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Rozpoczęcie roku szkolnego

Nowa tablica pamiątkowa w Górkach 

7. Dolina Leśnicy Bieg o Breńskie Kierpce

W tym numerze:

Gazdo wie Do żynko wi  
Karina i Zdzisław Zbijo wscy 
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Artystyczne Lato  
u Kossaków 2019, str. 21

Drodzy Czytelnicy!
Zawsze mocno, z całej siły cze-

kam na wrzesień. Kiedyś dlatego, że 
zawsze byłam z tych, którzy na tyle 
tęsknią za szkolnym towarzystwem, 
że nie mogą się doczekać rozpoczę-
cia nauki szkolnej, a dziś dlatego, 
że zawsze wierzę, że to będzie czas 
na przerwę, na chwilę odpoczynku. 
I prawie co roku z coraz mniejszym 
zdziwieniem, a coraz większą weso-

łością, stwierdzam, że ta chwila od-
poczynku jest coraz krótsza. Zakoń-
czyliśmy sezon letnich imprez. Ru-
szamy z ofertą edukacyjną OPKiS. 
A w międzyczasie – nowe „Wie-
ści”! Polecam artykuł podsumowu-
jący Lato u Kossaków i oczywiście 
ten dożynkowy. A wszystkim, któ-
rzy będą się od nowa mierzyć z wy-
magającymi szkolnymi obowiąz-

kami życzę dużo sił i determinacji.  
A w tym całym wrześniowym plano-
waniu wszystkich podstawowych  
i dodatkowych zajęć nie zapomnij-
cie o chwili na oddech. Nawet krót-
kiej. Wdech… i wydech…

  Anna Musioł



3 Strona 3

W
ieści znad

 Brennicy

Wieści znad Brennicy

Szanowni mieszkańcy Brennej i Górek

Informacje/Wydarzenia

Miesiąc sierpień już zapisał na kar-
tach  kalendarza swoją historię. Od 
zarania dziejów do niedawnych cza-
sów Polska była krajem rolniczym, 
nie dziwi więc, że głosem ziemi prze-
siąkły jej kultura i jej obyczaje. Sierp-
niowe żniwa zaś stanowiły central-
ny punkt roku, oczekiwany z nadzie-
ją i troską przez rolników. Bogac-
two wróżb i przysłów polskich do-
tyczących pogody na żniwa świad-
czą o znaczeniu tej pory roku. „Ma-
rzec suchy, a mokry maj, zapowiada-
ją żyto jako gaj”. Zofia Kossak pięk-
nie też opisuje postać i zachowanie 
rolnika „(…)Choć rolnik z zawodu 
musi stać się filozofem, bywa, iż nie-
pokój wyciąga go nocą z chaty. Sta-
je, patrzy, skąd wiatr wieje, czy księ-
życ jest czysty, czy leży w lisiej cza-
pie. Z ulgą spogląda w niebo pogod-
ne, przecudne, sierpniowe niebo,  
o szczególnie ciemnym choć prze-
źroczystym błękicie. Wokoło panuje 
cisza, tylko liście topoli trącane nie-
uchwytnym wiatrem szemrzą jakby 
struga wody… Trud rolnika wymaga 
pokoju, oddycha pokojem, żyje na-
dzieją pokoju. Zmieniają się sposoby 
uprawy, traktor wyparł sochę i wołu, 
lecz gleba jest wciąż ta sama, ko-
lejność pór roku nie ulega zmianie. 
Praca rolnika pozostaje odwiecznie 
wpleciona w rytm ziemi(…)”*. Po-
dobnie jak dawniej tak i w tym roku 
nadszedł dla rolników ten szczęśliwy 
dzień, gdy złociste kłosy pokłoniły 
się prosząc o kosę i uprzątnięcie do 
spichlerzy. W ten sposób po raz ko-
lejny doczekaliśmy się starej pieśni 
dożynkowej – „Plon niesiemy, plon”, 
którą zaintonował Zespół Regional-
ny podczas obrzędu dożynkowego. 
Obchodziliśmy bowiem w tym roku 
30-te jubileuszowe Gminne Dożyn-
ki Ekumeniczne. Były one szczególną 
okazją, aby wyrazić słowa wdzięcz-
ności i podziękowania Wszystkim 
rolnikom za ich ciężką pracę  i zebra-
ne tegoroczne plony. Owocem tej 
pracy zasługującej na naszą wielką 
wdzięczność był jak co roku pachną-
cy bochen chleba i złocisty wieniec 
dożynkowy. Podczas tej pięknej uro-
czystości dożynkowej pragnęliśmy 
podkreślić niezwykłą godność rolni-

czego trudu, wynikającą z codzien-
nego obcowania z dziełem stworze-
nia. Rolnicy są też dla nas  wzorem  
dochowania wierności Bogu i wielo-
wiekowej tradycji. Podczas tegorocz-
nych dożynek zwracając się do rol-
ników podkreśliłem: „Drodzy rolni-
cy – Tworzycie kulturę wsi, w której 
obok nowoczesnych rozwiązań,  ja-
kie niosą czasy, pokazujecie jak do-
bry gospodarz potrafi łączyć nowe 
z tradycją. Pozostawiacie miejsce 
na rzeczy dawne, uświęcone i po-
twierdzone przez prawdę wieków. 
Miłość rolnika do ziemi jest też fila-
rem narodowej tożsamości. Pragnie-
my dziś oddać hołd miłości rolników 
do ziemi, bo ta miłość zawsze sta-
nowiła mocny filar, na którym opie-
rała się nasza narodowa tożsamość. 
Z wdzięcznością i szacunkiem chyli-
my głowę przed Wami, Drodzy Rolni-
cy, którzy użyźniacie ziemię potem 
czoła, podejmując ciężki trud służby 
dla naszej ziemi.  Niech Bóg błogo-
sławi pracy waszych rąk”. Naszą jubi-
leuszową uroczystość uświęcili swo-
ją obecnością księża biskupi obu na-
szych wyznań, ks. prof. Józef Bud-
niak i księża naszych parafii, którzy 
wspólnie pobłogosławili tegoroczny 
chleb i wieniec dożynkowy. Zaś licz-
nie przybyli goście i delegacje podzi-
wiali i oklaskiwali uczestników pięk-
nego i barwnego korowodu dożyn-
kowego. Przy tej okazji serdecznie 
dziękuję wszystkim za trud organi-
zacji i przygotowania naszych jubile-
uszowych gminnych dożynek. Sier-
pień obfitował też w wiele innych, 
bardzo ciekawych imprez sporto-
wo-kulturalnych, o których możecie 
dowiedzieć się przeglądając to wy-
danie gazetki. Na uwagę również za-
sługuje obszerna relacja z VII edy-
cji Biegu o Breńskie Kierpce. Podsu-
mowanie drugiego miesiąca waka-
cji to znak, że nadszedł czas powrotu  
i przywitania nowego roku szkolne-
go.  To, że po dwumiesięcznym wy-
poczynku powrót do szkoły nie jest 
łatwy wiemy doskonale. Ten czas 
zawsze mija wszystkim zbyt szyb-
ko. Przed dyrekcją, nauczycielami  
i uczniami nowy rok szkolny. Jest to 
czas kolejnych postanowień i decy-

zji. Dla nauczycieli czas wyznaczania 
nowych zadań. Z okazji inauguracji  
roku szkolnego szczególnie chciał-
bym zwrócić się do pierwszoklasi-
stów, abyście jak najszybciej przy-
swoili i zaakceptowali klimat szkoły. 
Wszystkim pozostałym uczniom ży-
czę, aby szkoła nie była tylko obo-
wiązkiem, ale pozwoliła rozwijać 
swoje talenty i zainteresowania. 
Nauczycielom zaś życzę, by nowy 
rok szkolny przyniósł wiele radości  
w trudnej i odpowiedzialnej, ale nie-
zwykle ważnej pracy.  Drodzy czy-
telnicy, pragnę też poinformować, 
że jesteśmy w okresie zaawansowa-
nych prac inwestycyjnych realizują-
cych zadania drogowe, kanalizacyj-
ne i wodociągowe. Pomimo wielu 
trudności prace postępują zgodnie  
z przyjętym harmonogramem. Po-
nadto chciałbym podziękować 
wszystkim, którzy dostosowali się 
do zaleceń wydanego komunika-
tu dotyczącego zakazu składowa-
nia odpadów komunalnych przy bra-
mie Zakładu Budżetowego. Pojawia-
ją się co prawda jeszcze worki z od-
padami pod nową bramą, ale liczę, 
że po zainstalowaniu nowych ka-
mer będziemy w stanie i te wyelimi-
nować. Drodzy mieszkańcy, apelu-
ję abyśmy wspólnie wzięli odpowie-
dzialność za edukację osób, które 
podrzucają śmieci w różne miejsca, 
na przykład na przystanki autobu-
sowe. Uczmy wrażliwości, wspólnie 
dbając o czystość naszej Gminy. Po-
zdrawiam, do następnego spotkania. 

 Jerzy Pilch   

*„Rok Polski” Zofia Kossak, 2017 r., str. 113, 114 ” 
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Życzenia

Wójt Gminy Brenna 
         

  Jerzy Pilch 

W związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego Dyrekcji, 

wszystkim Nauczycielom, Uczniom, Rodzicom oraz Pracownikom oświaty,  

składam najserdeczniejsze życzenia, aby nowy rok szkolny był pełen sukcesów 

zarówno w zdobywaniu wiedzy, pracy zawodowej, jak i w życiu osobistym. 

Nowy rok szkolny 
Rozpoczęcie roku szkolnego to 

zawsze przełomowy czas. Dla nie-
których czas powrotu do wielu 
obowiązków i wyzwań, dla innych 
to nowy początek. Tegoroczne wa-
kacje i tak były dłuższe, niż zwykle, 
bo trwały aż 72 dni! Nikt nie ma po-
wodu do narzekania. W tym roku 
Wójt Gminy Brenna uczestniczył  
w inauguracji roku szkolengo w SP 
2 w Brennej. 

Wszystkim uczniom życzymy sa-
mych najlepszych ocen i wytrwało-
ści w walce o wzorowe zachowanie, 
a nauczycielom cierpliwości i od-
wagi w codziennym nauczycielskim 
trudzie.

   Powodzenia!
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Nowi dyrektorzy jednostek oświatowych

W nowym roku szkolnym dwie 
placówki oświatowe w Gminie 
Brenna mają nowych dyrektorów. 
Zmiana dyrektorskiej warty nastą-
piła w Szkole Podstawowej w Gór-
kach Wielkich oraz w Przedszkolu 
Publicznym nr 1 w Brennej.

Wybór nowych dyrektorów był 
efektem odejścia na emeryturę 
dotychczasowych sterników tych 
oświatowych placówek czyli Marii 
Greń – dyrektora Przedszkola Pu-
blicznego nr 1 w Brennej oraz Ka-
rola Niedźwieckiego – dyrekto-
ra Szkoły Podstawowej w Górkach 
Wielkich. Z ogłoszonych konkursów 
zwycięsko wyszli Katarzyna Szwe-
blik-Szymczyk, która została dyrek-

torem Przedszkola Publicznego nr 1 
w Brennej oraz Marcin Janasik, który 
objął funkcję dyrektora Szkoły Pod-
stawowej w Górkach Wielkich. Nowi 
dyrektorzy to doświadczeni, wyso-
ko wykwalifikowani i cenieni peda-
godzy, od wielu lat wykonujący za-
wód nauczyciela i długo związani  
z oświatowymi placówkami, który-
mi obecnie kierują. Oboje nie tyl-
ko od podszewki znają więc niuan-
se pracy pedagogicznej ale także 
doskonale orientują się w realiach 
powierzonego im przedszkola oraz 
szkoły. - Dotychczasowy przebieg 
zawodowej kariery pani Katarzyny 
Szweblik-Szymczyk i pana Marcina 
Janasika oraz ich wielkie zaangażo-

wanie w niełatwą pracę nauczycie-
la wskazują na to, że oboje będą do-
brymi dyrektorami. Dlatego jestem 
spokojny o to, że zarówno Przed-
szkole Publiczne nr 1 w Brennej jak 
i Szkoła Podstawowa w Górkach 
Wielkich nadal będą wzorowymi 
placówkami oświatowymi – mówi 
wójt Gminy Brenna Jerzy Pilch.

Dodajmy, że ponieważ zgodnie  
z prawem dyrektor gminnej pla-
cówki oświatowej nie może być jed-
nocześnie radnym tej gminy, więc 
Marcin Janasik zrezygnował z zasia-
dania w Radzie Gminy Brenna, któ-
rej był przewodniczącym.

  S. Horowski
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Uroczystość odsłonięcia nowej tablicy  
pamiątkowej w Górkach Małych

Jadąc główną drogą w kierunku 
Brennej, po prawej stronie, w Gór-
kach Małych od wielu lat stoi po-
mnik upamiętniający góreckie  ofia-
ry II wojny światowej.  Pierwsza ta-
blica  pojawiła się w tym miejscu 
ponad pięćdziesiąt lat temu. Czas 
jak wiadomo, nie tylko leczy rany, 
ale także, z biegiem lat, niszczy pa-
miątkowe obeliski. Dlatego też po-
stanowiono wstawić nową tabli-
cę, aby pamięć o zamordowanych 
nie odeszła w zapomnienie. Jej uro-
czyste odsłonięcie  miało miejsce 2 
września w samo południe. Uczest-
niczyli w nim Wójt Gminy Brenna 

Jerzy Pilch, przedstawiciel Instytu-
tu Pamięci Narodowej Jan Kwaśnie-
wicz z Oddziałowego Biura Upa-
miętniania Walk i Męczeństwa, Za-
stępca Wójta Gminy Brenna Dariusz 
Jakubiec, Dyrektor Szkoły Podsta-
wowej w Górkach Wielkich Marcin 
Janasik, Ks. Proboszcz Roman Ber-
ke, radni gminy,  młodzież z druży-
ny pożarniczej OSP w Górkach oraz 
mieszkańcy Górek. 

