzie można 
w doborowym towarzystwie trochę 
się zmęczyć, jednocześnie łapiąc 
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wiatr w żagle.

W niedziele również nie odpo-
czywamy. Wraz z Pawłem Seligma-
nem zapraszamy na zupełnie nową 
odsłonę „Wieczorów Muzycznych”, 
które w tym roku całkiem zmienia-
ją formułę. Już nie tylko w Leśni-
cy, ale we wszystkich kościołach  
w Gminie Brenna odbędą się „let-
nie Koncerty Kameralne”, czy-
li uczta dla ducha. Będziemy słu-
chać artystów – muzyków i śpiewa-
ków – których koncerty przyciąga-
ją ogromne grupy pasjonatów mu-
zyki, o której mówimy „poważna”, 
choć wcale nie znaczy to, że bę-
dzie nudno. Przy okazji koncertów 
możecie Państwo zobaczyć wszyst-

kie nasze świątynie. A jest ich aż 7 
– tyle, ile koncertów do końca wa-
kacji.

Nasze specjalistki do spraw tu-
rystyki zapraszają też na kolejny se-
zon „Wycieczek górskich z prze-
wodnikiem” oraz na nocne obser-
wacje nietoperzy.

Oczywiście, całkiem możliwe, że 
wraz ze zmieniającymi się wytycz-
nymi, czy wchodzeniem w kolejne 
fazy cofania obostrzeń, będziemy 
uzupełniać kalendarz o kolejne po-
mysły. Tymczasem gorąco zaprasza-
my do udziału w tych, które już na 
Was czekają. Udanego lata i do zo-
baczenia!

   OPKiS

Śladami Ognia” – film o Nocy Świętojańskiej
Ostatnia sobota czerwca w Gmi-

nie Brenna od wielu lat wiąże się  
z obchodami Nocy Świętojańskiej. 
Wśród wielu wciąż żywych trady-
cji Górali Śląskich wigilia Świyntego 
Jona w Brennej zawsze zajmowa-
ła ważne miejsce. Otoczona wielo-
ma zwyczajami, wierzeniami i peł-
na magii była chwilą wyczekiwaną 
przez wszystkich. Nie zmieniało się 
to wraz z płynącymi dekadami i stu-
leciami.

W tym roku nie mogliśmy się 
spotkać podczas „Nocy Świętojań-
skiej”, której obecną formę w du-
żej mierze zawdzięczamy ś.p. Pani 
Elżbiecie Bauer. By jednak ten waż-
ny dzień wybrzmiał w naszej świa-
domości OPKiS Brenna zdecydował 
się na realizację niezwykłego filmu 
– „Śladami Ognia” – Noc Świętojań-
ska w Brennej, który jednocześnie 
zapoczątkował cykl podobnych 
produkcji – „Tradycje Górali Śląskich 
z Brennej w obrazie”. 

Scenariusz filmu opracowała 
Anna Musioł, a jego artystyczną wi-
zję, przy współpracy z Grupą Twór-
czą „Punkty Widzenia” przygotował 
i wyreżyserował Szymon Pilch. Za-
angażowanych w powstanie filmu 
było bardzo wiele osób. Byli to nie 
tylko aktorzy – członkowie zespo-
łów regionalnych „Brenna”, „Mała 
Brenna” i „Kotarzanie”, ale też mu-

zycy – Kapele „Brynioki” i „Malinio-
rze”, Dziewczęca Grupa Śpiewa-
cza „Sójki”, oraz właściciele lokacji,  
w których ekipa kręciła kluczowe 
ujęcia – Karczma pod Skalica, Ko-
zia Zagroda, Ośrodek Wypoczynko-
wy nad przystanią wodną w Bren-
nej Leśnicy i wiele osób prywat-
nych, które udostępniły swoje tere-
ny do nagrań. 

Część, w której widzimy ob-
rzęd poświęcenia ognia i wianków,  
w takiej formie, w jakiem znamy 
go w dniu dzisiejszym, nagrany zo-
stał oczywiście tam, gdzie odbywa 
się od 30 lat – w Kościele p.w. Św. 
Jana Chrzciciela w Brennej. Oczy-
wiście za życzliwą pomoc w realiza-
cji tej części ogromne podziękowa-

nia kierujemy w stronę Ks. Probosz-
cza Czesława Szweda, a za udział  
w samych nagraniach dziękujemy 
wikarym: Romanowi Sali i Michało-
wi Gajzlerowi.

„Śladami Ognia” to magiczna, 
poetycka opowieść o trzech sym-
bolach Nocy Świętojańskiej – o wo-
dzie, ziołach i ogniu, które wędro-
wały z tradycją i kulturą przez wie-
ki. Świat się zmieniał, przechodząc 
z rąk Słowian, do Górali, odkrywa-
jąc po drodze Chrześcijaństwo, 
ale te trzy piękne atrybuty trwa-
ły i trwają, dostosowując się do no-
wych czasów. Niezwykłą atmosfe-
rę filmu budowała również świet-
nie dobrana muzyka. Podniosłe za-
śpiewy „Sójek” czy „Obrał Cię Bóg”  

fot. @peakfilms
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w wykonaniu Kapeli „Brynioki” po-
stawiło akcent na obrzędową część 
filmu, a hitowe „Czosała sie grzebiy-
niym” Kapeli „Maliniorze” zbudowa-
ło klimat sielskiej, radosnej zabawy 
przy rozpalonej od nowego ognia 
watrze.

Wielkie brawa należą się też eki-
pie PEAK FILMS, która w zaledwie 
kilka dni, przy niesprzyjającej au-
rze, łapiąc każde możliwe okno po-
godowe, z anielską cierpliwością 
znosiła ciągłą czujność i momen-
tami wyczerpujące przejazdy po 
górskich plenerach. Młoda, zdolna  
i pełna pomysłów grupa zadbała  
o to, by końcowy efekt zachwycał.

Z oczywistych względów pre-
miera się on-line, na profilu facebo-
okowym Gminy Brenna, 27 czerwca, 
o godzinie 21:00 – czyli dokładnie 
wtedy, kiedy w normalnych oko-
licznościach rozpalalibyśmy na gro-
niach i przy breńskim Amfiteatrze 
watry. Do dziś „Śladami Ognia” obej-
rzało około 20 000 osób. Jeśli jesz-
cze nie jesteś wśród nich, koniecz-
nie zobacz efekty pracy tłumu lu-
dzi. Zobacz film w serwisie YouTu-
be, wpisując „Śladami Ognia”

   OPKiS

„Z ogródka Przytulii”  (lipiec)
Pogoda nas dotąd nie rozpiesz-

czała słońcem, więc i rośliny się nie 
śpieszyły w tym sezonie. Dość leni-

wie zakwitają korzystając z nielicz-
nych słonecznych dni, a my mamy 
mało czasu, żeby zebrać zieliny  
w momencie kiedy tylko zdążą obe-
schnąć. Nie poddawajmy się jednak 
bo lato to czas kwiatów, które po-
winny znaleźć się w naszych zioło-
wych zasobach, by móc po nie się-
gnąć w razie potrzeby.

