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Wójt z wotum zaufania i z absolutorium

Nowe inwestycje

Zielona Pracownia w góreckiej szkole
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Drodzy Czytelnicy!
Długo nas nie było. Specyficzny 

czas, w którym żyjemy nie sprzyja 
szczególnie wydawaniu papierowej 
prasy. Ale już wracamy, mamy na-
dzieję, że regularnie będziemy mo-
gli gościć w Państwa domach. Wa-
kacje były intensywne. Mimo ogra-

niczeń związanych z coronaviru-
sem działo się dużo. W tym nume-
rze przeczytacie nie tylko o trwają-
cych, czy zrealizowanych inwesty-
cjach i projektach, ale też znajdzie-
cie relacje z wydarzeń kulturalnych 
i sportowych, które doba maseczek 

i płynów dezynfekcyjnych zmieniła 
w bardzo niecodzienne. Zaprasza-
my do lektury!

  Anna Musioł
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Kolejną kartę historii zapisał miesiąc 
sierpień, który od lat łączy wakacyj-
ny wypoczynek z okresem żniwne-
go, rolniczego trudu. „Trud rolnika 
wymaga pokoju, oddycha pokojem, 
żyje nadzieją pokoju. Zmieniają się 
sposoby uprawy, traktor wyparł so-
chę i wołu, lecz gleba jest wciąż ta 
sama, kolejność pór roku nie ule-
ga zmianie. Praca rolnika pozosta-
je odwiecznie wpleciona w rytm zie-
mi…. Powaga żniw maluje się w ob-
rzędowości towarzyszącej zbiorom” 
(*). Coraz szybciej  biegnący czas 
sprawił, że rolnicy mają już za sobą 
ten szczęśliwy dzień, gdy pochylo-
ne złociste kłosy proszą o sierp lub 
kosę. Jak pisze Zofia Kossak „… Pra-
ca sierpem stanowi zaszczytny przy-
wilej kobiet. Wychodzą stare i mło-
de na pole, pięknym półkolistym ru-
chem odkładając na powrósło gar-
ście ścięte równiutko przy ziemi. 
Każdy ruch celowy, oszczędny jest 
owocem wielowiekowego doświad-
czenia, nabiera prawie cech litur-
gicznych… potem przycisk kolanem, 
wiązanie powrósła… i wciąż te same 
ruchy nieśpiesznie, wytrwale”(*). Tak 
powstawały na polach snopy sierpo-
we, ciężkie, równe, które później za-
częły konkurować ze snopami ma-
szynowymi, nierównymi, rozlatują-
cymi się na widłach, wyglądającymi 
rażąco tandetnie. To wszystko jed-
nak musiało ustąpić przed naporem 
nowoczesności i technologii wpro-
wadzającej nowe formy i nowe oby-
czaje. Wszystko to co minęło już nie 
powróci. Czy w dobie nowoczesno-
ści przynajmniej ludzie mniej dzisiaj 
pracują? Chyba jednak nie. Wolny 
rytm został zastąpiony pośpiechem 
– dokładność zamieniła się w szyb-
kość. Wysiłek pewnie został ten sam, 
tylko odarty z uroku, za którym kry-
ła się dawna obrzędowość. Spoglą-
dam na tegoroczny piękny wieniec 
dożynkowy, który w tym roku, zago-
ścił w moim domu. To dzieło pani Ja-
niny Czyż z zespołu „Kotarzanie”, któ-
ra odkładała z pola najpiękniejsze 
kłosy po to aby w połączeniu z kwia-
tami powstało prawdziwe rękodzie-
ło. Dożynkowy wieniec i pachnący 
chleb to coroczne symbole skrywa-

jące godność rolniczego trudu, miło-
ści rolników do ziemi oraz potu pły-
nącego z czoła, użyźniającego zie-
mię. Niestety, w tym roku, z uwagi na 
sytuację epidemiczną, nie odbył się 
w naszej Gminie tradycyjny korowód 
dożynkowy. Postanowiliśmy jednak 
spotkać się na uroczystym dzięk-
czynnym nabożeństwie ekumenicz-
nym w kościele parafialnym w Bren-
nej, aby wspólnie z księżmi, wierny-
mi, z chórami, orkiestrą i zespoła-
mi regionalnymi, kapelą przez mo-
dlitwę, wspólny śpiew, podziękować  
i wyrażać Bogu naszą wdzięczność. 
Dobra i odpowiednia pogoda trafiła 
na czas tegorocznych żniw. Spichle-
rze pełne sprawiły, że opustosza-
łe pola przenoszą nas w bogactwo 
wrześniowych wydarzeń. Za spra-
wą chłodnych nocy i rześkich poran-
ków zaczynamy odczuwać zbliżającą 
się jesień.  Ponadto wrzesień zezwa-
la ustępującej zieleni na fiolet śliw, 
granat jeżyn, rumieńce jabłek, czer-
wień pomidorów, sady pełne zapa-
chu owoców, brzęk os nad gruszka-
mi, woń pietruszki i selerów niosą-
ca się z warzywników. Cieszę się, że 
uczniowie i młodzież mogła w do-
bie pandemii bez przeszkód rozpo-
cząć nowy rok szkolny. Pełne zaan-
gażowanie i wielka odpowiedzial-
ność dyrekcji, nauczycieli, rodziców 
i uczniów sprawiła, że pierwsze ty-
godnie nauki realizujemy bezpiecz-
nie w zgodności z wymogami epide-
micznymi. Nasza codzienność, nasza 

praca, nasz wypoczynek, nasza rela-
cja międzyludzka jakże zmieniła się 
od czasu zarażeń covidowych.  Tak 
trudno zaakceptować nowe zasady 
codziennego funkcjonowania z ma-
seczkami, dezynfekcją rąk czy z za-
chowaniem dystansu społecznego. 
No cóż w takiej rzeczywistości reali-
zujemy nasze zadania, które wyzna-
cza nam codzienny plan pracy. Po-
mimo dużych ograniczeń finanso-
wych jako urząd staramy się realizo-
wać wszystkie zadania inwestycyj-
ne, które były rozpoczęte przed lock-
downem  gospodarczym. Niektóre  
z tych inwestycji udało się szczęśli-
wie zakończyć. Wczytując się w treść 
artykułów tego wydania gazetki bę-
dziecie mogli Państwo zapoznać się 
z częścią tych inwestycji. Ponadto 
cieszymy się, że mocno zmodyfiko-
wany kalendarz imprez sportowo-tu-
rystyczno-rekreacyjny też doczekał 
się finalizacji zaplanowanych wyda-
rzeń. Bogato przedstawiona relacja 
na kolejnych stronach pozwoli Pań-
stwu poczuć ich klimat i atmosferę. 
Na koniec wspólnie z małżonką pra-
gniemy przekazać pozdrowienia na 
kolejne jesienne dni.     

 (*)„Rok Polski” Zofia Kossak, 2017 r., 
str. 114,115,117” 

 Jerzy Pilch 
 Wójt Gminy Brenna

Szanowni mieszkańcy Brennej i Górek

Informacje/Wydarzenia
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Życzenia na nowy rok szkolny

Nowy plan zagospodarowania  
przestrzennego w Górkach Wielkich i Małych

Z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2020/2021 

wszystkim Nauczycielom oraz Pracownikom Oświaty z Gminy Brenna 

życzę spokojnej, dającej satysfakcję pracy, wytrwałości, cierpliwości  

i wielu zawodowych sukcesów. Uczniom z Górek i Brennej życzę jak najlepszych 

wyników w nauce, fascynacji wiedzą i spełnienia marzeń o ciekawej edukacji.  

Rodzicom życzę wielu okazji do dumy z osiągnięć ich dzieci 

oraz owocnej współpracy z nauczycielami. 

Niech nasze gminne szkoły i przedszkola nadal będą nie tylko miejscami nauki  

i pracy ale także placówkami kształtującymi właściwe postawy  

i charaktery, rozwijającymi pasje i zainteresowania  

oraz odkrywającymi przed młodym pokoleniem piękno tego świata,  

w tym uroki naszej małej Ojczyzny.

               

         Jerzy Pilch

         Wójt Gminy Brenna

W związku z podjęciem uchwały 
na sesji Rady Gminy Brenna w dniu 
30 czerwca 2020 r., w sprawie miej-
scowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego Gminy Brenna  
w miejscowościach Górki Wiel-

kie i Górki Małe opublikowanym w 
Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Śląskiego z 2020r., poz. 5430 in-
formujmy, że nowy miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzenne-
go dla tego terenu już obowiązu-

je. Z treścią planu można zapoznać 
się na stronie Biuletynu Informacji 
Publicznej, w zakładce Planowanie  
i zagospodarowanie przestrzenne. 

  UG Brenna
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Lider z powołania

Redakcja prestiżowego, między-
narodowego Magazynu WHY Sto-
ry tytułem „Lidera z powołania” wy-
różnia charyzmatycznych menadże-
rów oraz doświadczonych gospo-
darzy miast i gmin pełniących swe 
funkcje z wyjątkowym zaangażowa-
niem. W tym roku wśród uhonoro-
wanych tym zaszczytnym tytułem 
jest wójt Gminy Brenna Jerzy Pilch.

Program „Lider z powołania” or-
ganizowany przez WHY Story swo-
im patronatem objęli między inny-
mi: Związek Miast Polskich, Zwią-
zek Gmin Wiejskich, Europejski Klub 
Biznesu i Szkoła Główna Handlowa 
w Warszawie. Jego celem jest wy-
łonienie zaangażowanych i chary-
zmatycznych menadżerów-liderów 
w różnych dziedzinach: kulturze 
i sztuce, sporcie, gospodarce i na 
polu społecznym w celu promowa-
nia pozytywnych postaw oraz roz-
woju synergii reprezentowanych 
środowisk. Podczas tegorocznej,  
V edycji programu, kapituła decy-
dująca o przyznaniu zaszczytnego 
tytułu „Lidera z powołania” spotkała 
się w siedzibie Regionalnej Izby Go-
spodarczej w Katowicach, a finało-
wa gala miała miejsce w hotelu „Ja-
wor” w Jaworzu w obecności wie-
lu wybitnych przedstawicieli świa-
ta biznesu, nauki, sportu, sztuki  
i działalności społecznej oraz samo-
rządowej. W jej trakcie Wójt Gminy 
Brenna Jerzy Pilch został uhonoro-
wany tytułem „Lidera z powołania” 
w kategorii Lider rozwoju lokalne-
go i regionalnego. - Było to dla mnie 

wielkie wyróżnienie, które odebrałem 
jako docenienie nie tylko moich dzia-
łań, ale też wielu współpracujących 
ze mną osób. Przyznając mi tytuł „Li-
dera z powołania” kapituła tego pro-
gramu wzięła bowiem pod uwagę 
to, w jaki sposób nasza Gmina pre-
zentowała się na Europejskim Kon-
gresie Gospodarczym w Katowicach  
w 2019 roku oraz jakie tematy i z ja-
kim skutkiem poruszaliśmy. Docenio-
no również to, że Beskidzki Dom Zie-
lin „Przytulia” został laureatem kon-
kursu na najlepsze inwestycje ko-
munalne w kraju. Prócz tego kapitu-
ła patrzyła także na całokształt roz-

woju Gminy Brenna, w tym na roz-
budowę infrastruktury turystycznej 
w oparciu o dofinansowanie z pro-
gramów transgranicznych. Korzysta-
jąc z okazji chciałbym podziękować 
wszystkim osobom, które w ostat-
nich latach wspierały naszą Gmi-
ny i były zaangażowane w jej rozwój 
uczestnicząc w różnych naszych pro-
jektach, nie tylko transgranicznych, 
ale i krajowych. Zaszczytny tytułu 
„Lidera z powołania” to nasz wspólny 
sukces – mówi wójt Jerzy Pilch.

  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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Wójt z wotum zaufania i z absolutorium
Rada Gminy Brenna jednogło-

śnie udzieliła wójtowi Jerzemu Pil-
chowi wotum zaufania. Tak samo 

jednomyślni byli radni podczas 
udzielania wójtowi absolutorium 
za wykonanie gminnego budżetu  
w 2019 roku.