Podczas uroczystości odśpiewa-
no hymn Polski, złożono kwiaty pod 
pomnikiem, a Wójt Gminy wygłosił 
okolicznościowe przemówienie. 

„Choć dziś czujemy się bezpiecz-

ni, nie znaczy to, że możemy tego 
poczucia nadużywać. Niech zadu-
ma nad tragicznymi losami tego 
6-letniego kataklizmu pozwoli  
z większym szacunkiem spojrzeć na 
drugiego człowieka, szukać tego co 
łączy, a nie dzieli i żyć z poczuciem 
odpowiedzialności za wolność, któ-
ra została tak ofiarnie wywalczona. 
Pragnę z tego miejsca zaapelować: 
Bądźmy orędownikami wolności  
i pokoju.”*

*fragment przemówienia Wójta 
Jerzego Pilcha 
                                                         

  K.M.
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Budowa kanalizacji sanitarnej  

w Górkach Wielkich

Remont fragmentu ul. Jatny w Brennej

Utrudnienia w ruchu drogowym  
na ul. Jatny w Brennej

Gmina Brenna podpisała umo-
wę z firmą RYSZKA WITOLD FIRMA 
USŁUGOWO – HANDLOWA, z siedzi-
bą w  Ustroniu, na „Budowę kana-
lizacji sanitarnej bez przyłączy do-
mowych w Górkach Wielkich Robo-
ty zgodnie z zawartą umową oraz 
harmonogramem rzeczowo-finan-
sowym przeprowadzone zostaną 
do września 2020 roku. Ze wzglę-
du na zróżnicowane położenie wy-
sokościowe obszaru opracowania  
w projekcie przyjęto rozwiązanie 
budowy sieci kanalizacji sanitarnej 
w systemie grawitacyjnym i ciśnie-
niowym. W ramach zadania  planuje 
się wykonać sieć kanalizacyjną gra-
witacyjną o łącznej długości 7.484,0 
mb oraz ciśnieniową o łącznej dłu-
gości 198,5 mb. Inwestycja realizo-
wana będzie w Górkach Wielkich 
przy ulicach Malinowej, Granicz-
nej, Aroniowej, Agrestowej, Azalio-

wej, Porzeczkowej, Dobrej, Miłej, 
Kwiatowej, Furmańskiej oraz na od-
cinkach ulic Nowy Świat, Wiejskiej, 
Zalesie i Sadowej. W rejonie skrzy-
żowania ulic Nowy Świat i Malino-
wej zaprojektowano sieciową prze-
pompownię ścieków P2, która bę-
dzie rurociągiem ciśnieniowym tło-
czyć ścieki do nowo wybudowane-
go kolektora grawitacyjnego zloka-
lizowanego na poziomie ok. 327 m 
n.p.m.  

Ważną kwestią jest to, że inwe-
stycja gminna dotyczy tylko sie-
ci kanalizacji sanitarnej, bez przy-
łączy do budynków. W związku  
z tym dopiero po zakończeniu ro-
bót budowlanych i oddaniu sie-
ci kanalizacyjnej do użytku miesz-
kańcy objęci skanalizowanym ob-
szarem będą mogli wykonać przy-
łącza kanalizacyjne do swoich bu-
dynków mieszkalnych na podsta-

wie warunków technicznych wy-
konania przyłącza wydanych przez 
Zakład Budżetowy Gospodarki Ko-
munalnej w Brennej. Na wykona-
nie przyłączy do kanalizacji sanitar-
nej mieszkańcy będą mogli uzyskać 
dotację z Gminy Brenna maksymal-
nie do 10 tys. zł. Koszt dofinanso-
wania będzie ustalony jako kwota 
dopłaty do 1mb wykonanego przy-
łącza w wysokości przyjętej przez 
Radę Gminy uchwałą dotyczącą za-
sad dotowania kosztów inwestycji 
z zakresu ochrony środowiska i go-
spodarki wodnej. Dzięki zrealizowa-
nemu zadaniu do sieci kanalizacyj-
nej będzie możliwość podłączenia 
143 budynków.

Koszt robót budowlanych, zgod-
nie ze złożoną ofertą wynosi brutto 
5.434.972,52 zł.

 
  UG Brenna

1 sierpnia 2019 roku Gmina Bren-
na podpisała umowę z firmą INSTAL 
CYMOREK Spółka jawna, na wyko-
nanie robót budowlanych obejmu-
jących remont fragmentu ul. Jatny 
(długości ok. 100 m) wraz z budową  
kanalizacji deszczowej, zakończo-
nej wylotem brzegowym do poto-
ku Jatny. Równocześnie przebudo-
wany zostanie fragment sieci gazo-

wej średniego ciśnienia  oraz rozbu-
dowana sieć kanalizacji sanitarnej, 
zgodnie z projektem budowlano-
wykonawczym, specyfikacją tech-
niczną wykonania i odbioru robót, 
przedmiarem robót. W ramach prac, 
oprócz remontu odcinka drogi wy-
konany zostanie również  remont 
chodnika oraz zjazdów i miejsc po-
stojowych, a także umocnienie dna 

skarp potoku Jatny w miejscu pro-
jektowanego wylotu. Roboty reali-
zowane będą od września do koń-
ca października 2019r. Koszt robót 
budowlanych, zgodnie ze złożoną 
ofertą wynosi brutto 423.029,75 zł. 
 
  UG Brenna

 Szanowni Państwo,
Informujemy, że ze względu na konieczność wykonania prac związanych z remontem  

ul. Jatny w Brennej w okresie od 2.09.2019 r. do 31.10.2019 r. będą utrudnienia  
w ruchu drogowym na odcinku ok. 100 m od posesji nr 28 do posesji nr 6. (okolice Pensjonatu „Hawana” )     

         Za utrudnienia przepraszamy.
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Przestrzeń w Centrum Brennej  
i w Brennej Spalonej – rozszerzone konsultacje

Urząd Gminy Brenna przystą-
pił do projektu „Szkoła Świadome-
go Planowania 2.0” celem wzmoc-
nienia i pogłębienia konsultacji 
społecznych podczas opracowania 
miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego dla jedno-
stek strukturalnych Brenna Spalona 
i Brenna Centrum. Projekt składa się 
z pięciu etapów konsultacji i trwać 
będzie do końca grudnia. 

Pierwszym etapem pogłębio-
nych konsultacji będzie przepro-
wadzenie czterech spacerów ba-
dawczych w centrum Brennej dla 
mieszkańców i turystów zaintere-
sowanych zagospodarowaniem te-
renu w centrum Brennej. Spotka-
nia połączone z rozmową o wspól-
nej przestrzeni z urbanistą będą or-
ganizowane w dniach 7 i 14 wrze-
śnia br. Aby wziąć w nich udział na-
leży skontaktować się telefonicznie 
z tut. Urzędem. Więcej szczegóło-
wych informacji znajdą Państwo na 
plakacie dotyczącym tego wydarze-
nia.

Drugim etapem pogłębionych 
konsultacji będzie udostępniona na 
stronie internetowej Urzędu Gmi-
ny mapa interaktywna tzw. geo-
ankieta. Użytkownikiem geoankie-
ty może być każdy, kto nie ma cza-
su pojawić się na kolejnych spotka-
niach, a chce wziąć czynny udział  
w kształtowaniu przestrzeni  Bren-
nej Centrum i Brennej Spalonej. 

Trzeci etap pogłębionych kon-
sultacji to przeprowadzenie 20 wy-
wiadów indywidualnych z przedsię-
biorcami prowadzącymi działalność 
gospodarczą na obszarze objętym 
do sporządzenia nowego miejsco-
wego planu zagospodarowania 
przestrzennego.

Czwarty etap pogłębionych kon-
sultacji to udział zainteresowanych 
osób w warsztacie konsultacyjnym 
pozwalającym na wyrażenie opinii, 
określenie priorytetów i wypraco-
wanie możliwych rozwiązań. 

Ostatni, piąty etap pogłębio-

nych konsultacji to udział wszyst-
kich zainteresowanych w spotkaniu 
konsultacyjnym podsumowującym 
wcześniejsze etapy konsultacji.

Pogłębione konsultacje stano-
wią wkład do utworzenia koncepcji 
architektoniczno-urbanistycznej. 
Mają na celu poznać opinie miesz-
kańców, turystów, osób prowadzą-
cych działalność gospodarczą. Sta-
nowią dodatek, który ma ułatwić 
utworzenie planu, wypracować 
pewne rozwiązania przed jego ofi-
cjalnym wyłożeniem, wymaganym 
przepisami prawa. Nie jest to trady-
cyjna procedura służąca do utwo-
rzenia i uchwalenia miejscowe-
go planu zagospodarowania prze-
strzennego. Projekt w tak szerokiej 
formie nie byłby możliwy do sfinan-

sowania ze środków budżetowych, 
dlatego jest w całości finansowany 
ze środków Unii Europejskiej. 

Bieżące informacje o projekcie 
zamieszczane są na stronie interne-
towej Urzędu Gminy (zakładka Stre-
fa Mieszkańca -> Inwestycje-> Za-
planuj Centrum Brennej), a ogłosze-
nia o terminach spotkań również 
na profilu facebook Gminy Brenna.  
Z uwagi na ograniczoną ilość osób 
mogących brać udział w niektórych 
etapach konsultacji wprowadzono 
telefoniczną rejestrację.

Już dziś zapraszamy wszyst-
kich chętnych do wzięcia udziału  
w pierwszym etapie konsultacji 
czyli spacerze badawczym.

  UG Brenna
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Będzie nowy sprzęt dla strażaków

Strażacy z OSP Brenna Centrum 
otrzymają w tym roku nowy sprzęt 
w postaci hydraulicznego zestawu 
narzędzi do ratownictwa technicz-
nego. Dlaczego ten zakup jest bar-
dzo ważny i potrzebny oraz skąd 
pochodzić będą pieniądze na tę in-
westycję?

Z przygotowanego przez Stowa-
rzyszenie Wspierania Inicjatyw Go-
spodarczych „Delta Partner” „Ra-
portu o stanie Gminy Brenna za rok 
2018” wynika, że w ubiegłym roku 
na terenie Górek i Brennej miało 
miejsce 241 strażackich interwen-
cji. Najwięcej z nich, bo 190 to za-
grożenia miejscowe (między inny-
mi w transporcie drogowym, zwią-
zane z uszkodzeniami infrastruk-
tury komunalnej czy wynikające  
z silnych wiatrów, przyborów wody, 
opadów śniegu i deszczu). Do po-
żarów straż ruszała w Gminie Bren-
na 27 razy, a 24 ubiegłoroczne alar-
my były fałszywe. „Raport o stanie 
Gminy Brenna za rok 2018” powołu-
jąc się na dane Państwowej Straży 
Pożarnej informuje, że alarmy fał-
szywe to w zdecydowanej większo-
ści efekt wadliwych zgłoszeń płyną-
cych z instalacji systemów przeciw-
pożarowych oraz alarmów wszczy-
nanych „w dobrej wierze”. Fałszy-
we alarmy będące efektem czyje-
goś złośliwego działania to jednost-
kowe przypadki. Jak więc widać  
z przytoczonych danych, nad Bren-
nicą pracy strażakom nie brakuje.

W Gminie Brenna funkcjonu-
ją trzy jednostki OSP: Brenna Cen-
trum, Brenna Leśnica oraz Górki 
Wielkie. Zgodnie z Ustawą o ochro-
nie przeciwpożarowej lokalny sa-
morząd finansuje zadania związa-
ne z zabezpieczeniem gotowości 
bojowej jednostek OSP działają-
cych na jego terenie. Chodzi tu na 
przykład o koszty energii elektrycz-
nej, wody, ścieków i gazu, o remon-
ty budynków, remonty i przeglądy 
techniczne samochodów pożarni-
czych i sprzętu przeciwpożarowego 
czy ubezpieczenie członków OSP 
biorących udział w akcjach, ćwicze-

niach i szkoleniach. Prócz tego lo-
kalny samorząd może wspierać jed-
nostki OSP dotacjami na zakup sa-
mochodów pożarniczych czy sprzę-
tu przeciwpożarowego i ratunko-
wego. - Praktycznie co roku przezna-
czamy z naszego budżetu pieniądze 
na to, aby poprawić bezpieczeństwo 
mieszkańców oraz turystów poprzez 
poprawę wyposażenia naszych jed-
nostek Ochotniczej Straży Pożarnej. 
W efekcie w ostatnich latach bar-
dzo poprawił się ich park maszyno-
wy – w każdej jednostce jest albo fa-
brycznie nowy samochód albo wóz 
znacznie młodszego rocznika. Cie-
szę się, że w ten sposób, przy współ-
pracy z radnymi, udało się mi speł-
nić oczekiwania naszych strażaków, 
które – czego miałem świadomość 
– były wobec mnie dość wysoko za-
wieszone – mówi wójt Jerzy Pilch. 
Dodaje on, że również w tym roku 
gminny budżet wesprze inwesty-
cję mającą poprawić stan wyposa-
żenia OSP. Konkretnie chodzi o hy-
drauliczny zestaw narzędzi ratowni-
czych do ratownictwa techniczne-
go dla OSP Brenna Centrum. Jego 
zakup ma bardzo konkretne uza-
sadnienie. Otóż, jak informuje ko-
mendant gminny OSP Józef Ferfec-
ki, jednostka OSP Brenna Centrum 
jest przewidziana do włączenia  
w Krajowy System Ratowniczo-Ga-
śniczy, w skład którego z terenu 
Gminy Brenna wchodzi obecnie tyl-
ko OSP w Górkach Wielkich. - Celem 
jest zwiększenie zasięgu sieci pod-
miotów Krajowego Systemu Ratow-
niczo-Gaśniczego w zakresie czasu 
dojazdu do zdarzeń, co ma wpływ 
na poprawę bezpieczeństwa miesz-
kańców i turystów przebywających 
na terenie Gminy Brenna jak i całe-
go Powiatu Cieszyńskiego. Norma-
tyw wyposażenia i wyszkolenia jed-
nostek włączonych do KSRG jest wyż-
szy względem pozostałych OSP. Aby 
sprostać tym wymaganiom koniecz-
ne jest doposażenie OSP Brenna Cen-
trum w hydrauliczny zestaw narzędzi 
ratowniczych do ratownictwa tech-
nicznego – wyjaśnia komendant Jó-