W pierwszej kolejności wymień-
my prawoślaz lekarski (Althaea offi-
cinalis) do stosowania w zapaleniu 
błon śluzowych przełyku i żołąd-
ka, nieżytach i zapaleniach gardła 
i krtani, w ostrym kaszlu z zalega-
jącą wydzieliną, zewnętrznie w za-
paleniach skóry, na wrzody i czyra-
ki, oparzenia I stopnia, uszkodzenia 
skóry spowodowane substancjami 
żrącymi. Surowcem zielarskim jest 
praktycznie cała roślina (korzeń, li-

ście i kwiaty) często uprawiana ra-
zem z malwą czarną i różową. Pa-
miętajmy jednak, że prawoślazu 
nie należy stosować dłużej niż ty-
dzień ze względu na jego powleka-
jące działanie, które może zmniej-
szać wchłanianie innych leków. Ma-
cerat olejowy z korzenia prawośla-
zu (wysuszony korzeń zalać olejem  
i macerować przez 4 tygodnie w cie-
płym pomieszczeniu) usuwa łupież 
suchy, a wtarty we włosy poprawia 
ich kondycję, nawilża zmniejszając 
ich łamliwość.

Lipiec to dobry moment na ze-
branie mięty (zanim zakwitnie). 
Można jej używać do sporządzania 
orzeźwiających napojów letnich bo 
skutecznie schładza organizm, do-
prawiania i dekorowania deserów 
ale również przyprawiania dziczy-

fot. @
p

eakfilm
s

fot. @
p

eakfilm
s
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zny. Wiemy też, że herbatki mięto-
we pomagają przy bólu brzucha, 
wzdęciach, zaburzeniach trawie-
nia. Mają także słabe działanie żół-
ciopędne, ściągające, moczopęd-
ne i rozkurczowe. Nie musimy jed-
nak zawsze suszyć mięty. Z powo-
dzeniem można zrobić syrop mię-
towy, który później łatwo wykorzy-
stać: Zalać gałązki mięty wrzątkiem 
i odstawić na 24 godziny. Odcedzić, 
dodać cukier i sok z cytryny. Dopro-
wadzić do wrzenia i gorący przelać 
do butelek.

Nie zapominajmy o wspaniałej 
roślinie jaka jest cykoria podróżnik 
(Cichorium intybus). Rośnie przy 
drogach na zboczach i łąkach. Su-
rowcem zielarskim jest cała rośli-
na, bogata w witaminy i sole mi-
neralne. Błękitne kwiaty pojawiają 
się w lipcu, ale ziele zbiera się już 
od kwietnia, korzeń można wyko-
pać w październiku lub na wiosnę. 
Suszy się w temperaturze do 40 °C. 
Napar z kwiatu działa przeciwza-
palnie, łagodząco na kaszel i nie-
żyt gardła oraz oskrzeli przy prze-
ziębieniu, grypie, anginie. Wzmac-
nia i uszczelnia naczynia krwiono-
śne. Jako okład usuwa objawy zmę-
czenia oczu, pielęgnuje skórę su-
chą i trądzikową łagodzi oparzenia 
i opryszczkę. Ziele podróżnika sil-
nie oddziałuje na przewód pokar-
mowy: wzmaga wydzielanie żół-
ci i soków trawiennych, pobudza 
przemianę materii. Reguluje ciśnie-
nie krwi, wspomaga diurezę i od-
truwanie organizmu. Korzeń cyko-
rii nadaje się do leczenia cukrzy-
cy i odbudowy flory bateryjnej je-

lit - zawiera inulinę o działaniu pre-
biotycznym. Pomaga i ułatwia przy-
swajanie składników odżywczych 
pobieranych z pokarmów.  Zawie-
ra duże ilości błonnika przez co jest 
świetnym środkiem przy leczeniu 
otyłości. Regeneruje wątrobę. Jest 
bezpieczny dla dzieci i kobiet w cią-
ży. Przytoczę dwa przepisy z cyko-
rią: 1. Odbudowa flory bakteryj-
nej jelit: Mieszamy w równych ilo-
ściach zmielony na proszek korzeń 
cykorii i omanu. Dosypujemy 1-2 ły-
żeczki mieszanki np. do jogurtów. 
Dziennie wystarczy 2 – 4 łyżecz-
ki. 2. Kawa z cykorii – kuracja an-
tycellulitowa i odchudzająca: 200g 
suszonego korzenia cykorii zalać 2 
szklankami wody. Dodać 2 łyżki su-
szonych lub świeżych liści. Gotować 
do uzyskania mocnego wywaru. Pić 
2 razy dziennie przez 2 tygodnie. 
Dodatkowo w czasie kuracji można 
miejscowo nacierać miejsca obję-
te cellulitem mieszanką liści cykorii  
z olejkiem migdałowym.

Do listy ziół należy koniecznie 
dopisać: Kwiat dziewanny, Kwiat la-

wendy, Kwiat dzikiej róży, Kwiat bła-
watka, Ziele macierzanki tymianku, 
Ziele jeżówki, Ziele krwawnika po-
spolitego, Ziele Nostrzyka żółtego, 
Ziele skrzypu, Ziele lebiodki ma-
jeranku, Owoc czarnej porzeczki, 
Owoc maliny, Owoc grabu.

Szczególnie polecam kwiaty dzi-
kiej róży, które zawierają antocyja-
ny, olejki eteryczne, mają właściwo-
ści antyseptyczne, lekko ściągające 
i przeciwzapalne. Ponadto świetnie 
się sprawdzają do aromatycznych 
zimowych herbatek przeciw prze-
ziębieniu. Służą do wyrobu syro-
pów, nalewek, likierów i oczywiście 
nieocenionych konfitur. Zrobienie 
takich konfitur jest dziecinnie pro-
ste: Ważymy płatki róży, wsypuje-
my do miski i zasypujemy je cukrem 
(około dwa razy więcej niż płat-
ków). Ucieramy je tak długo aż się 
połączą, można dodać sok z cytry-
ny. Potem już tylko rozkoszujemy 
się ich aromatem.