Sesja absolutoryjna, jedna z naj-
ważniejszych sesji w ciągu całego 
roku, odbyła się 16 lipca. W jej trak-
cie radni nie tylko ocenili wykona-
nie ubiegłorocznego budżetu przez 
wójta Gminy Brenna, ale także zaję-
li stanowisko w sprawie udzielenia 
mu wotum zaufania. W tej drugiej 
kwestii podstawą podjęcia decyzji 
była analiza Raportu o stanie Gmi-
ny Brenna za 2019 rok przygotowa-
nego przez Stowarzyszenie Wspie-
rania Inicjatyw Gospodarczych Del-
ta Partner. Ten dokument stano-
wi podsumowanie najważniejszych 
działań, jakie miały miejsce w Gmi-
nie Brenna w 2019 roku w wielu róż-
nych dziedzinach. Między innymi 
charakteryzuje gminne inwestycje 
i wymienia największe z nich, czy-
li rozbudowę sieci wodociągowej 
(wartość 5 899 383 zł), budowę ka-
nalizacji sanitarnej w Górkach Wiel-
kich (Szpotawice) etap III (3 121 175 
zł), modernizację dróg gminnych 
(961 552 zł), modernizację ulicy Sło-
necznej w Górkach Wielkich (939 
264 zł), budowę sieci wodociągowej 
wraz z przyłączami do budynków  
w Brennej przy ulicach Góreckiej, 
Leśników i Wiązowej (367 598 zł), 
modernizację pomieszczeń w bu-

dynku Urzędu Gminy Brenna (319 
563 zł), adaptację na mieszkanie 
poddasza w budynku położonym 

w Brennej przy ulicy Leśnica 8 (184 
846 zł), stworzenie otwartej strefa 
aktywności (147 277 zł) oraz zakup 
samochodu przeznaczonego do 
transportu dzieci niepełnospraw-
nych (125 640 zł). W wyniku inwe-
stycji zrealizowanych w 2019 roku 
majątek Gminy Brenna zwiększył 
się o wartość wynoszącą 13 237 163 
zł. Raport zwraca uwagę na dużą 
skuteczność lokalnego samorządu  
w pozyskiwaniu zewnętrznych źró-
deł finansowania. W 2019 roku Gmi-
na Brenna wdrażała 13 projektów 
inwestycyjnych o łącznej wartości 
14 254 052 zł, a na ich realizację uzy-
skała dofinansowanie w wysokości 
6 169 960 zł (czyli 43,29 procent). 
Raport charakteryzuje również sytu-
ację finansową samorządu. Jego au-
torzy informują, że deficyt budżeto-
wy Gminy wyniósł 5,75 mln zł i od 
zaplanowanego był niższy o ponad 
3 mln zł. -”Jednym z najistotniej-
szych wskaźników sytuacji finanso-
wej jednostki samorządu terytorial-
nego ilustrującym jej zdolność do 
pokrycia wydatków bieżących do-
chodami bieżącymi jest wynik ope-
racyjny. W 2019 roku Gmina Brenna 
wypracowała nadwyżkę w wysoko-
ści ok. 4 mln zł” - czytamy w Rapor-
cie o stanie Gminy Brenna za 2019 
rok. Zawiera on również informacje 
dotyczące realizacji polityki w za-
kresie gospodarki odpadami, poli-

tyki oświatowej i kulturalnej. Twór-
cy dokumentu między innymi zwra-
cają uwagę na dynamiczny wzrost 

– o 30 procent - w latach 2014-2019 
liczby miejsc w przedszkolach pu-
blicznych funkcjonujących na te-
renie Górek i Brennej oraz ocenia-
ją, że Gmina Brenna posiada boga-
tą ofertę kulturalną skierowaną za-
równo do mieszkańców jak i odwie-
dzających ją turystów. Główne im-
prezy kulturalne i sportowe, jakie  
w ubiegłym roku odbyły się w Gmi-
nie Brenna to: Góralski Dzień Dziec-
ka i 10-lecie „Małej Brennej”, Noc 
Świętojańska, Słowiańska Noc Folk-
metalowa, Wojewódzki Przegląd 
Wiejskich Zespołów Artystycznych, 
XXX Dożynki Ekumeniczne, Bike 
Atelier MTB Maraton oraz Dolina Le-
śnicy Bieg o Breńskie Kierpce. Ra-
port o stanie Gminy Brenna za 2019 
rok porusza również tematy doty-
czący pomocy społecznej i ochro-
ny środowiska. -”Wśród głównych 
czynników zmuszających mieszkań-
ców Gminy Brenna do korzystania 
z pomocy społecznej w 2019 roku 
na pierwszy plan wysunęły się trzy, 
tj.: długotrwała lub ciężka choro-
ba, niepełnosprawność, bezradność  
w sprawach opiekuńczo-wycho-
wawczych i prowadzenia gospo-
darstwa domowego” - czytamy  
w Raporcie. Jeżeli chodzi o ochro-
nę środowiska, to w 2019 roku w ra-
mach akcji usuwania azbestu pod-
pisano 8 umów z inwestorami,  
z których 5 zostało w ubiegłym roku 
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zrealizowanych. Wypłacono łącz-
nie 6182 zł, unieszkodliwiono 307,5 
metrów kwadratowych azbestu.  
W 2019 roku zrealizowano także 30 
umów dotyczących dofinansowa-
nia wymiany kotłów grzewczych na 
nowe, ekologiczne. Łączna wyso-
kość udzielonych dotacji to 119 588 
zł. Autorzy omawianego Raportu in-
formują także, iż koszty utrzymania 
dróg wyniosły w 2019 roku w Gmi-
nie Brenna 2 979 982 zł, w tym 552 
236 zł wydano na remonty cząstko-
we dróg gminnych, które liczą łącz-
nie ok. 110 kilometrów, a 453 163 zł 
na ich zimowe utrzymanie. Dotacje 
udzielone przed rokiem przez Gmi-
nę Brenna organizacjom pozarzą-
dowym wyniosły łącznie 62 934 zł  
i były przeznaczone na przeciwdzia-
łanie uzależnieniom i patologiom 
społecznym, na kulturę, sztukę  
i ochronę dziedzictwa narodowego 
oraz na ekologię, ochronę zwierząt 
i dziedzictwa przyrodniczego. Rad-
ni po analizie Raportu o stanie Gmi-
ny Brenna za 2019 rok jednogłośnie 
udzielili wójtowi Jerzemu Pilchowi 

wotum zaufania.
Podczas lipcowej sesji Rada Gmi-

ny Brenna zajmowała się również 
oceną wykonania przez wójta ubie-
głorocznego budżetu. Dochody zre-
alizowano na poziomie 95,26%,  
a wydatki na poziomie 91,27%, więc 
stopień wykonania budżetu był bar-
dzo wysoki zarówno po stronie do-
chodowej jak i wydatkowej. Pozy-
tywną opinię na temat wykonania 
ubiegłorocznego budżetu Gminy 
Brenna wydała Regionalna Izba Ob-
rachunkowa w Katowicach. Komisja 
Rewizyjna Rady Gminy Brenna, po 
zapoznaniu się ze stanowiskiem RIO 
oraz po analizie danych dotyczą-
cych wykonania budżetu za 2019 
rok, także pozytywnie zaopiniowa-
ła wykonanie ubiegłorocznego bu-
dżetu i złożyła wniosek o udziele-
nie wójtowi absolutorium. Uchwałę  
w tej sprawie radni przyjęli jedno-
głośnie. Wójt Jerzy Pilch podzięko-
wał za taki wynik głosowania w spra-
wie udzielenia absolutorium oraz za 
wcześniejsze udzielenie mu wotum 
zaufania. - Przyznam, że odbieram to 

także jako pozytywną oceną naszej 
współpracy, czyli wspólnych z rad-
nymi działań na rzecz rozwoju Górek 
i Brennej. Myślę, że rok 2019 był dla 
Gminy Brenna rokiem dobrym, a jest 
to efekt zbiorowego wysiłku ścisłe-
go kierownictwa naszego samorzą-
du, wszystkich pracowników Urzędu 
Gminy oraz gminnych jednostek, któ-
rym serdecznie dziękuję za pracę i za-
angażowanie. Jednocześnie nie kryję, 
że z niepokojem patrzymy na to, co 
będzie w bieżącym roku 2020. Sytu-
acja makroekonomiczna jest trudna, 
mamy finansowe tąpnięcie spowodo-
wane epidemią i obawiam się, że bę-
dzie to bardzo trudny rok nie tylko dla 
naszej gminy, ale dla bardzo wielu 
samorządów. Jeszcze raz serdecznie 
dziękuję za udzielenie mi wotum za-
ufania oraz absolutorium i mam na-
dzieję na dalszą, udaną współpracę  
z Radą Gminy przy realizacji zadań na 
rok obecny - mówi wójt Jerzy Pilch.

                           
  S.Horowski

Re
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Pracownia Projektowo-architektoniczna 
agencja nieruchomości
ul. Wyzwolenia 75
43-438 Brenna

 Zygmunt Greń (właściciel firmy) 
 tel. 698 634 743  

 Marlena Stebel
 tel. 510 306 435

Zapraszamy do składania ofert sprzedaży nieruchomości poprzez nasze biuro. 
Zajmujemy sie sprzedażą domów, działek, mieszkań oraz innych obiektów. 

negocjujemy wysokość prowizji! 

tel. 510 306 435
Pełna oferta na otodom.pl 

www.otodom.pl/shop/nieruchomosci-gren-IDjrx/
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Pożegnanie dyrektor Janiny Herzyk
Podczas lipcowej sesji Rady 

Gminy Brenna uroczyście pożegna-
no odchodzącą na emeryturę Ja-
ninę Herzyk – wieloletnią dyrek-
tor Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Brennej.

Janina Herzyk zostawia Gmin-
ną Bibliotekę Publiczną w Brennej 
w bardzo dobrej kondycji. Dość po-
wiedzieć, że w 2019 roku jej księ-
gozbiór powiększył się o 1861 po-
zycji i liczy obecnie 35 412 wolu-
minów. W stosunku do roku 2018 
Gminna Biblioteka Publiczna odno-
towała również wzrost liczby czy-
telników (o blisko 9 procent), liczby 
odwiedzin (o 38 procent) oraz licz-
by wypożyczeń (o 24 procent). Zna-
czący wzrost czytelnictwa to efekt 
nie tylko bogatego księgozbioru, 
ale również nowej lokalizacji biblio-
teki, która w ubiegłym roku prze-
prowadziła się na parter budynku 
Urzędu Gminy w Brennej, co ułatwi-
ło czytelnikom odwiedziny. - W tej 
wyjątkowej chwili zakończenia ka-
riery zawodowej wszyscy pracowni-
cy Urzędu Gminy wraz z podległymi 
jednostkami składają Pani serdeczne 
podziękowania za wieloletnią owoc-
ną współpracę. Pani uśmiech, pogo-
da ducha, dobroć, życzliwość i goto-
wość do pomocy zawsze były dla nas 

inspirujące i stanowią wzór do naśla-
dowania. Życzymy Pani pomyślności, 
zdrowia, a także powodzenia w re-
alizacji swoich pasji i zainteresowań 
w dalszym codziennym życiu. Mamy 
nadzieję, że niejednokrotnie będzie-
my mieli okazję się spotkać i powspo-
minać wspólnie przepracowane lata. 
Do zobaczenia! - dziękował dyrektor 
Janinie Herzyk za wieloletnią pra-
cę Wójt Jerzy Pilch. Z kolei odcho-

dząca na emeryturę szefowa Gmin-
nej Biblioteki Publicznej w Brennej 
podziękowała samorządowcom za 
dobrą współpracę, za pomoc i zro-
zumienie oraz za finansowe zaan-
gażowanie Gminy na rzecz biblio-
teki. Nawiązując do piosenki z po-
pularnego przed laty serialu stwier-
dziła, że 40 lat jej zawodowej dro-
gi minęło jak jeden dzień. I podkre-
śliła, że kierowana przez nią biblio-
teka cieszy się bardzo dobrą opinią, 
zarówno wśród mieszkańców, jak  
i wśród odwiedzających Gminę go-
ści. - Bardzo lubiłam swoją pracę 
i zawsze chciałam, żeby czytelnik wy-
szedł z biblioteki jak już nie z poszu-
kiwaną książką to przynajmniej z in-
formacją, gdzie ją znaleźć. Prioryte-
tem w mojej pracy było to, aby czytel-
nik wyszedł z biblioteki zadowolony 
i to zadowolenie było dla mnie naj-
większą radością. Jak mówił Sienkie-
wicz: Kto weźmie do ręki książkę to 
albo się czegoś dowie, albo się uba-
wi, albo zaśnie więc w każdym przy-
padku skorzysta. Bardzo Państwu 
jeszcze raz dziękuję i zapraszam do 
biblioteki – powiedziała na sesji dy-
rektor Janina Herzyk, a  radni po-
dziękowali jej gromkimi brawami. 

