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Drodzy Czytelnicy!
To, że środkowa część lipca była 

ulewna dawno zapomnieliśmy – 
upały, które później nastąpiły spra-
wiły, że każdy skrawek cienia, metr 
kwadratowy Brennicy i spacerek 
pod kurtyną wodną były na wagę 
złota. I tak być powinno. Jeszcze  
z dzieciństwa pamiętam, że łąki się 
parę razy kosiło, obracało i suszyło 
w ciągu lata. Wtedy jeszcze głównie 
ręcznie. I nikt nie narzekał. Choć 

osobiście wolę zdecydowanie niż-
sze temperatury, mam nadzieję, że 
Państwo na wakacyjną pogodę się 
nie skarżycie. Na pewno nie robią 
tego turyści odwiedzający Gminę 
Brenna. Cieszy nas, że taką popu-
larnością cieszą się nie tylko nowe 
atrakcje rekreacyjne w Parku Tu-
rystyki, ale również gra terenowa 
stworzona wspólnie z całą „Beskidz-
ką 5”. Państwa również zachęcamy 

do zbierania „szczęśliwostek” – pa-
miątkowe upominki czekają!

Mamy też nadzieję, że znajdzie-
cie państwo czas w letnie wieczory 
na lekturę „Wieści”. W tym wydaniu 
mnóstwo relacji z imprez, które od-
były się w lipcu i początkiem sierp-
nia. Do poczytania za miesiąc.

  Anna Musioł
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Szanowni Mieszkańcy Brennej i Górek

Informacje/Wydarzenia

„Kiedy w słońcu dojrzeją
kłosy pszenne i żytnie

niech na stołach dla wszystkich 
chleb rumiany rozkwitnie.” 

         (Edward Szymański)

Pokłoniły się złociste kłosy zbóż 
rolnikom prosząc o uprzątnięcie do 
suchych spichlerzy. Tak to już jest 
–„Kiedy sierpień przychodzi, reszta 
zboża z pola schodzi”.  Tegoroczne 
żniwa trafiły na wyjątkowo sprzy-
jającą pogodę. Jeśli w sierpniu dni 
ciepłe i jasne to będą stodoły cia-
sne.  Radość z zebranych plonów 
była nagrodą za trud ciężkiej pra-
cy, której kulminacja przypadła 
w okresie sierpniowych upałów. 
Drugie sianokosy i słoma też zosta-
ły uprzątnięte bez deszczowej in-
gerencji. Można powiedzieć: teraz 
nadchodzi czas dożynek – prawdzi-
wego święta wszystkich rolników. 
Jak co roku dane mi było wspólnie 
z radnymi poszczególnych okrę-
gów odwiedzić rolników i prze-
kazać zaproszenia na 29 Dożynki 
Ekumeniczne w naszej Gminie. Dla 
mnie to wielka radość spotkać się 
z życzliwością ludzi ciężkiej pra-
cy na roli. Za szczery uścisk dłoni 
i serdeczność wspólnie z radnymi 
pragnę z całego serca podzięko-
wać. Cieszy mnie fakt, że deklaracja 
udziału rolników  w tegorocznym 
korowodzie będzie barwnym poka-
zem zarówno starego jak i nowego 
sprzętu rolniczego. Tradycyjny ko-
rowód dożynkowy rozpoczniemy 

26 sierpnia o godz. 14.00 w Bren-
nej na Pinkasie. Około godz. 15.00  
w amfiteatrze nabożeństwem eku-
menicznym rozpoczniemy mo-
dlitwę, świętowanie i prawdziwą 
zabawę. Serdecznie wszystkich za-
praszamy.  Dożynkowe uroczysto-
ści z przyjemnością przedstawimy  
w kolejnym wydaniu naszej gmin-
nej gazetki. Szanowni czytelnicy 
zerknijmy na krótkie podsumo-
wanie bogatych wydarzeń, które  
w skrócie pragniemy zaprezentować 
na kolorowych stronach tej gazetki.  
Każdy wakacyjny tydzień obfitował 
bogactwem zajęć kulturalno-spor-
towych. Cieszę się, że organizowa-
ne  „Redyki owiec” zarówno w Gór-
kach na Buczu jak i w Brennej cieszą 
się coraz to większą popularnością 
wśród mieszkańców i turystów. Jest 
to dowód, że trafnie obraliśmy  je-
den z kierunków  rozwoju atrakcji 
turystycznej naszej Gminy oparty 
na przywróceniu korzeni kultury 
wołoskiej naszych przodków. Pie-
lęgnować chcemy to dziedzictwo 
w Beskidzkim Domu Zielin „Przy-
tulia”, który wyremontowany czeka 
na stworzenie odpowiedniego kli-
matu wystroju wnętrza. Jedenaście 
firm i podmiotów gospodarczych 
wyłonionych w przetargu zapewni 
nam realizację założeń projekto-
wych, które powinny zaowocować 
w połowie października tego roku 
uroczystym otwarciem obiektu. 
Omawiając przy tej okazji temat 
rozwoju naszej Gminy nie sposób 
wspomnieć o szansie jaką daje pro-
jekt „Centrum Aktywnego Wypo-
czynku” będący częścią rządowej 
Strategii na rzecz Odpowiedzialne-
go Rozwoju pod nazwą „Beskidz-
kie Centrum Narciarstwa”. Obecnie 
jako Urząd mocno pracujemy nad 
projektem planu zagospodarowa-
nia przestrzennego, który umożliwi 
realizację tej inwestycji. Na ten mo-
ment co najważniejsze posiadamy 
pozytywną opinię i uzgodnienia 
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Śro-
dowiska w Katowicach. Cieszy nas 
fakt, że trwają konstruktywne nasze 

rozmowy z inwestorami i szerokim 
zespołem projektowym, w którym 
uczestniczą również osobiście sta-
rosta powiatu cieszyńskiego i biel-
skiego. Wszystko wskazuje na to, 
że inwestycja zostanie rozpoczęta 
od reaktywowania terenów na Wę-
gierskim poprzez budowę profe-
sjonalnej kanapy i automatycznego 
naśnieżania. Wspólnie z mieszkań-
cami podzielamy radość i trzyma-
my mocno kciuki za przychylność 
zespołu inwestycyjnego. Pozytyw-
ną decyzją Rady Gminy do dyspo-
zycji inwestora stawiamy w formie 
dzierżawy również naszą 4,5 hek-
tarową działkę gminną, niech służy 
inwestycji. Dzisiaj turyści oczekują 
możliwości aktywnego spędzania 
czasu. U nas, w Brennej pragniemy 
mocno postawić również na rozwój 
turystyki rowerowej. Przemawiają 
za tym piękne widoki i ukształtowa-
nie terenu, który miłośnikom i ama-
torom dwóch kółek daje najlepsze 
warunki do odpoczynku i realizacji 
swoich pasji. Mając świadomość, że 
naturalne warunki do uprawiania  
w naszej gminie turystyki rowero-
wej i kolarstwa górskiego są wręcz 
znakomite, pragniemy wykorzy-
stać fakt, że ten rodzaj sportu i re-
kreacji zdobywa coraz liczniejsze 
grono zwolenników. Cieszę się, że  
w tej kadencji udało nam się wspól-
nie z Radą Gminy wyeksponować 
prawdziwą „Siłę Natury” i zapalić zie-
lone światło dla kierunków rozwoju 
naszej Gminy, co w konsekwencji 
prowadzić będzie do zwiększenia 
dochodów naszych mieszkańców 
oraz powstania nowych miejsc pra-
cy. Na koniec zerknijcie Państwo na 
bogactwo i różnorodność naszych 
działań wypełniających bogatą tre-
ścią poszczególne strony tej gazet-
ki. Przesyłając pozdrowienia życzę 
miłej lektury. 

 Wójt Gminy Brenna

 Jerzy Pilch
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XXIX Dożynki Ekumeniczne 
z dofinansowaniem

3 sierpnia 2018r. w Starostwie 
Powiatowym w Bielsku-Białej odby-
ło się uroczyste podpisanie umów 
o dofinansowanie realizacji zadań 
w ramach Konkursu Inicjatyw Lo-
kalnych Województwa Śląskiego, 
w którym Gmina Brenna otrzyma-
ła wsparcie na realizację projektu: 
Tradycja wciąż żywa – XXIX Dożynki 
Ekumeniczne w Gminie Brenna.

Ze strony Gminy Brenna umowę 
podpisał wójt – Jerzy Pilch, nato-
miast Samorząd Województwa Ślą-
skiego reprezentowali marszałek 

Wojciech Saługa i wicemarszałek 
Stanisław Dąbrowa. W podpisaniu 
umów z wszystkimi beneficjenta-
mi konkursu uczestniczyła również 
wiceprzewodnicząca Sejmiku Woje-
wództwa Śląskiego, Sylwia Cieślar  
i starosta bielski Andrzej Płonka.

Gmina Brenna otrzymała w ra-
mach ww. konkurs dofinansowanie 
do realizacji XXIX Dożynek Ekume-
nicznych, na kwotę 60.000,00 zł. 
Zadanie będzie realizowane przy 
współudziale Ośrodka Promocji, 
Kultury i Sportu Gminy Brenna.

W ramach projektu zakupione 
zostanie niezbędne do organizacji 
wydarzenia wyposażenie, m.in.: na-
miot o wymiarach 15x20m, barierki 
zabezpieczające, przyczepa samo-
chodowa, garaż, a także zapewnio-
na będzie odpowiednia obsługa, 
posiłki dla uczestników korowodu 
dożynkowego oraz zabezpieczenie 
organizacyjno-techniczne.

  
       UG Brenna

Utrudnienia w ruchu drogowym! 

Uprzejmie informujemy, że dnia 26 sierpnia 2018 r., w związku z przejazdem korowodu dożynkowego, w godz. 
14:00 – 15:00 zostanie wstrzymany ruch drogowy na ul. Wyzwolenia od skrzyżowania z ul. Ks. E. Miklera w Bren-
nej Pinkas do skrzyżowania z ul. Malinową w Brennej Centrum. Za utrudnienia przepraszamy. 
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Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej 

w Gminie Brenna
Jeszcze w tym roku Gmina Bren-

na planuje rozpocząć inwestycje 
związane z rozbudową sieci kanali-
zacji sanitarnej w Brennej i Górkach 
Wielkich.

W dniu 6 sierpnia 2018 roku 
Gmina Brenna rozstrzygnęła prze-
targ nieograniczony na wykonanie 
robót budowlanych związanych  
z: „Budową kanalizacji sanitarnej 
na terenie Gminy Brenna” w skład 
którego wchodziły następujące za-
dania:

a) część I - Rozbudowa sieci 
kanalizacji sanitarnej wraz z przy-
łączami do budynków w Górkach 
Wielkich przy ul. Olchowej i Wierz-
bowej. Łącznie w ramach inwestycji 
do sieci kanalizacji sanitarnej pla-
nuje się podłączenie 5 budynków 
mieszkalnych. Zakres inwestycji bę-
dzie obejmował budowę sieci gra-
witacyjnej Ø200 o długości 255mb, 
przyłączy do budynków Ø160  
o długości 106,5mb oraz przyka-
nalików do budynków Ø160 o dłu-
gości 24,5mb. Roboty budowlane 
dla Gminy Brenna zrealizuje firma 
Wojciech Kesser USŁUGI OGÓLNO-
BUDOWLANE, z siedzibą w Brennej 
przy ul. Góreckiej 85 za kwotę brut-
to 189.420,00 zł. 

b) Część II - Rozbudowa i prze-
budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
wraz z przyłączami do budynków 
mieszkalnych w Brennej przy ul. 
Wiejskiej. Łącznie w ramach inwe-
stycji do sieci kanalizacji sanitarnej 
planuje się podłączenie 3 budyn-
ków mieszkalnych. Zakres inwesty-
cji będzie obejmował rozbudowę 
sieci grawitacyjnej Ø200 o długo-
ści 193mb, przyłączy do budynków 
Ø160 o długości 85mb oraz przyka-
nalików do budynków Ø160 o dłu-
gości 23mb. W ramach inwestycji 
przewidziano również przebudowę 
odcinka sieci kanalizacji sanitarnej 
Ø200 o długości 76mb. Roboty bu-
dowlane dla Gminy Brenna zreali-
zuje firma Wojciech Kesser USŁUGI 
OGÓLNOBUDOWLANE, z siedzibą 

w Brennej przy ul. Góreckiej 85 za 
kwotę brutto 169.740,00 zł.

c) Część III - Rozbudowa sieci 
kanalizacji sanitarnej w Brennej  
w rejonie ul. Góreckiej na działkach 
nr 1338 i 1188/72. Łącznie zakres 
inwestycji będzie obejmował roz-
budowę sieci grawitacyjnej Ø200 
o długości 166mb. Roboty budow-
lane dla Gminy Brenna zrealizuje 
firma WODIKAN Wojciech Szostok, 
z siedzibą w Brennej przy ul. Leśnej 
24 za kwotę brutto 65.000,00 zł.

d) Część IV - Rozbudowa sieci 
kanalizacji sanitarnej wraz z przy-
łączem do budynku w Brennej  
w rejonie ul. Góreckiej na działkach 
nr 661/3, 661/4 i 684/10. Łącznie 
zakres inwestycji będzie obejmo-
wał rozbudowę sieci grawitacyjnej 
Ø200 o długości 70mb, budowę 
przyłącza do budynku Ø160 o dłu-
gości 9mb oraz przykanalika do 
budynku Ø160 o długości 5mb. Ro-
boty budowlane dla Gminy Bren-
na zrealizuje firma WODIKAN Woj-
ciech Szostok, z siedzibą w Brennej 
przy ul. Leśnej 24 za kwotę brutto 
30.000,00 zł.