Do kompletu potrzebna jest 
jeszcze jeżówka purpurowa (Echi-
nacea purpurea), cenny surowiec 
zielarski. Roślina olejkowa, któ-
rej związki mają działanie bakterio  
i wirusobójcze, przeciwzapalne  
a zarazem immunostymulujące. 
Preparaty z jeżówki stosujemy za-
tem jako lek wspomagający na-
szą odporność zwłaszcza w jesien-
nym okresie podatności na zakaże-
nia wirusowe i bakteryjne,  wzmac-
niająco,  a według części fitotera-
peutów, również w terapii borelio-
zy. Uwaga, jeżówki nie stosujemy  
w czasie ciąży i karmienia.

  BDZ Przytulia
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Poznaj Zwierza Nietoperza 
Nietoperze to jedyne ssaki zdol-

ne to aktywnego lotu. Od zawsze 
budziły one w ludziach lęk i cieka-
wość. W gminie Brenna żyje, aż 18 
gatunków nietoperzy. Jednym z ich 
ulubionych miejsc, jest strych Szko-
ły Podstawowej nr 1 w Brennej. To 
właśnie tam w 2014r. powstało Ob-
serwatorium Nietoperzy a same 
nietoperze pojawiły się w tym miej-
scu znacznie wcześniej. Nietoperze 
zamieszkują także strych i podda-
sze Kościoła pw. Wszystkich Świę-
tych w Górkach Wielkich  oraz  oko-
lice Centrum Kultury i Sztuki „Dwór 
Kossaków (zabytkowy park i stara 
gorzelnia).                 

W ramach projektu:  “Poznaj 
Zwierza Nietoperza – mieszkańca 
gminy Brenna” dofinansowanego  
z Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Katowicach. zapraszamy do 

udziału w Nocnych Warsztatach  
z Nietoperzem, Wyprawach do ta-
jemniczego świata jaskiń. A 29 

sierpnia 2020r. w Centrum Kultury 
i Sztuki „Dwór Kossaków odbędzie 
Międzynarodowa Noc Nietoperzy. 
W programie tego wydarzenia za-
planowano konferencje przybliża-
jącą niezwykły świat tych skrzydla-
tych ssaków oraz obserwacje noc-
nych lotów nietoperzy w Parku Kos-
saków. Nocne Warsztaty z Nietope-
rzem to pokazanie życia nietoperzy 
w kilku miejscach w gminie Brenna. 
Po zmroku za pomocą detektorów 
ultradźwiękowych będziemy nasłu-
chiwać te nocne ssaki i spróbuje-
my rozpoznać przynależność nad-
latującego nietoperza do konkret-
nego gatunku. Nocne Warsztaty  
z Nietoperzem odbędą się przy Ob-
serwatorium Nietoperzy, Kościele 
pw. Wszystkich Świętych w Górkach 
Wielkich oraz w Parku Kossaków. 

Aby przybliżyć zimowe kryjów-
ki nietoperzy serdecznie zaprasza-
my na Wyprawy do tajemniczego 
świata jaskiń. Podczas wycieczki 
górskiej zaplanowano zwiedzanie 
jaskini w Trzech Kopcach oraz pre-
lekcje w Obserwatorium Nietope-
rzy. Na wszystkie wydarzenia obo-
wiązuje wcześniejsza rezerwacja 
miejsc pod numerem telefonu 33 
8586 971.

  OPKiS Brenna
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Kamienne tajemnice

Są przesłanki, które wskazują, że 
na terenie Gminy Brenna w powie-
cie cieszyńskim znajduje się miej-
sce kultu ludzi z bardzo zamierz-
chłej przeszłości. W ich wierzeniach 
słońce i kamienie odgrywały bar-
dzo ważną rolę, podobnie jak u pre-
historycznych ludzi, którzy wznieśli 
kamienny krąg w brytyjskim Stone-
henge.

Największa kamienna tajemni-
ca Gminy Brenna ma związek z du-
żym kamieniem nazywanym Jac-
kiem, który znajduje się na zboczu 
Trzech Kopców. Jest on ustawiony 
wręcz idealnie pionowo oraz do-
kładnie wzdłuż osi wschód-zachód. 
- Ktoś musiał to zrobić celowo, bo 
trudno wyobrazić sobie aż taki zbieg 
okoliczności. Kamień ten wyróżniają 
także znajdujące się na nim ryty czyli 
głębokie na kilka milimetrów żłobie-
nia będące z pewnością dziełem czło-
wieka - informuje archeolog Bogu-
sław Chorąży z Muzeum Historycz-
nego w Bielsku-Białej. Dwa z tych 
rytów mają formę krzyża, trzeci  
w symboliczny sposób przedstawia 
człowieka. Człowiek ten ma wyraź-
nie zaznaczony męski organ płcio-
wy, co może wskazywać na przed-
chrześcijański rodowód rytów.  
W kulturze chrześcijańskiej unikano 
bowiem takiej symboliki. - To rze-
czywiście może wskazywać na bar-
dzo długą historię tych rytów. Nie 
możemy jednak zapominać o tym, 
że żyjąca w Beskidach ludność wa-
łaska co prawda formalnie wyzna-
wała chrześcijaństwo, ale w swo-
jej kulturze i zwyczajach zachowa-
ła bardzo wiele z tradycji pogańskiej. 
Więc człowiek wyryty na Jacku może 
być zarówno dziełem kogoś żyjące-
go w pierwszych wiekach naszej ery 
lub nawet jeszcze wcześniej, jak rów-
nież wałaskiego pasterza z osiem-
nastego czy nawet dziewiętnastego 
stulecia  - wyjaśnia archeolog Boże-
na Chorąży z Muzeum Historyczne-
go w Bielsku-Białej. Fakt, że pewna 
część omawianego rytu niemal już 
zniknęła, zdaje się przemawiać za 
hipotezą przedchrześcijańską, gdyż 