S. Horowski
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Nowy dyrektor biblioteki

Gminna Biblioteka Publiczna  
w Brennej ma nowego dyrektora. 
Jest nim Rafał Cholewa, który wcze-
śniej pracował w Książnicy Cieszyń-
skiej.

W sierpniu na emeryturę prze-
szła Janina Herzyk, wieloletnia dy-
rektor Gminnej Biblioteki Publicz-
nej w Brennej. Konkurs na to sta-
nowisko wygrał Rafał Cholewa, któ-
ry posiada wymagane kwalifikacje 
oraz spore zawodowe doświadcze-
nie. - Ponad dziesięć lat pracowałem 
w bibliotece naukowej Książnicy Cie-
szyńskiej, gdzie między innymi zaj-
mowałem się katalogowaniem, udo-
stępnianiem zbiorów bibliotecznych 
i ich digitalizacją, współorganizo-
wałem wystawy tematyczne zwią-
zane na przykład z historią regionu 
czy z dziejami dawnych książek oraz 
brałem udział w cyklicznych impre-
zach „Noc muzeów” i „Skarby z cie-
szyńskiej trówły”. Mam nadzieję, że 

w nowej pracy moje dotychczaso-
we doświadczenie zawodowe, zdo-
byte podczas pracy w Książnicy Cie-
szyńskiej będzie procentowało. Wie-
rzę, że skutecznie będę kontynu-
ował dobry kurs mojej poprzednicz-
ki, Pani Janiny Herzyk, która dosko-
nale wypromowała bibliotekę szcze-
gólnie wśród najmłodszych czytelni-
ków poprzez różnego rodzaju warsz-
taty czy lekcje czytania. Ale oprócz 
kontynuacji dotychczasowych dzia-
łań będę też chciał dodać coś od sie-
bie – mówi dyrektor Rafał Cholewa 
i wyjaśnia, że myśli między innymi  
o rozszerzeniu oferty skierowanej 
do seniorów oraz osób zaintereso-
wanych historią i kulturą regionu, 
np. poprzez nawiązanie współpracy 
z kołami emerytów i rencistów, czy 
z lokalnymi stowarzyszeniami.

Wójt Jerzy Pilch nie kryje, że cie-
szy go fakt, iż nowym dyrektorem 
Gminnej Biblioteki Publicznej zo-

stała osoba z doświadczeniem wy-
niesionym z tak szacownej instytu-
cji jak Książnica Cieszyńska, w do-
datku mieszkająca w Gminie Bren-
na. - Wierzę, że wysoko zawieszona 
poprzeczka poziomu Gminnej Biblio-
teki Publicznej przez poprzednią dy-
rektor Panią Janinę Herzyk zostanie 
dzięki profesjonalizmowi i zaanga-
żowaniu Pana Rafała Cholewy utrzy-
mana. Liczę również na jego nowe, 
ciekawe pomysły. Jestem przeko-
nany, że razem z pracownikami na-
szych dwóch bibliotek – bo przypo-
minam, iż oprócz głównej placówki 
bibliotecznej w Brennej działa także 
jej filia w Górkach – stworzy on do-
bry zespół i dobry klimat do dalsze-
go rozwijania czytelnictwa zarówno 
wśród mieszkańców naszej Gminy, 
jak i wśród odwiedzających nas go-
ści – mówi wójt Jerzy Pilch.

  S. Horowski
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Nowy plac zabaw w Leśnicy
W Brennej przy ulicy Leśnica od-

dano do użytku nowy plac zabaw. 
Inwestycja, która dobrze będzie 
służyć najmłodszym mieszkańcom 
naszej Gminy, sąsiaduje z siłow-
nią na świeżym powietrzu, a zosta-
ła dofinansowana ze środków unij-
nych oraz z budżetu państwa.

Plac zabaw, którego główne 
atrakcje to zjeżdżalnia, linarium-
piramida oraz huśtawka bocianie 
gniazdo, posiada bezpieczną na-
wierzchnię ze specjalnych gumo-
wych mat. Jego teren jest ogrodzo-
ny, a w ramach tego zadania za-
montowano również ławki, latar-

nie zasilane energią słoneczną oraz 
kosze na śmieci. Inwestycja, która 
kosztowała 72 018 zł, została zre-
alizowana w ramach projektu „Ak-
tywnie w naturze” i była objęta do-
finansowaniem ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego – Program Interreg V-A 
Republika Czeska-Polska i budże-
tu państwa RP w ramach Funduszu 
Mikroprojektów Euroregionu Śląsk 
Cieszyński-Těšínské Slezsko. Wyko-
nawcą była firma Argon Klaudiusz 
Półtorak z Przemyśla. - Ta inwestycja 
cieszy podwójnie. Po pierwsze, dlate-
go, że mamy w naszej Gminie kolejne 

miejsce, gdzie najmłodsi mieszkańcy 
mogą się dobrze i bezpiecznie bawić. 
Po drugie, dzięki naszym  skutecz-
nym staraniom udało się na ten cel 
uzyskać znaczące dofinansowanie. 
Plac zabaw jest już otwarty i zapra-
szam do korzystania z niego. Pragnę 
jednak dodać, że ponieważ tuż obok 
będzie realizowana kolejna gmin-
na inwestycja w postaci tężni solan-
kowej, trzeba liczyć się z tym, iż cza-
sami dostęp do placu zabaw może 
być utrudniony – mówi wójt Gminy 
Brenna Jerzy Pilch.

  S. Horowski

Wykonawca tężni wybrany
W połowie wakacji w drodze 

przetargu wybrano wykonawcę 
tężni solankowej, która powstanie  
w Brennej Leśnicy. Ponieważ tuż 
obok znajduje się siłownia ze-
wnętrzna oraz plac zabaw, więc in-
frastruktura sportowo-rekreacyjna 
będzie w tym miejscu dobrze roz-
budowana.

Przetarg na budowę tężni so-
lankowej wraz z infrastrukturą to-
warzyszącą wygrała firma Aqu-
arius z Międzyrzecza, której oferta 
wyniosła 318 570 zł. Za te pienią-
dze oprócz tężni powstanie rów-

nież infrastruktura towarzysząca 
w postaci brukowanej ścieżki spa-
cerowej, ławek parkowych, latarni 
zasilanych energią słoneczną, sto-
jaka na rowery, stacjonarnego ro-
werka z ładowarką USB oraz ko-
szy na śmieci. Inwestycja powinna 
być gotowa w połowie październi-
ka. - Z doświadczeń innych samorzą-
dów wiemy, że tężnie solankowe cie-
szą się wielką popularnością zarów-
no wśród mieszkańców, jak i wśród 
turystów. Więc realizacja takiej in-
westycji w Brennej Leśnicy wyda-
je się ze wszech miar trafionym po-

mysłem, gdyż z jednej strony miesz-
kańcy naszej Gminy będą się mogli 
tam udawać na zdrowotne spacery,  
a z drugiej strony będziemy mieć ko-
lejną atrakcję turystyczną – mówi 
wójt Gminy Brenna Jerzy Pilch. Do-
daje, że kierowanemu przez niego 
samorządowi na ten cel udało się 
zdobyć dofinansowanie z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich. - Na-
szym celem było stworzenie odpo-
wiedniej infrastruktury sportowo-re-
kreacyjnej w poszczególnych rejo-
nach Gminy. Tak stało się w Górkach 
oraz w Brennej Centrum i brakowa-
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Remont kolejnego odcinka drogi powiatowej
Rozpoczął się remont kolejne-

go odcinka ulicy Góreckiej w Bren-
nej, będącej częścią drogi powiato-
wej 2602 S Skoczów-Brenna. Prace 
obejmą modernizację nawierzchni 
jezdni, chodnika oraz poboczy.

Rozpoczęty remont to konty-
nuacja modernizacyjnych prac zre-
alizowanych w ubiegłym roku. Te-
raz roboty obejmą liczący około ki-
lometr odcinek ulicy Góreckiej od 
miejsca gdzie zakończono remont 

przed rokiem do rejonu skrzyżo-
wania z ulicą Stara Droga. Przetarg 
na realizację tego zadania zorga-
nizowany przez Powiatowy Zarząd 
Dróg Publicznych w Cieszynie wy-
grała spółka Przedsiębiorstwo Ro-
bót Drogowych z Raciborza, której 
oferta opiewała na 660 693 zł. Gmi-
na Brenna dofinansuje tę moderni-
zację w wysokości 30 procent kosz-
tów. W ramach tej inwestycji prze-
prowadzony zostanie remont na-

wierzchni jezdni, a także remont 
istniejącego chodnika i remont 
obustronnych poboczy. - Bardzo 
się cieszę, że jest kontynuowana na-
sza współpraca z Powiatem Cieszyń-
skim w zakresie wspólnych realiza-
cji inwestycji związanych z poprawą 
nawierzchni dróg powiatowych. Pa-
miętajmy, że epidemia koronawiru-
sa mocno uderzyła w samorządowe 
finanse, a mimo to powiat nie wyco-
fał tego zadania z tegorocznego bu-
dżetu. Droga powiatowa 2602 S Sko-
czów-Brenna to bardzo ważna ar-
teria naszej Gminy, wręcz jej komu-
nikacyjny kręgosłup, więc poprawa 
tam stanu bezpieczeństwa zarówno 
zmotoryzowanych jak i pieszych jest 
wyjątkowo istotną kwestią. Dlatego 
gorąco dziękuję za tę inwestycję oraz 
za dotychczasową współpracę Panu 
Staroście Mieczysławowi Szczurkowi 
oraz Pani Magdalenie Kowalskiej-Su-
chanek, Dyrektor Powiatowego Za-
rządu Dróg Publicznych w Cieszy-
nie – mówi wójt Gminy Brenna Je-
rzy Pilch.

ło takich inwestycji jedynie w Brennej 
Leśnicy. Uznaliśmy więc, że na ten cel 
przeznaczymy gminny teren położo-
ny w sąsiedztwie kościoła. Najpierw 
powstała tam siłowania na świeżym 
powietrzu, potem plac zabaw, któ-
ry pod koniec lipca został oddany do 
użytku, a teraz przyszedł czas na tęż-
nię. Już wkrótce będzie więc w Bren-
nej Leśnicy ciekawy kompleks spor-
towo-rekreacyjny – informuje wójt 
Jerzy Pilch. Ponieważ wspomnia-
ne trzy inwestycje nie wypełnią ca-
łej gminnej parceli, nie można więc 
wykluczyć, że z czasem ten sporto-
wo-rekreacyjny kompleks wzbogaci 
się o kolejną atrakcję. Dodatkowym 
plusem tej lokalizacji jest to, iż po 
drugiej stronie ulicy Leśnica znaj-
duje się gminna działka, która może 
zostać zaadaptowana np. jako miej-
sca parkingowe.

  S. Horowski
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Ekowieści
„Zielona Pracownia pod Buczem” 

w góreckiej szkole

W Szkole Podstawowej im. Tade-
usza Kościuszki w Górkach Wielkich 
wraz z rozpoczęciem nowego roku 
szkolnego oddano do użytku tzw. 
Zieloną Pracownię, która poprawi 
warunki nauczania w zakresie nauk 
przyrodniczych i ekologii oraz po-
szerzy ofertę edukacyjną.