Wszystkie cztery zadania zwią-
zane z wykonaniem sieci kanalizacji 
sanitarnej, zgodnie z postępowa-
niem przetargowym Wykonawcy 
zakończą w listopadzie 2018r. 

We wrześniu bieżącego roku 
Gmina Brenna przeprowadzi postę-
powanie o udzielenie zamówienia 
publicznego na wykonanie robót 
budowlanych związanych z „Bu-
dowa kanalizacji sanitarnej wraz  
z przyłączami domowymi w Gór-
kach Wielkich (Zalesie, Nowy Świat, 
Czarny Las) dla terenów aglomeracji 
objętych w dokumentacji projekto-
wej etapu II i III”. Do sieci kanaliza-
cji sanitarnej zostaną podłączone 
budynki w Górkach Wielkich przy 
ulicach Nowy Świat (budynki od nr 
20 do 110), Malinowej, Granicznej, 
Aroniowej, Agrestowej, Azaliowej, 
Porzeczkowej, Wiejskiej (budynek 
nr 1, 3 oraz budynki od nr 47 do 57), 

Dobrej, Miłej, Kwiatowej, Furmań-
skiej, Zalesie (budynki od nr 27 do 
70) i Sadowej (budynki od nr 1 do 
7). Łącznie w ramach inwestycji do 
sieci kanalizacji sanitarnej planu-
je się podłączenie 142 budynków 
mieszkalnych. Ze względu na zróż-
nicowane położenie wysokościowe 
obszaru opracowania w projekcie 
przyjęto rozwiązanie budowy sieci 
kanalizacji sanitarnej w systemie 
grawitacyjnym i ciśnieniowym.  
W rejonie skrzyżowania ulic Nowy 
Świat i Malinowej zaprojektowano 
sieciową przepompownię ścieków 
P2, która będzie rurociągiem ciśnie-
niowym tłoczyć ścieki do nowo wy-
budowanego kolektora grawitacyj-
nego zlokalizowanego na poziomie 
ok. 327 m n.p.m. Z uwagi na brak 
możliwości podłączenia grawita-
cyjnego do sieci dwóch budynków 
mieszkalnych zlokalizowanych przy 
ulicy Nowy Świat i ulicy Dobrej, 
zaprojektowano wykonanie podłą-
czeń ciśnieniowych poprzez przy-
domowe przepompownie ścieków. 
Łącznie w ramach inwestycji planu-
je się zrealizować sieć grawitacyj-
ną Ø200 i 160  o długości 6553mb, 
przyłącza do budynków Ø160  
o długości 2133mb oraz przykana-
liki z budynków Ø160 o długości 
730mb. Kanalizację ciśnieniową za-
projektowano z rur Ø90 o długości 
110mb natomiast przyłącza ciśnie-
niowe z rur Ø75 o długości 157mb. 
Roboty budowlane związane z wy-
konaniem w/w zadania planuje się 
zakończyć do końca września 2020 
roku. 

W lipcu bieżącego roku na pod-
stawie oferty wybranej w postę-
powaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego, Gmina Bren-
na podpisała z Przedsiębiorstwem 
GRESAN Spółka z ograniczoną od-
powiedzialnością Spółka Koman-
dytowa z siedzibą w Ustroniu, ul. 
Kreta 5a, umowę na zaprojektowa-
nie i wykonanie robót budowlanych 
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związanych z „Budową kanalizacji 
sanitarnej wraz z przyłączami do-
mowymi w Górkach Wielkich - Szpo-
tawice, Etap III”. Zakres rzeczowy 
będzie obejmował zaprojektowanie 
i wykonanie wg opracowanej doku-
mentacji projektowej budowy (roz-
budowy) sieci kanalizacji sanitarnej 
w systemie grawitacyjnym o łącznej 
długości ok. 5.535 mb  w tym: ( sieć  
– PVC Dz 200mm długości  4.187 
mb i PCW Dz 160mm – dł. ok. 84 mb 
oraz  przyłącza do budynków PCW 
160 mm – dł. 1264 mb ) wraz z przy-
kanalikami do budynków PCW 160 
mm – 360 mb. na obszarze ulic Stro-
mej, Żurawiej, Kruczej, Jaskółczej, 
Drozdów, Zacisze oraz części ulicy 
Szpotawickiej w Górkach Wielkich. 
Łącznie w ramach inwestycji planu-
je się podłączenie do sieci kanaliza-
cji sanitarnej 83 budynków miesz-
kalnych. Za wykonanie przedmiotu 
umowy wynagrodzenie ryczałto-
we w wysokości brutto wyniesie 
3.092.035,50 zł. Zakończenie inwe-
stycji wraz z przyjęciem zgłoszenia 
zakończenia robót wyznaczono do 
końca października 2019 roku. 

Zamówienie realizowane jest 
w ramach projektu pn. „Budowa 
kanalizacji sanitarnej w Górkach 
Wielkich (Szpotawice) – etap III” 
i współfinansowane jest ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Rol-
nego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich (EFRROW) w ramach 
poddziałania „Wsparcie inwestycji 
związanych z tworzeniem, ulepsza-
niem lub rozbudową wszystkich ro-
dzajów małej infrastruktury, w tym 
inwestycji w energię odnawialną  
i oszczędzaniem energii” na opera-
cje typu „Gospodarka wodno-ście-
kowa” objętego Programem Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020”.  

W czerwcu bieżącego roku na 
podstawie oferty wybranej w po-

stępowaniu o udzielenie zamówie-
nia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego, Gmina Brenna 
podpisała umowę z Panią Moni-
ką Beńko, prowadzącą działalność 
gospodarczą pod nazwą MONI-
KA BEŃKO Ekofabryka, z siedzibą 
w Krakowie przy ul. Szybisko 30, 
na opracowanie kompletnej do-
kumentacji projektowo – koszto-
rysowej wraz z aktualizacją mapy 
sytuacyjno – wysokościowej oraz 
pełnieniem nadzoru autorskiego 
inwestycji p.n. „Budowa kanaliza-
cji sanitarnej  wraz z przyłączami 
do budynków w Brennej Kormany 
– Leśników przy ulicach: Korma-
ny, Drożyska, Łączka, Topolowa, dr 
Kisiały, Leśników, Wiązowa” obej-
mującej rejon ok. 70 ha w Brennej. 
Według założeń projektowych pla-
nuje się podłączenie do kanalizacji 
sanitarnej ok. 280 budynków miesz-
kalnych. Przewidywana długość ka-
nalizacji sanitarnej PCV Dn 200 mm 
– ok. 9 km wraz z siecią i przyłą-
czami PCV Dn 160 mm – ok. 4,5 km  
i przykanaliki dł. ok. 4m ze studzien-
ką do ok. 280 budynków. Projekt 
ma obejmować również likwidację 
pompowni zlokalizowanej na dział-
ce 2006/7 w zbiegu rzeki Brennicy 
i potoku Jatny, oraz przełączenie 
do nowego kolektora kanalizacji 

doprowadzonej do pompowni. Za 
wykonanie przedmiotu umowy wy-
nagrodzenie wyniesie 155.500,00 zł 
brutto. Umowny termin opracowa-
nia dokumentacji projektowo-kosz-
torysowej wyznaczono do końca 
czerwca 2019 roku. Roboty budow-
lane związane z realizacją w/w sieci 
Gmina Brenna planuje przeprowa-
dzić w latach 2020-2021. 

W lipcu bieżącego roku Gmina 
Brenna uzyskała decyzję o pozwo-
leniu na „Budowę kanalizacji sani-
tarnej wraz z przyłączami do budyn-
ków w Brennej przy ulicach Jatny, 
Józefa Madzi i Słonecznej”. Zgodnie 
z zatwierdzoną dokumentacją w ra-
mach inwestycji do sieci kanalizacji 
sanitarnej planuje się podłączenie 
29 budynków mieszkalnych. Za-
kres inwestycji będzie obejmował 
budowę sieci grawitacyjnej Ø200 
o długości 609mb, Ø160 o dłu-
gości 39mb, przyłączy do budyn-
ków Ø160 o długości 462mb oraz 
przykanalików do budynków Ø160  
o długości 99mb. Roboty budowla-
ne związane z realizacją w/w sieci 
Gmina Brenna planuje przeprowa-
dzić w 2019 roku. 

  UG Brenna
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W przedszkolach będzie coraz lepiej!

Z dniem 31 sierpnia 2018r. do-
biegnie końca realizacja projektu 
Podniesienie jakości i dostępności 
edukacji przedszkolnej w Gminie 
Brenna. Projekt wdrażany był od 
marca 2017r. w Przedszkolu Pu-
blicznym nr 1 w Górkach Małych. 
Na jego realizację Gmina Brenna 
pozyskała dofinansowanie ze środ-
ków Unii Europejskiej w ramach Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego 
w kwocie przekraczającej 900.000 
złotych. 

Dzięki wsparciu unijnemu mogły 
powstać 2 nowe oddziały przed-
szkolne z 50 miejscami, a 124 dzie-
ci mogło w trakcie roku szkolnego 
2017/2018 korzystać z różnego 
rodzaju wsparcia edukacyjnego. 
Ponadto nasze Przedszkole otrzy-
mało bogate wyposażenie i sprzęt 
do nowych oddziałów oraz pomoce 
dydaktyczne do zajęć dodatkowych 
dla dzieci. 

Utworzono również ogródek 
przedszkolny do zabawy i rekreacji 
oraz obserwacji  przyrody. Całość 
działań uzupełniło wsparcie szko-
leniowe skierowane do kadry peda-
gogicznej. 

Powyższy projekt edukacyj-
ny poprzedziła realizacja projek-
tu inwestycyjnego, polegającego 
na rozbudowie placówki poprzez 
dobudowanie do istniejącej bryły 
przedszkola nowej infrastruktury  
o trzech kondygnacjach – piwnicy 
i dwóch kondygnacji nadziemnych. 
W piwnicy znajdują się obecnie po-
mieszczenia techniczne i gospodar-
cze, a na dwóch nadziemnych po-
ziomach zlokalizowano dwa nowe 
oddziały przedszkolne. Przy każdej 
sali powstały sanitariaty dla dzieci 
oraz magazynek na leżaki. Projekt 
obejmował również przebudowę 
komunikacji wewnętrznej przed-
szkola wraz z wejściem głównym 
i schodami, a także przebudowę  

i wyposażenie zaplecza kuchen-
nego. Ponadto w ramach projektu 
zakupiono wysokosprawny piec 
kondensacyjny gazowy sprzężony  
z zasobnikiem wody użytkowej oraz 
pompą powietrze-woda. Dodat-
kowo zastosowano system ogniw 
fotowoltaicznych, co w efekcie po-
zwala na zaoszczędzenie do 40% 
energii koniecznej do funkcjono-
wania budynku. Całkowita wartość 
projektu wyniosła 2.753.737,40 zł,  
z czego dofinansowanie ze środ-

ków Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego: 1.368.332,12 
złotych.