wymagało to setek lat oddziaływa-
nia przyrody. Krzyże na Jacku mo-
gły z kolei mieć bardzo prostą ge-
nezę – po prostu oznaczały bie-
gnącą w tej okolicy granicę mię-
dzy znajdującymi się w habsbur-
skiej Austrii Księstwem Cieszyńskim 
i państwem bielskim oraz leżącym 
na terenie Polski państwem łodygo-
wickim. Granica ta miała wtedy cha-
rakter międzypaństwowy. Inne wy-
tłumaczenie jest takie, że krzyż na 
dużym kamieniu mógł też wyzna-
czać granicę hal wykorzystywanych 
przez poszczególne stada zwierząt. 
Wreszcie wszystkie trzy ryty, czy-
li zarówno dwa krzyże jak i postać 
człowieka, mogą być dziełem nu-
dzącego się pasterza, który w taki 
właśnie sposób zwykł się podpisy-
wać lub wykorzystywać wolny czas 
podczas pilnowania owiec. Jednak 
Bogusław Chorąży zwraca uwagę 
na ciekawy fakt - jeden ze znaków 
na Jacku, to tak zwany krzyż uko-
śny, uniwersalny symbol często wy-
stępujący na przestrzeni dziejów, 
obecny również w prehistorii. Więc 
nie można wykluczyć, iż jest to na-

prawdę bardzo stare dzieło.
Ale na tym nie koniec tej tajem-

niczej historii. Około sto metrów od 
Jacka znajduje się inny, duży ka-
mień z wyrytymi na nim krzyżami. 
To blok kamienny przypominający 
stół ołtarzowy. W dodatku na jego 
powierzchni ktoś celowo wykonał 
spore zagłębienie. Może zrobio-
no to w tym celu, aby składać tam 
ofiary dawnym bogom. Ale Bożena 
Chorąży nie wyklucza, że zagłębie-
nie w kamieniu może mieć bardzo 
prozaiczne wytłumaczenie. - Wie-
my z przekazów, że dawni beskidz-
cy pasterze umieszczali na kamie-
niach bryły soli, które lizały wypa-
sane przez nich zwierzęta. Być może 
to zagłębienie wykonano po to, aby 
solne bryły nie spadały z tego kamie-
nia - mówi Bożena Chorąży. Jednak 
w tej historii jest jeszcze jeden, wy-
jątkowo frapujący element. Otóż  
w sąsiedztwie kamienia wygląda-
jącego jak ołtarz jest jeszcze kilka 
innych sporych kamieni z rytami  
w kształcie krzyży czy też znaków 
X. I obserwując z perspektywy Jac-
ka wschód słońca w kilka, bardzo 

Kamień „ołtarzowy”
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ważnych dla dawnych ludzi dni, ta-
kich jak na przykład 21 marca kie-
dy wypada równonoc wiosenna, 21 
czerwca czyli przesilenie letnie, 23 
września kiedy przypada równonoc 
jesienna czy 22 grudnia czyli prze-
silenie zimowe, można się przeko-
nać, że wschodzące słońce poja-
wia się właśnie nad tymi kamienia-
mi! Można więc sobie wyobrazić, że 
dawni mieszkańcy tej ziemi przy-
chodzili na Trzy Kopce w ważne dla 
ich kalendarza noce, składali ofia-
ry na wybranym kamieniu, a potem 
z perspektywy Jacka obserwowa-
li swojego boga Słońce wstającego 
po czekającą na niego ofiarę. Było-
by to więc miejsce w pewien spo-
sób podobne do słynnego brytyj-
skiego Stonehenge. Bogusław Cho-
rąży nie ukrywa, że taka hipoteza 
jest nie tylko bardzo ciekawa i ma 
pewne realne przesłanki, ale poda-
je jednocześnie ważny kontrargu-
ment. - Gdyby to było miejsce kul-
tu, to w rejonie Jacka musiałyby zo-
stać jakieś ślady bytności dawnych 
ludzi. Na przykład myślę o tak zwa-
nych skorupach czyli fragmentach 
dawnej ceramiki, z której pito i jedzo-
no w czasie religijnego święta. Kilka 
razy badaliśmy ten rejon i nic takie-
go nie znaleźliśmy - mówi Bogusław 
Chorąży.

Jednak Jacek, stół ołtarzo-
wy oraz inne kamienie ze znakiem 
krzyża to nie jedyna kamienna ta-
jemnica Gminy Brenna. Co ciekawe, 
ta druga również znajduje się w re-
jonie Trzech Kopców. To kilkadzie-
siąt kamiennych kopczyków, któ-
re nie wiadomo kto i kiedy usypał. 
Pewne jest, że są dziełem ludzi, ale 
brak w nich jakichkolwiek elemen-
tów pozwalających datować czas 
ich powstania. Po co ktoś zadał so-
bie trud sypania w górach kamien-
nych kopczyków? Jak wyjaśniają ar-
cheolodzy z Bielska-Białej, przeka-
zy źródłowe zdają się sugerować, 
że być może pełniły one funkcję 
graniczną. Ale nie można też wy-
kluczyć, że miały charakter pokut-
ny i były karą za popełnienie złych 
uczynków. - Hipotez dotyczących ge-
nezy takich kamiennych kopczyków, 
których w Beskidach znaleźć można 

sporo, nie tylko w rejonie Trzech Kop-
ców, jest więcej. Jedna z nich suge-
ruje, że w ten sposób magazynowa-
no na górskich halach kamień, który 
później służył na przykład do celów 
budowlanych. Oczywiście nie może-
my również wykluczyć, że kamien-
ne kopczyki miały zupełnie inne, nie-
znane nam, przeznaczenie – mówi 
Bożena Chorąży. Dodaje ona, że  
z tą zagadką związany jest także pe-
wien ślad wiodący bardzo daleko  
w przeszłość. Otóż niedaleko ka-
miennych kopczyków usypanych  

w rejonie Trzech Kopców znaj-
duje się mała jaskinia, przy wej-
ściu do której przed laty znalezio-
no prehistoryczny grot pamiętają-
cy najprawdopodobniej II wiek na-
szej ery. To jasny dowód na to, że  
w tej okolicy ludzie bywali już bar-
dzo dawno temu. Ale czy oni usypa-
li te kopczyki?

 S. Horowski
 
 Fot. Z archiwum  
 Bogusława Chorążego

Kamień Jacek
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Cena wojny

los pokolenia
Mija 75 lat, odkąd zakończy-

ła się II wojna światowa. Odeszli 
już niemal wszyscy jej świadkowie. 
Właśnie dlatego należy przypomi-
nać dramatyczne historie naszych 
przodków tego czasu. 

Jak pisaliśmy przed tygodniem, 
wojna ta kosztowała kilkadziesiąt 
milionów istnień. Zginęło w niej 
również ok. 4-6 milionów Pola-
ków i Żydów, obywateli II Rzeczpo-
spolitej (nie wspominając o Niem-
cach, Ukraińcach i przedstawicie-
lach innych narodowości oraz grup 
żyjących na jej terytorium). To tyl-
ko liczby. Mało kto z nas jest w sta-
nie uzmysłowić sobie skalę ludzkich 
tragedii tego czasu... 