W tym roku miała miejsce 6-ta 
edycja konkursu dotyczącego two-
rzenia tzw. Zielonych Pracowni, 
który organizuje Wojewódzki Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Katowicach. Cho-
dzi o wyłonienie i sfinansowa-
nie najciekawszych projektów pra-
cowni na potrzeby nauk przyrod-
niczych, biologicznych, ekologicz-
nych, geograficznych, geologicz-
nych, czy też chemiczno-fizycz-
nych. Organy prowadzące placówki 
oświatowe, we współpracy z dyrek-
torami szkół przygotowują koncep-
cje, programy zajęć, specyfikacje fi-
nansowe oraz wizualizacje, a na-
stępnie składając dokumenty, ubie-
gają się o finansowe dotacje na re-
alizację swoich projektów. Podczas 
oceny konkursowej pod uwagę bra-
na jest funkcjonalność, innowacyj-
ność rozwiązań oraz różnorodność 
pomocy dydaktycznych. W tego-
rocznej edycji konkursu sztuka uzy-
skania dotacji z WFOŚiGW w Kato-
wicach w wysokości ponad 29 tysię-
cy zł udała się wspólnie Szkole Pod-
stawowej im. Tadeusza Kościuszki  
w Górkach Wielkich oraz Gminie 
Brenna. W efekcie, w szkole w Gór-
kach powstała „Zielona Pracownia 
pod Buczem”. W poddanej grun-
townej modernizacji klasopracow-
ni fizyko-chemicznej, która zgodnie 
z zaleceniami sanepidu została od-
wrócona o 180 stopni, tak aby świa-
tło z okien padało na ławki z lewej 
strony, konieczne było wykonanie 

szeregu poważnych prac remonto-
wych. W sali pojawiły się również 
nowe meble, multimedia i atrakcyj-
ne pomoce dydaktyczne. - Realiza-
cja tego projektu zaowocuje znaczą-
cą poprawą warunków nauczania  
w zakresie nauk przyrodniczych oraz 
ekologii. Co ważne, wykorzystanie 
naszej Zielonej Pracowni nie ograni-
czy się jedynie do zajęć związanych 
z realizacją podstawy programo-
wej, gdyż będą tam również prowa-
dzone zajęcia pozalekcyjne poświę-
cone różnorodności fauny i flory na-
szego regionu oraz form ich ochrony 
ze szczególnym uwzględnieniem Ze-
społu Przyrodniczo-Krajobrazowego 

Góry Bucze, a także zajęcia zatytuło-
wane „Natura inspiruje czyli aspekty 
przyrodnicze ukryte w lekcjach che-
mii”. Tym samym oferta edukacyj-
no-dydaktyczna naszej placówki ule-
gnie nie tylko uatrakcyjnieniu, ale  
i poszerzeniu - informuje Marcin Ja-
nasik, dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Górkach Wielkich. Dodaje on, że 
pracownicy kierowanej przez nie-
go szkoły bardzo mocno zaanga-
żowali się zarówno w konsultacje 
w trakcie przygotowania projek-
tu Zielonej Pracowni, jak i w samo 
jej wykonanie. Dodatkowe zajęcia, 
jakie będą prowadzone dzięki Zie-
lonej Pracowni, których opracowa-
nie było warunkiem uzyskania do-
tacji, to dzieło nauczycielek: Jolan-
ty Waliczek i Lucyny Molek. Z kolei 
wizualizacja nowej klasopracowni, 
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będącej także warunkiem zwycię-
stwa w konkursie, przygotował ro-
dzic ucznia góreckiej szkoły - pani 
Marta Pawlak. Ale na tym nie ko-
niec, bo wiele prac budowlanych, 
związanych z przebudową klaso-
pracowni fizyko-chemicznej na Zie-
loną Pracownię (między innymi ta-
kich jak: roboty wodno-kanaliza-

cyjne, wykonanie zabudowy kar-
ton-pips, gładzi gipsowych, malo-
wanie, montaż podłogi i wiele in-
nych) wykonali szkolni konserwa-
torzy Mariusz Stana i Bogdan Dut-
ka. Dzięki ograniczeniu kosztów ro-
bocizny, większość dotacji moż-
na było przeznaczyć na odpowied-
nie wyposażenie Zielonej Pracowni. 

-Zielona Pracownia, która powsta-
ła w szkole w Górkach Wielkich, jest 
nie tylko naszą wielką radością ale  
i powodem do dumy, bo niewiele ta-
kich projektów udało się zrealizować  
w naszym regionie. Na ogromny sza-
cunek zasługuje zaangażowanie 
Pana dyrektora oraz pracowników 
szkoły w przygotowanie i realizację 
tego zadania. A fakt, że dzięki Zielo-
nej Pracowni, oprócz wyższego stan-
dardu zajęć z zakresu nauk przyrod-
niczych i ekologii, będą realizowa-
ne również zajęcia dodatkowe, ściśle 
związane z walorami przyrodniczymi 
Góry Bucze, niezmiernie mnie cieszy, 
gdyż to świetny przykład łączenia 
edukacji ogólnej z edukacją lokalną,  
dotyczącą naszej Gminy – mówi Je-
rzy Pilch, Wójt Gminy Brenna.

  S. Horowski

	 Ekowieści

Spotkania z przyrodą
Tegoroczne wakacje upłynęły 

nam nieco inaczej niż do tej pory. 
W kalendarzu letnich imprez poja-
wiły się nowe propozycje spędzania 
wolnego czasu. Matka natura obda-
rzyła Gminę Brenna wieloma cen-
nymi skarbami, które postanowili-
śmy wykorzystać. Postawiliśmy na 
bliższe spotkania z przyrodą, tak by 
każdy mógł poznać choćby maleńką 
jej cząstkę. I nie ukrywamy, że był to 
strzał w dziesiątkę. 

Nietoperze odegrały chyba 
główną rolę w tym sezonie i to wła-
śnie z nimi mogliśmy się wiele razy 
spotkać. Z pewnością niejeden  
z nas słyszał, że nietoperze wplątują 
się we włosy, czy choćby to, że wy-
sysają krew. Czy to faktycznie praw-
da? Czy naprawdę tak jest? Na te  
i na inne nurtujące pytania mo-
gliśmy uzyskać odpowiedzi pod-
czas „Nocnych warsztatów z nie-
toperzem”. Warsztaty te odbyły się  
w trzech różnych miejscach w Gmi-
nie Brenna: tuż obok Obserwato-
rium Nietoperzy w Brennej, przed 
kościołem p.w. Wszystkich Świę-

tych w Górkach Wielkich oraz wokół 
Dworu Kossaków w Górkach Wiel-
kich. Prócz opowiadanych ciekawo-
stek, mogliśmy obserwować wyla-
tujące nietoperze ze swoich dzien-
nych kryjówek. 

Kolejną propozycją były „Wypra-
wy do tajemniczego świata jaskiń”, 
które miały na celu poznanie zimo-
wego miejsca bytowania nietope-
rzy. Sami postanowiliśmy uczestni-
czyć w jednej z nich. Oto nasza krót-
ka relacja: 

„Wyprawa rozpoczęła się w Ob-
serwatorium Nietoperzy w Bren-
nej, gdzie wysłuchaliśmy prelekcji 
biologa P. Natalii Kiszy na temat za-
mieszkujących tam nietoperzy. Gru-
pa wraz z przewodnikiem górskim P. 
Piotrem Steblem, wyruszyła na Błat-
nią i stamtąd do jaskini na Trzech 
Kopcach. My natomiast umówili-
śmy się na Przełęczy Karkoszczonka 
z P. Jarosławem Gutkiem, który miał 
oprowadzić grupę po jaskini. Już 
sama wyprawa w tak upalny dzień 
była dosyć forsującą, ale w nieca-
łe 45 min udało nam się dotrzeć na 

przełęcz. Tam chwila odpoczynku 
i już razem ze speleologiem wyru-
szyliśmy w kierunku Trzech Kopców. 
Pan Jarosław dla każdego przygoto-
wał kombinezon, kask oraz czołów-
kę, więc było co nieść. 

Podejście bardzo strome, jeszcze 
skwar lejący się z nieba, brak kon-
dycji dał już się we znaki. W koń-
cu dotarliśmy do wlotu jaskini, mo-
gliśmy odpocząć w oczekiwaniu na 
grupę. Pierwsze przymiarki kombi-
nezonu, aby dobrać odpowiedni dla 
siebie. Potrzebne było podanie na-
szej wagi oraz wzrost. Kask założo-
ny, czołówka też - sprzęt przygoto-
wany. Czekamy na resztę. Po chwili 
pojawiła się grupa wraz z przewod-
nikiem, nastąpił czas ich przymia-
rek. Jeszcze tylko kilka spraw orga-
nizacyjnych, kilka fotek i wchodzi-
my. Początkowo chętnych do zwie-
dzania jaskini było szesnastu. Przed 
samą jaskinią zrezygnowało kilka 
osób, niektórzy ze łzami w oczach.  
Serce zaczęło szybciej bić. Teraz py-
tanie: wchodzimy czy nie? Rezygnu-
jemy? Wchodzimy, postanowione, 
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„raz kozie śmierć”. W rzeczywistości 
weszło nas tylko sześciu. Samo zej-
ście do jaskini było dosyć strome, 
speleolog instruował nas bardzo 
szczegółowo, której skały się chwy-
cić, gdzie postawić nogę; „prawą 
nogę daj na tę skałę, rękę na tę…. „. 
Udało się zejść. Ale to tylko począ-
tek naszej przygody. Jaskinia posia-
da wiele korytarzy, dlatego odstęp 
między nami nie mógł być większy 
niż 1,5 m. Wzajemnie sobie poma-
galiśmy, zarówno fizycznie jak i du-
chowo. Wąskie korytarze, zmuszały 
nas czasem do czołgania się, tak by 
tylko przejść. Chwila odpoczynku  
w jednej z komnat, wysłuchując cie-
kawostek o jaskiniach i nie tylko. 
Skały piękne, ale nietoperzy nieste-
ty nie udało nam się zobaczyć. W ja-
skini bardzo mokro, błotnisto, wy-
obraźcie sobie jak musieliśmy wy-
glądać. W ciszy słychać było tyl-
ko kropelki wody: kap, kap, kap…. .  
Pomimo niskich temperatur ok 6’ C, 
zimna nie odczuliśmy. Emocje, lęk, 
wysiłek fizyczny wystarczająco nas 
ogrzały. Teraz już tylko powrót. I tu 
zaczęły się „klocki”. Przez wąski ko-
rytarz wszyscy przeszli prócz jednej 
osoby, zaklinowała się, nie udało się 
ruszyć ani w jedną ani w drugą stro-
nę. Dzięki doświadczeniu pana Gut-
ka udało się wydostać z bardzo wą-
skiej szczeliny. „Kamień z serca”. Po-
zostało ostatnie wejście po skałach 
do góry, aby wydostać się na ze-
wnątrz. Pierwsza myśl to taka, jak 
tutaj w ogóle zeszliśmy, stromo, śli-
sko i ta przepaść w dół. Ale udało się 
wyjść, jesteśmy cali i żywi. Tyle ra-
dości to chyba już dawno nie odczu-
liśmy. Uściski dłoni, wzajemne gra-
tulacje za wytrwałość oraz wspól-
ne podziękowanie za współpracę 
były bardzo wzruszające. Jaskinia 
na Trzech Kopcach nie należy do ła-
twych, dlatego też, gdy chcecie ją 
zwiedzić to tylko i wyłącznie z do-
świadczonym speleologiem. Teraz 
pozostał nam już tylko powrót na 
Przełęcz Karkoszczonkę i do Brennej 
Bukowej.”

W ostatnią sobotę sierpnia od-
była się „Międzynarodowa Noc Nie-
toperzy” w CKiS „Dwór Kossaków” 
w Górkach Wielkich. Wydarzenie to 

było podsumowaniem wszystkich 
spotkań związanych z nietoperzem. 
Uczestnicy mieli możliwość zoba-
czenia ciekawego filmu o jedynych 
latających ssakach, wysłuchać wy-
kładu Pana Marcina Warchałowskie-
go oraz obserwować latające wokół 
nietoperze. 

Zorganizowane „Wycieczki gór-
skie z przewodnikiem” były kolej-
nym punktem w poznaniu tutejszej 
przyrody, czy też kultury. Zarów-
no weekendowi turyści, jak i ci, któ-
rzy przyjechali do nas na nieco dłu-
żej mogli uczestniczyć w sobotnich 
wyjściach w góry. W sumie odbyło 
się 7 wycieczek w rożne zakątki gmi-
ny Brenna. Udział w nich był świet-

ną okazją do miłego spędzenia cza-
su na świeżym powietrzu.