To jednak nie koniec „projekto-
wej hossy” związanej z realizacją 
zadań dotyczących edukacji przed-
szkolne w naszej Gminie. W czerw-
cu 2018r. podpisaliśmy umowę  
o dofinansowanie realizacji kolej-
nego projektu ze środków Unii Eu-
ropejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego na projekt: 
Dobry start w edukację!
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Podpisanie umowy o dofinanso-
wanie umożliwiła otwarcie w roku 
szkolnym 2018/2019, nowego od-
działu przedszkolnego dla 25 dzie-
ci, który będzie działał w Szkole 
Podstawowej nr 1 w Brennej przy 
ul. Góreckiej 224 (byłe Gimnazjum 
w Brennej). W ramach projektu 
przewidziano finansowanie przez 
12 miesięcy bieżącej działalności 
oddziału przedszkolnego, zakup 
nowego wyposażenia oraz pomo-
cy dydaktycznych, realizację zajęć 
dodatkowych dla dzieci. Przy szkole 
powstanie również plac zabaw dla 
naszych milusińskich. Planowane 
zakończenie projektu przypada na 
sierpień 2019r., a całkowita wartość 
projektu to 392.415,00 zł.

  UG Brenna

Na finiszu – Termomodernizacja budynku Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Brennej z wykorzystaniem 

odnawialnych źródeł energii
W dniu 22 czerwca 2017 r. Gmi-

na Brenna podpisała umowę o do-
finansowanie z Zarządem Woje-
wództwa Śląskiego w Katowicach 
na zadanie pn. „Termomoderniza-
cja budynku Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Brennej z wykorzystaniem 
odnawialnych źródeł energii”. Pro-
jekt realizowany jest w ramach 

Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Śląskiego na 
lata 2014-2020. Dofinansowanie  
z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego wynosi 1.142.788,92 
złotych.

Przedmiotem inwestycji jest 
termomodernizacja budynku nr SP 
2 w Brennej z wykorzystaniem od-

nawialnych źródeł energii. Projekt 
ma charakter kompleksowy, jego 
przedmiot obejmuje wymianę źró-
deł ciepła, działania termomoder-
nizacyjne oraz wykonanie instalacji 
OZE w zmodernizowanym energe-
tycznie budynku SP nr 2 w Brennej. 
Roboty wykonuje Firma FAKTORIA 
AB Sp. z o.o. z Golasowic wyłoniona 



9 Strona 9

W
ieści znad

 Brennicy

Wieści znad Brennicy

Edukacja
w ramach przetargu nieograniczo-
nego.

Prace termomodernizacyjne  
w ramach projektu dotyczą budyn-
ku szkoły i obejmują:

-częściową wymianę stolarki ze-
wnętrznej;

-docieplenie ścian poniżej tere-
nu;

- docieplenie stropodachu nie-
użytkowego;

-docieplenie ścian cokołu ponad 
terenem;

-modernizacja instalacji c.o. 
wraz  z wymianą grzejników, insta-
lacji i pieców grzewczych;

-modernizacja instalacji c.o. sali 
gimnastycznej;

-modernizacja kotłowni gazo-
wej;

- wzmocnienie istniejącej więź-
by dachowej pod panele fotowol-
taiczne;

- wymianę pokrycia dachowego 
pod panele fotowoltaiczne;

-wykonanie instalacji fotowolta-

icznej i pompy ciepła wspomagają-
cych układ c.o. i c.w.u.

-uruchomienie nowopowstałej 
instalacji fotowoltaicznej i pompy 
ciepła wraz z dostawą i instalacją 
zestawu komputerowego z opro-
gramowaniem obsługującym i mo-
nitorującym pracę instalacji.

Realizacja projektu przyczynia 
się do wzrostu jakości życia miesz-
kańców Gminy Brenna poprzez 
poprawę stanu środowiska natu-
ralnego w oparciu o wzmocnienie 
efektywności energetycznej SP2  
w Brennej, w tym:

- zmniejszenie ilości substancji 
zanieczyszczających wprowadza-
nych do powietrza na terenie Gmi-
ny Brenna;

-zwiększenie wykorzystywa-
nia odnawialnych źródeł energii  
w obiektach użyteczności publicz-
nej na terenie Gminy;

- poprawę komfortu korzystania 
oraz warunków prowadzenia zajęć 
dydaktycznych w SP nr 2 w Brennej.

Zakończenie prac budowlanych 
przewidziane jest do 31.08.2018 r. 
przed rozpoczęciem nowego roku 
szkolnego 2018/2019. 

      UG Brenna

Młodzież a alkohol!
W Polsce wielu nastolatków 

szczególnie w tym wakacyjnym 
okresie sięga po alkohol, wyrzą-
dzając sobie tym samym krzywdę. 
Niestety w Gminie Brenna ten pro-
blem również jest rozpowszech-
niony. Najbardziej popularnym na-
pojem alkoholowym wśród naszej 
młodzieży jest piwo, uchodzące za 
tzw. „miękki alkohol”, absolutnie 
nie rozumiem dlaczego. Spożywa-
nie piwa, które jest alkoholem po-
zostaje bezkarne. Takie zachowanie 
niestety prowadzi do głębokiego 
kryzysu osobistego i do uzależnie-
nia, a jednocześnie do cierpienia 
osób bliskich. Dzieje się to pomimo 
faktu, iż nikt nie chce cierpieć. Za-
dajemy sobie zatem pytanie: dla-
czego dla wielu osób alkohol, czy 
inne substancje psychoaktywne 
jawią się jako coś atrakcyjnego, coś 

co powoduję, że sięgają po te środ-
ki, które podporządkowują sobie 
człowieka jego zdrowie a nawet ży-
cie powodując przymus zażywania? 
Odbierając mu tym samym własną 
autonomię, wolność, zdrowie a na 
końcu i życie. 

Ks. dr. Marek Dziewiecki pod-
kreśla, iż popadnięcie w różnego 
rodzaju uzależnienie to jedna z naj-
bardziej radykalnych i bolesnych 
form degradacji człowieka. Co za 
tym idzie uzależnienia powodują 
utratę wolności i prawdy, kryzys 
wiary, nadziei i miłości, kryzys wię-
zi i wartości. Obserwujemy rozpad 
więzi rodzinnych, rozpad rodzin   
w tym rodzin wielopokoleniowych, 
które w naszym lokalnym społe-
czeństwie były podstawą i nośni-
kiem nie tylko kultury, tradycji lecz 
przede wszystkim wszelkich warto-

ści i norm. Młody człowiek obecnie 
coraz bardziej jest samotny, zostaje 
sam sobie w różnych środowiskach 
rówieśniczych nie rzadko musi się 
dostosować. Substancje uzależnia-
jące to między innymi takie związ-
ki chemiczne, które wprowadzają 
człowieka w świat miłych złudzeń. 
Sięganie po tego typu używki jest 
ucieczką od otaczającej rzeczy-
wistości. Nie oznacza to, że oso-
ba dorosła sięgająca po alkohol  
w ilościach symbolicznych  stosu-
je go jak narkotyk, co za tym idzie 
tenże alkohol nie powoduje zmian  
w sposobie myślenia, zachowania 
i przeżywania dorosłej osoby. Jeśli 
jednak sięgamy po alkohol po to 
aby zapomnieć i w takich ilościach 
aby nie odczuwać to już posługu-
jemy się alkoholem na sposób nar-
kotyczny. „Każde uzależnienie od-
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Ach ta dzisiejsza młodzież… 
- czy dzieci lubią teatr?

dala człowieka od miłości, prawdy, 
od radości i szczęścia, od wolności  
i odpowiedzialności, od więzi i war-
tości, od norm moralnych i od pod-
stawowych zasad uczciwego postę-
powania, Uzależnienia są rodzajem 
samobójstwa na raty”.

Sięganie po alkohol w młodym 
wieku hamuje rozwój emocjonalny, 
zaburza proces dojrzewania a także 
obniża motywacje do wyznaczania 
sobie celów w życiu, w karierze za-
wodowej i edukacyjnej. Staje się 
też pewnego rodzaju niebezpiecz-
ną „drogą na skróty”, w trakcie któ-
rej dochodzi do: konfliktów z literą 

prawa, wypadków w tym śmiertel-
nych, do  zachowań agresywnych,  
przedwczesnej inicjacji seksualnej 
bardzo często niechcianej, konflik-
tów z rówieśnikami, problemów  
z nauką  a co za tym idzie nierzadko 
spożywanie alkoholu zwiększa ry-
zyko stania się ofiarą przestępstwa.

Jednym z bolesnych paradoksów 
naszych czasów jest to, że współ-
czesny młody człowiek ma coraz 
to większe aspiracje, by żyć w wol-
ności, a jednocześnie ma trudno-
ści rozumieć tą wolność w sposób 
realistyczny i pogłębiony. Błędne 
rozumienie wolności prowadzi do 

nieodpowiedzialnego korzystania  
z niej, często ją utracając. Wypatrzo-
ne rozumienie wolności to swoiste 
nieszczęście, to często samooka-
leczenie. Naiwne przekonanie, że 
w prywatnym życiu człowiek może 
robić co chce, bo nie obowiązują go 
żadne obiektywne prawdy, normy  
moralne czy też wartości a najwięk-
szą wartością staje się akceptacja  
i tolerancja w miejsce miłości  
i prawdy. 

     
 Renata Ciemała-Sojka

„Ach ta dzisiejsza młodzież…” 
- Czy nie tak nawet stosunkowo 
młodzi ludzie, ale mający już kilku-
nastoletnią przewagę nad kolejnym 
pokoleniem bardzo często komen-
tują zachowanie młodszych? Ten 
często krytykowany slogan nosi  
w sobie jednak pewną prawdę. Dzi-
siejsze dzieci dorastają w zupełnie 
innym świecie, niż ten który znamy 
nawet sprzed 20 lat, sprzed czasów 
komórek, internetu, powszechne-
go dostępu do bardzo różnych, nie 

zawsze odpowiednich informacji. 
Sposób, w jaki widzą i rozumieją 
rzeczywistość, w jaki odbierają ty-
siące bodźców, którymi są bombar-
dowane ze wszystkich stron, jest 
dla wielu z nas trudny, jeśli nie nie-
możliwy do zrozumienia.

Czy w takim razie tak stara  
i klasyczna forma, jak teatr, może 
być dla nich nadal atrakcyjna? Jak 
sprawić, by spektakle nadal miały 
odbiorców, którzy nie tylko prze-
siedzą bezrefleksyjnie na widowni 

godzinkę raz na rok, tylko jeszcze 
wyniosą coś ze spotkania ze sztuką?  
Z Szymonem Pilchem – aktorem, 
reżyserem i animatorem spróbuje-
my dotrzeć do sedna sprawy. Szy-
mon jest również twórcą autorskie-
go monodramu dla dzieci – „Podróż 
do wnętrza komina”. Bajka znalazła 
się w repertuarze tegorocznego cy-
klu spotkań „Teatru Plenerowego 
dla Dzieci”. Cykl odbywa się przez 
całe lato. Najmłodsi w każdy waka-
cyjny piątek mogą nie tylko oglą-
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dać, ale też brać udział w interak-
tywnych spektaklach bajkowych na 
scenie Amfiteatru w Parku Turystyki 
w Brennej. Choć widownia zawsze 
dopisuje, bo na przedstawienia 
przychodzi każdorazowo około 200 
osób, trudno zgadnąć, jak będzie  
w przyszłości.

Anna Musioł: Pamiętasz, 
pierwszy spektakl teatralny, jaki 
zobaczyłeś? Jakie były Twoje wra-
żenia?

Szymon Pilch: Mam w głowie 
wspomnienie takiego typowego 
spektaklu dla dzieci. Ściana z płach-
ty, dwóch aktorów, którzy na zmia-
nę wychodzą. To było chyba coś  
o złotej rybce. Był rybak, który dra-
pał się po głowie i coś tam sobie 
myślał. Tyle pamiętam. Czy to było 
jakieś ciekawe przeżycie teatralne? 
Nie wiem. Raczej nie. Potem mam 
jeszcze niewyraźne wspomnie-
nie z jakiejś operetki. Strasznie się 
wynudziłem. Przywołując te wspo-
mnienia dochodzę do wniosku, że 
pierwszą osobą, która zaszczepiła 
mi słowo mówione  (a przeszczep 
nie został odrzucony )był dziadek. 
Do dziś pamiętam, że uczył mnie 
długiego wiersza „List z Sybiru”,  
(i jeszcze paru innych tekstów) któ-
ry zresztą sam deklamował jako 
młody człowiek. Do dziś słyszę do-
kładnie w głowie jak zaczynał się 
ten wiersz w jego wykonaniu. Dzia-
dek wiedział o czym mówi. Do dziś 
to czuje.

AM: A pierwszy, w którym za-
grałeś? Kto was/Ciebie przygo-
towywał? Jak wyglądała praca  
z reżyserem (nawet jeśli była nim 
pani nauczycielka), na ile uświa-
damiał Was, co chcecie przeka-
zać, poza samą treścią przedsta-
wienia?