By zrozumieć ogrom cierpień 
społeczeństwa, samej tylko Polski, 
powinniśmy uzmysłowić sobie, że 
75 lat temu każdego dnia wojny gi-
nęło od 2 do 3 tys. obywateli II RP. 
Sześć lat horroru wojny, oznacza, 
iż koszmar ten powtarzał się przez 
dwa tysiące dni! Tak więc przez całą 
wojnę codziennie zginęło tyle oby-
wateli naszego państwa, ile jest 
w stanie pomieścić 100 nowocze-
snych stadionów, jak np. Stadion 
Narodowy w Warszawie, zbudowa-
ny dla blisko 60 tys. widzów. 

los społeczności
Z wiadomości uzyskanych  

w szkole i serwowanych przez kul-
turę popularną (którą kształtują 
dziś głównie filmy i seriale), zna-
my co prawda zarys dziejów Polski 
w okowach dwóch totalitaryzmów 
oraz historię naszego oporu, ale  
i to zazwyczaj pobieżnie. Uzupeł-
niały je dotąd często opowiadania 
naszych bliskich o uwikłaniu wspól-
nych przodków w te dramatycz-
ne dziejowe starcia. Z historii tych 
można było wyczytać, iż kontekst 
wydarzeń wojennych na Śląsku był 
niźli ten, który proponowała kultu-
ra masowa w PRL-u, czy nawet III RP.  

Okazuje się, iż faktycznie na na-
szej ziemi – Śląsku Cieszyńskim 
wojenne czasy były pod pewnym 

względem jeszcze bardziej trud-
ne, tragiczne, a przy tym o wie-
le bardziej niejednoznaczne, niź-
li w innych regionach naszego kra-
ju (a przynajmniej w tzw. General-
nej Guberni, z Krakowem i Warsza-
wą na czele). Dlaczego? Ziemie le-
żące nad Olzą, Wisłą, czy Brennicą, 
już wkrótce po agresji niemieckiej, 
w 1939 roku włączone zostały w ob-
ręb III Rzeszy. Były jej częścią bli-
sko 2070 dni, co oznaczało, iż oku-
pacja niemiecka, brutalne rządy 
Gauleitera i innych urzędników hi-
tlerowskich trwały wokół Skoczo-
wa i Cieszyna jeszcze w maju 1945, 
a więc na kilka dni po samobójczej 
śmierci samego Führer… Na kosz-
mar okupacji składały się m.in. ta-
kie elementy jak, m.in. zajadła wal-
ka okupantów z wszelkimi przeja-
wami polskości na tym terenie (za 
czym szła bezwzględna ekstermi-
nacja inteligencji, z nauczycielami 
i księżmi na czele). Na tym terenie 
nawet podejrzenie „nieprawomyśl-
ności” groziło wywózką lub śmier-
cią, czemu sprzyjała wroga działal-
ność miejscowych nazistów, kola-
borantów i donosicieli. Na wojenne 
realia na Śląsku składał się również 
obowiązek służby wojskowej dla 
znacznej części męskiej populacji, 
co oznaczało powołanie do Wehr-
machtu nawet 600 mężczyzn z Gó-
rek i Brennej!

Jak w tym kontekście wyglądały 
wojenne losy mieszkańców Górek 
czy Brennej? Pisała o tym we wspo-
mnieniach m.in. Maria Kawik. Jej re-
lacje były jedną z podstaw cyklu ar-
tykułów na temat losów rodzin Hel-
lerów i Kawików, które publikowa-
liśmy przed blisko rokiem. Historię 
wspomnianych rodzin przywołuje-
my, gdyż w sposób niezwykle obra-
zowy pokazuje, jak zawiłe i tragicz-
ne były losy Ślązaków i górali ślą-
skich tego czasu. Gdy bowiem męż-
czyźni walczyli na frontach, w ich 
wsi i rodzinnych domach także to-
czyła się walka o przetrwanie. I to 
nie tylko z powodu braku sił do pra-
cy na roli, niewielkiej ilości poży-

wienia itd. Bowiem na tym czasie 
nad Brennicą toczyła się również 
nierówna walka zbrojna z okupan-
tem, której ofiarą padali – na do-
miar złego – także ludzie niewinni 
i bezbronni. 

los rodziny
Przypomnijmy więc pokrótce. 

Urodzona w 1900 roku Maria Ka-
wik wywodziła się z rodu Hellerów. 
Była to rodzina osiadłych w Brennej 
w XVIII wieku hutników szkła, kolo-
nistów niemieckich, spolonizowa-
nych Ślązaków, którzy wyróżniali 
się na tle górali w tejże wiosce m.in. 
przywiązaniem do kościoła i pol-
skiego słowa pisanego. 

Bracia Marii z bronią w ręku wal-
czyli w obronie Polski w 1939 roku. 
Wiemy, iż Wincenty i Karol Helle-
rowie trafili do niewoli wroga: nie-
mieckiej (Wincenty) i radzieckiej 
(Karol). Po ucieczce z niej Karol, 
jako były powstaniec śląski zagro-
żony aresztowaniem przez Niem-
ców, musiał się ukrywać. Niejako  
z konieczności założył on w ten 
sposób w Brennej, jeden z pierw-
szych w Beskidach, oddział party-
zancki. Oddział rósł w siłę zasila-
ny przez dezerterujących z Wehr-
machtu Ślązaków. Ci powoływani 
byli doń z automatu jako obywa-
tele III Rzeszy, jeśli tylko podpisa-
li tzw. Volkslistę (na co zdecydowa-
ło się, często pod przymusem, bli-
sko 90% Brenników). Niestety Karol, 
wraz z bratem Stanisławem, poległ 
wkrótce, tj. w kwietniu 1944 roku,  
w potyczce z policją niemiecką. 
W tym czasie jego pozostali bra-
cia – Jan, Ludwik i Antoni oraz np. 
dwaj najstarsi synowie Marii Kawik 
– Franciszek i Kazimierz, zostali po-
wołani do wojska i wkrótce wysła-
ni na front. Pochodzący z Brennej 
chłopcy musieli przelewać krew za 
III Rzeszę, okupując to poniewier-
ką i ranami ( jeden z synów Marii – 
Kazimierz stracił na wojnie nogę), 
część z nich udało się jednak dostać 
do niewoli aliantów i przywdziać 
polskie mundury. W tym czasie ich 
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bliscy przechodzili gehennę w ro-
dzinnej wiosce. 