W Górkach Wielkich została od-
nowiona ścieżka przyrodniczo-dy-
daktyczna po górze Bucze, w związ-
ku z tym odbyło się wydarzenie „Od-
krywamy Tajemnice Góry Bucze”. Tu-
taj każdy z bliska mógł poznać pięk-
no przyrody tego miejsca. 

Już teraz pragniemy podzięko-
wać Wam za tak czynny udział w na-
szych przedsięwzięciach, bez Was 
nic nie mogło by mieć prawa bytu. 
Jeśli macie jakiś pomysł na letnie, 
czy też zimowe wariacje to jesteśmy 
otwarci na nowe propozycje.

 Informacja Turystyczna
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W połowie sierpnia grupa mło-
dzieży z Gminy Brenna składająca 
się z 13 dzieci w wieku od 8 do 15 
lat oraz 2 opiekunów (Magdaleny 
Urbaś i Anny Musioł), wzięła udział 
w plenerze rzeźbiarskim, organizo-
wanym w ramach projektu „Za wo-
niom drzewa”, realizowanym wspól-
nie przez Gmina Brenna, Ośrodek 
Promocji Kultury i Sportu Gminy 
Brenna oraz naszą partnerską miej-
scowość – Babin na słowackiej Ora-
wie.

Po przyjeździe na miejsce i za-
kwaterowaniu grupa od razu zo-
stała przewieziona na teren plene-
ru, zlokalizowany przy boisku miej-
scowego klubu sportowego. Tam 
przez kolejne trzy dni, przez oko-
ło 6 godzin dziennie, wraz z podob-

ną liczebnie i wiekowo grupą dzie-
ci z Babina braliśmy udział w warsz-
tatach.

Zajęcia odbywały się pod okiem 
3 ludowych rzeźbiarzy z Babina  
i okolic. Po szkoleniu z zasad BHP, 
poznaniu narzędzi i zasad związa-
nych z ich przydzielaniem oraz po 
krótkiej prezentacji dorobku pro-
wadzących rozpoczęła się właści-
wa praca. Dzieci same wybierały 
dla siebie drewno, uczyły się je kre-
atywnie widzieć jako materiał do 
obróbki, a prowadzący wspoma-
gali proces twórczy, podpowiada-
jąc techniki czy sprzęt, które będą 
pomocne w osiągnięciu efektu za-
mierzonego przez młodego arty-
stę. Uczestnicy pracowali specjal-
nie zabezpieczonymi nożami, dłu-
tami, ubijakami, piłami ręcznymi,  
a także pod bezpośrednim nad-
zorem prowadzących – sprzętem 
elektronicznym do szlifowania po-
wierzchni czy wycinania większych 
kształtów. Powstawały rzeźby z po-
wyginanych fantazyjnie sęków, pła-
skich plastrów, kawałków cienkich 

desek oraz ozdoby na „palicach”, 
czyli kijach.

Poza godzinami pracy warszta-
towej polsko-słowacka grupa zwie-
dziła chatę Jana Siwana, prekurso-
ra rzeźbiarstwa w Gminie Babin, 
a także lokalną galerię, prezentu-
jącą prace z 16 lat nieprzerwane-
go trwania corocznych warsztatów 
rzeźbiarskich. Na lokalnym żalni-
ku – Domu Smutku i Nadziei – gru-
pa obejrzała stacje drogi krzyżowej, 
którą również stworzyli artyści rzeź-
biarze podczas poprzednich edycji 
warsztatów. 

W ostatnim dniu warsztatów 
ich uczestnicy poddali się ocenie 
prowadzących, prezentując swo-
je prace i opowiadając o nich. Do-
szło również do wymiany upomin-
ków, symbolicznych uścisków dłoni 
i długiego pożegnania. Jak się oka-
zuje, trzy dni to dość nie tylko, by 
zaszczepić nową pasję, ale też na-
wiązać całkiem silne przyjaźnie.

  Anna Musioł

 Młodzieżowy plener rzeźbiarski na Słowacji
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Plener rzeźbiarski „Utopcowe Improwizacje”

Prze wiele lat w Parku Turysty-
ki stał samotny Utopiec. Chociaż 
cieszył się ogromną popularnością 
wśród odwiedzających, którzy za-
praszali go do zdjęć, to ciągle cze-
kał na towarzyszy. I wreszcie udało 
się, 1 września do  Brennej zjecha-
li rzeźbiarze z Polski oraz Słowacji, 
aby pomóc naszej maskotce. Rozpo-
czął się pierwszy Plener Rzeźbiarski, 
a jego tematem były „Utopcowe Im-
prowizacje”. Przez siedem dni arty-
ści za pomocą piły i dłuta czarowa-
li w drewnie postacie legendarnych 
stworzeń zamieszkujących rzekę 
Brennicę. Materiałem, z którego po-
wstawały rzeźby była doskonale do 
tego nadająca się lipa, której około 
2 metrowe klocki dostarczyło Nad-
leśnictwo Ustroń. Z dnia na dzień 
bezkształtne pnie nabierały kształ-
tów, które rozbudzały wyobraźnię 
przenosząc oglądających w magicz-
ny świat podań i legend. Po tygo-
dniu prac powstało dziewięć pięk-
nych rzeźb, które od teraz możemy 
oglądać w Parku. A to jeszcze nie 
koniec. W przyszłym roku czeka nas 
kontynuacja zabawy. 

Plener Rzeźbiarski zorganizo-
wano w ramach projektu „Za wo-
niom drzewa” współfinansowanego  
w programu Interreg Polska Słowa-
cja w ramach Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego. 

                Koordynator projektu 
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XXXI Dożynki Ekumeniczne inne, niż zwykle
Jak od wielu lat, tradycyjnie już 

w ostatnią niedzielę sierpnia odby-
ły się Dożynki Ekumeniczne w Gmi-
nie Brenna. Jak na pewno zauwa-
żyli zarówno mieszkańcy, jak i od-
wiedzający nas turyści, ze wzglę-
du na panujący w kraju stan epide-
mii miały one zupełnie inny charak-
ter, niż zazwyczaj. Nie mogły się od-
być uroczystości na amfiteatrze ani 
korowód maszyn rolniczych. Ważne 
jednak jest to, że udało się nam spo-
tkać, by w skromniejszy, niż zazwy-
czaj sposób uczcić ten ważny dla 
naszej społeczności dzień. 

Spotkanie to miało miejsce pod-
czas nabożeństwa ekumeniczne-
go w Kościele pw. Św. Jana Chrzci-
ciela w Brennej. Nabożeństwo roz-
poczęło się obrzędowym przeka-
zaniem wieńca i chleba dożynko-
wego, który z rąk Rodzinnej Grupy 
Pieśni i Tańca „Kotarzanie” odebra-
li katoliccy i ewangeliccy duchow-
ni z naszej gminy. Przy pieśniach 
„Plon niesiemy, plon” oraz „Boże,  
z Twoich rąk żyjemy” te piękne atry-
buty dożynek zostały złożone na oł-

tarzu. Następnie swoje podzięko-
wania dla rolników i wszystkich lu-
dzi pracy wygłosił Wójt Gminy Bren-
na – Jerzy Pilch. Podkreślił, jak waż-
ne jest, by mimo przeciwności losu 
umieć cieszyć się tym dniem i owo-
cami całorocznej pracy. 

Głównym celebransem nabo-
żeństwa ekumenicznego w tym 
roku był Ks. Roman Kluz – Proboszcz 
Parafii Ewangelicko-Augsburgskiej 
Brenna-Górki. On również zwracał 
uwagę, że skromniejsza forma świę-
towania może być okazją, by w nie-
co inny sposób pochylić się nad tru-
dem pracy rolników i wraz z nimi 
dziękować Bogu za płody ziemi. 

Po zakończeniu wspólnej modli-
twy odbył się również koncert, pod-
czas którego Chór Parafialny „Bene-
dictus”, Grupa Śpiewacza „Sójki”, Or-
kiestra Dęta Czesława Grenia oraz 
Kapela „Maliniorze” wykonali kilka 
utworów najpierw indywidualnie, 
by zakończyć go wspólnym koncer-
towaniem. W taki właśnie wspól-
ny sposób wykonane zostały pie-
śni „Góralu, czy ci nie żal”, „Jeden 

Chleb” oraz „Szumi jawor, szumi”, 
który zebrani odśpiewali na stojąco.

Na koniec kapela „Maliniorze” 
przeniosła się na Amfiteatr, gdzie 
przez kilka godzin grała, by i muzy-
ka dotarła z dożynkową radością do 
wszystkich zainteresowanych.

Raz jeszcze pragniemy gorą-
co podziękować wszystkim oso-
bom zaangażowanym w organiza-
cję tegorocznych Dożynek. Szcze-
gólnie Księżom, którzy w ekume-
nicznym duchu wspólnie odprawi-
li Nabożeństwo, zespołom regio-
nalnym – „Kotarzanie” oraz „Brenna”, 
które jak zwykle uświetniły swoją 
obecnością uroczystość, Chórowi 
„Benedictus”, Orkiestrze Dętej Cze-
sława Grenia, „Sójkom” i „Malinio-
rzom”. Przede wszystkim zaś dzię-
kujemy Rolnikom, którzy trzymają 
się tradycji swoich przodków, dzię-
ki czemu uprawa ziemi i hodowla 
zwierząt wciąż jest w naszej gminie 
żywa.

   OPKiS
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Letnie Koncerty Kameralne

Festiwal „Wieczory Muzycz-
ne w Leśnicy”, jest cyklem zna-
nym wszystkim od wielu lat. W tym 
szczególnym roku, postanowiliśmy 
wraz z jego kierownikiem artystycz-
nym – Pawłem Seligmanem – nie-
co zmienić jego formułę. Miano-
wicie, rozszerzyliśmy ją, przez co 

wspaniali artyści zagościli nie tylko  
w Kościele pw. Jana Nepomucena  
w Brennej Leśnicy, ale też we 
wszystkich katolickich i ewange-
lickich świątyniach w Gminie Bren-
na. Każda wakacyjna niedziela mia-
ła być okazją do duchowej i mu-
zycznej uczty dla mieszkańców i tu-
rystów. Ta nowa, eksperymental-
na forma była nie tylko odpowie-
dzią na panujące obecnie, trudne 
warunki, ale też przymiarką do roz-
budowania całego przedsięwzięcia, 
zmienienia go w większy i posiada-
jący szersze kalendarium.

Co zatem działo się na tegorocz-
nym festiwalu? 

Pierwszy koncert odbył się 5 lip-
ca w Kościele Ewangelickim Aposto-
ła Jana w Górkach Wielkich. W nie-
wielkiej świątyni wystąpił Wyższo-
bramski Chór Kameralny z Cieszyna. 
Jego dyrygentem jest Piotr Sikora, 
a w roli akompaniatorki wysłucha-
liśmy Joanny Lazar-Chmielowskiej. 

Wokalny repertuar stanowiły utwo-
ry twórców takich jak J. Rutter,  
J. Gawlas i G. Verdi. Było to napraw-
dę godne otwarcie cyklu.

Drugi koncert zagościł w Ko-
ściele pw. Św. Jana Chrzciciela  
w Brennej. Tym razem swoje nie-
zwykłe możliwości zaprezentował 
charyzmatyczny duet składający się 
ze znakomitego tenora Jacka Szy-
mańskiego oraz organistki – Kata-
rzyny Olszewskiej. Podczas reci-
talu nie zabrakło utworów Bacha, 
Stradelli, Durantego czy Haydna. 
Świetna akustyka świątyni pozwoli-
ła utworom wybrzmieć bardzo do-
stojnie.

Kolejne, trzecie spotkanie, w Ko-
ściele Ojców Franciszkanów w Gór-
kach Wielkich opanowali lokalni ar-
tyści - altowiolistka Anna Utmań-
czyk z Bielska-Białej i organista To-
masz Barcik z Żywca. Poza pobu-
dzającymi wyobraźnię improwiza-
cjami wykonali kompozycje Bacha  
i Boellmanna.