SP: Pierwsza życiowa rola to 
był Papkin. To było dobre działa-
nie. Wszyscy byli zaangażowani 
tzn. moja klasa. Z tym zresztą do 
dziś identyfikuje prawdziwy teatr –  
z zaangażowaniem. Nie pamiętam 
relacji z reżyserem, tzn. z panią na-
uczycielką, ale pamiętam, że sam 
spektakl był ważnym przeżyciem.

AM: Dlaczego zdecydowałeś 
się, by jedną z rzeczy, które ro-

bisz w życiu był teatr?
SP: Bo ja wiem. Kiedyś siedzia-

łem za kulisami teatru w Cieszynie 
przed jednym z przedstawień, ja-
kie wtedy w liceum wystawialiśmy. 
Czułem się bardzo dobrze w tej at-
mosferze. Scena też mnie porywała 
. To był czas intuicyjnego działania 
w teatrze. Nie miałem autorytetów. 
Co sobie umyśliliśmy to robiliśmy. 
Dopiero potem pojawił się mistrz, 
ciężka praca i poszukiwania, które 
na szczęście do dzisiaj trwają, choć 
nie tak intensywnie , jak kiedyś.

AM: Czy dzieci lubią teatr?
SP: Małe dzieci bardzo lubią 

teatr. Lubią też kontakt z aktorem  
i sztuką. Jeśli tylko chcesz nawiązać 
kontakt, masz coś do powiedzenia 

i w to wierzysz, to reszta to bajka. 
Ostatnio odkrywam coraz częściej 
tą niesamowitą więź z młodym wi-
dzem. Trzeba jednak mieć dużo ser-
ca do takich działań, bo inaczej uwa-
ga młodego widza szybko ulatuje. 
Ze starszymi osobami jest trudniej. 
Są już bardziej wymagający, a może 
bardziej rozproszeni innymi bodź-
cami. Trudno tu generalizować, ale 
trzeba się napracować żeby  mieć 
uwagę starszej młodzieży.

AM: Jaki teatr przyciągnie do 
siebie dzieci i młodzież, a co spra-
wi, że prawdopodobnie będą do 
niego wracać niechętnie?

SP: Nie wiem jak odpowiedzieć 
na to pytanie. Wiem, że  nawet 
dzieci poszukują czegoś nowego  
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i nieoczywistego w teatrze.  model 
Krakowski – czyli teatr ze szmatą  
i dwoma aktorami, z tego co wiem 
trochę już męczy dzieciaki. W moim 
spektaklu zredukowałem scenogra-
fię do dwóch drabin i często wcho-
dzę w interakcję z dzieciakami. 
Same drabiny mają, co chwila inną 
funkcję i znaczenie. Dzieciaki mają 
wyobraźnię i zaskakują. Nie trzeba 
im łopatologicznie malować drze-
wek i kwiatków. Można im to zasu-
gerować, a resztę robi wyobraźnia. 
Oczywiście zawsze znajdzie się 
mądrala na widowni, który zacznie 
krzyczeć „to nie komin tylko drabi-
na”, ale na takich są sposoby.

AM: Czy warsztaty teatralne, 
wyjazdy do teatrów podczas któ-
rych można zobaczyć pracę akto-
rów zza sceny i całe zaplecze te-
atralne mogą dziś ciekawić?

SP: Oczywiście. Wszystko może 
nam przynieść korzyści. To wszyst-
ko zależy jak się poprowadzi warsz-
taty, spotkanie, wyjazd, zwiedzanie. 
Dużo zależy od osób, które chcą 
promować teatr. Aktor ma przepro-

wadzić żywe i twórcze warsztaty. 
Nauczyciel ma przygotować mło-
dzież przed wyjazdem do teatru  
i uczestniczyć z nimi w tej przygo-
dzie, a osoba oprowadzająca po te-
atrze musi umieć zaciekawić.

AM: Co doradziłbyś rodzicom 
i opiekunom dzieci, które trudno 
oderwać od smartfonów, by za-
chęcili je do uczestnictwa w spek-
taklach?

SP: Sami muszą zacząć chodzić 
do teatru. Jak sami będą wiedzieć, 
co ich porywa w teatrze to i dziecia-
ki zarażą pasją, albo przynajmniej 
pokażą im, że warto. Dzieciaki nie są 
głupie. Nie interesuje ich poza, ale 
coś autentycznego. Jeśli ktoś jest 
w coś zaangażowany to ma szansę 
stać się wzorem dla reszty. Chodze-
nie z dziećmi i wspólne uczestnic-
two buduje dobre skojarzenia. Kto  
z nas jako dorosły nie poszukuje 
tych dziecinnych „dobrych skoja-
rzeń”?  Tak można wrócić do teatru. 
Moim skojarzeniem widocznie była 
praca nad tekstem z dziadkiem.  To 
nadało kierunek i pęd. Resztę zrobił 

czas.
AM: Czy wydarzenia takie, jak 

przedstawienia „Teatru Plenero-
wego” w Brennej mogą pomagać 
w budowaniu dobrych nawyków?

SP: Myślę, że tak. Skoro rok po 
roku dzieciaki wybierają tą formę 
spędzania wolnego czasu, a raczej 
ich rodzice, to o czymś to świadczy. 
Ludzie nawet z Ustronia przyjeżdża-
ją. Tylko dla tego, że w Brennej jest 
teatr dla dzieci. Do tego za darmo. 
W Górkach też można natknąć się 
na bardzo dobre spektakle. Można 
powiedzieć, że Gmina Brenna odra-
dza się teatralnie. Przedszkole Chi-
chopotam ma już twardą grupę ak-
torską złożoną z samych rodziców, 
którzy wciąż pracują nad nowymi 
spektaklami. Teraz tylko czekać, aż 
zespoły regionalne rozwiną się jesz-
cze bardziej teatralnie i dzięki temu 
pojawi się nowa jakość. Wszystko 
przed nami. Trójwieś ma muzykę. 
Może Brenna niech teatrem stoi?

AM: Lepszej puenty nie bę-
dzie. Dzięki, Szymon, za poświę-
cony czas!
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Od 90 lat Bogu na chwałę i ludziom na ratunek – 

OSP Brenna Centrum
Sto lat temu Brenna nie była ze-

lektryfikowana, a większość z około 
400 budynków mieszkalnych i go-
spodarczych była drewniana. Wie-
czory rozświetlały oliwne lampy  
a nawet jeszcze smalone szczapy 
i łuczywa. Nie jest więc dziwnym 
fakt, że o pożar wcale nie było trud-
no. Podobnie zresztą rzecz się miała 
z powodziami. Górskie potoki szyb-
ko nabierały wody, a rwąca, nieure-
gulowana jeszcze Brennica wylewa-
ła, zrywając kładki i mosty, niszcząc 
okoliczne uprawy i majątki. Właśnie 
mniej więcej wtedy rozpoczęły się 

pierwsze rozmowy o utworzeniu  
w Brennej jednostki Ochotniczej 
Straży Pożarnej. Ostatecznie do-
szło do tego dopiero 10 maja 1928 
r, kiedy to odbyło się założycielskie 
walne zebranie OSP w Brennej. Jako 
osoby najbardziej zaangażowane  
w utworzenie jednostki wymienić 
należy ówczesny Wójt – Antoni Ma-
dusiok, Inż. Feliks Wieczorek – nad-
leśniczy oraz sekretarz nadleśnic-
twa - Paweł Witoszek.

Już dwa lata później jednostka 
liczyła sobie prawie 50 strażaków 
w czynnej służbie, zorganizowa-

nych w trzech drużynach. Znalazły 
się również pieniądze (ze środków 
zebranych podczas zbiórek, imprez 
okolicznościowych i z dotacji) by 
wyposażyć strażaków w niezbęd-
ne zaprzęgi konne i inny gaśniczy 
sprzęt. Późniejsze lata, w tym lata 
kryzysu gospodarczego przypadły 
nie tylko na dalsze kompletowanie 
sprzętu, wielu akcji, w tym powo-
dziowych w latach 50, ale również 
na debaty i zbieranie środków na 
zakup działki i budowę strażni-
cy z prawdziwego zdarzenia. Cel 
osiągnięto 20 czerwca 1980, kiedy 

Fotografia członków-założycieli OSP Brenna: 
Od lewej, I rząd od góry: Heller Karol, Holeksa Józef, Staś Alojzy, Ferfecki Karol, Greń Franciszek, Stojka Karol, Gielata Fran-
ciszek, [Madzia] „Troszok” Jerzy, Bąk Karol, Pilch Jan, Borkała Józef, Setnicki Ludwik. II rząd: Trombik Jan, Sikora Jan, Jaworski 
Jan, Holeksa Jan, Raszka Paweł  – skarbnik, adiutant (nauczyciel), Kisiała Józef, Marek Paweł, Gaszczyk Józef, Heller Antoni
III rząd: Greń Jerzy, Halfar Henryk (nauczyciel), Kareta Jan (nauczyciel), Witoszek Paweł – naczelnik OSP (sekretarz nadle-
śnictwa), Mach Karol  – dowódca Oddziału I (kierownik szkoły nr 3), Walica Ludwik (nauczyciel), Gielata Józef – mąż zaufania 
(kowal), Greń Karol. IV rząd: Heller Józef – basista, Gawlas Józef – trąbka, Greń Jan, Glajc Adolf  – kapelmistrz, Madzia Jan 
„Kobylorz”, Madzia Jan „z Pinkasa”, Ferfecki Jan. Na zdjęciu brak kilku ważnych postaci: Karol Kisiała – zast. naczelnika OSP 
(kierownik szkoły nr 2), Moskała Ludwik Nr 57 – gospodarz, magazynier OSP (ślusarz); Madusiok Antoni – gospodarz (wójt 
gminy), Kaszper Andrzej – dowódca Oddziału II (leśniczy). Podpis do zdjęcia opracowano (m.in. na podstawie kroniki OSP 
Brenna prowadzonej przez Władysława Hellera) na potrzeby projektu, pt. „Powstanie społecznego archiwum cyfrowego 
Gminy Brenna...”. Dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Gminy Brenna, w ramach projektu zostanie m.in. udostępnionych 
w internecie szereg ważnych zdjęć, archiwaliów i danych historyczno-genealogicznych dotyczących mieszkańców Brennej 
i Górek. Jeśli posiadasz cenne społecznie fotografie lub możesz pomóc w identyfikacji osób, napisz: w.grajewski85@gmail.
com lub zadzwoń: 798 590 639.
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to powstała strażnica w Brennej 
– Centrum, poniżej Urzędu Gmi-
ny. Gościem honorowym oddania 
strażnicy do użytku był Komendant 
PPS w Warszawie, generał Zygmunt 
Jarosz, który w nagrodę za wybu-
dowanie strażnicy w czynie spo-
łecznym ofiarował naszej jednostce 
samochód bojowy.

Ważnym wydarzeniem w ży-
ciu jednostki i całego kraju była 
wizyta Ojca Świętego, Jana Pawła  
w Skoczowie w roku 1995. Breńscy 
strażacy pomagali organizacyjnie 
przy tworzeniu sektorów dla piel-
grzymów oraz zabezpieczali wyda-
rzenie.

9 maja 1998 r. z okazji 70–lecia 
istnienia jednostki OSP Brenna – 
Centrum strażakom został nada-
ny sztandar. Ufundowała go Rada 
Gminy Brenna, a poświęcił ówcze-
sny Proboszcz parafii p.w. św. Jana 
chrzciciela w Brennej - Józef Bud-
niak. Przekazania sztandaru doko-
nał brygadzista Aleksander Rad-
kowski wraz z Wójtem Gminy. Pięć 
lat później sztandar został odzna-

czony za zasługi dla pożarnictwa 
przez Prezesa Zarządu Powiatowe-
go ZOSP RP.

W 2016 r. Prezesem Zarządu 
Gminnego został wybrany Jerzy 
Pilch, od 2014 pełniący funkcję 
Wójta Gminy Brenna, który jest 
członkiem jednostki. 2014 rok to 
również moment reaktywowania 
młodzieżowej drużyny strażackiej, 
która osiąga liczne sukcesy na za-
wodach pożarniczych.