Wskutek chorób i przeżyć wo-
jennych (przesłuchania i pobicia) 
zmarł mąż Marii – Jerzy i jej zale-
dwie 29-letni brat Wincenty (m.in. 
skutkiem trudnych warunków nie-
woli). Maria zaś, aresztowana za 
kontakty z partyzantami, tylko cu-
dem ocalała. Zbiegła z posterunku 
policji, ukrywając się wraz z córką 
Anielą wśród partyzantów. Kosztem 
ich życia było pozostawienie bez 
opieki kilkorga małoletnich dzieci 

(Jerzy, Teofil, Maria, Klara i Elżbieta). 
Co gorsza wkrótce aresztowane zo-
stały: siostra Marii – Agnieszka Hel-
lerówna oraz szwagierka – imien-
niczka Maria „Pawłowa” (żona Paw-
ła Kawika), która również pozosta-
wiła w domu „czeladkę” dzieci (łącz-
nie dziewięć). Obie zesłane zostały 
do obozów koncentracyjnych. 

Łącznie jedenastoma pociecha-
mi braci Kawików, mieszkającymi 
na Skałce opiekowali się, 20-letni, 
chromy syn Marii – Władek oraz jego 
stryj Paweł. Niestety Władysław zo-

Antoni Heller w mundurze niemieckim (później jako spadochroniarz 
służył w Polskich Siłach Zbrojnych w Wielkiej Brytanii), fot. ze zbiorów 
rodziny.

stał wkrótce aresztowany przez 
Niemców (a następnie zgładzony 
w Cieszynie). Paweł Kawik zaś zgi-
nął 8 września 1944 roku jako jedna 
z dziewięciu niewinnych ofiar nie-
mieckiego odwetu, za śmierć żan-
darma, zastrzelonego „w Ameryce” 
przez Karola Heczkę. Nie uchroniło 
go to, iż również jego syn – imien-
nik – Paweł przebywał na froncie  
w mundurze niemieckim. Wypędzo-
ny kolbami z domu, w samej nie-
omal koszuli, został zamordowa-
ny „Pod Grapom” w Lachach. W re-
zultacie w domu pod numerem 140 
pozostało „samopas” jedenaścioro, 
w większości małoletnich (najmłod-
sze miało 2 lata!), dzieci braci Paw-
ła i Jerzego Kawików. Musiały pod 
opieką najstarszej 20-letniej Stefa-
nii Kawik (która w tym celu wróciła 
„ze służby”) niemal bez żadnej po-
mocy z zewnątrz przetrwać zimę  
i przednówek roku 1945.

Nie wszyscy, z rzuconych na 
wielką poniewierkę, bliskich Ma-
rii zdołali wrócić do domu… Z Woj-
ska Polskiego na zachodzie powró-
cili co prawda dwaj synowie (Fran-
ciszek i Kazimierz) oraz bracia (An-
toni Heller, służył w 1. Samodzielnej 
Brygadzie Spadochronowej I Kor-
pusu Polskiego w Wielkiej Brytanii, 
zaś Ludwik, zasłynął we Włoszech 
jako strzelec wyborowy i wyzwo-
liciel Bolonii), ale już Jan do domu 
nigdy nie dotarł. Zmarł w grudniu 
1945 w Rumunii, wracając z niewoli 
sowieckiej. Miał wówczas zaledwie 
34 lata. Opłakiwała go żona Barbara 
i trójka dzieci, z których najmłodsze 
nie zobaczyło nigdy ojca.

Więcej szczęścia miała siostra 
Marii – Agnieszka Hellerówna i bra-
towa Maria Kawik. Obie więźniar-
ki obozów koncentracyjnych cho-
ciaż zmaltretowane, fizycznie i psy-
chicznie wyniszczone, zdołały jed-
nak powrócić do Brennej. Agniesz-
ka mogła założyć rodzinę; zaś Ma-
ria – pochować swego męża, spo-
czywającego dotąd w bezimiennej 
mogile i zaopiekować się sierotami.

Tak w telegraficznym skrócie po-
toczyły się niezwykle dramatycz-
ne i zawiłe losy członków dwóch 
tylko rodów Hellerów i Kawików  
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z Brennej. Maria Kawik, podsumo-
wując swoje życie w 1969 roku, pi-
sała, iż na wojnie straciła prawie po-
łowę, bardzo przecież licznej, rodzi-
ny… Co warto podkreślić, znaczna 
część jej bliskich zginęła lub otar-
ła się o śmierć zupełnie niezależnie 
od podjętych decyzji. Nieszczęścia 
spadały nań często obojętnie, jaką 
drogę obrano, tj. czy zdecydowano 
się: udać na front w mundurze znie-
nawidzonego okupanta (dla rato-
wania rodzin); podjąć z nim otwar-
tą, zbrojną walkę (dla Ojczyzny); 
starać się ukryć „w lesie” (by prze-
trwać wojenny koszmar i móc być 
oparciem dla bliskich w czasach po-
wojennych); czy nawet pozostając 
w domach i pracując na gospodar-
stwie (zapewniając środki dla prze-
trwania małoletnich dzieci). Wobec 
takich dylematów i ich konsekwen-
cji, tym bardziej trudno nam dziś 
oceniać i wartościować podejmo-
wane w czasie wojny decyzje.

los jednostki
Ileż podobnych, tragicznych roz-

terek i wojennych losów było udzia-
łem innych rodzin z Brennej i Gó-
rek?! Jedną z kilkuset ofiar woj-
ny związanych jest 32-letni Ludwik 
Greń. I jemu nie było dane wrócić 
do domu, do swej, będącej „przy 
nadziei”, żony oraz do rodziny – 
ojca i braci gazdujących „U Mich-
ny” w dolinie Hołcyny (w pobliżu 
dzisiejszej zapory). Jako że przyszło 
mu żyć w trudnych, wojennych cza-
sach w swoim młodym życiu aż trzy 
razy wyruszał na front. Przez dłu-
gi czas los był dla niego niezwykle 
pomyślny. Owo szczęście skończy-
ło się jednak na niespełna trzy mie-
siące przed końcem II wojny świa-
towej 12 lutego 1945 roku, kiedy w 
niewyjaśnionych okolicznościach 
poległ, szturmując – jak się dopie-
ro po latach okazało – umocnienia 
broniące drogi na Berlin.