zef Ferfecki.
Wspomniany sprzęt jeszcze  

w tym roku trafić ma do OSP Bren-
na Centrum. Koszt jego zakupu to 
65 tysięcy zł, z czego 30 tysięcy zł 
pochodzić będzie ze środków Mi-
nisterstwa Spraw Wewnętrznych  
i Administracji, 25 tysięcy zł z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Ka-
towicach, a 10 tysięcy zł z budżetu 
Gminy Brenna. - Bardzo się cieszę, że 
jednostka OSP Brenna Centrum czy-
ni starania o włączenie do Krajowe-
go Systemu Ratowniczo-Gaśnicze-
go między innymi z uwagi na fakt, że  
w planie jest przecież duża inwestycja 
turystyczna na terenie naszej Gmi-
ny. Jeżeli wzrośnie liczba odwiedza-
jących nas turystów, to bardzo waż-
ne jest, aby zapewnić im odpowied-
ni poziom bezpieczeństwa, a włącze-
nie OSP Brenna Centrum do Krajowe-
go Systemu Ratowniczo-Gaśnicze-
go z pewnością się do tego przyczyni  
z uwagi na fakt, że takie jednostki są 
lepiej wyposażone i wyszkolone oraz 
jako pierwsze otrzymują alarmowe 
informacje. Oczywiście jednocześnie 
wzrośnie także poziom bezpieczeń-
stwa naszych mieszkańców. I trzecia, 
również istotna, kwestia. Jednostki 
wchodzące w skład KSRG mają tak-
że kwalifikacje do zabezpieczania 
imprez masowych, a takich w naszej 
Gminie nie brakuje. Teraz możemy 
korzystać jedynie z pomocy OSP Gór-
ki Wielkie. Gdy dołączy do niej OSP 
Brenna Centrum, strażacy z Bren-
nej odciążą w tym zakresie kolegów  
z Górek – mówi wójt Jerzy Pilch.

  S.Horowski
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Polsko-czeska współpraca 
18 lipca 2019r. w Czeskim Cie-

szynie odbyło się 7. posiedzenie Eu-
roregionalnego Komitetu Sterują-
cego w ramach Programu INTERREG 
V-A Republika Czeska - Polska, któ-
ry zatwierdził do dofinansowania  
w ramach Funduszu Mikroprojek-
tów Euroregionu Śląsk Cieszyński, 
dwa projekty przygotowane przez 
Gminę Brenna tj.: Brenna Píse-

čná - partnerstwo w działaniu oraz  
w drodze do pracy.

Projekt pn.: Brenna Písečná - 
partnerstwo w działaniu, bazuje na 
dotychczasowej współpracy z Gmi-
ną Písečná, jednak w ramach tego 
projektu współpraca będzie prze-
biegała w zupełnie nowym obsza-
rze. Jak do tej pory nasze wspól-
ne działania miały charakter spor-

towo-rekreacyjny, bazowały na ak-
tywności mieszkańców, wizytach, 
spotkaniach i imprezach, które 
mogły być prowadzone dzięki no-
wej infrastrukturze jaka pojawiła 
się przy Szkole Podstawowej nr 2  
w Brennej  - statek piracki oraz bo-
isku do street workout’u w Gminie 
Písečná. 

  UG Brenna

Punkt kasowy w Górkach Wielkich
W dniu 12.09.2019r.(tj. czwartek)

w portierni Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej

w Górkach Wielkich (wejście do „zerówki”) będzie czynny

punkt kasowy Urzędu Gminy Brenna. W punkcie w godzinach

od 8.00 do 12.00 będzie można dokonywać wpłat rat podatku

od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz za gosp. odpadami komunalnymi.
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XXI Obchody Dnia Trzeźwości w Gminie Brenna  

– Rodzinny Piknik – Jarowiska 2019
W dniu 17.08.2019 r w ramach 

realizacji GPPiRPA na 2019 r. dwu-
dziesty pierwszy raz została zorga-
nizowana zabawa rodzinna bez al-
koholu. Jak zwykle aura nam do-
pisała co zaowocowało rewelacyj-
nym nastrojem i dobrymi humor-
kami, oczywiści nie zabrakło atrak-
cji i niespodzianek. Cała impreza 
rozpoczęła się Mszą Św. w koście-
le parafialnym pod wezwaniem Św. 
Jana Nepomucena w Brennej Lesni-
cy, otrzymaliśmy błogosławieństwo 
z rąk obecnego duszpasterza trzeź-
wości Diecezji Bielsko-Żywieckiej, 
fundatora części atrakcji ks. Piotra 
Leśniaka, ks. prałata Władysława 
Zązla, gospodarza parafii ks. Pro-
boszcza Andrzeja Filapeka, ks. Ro-
mana Berke oraz oj. Zygmunta Moć-
ko, którym serdecznie dziękuję. Za-
bawa na Jarowiskach rozpoczęła się 
o godzinie 16:00 przywitaniem go-
ści przez Wójta naszej Gminy pana 
Jerzego Pilcha oraz poczęstunkiem 
przygotowanym przez pracowni-
ków Spółdzielni Brenna, spraw-
nie kierowanym przez panią pre-
zes Renatę Naglik. Pyszna grochów-
ka, kiełbaska z grilla, ciasteczka  
i inne smakołyki towarzyszyły nam 
do późnych godzin wieczornych.  
W trakcie imprezy wolontariusze 
oraz Charytatywne Stowarzysze-
nie „Dogonić Czas” przeprowadzi-
li zbiórkę na cel: „Sprzęt dla Domi-
nika”, zebrano łącznie 1288,00 zł za 
co serdecznie dziękujemy ofiaro-
dawcom. Niemałym powodzeniem 
cieszył się również kiermasz książ-
ki używanej. Za pomoc w zbiórce 
książek pragnę podziękować Pani 
Janeczce i Małgosi z naszych gmin-
nych Bibliotek. Wspólna zabawa ta-
neczna przy muzyce zespołu Mu-
sic-Staś poprzedzona równie cu-
downym występem Scholii z Górek 
prowadzonej przez pana Sebastia-
na Uszoka uświetniła nasze świę-
towanie. Malowanie buziek, bań-
ki mydlane, zabawy na dmuchańcu 

i inne atrakcje umiliły czas naszym 
milusińskim, na których buziach 
panował uśmiech i śliczne obrazki. 
Cała zabawa i świętowanie przebie-
gały w  miłej rodzinnej atmosferze,  
o godz. 21. wygasiliśmy świa-
tła i przy blasku świec chwilą ci-
szy wspominaliśmy bliskich, któ-
rzy odeszli lecz pozostali w naszych 
sercach na zawsze. Zabawa trwała-
by pewnie do białego rana gdyby 
nie zmęczenie. 

W tym miejscu pragnę serdecz-
nie podziękować wszystkim oso-

bom, które w jakikolwiek sposób 
przyczyniły się do zorganizowa-
nia, przeprowadzenia i uświetnie-
nia XXI Obchodów Dnia Trzeźwo-
ści w Gminie Brenna. Drodzy przy-
jaciele bez Waszej pomocy nie by-
łoby tak udanej zabawy a praca  
w takim towarzystwie staje się cu-
downym i magicznym czasem.  
 
Z wyrazami szacunku i wdzięczno-
ści Renata Ciemała-Sojka.

Foto: ox.pl
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Magiczne Bucze

Zanim nauczyliśmy się miej-
sca magiczne w ten sposób nazy-
wać, większość z nich już taka była. 
Rzecz jasna z tysiąca różnych przy-
czyn. Wzgórze Bucze, wznoszące 
się nad Górkami Wielkimi do takich 
miejsc z pewnością należy. Ma swo-
ją historię i ma swoją magię. Jed-
no i i drugie związane jest ze zdro-
wiem dzieci. Historia sięga czasów 
międzywojennych i złotego okresu 
polskiego harcerstwa. Magia z całą 
pewnością jest znacznie dawniej-
sza, związana z mikroklimatyczny-
mi właściwościami tego miejsca, ale 
dziś realizuje się we współdziałaniu 
z nowoczesną medycyną.

No dobrze, koniec tajemnic – 
tutaj od wielu lat działa Ośrodek 
Leczniczo-Rehabilitacyny „Bucze”,  
w którym wiedza wykwalifikowane-
go personelu wspomagana innowa-
cyjnymi medycznymi technologia-
mi przywraca zdrowie kolejnym po-
koleniom najmłodszych. Ktoś po-
wie – jakaż to magia? Lekarze i per-
sonel wykonują swoją pracę, urzą-
dzenia do inhalacji działają spraw-
nie, haloterapia także robi swoje; 
owszem, jest w tym zabiegu pew-
na mgiełka, ale żeby było w tym coś 
nadzwyczajnego? Przesada.

A jednak: to nie przypadek, 
że dzieci, które były pacjentami 
Ośrodka przed dwudziestu-trzy-

dziestu laty przywożą to obecnie 
swoje dzieci, także nie przypadek, 
iż rodzice pacjentów wymagają-
cych powtarzalnych kuracji wybie-
rają co roku właśnie Bucze. Oczy-
wiście minione lata były okresem, 
kiedy Ośrodek dzięki wsparciu wie-
lu instytucji, a przede wszystkim 
Urzędu Marszałkowskiego  woj. Ślą-
skiego, oraz fundacji i organizacji 
pozarządowych, jak fundacja Jur-
ka Owsiaka, poszerzał zakres swo-
jej działalności, unowocześniał pro-
cedury lecznicze, wzbogacał bazę 
sprzętową, ale bez tej odrobiny ma-
gii nie byłoby tak przyjaznej dzie-
ciom atmosfery. Nie jest żadnym 
odkryciem stwierdzenie, iż dzie-
ci wspaniale reagują na okazane 
im serce, niemniej warto tę z po-
zoru banalną prawdę tutaj przy-
pomnieć. Dlaczego? To oczywiste, 
owo serce jest niemożliwym do za-
stąpienia składnikiem magii Bucza 
i wie o tym cały personel Ośrodka, 
począwszy od pań salowych, dba-
jących o czystość, poprzez panie  
w kuchni, potrafiące przygoto-
wać posiłek dostosowany do naj-
bardziej wymagającej diety, średni 
personel medyczny – pielęgniarki  
i rehabilitanci, aż po lekarzy, którzy 
oprócz wiedzy potrafią także spo-
żytkować swoje instynkty opiekuń-
cze. Dla porządku dodam jeszcze, 

że w czasie roku szkolnego na Bu-
czu działa także szkoła, chroniąca 
dzieci w odpowiednim wieku przed 
zgubnymi skutkami trzytygodnio-
wej (tyle bowiem trwa turnus) prze-
rwy w nauce.

Czego zatem mogłoby mogło-
by jeszcze brakować małym pacjen-
tom odzyskującym tu zdrowie do 
pełnego dobrostanu? Odpowiedź 
jest prosta: zabawy. Jednak i o tym 
pomyślał zarząd Bucza. Tak więc są 
tu  place zabaw, boisko do piłki noż-
nej i siatkowej, a także wiele mniej-
szych urządzeń i zabawek, uprzy-
jemniających pobyt w tej placów-
ce leczniczej. Ponadto odbywają się 
niezwykle interesujące wyprawy, 
posiadające także walor edukacyj-
ny, do różnych miejsc związanych  
z lokalnymi zwyczajami, rzemio-
słem, a nade wszystko do Muzeum 
Zofii Kossak oraz do Centrum Kultu-
ry noszącego imię wielkiej pisarki. 
Tu, powracając do zdrowia, nikt nie 
ma prawa się nudzić, a magia, tak-
że otaczającego OL-R Bucze piękne-
go lasu, jest o krok. Wystarczy mieć 
oczy otwarte.      
    
Dyrekcja Ośrodka  Leczniczo-Reha-

bilitacyjnego „Bucze” sp. z o. o   
w Górkach Wielkich dr n. med.  

Maria Darlewska-Turant      
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Wielki dzień pszczół
Na świecie żyje około 19 200 ga-

tunków pszczół. Te niezwykłe ma-
leństwa mają istotne znaczenie dla 
rolnictwa, ogrodnictwa i działów 
związanych z uprawą roślin. Dzię-
ki nim wyżej wymienione działy go-
spodarki mogą poszczycić się swo-
imi plonami. Jak się okazuje więk-
szość gatunków pszczół nie produ-
kuje miodu, a ich rola skupia się wy-
łącznie na zapylaniu roślin. Jedną  
z najbardziej znanych pszczół jest 
pszczoła miodna, która tworzy roje  
i produkuje miód. Mniej znanym ga-
tunkiem jest dzika pszczoła murar-
ka, która prowadzi samotniczy tryb 
życia, zasiedla drobne szczelinki  
i nie wytwarza miodu. Jest bez-
pieczna dla osób posiadających 
alergię na jad pszczeli, ponieważ 
przyroda nie wyposażyła ich w me-
chanizm obronny w postaci żą-
dła. Niestety wraz z rozwojem rol-
nictwa, a dokładnie stosowanych 
w nim oprysków, zauważono spa-
dek populacji wszystkich gatun-

ków pszczół. Pszczoła jest owadem 
szczególnie wrażliwym na działanie 
substancji chemicznych, a stosowa-
ne w rolnictwie środki ochrony ro-
ślin powodują ich masową zagładę. 
Także stosowane herbicydy w przy-
domowych ogródkach w celu wy-
eliminowania niepożądanych roślin 
powodują ich śmierć. Wiele osób 
w celu zachowania nieskazitelnej 
„murawy” dokonuje oprysku traw-
nika, przez co giną te pożyteczne 
owady. Aby pomóc im przetrwać 
każdy z nas może coś dla tych ma-
łych stworzeń zrobić. Wystarczy wy-
konać domek dla owadów i wyłożyć 
go trzciną lub założyć w przydo-
mowym ogródku łąkę kwietną wol-
ną od oprysku. Domek dla owadów 
m.in. dla dzikich pszczół murarek 
można wyłożyć również kawałkami 
drewna z nawierconymi otworami, 
cegłą ze szczelinkami, lub innym 
materiałem z otworkami, w których 
murarka będzie mogła się zasiedlić. 
Inwestycja w taki domek jest nie-

samowitą atrakcją dla dzieci, które 
bez obaw przed użądleniem mogą 
zbliżyć się do murarek na odległość 
kilku cm i podziwiać ich pracę. Je-
śli zabraknie pszczół zabraknie tak-
że nas ludzi dlatego pomóżmy im 
przetrwać w świecie tak bardzo 
zmienionym przez człowieka.  