Aktualnie jednostka zrzesza po-
nad 60 członków, w tym 30 osobo-
wy ofiarny oddział bojowy, osiada-
jący przeszkolenia i doświadczenie 
w zwalczaniu pożarów i klęsk  ży-
wiołowych. Jednostka działa na 
bardzo rozległym górzystym tu-
rystyczno-wczasowym terenie,  
o dużym zagrożeniu pożarowym 
i powodziowym . Obszar działa-
nia obejmuje 2/3 Gminy Brenna  
i wynosi prawie 63km2. W rejonie 
działania ma obszary leśne, młod-
niki, hale górskie, liczne szlaki tu-
rystyczne o dużym nasileniu ruchu 
turystycznego zarówno pieszego 

jak i rowerowego, 960 domków 
letniskowych, 1650  budynków 
mieszkalnych, gospodarstwa rolne, 
liczną sieć   usługowo – handlowo 
- gastronomiczną, zakłady stolar-
skie, tartaki, obiekty szkolne i ad-
ministracyjne. Strażnica w Brennej 
Centrum jest dobrze utrzymana, 
dysponuje piękną salą bankietową 
z pełnym zapleczem kuchenno-ma-
gazynowym oraz  pomieszczenia-
mi socjalno-szkoleniowym a także 
trzema ocieplonymi dobrze wypo-
sażonymi garażami.

22 lipca 2018 r. jednostka OSP 
Brenna – Centrum obchodziła 
90-lecie istnienia. Uroczystości roz-
począł koncert Orkiestry Dętej Cze-
sława Grenia. Następnie w kościele 
parafialnym w Centrum Brennej od-
była się msza święta za założycieli 
jednostki. Najważniejszym momen-
tem obchodów był uroczysty apel 
przed strażnicą OSP Brenna – Cen-
trum. Podczas niego za szczególne 
zasługi dla naszego regionu, nie tyl-
ko w zakresie ochrony przeciwpo-
żarowej, Sejmik Samorządowy Wo-
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jewództwa Śląskiego postanowił 
wyróżnić Złotą Odznaka Honorową 
„ZA ZASŁUGI DLA WOJEWÓDZTWA 
ŚLĄSKIEGO” Ochotniczą Straż Po-
żarną w Brennej Centrum.

Przyznano również wyróżnienia 
osobiste. Za szczególne zasługi dla 
pożarnictwa Prezydium Zarządu 
Oddziału Głównego ZOSP RP przy-
znało

- Druhowi Józefowi Holeksie 
„Złoty Znak Związku”.

- Druhowi Grzegorzowi Grenio-
wi Złoty Medal „Za zasługi dla po-
żarnictwa”

Za szczególne zasługi dla po-
żarnictwa, Prezydium Zarządu Od-
działu Wojewódzkiego ZOSP RP 
odznaczyło Brązowym Medalem 
„Za zasługi dla pożarnictwa”: Dru-
ha Jerzego Pilcha, Druhnę Joannę 
Konieczny, Druhnę Krystynę Tara-
siewicz, Druha Jana Czernickiego, 
Druha Władysława Gawlasa, Druha 
Andrzeja Klusa.

Prezydium Zarządu Oddziału 
Powiatowego ZOSP RP wyróżniło 
Odznaką „Strażak Wzorowy”: Druha 

Rolanda Czupallę, Druha Szymona 
Płoskonkę, Druha Łukasza Grenia, 
Druha Dariusza Marka, Druha Łuka-
sza Ferfeckiego, Druha Radosława 
Grenia oraz Druga Piotra Bojdę.

Gminny Zarząd nadał odznaki 
„Za wysługę lat” druhom: Euge-
niuszowi Kłósce za 65 lat służby; 
Władysławowi Hellerowi za 55 lat 
służby; Józefowi Holeksie za 50 lat 
służby; Stanisławowi Greniowi za 
45 lat służby; Jerzemu Śliwce i Ka-
zimierzowi Holeksie za 40 lat służ-
by; Zenonowi Holeksie, Wojciecho-
wi Greniowi, Michałowi Greniowi, 
Czesławowi Greniowi, Zygmuntowi 
Grenia, Władysławowi Madzi, Ma-
rianowi Waliczkowi, Józefowi Wa-
liczkowi, Józefowi Iwaniec i Józe-
fowi Ferfeckiemu za 35 lat służby; 
Henrykowi Greniowi, Bronisławowi 
Bonkowi, Andrzejowi Greniowi, Pio-
trowi Holeksie, Janowi Przybyle, Jó-
zefowi Holeksie za 30 lat służby.

Pamiątkowe statuetki szczegól-
nie zasłużonym dla świętującej jed-
nostki wręczono Druhowi Władysła-
wowi Hellerowi, Druhowi Józefowi 

Holeksie oraz Druhowi Eugeniuszo-
wi Kłósce. Wyróżniono,  też zało-
życieli, budowniczych OSP Brenna 
Leśnica: Bronisława Mendrka, Anto-
niego Herzyka i Ludwika Moskałę. 

Gośćmi honorowymi jubileuszu 
byli: Pani Sylwia Cieślar – v-ce prze-
wodnicząca Sejmiku Województwa 
Śląskiego, Pan Marek Omozik – v-ce 
Prezes Zarządu Oddziału Powiato-
wego w Cieszynie, Pan Dariusz Wa-
lek – przedstawiciel komendanta 
Powiatowego PSP w Cieszynie, Pan 
Jan Szczuka  – Sekretarz Zarządu 
Oddziału Powiatowego PSP w Cie-
szynie, Pan Jerzy Pilch – Wójt Gmi-
ny Brenna oraz Pan Marcin Jana-
sik – Przewodniczący Rady Gminy 
Brenna.

Strażakom z jednostki w Brennej 
Centrum życzymy dużo zdrowia, 
zapału i sił do wykonywanej służ-
by oraz zawsze tylu powrotów, ilu 
wyjazdów. Dziękujemy za ofiarną 
pomoc, która bezinteresownie nie-
siecie zawsze tym, którzy jej potrze-
bują.

   OPKiS
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Już XII raz kosili łąkę „u Gazdy”
W sobotę 14 lipca odbyła się XII 

edycja „Mistrzostw Górali Karpac-
kich w koszeniu łąki kosą”. Impreza 
zaskakująca, nietypowa i bardzo 
rozpoznawalna. Za każdym razem 
inna, a jednocześnie bliska sercom 
zwłaszcza tych, którzy dobrze pa-
miętają czasy, kiedy żadna kosiarka 
i żaden kombajn nie mógł pomóc 
przy pracy. Technikę każdy zawod-
nik ma swoją. Kiedy ostrzyc i jak, 
jaki kształt powinna mieć kosa, jaką 
długość drewniana rączka, jaki brać 
zamach i jak szybko pracować, by 
dobrze zmierzyć siły na zamiary.  
I kto był na tegorocznych zawodach 
widział na pewno, że choć to zaba-
wa, uczestnicy traktowali ją całkiem 
serio, kiedy mieli pokazać, na co 
ich stać. Mimo kapryśnej pogody 
udało się przeprowadzić nie tylko 
konkurencje kosiarzy, ale również 
drużynowe toczenie bala słomy czy 

dojenie krowy na czas. Widzowie 
mogli również obserwować poka-
zy tradycyjnego rzemiosła, space-
rować po zagrodzie edukacyjnej  
i kosztować znakomitych, regional-
nych potraw. Szczególnie z placków 
słynie Agroturystyka „u Gazdy”, któ-
rej gospodarze są inicjatorami tego 
niesamowitego wydarzenia. A oto 
zwycięzcy w każdej kategorii:

I. Koszenie łąki kosą 
– mężczyźni

1. Jan Bednarz z Rajczy – 50,7 m2
2. Paweł Sztwiertnia z Ustronia – 
44,5 m2
3. Jerzy Piętka z Rajczy – 42,8 m2

II. Koszenie łąki kosą 
– kobiety

1. Irena Pojda z Jastrzębia – 22,4 m2
2. Maria Mizera z Radzionków – 15,4 
m2

III. Dojenie krowy – 30 
sekund, pomiar w kg:

1. Paweł Sztwiertnia z Ustronia – 
2,21 kg
2. Mieczysław Dębski z Trzebini – 
1,83 kg
3. Irena Pojda z Jastrzębia – 1,68 kg

IV. Toczenie bala:
1. Drużyna z Ustronia
2. Niezłe Ziółka
3. Cieślar Junior Brenna

Gratulujemy wszystkim uczestni-
kom zaciętej walki. Dziękujemy 
Gazdom za gościnne przyjęcie  
i wszystkich zapraszamy ponownie 
w przyszłym roku!

   OPKiS
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51. Wojewódzki Przegląd Wiejskich 

Zespołów Artystycznych
14 i 15 lipca ponownie gościli-

śmy w Brennej zespoły Wojewódz-
kiego Przeglądu Wiejskich Zespo-
łów Artystycznych. W ciągu dwóch 
dni na scenie Amfiteatru pojawiło 
się ponad 1000 wykonawców z po-
nad 60 zespołów. Zespoły repre-
zentowały regiony Górnego Śląska, 
Beskidu Żywieckiego, Beskidu Ślą-
skiego, Zagłębia i Ziemi Cieszyń-
skiej. Folklor, widoczny w śpiewach, 
tańcach i strojach rozlał się barw-
ną, pięknie brzmiącą falą po całej 
okolicy. Współorganizatorem wy-
darzenia był Regionalny Ośrodek 
Kultury w Bielsku – Białej. W jury 
zasiadali: Leon Majkut - muzyk, Te-
resa Kłaptocz-Chrapek - muzyk, dr 
Maria Lipok-Bierwiaczonek - etno-
graf, Urszula Wiśniowska – chore-
ograf oraz nieodłączny, dobry duch 

breńskiego Przeglądu - Kazimiera 
Koim - sekretarz jury. Jury najpierw 
obejrzało 60 prezentacji, następ-
nie obradowało długo, a swoje 
przemyślenia oraz wyniki ogłosiło 
kilka dni później w siedzibie ROK. 
A przedstawiają się one następu-
jąco: W przeglądzie wzięło udział: 
7 zespołów regionalnych, 1 kape-
la, 15 zespołów śpiewaczych wy-
stępujących a cappella, 33 zespoły 
śpiewacze z akompaniamentem.   
W kategorii zespołów regionalnych 
I miejsce oraz nagrodę pieniężną  
w wysokości 1.000 zł otrzymuje Ze-
spół Regionalny Istebna z Istebnej; 
II miejsce oraz nagrodę pieniężną  
w wysokości 800 zł otrzymuje Ze-
spół Regionalny Brenna im. Józefa 
Macha z Brennej; dwa III miejsca  
i nagrody pieniężne w wysoko-

ści 500 zł każda otrzymują Zespół 
Pieśni i Tańca Ziemia Beskidzka  
z Mesznej oraz Zespół Pieśni i Tań-
ca Kozianie z Kóz. W kategorii ka-
pel przyznano tylko jedną nagrodę. 
Drugie miejsce zajęła Kapela Regio-
nalna Mierzęcice z Mierzęcic. 

W kategorii grup śpiewaczych  
a cappella oraz śpiewających  
z akompaniamentem jury przy-
znało wiele nagród i wyróżnień ex 
aequo. Pełny protokół oraz listę na-
grodzonych grup można znaleźć na 
stronie internetowej Regionalnego 
Ośrodka Kultury. A z kolorowym, ra-
dosnym Przeglądem spotkamy się 
ponownie w przyszłym roku.

   OPKiS
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Nastrojowa podróż poprzez standardy 
popu, bluesa i jazzu

4 sierpnia 2018 r., w parku przed 
Dworem Kossaków wystąpił Krzysz-
tof Kiljański - polski wokalista, zdo-
bywca nagrody „Fryderyk 2005” 
w kategorii piosenkarz roku, zna-
ny m.in. dzięki nagraniu przeboju 
„Prócz ciebie, nic” w duecie z Kayah. 

Koncert zgromadził w parku 
„u Kossaków” w Górkach Wielkich 
tłum słuchaczy. Właściciel niskiego, 
ciepłego głosu, zabrał wszystkich 
w magiczną i nastrojową podróż 
poprzez standardy popu, bluesa  
i jazzu. 

Wydarzenie zorganizował Ośro-
dek Promocji, Kultury i Sportu Gmi-
ny Brenna wraz z Centrum Kultury  
i Sztuki "Dwór Kossaków" w Gór-
kach Wielkich. 