Po raz czwarty zebraliśmy się 
również w Górkach Wielkich, tym 
razem w zabytkowym Kościele pw. 
Wszystkich Świętych. Tutaj od zna-
nego wszystkich „Ave Maria” Bacha 
swój koncert rozpoczęła mezzoso-
pranistka, Julia Rafalska z Warsza-
wy, której akompaniował nasz kra-

jan i jednocześnie artystyczny duch 
całego przedsięwzięcia – Paweł Se-
ligman. Niezwykły klimat niewiel-
kiego kościoła wypełniły utwo-
ry Gomeza, Younga i, oczywiście, 
wspomnianego już Bacha.

Piąty koncert odbył się w Koście-
le Ewangelickim Apostoła Bartło-
mieja w Brennej. Tutaj na nowych 
organach zagrał bielski organista 
Mateusz Mikołajczyk, akompaniu-
jąc flecistce – Estrze Pyce z Grodźca 
Śląskiego. Poza utworami mistrza 
polifonii usłyszeliśmy też te autor-
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„Z ogródka Przytulii”  (sierpień i wrzesień)

stwa Maraisa i Haendla.
Letni Koncert Kameralny za-

gościł również w pięknie położo-
nym Kościele pw. Św. Melchiora 
Grodzieckiego w Brennej Lachach. 

Tym razem swoje możliwości zapre-
zentowało Canzonetta Trio rodem  
z Rybnika i Katowic. Skład Trio to 
Marek Ludwik – obój, Joanna Kania 
– klarnet oraz Paweł Szklarski – fa-

got. W przyjemnym podczas upa-
łów chłodzie tego jasnego kościo-
ła usłyszeliśmy utwory Haendla, Ba-
cha i Pachelbela.

Ostatni koncert pozwolił za-
toczyć koło i wrócić tam, gdzie 
wszystko się zaczęło, czyli do Ko-
ścioła pw. Św. Jana Nepomucena  
w Brennej Leśnicy. Tutaj solowy or-
ganowy koncert zagrał Tadeusz Ba-
rylski z Częstochowy.

Wszystkie te muzyczne spotka-
nia wywołały wiele pozytywnych 
emocji, ale też wzbogaciły nas, or-
ganizatorów o nowe doświadcze-
nia, dzięki którym będziemy mogli 
dalej pracować nad rozwojem Fe-
stiwalu, by dotrzeć jego nową for-
mułę. Jak będzie wyglądało wyda-
rzenie za rok? Wszystko przed nami.

   OPKiS

Przez cały sezon suszymy zioła 
i robimy z nich przetwory. Powsta-
ły już syropy z mniszka, sosny, kwia-
tów bzu i mięty. Zrobiliśmy olejo-
we maceraty z dziurawca, orega-
no i nagietka. Mamy tez fermento-
wane liście lipy, brzozy, leszczyny  
i czeremchy. Będą nam służyły aż 
do kolejnych zbiorów. U schyłku 
lata jest jeszcze czas na syrop z na-
włoci i lawendy, która ponownie za-
kwitła. Oto przepisy:

Syrop lawendowy składniki: 
szklanka kwiatów lawendy bez ło-
dyżek, 1 litr wody, 1kg cukru i trzy 

cytryny. Wodę i cukier zagotować  
i do tak powstałego syropu wsypać 
kwiatki lawendy. Dodać sok z cytry-
ny i gotować około 15 minut na ma-
łym ogniu. Odcedzić, ponownie za-
gotować i gorący syrop przelać do 
wyparzonych butelek.

Syrop z nawłoci składniki: pęk 
kwiatów nawłoci, cytryna, cukier. 
Wybierajcie kwiaty, które ledwie się 
rozwinęły i mają jeszcze dużo pą-
ków. Kwiaty zalać gorącą wodą, by 
je zakryć i odstawić pod przykry-
ciem do wystudzenia. Odcedzić na-
par, dodać sok wyciśnięty z cytry-
ny oraz cukier. Żeby syrop był trwa-
ły, cukru powinno być przynajmniej 
połowę wagi naparu (najlepiej tyle 
samo). Podgrzać do rozpuszczenia 
cukru i przelać do wyparzonych bu-
telek. Można pasteryzować.

W okresie jesiennym wiele ga-
tunków roślin wydaje plon lub koń-
czy okres wegetacji. Dlatego w tym 
czasie najwięcej pozyskuje się na-
sion i owoców na konfitury i soki 
(lub pieczki). Zbiór owoców rozpo-
czyna się, gdy są w pełni dojrzałe  
a suszy w suszarce lub piekarniku 

nagrzanym do 35−40°C z uchylony-
mi drzwiczkami. Jest to więc wła-
ściwy moment na owoce borów-

ki brusznicy, jeżyny, czarnego bzu, 
głogu, dzikiej róży, śliwy tarniny, 
derenia właściwego, nasiona ostro-
pestu, nasiona słonecznika, orzechy 
laskowe …

O właściwościach czarnego bzu 
nie trzeba już pisać (przede wszyst-
kim wzmacnia odporność) ale jeśli 
ktoś potrzebuje przepisu na syrop 
to proszę bardzo:

Syrop z owoców czarnego bzu: 
2/3 szklanki owoców, 2/3 szklanki 



21 Strona 21

W
ieści znad

 Brennicy

Wieści znad Brennicy

Kultura
wody, łyżkę imbiru, 1 łyżeczka cy-
namonu, 1 goździk gotować na wol-
nym ogniu ok 30-45. Odstawić do 
wystygnięcia, odcedzić. Posłodzić 
miodem do smaku. Przechowywać 
w lodówce. W innej opcji słodzimy 
cukrem, ponownie zagotowujemy  
i gorący wlewamy do słoików.

Równie znana, i mam nadzieje 
doceniana jest dzika róża (Rosa ca-
nina). Jej owoce właśnie dojrzewa-
ją, i tak jak kwiaty wykorzystywa-
ne są na zimowe herbatki przeciw 
przeziębieniu. Są bardzo bogate  
w witaminę C, zawierają dużo żela-
za, wapnia, magnezu oraz wit. A, E, 
K, P, PP oraz wit. z grupy B, flawono-
idy i kwasy organiczne. Stosowane 
są w anemiach. Wzmacniający od-
porność syrop z dzikiej róży wcale 
nie jest trudny do zrobienia.

Syrop z owoców dzikiej róży: 1 
kg umytych owoców należy zmie-
lić (np. w mikserze). Zagotować 1,5 
litra wody. Do wrzątku dodać 1 kg 
cukru i zmielone owoce. Gotować 
na wolnym ogniu około pół godzi-
ny. przecedzić i przelać do wypa-
rzonych słoiczków lub butelek.

Powiedzmy jeszcze kilka słów  
o dereniu jadalnym (Cornus mas). 
W medycynie ludowej, właściwo-
ści jego owoców są doceniane od 
dawna. Zawierają wiele pierwiast-
ków mineralnych: przede wszyst-
kim żelaza a także potasu, wapnia, 
fosforu, magnezu, cynku, miedzi  
i manganu, jak również beta-karo-
tenu, flawonoidów i kwasów orga-
nicznych. W związku z tym, owoce 
derenia mogą być stosowane po-
mocniczo przy leczeniu anemii. Są 
polecane kobietom, które zmaga-

ją się ze zbyt obfitymi miesiączka-
mi, także przy dolegliwościach żo-
łądkowych gdyż działają przeciw-
zapalnie i ściągająco, regulują prze-
mianę materii i wpływają na wzrost 
wydzielania insuliny wspomagając 
walkę z nadwagą i otyłością. Są bo-
gatym źródłem witaminy C, a po-
nadto działają moczopędnie więc 
pomagają w leczeniu chorób nerek 
i dróg moczowych. Owoce derenia, 
po przemrożeniu, można spożywać 
na surowo.

Konfitura z derenia jadalnego: 
ugotować syrop z 2 kg cukru i 1/2 li-
tra wody. Wsypać do niego 1 kg doj-
rzałych,  wydrylowanych owoców  
i odstawić na 24 godziny. Po tym 
czasie zagotować i smażyć na ma-
łym ogniu aż owoce staną się prze-
zroczyste. Gorącą konfiturę przeło-
żyć do wyparzonych słoików.

Polecamy też Głóg (Crataegus) 
gwarowo nazywany „diobli gruszki”. 
Jest to ciernisty krzew, z którego 
owoców można przyrządzać wino, 
nalewkę, odwar lub syrop. Dostar-
czają one prowitaminę A, witaminę 
C, P i z grupy B, poprawiają trawie-
nie i działają rozkurczowo. Popra-
wiają krążenie, działają ochronnie 
na mięsień sercowy i obniżają po-
ziom cholesterolu.

Syrop z owoców głogu - 1,5kg 
owoców głogu rozgnieć. 2l wody 
zagotować z 1 kg cukru i pokro-

joną w plasterki cytryną. Do syro-
pu dodać owoce i delikatnie goto-
wać 5 minut. Ostudzić i przecedzić 
a z owoców wycisnąć sok. Jeszcze 
raz zagotować i gorący przelać do 
butelek. Pić rozcieńczony wodą lub 
jako dodatek do herbaty.

Na liście ziół do zebrania jesie-
nią są jeszcze:

• Ziele bylicy piołun 
• Ziele gwiazdnicy pospolitej
• Ziele żółtlicy drobnokwiatowej
• Ziele świetlika łąkowego
• Ziele wiesiołka
• Kwiaty wrotyczu
• Kwiat chabru bławatka
• Kwiat ślazu dzikiego
• Kwiat wrzosu
• Liść Szałwii lekarskiej

  BDZ Przytulia
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Letnie Kino Plenerowe
W lipcu do kalendarza imprez 

zawitały seanse Kina Plenerowe-
go. Wróciliśmy do nich po kilku la-
tach przerwy, by sięgnąć do mniej 
i bardziej znanych tytułów polskie-
go i światowego kina i wraz z miesz-
kańcami oraz gośćmi Gminy Brenna 
spędzić kilka letnich wieczorów na 
wspólnym oglądaniu filmów. 

W tym roku Kino Plenero-
we miało dwie odsłony. Po pierw-
sze – czwartkowe seanse na Am-
fiteatrze. W ramach tych spotkań 
obejrzeliśmy „Najgorsze najlepsze 
wakacje”, „Testosteron”, „Żelazną 
damę” oraz „Kwartet”. Ciepłe wie-
czory sprzyjały budowaniu sielskie-
go klimatu, sprzyjającego relakso-

wi na świeżym powietrzu. Te spo-
tkania były też okazją, by w ramach 
próby sprzętu zaprezentować tury-
stom powstały w czerwcu film „Śla-
dami ognia”, opowiadający o breń-
skiej Nocy Świętojańskiej.

Drugą częścią cyklu było kino sa-
mochodowe, które eksperymental-
nie zorganizowaliśmy po raz pierw-
szy. Na wielkim ekranie, rozstawio-
nym na parkingu za wesołym mia-
steczkiem, w samym sercu Brennej, 
w dniach 24 i 25 lipca, korzystając  
z samochodowych systemów 
dźwięku, można było obejrzeć fil-
my „Królowie lata” oraz „Niezwykła 
podróż fakira, który utknął w sza-
fie”. Widownia nie zawiodła, a par-
king wokół ekranu zapełnił się bez 
trudu. Jednocześnie miejsca było 
dość, by każdy chętny mógł wziąć 
w wydarzeniu udział. 

Spotkania z kinem to uniwer-
salna rozrywka dla każdego, a kino 
plenerowe ma w sobie dodatkowe 
zalety – świeże, górskie powietrze 
i piękne widoki wokół. Dziękujemy 
wszystkim za udział i, kto wie, może 
zapraszamy na kolejne edycje w na-
stępnych sezonach?