  UG Brenna

Komunikat Zakładu Budżetowego
Przypominamy, że w ramach świadczonych przez Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej  

w Brennej usług, odpady komunalne odbierane są  sprzed posesji  

w dniach wyznaczonych harmonogramem.

W związku z ogrodzeniem i zamknięciem od lipca 2019 r. terenu przy ZBGK pozostawianie 
odpadów przy siedzibie Zakładu poza godzinami pracy jest niemożliwe.

Odpady inne niż zmieszane komunalne tj: trawa, odpady wielkogabarytowe, 
odpady remontowo-budowlane, mogą być odebrane po wcześniejszym uzgodnieniu  

z Zakładem za dodatkową opłatą.

Wciąż pojawiają się jeszcze worki z odpadami pod nową bramą. 
Prosimy o dostosowanie się do nowych warunków.  Wspólnie weźmy odpowiedzialność za edukację osób, 

które podrzucają śmieci w różnych miejscach, na przykład na przystankach autobusowych. 
Uczmy wrażliwości, wspólnie dbając o czystość naszej Gminy.     

ZABRANIA SIĘ! pozostawienia odpadów przed zamkniętą bramą Zakładu.
 

         ZBGK
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Eko-Wieści
Miejska Spółka SKO-EKO Sp. z o.o.  

przypomina: Sedes to nie kosz na śmieci!

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

Miejska Spółka SKO-EKO Sp.  
z o.o. przypomina o kilku prostych 
zasadach – jak korzystać  z sie-
ci kanalizacji sanitarnej, do któ-
rej podłączone są nieruchomo-
ści odprowadzające ścieki do miej-
skiej oczyszczalni ścieków w Sko-
czowie.  Mieszkańcy Gminy Bren-
na, których ścieki płyną do Sko-
czowa,  wraz z fakturami rozlicza-
jącymi ilość odprowadzanych ście-
ków otrzymają ulotkę „ Rysunkowe-
go poradnika użytkownika toalet”. 
Wszystkich chętnych do zapozna-
nia się z utworem zapraszamy na 
stronę www.sko-eko.skoczow.pl. 

Podstawową zasadą korzysta-

nia z sieci kanalizacji sanitarnej, jest 
nie traktowanie toalet, umywalek, 
zlewozmywaków czy studni kanali-
zacyjnych, jak koszy na śmieci. Nie 
powinniśmy wyrzucać do nich: 
resztek jedzenia, tłuszczy – takich 
jak oleje i smary, odpadów po bu-
dowie – zapraw i farb, środków 
ochrony roślin, lekarstw, igieł me-
dycznych, środków higienicznych  
i opatrunków, szpatułek kosmetycz-
nych, wacików, chusteczek nawilża-
jących, pieluch, podpasek, tampo-
nów, bandaży oraz śmieci stałych, 
opakowań, rajstop i włosów. 

Dlaczego nie powinniśmy tego 
robić?

Śmieci wrzucane do kanali-
zacji sanitarnej powodują zatory  
w odpływach z budynków i w sieci. 
Przyczyniają się do awarii urządzeń  
w przepompowniach sieciowych 
oraz na oczyszczalni ścieków. Co 
więcej, resztki pożywienia stanowią 
pokarm dla szczurów, które uszka-
dzając przewody kanalizacyjne 
mogą podejść do mieszkań. Degra-
dacja sieci kanalizacyjnej na skutek 
podgryzania łączeń rur przez szczu-
ry to zjawisko, z którym mierzą się 
zakłady kanalizacyjne z wielu miast. 
Ponadto, wrzucane do sieci kanali-
zacyjnej różnego rodzaju substan-
cje chemiczne (lekarstwa, przeter-
minowane środki ochrony roślin, 
lakiery, farby, substancje ropopo-
chodne) są szkodliwe dla mikroor-
ganizmów oczyszczających ścieki. 

Usuwanie awarii to spory koszt, 
który opłacają użytkownicy sieci 
kanalizacyjnej, rozliczając rachunki 
za ilość odprowadzanych ścieków. 

Przeczytaj, zastanów się, naj-
mniej kosztuje zmiana przyzwy-
czajeń!

Rysunkowy poradnik opraco-
wany został przez Miejskie Przed-
siębiorstwo Wodociągów i Kanali-
zacji w m.st. Warszawie S.A., które  
w ramach współpracy z Miejską 
Spółką SKO-EKO Sp. z o.o. wyraziło 
zgodę na jego wykorzystanie do ce-
lów edukacyjnych. 

  SKO-EKO
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Czyste powietrze – Brenna
Urząd Marszałkowski Wojewódz-

twa Śląskiego wraz z Urzędem Gmi-
ny Brenna zaprasza wszystkich 
mieszkańców do udziału w spo-
tkaniu informacyjnym dot. ograni-
czania niskiej emisji, które odbę-
dzie się w dniu 16 września 2019 r. 
o godz. 15:30 w sali sesyjnej Urzędu 
Gminy Brenna (ul. Wyzwolenia 77, II 
piętro, p. 21).

W trakcie spotkania mieszkańcy 
będą mieli okazję uzyskać szczegó-
łowe informacje na temat uchwa-
ły antysmogowej dla Województwa 
Śląskiego oraz możliwości otrzy-
mania dofinansowania do wymiany 
źródła ciepła (m.in. w ramach pro-

gramu priorytetowego „Czyste Po-
wietrze”). Omówione zostaną rów-
nież kwestie związane z bezpiecz-
nym użytkowaniem przewodów ko-
minowych.

Prezentacje o ww. tematyce wy-
głoszą przedstawiciele: Wydziału 
Ochrony Środowiska Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Ślą-
skiego, Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach oraz Beskidz-
kiego Cechu Kominiarzy.

Udział w spotkaniach jest bez-
płatny. Nie jest wymagana wcze-
śniejsza rejestracja.

Więcej informacji nt. spotkań 

można uzyskać pod numerami tel.:
- Urząd Gminy Brenna: (33) 8536 

222 wew. 233
- Urząd Marszałkowski Woje-

wództwa Śląskiego: (32) 774 07 28, 
(32) 774 00 99

Spotkania organizowane są  
w ramach projektu zintegrowanego 
LIFE „Wdrażanie Programu ochrony 
powietrza dla województwa mało-
polskiego – Małopolska w zdrowej 
atmosferze” (LIFE-IP MALOPOLSKA 
/ LIFE14 IPE PL 021), którego Woje-
wództwo Śląskie jest Współbenefi-
cjentem.

  UG Brenna

Eko-Wieści	/	Edukacja

Wakacyjni Mistrzowie Czytania
Tegoroczny wakacyjny konkurs 

czytelniczy „Bibliomaniak” 2019 
trwał od 23 czerwca do 26 sierpnia. 
Wzięło w nim udział 28 uczniów ze 
szkół podstawowych i gimnazjal-
nych naszej gminy. Laureatkami zo-
stały Milena Żyłka z Brennej i Nata-
lia Sikora z Górek Wielkich. Uczest-
nicy konkursu przeczytali w sumie 
628 książek. To naprawdę imponu-
jący wynik.

Uroczyste podsumowanie miało 
miejsce w sali sesyjnej Urzędu Gmi-
ny Brenna w dniu 29 sierpnia. Pan 
Wójt Jerzy Pilch wraz z Panią Dyrek-
tor Janiną Herzyk wręczyli wszyst-

kim pamiątkowe dyplomy i nagro-
dy książkowe. Na zakończenie mło-
dzież uczestniczyła w warsztatach 
drukarskich z grupą KALANDER 
Czerpalnia Papieru Katarzyna Ba-
kalarczyk. Prowadzący występowali  
w dawnych strojach rzemieślni-
czych: drukarza oraz zecera. Na po-
czątek Panowie skrótowo przed-
stawili młodzieży historię druku. 
Warsztaty składały się z 3 stano-
wisk: zecerni (ręcznego składu tek-
stu przy użyciu czcionek), drukar-
ni - prasy drukarskiej (drukowania 
certyfikatu uczestnictwa w warsz-
tatach drukarskich) oraz ilustrator-

ni (przygotowywania ilustracji do 
ksiąg). Wykonane certyfikaty zo-
stały potwierdzone pieczęcią lako-
wą i zabezpieczone metodą suche-
go tłoka. 

Gratulujemy wszystkim uczest-
nikom. Rodzicom dziękujemy za za-
chęcanie do czytania i wspieranie 
w rozwoju intelektualnym swoich 
dzieci.

Serdecznie zapraszamy do ko-
rzystania z usług naszych bibliotek 
w nadchodzącym roku szkolnym!

  Biblioteka
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Półkolonie letnie w Szkole Podstawowej  

nr 1 im. Janusza Korczaka
W lipcu odbyła się dwutygo-

dniowa półkolonia letnia dla dzieci 
z naszych dwóch szkół: Szkoły Pod-
stawowej im. J. Korczaka, ul. Leśni-
ca 103 i Szkoły Podstawowej im. J. 
Korczaka, ul. Górecka 223. W letnim 
wypoczynku wzięło udział 26 dzie-
ci. 

Zajęcia odbywały się w godzi-
nach 8:00-14:00. Słoneczna pogo-
da sprzyjała naszym wycieczkom, 
a dobry humor towarzyszył wszyst-
kim co dnia.  Każdy dzień obfitował 
w różnorodne atrakcje. W ramach 
półkolonii odbyły się następujące 
wyjazdy i zajęcia na terenie szkoły. 

Podczas wakacji nie można za-
pomnieć o bezpieczeństwie, dla-
tego dzieciom została zaprezento-
wana pierwsza pomoc medyczna 
przez służbę maltańską.  Podczas 
półkolonii dzieci aktywnie spędza-
ły czas poprzez zajęcia taneczne- 
zumbę, spacery, piesze wycieczki 
m. in na Malinkę, gdzie poznawały 
także walory gospodarstwa agrotu-

rystycznego. 
Podczas letniego wypoczyn-

ku dzieci rozwijały swoją kreatyw-
ność, wyobraźnię i sprawność ma-
nualną poprzez udział w różno-
rodnych warsztatach, m.in. z wy-
robu świec, programowania, ma-
lowania na drewnie. Kolejną atrak-
cją była wizyta w Chlebowej Cha-
cie, jednakże jej charakter był inny 
niż dotychczas. Tym razem ucznio-
wie mieli możliwość obejrzenia 
wozu strażackiego, a potem zosta-
li wezwani do nietypowej „strażac-
kiej akcji”, która miała charakter 
ćwiczeniowy. Trenowali szybkość, 
zwinność, sprawność przy uży-
ciu sprzętu gaśniczego. Cała „ak-
cja” miała oczywiście charakter za-
bawy. Dzieci miały też okazję wziąć 
udział w warsztatach plastyczno-te-
atralnych w Centrum Kultury i Sztu-
ki ,,Dwór Kossaków”. Podczas let-
niego wypoczynku dzieci  odwie-
dził Pan Krystian ze swoim czwo-
ronożnym przyjacielem- pieskiem 

Luną. Dzieci uczestniczyły także  
w zajęciach w Przytulii, gdzie miały 
możliwość poznania ziół rosnących 
w naszym regionie i  posmakowania 
pysznych herbatek. 

Dzięki uprzejmości Straży Po-
żarnej z Brennej Leśnicy  i użycze-
niu miejsca, letni wypoczynek zo-
stał zakończony ogniskiem na Jaro-
wiskach. Na zakończenie uczestni-
cy wypoczynku otrzymali nagrody  
i dyplomy . Mam nadzieję, że wspól-
nie spędzony czas pozostawi w pa-
mięci miłe wspomnienia wakacyj-
nych chwil.  

W imieniu dzieci pragnę po-
dziękować:  Wójtowi Gminy Brenna  
Panu Jerzemu Pilchowi , Pani Dyrek-
tor Szkoły Halinie Gabzdyl- Pilch za 
umożliwienie zorganizowania let-
niego wypoczynku i wsparcie finan-
sowe, a także nauczycielkom:  Alek-
sandrze Kościuczyk i Małgorzacie 
Greń za organizację zajęć i opiekę 
nad uczestnikami wypoczynku.  
 Joanna Skiba-Murach
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Jubileuszowe XXX Dożynki Ekumeniczne 
30 lat temu ludzie, dla których 

ekumenizm był ważny nie tylko  
w wymiarze religijnym, ale też spo-
łecznym, zapoczątkowali pięk-
ną tradycję wspólnego świętowa-
nia końca plonów ponad wyzna-
niowymi podziałami. Wszystkie ko-
lejne władze, zarówno kościelne, 
jak i gminne podtrzymywały tę for-
mę celebrowania, dzięki czemu  
w ostatnią niedzielę sierpnia 2019 r. 
odbyły się XXX Dożynki Ekumenicz-
ne Gminy Brenna. 