   OPKiS

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

10gr/szt. netto – wkładki, ulotki do gazety



19 Strona 19

W
ieści znad

 Brennicy

Wieści znad Brennicy

Kultura
Dni Dawnych Kultur

Przywiązanie do tradycji, korze-
ni i kultury przodków jest w naszym 
regionie bardzo silne. Zwykle jed-
nak sięgamy do stosunkowo „mło-
dych” dziejów Beskidu Śląskiego, 
związanych z migracją pasterzy 
Wołoskich i góralszczyzną, która 
jest kultywowana coraz częściej nie 
tylko przez zespoły regionalne, ale 
również przez mieszkańców, którzy 
nie są z nimi związani. Wyjątkowa 
impreza, która już od kilku lat go-
ści w Gminie Brenna – „Dni Daw-
nych Kultur” – sięga jednak dalej  
w swoim rekonstrukcyjnym charak-
terze, bo do czasów średniowiecza, 
kiedy Polskę, również na naszym 
terytorium zamieszkiwały plemio-
na słowiańskie. 7 i 8 lipca w Parku 
Turystyki miłośnicy średniowiecz-
nych kultur ponownie rozbili swoje 
namioty. W tym roku wioska histo-
ryczna była wyjątkowo duża. Można 
było spotkać przy pracy rzemieślni-
ków, pracujących dawnymi meto-
dami – kowala, płatnerza, rymarza, 
garncarza i zbrojmistrza. Było rów-

nież stanowisko słowiańskiej zie-
larki, średniowieczna kuchnia oraz 
stragany jubilerów i lalkarzy. Osoby 
mocno zainteresowane tematem na 
pewno chętnie odwiedziły również 
stoisko księgarskie z mnóstwem ty-
tułów ważnych z punktu widzenia 
ciekawości historycznej.

Najbardziej widowiskowe, jak 
co roku były oczywiście pokazy 
średniowiecznych wojów. Od in-
dywidualnych turniejów zarów-
no zapaśniczych i szermierczych, 
przez drużynową musztrę Bielskiej 
Drużyny Najemnej, po symulację 
bitew i starć oddziałów. Widzo-
wie wielokrotnie musieli schodzić 
zapamiętałym w walce wojowni-
kom z drogi, by nie paść ich ofiarą.  
A wśród rekonstruktorów, jak za-
wsze, największymi brawami nagra-
dzano nie tych, którzy zwyciężali, 
a tych, którzy umieli najbardziej 
przekonująco… „zginąć”!

Uczestnicy imprezy chętnie sami 
sprawdzali na własnej skórze, ile 
waży ekwipunek średniowiecznego 

wojownika, albo czy łatwo jest na-
piąć cięciwę łuku i trafić w środek 
tarczy.

Dużą atrakcją był również kon-
cert „Dziewanny” – wokalistki  
z Ustronia, która dała w niedzielę 
dwa koncerty. Pierwszy wypełnio-
ny był repertuarem muzyki histo-
rycznej, drugi prezentował tema-
tykę fantasy. Widownia długo nie 
pozwalała artystce zejść ze sceny 
breńskiego amfiteatru.

Rekonstruktorzy zgodnie uzna-
ją, że impreza w Brennej z roku na 
rok staje się ważniejsza wśród fe-
stiwali tego typu w Polsce. Bardzo 
podoba im się nie tylko atmosfe-
ra, ale również bliskość Brennicy  
i piękna okolica. Mamy nadzieję, że 
z każdym rokiem do Brennej będzie 
przybywać coraz większa liczba mi-
łośników Dawnych Kultur – zarów-
no widowni, jak budowniczych wio-
ski historycznej.

  Anna Musioł
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Charyzmatyczne kobiety, silni mężczyźni i chińskie 
smoki – taka była VI Słowiańska Noc Folkmetalowa

Tegoroczna edycja tej imprezy 
znów zaskoczyła zarówno stałych 
bywalców, jak i nowych widzów. 
Choć część zespołów była w Bren-

nej nie po raz pierwszy, wszystkie 
dały koncerty porywające i zupełnie 
inne od poprzednich. Osoby, które 
Słowiańską odwiedziły w tym roku 
po raz pierwszy, bez względu na to, 
czy przyjechały zagrać, posłuchać, 
czy zostały wysłane przez swoje 
redakcje, za każdym razem podkre-
ślały, że nie spodziewały się wyda-
rzenia na taką skalę. Ostatecznie 
folkmetal (czyli łączenie ostrych, 
czasem bardzo ciężkich brzmień  
z melodyjnym uzupełnieniem róż-
nych, ludowych instrumentów, in-
spirowane folklorem i ludowością  
z różnych epok i regionów) wciąż 
jest w Polsce muzyką niszową. 

 VI edycję rozpoczął koncert ro-
syjskiego zespołu GjeldRune. Mło-
dzi muzycy, mimo wczesnej pory 
już po paru pierwszych riffach ścią-
gnęli pod scenę tłum odbiorców. 
Poza walorami muzycznymi, na 

wzmiankę zasługuje niesamowity 
kontakt, jaki grupa miała z publicz-
nością, głównie dzięki frontmeno-
wi, który płynnie mówił po polsku. 

Na żadnej z dotychczasowych Nocy 
Folkmetalowych nie było takiej siły 
i takiego tłumu już na pierwszym 
koncercie.

Kiedy GjeldRune skończył kon-
cert scena bardzo się zmieniła, 
szykując się na największą niespo-
dziankę wieczoru – DreamSpirit, 
czyli grupa prosto z Chin! Zespół 
nie tylko zagrał porywający kon-
cert, ale też znakomicie prezento-
wał się na scenie, w strojach przy-
wodzących na myśli samurajów. 
Widownia breńskiego festiwalu 
przyjęła ich owacjami.

Od tej chwili na scenie zdecydo-
waną przewagę miały kobiety. Ko-
lejna formacja – „Łysa Góra”, która 
pokazała się już kilka lat wcześniej 
naszej publiczności podczas kon-
certu muzyki historycznej, tym ra-
zem przywiozła ostrzejszą wersję 
swojego repertuaru. Dziewczyny  

z ogromnym scenicznym doświad-
czeniem doskonale wiedzą, co zro-
bić, by zadowolić swoich fanów  
i zyskać sobie nowym. Prawdziwe 

czarownice.
Kiedy scena szykowała się na 

przyjęcie kolejnych muzyków, wi-
downię zabawiły „Siostrzyce”. Jest 
to grupa tańca orientalnego, wpla-
tająca w swój taniec elementy bol-
lywood, tribal i silne słowiańskie 
wpływy. Dziewczęta skutecznie 
skupiły na sobie oczy wszystkich, 
tańcząc między innymi do muzyki 
dwóch zespołów, które tego dnia 
zagrały na scenie, jednocześnie 
czyniąc im piekną zapowiedź.

Jednym z tych zespołów, była 
Runika, która wystąpiła jako kolej-
na. Zespół czuje się w Brennej jak 
w domu, charyzmatyczna Aminae 
zadbała o każdy szczegół. W końcu 
był to bardzo niezwykły koncert – 
promujący ich najnowszy album 
„Pradawna moc”. Runikę wspierało 
wielu fanów, którzy jeżdżą za tym 
mocno się rozwijającym zespołem 
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po całej Polsce. I, choć czas gonił ar-
tystów i musieli skracać swoje sety, 
atmosfera rekompensowała wszyst-
kim te niedogodności.

Wreszcie przyszedł czas na 
gwiazdę wieczoru. Zespół, który 
jest jednym z najstarszych, jednym 
z pierwszych i bodaj najbardziej 
znanym zespołem folkmetalowym 
w Polsce. Dwie niesamowite wo-
kalistki i silny lider. Mnóstwo cie-
kawych instrumentów i brzmienie 
przyprawiające o ciarki. Niewiele 
elektroniki, a jednak wielka moc. 
Do tego niezwykła oprawa świetl-
na, robiąca nieziemskie wrażenie. 
Żywioł. Żywiołak.

Ostatnie dwa zespoły – GRAI  
i SatanaKozel również przyjechały 
z Rosji. Pierwszy z nich trwa przy 
młodziutkiej, ale bardzo pewnej 
siebie wokalistce, która w ostat-

Ledowa Dyskoteka w Parku Turystyki
W kalendarzu imprez letnich 

gminy Brenna każdy znajdzie coś 
dla siebie, jedną z bardziej wyrazi-
stych imprez jest organizowana od 
kilku lat końcem lipca impreza pt. 
„Disco Party”. Dyskoteka w Parku 
Turystyki już w 2017 zgromadziła 
tłumy, m.in. za sprawą C-Boola. 

W sezonie 2018 organizatorzy 
zaprosili gwiazdy przeróbek porta-
lu Youtube – czyli Letni, Chamski 
Podryw. Trzyosobowy skład roz-
grzał publiczność, wykonując naj-
większe hity oraz najpopularniejsze 
przeróbki. Następnie jako gwiazda 
imprezy wystąpił Poznański duet 

Dj – Kalwi & Remi wspierany przez 
fenomenalny pokaz Transformers 
Led Robot Show. Na imprezie nie 
zabrakło lokalnych akcentów, na-
szą gminę reprezentowali grając od 
22:00 do 0:30: DJ Gieras, Dj Daniel, 
Dj Trybik oraz debiutujący na de-
skach Amfiteatru Martin Vide. 

nich latach wyrosła z nastolatki 
na zdecydowaną artystkę, co do-
brze wróży grupie na przyszłość.  
A ostatnia grupa, ostra, dużo mniej 
melodyjna, za to z ogromną swo-
bodą wykonawczą, wynikającą  
z dużego doświadczenia, tylko 

utarła pozytywne wrażenia z tego-
rocznej Słowiańskiej Nocy Folkme-
talowej w Brennej. Czym festiwal 
zaskoczy za rok…? Zobaczymy.

   Lubov
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Opowiedz mi o organach
Rozmowa z Pawłem Seligmanem – dyrektorem artystycznym festiwalu 

„Wieczory Muzycznew Leśnicy”, który w tym roku odbył się po raz XI.

Anna Musioł: Jesteś bardziej 
muzykiem, czy organizatorem? 
Bardziej organistą kościelnym, 
czy muzykiem koncertującym? 
Nauczycielem, czy artystą? Jak  
w ogóle udaje Ci się godzić 
wszystkie swoje pasje? Bo prze-
cież wymieniłam tylko te związa-
ne z muzyką, ale wiem, że masz 
też inne, choćby góry.

Paweł Seligman: Te wszystkie 
aktywności zawodowe łączą się ze 
sobą. Jestem muzykiem - organistą 
i pianistą, organistą - zarówno litur-
gicznym - kościelnym, jak i koncer-
tującym. Na organach klasycznych  
i fortepianie gram nie tylko solo-
wo, ale też jestem kameralistą, czyli 
muzykiem, który grywa w różnych 
składach. Jestem też menadżerem 
kultury, czy jak kto woli: organi-
zatorem życia muzycznego w na-
szym regionie. No i w końcu - uczę 
w dwóch szkołach muzycznych -  
w Cieszynie oraz Jastrzębiu-Zdroju. 

Mam wielkie szczęście, że muzy-
ka - jak sama zauważyłaś: muzyka 
w różnych jej aspektach - jest moją 
największą życiową pasją i jedno-
cześnie jest moją pracą, mogę ją 
'uprawiać' zawodowo. To wielka ra-
dość, móc w życiu robić to, co się 
kocha. :)

Drugą moją wielką życiową pa-
sją są góry, choć z moją pewną nad-
wagą raczej nie wyglądam na "ra-
sowego" górołaza (śmiech)... :) Ale 
tak, chodzenie po górach - i tych 
nieco niższych jak Beskidy, i tych 
wyższych jak Tatry czy Alpy - jest 
moim hobby i pewną odskocznią 
od codziennej pracy. 

AM: Opowiedz mi o organach. 
Na czym polega ich magia w Two-
im odczuciu?

PS: Organy klasyczne (piszczał-
kowe) to instrument niezwykły - 
największy rozmiarami i o najwięk-
szej skali brzmienia. Wyobraź sobie, 
Aniu, że w największych instru-
mentach organowych na świecie 
skrajne, czyli najniższe i najwyższe 
dźwięki sięgają granicy słyszalności 

ludzkiego ucha! To dziesięć oktaw 
- żaden inny instrument muzyczny 
nie może się pochwalić tak wielką 
skalą! Poza tym, w organach pisz-
czałkowych - nawet tak niewielkich 
jak te w Leśnicy - zachwyca mnie 
bogactwo różnych barw i "odcieni 
kolorystycznych", które można wy-
dobyć z instrumentu. No i jeszcze 
jedna cecha, którą uwielbiam w or-
ganach, a której nie ma żaden inny 
instrument:  otóż nie ma na świe-
cie dwóch takich samych instru-
mentów organowych. Wpływa na 
to mnóstwo czynników, ale o tym 
może kiedy indziej.

AM: Nie będę pytać o to, skąd 
pomysł na „Wieczory Muzyczne”. 
Każdy powinien robić to w czym 
czuje się najmocniejszy. Jesteś  
z muzykującej rodziny, jesteś też 
specjalistą w temacie muzyki or-
ganowej, więc to oczywista kolej 
rzeczy. Ale zapytam o co innego 
– czy było trudno? O zgodę na 
organizację, o pomoc finansową,  
o promocję, o widownię?