Nigdy nie zobaczył swej mał-

żonki i córki, która urodziła się już 
po jego wyruszeniu na front. Zgi-
nął i spoczął na obcej ziemi, gdzie 
mogiły jego przez 75-lat nie zna-
lazł żaden rodak. Nie zdołali jej ni-
gdy odszukać nawet najbliżsi. Po-
dobnie jak, aż do ostatnich tygo-
dni, nie udało się nikomu poznać 
dramatycznych losów, które spra-
wiły, iż Ludwik Greń zginął, walcząc 
za Polskę w mundurze żołnierza Lu-
dowego Wojska Polskiego, chociaż 
z Brennej wyruszał na front jako 
obywatel III Rzeszy, jeden z „trybi-
ków” mających umożliwić Führero-
wi zdobycie Moskwy…

Historię życia oraz poszukiwań 
miejsca spoczynku Ludwika Grenia 
przedstawimy w kolejnym nume-
rze…

 Wojciech Grajewski

Szkoła Podstawowa z Górek Wielkich najlepsza  
w powiecie cieszyńskim w rywalizacji sportowej

Inaczej niż zwykle bo w marcu, 
równocześnie z zamknięciem szkół 
dla uczniów, zakończyła się rywa-
lizacja sportowa w ramach rozgry-
wek Szkolnego Związku Sportowe-
go w Cieszynie. Uczniowie SP Gór-
ki Wielkie w kategorii dzieci, tj. kla-
sy I – VI, okazali się bezkonkuren-
cyjni, zdobywając największa liczbę 
punktów z wszystkich szkół startu-
jących w szkolnych zawodach spor-
towych w roku szkolnym 2019/20.  
Dzięki znakomitej postawie  spor-
towców z Górek, nasza szkoła może 
poszczycić się pierwszym miejscem 

w klasyfikacji sportowej szkół w po-
wiecie cieszyńskim.

W dużej mierze do tego sukce-
su przyczyniła się postawa zawod-
ników i zawodniczek startujących 
w  sztafetowych biegach przełajo-
wych, gdzie trzy z czterech drużyn 
zajęły miejsca na podium w zawo-
dach powiatowych.

Zawody biegowe stały się rów-
nież największym sukcesem indy-
widualnym naszych uczennic.

Jedna z drużyn dotarła aż do fi-
nału wojewódzkiego, zajmując 
dziewiąte miejsce w województwie 

śląskim.
Dodatkowo w minionym roku 

szkolnym uczniowie mieli możli-
wość nauki jazdy na nartach bie-
gowych. W ramach projektu ,, Zima  
w gminie Brenna na sportowo'' ko-
rzystali z profesjonalnych tras bie-
gowych Kubalonka w Istebnej.

Wszystkim uczniom reprezentu-
jącym nasza szkołę dziękujemy, ży-
czymy spokojnych wakacji i kolej-
nych udanych startów od września.

Góreccy nauczyciele  
wychowania fizycznego
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Rzuć wszystko i chodź w góry – wycieczki  
górskie z przewodnikiem

Lato to znakomita okazja do wę-
drówek pięknymi górskimi szla-
kami. Decydując się na wyprawy  
z przewodnikiem poznajemy uro-
kliwe miejsca, które trudno odkryć 
samodzielnie.  Pierwsza wycieczka 
już  4 lipca 2020r. wyruszymy wraz 
z przewodnikiem Szlakiem Wspo-
mnień do Krzyża Zakochanych i da-
lej, aż na szczyt Błatniej. To właśnie 
ze szczytu Błatniej możemy podzi-
wiać rzadko spotykaną, pełną pa-
noramę. 11 lipca 2020r. poznamy 
Szlak Myśliwski i mnóstwo cieka-
wostek  o kulturze łowieckiej. Tra-
sa bierze swój początek w Bren-
nej Spalonej, gdzie rozpoczyna-
my wędrówkę podążając ulicą Głę-
biec. Podczas tej wyprawy obejrzy-
my Dworek Myśliwski „Konczaków-
ka”, a następnie za znakami szlaku 
dotrzemy w okolice szczytu Czupel  
i z tego miejsca wyruszymy na 
szczyt Błatniej. W czasie II Wojny 
Światowej powstało w gminie Bren-
na wiele bunkrów tzw. ziemianek, 
które służy jako schronienie. Do po-
zostałości bunkra „W Grapach” wy-
bierzemy się 18 lipca, natomiast 29 
sierpnia wyruszymy obejrzeć bun-
kier „Diabli Młyn” Do tych miejsc za-
prowadzi nas Szlak II Wojny Świato-
wej. Na Trzy Kopce Wiślańskie wy-
bierzemy się 25 lipca 2020r. Odwie-
dzimy prywatne schronisko „Teles-
forówka”. Prócz pięknych widoków 
zobaczymy kamienie graniczne po-
łożone poniżej szczytu. Nazwa Trzy 
Kopce Wiślańskie pochodzi od jej 
położenia na styku granic trzech 
miejscowości: Brennej, Ustronia  
i Wisły.  Dla małych wędrowców 8 
sierpnia 2020r. zaplanowaliśmy wy-
cieczkę Bajkowym Szlakiem Utop-
ca. Tego dnia poznamy niesamowi-
te przygody Utopca - Gazdy Bren-
nicy i dotrzemy do Chaty Grabowej  
z niezwykłym Ogrodem Bajek.  
Z okolic Grabowej rozciąga się pięk-
ny widok na Trzy Kopce Wiślań-
skie (810 m n.p.m,), Równicę (885 
m n.p.m), Czantorię (995 m n.p.m), 
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osiedle Świniorka (ok. 700 m n.p.m) 
i Halę Jaworową. Na Przełęcz Kar-
koszczonkę i szczyt Kotarza wybie-
rzemy się 22 sierpnia. Na trasie cze-
ka nas piękna panorama z Hali Ja-
worowej i zobaczymy „Uroczysko 
Kotarz”  niezwykłe osuwisko skalne. 
Na wszystkie wycieczki konieczna 
jest rezerwacja miejsc w Informa-
cji Turystycznej w Brennej ( tel. 33 
8586 971). 

   OPKiS

Bliżej przyrody – ścieżka po Górze Bucze
Góra Bucze to unikatowe miej-

sce, pełne pięknych i rzadkich ro-
ślin. Bogaty i różnorodny jest tutaj 
także świat zwierząt. Żyje tutaj aż 
80 gatunków ptaków. A po zacho-
dzie słońca jest szansa zobaczyć że-
rujące nietoperze. Dzięki realiza-
cji projektu pt.: „Ścieżka dydaktycz-
no-przyrodnicza po górze Bucze” 
współfinansowanego ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki w Ka-
towicach na ścieżce pojawiły sta-
nowiska edukacyjne tablice z ma-
pami, a w punkcie widokowym ta-
blica z panoramą.  Aby ułatwić spa-
cery po ścieżce odnowiono ozna-
czenia szlaku oraz zamontowano 
na trasie drogowskazy. Sporym uła-
twieniem są także drukowane mapy 
ścieżki dostępne w Informacji Tury-
stycznej, w Bacówce „Bucze” oraz  
w wielu innych atrakcjach na tere-
nie gminy Brenna. 