Inicjatorami i pomysłodawca-
mi tej idei byli ks. Józef Budniak, 
pastor Erwin Mikler oraz ówcze-
sny Wójt Gminy Brenna – Tadeusz 
Mendrek. Wspólnie ustalili odpo-
wiadającą wszystkim oprawę, która 
trwa w tej wersji niemal niezmien-
nie do dziś. I tak, na Dożynki Eku-
meniczne składa się w pierwszej ko-
lejności msza święta, poranna jutrz-
nia, podczas której prowadzący ob-
rzęd zespół regionalny (obecnie raz 
ZR „Brenna” im. Józefa Macha, raz 
RGPiT „Kotarzanie”) święci dożyn-
kowy bochen chleba. Następnie,  
w godzinach popołudniowych spod 
kościoła ewangelickiego w Bren-
nej-Pinkas rusza barwny dożynko-
wy korowód maszyn rolniczych, 
które z czasem uzupełnili również 
przedstawiciele innych gałęzi go-
spodarki – przedsiębiorcy, działają-
cy na terenie Gminy Brenna. Koro-
wód dociera do Amfiteatru, gdzie 
odbywa się najpierw uroczyste 
przekazanie poświęconego bochna 
chleba oraz pięknego, dożynkowe-
go wieńca Gazdom (pochodzącym 
naprzemiennie z Brennej i Górek), 
a następnie podniosłe, ekumenicz-

ne nabożeństwo, odprawiane przez 
katolickich i ewangelickich du-
chownych, sprawujących posługę 
w breńskich parafiach, których go-
ścinnie wspierają często zaproszeni 
na tę okazję księża spoza Brennej, 
niejednokrotnie również biskupi. 
Kulminacyjnym punktem nabożeń-
stwa jest zawsze poświęcenie chle-
bów, którymi przedstawiciele władz 
Gminy Brenna – wójt, radni oraz po-
zostali obecni urzędnicy – dzielą się 
z przybyłymi mieszkańcami i tury-
stami. Po nabożeństwie rozpoczy-
na się program artystyczny. Wystę-
pują najpierw rodzime, breńskie ze-
społy regionalne, następnie zapro-
szone na tę okazję zespoły z róż-
nych stron Polski i Europy, a czasem 
nawet spoza kontynentu. Dożynki 
kończy festyn, który niejednokrot-
nie trwa do białego rana.

Każdy z tych tradycyjnych punk-
tów znalazł swoje miejsce również 
podczas Jubileuszowych Dożynek 
Ekumenicznych w tym roku. 

Wśród honorowych gości nale-
ży wymienić duchownych: Biskupa 
pomocniczego Diecezji  Bielsko-Ży-
wieckiej kościoła Rzymskokatolic-
kiego, ks. Piotra Gregera, Biskupa 
Diecezji Cieszyńskiej kościoła Ewan-
gelicko-Augsburskiego ks. Dok. Ad-
riana Korczago, Ks. Prof. Józefa Bud-
niaka, ks. Romana Kluza – probosz-
cza parafii ewangelicko-augsbur-
skiej w Brennej, ks. Czesława Szwed 
– proboszcza parafii rzymskokato-
lickiej w Brennej Centrum, ks. An-
drzeja Filapka - proboszcza para-
fii rzymskokatolickiej w Brennej 
Leśnicy, ks. Romana Berke - pro-
boszcza parafii rzymskokatolickiej  

w Górkach Wielkich, ojca Zygmun-
ta Moćko – gwardiana klasztoru 
Franciszkanów w Górkach Wielkich, 
ks. dyrektora Łukasza Grzywocza –  
z  Domu Rekolekcyjnego  na Płach-
cioku, ks. Marka Blindę oraz wika-
riuszy z Brennej – ks. Michała i ks. 
Romana.

Swą obecnością zaszczycili nas 
również: Pan Jan Kawulok – prze-
wodniczący Sejmiku Śląskiego  oraz 
Pani Magdalena Cieślar – radna Sej-
miku Śląskiego, mieszkanka naszej 
Gminy, Starosta Cieszyński – Pan 
Mieczysław Szczurek wraz z prze-
wodniczącym Rady Powiatu – Pa-
nem Stanisławem Kubiciusem.

Nie zabrakło również wysłan-
ników partnerskich miast Gmi-
ny Brenna: Mera miasta Fleur-
baix we Francji Josepha Catteau   
z małżonką, Starosty Babina na Słol-
wacji Martina Matysa z małżonką, 
V-ce starosty  Bystrzycy w Czechach 
Marcela Trzmiela z małżonką, Sta-
rosty Pisecznej w Chechach  Davi-
da Ćmiela z małżonką oraz Starosty 
Raimunda Sikorę z czeskiej Wędryni  
z małżonką. 

Na zaproszenie władz Gminy 
Brenna odpowiedzieli również: Dy-
rektor Regionalnego Ośrodka Kul-
tury w Bielsku-Białej – Pan Lesław 
Werpachowski i Prezes Lokalnej 
Grupy Działania „Cieszyńska Kraina” 
– Pani Dominika Tyrna. 

Lokalny samorząd reprezento-
wali też Radni Powiatowi, a także, 
oczywiście Radni Gminy Brenna,  
z  v-ce przewodniczącym Sewery-
nem Greniem na czele.

Dożynkowy korowód okazał się 
w tym roku wyjątkowo obfity. Jak 



19 Strona 19

W
ieści znad

 Brennicy

Wieści znad Brennicy

Kultura
zawsze prowadziła go konna ban-
dera, którą zapewnili: Adam Chra-
pek, Marian Waliczek oraz Damian 
Greń. Oprócz wozów i bryczek, któ-
re wiozły zaproszonych gości, liczył 
sobie niemal 50 pozycji – maszyn 
rolniczych, scenek rodzajowych,  
i różnego rodzaju fantazyjnych in-
stalacji. Pełen swady komentarz do 
oglądanych dziwów zapewnił kon-
feransjer – Jan Staś, od czasu do 
czasu wspierany ze sceny Amfite-
atru przez Annę Musioł. 

Jeszcze przed obrzędem na sce-
nie pojawił się gospodarz całe-
go wydarzenia – Wójt Gminy Bren-
na Jerzy Pilch, który w uroczystym 
przemówieniu zwracał uwagę na 
ogromną wartość, jaką ma zarówno 
całoroczna praca rolników i przed-
siębiorców, jak i wspólne za nią 
dziękowanie w duchu ekumenii. 
Kilka życzliwych słów do zebranych 
wygłosił również ks. Józef Budniak, 
pełen wdzięczności za podtrzyma-
nie tradycji Dożynek Ekumenicz-
nych. 

Gazdami tegorocznych dożynek 
zostali po raz drugi Karina i Zdzi-
sław Zbijowscy z Górek Wielkich. 
Państwo Zbijowscy gospodarują 
na 6 hektarach ziemi, zajmując się 
głównie hodowlą bydła oraz go-

spodarką leśną. Dożynkowy Gazda, 
przy dźwiękach pieśni „Plon niesie-
my, plon” odebrał na scenie wieniec 
i chleb z rąk Zespołu Regionalne-
go „Brenna” im. Józefa Macha, któ-
ry prowadził obrzęd dożynkowy. 
Podziękował następnie rolnikom za 
ich ciężką i piękną pracę, za zapał, 
za szacunek, którym się wzajemnie 
darzą i trud włożony w wychowanie 
młodego pokolenia rolników, a na-
stępnie oboje, wraz z małżonką, zo-
stali wytańcowani przez zespół. 

Po tym symbolicznym podzięko-
waniu Gazdom rozpoczęło się eku-
meniczne nabożeństwo. Homilię 
wygłosił ewangelicki ks. Biskup Ad-
rian Korczago. A wszyscy duchow-
ni, po wspólnej modlitwie, pobło-
gosławili chleb, który następnie 
przedstawiciele lokalnych władz za-
niosły w ogromny tłum mieszkań-
ców i turystów, który jak niekończą-
ca się rzeka po korowodzie dotarł 
do Amfiteatru.

Na tym zakończyła się część ofi-
cjalna i z wielką przyjemnością, 
choć również z pewnym niepoko-
jem patrząc na ciemniejące nagle 
niebo, przeszliśmy do programu ar-
tystycznego. Na scenie zaprezen-
towali się kolejno: Rodzinna Grupa 
Pieśni i Tańca „Kotarzanie” z Bren-

nej, uczestnicy Międzynarodowe-
go Studenckiego Festiwalu Folklo-
ru, czyli: Zespół Ludowy „Drahan” 
z Kraju Morawskiego w Czechach, 
Zespół Pieśni i Tańca „Vingis” z Wil-
na na Litwie oraz Grupa Folklory-
styczna „A Lanterna” z Licaty na Sy-
cylii. Ponadto piękny, energetyczny 
koncert dał Zespół Folklorystyczny 
„Oravan” z Niżnej na Słowacji. 

Wreszcie, już w deszczu, który ni-
komu jednak nie przeszkadzał, fe-
styn poprowadził zespół „Music 
Staś” z Górek.

XXX Dożynki Ekumeniczne były 
pełne wzruszeń i pięknych emocji, 
niezwykłych artystycznych wrażeń  
i dostarczyły wszystkim wielu nie-
zapomnianych wspomnień. W imie-
niu Ośrodka Promocji, Kultury  
i Sportu Gminy Brenna gorąco dzię-
kujemy ogromnej ilości osób zaan-
gażowanych na wielu poziomach  
w organizację wydarzenia. Trudno 
tu wyliczyć wszystkich, jednak są to 
ludzie od lat mocno wspierający or-
ganizację Dożynek, którzy zawsze  
z otwartym sercem przyjmują nasze 
prośby o pomoc. 

Mamy nadzieję, że, choć będzie 
to trudne, kolejny jubileusz będzie 
jeszcze piękniejszy!

   OPKiS
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Gwiazda Wakacji 2019
Pomimo przelotnego deszczu 

publika dopisała, moc i energia biły 
spod lasu parasoli rozciągającego 
się pod Amfiteatrem w Brennej. Taki 
właśnie był koncert Patrycji Mar-
kowskiej!

10 sierpnia 2019 w breńskim 
Amfiteatrze miało miejsce wyda-
rzenie pt. „Gwiazda Wakacji” - czy-
li koncert gwiazdy polskiej estra-
dy.  Tegoroczną „wakacyjną wisien-
ką na torcie” była Patrycja Markow-
ska wraz z zespołem, która jest jed-
ną z najbardziej rozpoznawalnych  
i popularnych artystek polskiej sce-

ny muzycznej. Jak sama podkreśla, 
kocha grać koncerty i uważa, że to 
najwspanialsza część tego zawo-
du. Patrycja wydała dotąd 7 studyj-
nych albumów, 2 koncertowe oraz 
34 single, z których wiele na dłu-
gi czas podbiło szczyty list przebo-
jów. Breńska publiczność przypadła 
do gustu artystce, a po frekwencji 
można śmiało powiedzieć, że z wza-
jemnością.

Przed Patrycją nie mogło zabrak-
nąć suportów, jako pierwszy wy-
stąpił zespół Rift -  to zespół opie-
rający się na rock’n’rollu, założony  

w Bielsku Białej. W jego skład wcho-
dzi pięciu muzyków, z których każ-
dy może pochwalić się wieloletnim 
doświadczeniem. Wokalistą, a tak-
że autorem tekstów Rift, jest finali-
sta The Voice of Poland - Marcin Na-
wrocki. 

Drugi w kolejności wystąpił zna-
ny już breńskiej publice zespół Gal-
Han, który powstał w 2006 roku. Ze-
spół tworzą muzycy grający ze sobą 
od wielu lat w różnych składach  
i konfiguracjach. Grają rock, grunge 
i bluesa. 

   OPKiS
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Artystyczne Lato u Kossaków 2019

Za nami już 12. edycja Artystycz-
nego Lata u Kossaków. Dziękujemy 
wszystkich uczestnikom spotkań, 
warsztatów, spektakli, konferen-
cji. Cieszymy się, że byliście z nami 
tak licznie. Artystyczne Lato u Kos-
saków zakończył VI Jarmark Kultu-
ry i Sztuki w Górkach Wielkich (31 
sierpnia), na którym była możliwość 
kupienia prac studentów wyższych 
uczelni artystycznych oraz dzieł 
artystów rzeźbiarzy. Przychód ze 
sprzedaży zostanie przeznaczony 
na cele statutowe fundacji.

Artystyczne Lato u Kossaków or-
ganizowane jest w Górkach Wiel-
kich przez Fundację im. Zofii Kossak 
w okresie od czerwca do sierpnia.   
W tym roku wystartowaliśmy 7 
czerwca 2019 roku organizując 
już VIII Warsztaty Działań Kreatyw-
nych. W dniach 7-14 czerwca Gór-
ki Wielkie odwiedzili wykładowcy  
i studenci z 9. wyższych szkół arty-
stycznych z Polski oraz Czech, któ-
rzy poza twórczością własną po-
prowadzili także Graficzną Akade-
mię Umiejętności, czyli bezpłat-
ne warsztaty z prasą graficzną dla 
dzieci, młodzieży i dorosłych z Gmi-
ny Brenna. Tematem przewodnim 
tegorocznych Warsztatów była Fir-
ma portretowa. Było to nawiąza-
nie do twórczości St. I. Witkiewi-
cza, skoligaconego z rodziną Kossa-
ków poprzez małżeństwo z Jadwi-
gą Unrug. Zadania dla studentów 
obejmowały zagadnienia z zakresu: 

ilustracji, grafiki, malarstwa oraz in-
stalacji, z naciskiem na interdyscy-
plinarność w poszukiwanych roz-
wiązaniach. W ramach WDK odbyły 
się także specjalne pokazy młodych 
artystów i ich wykładowców. Każda  
z zaproszonych uczelni prezento-
wała swoją twórczość lub swoją pra-
cownię podczas wieczornego spo-
tkania w ramach Rozmów o Sztuce 
(8-12 czerwca). Pod koniec czerw-
ca odbyły się warsztaty malarskie 
z Adamem Molendą oraz warsztaty 
dla dzieci z robotyki z Misją Robot. 
W lipcu „podróżowaliśmy” do Ne-
palu z Marianną Konieczną oraz do 
RPA i Suazi z Joanną Dragon uczest-
nicząc w przygotowanych przez nie 
slajdowiskach podróżniczych, a 13 
lipca odwiedził nas ponownie Te-
atr Gry i Ludzie ze spektaklem lal-
kowym o Kłopotach Kacperka gó-
reckiego skrzata. 24 lipca w ramach 
cyklu Bajki u Kossaków wystawiono 
spektakl dla dzieci Podróże Balta-
zara Gąbki. Z kolei w ramach Arty-
stycznego Salonu Kossaków odby-
ły się warsztaty ceramiczne Od for-
my do porcelany z Bogdanem Kosa-
kiem.