PS: Idea organizacji takiego fe-
stiwalu zamarzyła mi się w 2007 
roku, kiedy to - po kilku latach 
wysiłków - udało się sprowadzić 
do kościoła w Brennej Leśnicy nie-
wielkie, ale wysokiej klasy organy 
piszczałkowe. Wówczas było dla 
mnie oczywiste, że taki instrument 
może służyć nie tylko celom stricte 
liturgicznym, ale też jak najbardziej 
może i powinien być wykorzysty-
wany do organizacji koncertów. 
Akurat w 2007 roku byłem przez 
pewien czas specjalistą ds. kultury  
w naszym gminnym Ośrodku Pro-
mocji, Kultury i Sportu, więc po-
dzieliłem się tą ideą z ówczesnym 
jego dyrektorem, Janem Greniem. 
Mój pomysł uzyskał wówczas ak-
ceptację kierownictwa OPKiS oraz 
poparcie zarówno zarządu Gminy 
Brenna, jak i wielu radnych . Także 
obecna Pani Dyrektor Ośrodka, Ka-
tarzyna Macura, wyraziła chęć or-
ganizacji kolejnych edycji naszego 
festiwalu, za co jestem jej bardzo 

wdzięczny. Za nami już 11 edycji fe-
stiwalu, czyli jak łatwo policzyć, od-
były się już 44 koncerty. Te wszyst-
kie koncerty mogły się odbyć dzięki 
wsparciu finansowemu wspomnia-
nego OPKiS. Jestem za to wspar-

cie bardzo wdzięczny, gdyż bez tej 
pomocy naszych koncertów by nie 
było, albo byłyby na zupełnie in-
nym poziomie. Dlaczego tak bardzo 
podkreślam udział OPKiS w finanso-
waniu naszej imprezy? Ano dlatego, 
że podobne festiwale organizowa-
ne przez moich przyjaciół w dużych 
ośrodkach miejskich, oprócz wspar-
cia konkretnego miasta czy gminy, 
mają często całą rzeszę sponsorów. 
Natomiast na terenie naszej gminy 
nie ma wielkich firm, jak np. ko-
palnie, elektrownie czy olbrzymie 
galerie handlowe, które z natury 
mogłyby być sponsorem takiego 
festiwalu. Jedynym sponsorem ( je-
śli można tak powiedzieć) pozo-
staje OPKiS. Dlatego też wyrażam 
wdzięczność Pani Dyrektor oraz 
wszystkim pracownikom Ośrodka 
za wszelką pomoc i zrozumienie dla 
naszej działalności  kulturalnej. Cie-
szę się, że na terenie naszej gminy 
jest miejsce zarówno dla wielkich 
imprez masowych - koncertów mu-
zyki pop, folk czy disco-polo - jak  
i dla koncertów muzyki klasycznej. 
Dzięki temu oferta kulturalna na-
szej gminy jest naprawdę szeroka 
(tu wspomniałem tylko o muzyce, 
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ale jest tego dużo, dużo więcej). 
Zarówno mieszkańcy, jak i turyści 
doceniają tę różnorodność i wielość 
imprez, co pokazuje rosnąca z roku 
na rok frekwencja na koncertach.

AM: Czy teraz jest lżej?
PS: Nie chcę z wiadomych przy-

czyn mówić o szczegółach - powiem 
tylko że każdorazowa organiza-
cja kolejnych koncertów wiąże się  
z wieloma rozmowami z artystami, 
z wieloma "negocjacjami" (co do re-
pertuaru, daty koncertu, ale też i co 
do wynagrodzenia)... I co roku mu-
szę balansować pomiędzy atrakcyj-
nością konkretnych wykonawców  
a naszymi możliwościami finanso-
wymi. Myślę, że przez te ponad 11 
lat udało się wypracować całkiem 
niezłą formułę festiwalu. Oczywi-
ście, jak każdy, mam pewne marze-
nia. Między innymi takie, by nasz 
festiwal stał się festiwalem między-
narodowym, czyli bym mógł zapra-
szać więcej muzycznych znakomi-
tości z zagranicy. Ale to zależy nie 
tylko ode mnie... :) 

AM: Ilu muzyków przez tych 
jedenaście cykli odwiedziło świą-
tynię w Leśnicy? 

PS: Nie potrafię dokładnie od-
powiedzieć na to pytanie, gdyż 
poza solistami i małymi zespołami, 
w zasadzie co roku występuje na 
festiwalu jakiś chór czy zespół wo-
kalny. A takie zespoły liczą od kilku-
nastu do kilkudziesięciu członków. 
Na pewno przez Wieczory w Leśnicy 
przewinęło się przynajmniej kilka-
set osób. :)

AM: Która edycja i dlaczego 

najmocniej zapadła Ci w pamięć?
PS: To również trudne pyta-

nie. Na pewno mocno wspomi-
nam pierwszą edycję Wieczorów. 
Wszystko było nowe. Można powie-
dzieć, że zarówno ja, jak i publicz-
ność, przez te wszystkie lata nieja-
ko "uczyliśmy się" tego festiwalu: ja 
od strony organizacyjnej - patrzy-
łem co można jeszcze poprawić, 
ulepszyć, jakich jeszcze ciekawych 
wykonawców zaprosić; publiczność 
również niejako "uczyła się" słucha-
nia muzyki, reagowania na nią. 

AM: Jakie wrażenia mają po 
koncertach w Brennej artyści?

PS: Muzycy występujący pod-
czas Wieczorów często podkre-
ślają zarówno fantastyczny klimat 
miejsca, jakim jest niewielki ale 
przytulny kościółek w Leśnicy, jak  
i dojrzałość naszej festiwalowej pu-
bliczności...

AM: Jak opisałbyś widownię 
„W.M.”?

PS: Bez żadnej przesady mogę 
powiedzieć, że publiczność Wie-
czorów Muzycznych w Leśnicy jest 
publicznością już bardzo dojrzałą, 
bardzo "wyrobioną" muzycznie; pu-
blicznością która potrafi słuchać; 
która świetnie przyjmuje wszyst-
kie niuanse muzyczne dziejące się 
podczas koncertów. Jestem bardzo 
szczęśliwy, że tak właśnie jest -  
a koncertując po kraju, jak i za-
granicą, muszę powiedzieć, że nie 
wszędzie można spotkać takich słu-
chaczy jak u nas. :)

AM: Jak widzisz przyszłość 
„W.M.”? Czy myślałeś o  tym, by na 

przykład rozszerzyć ich zasięg na 
inne świątynie na terenie Gminy 
Brenna?

PS: Myślałem już kiedyś o tym. 
Myślę, że zarówno parafia św. 
Jana Chrzciciela, jak również para-
fia ewangelicka Brenna-Górki, jak  
i katolickie parafie z Górek Wielkich 
byłyby zainteresowane współpra-
cą w tym zakresie. Można by więc 
albo rozszerzyć Wieczory Muzyczne 
na pozostałe kościoły naszej gminy; 
można też zachować obecną for-
mułę festiwalu (czterech koncertów  
w Leśnicy) i co roku zorganizować 
2-3 tzw. koncerty towarzyszące 
(wyjazdowe). Moi przyjaciele z pół-
nocnej czy centralnej Polski czę-
sto tak robią i ja osobiście bardziej 
przychylam się tej drugiej idei. Ale 
pomysłów jest kilka - może warto  
o tym porozmawiać w szerszym 
gronie. :) 

AM: Jak podsumowałbyś tego-
roczną edycję?

PS: Tegoroczna edycja obejmo-
wała jak zwykle cztery koncerty.  
W maju gościliśmy znakomitego 
wirtuoza organów i improwizato-
ra, Pawła Kuchnickiego z Poznania.  
W czerwcu miałem przyjemność za-
grać wraz z moim zespołem - Triem 
"Vox Tribus". Zespół ten jest chyba 
jedynym w Polsce takim triem - jest 
to bowiem nietypowy skład instru-
mentów (skrzypce, klarnet i orga-
ny). Okazało się, że akustyka kościo-
ła w Leśnicy doskonale współgra 
z tym naszym zespołem. W lipcu 
mieliśmy zaszczyt gościć jednego 
z najwybitniejszych polskich puzo-
nistów, prof. Zdzisława Stolarczyka, 
któremu akompaniował Krzysztof 
Karcz. Festiwal zakończył sierpnio-
wy koncert, podczas którego wystą-
pił zespół wokalny "Lux" złożony ze 
studentów poznańskiej Akademii 
Muzycznej. Trzech członków zespo-
łu zagrało również kilka utworów 
organowych. 

Jak więc widać, tegoroczne kon-
certy były zróżnicowane zarówno 
pod względem repertuaru, jak i in-
strumentów, jakie u nas gościły. 

AM: Serdecznie dziękuję za 
rozmowę!
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„To się nadaje do kabaretu” 
GWIAZDA WAKACJI – Kabaret Smile

Lubliński Kabaret „Smile” 11 
sierpnia zawitał w Brennej. Gru-
pa została wybrana na tegoroczną 
Gwiazdę Wakacji, należało wiec się 
spodziewać, że śmiech i oklaski po-
niosą się mocnym echem po dolinie 
Brennicy. I dokładnie tak się stało! 

Jeszcze zanim scenę opanowali 
komicy, zrobiło się głośno i tanecz-
nie w Parku Turystyki. Rock&Rollo-
wy zespół „Rift”, z charyzmatycznym 
i znakomitym wokalistą, Marcinem 
Nawrockim, który swego czasu za-
wędrował do ćwierćfinału show 
„The voice of Poland”, naprawdę 
dał czadu i rozruszał widownię. To 

na pewno przyczyniło się do znako-
mitej atmosfery podczas kolejnych 
scenicznych występów. Potwierdził 
to Szymon Łątkowski, który ze swo-
im solowym, kabaretowym progra-
mem wzbudził nie małą sensację. 
Zachwycony był breńską publicz-
nością – reagującą, pomagającą, 
dającą energię. Podobnie relację 
z widownią wspomina, wreszcie, 
kabaret „Smile”. Panowie pokazali 
mnóstwo nowych skeczy, odświe-
żyli perypetie Bożenki i Merlina, 
przypomnieli talent show. Fani naj-
pierw nie chcieli wypuścić ich ze 
sceny, a później długo czekali pod 

Amfiteatrem na szansę zrobienia 
sobie zdjęcia z idolami czy zdoby-
cia ich autografów. W tym czasie 
ci, którym nadal było mało wrażeń, 
szaleli podczas koncertu kapeli 
„Maliniorze”, tym razem w męskim 
składzie.

Wieczór, dzięki delikatnemu 
ochłodzeniu, świetnemu zestawie-
niu wykonawców i doskonałemu 
nastrojowi wszystkich uczestników, 
zapamiętamy jako bardzo udany!

   OPKiS
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Historia
O „Brenie” i „brenińskich” przypadkach

Nazwa naszej miejscowości,  
a szczególnie jej odmiana przyspa-
rza wielu osobom spore trudności. 
Szczególnie turystom, którzy od-
wiedzając naszą miejscowość za-
glądają do Informacji Turystycznej 
i nierzadko zadają pytanie: „Co cie-
kawego można w Brenie zobaczyć?” 
Znany piosenkarz, Czesław Mo-
zil, który dwukrotnie występował  
w Piwnicy Artystycznej w Brennej, 
relacjonując swój pobyt w naszej 
miejscowości na portalach społecz-
nościowych napisał: „Pozdrowienia 
z Brenny”. Przykład ten nie jest od-
osobniony, jest raczej regułą.

Nie zaskakują mnie błędne for-
my odmiany nazwy naszej miejsco-
wości wśród przyjezdnych, bo język 
polski nie należy do najłatwiejszych 
i pewnie nieraz sami mieliśmy za-
gwozdkę, próbując powiedzieć: 
jedziemy do Białej Podlaskiej czy 
do Białej Podlaski;  do Tych czy do 
Tychów, stojąc przed dylematem, 
która z tych form, a może obie 
są poprawne? Jednak zaskakują 
mnie błędne formy używane przez 
mieszkańców, osóby wykształcone,  
a nawet „na stanowiskach”.