   OPKiS 
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Teatrzyki dla Dzieci

Teatr ma w procesie rozwoju 
społeczno- moralnego dziecka bar-
dzo ważne miejsce. Kontakt ze sztu-
ka daje dzieciom możliwość rozwi-
nięcia myślenia, wyobraźni a tak-
że pozwala na przeżywanie uczuć 
towarzyszących aktorom razem  
z nimi. Przedstawienia teatralne 
maja wpływ na intelekt dziecka. 
W czasie prezentowanego spekta-
klu mały człowiek widzi całą gamę 
barw, świateł i ruchu. Treści zawar-
te w przedstawieniu maja bardzo 
istotny wpływ na rozwój psychicz-
ny, umysłowy i moralny, pozwalają 
dziecku poszerzyć horyzonty umy-
słowe a także wzbogacić doświad-
czenia życiowe. Umożliwia mu prze-
żywanie wzruszeń, gdyż zazwyczaj 
dziecko utożsamia się z losem bo-
hatera. Te aspekty pomagają kształ-
tować wiele pozytywnych cech cha-
rakteru, między innymi wrażliwości 
estetycznej, moralnej, społecznej.

Teatr jest to miejsce w którym 
możemy na jednej scenie spotkać 
szereg ludzkich zachowań, dobrych 
i złych. Dzieci poznają abstrakcyj-
ne pojęcia tj; dobro, zło, sprawie-
dliwość, miłość, przyjaźń i wiele in-
nych.

Pewnie dlatego cykl Teatru Ple-
nerowego dla Dzieci od wielu lat 
zbiera wierną i stale rosnącą wi-
downię młodych widzów. Pod Am-
fiteatrem w Gminie Brenna, w każ-
de piątkowe popołudnie zbiera się 
spora grupka młodszych i starszych 
uczestników, czekając na kolejny 
spektakl.

Tytuły bajek, jakie w tym roku 
mogliśmy razem oglądać to: „Kwiat 
paproci”, „Trzy świnki”, „Kot i Karo-
lina”, „Ciekawska Królewna”, „U cio-
ci Wandy”, „Gospodarz i Juroszek”, 
„Skarbnik z kopalni” oraz „Calinecz-
ka”. Spektakle przygotowały te-
atry „KrakArt” z Krakowa oraz „Baj-

kowe Skarbki Śląska” z Bytomia. 
Dwie opowieści popłynęły rów-
nież w pięknym, zabytkowym par-
ku przy Dworze Kossaków w Gór-
kach Wielkich. Tam widownia okla-
skiwała przedstawienia „O zacza-
rowanym źródle” oraz „Opowieść  
o dwóch siostrach”. 

Podczas wszystkich spektakli 
wielokrotnie można było słyszeć 
brawa, ożywione okrzyki, który-
mi dzieci próbowały pomóc boha-
terom w rozwikłaniu zagadek i po-
konaniu przeciwności, z którymi się 
borykali.

Dziękujemy za każdy przynie-
siony na spektakl uśmiech i mamy 
nadzieję spotkać się z teatrem i wi-
downią cyklu ponownie już w na-
stępne wakacje! Do zobaczenia!

   OPKiS
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Zabawowe środy – masa atrakcji 
w środku tygodnia

Drobną, ale bardzo dobrze przy-
jętą nowością w kalendarzu letnich 
wydarzeń Gminy Brenna były coty-

godniowe spotkania, którym nada-
liśmy nazwę „Zabawowe środy”. 
Eventy te szybko okazały się strza-

łem w dziesiątkę. Na tematyczne 
zajęcia w kameralnym gronie, pro-
wadzone przez Szymona Pilcha  
z każdym tygodniem przychodziło 
coraz więcej dzieciaków spragnio-
nych zabawy z rówieśnikami, pełnej 
kreatywnych i ogólnorozwojowych 
zadań. Każde spotkanie miało swój 
motyw przewodni. 

„Taneczne popołudnia” wciąga-
ły w świat tańca poprzez muzyczne 
zabawy integracyjne, podczas któ-
rych najmłodsi mieli okazję poznać 
nowych przyjaciół, od razu nawią-
zując nić przyjaźni, która, jak wia-
domo, latem smakuje najlepiej.

„Teatralna gimnastyka” poka-
zywała, że każdy ma w sobie akto-
ra. Szymon Pilch wraz z młodymi 
adeptami przemierzał świat aktor-
skich improwizacji, rozwijając wy-
obraźnię, budując pewność siebie  
i otwartość na innych.

„Kuglarskie przygody” były za-
wsze pełne śmiechu. Na bazie pro-
stych sztuczek – żonglerki, nauki 
chodzenia na szczudłach – rozwija-
ła się zwinność, ruchliwość i pomy-
słowość uczestników zabawy.

„Olimpiada dla każdego, czy-
li szybciej, wyżej, dalej” – tego chy-
ba nie trzeba nikomu tłumaczyć. 
Współzawodnictwo w duchu do-
brej rywalizacji jest czymś, co dzie-
ci uwielbiają. Tworzenie drużyny, 
praca w grupie, gorący doping, ale 
też smak zwycięstwa oraz przegra-
nej – wszystko, czego młodzi ludzie 
powinni doświadczyć w bezpiecz-
nej i komfortowej strefie niewin-
nych zmagań i pod okiem dobrego 
mentora.

W wydarzeniach brały udział za-
równo dzieci z Gminy Brenna, jak 
i te, które spędzały u nas wakacje, 
a wszystkie bawiły się znakomicie. 
Dziękujemy wam za uczestnictwo, 
a Szymonowi Pilchowi za ogrom 
energii i zaangażowania włożone  
w cały cykl.

   OPKiS 
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Latem 1943 roku, czyli rów-
no 77 lat temu, ukazało się pierw-
sze, konspiracyjne wydanie książ-
ki „Kamienie na szaniec”, której au-
tor Aleksander Kamiński ukrył się 
pod pseudonimem Juliusz Górec-
ki. Nazwisko to nawiązywało do 
miejscowości Górki Wielkie, w któ-
rej Kamiński prowadził przed woj-
ną prężnie działający Ośrodek Har-
cerski.

Aleksander Kamiński był  
w przedwojennym polskim harcer-
stwie znaną i ważną postacią. Mię-
dzy innymi stworzył metodykę zu-
chową oraz napisał podręczniki 
metodyczne dla instruktorów zu-
chowych Związku Harcerstwa Pol-
skiego. Nic więc dziwnego, że wła-
śnie on został we wrześniu 1933 
roku komendantem Szkoły Instruk-
torów Zuchowych w Nierodzimiu 
na Śląsku Cieszyńskim. W maju 
1937 roku powierzono mu funkcję 
kierownika Ośrodka Harcerskiego 
w położonych kilka kilometrów od 
Nierodzimia Górkach Wielkich, któ-
re obecnie wchodzą w skład Gminy 

Brenna. Ośrodek ten, składający się  
z trzech obiektów, budowano od 
połowy lat trzydziestych, a Kamiń-
ski osobiście pilnował realizacji tej 
inwestycji. Najpierw powstały Dom 
Ogólny i Dom Kursów, a następnie 
Dom Zuchów. Obiekty, w modnym 
wówczas stylu modernistycznym, 
zaprojektował Bogdan Laszcz-

ka, a sąsiadujący z nimi park, któ-
ry powstał w 1937 roku, był dzie-
łem Franciszka Krzywdy-Polkow-
skiego – wybitnego przedwojen-
nego architekta krajobrazu, między 
innymi twórcy parku w Żelazowej 
Woli. Stanica, oficjalnie nazywana 
też Centralną Szkołą Instruktorską 
Harcerstwa Męskiego, dysponowa-
ła własną wodą, była skanalizowa-
na, a prąd zapewniała jej elektrow-
nia cieszyńska. Ośrodek miał służyć 
głównie jako baza dla letnich kolo-
nii zuchowych. Oprócz pokoi go-
ścinnych dysponował między inny-
mi jadalnią, sklepem, świetlicą i bi-
blioteką. Było też mieszkanie kie-
rownika, którym do wybuchu wojny 
pozostał Aleksander Kamiński. We-
dług jego córki Ewy, pobyt w Gór-
kach Wielkich to najszczęśliwszy 
czas w życiu tego wybitnego har-
cerza, pod okiem którego kształci-
ły się harcerskie kadry. Latem 1939 
roku, ostatnie wakacje w ośrodku  
w Górkach Wielkich spędzili mię-
dzy innymi Aleksy Dawidowski, Jan 
Bytnar i Tadeusz Zawadzki, czy-
li „Alek”, „Rudy” i „Zośka” z powie-
ści „Kamienie na szaniec”. Książkę 
tę, będącą najgłośniejszą publika-
cją okupowanej Warszawy, Alek-
sander Kamiński napisał w zaled-
wie kilka dni na podstawie pisem-
nej relacji autorstwa Tadeusza Za-

Historia 
Stanica z historią
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wadzkiego „Zośki” oraz rozmów  
z osobami, które znały głównych 
bohaterów powieści. Wydano ją la-
tem 1943 roku w nakładzie 2 ty-
sięcy egzemplarzy. Dokładnie rok 
później ukazało się drugie wyda-
nie „Kamieni na szaniec” - uzupeł-
nione i poszerzone. Trzeba tu do-
dać, że Aleksander Kamiński po 
wybuchu wojny opuścił Śląsk Cie-
szyński by udać się do Warszawy. 
Tam wszedł w skład kierownictwa 
„Szarych Szeregów”, czyli konspi-
racyjnego harcerstwa, był jednym  
z inicjatorów powstania konspira-
cyjnego pisma „Biuletyn Informa-
cyjny” i jego redaktorem naczel-
nym oraz komendantem głównym 
Organizacji Małego Sabotażu „Wa-
wer”.

Krótko po wojnie harcerskie 
obiekty w Górkach Wielkich prze-
jęto na cele lecznicze – ulokowa-
no tam sanatorium dziecięce, które 
z czasem weszło w skład Beskidz-

kiego Zespołu Leczniczo-Rehabi-
litacyjnego działającego w pobli-

skim Jaworzu. Działalność sanato-
ryjna byłej stanicy dobiegła końca 
w 1999 roku. Od tego czasu obiek-
ty stoją puste. Po długich stara-
niach udało się je przejąć Gminie 
Brenna, która szuka rozwiązania 
umożliwiającego ich powrót do ży-
cia. Z przyczyn finansowych – bu-
dynki wymagają dużych nakładów 
– nie jest to proste. W grę, zgod-
nie z uchwałą Rady Gminy, wchodzi 
więc sprzedaż nieruchomości. - Ale 
bez względu na to, kto będzie wła-
ścicielem dawnej stanicy harcerskiej 
i co tam powstanie, czynimy stara-
nia aby właśnie tam było ekspono-
wane dziedzictwo Aleksandra Ka-
mińskiego. Ono, w postaci wielu in-
teresujących eksponatów, jest obec-
nie w Warszawie, ale rozmawiałem 
na temat z przedstawicielami Zarzą-
du Głównego ZHP i jest plan prze-
kazania tego dziedzictwa do Górek, 
aby w dawnej stanicy powstała izba 
pamięci poświęcona temu wybitne-
mu harcerzowi. Jeżeli pojawi się in-
westor zainteresowany nabyciem 
tej nieruchomości, będziemy z nim 
rozmawiali o tym, żeby taka wła-
śnie izba pamięci mogła tam zostać 
zorganizowana – mówi Jerzy Pilch, 
wójt Gminy Brenna.

  
  S. Horowski
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Sport
Mocna obsada w 8. Biegu o Breńskie Kierpce

Losy kolejnych anglosaskich 
zmagań w Biegu o Breńskie Kierp-
ce do samego końca stały pod wiel-
kim znakiem zapytania. Panująca 
pandemia skutecznie wprowadziła  
w szeregi wszystkich organizato-
rów imprez biegowych niepewność, 
która towarzyszyła przez cały czas 
przygotowań zawodów, wymusza-
jąc zmiany i roszady logistyczne. 
Ostatecznie dzięki staraniom wielu 
osób przygotowano skuteczne roz-
wiązanie, które pozwoliło na prze-
prowadzenie imprezy w Brennej  
i zachowanie odpowiedniego reżi-
mu sanitarnego, zapewniającego 
bezpieczeństwo uczestnikom i oso-
bom zaangażowanym w organiza-
cję biegu. Zaplanowano start w 2 
falach z odpowiednią przerwą cza-
sową, przeprowadzając natomiast 
wspólną klasyfikację, która miała 
wyłonić zwycięzców.