Na początku sierpnia odbył się 
już XII Międzynarodowy Plener 
Rzeźbiarz oraz letni koncert u Kos-
saków, w tym roku z udziałem Ka-
tarzyny Dendys-Koseckiej (reci-
tal muzyki Edith Piaf ). W tym roku 
świętowaliśmy 130. rocznicę uro-
dzin pisarki. Z tej okazji 10 sierpnia  

w Dworze Kossaków odbyła się kon-
ferencja naukowa. Głównymi orga-
nizatorami konferencji byli: Instytut 
Polonistyki i Neofilologii Uniwersy-
tetu Przyrodniczo-Humanistyczne-
go w Siedlcach oraz Instytut Biblio-
tekoznawstwa i Informacji Nauko-
wej Uniwersytetu Śląskiego w Ka-
towicach. Wydarzenie zostało ob-
jęte honorowym patronatem Staro-
stwa Powiatowego w Cieszynie. Do-
datkowo, po zakończeniu konferen-
cji, w murach dawnej gorzelni Ta-
deusza Kossaka został zaprezento-
wany wyjątkowy monodram Artura 
Pałygi pt. Usta Weroniki. Zupełnie 
nieznane modlitwy Zofii Kossak. 18 
sierpnia mieli Państwo okazję wziąć 
udział w warsztatach techniki ja-
pońskiej Kumiko. W sierpniu odbył 
się także kolejny spektakl dla dzieci 
z cyklu Bajki u Kossaków, tym razem 
w głównej roli wystąpiły Smerfy.

Artystyczne Lato u Kossaków od-
było się dzięki dofinansowaniu ze 
środków Gminy Brenna oraz powia-
tu cieszyńskiego. Dziękujemy ser-
decznie Ośrodkowi Promocji Kultu-
ry i Sportu Gminy Brenna za zorga-
nizowanie i sfinansowanie koncer-
tu Katarzyny Dendys-Koseckiej oraz 
Bajek u Kossaków. 

Izabela Strzebońska
Fundacja im. Zofii Kossak
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Bardzo swojski „Plenerowy Teatr dla Dzieci”
Tegoroczny cykl plenerowy 

spektakli teatralnych w Parku Tury-
styki miał bardzo „swojski” klimat. 
Złożyło się na to kilka czynników. 
Po pierwsze – występowali artyści  
z naszej Gminy oraz szerzej, z regio-
nu. Po drugie, tematyka większości 
spektakli dotyczyła śląskich baśni, 
legend, podań i wierzeń. 

Pierwsze spotkanie należało do 
przedszkolnych rodziców i wycho-
wawców. Przedszkola „Chichopo-
tam” oraz Publiczne Przedszkole  
z Górek Małych przygotowały po 
jednej bajce. „Chichipotam” za-
chwycił adaptacją disneyowskiej 
„Małej Syrenki”, a drugie przedszko-
le zaprosiło do refleksji na temat 
ciężkiego życia postaci negatyw-
nych w znanych baśniach, przed-
stawiając „Tajemnicę Bajki”. Ten 
pierwszy z wielu wakacyjnych piąt-
ków, inaugurujący cały cykl, zebrał 
ogromną publiczność. Nie wystar-
czyły dziecięce krzesełka ani wiel-
kie, dmuchane powietrzem kanapy. 

Odbiorcy zajęli niemal połowę wi-
downi amfiteatru, dobijając niemal 
liczby 400 osób. I to była znakomi-
ta prognoza na kolejne spotkania  
z teatrem. 

Kolejnym piątkiem władał Szy-
mon Pilch, który w roli kominia-
rza porwał zebranych w „Podróż do 
wnętrza komina”. Jak to każdy „ste-
lok”, dzięki swej zwinności nie prze-
jął się w ogóle nagłym załamaniem 
pogody i  w ciągu paru chwil prze-
niósł nie tylko swoją scenografię  
i akcję bajki, ale też całą widownię 
na scenę amfiteatru, gdzie schowa-
liśmy się przed deszczem i doczeka-
liśmy finału historii. 

Pozostałe spektakle przygoto-
wał Teatr „Bajkowe Skarbki Śląska”, 
który w swym repertuarze bazuje 
na starych śląskich legendach i wie-
rzeniach. Dzięki nim dzieci poznały 
historie Skarbka, Juroszka, Dwóch 
Sióstr, zaczarowanego źródła i wie-
le innych. 

Po jednej bajcie w lipcu i sierp-

niu wraz z Centrum Kultury i Sztu-
ki „Dwór Kossaków” zorganizowa-
liśmy dla najmłodszych również  
w Górkach Wielkich. Tam swoje 
opowieści snuł teatr „Blaszany Be-
benek”, zapraszając do egzotycznej 
krainy smerfów. 

Wszystkie spektakle, zarówno  
w Brennej, jak i w Górkach, odby-
ły się przy pełnej (a czasem nawet 
przepełnionej) widowni. Świadczy 
to o tym, że wśród dzieci i ich ro-
dziców rośnie świadomość ogrom-
nej roli, jaką teatr w różnej formie 
odgrywa w wychowaniu kultural-
nym ich pociech. Cieszymy się, że 
tyle osób z Gminy Brenna tak czę-
sto uczestniczyło w spektaklach  
i już szykujemy się do przyszłorocz-
nej edycji Plenerowego Teatru dla 
Dzieci. Szykujemy niespodzianki! 
Do zobaczenia!

   OPKiS
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Tam i z powrotem – „Mała Brenna”  

i przyjaciele znad morza
Dla Dziecięcego Zespołu Regio-

nalnego „Mała Brenna” oraz Zespo-
łu Regionalnego „Brenna” im. Józefa 
Macha wakacje nie są powodem, by 
się nie spotykać. Już sam początek 
letnich ferii spędziliśmy na wspól-
nym wyjeździe na Międzynarodowy 
Festiwal Folklorystyczny „Spotkania 
nad Iną” w Goleniowie koło Szcze-
cina. Tam, na zaproszenie gospo-
darzy – Zespołu Pieśni i Tańca Zie-
mi Goleniowskiej „Ina” spędziliśmy 
piękny, pełen nowych przyjaźni  
i folkloru tydzień. Warto zaznaczyć, 
że w ciągu niemal 30letniej historii 
Festiwalu, dopiero po raz drugi go-
ściła na nim polska grupa. Oprócz 
naszych młodszych i starszych gó-
rali nad morzem gościli również 
tancerze z Kraju Basków, Niemiec  
i Bułgarii. Pełen wrażeń tydzień ob-
fitował w koncerty, wspólne posia-
dówki z muzyką, integracje, folko-
we animacje, ogniska, spotkania  

z władzami oraz walkę z falami 
Bałtyku. Wróciliśmy wykończeni  
i szczęśliwi… Zwłaszcza, że mieli-
śmy w głowie fakt, że przyjaciele 
z Goleniowa, czyli Zespół „INA” już 
niebawem odwiedzi nas w Brennej  
i do tej wizyty trzeba się co naj-
mniej tak dobrze przygotować, jak 
przygotowani byli oni, by nas przy-
jąć.

Zespół „Ina” swoją rewizytę  
w Gminie Brenna rozpoczął 29 lip-
ca wieczorem. Podobnie, jak pod-
czas naszej wizyty nad morzem, 
tak i tym razem młodsza część gru-
py spała u naszych zespołowych ro-
dzin – rodziców Marka i Zuzi Czy-
żów, Kamili Stany, Kacpra Kuli, Mai 
Sikory, Anastazji Musioł, Magdaleny 
Podżorskiej a także w domach dy-
rektor OPKiS - Pani Katarzyny Macu-
ry i moim.  Natomiast dorosła część 
grupy na czas wizyty zamieszkała  
w Schronisku KOSS w Górkach Wiel-

kich.
Gdy „Ina” wypoczęła po długiej 

podróży zaprosiliśmy ich na objaz-
dową wycieczkę po Gminie Bren-
na. Dzięki pomocy Wojtka Grajew-
skiego poznali historię Dworu Kos-
saków i Stanicy Kamińskiego. Nie-
zastąpione dziewczyny z Informacji 
Turystycznej opowiedziały o nieto-
perzach pokazały nasze Obserwa-
torium, a ekipa Beskidzkiego Domu 
Zielin zachwyciła nie tylko opowie-
ścią o historii budynku, ale też zio-
łowymi warsztatami i pyszną herba-
tą z zielin. W programie znalazł się 
również czas na spotkanie z Wójtem 
Gminy Brenna – Panem Jerzym Pil-
chem, który ugościł naszych przyja-
ciół w Sali Sesyjnej, gdzie obie stro-
ny opowiedziały o sobie. Kierow-
nik zespołu „Ina” – Pan Zbigniew Łu-
kaszewski przedstawił historię po-
wstania zespołu, przybliżył trud-
ny temat zaburzonej tożsamo-
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ści kulturowej regionu zachodnich 
ziem pomorskich, a Pan Wójt opo-
wiedział o walorach Gminy Bren-
na. Oczywiście, strony wymieni-
ły się upominkami, a „Ina” wystąpi-
ła z krótkim koncertem. Wieczorem 
natomiast zespół zaprezentował się  
w ramach TKB na deskach Amfite-
atru pod Grojcem w Żywcu.

Kolejnego dnia zaplanowaliśmy 
dla nadmorskich przyjaciół niema-
łą atrakcję. Zabraliśmy ich ciuchcią 
w góry. Konkretnie do Gospodar-
stwa Agroturystycznego „u Gazdy” 
na Malince. Tam nie tylko raczyli-
śmy się widokami, ale też góralską 
kuchnią, a dla chętnych była moż-
liwość skorzystania z jazdy konnej. 
Wieczorem odbyło się integracyj-
ne ognisko w Koziej Zagrodzie. Za 
gościnę dziękujemy państwu Mar-
chlewiczom oraz Wojtkowi i Dorot-
ce Grajewskim, a za piękny koncert 
Kapeli „Maliniorze”, której przedsta-
wiciele również byli z nami nad mo-
rzem.

Następny dzień rozpoczęliśmy 
od drugiego śniadania w Chlebowej 
Chacie. Goście z Goleniowa zwie-
dzili tę jedną z najbardziej rozpo-
znawalnych atrakcji turystycznych 
Gminy Brenna, zachwyceni nie tyl-

ko obrazem starej, góralskiej chaty, 
ale tez zapachem i smakiem domo-
wego chleba, podpłomyków, mio-
du… Wieczorem wraz z „Iną” wy-
jechaliśmy do Szczyrku, gdzie za-
równo „Brenna”, jak i „Ina” dały swo-
je kolejne koncerty w ramach Tygo-
dnia Kultury Beskidzkiej.

3 sierpnia Zespół najpierw zwie-
dził Cieszyn, szczególnie Wzgó-
rze Zamkowe, a następnie wystąpił 
na zakończenie Mistrzostw Drwa-
li Beskidzkich w Brennej, zachwy-
cając różnorodnym folklorem z ca-
łej polski, zaprezentowanym na 
bardzo wysokim poziomie. Po kon-
cercie spotkaliśmy się po raz ostat-
ni podczas pożegnalnego ogniska 
w chacie grillowej Pensjonatu Ha-
wana. Tam przy muzyce, z tańca-
mi i mnóstwem zabawy próbowali-
śmy zapomnieć choć na chwilę, że 
właśnie kończy się na jakiś czas na-
sza wspólna przygoda. Przy poże-
gnaniu nazajutrz łzy lały się rzęsi-
ście, uścisków nie było końca. Jed-
no jest pewne – na pewno jeszcze 
się spotkamy. „Przy innym ogniu,  
w inną noc”…

Z tego miejsca chciałabym bar-
dzo podziękować osobom zaan-
gażowanym  w organizację zarów-

no naszego wyjazdu, jak i wizy-
ty „Iny” w Brennej. Najpierw może, 
jeszcze raz dziękuję przyjaciołom  
z Goleniowa. Tak dorośli, jak i dzie-
ci z Brennej wspominają Was ciepło. 
Wasza gościnność i troska, jaką nas 
otoczyliście zapadły nam głęboko 
w serca. 

Dziękuję rodzinom, które zde-
cydowały się gościć młodzież z ze-
społu „Ina” w swych domach za Wa-
szą odpowiedzialność i obowiązko-
wość. Dziękuję Spółdzielni Brenna  
z Panią Prezes Renatą Naglik na 
czele, która sfinansowała ogrom-
ną część wyżywienia naszych gości. 
Dziękuję „Koziej Zagrodzie”, Doro-
cie i Wojtkowi Grajewskim, Zamko-
wi „Cieszyn”, Kapeli „Maliniorze”, kie-
rownik zespołu „Brenna” – Pani Basi 
Haltof oraz wszystkim członkom ze-
społów „Brenna” i „Mała Brenna” za 
mobilizację i sprawne działanie or-
ganizacyjne. 

Taki „wymianowy” sposób wy-
jazdów ma szczególną moc. Mam 
nadzieję, że wszyscy docenimy ją 
wspólnie i dziś, i za 20 lat.