Wielu badaczy zastanawiało się 
skąd wzięła się nazwa Brenna i co 
może oznaczać. Aż cztery wersje 
etymologii nazwy wsi Brenna – 
niemiecką, słowiańską, rumuńską  
i celtycką sygnalizował Roman Tro-
jan w książce „Gawęda o Brennej”. 
Temat ten rozwinął Wojciech Gra-
jewski w publikacji „Brenna. Dzieje 
góralskiej wsi Śląska Cieszyńskie-
go”, gdzie pisał: „Zapis nazwy wsi 
– Brenna, po raz pierwszy na kar-
tach historii pojawia się w 1490 r. 
Nazwa miejscowości i sposoby jej 
zapisu od samego początku wyka-
zywały pewną stałość. Poszczególni 

urzędnicy oraz pisarze, niezależnie 
od tego, czy pisali po łacinie, cze-
sku czy po niemiecku, zapisywali ją 
bardzo podobnie. Była przez nich 
jedynie delikatnie akomodowana, 
poprzez różną formę zapisu środko-
wej samogłoski, używano: e, y lub 
i. Począwszy od najstarszych do-
kumentów, spotykamy się kolejno 
z zapisem: Brennej (1491), Brenna 
(1513), wes Brenna, prodawame 
wes Bren(!), wsy Brenne (1565); na 
Brenne (1565); wes Brynna (1621); 
de villa Brenna (1652); Dorf Brenna, 
Brinna, Brynna (1722); Brinna, Die-
dina Brini (1711); Brenna P. Brynna 
(1736). Od połowy XIX w., a więc 
jeszcze za czasów monarchii au-
stro-węgierskiej, utrwala się zapis 
Brenna, który funkcjonuje do dziś.”

Obecnie dopuszczalna jest jedna 
forma nazwy naszej miejscowości – 
Brenna, a o jej właściwej odmianie 
pisała dr hab. Katarzyna Wyrwas na 
stronie Poradni Językowej: www.
poradniajezykowa.us.edu.pl. Kata-
rzyna Wyrwas na pytanie: „Mówimy 
w Brennej czy w Brennie?” odpo-
wiedziała:

„Nazwa Brenna odmienia się jak 
przymiotnik, a zatem jedziemy do 
Brennej, przyglądamy się Brennej, 
lubimy Brenną, zachwycamy się 
Brenną, mówimy o Brennej.”

Niemały problem przysparza 
również odmiana przymiotnika 
pochodzącego od rzeczownika 
Brenna. O ile naturalne jest wśród 
mieszkańców użycie gwarowej na-
zwy „breński”, mającej charakter 
regionalny, to powinniśmy pamię-
tać, że jest to forma poprawna, ale 
w użyciu potocznym, codziennym, 
natomiast w publikacjach, artyku-
łach, materiałach promocyjnych, 
pismach urzędowych należy uży-

wać formy zgodnej z normami ję-
zyka polskiego - brenneński. Jeżeli 
jednak chcemy stosować wersję re-
gionalną w piśmie to powinniśmy 
pamiętać o jej wyróżnieniu poprzez 
cudzysłów bądź kursywę.

Dopuszczalna jest forma oficjal-
na brenneński oraz odpowiednio 
wyróżniona forma „breński”, nato-
miast wszystkie inne formy są błęd-
ne i w związku z tym nie mogą być 
używane, tak w mowie potocznej, 
jak i w oficjalnym użyciu. W jednej  
z cukierni w Brennej reklamowane są 
produkty regionalne określone jako 
„Brenińskie herbatki.” Komunikat 
ten powinien brzmieć: Brenneńskie 
herbatki lub„Breńskie” herbatki.

Również do tej kwestii odniosła 
się wspomniana dr hab. Katarzyna 
Wyrwas z Poradni Języka Polskiego:   

„Wszystkie słowniki podają for-
mę brenneński, bo jest ona naj-
bliższą formie wyjściowej. Jednak 
formy używane lokalnie, zwykle 
starsze i utrwalone tradycją, są 
również dopuszczalne, lecz w ko-
munikacji potocznej, regionalnej. 
Podobnie jest z przymiotnikami 
proszowski od Proszowice, wadow-
ski od Wadowice - te krótsze formy 
są również odnotowane w Nowym 
słowniku poprawnej polszczyzny, 
lecz z adnotacją, że są formami re-
gionalnymi, lokalnymi, a za wzor-
cowe, ogólnopolskie formy słownik 
ten uznaje przymiotniki wadowicki, 
proszowicki. W tych okolicach ist-
nieje wzniesienie o nazwie Stożek 
Breński, która odwołuje się właśnie 
do tradycji lokalnej.”

Dorota Greń-Grajewska
Rubryka redagowana społecznie 
przez Towarzystwo Miłośników 

Brennej i Górek „Jodła”

Poprawna odmiana rzeczownika Brenna i przymiotników brenneński, „breński”:
Mianownik: Kto? Co?   Brenna  brenneński  breński
Dopełniacz: Kogo? Czego?  Brennej  brenneńskiego  breńskiego  
Celownik: Komu? Czemu?  Brennej  brenneńskiemu  breńskiemu  
Biernik: Kogo? Co?   Brenną  brenneńskiego  breńskiego
Narzędnik: Z kim? Z czym?  Brenną  brenneńskim  breńskim
Miejscownik: O kim? O czym? Brennej  brenneńskim  breńskim  
Wołacz:     Brenna  brenneński  breński  
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Uphill MTB Beskidy 2018
Międzynarodowy Cykl Wyści-

gów w Kolarstwie Górskim o Pu-
char Euroregionu Śląsk Cieszyński-
Těšínské Slezsko na stałe zagościł  
w gminie Brenna. 21 lipca w Brennej 
wystartowali kolarze przed, którymi 
około 7 kilometrowa trasa o stopniu 
trudności 4,5 - trudna +, sumie pod-
jazdów 522 m oraz sumie zjazdów 
18 m umiejscowiona była na Błat-
niej przy Racznu Błatnia. Zwycięzca 
w kategorii OPEN - Mitręga Patryk 
(mieszkaniec Brennej) uzyskał im-
ponujący czas 00:27:09,00. Wszyst-

kie wyniki oraz obszerną galerie 
z zawodów można zobaczyć pod 
adresem strony cyklu: http://uphil-
lmtb.pl

Projekt „Beskidy na rowerze” 
współfinansowany ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego – Program Interreg V-A 
Republika Czeska-Polska w ramach 
Funduszu Mikroprojektów Eurore-
gionu Śląsk Cieszyński - Těšínské 
Slezsko i budżetu państwa RP.

Projekt  „Beskydy na kole” spo-

lufinancovaný z prostředků Evrop-
ského Fondu pro Regionální Roz-
voj - Programu Interreg V-A Česká 
republika - Polsko v rámci Fondu 
mikroprojektů Euroregionu Śląsk 
Cieszyński - Těšínské Slezsko a stát-
ního rozpočtu PR. 

Foto: Franciszek Suszyło

   OPKiS



27 Strona 27

W
ieści znad

 Brennicy

Wieści znad Brennicy

Sport
Rąbanie dla zabawy

4 sierpnia odbyły się VIII Mi-
strzostwa Drwali Beskidzkich. Ta 
nietuzinkowa impreza, która swo-

je początki ma w breńskich lasach, 
co roku przyciąga zarówno zawod-
ników, jak i widownię, która rów-
nież tym razem gęsto  wypełniła 
miejsce pod Amfiteatrem w Parku 
Turystyki. Mimo ogromnego upału  

w zawodach wzięło udział 7 dwu-
osobowych drużyn z Brennej, Gó-
rek, Ustronia i Wisły. Byli to: Mar-

cin i Mateusz Zbijowscy z Górek 
wielkich, Andrzej i Tomasz Cieślar 
z Brennej – Malinki, Mateusz Siwy  
i Wojciech Rudzicki z Górek Wiel-
kich, Łukasz Martynek i Andrzej 
Heczko z Wisły, Adam i Piotr Chrapek 

z Brennej, Grzegorz Cieślar i Marcin 
Szalbot z Wisły oraz Jan Jaworski  
i Adam Adamczyk z Ustronia. Pano-

wie po zapisaniu się do Mistrzostw 
wzięli w pierwszej kolejności udział 
w odprawie zawodników, podczas 
której przedstawiciele głównego 
organizatora, czyli Nadlesnictwa 
Ustroń, przedstawili im zasady bez-
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pieczeństwa oraz przedstawili prze-
bieg konkurencji. 

Następnie zawodnicy zapre-
zentowali swoje umiejętności w V 
konkurencjach: 1. Zmiana łańcucha  
w pilarce i przerzynka wałka na czas 
i dokładność, 2. okrzesywanie z ga-
łęzi na czas i dokładność, 3. prze-
rzynka piłą ręczną „moja-twoja” na 
czas, 4. odcięcie plastra ze stojące-

go wałka na czas i 5. rąbanie wałka 
na czas.

Zawody sędziowali leśniczy: 
Piotr Madzia, Witold Ziebura, Piotr 
Jonek i Kamil Pilch. Ich werdyktem, 
po zliczeniu wszystkich punktów, 
także karnych, zwyciężyła drużyna 
z Wisły – Łukasz Martynek i Andrzej 
Heczko. II miejsce zajęli Jan Jawor-
ski i Adamczyk Adam z Ustronia,  

a III Marcin i Mateusz Zbijowscy. 
Gratulujemy i dziękujemy za wido-
wiskową zabawę!

   OPKiS

Wycieczki górskie w Gminie Brenna
Zakończyliśmy już wycieczki 

górskie z przewodnikiem po na-
szej gminie. 30 czerwca odbyła się 
wędrówka „Po górze Bucze”, która 
swój początek miała w Centrum 
Kultury i Sztuki  „Dwór Kossaków”. 
Później udaliśmy się podglądnąć  
Stanicę Kamińskiego czyli ośrodek 
harcerski, w którym swoje ostatnie 
wakacje spędzili Alek, Rudy i Zoś-
ka bohaterowie książki „Kamienie 

na szaniec” Aleksandra Kamińskie-
go. Na ścieżce przyrodniczo-dy-
daktycznej udało nam się natknąć 
cieszyniankę wiosenną  czyli sym-
bol Śląska Cieszyńskiego, a widok 
z góry Bucze zachwycił wszystkich 
uczestników wyprawy. 

„Bajkowym Szlakiem Utopca” 
czyli szlakiem idealnym dla dzieci 
wybraliśmy się 14 lipca. Rozpoczęli-
śmy z centrum Brennej kierując się 

do doliny Hołcyna. Przy przystani 
kajakowej próbowaliśmy wypatrzeć 
Utopca, ale tym razem się nie uda-
ło. Jednakże gdy zdobyliśmy już 
Grabową, czekał na nas w Ogro-
dzie Bajek przy „Chacie Grabowej”. 
Po krótkim odpoczynku, wszyscy 
żwawo ruszyli na Stary Groń. Tam 
z wieży widokowej podziwialiśmy 
piękna panoramę na Beskidy.

Wszyscy zainteresowani kolej-
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ną wycieczką wyruszyli już 28 lipca 
”Szlakiem Wspomnień”. Jednak naj-
pierw odebrali kłódki w kształcie 
serca. Kierując się ulicą Osiedlową 
napotkaliśmy pomnik upamiętnia-
jący śmierć partyzantów, a po dosyć 
stromym podejściu dotarliśmy do 
Krzyża Zakochanych. Tam uczest-
nicy poznali legendę o Elizie Dwo-
rzak i ukochany - Arturze, którego 
nie akceptowali jej rodzice, a także 
przypięli kłódki i ruszyliśmy w dal-
szą podróż w stronę Błatniej. Wśród 

rozpościerających się wspaniałych 
krajobrazów zasłużyliśmy na długo 
wyczekiwany odpoczynek. 

Ostatnią wyprawą był nasz nowy 
produkt turystyczny czyli „Szlak II 
Wojny Światowej”. Wszystko rozpo-
częło się pod szkołą na Leśnicy. Na-
stępnie mieliśmy okazję zobaczyć 
pozostałości po bunkrze  „W Gra-
pach”, a przewodnik  opowiedział  
historię powstania tych ziemianek  
i rozgrywających się w pobliżu nich 
potyczek partyzantów z hitlerow-

ską armią. Na szczycie Orłowej po-
znaliśmy dramatyczne losy miesz-
kańców Brennej i jeńców włoskich.

Jesteśmy bardzo zadowoleni, 
że w tym roku również znalazło się 
wielu chętnych. Dziękujemy prze-
wodnikom i wszystkim uczestni-
kom wycieczek!

    OPKiS
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Ważne i przydatne

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ochotnicza Straż Pożarna:
43-438 Brenna ul. Wyzwolenia 75, tel. 33 853 65 85
43-438 Brenna ul. Leśnica 134, tel. 33 853 63 00
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
43-436 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
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