Oficjalne otwarcie odnowio-
nej ścieżki  odbyło się  27 czerw-
ca 2020r. Podczas tego wydarze-
nia chętni wzięli udział w wykła-
dzie oraz spacerze z przyrodnika-
mi: Tomaszem Jonderko i Toma-
szem Beczałą, którzy pokazali naj-
piękniejsze okazy przyrody.  Odkry-
wanie tajemnic Góry Bucze rozpo-
częło się w Parku Kossaków, skąd za 
znakami Szlaku Kamyka uczestni-
cy dotarli na ścieżkę przyrodniczo-
dydaktyczną po Górze Bucze. Tu-
taj prócz niezwykłych roślin zwie-
dzający mogli podziwiać niezwy-

kła panoramą. Z punktu widokowe-
go widać m.in. grzbiet Starego Gro-
nia, rozległe wzniesienie Równicy, 
pasmo Czantorii, grzbiet Góry Tuł  
i Jasieniowej, pasmo Beskidu Ślą-
sko-Morawskiego z najwyższym 
szczytem Łysą Górą. Dzięki stano-
wisku z lekcją dendrologii, każdy 
mógł bez problemu rozpoznać ga-
tunki drzew. Przyrodnicy opowie-
dzieli także wiele ciekawostek i le-
gend.  Na szczycie Góry Bucze po-
kazali oni grupie głębokie doły  
z odsłoniętymi wapieniami cieszyń-
skimi. Według legendy krążącej 
wśród miejscowej ludności, w tym 
miejscu stał niegdyś kościół, który 

zapadł się pod ziemię. Uczestnicy 
zawitali także do Bacówki „Bucze”. 

Wędrówkę ścieżką rozpoczy-
na się w centrum Górek Wielkich, 
tuż przed mostem na rzece Brenni-
cy. Aby przejść w całości trasę, trze-
ba zarezerwować około 2 godziny. 
To świetna propozycja na rodzinne 
spacery. Jest także możliwość roz-
poczęcia wycieczki od Centrum Kul-
tury i Sztuki „Dwór Kossaków”, po-
dążając początkowo niebiesko-bia-
łym Szlakiem Kamyka, który jest 
szlakiem łącznikowym do ścieżki. 

   OPKiS
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Sobotnie Treningi Biegowe
Nie ulega wątpliwości, że bie-

ganie jest aktywnością, która stała 
się bardzo popularna na przestrze-
ni kilku lat. Bez względu na rodzaj 
uprawianego sportu czy też decy-
zję o rozpoczęciu swojej przygody  
z ruchem, bieganie jest jedną z pod-
stawowych, najbardziej powszech-
nych i wszechstronnych form tre-
ningu, stosowanych w każdym 
warsztacie trenerskim. Jest rów-
nież, wbrew pozorom, jedną 

z form relaksu i sposobu na po-
zbycie się stresu, który towarzyszy 
każdemu na co dzień. 

Jedną z najtrudniejszych kwe-
stii w kontekście biegania jest samo 
rozpoczęcie. Z kolei później znale-
zienie rzetelnych odpowiedzi na 
rodzące się pytania i wątpliwości, 
które towarzyszą bieganiu. Najlep-
szym sposobem na udany począ-
tek przygody z bieganiem jest nie-
wątpliwie udział w zajęciach grupo-
wych wśród bardziej doświadczo-

nych biegaczy bądź pod okiem tre-
nera. Udział w spotkaniach grupo-
wych niesie ze sobą szereg pozyty-
wów, dlatego jeśli ktoś zastanawia 
się czy warto, to bez wątpienia tak.

Nie da się ukryć, że nowa rzeczy-
wistość, w której aktualnie funkcjo-
nujemy niesie ze sobą szereg zaka-
zów i obostrzeń. Na szczęście póki 
co można biegać, dlatego zaprasza-
my wszystkich chętnych do udzia-
łu w biegowym projekcie. Sobot-
nie Treningi Biegowe to cykl spo-
tkań biegowych, które zostały za-
inaugurowane w pierwszą sobo-
tę lipca. Będą się odbywać również  
w pozostałe soboty wakacji naprze-
miennie, w Brennej i Górkach Wiel-
kich. Treningi są adresowane do 
osób, które już biegają, chcą treno-
wać bardziej efektywnie lub planu-
ją rozpocząć swoją przygodę z bie-
ganiem. Organizowane przez Ośro-
dek Promocji Kultury i Sportu Gmi-
ny Brenna zajęcia są darmowe,  

a dla każdego uczestnika przewi-
dziany jest pamiątkowy gadżet. 
Prowadzą je osoby, które mają do-
świadczenie biegowe i bardzo cie-
kawy warsztat pracy. Podczas za-
jęć będzie się można dowiedzieć 
jak skutecznie trenować, jak unikać 
popełniania najczęstszych błędów 
oraz jakie środki treningowe sto-
sują w swoich przygotowaniach do 
startów prowadzący.

Zajęcia zostały zainaugurowa-
ne 4 lipca 2020 r. w Brennej, kolej-
ne odbędą się w następujących ter-
minach:

- Brenna: 18 lipca, 1, 15 i 29 
sierpnia 2020 r. – zbiórka o godz. 
9:00 przed sceną Amfiteatru,

- górki Wielkie: 11 i 25 lipca,  
8 i 22 sierpnia 2020 r. – zbiórka 
o godz. 9:00 przed ścianką wspi-
naczkową w Ośrodku „Pod Brandy-
sem”.

          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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Bukowej, Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Górkach Wielkich, Publiczne Przedszkole nr 1 w Brennej i Publiczne Przedszkole nr 1  
w Górkach Małych
Wydawca: Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna
43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 77, tel: (33) 85 365 50, e-mail: gazeta@brenna.org.pl 
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druk: Digital Art Studio Przemysław Gała, ul. Szkolna 40, 26-026 Bilcza k/Kielc, tel./fax: 41 348 00 13, e-mail: biuro@digitalartstudio.pl

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

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. 33 857 72 40
43-436 Górki Wielkie ul. Z. Kossak 34, tel. 33 853 94 44

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ważne i przydatne numery telefonów

Wieści znad Brennicy
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