 
  Anna Musioł
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Ziołowa Akademia w „Przytulii”

Święto Matki Boskiej Zielnej, 
było bardzo ważnym dniem, w życiu 
górali beskidzkich. Związane w bu-
kiet dzikie zioła, zebrane na pobli-
skich łąkach czy miedzach, święco-
no w kościele. Do bukietu polnych 
ziół, najlepiej zbieranych w samo 
południe, dodawano po parze kło-
sów z czterech rodzajów zbóż oraz 
gałązkę z owocami. Miały one za-
pewnić urodzaj oraz chronić przed 
złymi mocami, przechowywane je 
zatem podobnie jak palmy wielka-
nocne czy wianki świętojańskie.

Rzecz jasna, Przytulia celebro-
wała swoje pierwsze ziołowe świę-
to jak należy. Tego dnia odbyła się 
w Beskidzkim Domu Zielin „Zioło-
wa Akademia”. Goście przynosili do 
nas zgodne z tradycją, własnoręcz-
nie zrobione bukiety, które prezen-
towały się naprawdę pięknie. Trud 
odszukania właściwych ziół i ułoże-
nia ich w misterne kompozycje na-
grodzony został upominkiem w po-
staci naszego mini „Przewodnika po 
ziołach” beskidzkich.

Od rana trwały wykłady. Pierw-
szy z nich poprowadziła Pani Ka-
tarzyna Miszczyk, a tematem były 
zdrowe kosmetyki. Opowiadała  
o tym co dobrze, a co źle wpływa 
na naszą skórę, o tym jakich skład-
ników w kosmetykach należy uni-
kać. Pokazała, jak niewielkim kosz-
tem zrobić własne kosmetyki oraz 
podpowiedziała, które zioła poma-
gają zachować młody i zdrowy wy-
gląd skóry. Po wykładach odbyły się 
warsztaty, których uczestnicy zrobi-
li własną maść nagietkową i natu-
ralny dezodorant.

Drugi wykład poprowadziła Pani 
Małgorzata Kołodziej, doświadczo-
na zielarka i właścicielka firmy No-
mak. Tematem były gorzkie zioła, 
ich właściwości oraz najlepsze spo-
soby stosowania. Główną bohater-
ką była jednak cykoria podróżnik 
– roślina o szerokim spektrum dzia-
łania. Pobudzanie przemiany mate-
rii, stymulowanie pracy jelit, wspo-
maganie trzustki, redukcja nadwa-
gi, wspomaganie serca to tylko kil-

ka z jej zalet. Pani Małgorzata z pa-
sją przekonywała słuchaczy że war-
to zacząć stosować gorzkie zioła. 
Można było również zapoznać się 
z ofertą biologicznych herbatek za-
równo dla dorosłych jak i dla dzieci 
a także ziołowych kremów i olejów.

Kolejny wykład poprowadził zie-
larz, Grzegorz Łuczyński. Opowie-
dział o sile naturalnych enzymów 
drzemiących w mikroorganizmach. 
Wzbudził ogólne zainteresowanie 
stosowaniem naturalnych środków 
czystości, oraz biopreparatów do 
ochrony roślin będącymi alterna-
tywą dla degradujących nasze śro-
dowisko i zdrowie powszechnych 
środków chemicznych.

Ostatni wykład, poprowadziła 
Pani mgr. Halina Jurkowska z Insty-
tutu Biolit. Jego tematem był tech-

nostres i zioła adaptogenne wspo-
magające nas w walce z choroba-
mi cywilizacyjnymi. Opowiedziała 
o tym, jak ogrom bodźców dociera-
jących z Internetu czy telewizji ne-
gatywnie działa na nasz organizm. 
Co naprawdę pomaga nam skutecz-
nie odpocząć po ciężkim dniu, oraz 
jak rośliny wspierają nas w próbach 
uzyskania równowagi ducha i ciała.

Wszystkie wykłady odbyły się 
nieodpłatnie a w ich trakcie goście 
degustowali napary naszych breń-
skich mieszanek ziołowo-owoco-
wych. Po tak fantastycznie spędzo-
nym dniu jesteśmy pewni, że bę-
dziemy kontynuować świętowanie 
ziół w podobnej konwencji w kolej-
nych latach.

  BDZ „Przytulia”
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Trzydzieści lat temu odbyła się 
jedna z największych imprez w hi-
storii Brennej – Obchody 500–le-
cia wsi. W ich realizację zaangażo-
wanych było przez wiele miesięcy 
dziesiątki miejscowych działaczy  
i setki społeczników. Jaka była  ge-
neza i przebieg tego wydarzenia?

 
Geneza

W II połowie XX wieku, wraz pu-
blikacją trzeciego tomu kodeksu 
dyplomatycznego książąt cieszyń-
skich, wydawanego w Czeskim Cie-
szynie pod nazwą "Listinář Těšín-
ska", stało się jasne, iż Brenna, nie 
powstała w XVI czy XVII wieku, jak 
Wisła, czy Istebna, ale jest wioską od 
nich dużo starszą! Dzięki Emericho-
wi Němcowi, a później m.in. Janowi 
Brodzie i prof. Michałowi Hellerowi 
niemal powszechnie stało się jasne, 
iż wioska położona w górnym bie-
gu Brennicy ma średniowieczny ro-
dowód, a najstarsza wzmianka o niej 
pochodzi z roku 1490. Informacje 
te stały się pod koniec lat 80. XX w. 
dla władz gminnych mobilizacją do 
przygotowania okazałych "Obcho-
dów 500–lecia wsi Brenna". Uroczy-
stości te miały być ukoronowaniem 
długiego procesu modernizacji wsi, 
która w ciągu poprzedzającego trzy-
dziestolecia przeszła radykalny roz-
wój, zmieniając się z jednej z najbar-
dziej zacofanych i najbiedniejszych 
wsi Śląska Cieszyńskiego w zadbany, 
nowoczesny i modny górski kurort.

Zastali wioskę drewnianą,  
zostawili murowaną...

Zmiany jakie przeszła Brenna  
w II poł. XX wieku były ogromne. Naj-
ważniejszą, i na pierwszy rzut oka 
dostrzegalną, było uregulowanie 
Brennicy (lata 70.), które pozwoliło 
przearanżować przestrzeń publiczną  
w centrum wsi. Dzięki temu stworzo-
no zupełnie nową jakość i podsta-
wy pod budowę parku, amfiteatru, 

budynku Urzędu Gminy, w tym bi-
blioteki, pawilonu usługowego (Be-
skid), remizy OSP, a także boiska pił-
karskiego i hali sportowej. Wcześniej 
powstały m.in. nowoczesne gmachy 
szkolne na Leśnicy (1960) i Buko-
wej (1964), a także Ośrodek Zdrowia 
(1963). Równocześnie budowano  
i modernizowano dziesiątki obiek-
tów prywatnych, dzięki czemu tury-
ści mieli do dyspozycji nawet 1300 
(a łącznie z miejscami sezonowymi 
przeszło 2 000) miejsc noclegowych!

Dla samych mieszkańców jeszcze 
ważniejszymi usprawnieniami jakie 
zrealizowano były takie osiągnię-
cia cywilizacyjne jak: elektryfikacja 
(1958 r.) i rozpoczęta 20 lat później 
gazyfikacja. Dzięki staraniom władz 
Brenna została zgazyfikowana szyb-
ciej niż Wisła czy Szczyrk. Były to 
nie lada osiągnięcia, co jest zasłu-
gą przede wszystkim długoletniego 
naczelnika gminy Władysława Helle-
ra. Heller sprawował urząd od stycz-
nia 1973 roku do czerwca 1990 i czas 
jego urzędowania, jest powszechnie 
uważany za największy skok cywili-
zacyjny w dziejach wsi. 

Należy równocześnie dodać, iż 
ów gwałtowny rozwój wsi i jej po-
szczególnych instytucji nie byłby 
możliwy, gdyby nie olbrzymia, dziś 
wręcz niewyobrażalna,  skala zaan-
gażowania społecznego mieszkań-
ców, którzy poświęcili tysiące go-
dzin prac społecznych na niemal 
każdą z wymienionych wyżej inwe-
stycji, na różnych jej etapach, czego 
symbolem było m.in. wymurowanie 
przez nich gmachu ośrodka zdrowia. 

Obchody 500-lecia wsi miały być 
zdaniem władz Gminy Brenna zwień-
czeniem sukcesu gospodarczego 
wsi, jej szeroką reklamą w środkach 
masowego przekazu oraz impulsem 
do dalszego rozwoju w kierunku no-
woczesnej wsi turystycznej.

Przygotowania 
Zaawansowane przygotowania 

do jubileuszu rozpoczęto już na po-
czątku 1988 roku. Pierwotnie plano-
wano, iż obchody odbędą się w le-
cie 1990 roku, m.in. przy okazji do-
żynek. Tak się jednak nie stało. Naj-
prawdopodobniej z powodu nie-
pewnej przyszłości, której zwiastu-
nem były wydarzenia polityczne  
z 1988 i 1989 roku, tj. strajki w Byd-
goszczy i na Śląsku, a następnie 
trudne rozmowy władz z przedsta-
wicielami "Solidarności" (m.in. ob-
rady Okrągłego Stołu), zdecydowa-
ły przeprowadzić obchody rok wcze-
śniej. Oficjalną inaugurację zaplano-
wano 28 kwietnia, zaś główne im-
prezy miały odbyć sie w lecie 1989 
roku (z kulminacją 30 września). 

Niezwykle rozbudowane obcho-
dy wymagały miesięcy przygoto-
wań. Zaangażowane w nie byli obok 
urzędników Gminy Brenna przedsta-
wiciele kilkunastu instytucji i jedno-
stek z terenu tak Brennej, jak i Gó-
rek, łącznie blisko sto osób! W tym 
celu koordynacji działań powoła-
no Społeczny Komitet Organizacyj-
ny Obchodów 500-lecia Wsi Bren-
na. Odbył on kilkanaście spotkań, 
w czasie których referowano postę-
py prac i problemy, które trzeba było 
przezwyciężyć. Finansowanie ob-

Takie święto, raz na 500 lat!
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chodów zdecydowano się zrealizo-
wać dzięki dobrowolnym składkom 
mieszkańców i instytucji, co było  
o tyle trudnym zadaniem, iż plano-
wano m.in. odsłonięcie pomnika 
upamiętniającego zamordowanych 
13 II 1945 roku mieszkańców wsi  
i jeńców włoskich.

Znacznym wysiłkiem były tak-
że zabiegi  o podniesienie rangi im-
prezy, m.in. poprzez uzyskanie oko-
licznościowych odznaczeń pań-
stwowych, które podnosiłyby pre-
stiż wioski i lokalnych organizacji.  
W tym celu prowadzono korespon-
dencję w sprawie odznaczenia Krzy-
żem Kawalerskim Orderu Odrodze-
nia Polski sztandaru Gminnej Rady 
Narodowej (sztandar ufundowano 
specjalnie na tę okazję przez spo-
łeczeństwo gminy!), a sztandarów 
miejscowych organizacji odznaką 
"Za zasługi dla województwa biel-
skiego" (którego dokonać miał Prze-
wodniczący Wojewódzkiej Rady Na-
rodowej). Wnioskowano o takie od-
znaczenie dla: Szkoły Podstawo-
wej nr 1, Ochotniczych Straży Po-
żarnej w Brennej Centrum i Górkach 
Wielkich oraz dla Koła Związku Bo-
jowników o Wolność i Demokrację  
w Brennej.

Przebieg obchodów
Dzięki wytężonej pracy kilku po-

wołanych specjalnie w tym celu 
podkomitetów i dziesiątków dzia-
łaczy  udało się zrealizować niemal 
wszystkie pierwotne zamierzenia. 
Obchody trwające od końca kwiet-
nia do września były niezwykle oka-
załe. Wykonano m.in. mosiężne pla-
kiety, odbite na wzór okolicznościo-
wego logo, wydano poszerzony fol-
der informacyjny "Brenna". Ponad-
to przygotowano: obelisk i tablicę 
upamiętniającą tragedię pacyfikacji 
wsi w 1945 r., stojaki do sztandarów,  
a także znaczki i torby.
Obchody rozpoczęły się już  
w styczniu, zaś w kwietniu zrealizo-
wano uroczystą akademię zorgani-
zowaną w sali OSP,  na którą program 
artystyczny przygotowała młodzież 
ze szkoły nr 3 w Leśnicy. W ich ra-
mach zrealizowano (poniżej podaje-
my również organizatorów konkret-
nych przedsięwzięć) m.in.:
- plener malarski oraz wysta-
wę poplenerową – organizator 

Gminny Ośrodek Kultury Sportu  
i Rekreacji (GOKSIR)
- wystawa prac miejscowych twór-
ców ludowych (GOKSIR)
- imprezy: Bratanie Serc Górali Zie-
mi Cieszyńskiej i festiwal "Gronie na-
sze Gronie", a w jego ramach wystę-
py zespołów zagranicznych: Zespół 
Ludowy "Lublin" z Francji, Zespół 
Ludowy z Bułgarii, Orkiestra z Włoch 
(GOKSIR)
- imprezy sportowo-rekreacyjne, 
m.in. Dzień Sportu (1-2 maja), a tak-
że: I bieg sprawnościowy dla dzieci, 
spartakiady dla zakładów pracy,
- wieczornicę z okazji święta ludo-
wego wraz z wręczeniem sztandaru 
dla ZSL (KG Zjednoczonego Stron-
nictwa Ludowego)
- Dni Książki i Prasy (GOKSIR, Dom 
Książki)
- Akademia z Okazji 40-lecia GS oraz 
Przegląd Zespołów Amatorskich 
Spółdzielczości (GS "Samopomoc 
Chłopska" Brenna)
- Obchody święta PKWN (Komitet 
Org. GOKSiR, Przedsiębiorstwo Tury-
styczne "Kotarz")
- Turniej Odrodzenia (PT "Kotarz")
- Dożynki Gminne (Komitet Organi-
zacyjny)
- Turniej Tańca Towarzyskiego (GOK-
SiR)
- spotkania i pobyt w Brennej A. 
Anissimowej (Komitet Organizacyj-
ny, ZBOWID)
- otwarcie nowej skoczni igielitowej 
(LKS Beskid Brenna)

Znaczne wydatki na cele impre-
zy pokryły datki od mieszkańców,  
a także dofinansowanie pozyska-
ne od miejscowych zakładów pracy  
i instytucji, w tym Towarzystwa Mi-
łośników Brennej i Górek "Jodła", 
które na samym początku finanso-
wało większość przedsięwzięć.