W kontekście wielu odwołanych 
imprez tego rodzaju w Polsce, jej 
przeprowadzenie w Brennej moż-
na uznać za spory sukces, ponie-
waż jak się finalnie okazało tego-
roczna rywalizacja, pomijając już 
aspekty pozasportowe, okazała się 
jedną z najsilniej obsadzonych ry-
walizacji w kraju. Na starcie stanę-
li bowiem tegoroczni medaliści Mi-
strzostw Polski w biegach górskich 
na różnych dystansach, co zapowia-
dało duże emocje. 

Nieobecność niepokonanego od 
kilku lat Marka Chrasiciny, rekordzi-
sty trasy, wykorzystał ubiegłorocz-
ny zwycięzca Ligi Biegów Górskich 

Attiq – Sylwester Lepiarz. Zawodnik 
Muay Running Team odniósł zwy-
cięstwo, wyprzedzając reprezentu-
jącego LKB Rudnik/AZS UJK Kiel-
ce Piotra Jaśtala oraz biegającego  
w barwach Asics Frontrunners Pol-
ska Jacka Sobasa. Prowadził prak-
tycznie od samego początku i nie 
dał sobie odebrać zwycięstwa po-
mimo nacisku ze strony rywali. Nie 
da się jednak ukryć, że tegoroczna 
rywalizacja mężczyzn, nie umniej-
szając oczywiście ich dokonaniom, 
odbyła się poniekąd w cieniu star-
cia kobiet, ponieważ zawodniczki, 
które przystąpiły do zmagań, kil-
kukrotnie mierzyły się już ze sobą 
na innych tegorocznych biegach  
i wszyscy zastanawiali się, jak ry-
walizacja ułoży się na dużo krótszej  
i szybszej trasie. Trudno się dziwić, 
ponieważ takie utytułowane bie-
gaczki jak Dominika Stelmach, Mar-
tyna Kantor, Dominika Wiśniewska-
Ulfik czy Anna Ficner dawały powo-
dy do oczekiwań odnośnie wyso-
kiego poziomu sportowego rywali-
zacji. Tak też i było, a swoją domi-
nację potwierdziła Dominika Stel-
mach, która prócz zwycięstwa po-
prawiła dotychczasowy rekord tra-
sy kobiet, który za jej sprawą wyno-
si obecnie 1:13:21,7. Druga na me-
cie pojawiła się Anna Ficner, zaś 
trzecia Dominika Wiśniewska-Ulfik. 
Wśród mieszkańców Gminy Bren-
na po zwycięstwo sięgnął Tomasz 
Dybczyński, przed Pawłem Niedobą  
i Błażejem Mendrkiem. Jadwiga 
Dybczyńska okazała się najlepszą 

zawodniczką wśród mieszkanek, 
drugie miejsce zajęła Agnieszka 
Ogrocka, a trzecie Angelika Pilch. 

Prócz najsilniejszej w historii 
biegu obsady, bardzo cieszy fakt 
sporego zainteresowania biegiem 
oraz coraz większa ilość mieszkań-
ców Gminy Brenna na liście starto-
wej w każdej kolejnej edycji impre-
zy. Zadowalający jest także udział 
osób, które w późniejszym wieku 
rozpoczęły swoją przygodę z bie-
ganiem i swoją postawą dają pozy-
tywny przykład innym, że na aktyw-
ność nigdy nie jest za późno.

Takim przykładem może być 
z pewnością Pani Barbara Pryma-
kowska, która pomimo 77 lat ma na 
swoim koncie bardzo wiele ukoń-
czonych biegów na różnych dystan-
sach, a od tego roku również i Bieg 
o Breńskie Kierpce.

  Krzysztof Gawlas
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Reklama

Biegali na orientację
Już po raz trzeci sympatycy bie-

gów z mapą na orientację rywalizo-
wali w Brennej. Tym razem Organiza-
torzy przygotowali dla uczestników 
trasę indywidualną o przybliżonej 
długości prawie 30 km z 20 punk-

tami oraz krótszą, dedykowaną dru-
żynom i rodzinom. Ta akurat miała 4 
km i 8 punktów.

Warto dodać, że zawodnicy nie 
znają wcześniej usytuowania punk-
tów kontrolnych. Tuż przed startem 
otrzymują mapy i mają kilka minut 

na szybkie zaplanowanie swojej tra-
sy, po czym następuje start.   Wydłu-
żenie trasy indywidualnej do wspo-
mnianego dystansu spowodowa-
ło zwiększenie zainteresowania ta 
rywalizacją, co w efekcie przełoży-

ło się z kolei na wzrost frekwencji 
oraz poziomu sportowego, o czym 
świadczą osiągane wyniki. W rywali-
zacji mężczyzn najszybszy okazał się 
Mateusz Talanda, który zameldował 
się na mecie po 3 godzinach i 13 mi-
nutach, z kolei wśród kobiet trium-

fowała Anna Witkowska z czasem 5 
godzin 14 minut, która słynie z fak-
tu pokonania w 2018 roku 305 km 
podczas biegu BUT 305 Challenge. 
W klasyfikacji drużynowej zwycię-
żyła drużyna o sympatycznej nazwie 

Pimpuś, której zawodnicy w 48 mi-
nut odnaleźli wszystkie punkty kon-
trolne i zameldowali się na mecie.

 Foto: Przemysław Sikora
 Krzysztof Gawlas
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5. Bieg na Bucze i marsz Nordic Walking

Tegoroczny sezon biego-
wy w Gminie Brenna zakończono  
w Ośrodku „Pod Brandysem” w Gór-
kach Wielkich, gdzie w pierwszą so-
botę września odbył się Bieg na Bu-
cze oraz rywalizacja w marszu Nor-
dic Walking. Zmagania jak co roku 
przeprowadzono na nie zmienionej 
trasie o długości 5,75 km. Zarówno 
w biegu, jak i marszu Nordic Walking 
odnotowano rekord frekwencji, po-
nieważ bieg ukończyło 124 zawod-
ników, natomiast marsz 30 uczestni-
ków. Należy również dodać, że im-
preza odbyła się w nowej sportowej 
rzeczywistości, ponieważ panująca 
pandemia i obowiązujące w związku 
z nią przepisy wymusiły kilka istot-
nych zmian, które należało spełnić 
podczas organizacji wspomniane-
go wydarzenia sportowego. To jed-
nak nie przeszkodziło w przeprowa-
dzeniu rywalizacji i zawodnicy oraz 
zawodniczki mogli z powodzeniem 
rywalizować, walcząc o jak najlep-

sze czasy. Wśród mężczyzn zwycię-
stwo wybiegał Paweł Kosek, który  
o niespełna 6 sekund wyprzedził To-
masza Wróbla oraz o prawie 23 se-
kundy Marcina Mieszczaka. Bardzo 
duży powód do zadowolenia dała 
nasza mieszkanka – Jadwiga Dyb-
czyńska, która wygrała rywalizację 
wśród pań, wyprzedzając Julię Mo-
rawską i Michalinę Malinę. Równie 
emocjonujące były pojedynki w kla-
syfikacji mieszkańców Gminy Bren-
na, którzy jak co roku mierzyli się 
ze sobą w swojej dedykowanej ka-
tegorii. Tutaj szans swoim rywalkom 
nie dała wspomniana wcześniej Ja-
dwiga Dybczyńska, która rzecz ja-
sna wygrała i te zmagania, wyprze-
dzając drugą Angelikę Pilch i trzecią 
Alicję Sikorę. Wśród mężczyzn do-
szło do zamiany miejsc w stosunku 
do 8. Biegu o Breńskie Kierpce, po-
nieważ miejscami „zamienili się” Pa-
weł Niedoba z Tomaszem Dybczyń-
skim, zdobywając odpowiednio 1 i 2 

miejsce. Dla przypomnienia w Breń-
skich Kierpcach sytuacja na pierw-
szych dwóch miejscach w klasyfika-
cji mieszkańców była odwrotna. Sta-
bilną formą błysnął Błażej Mendrek, 
który w obu biegach w tej kategorii 
zajął 3 miejsce.

W rywalizacji Nordic Walking ko-
biet zwycięstwo wywalczyła Roksa-
na Orzyszek, która skutecznie odpar-
ła ataki Iwony Juzof oraz Katarzyny 
Bonev. W kategorii mężczyzn zwy-
cięstwo przypadło Danielowi Ro-
manowskiemu. Chrapkę na 1 miej-
sce mieli także Paweł Słupianek i Ar-
kadiusz Pustówka, jednak ostatecz-
nie wspomniani panowie stanęli od-
powiednio na 2 i 3 miejscu podium. 
Wśród mieszkańców Gminy Brenna 
najlepsza okazała się Marcelina Nitt-
ner-Łysek, najlepszym mieszkańcem 
został natomiast Jan Strach.

  
  Krzysztof Gawlas
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Kolejna odsłona Uphill MTB Beskidy
Bardzo dobra pogoda „przywi-

tała” zawodników podczas kolejnej 
edycji zmagań uphillowych w Bren-
nej. Zawodnicy dzień wcześniej ry-
walizowali w Wędryni, tak więc  
z pewnością odczuwali trudy sobot-
niego ścigania podczas niedzielnej 
rywalizacji. Nie przeszkodziło im to 
jednak walczyć na całego o dobre 

czasy i czołowe lokaty podczas wspi-
naczki na malowniczą Błatnią, gdzie 
była usytuowana meta zawodów. 
Z bardzo dobrej strony, jak zwykle 
zresztą w Brennej, pokazał się miesz-
kaniec naszej gminy – Patryk Mitrę-
ga, który okazał się najszybszym ko-
larzem w całej stawce. Co warte od-
notowania, zawodnik ten był także 

niepokonany dzień wcześniej. Dru-
gi na mecie w Brennej pojawił się 
Czech – Ondrej Rakus, natomiast 
trzeci Krzysztof Grudzień. Wśród ko-
biet rywalizację wygrała Aleksandra 
Andrzejewska przed Małgorzata Ku-
strą-Kapol i Edytą Mróz. 

  Krzysztof Gawlas

Wakacyjne… Sobotnie Treningi Biegowe
Wakacyjne sobotnie poranki  

w Gminie Brenna obfitowały w tre-
ningi biegowe. Naprzemiennie  
w Brennej i Górkach Wielkich zain-
teresowani i zapaleni biegacze tre-
nowali pod okiem wykwalifikowa-
nych zawodników-trenerów, pozy-
skując cenną wiedzę i korzystając  
z doświadczenia prowadzących. So-
botnie Treningi Biegowe w Brennej 
prowadził dobrze wszystkim znany 
Tomasz Kawik, który należy do czo-
łówki biegaczy ulicznych oraz od 

niedawna także i górskich. Pod jego 
bacznym okiem odbyło się kilka bar-
dzo ciekawych treningów. Uczest-
nicy dowiedzieli się między inny-
mi jak efektywnie trenować, na ja-
kie aspekty treningu należy zwró-
cić uwagę oraz jak wyeliminować  
i ustrzec się najczęściej popełnia-
nych błędów powielanych przez po-
czątkujących biegaczy.

Podobnie zajęcia wyglądały  
w Górkach Wielkich, gdzie z ko-
lei sympatycy biegania wzboga-

cali swoją wiedzę pod wodzą rów-
nie znanego w środowisku biego-
wym Tomasza Dybczyńskiego, który 
w przeszłości doprowadził jednego 
ze swoich podopiecznych do tytułu 
Mistrza Polski Juniorów w Biegach 
Górskich. Sam jako czynny zawod-
nik znajduje się w elitarnym gronie 
osób, które przebiegły maraton po-
niżej 3 godzin. Uczestnicy poprzez 
cykl zajęć w ramach wspomnianych 
treningów mogli zapoznać się ze 
specyfiką treningu oraz poznać inny 
warsztat trenerski oraz sposoby bu-
dowania formy biegowej. Mogli tak-
że uzyskać odpowiedzi na nurtujące 
ich pytania związane z treningiem.

Warto odnotować, że kilku 
uczestników biegowych spotkań 
zdecydowało się na udział w 5. Bie-
gu na Bucze, co z pewnością można 
uznać za mały sukces treningowe-
go przedsięwzięcia. Wszyscy z kolei 
biorący udział w Sobotnich Trenin-
gach Biegowych zostali uhonorowa-
ni pamiątkowymi gadżetami.

  Krzysztof Gawlas
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