Kulminacja
Główne uroczystości 500-le-

cia odbyły się dniach 30 września  
i 1 października. Obchody rozpoczę-
to uroczystą sesją Gminnej Rady Na-
rodowej. Odbyła sie w nowo wybu-
dowanej hali sportowej, gdzie ude-
korowano odznaczeniami sztan-
dary miejscowych organizacji. Na-
stępnie odsłonięto obelisk upamięt-
niający zamordowanie przez hitle-
rowców pięciu Polaków i dwudzie-
stu jeńców włoskich (za budynkiem 

Gminnego Ośrodka Kultury). Po po-
łudniu w amfiteatrze w Brennej Cen-
trum wystąpiły zespoły regionalne, 
orkiestry dęte oraz odbyła się wielka 
loteria fantowa i festyn. Drugi dzień 
obchodów upłynął pod znakiem im-
prez sportowych: tenisa stołowego, 
piłki nożnej, pokazu skoków narciar-
skich na nowo otwartej  skoczni ige-
litowej i pokazu lotniarskiego.

We wszystkich imprezach wzię-
ły udział tysiące mieszkańców Gmi-
ny Brenna i gości, w tym oczywiście 
reprezentanci kilkunastu organiza-
cji i instytucji z terenu gminy, a więc 
przedstawiciele szkół, straży pożar-
nych, itd. Co warto podkreślić, na 
uroczystość zaproszone zostały nie 
tylko ówczesne władze wojewódz-
kie, ale również reprezentanci regio-
nalnych władz "Solidarności" i ko-
ścioła. Ponieważ biskup Damian Zi-
moń nie mógł skorzystać z zaprosze-
nia z powodu wizytacji duszpaster-
skich w diecezji, wystosował oko-
licznościowy list do mieszkańców 
Brennej. Delegował także, do po-
święcenia w jego imieniu obelisku 
upamiętniającego pomordowanych 
jeńców wojennych, dziekana sko-
czowskiego księdza Franciszka Skór-
kiewicza.

Najbardziej podniosłym ele-
mentem obchodów było odsłonię-
cie obelisku upamiętniającego ofia-
ry zbrodni wojennej z 1945 roku. 
Pomnik projektu cenionego arty-
sty Jana Hermy, odsłonięto na zie-
mi ofiarowanej przez rodzinę Holek-
sów, na której dokonała się  trage-
dia. Pierwotnie planowano by zna-
lazł się na niej napis w dwóch języ-
kach — polskim i włoskim. Ostatecz-
nie zamieszczono jedynie polską in-
skrypcję. W ten sposób upamiętnio-
no  pięciu mieszkańców wsi: Włady-
sława Grenia, Karola Holeksę, Jana 
Kisiałę, Józefa Kocurka oraz Stania-
ława Naszwika (parobka, pochodzą-
cego z Węgierskiej Górki) oraz dwu-
dziestu jeńców włoskich, których 
tożsamości wówczas jeszcze nie 
udało się ustalić. Pomnik ten jest do 
dzisiaj widoczną pamiątką hucznych 
obchodów 500-lecia Brennej.  
 Wojciech Grajewski, 
 TMBiG "Jodła"
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Wycieczkowe podsumowanie lata
Od maja do końca sierpnia zor-

ganizowane zostały wycieczki gór-
skie z przewodnikiem po urokli-
wych zakątkach Gminy Brenna. 
Udział w nich był darmowy i był 
świetną okazją do miłego spędze-
nia  czasu na świeżym powietrzu. 

Wyprawy z przewodnikiem roz-
poczęliśmy wędrówką po Górze 
Bucze. To właśnie podczas tej wę-
drówki poznaliśmy aż trzy cen-
ne pod względem przyrodniczym 
miejsca: zabytkowy Park Kossaków, 
park otaczający dawną stanicę har-
cerską, oraz zespół przyrodniczo-
krajobrazowy „Góra Bucze”. Spotka-
nie odbyło się przy Dworze Kossa-
ków, skąd wyruszyliśmy Szlakiem 
Kamyka do Stanicy Kamińskiego. Po 
obejrzeniu zabytkowych budynków 
powędrowaliśmy w dalszą drogę na 
stoki Góry Buczy. Przewodnik poka-
zał najcenniejsze okazy przyrodni-
cze tego obszaru oraz piękną pano-
ramę. Całą grupą dotarliśmy do Ba-
cówki na „Buczu”, chętni mieli oka-
zję zobaczyć tradycyjne mieszanie 
owiec odbywające się w ramach Re-
dyku. 

W czerwcu przewodnik zabrał 
chętnych na wędrówkę Bajkowym 
Szlakiem Utopca. Prócz podziwia-
nia prawdziwie bajkowych wido-
ków, mogliśmy wziąć udział w spo-
tkaniu przy kolybie na Starym Gro-
niu. Podczas tej imprezy paster-
skiej, każdy mógł skosztować regio-
nalnych dań i posłuchać góralskiej 

muzyki.
Początkiem lipca wybraliśmy się 

do Krzyża Zakochanych i poznali-
śmy historię tej niezwykłej rzeźby. 
Polany Bukowego Gronia urzekły 
wędrujących pięknymi widokami. 
Wędrówka zakończyła się w Bren-
nej Bukowej.

Błatnia była celem kolejnej gór-
skiej wędrówki, na którą wybrali-
śmy się 20 lipca. Podążając za zie-
lonymi znakami szlaku, dotarliśmy 
na polanę Szarówka z przepiękną 
kapliczką św. Floriana. Chwila od-
poczynku i powędrowaliśmy dalej, 
mijając kolejno Ranczo na Błatniej 
oraz schronisko. Już tylko kilka mi-
nut dzieliło nas od szczytu, z które-
go mogliśmy podziwiać Beskid Ślą-
ski, Beskid Żywiecki oraz Beskid Ślą-
sko-Morawski. Dla takich chwil war-
to było się trochę pomęczyć. 

17 sierpnia wędrowaliśmy  
z przewodnikiem Szlakiem II Woj-
ny Światowej w kierunku Orłowej. 
Wycieczka ta przybliżyła wydarze-
nia rozgrywające się podczas II Woj-
ny Światowej w Brennej. Tuż pod 
szczytem Orłowej partyzanci wybu-
dowali bunkier w „Grapach”. Lokali-
zacja tych ziemianek nie była przy-
padkowa. Ukrywający się w lesie 
partyzanci wybierali miejsca zaro-
śnięte i  trudnodostępne. Przy po-
zostałościach bunkra zapoznaliśmy 
się z tablicą informacyjną a prze-
wodnik przybliżył nam różne cie-
kawostki historyczne. W dalszą wę-

drówkę udaliśmy się na szczyt Orło-
wej i mieliśmy wrócić z powrotem 
do Brennej Leśnicy. Wszyscy jednak 
jednogłośnie zadecydowali, że ru-
szamy dalej, aż na Trzy Kopce Wi-
ślańskie. 

Ostatnia już z zaplanowanych 
wycieczek odbyła się w kolejny so-
botni poranek (24 sierpnia). Po raz 
drugi mieliśmy okazję wyjść na Trzy 
Kopce Wiślańskie, ale tym razem 
ulicą Pilarzy. Pierwsze cudowne wi-
doki pojawiły się na Groniku, idąc 
dalej minęliśmy urokliwą drewnia-
ną chatkę. W miejscu tym w oddali 
dostrzegliśmy Przytulisko „Telesfo-
rówka”, cel był widoczny, więc chęci 
do dalszej wędrówki powróciły. 

Wycieczki górskie z roku na rok 
przyciągają coraz więcej chętnych, 
zapraszamy na kolejne wyprawy  
w przyszłym sezonie. 

Wycieczka do Krzyża Zako-
chanych jest efektem współpracy 
transgranicznej Gminy Brenna i By-
strzyca nawiązanej w ramach pro-
jektu pt. ”Polsko-Czeski Szlak Za-
kochanych”, który był współfinan-
sowany ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego 
– Program Interreg V-A Republika 
Czeska-Polska i budżetu państwa 
RP w ramach Funduszu Mikropro-
jektów Euroregionu Śląsk Cieszyń-
ski - Těšínské Slezsko. 

   IT
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Chrascina po raz czwarty – tak  
w skrócie można podsumować 
sportowy aspekt biegu. Czech zwy-
cięża w Brennej nieprzerwanie od 
2016 r. Po drodze ustanowił fe-
nomenalny rekord trasy (1:00:54 
– 2017 r.), do niego należą także 3 
najlepsze czasy w historii biegu. Te-
goroczna rywalizacja odbyła się bez 
niespodzianek. Marek Chrascina 
odniósł spektakularne zwycięstwo, 
wyprzedzając drugiego na mecie 
zawodnika o ponad 4 minuty, co 
daje w przeliczeniu na dystans bli-
sko 1 km. Drugi na mecie zameldo-
wał się reprezentant Polski Marcin 
Kubica, jako trzeci linię mety prze-
kroczył niesamowity i solidny Piotr 
Koń, który ukończył wszystkie do-
tychczasowe biegi. 

Bardzo ciekawie zapowiadała się 
walka w kategorii Pań, ponieważ 
do Brennej przyjechały czołowe za-

wodniczki Ligi Biegów Górskich At-
tiq. Rywalizacja była bardzo zacię-
ta, a ostatecznie po zwycięstwo się-
gnęła Martyna Kantor, która przy 
okazji uzyskała drugi w historii bie-
gu czas wśród Pań(1:15:28’8). Za-
wodniczka Buff Team Poland wy-
przedziła wracającą do biegania 
i wysokiej formy Marię Czok oraz 
Annę Skalską

Równie ciekawa była bata-
lia o tytuł najlepszego mieszkańca  
i mieszkanki Gminy Brenna. W tej ka-
tegorii po pierwsze miejsce wśród 
mężczyzn sięgnął Tomasz Dybczyń-
ski, który ukończył zmagania przed 
Błażejem Mendrkiem i Radosławem 
Greniem. Wśród Pań triumfowała 
Jadwiga Dybczyńska przed Dorotą 
Szczotką i Justyną Wasilewską.

Swoje pięć minut mieli tak-
że najmłodsi, którzy rywalizowali  
w swoich kategoriach wiekowych. 

Na starcie stanęło ponad 150 
małych zawodników i zawodni-
czek. Najmłodsi również finiszowa-
li na mecie usytuowanej przed sce-
ną Amfiteatru, mogąc poczuć ma-
gię miejsca, gdzie na metę wbiega-
ją zawodnicy biegu głównego.

Tradycyjnie w dniu biegu domi-
nowała upalna pogoda, która na 
pewno nie pomagała zawodnikom 
w walce z trudną i wymagającą tra-
są. Ci jednak nie zbaczając na prze-
ciwności dawali z siebie wszystko 
i konsekwentnie realizowali swo-
je cele, docierając na upragnioną 
metę. Tegoroczny bieg główny, któ-
rego poprzednia edycja otrzymała 
tytuł Najlepszego Polskiego Biegu 
Górskiego, ukończyło 484 zawod-
ników.

  Krzysztof Gawlas

7. Dolina Leśnicy Bieg o Breńskie Kierpce
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9. Mistrzostwa Drwali Beskidzkich
To były niesamowite zmagania. 

Emocjonujące pojedynki i walka  
z czasem, który niejednokrotnie de-
terminował ilość przyznanych za 
daną konkurencję punktów. Byli-
śmy świadkami niesamowitej ba-
talii, w której dominowały nieprze-
ciętne umiejętności i ogromne za-
angażowanie zawodników. Kolej-
ne już 9. Mistrzostwa Drwali Be-
skidzkich odbyły się przy ogrom-
nym wsparciu licznie zgromadzonej 

publiczności, która od początku do 
końca dopingowała wszystkie dru-
żyny, mimo niesprzyjającej tego 
dnia pogody. Nie da się ukryć, że 
impreza jest bardzo widowiskowa, 
ponieważ pozwala z bliska zoba-
czyć jak wygląda codzienna, trudna 
i niebezpieczna praca drwala w le-
sie. Można się także przyjrzeć pre-
cyzji i nieprzeciętnym umiejętno-
ściom, które prezentują zawodni-
cy, posługując się piłą mechanicz-

ną, ręczną lub siekierą podczas wy-
konywanych konkurencji.

Zwycięstwo podczas 9. Mistrzo-
stwa Drwali Beskidzkich odnieśli 
Rafał Łajczak i Marek Waliczek, wy-
przedzając Marcina i Marka Zbijow-
skich oraz Andrzeja i Pawła Heczko. 

Po zawodach na scenie wystąpił 
też ZPiT Ziemi Goleniowskiej „INA” 
goszczący wówczas w Brennej. 

  Krzysztof Gawlas
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Ważne	i	przydatne

Miesięcznik „Wieści znad Brennicy” można nabyć w Informacji Turystycznej (ul. Wyzwolenia 77, Brenna, a także w: Gminnej Bibliotece Publicznej 
(Urząd Gminy w Brennej), Delikatesach Centrum (Górki Wielkie Sojka, Górki Wielkie Centrum, Brenna Skrzyżowanie, Brenna Spalona, Brenna Leśnica), 
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sklepie „Lewiatan” (Brenna Skrzyżowanie), sklepie p. R. Łysek (Brenna Leśnica), kiosku z prasą - p. J. Ćwierzyk (Brenna Centrum), „Toto Lotku” - p. J. Madzi 
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Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej
43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 34
tel. 33 853 62 85, kom. 606 251 562
e-mail: zbgk@brenna.org.pl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ważne i przydatne numery telefonów
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