
  nr 6 (139) Październik / Listopad 2021 r.
ISSN 1895-670X

Pierwszy odcinek trasy rowerowej 604

Podsumowanie projektu  „Za Woniom Drzewa” 

9. Dolina Leśnicy Bieg o Breńskie Kierpce

W tym numerze:

95 lat OSP w Górkach Wielkich



www.brenna.org.pl 2

INFORMACJE/WYDARZENIA                                    3 

EKO-WIEŚCI                                                                            11

EDUKACJA                                                                            12

KULTURA                                                                          15

ROK GÓRALI                                                                 21

BIBLIOTEKA POLECA                                                                 23

HISTORIA                                                                                24 

SPORT                                                                                26 

WAŻNE I PRZYDATNE                                                31

Takie było lato 
w Gminie Brenna, str. 15

6 odsłona Biegu 
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Drodzy Czytelnicy!

Wraz z nową (choć przecież  
w rocznej rutynie bardzo dobrze 
znaną) falą jesiennych obowiązków 
– i tych domowych, i szkolnych, i za-
wodowych – przychodzimy do Was 

z kolejnym numerem „Wieści znad 
Brennicy”. Podsumujemy w nich 
wakacyjne wydarzenia, opowiemy  
o pięknym jubileuszu 95-lecia ist-
nienia OSP w Górkach Wielkich, za-
prosimy do udziału w zajęciach „Uni-
wersytetu 3 wieku” oraz „Bazy Talen-

tów” OPKiS i przypomnimy o kil-
ku ciekawostkach, dotyczących zie-
larstwa i pasterstwa. Mamy nadzie-
ję, że artykuły umilą niejeden długi, 
chłodny wieczór.

  Anna Musioł

Informacje/Wydarzenia

Od redakcji

@brenna.gmina

Bądz na bieżaco:

@gminabrenna brenna.org.pl

instagram: facebook: www:
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Pierwszy odcinek trasy rowerowej 604

Parking oddany w dzierżawę

W dniu 14.09.2021 r. odebrano 
część robót w zakresie przebudo-
wy drogi technologicznej na wałach 
rzeki Brennicy na trasę rowerową nr 
604 Bielsko-Biała - Cieszyn – odci-
nek nr 1 (bez montażu małej archi-
tektury). Powstała część trasy ma 
długość ok. 0,7 km, szerokość – 3 m  
z nawierzchnią asfaltową w obrze-
żach betonowych szerokości 8 cm. 
Dodatkowo w celu zablokowania 
wjazdu pojazdom samochodowym 
na nowy ciąg pieszo-rowerowy po-
wstała wysepka separacyjna z kostki 
betonowej z krawężnikiem o szero-
kości 1 m od strony placu z miejsca-
mi postojowymi przy ul. Bielskiej. 
Do końca października zostaną zre-
alizowane placyki z małą architektu-
rą (ławki, kosze na śmieci i stojaki ro-
werowe). W bieżącym roku planuje 
się również oddać do użytku kolej-
ne odcinki na wałach rzeki Brennicy 
w kierunku Skoczowa - odcinek 2 do 
ul. Nowy Świat (trasa nr 604) i odci-
nek 3 do granicy z Gminą Skoczów 
(Wiślana Trasa Rowerowa). 

Projekt "Rowerem przez Beski-
dy - etap1" został dofinansowany ze 
środków Unii Europejskiej w ramach 
Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Śląskiego na 
lata 2014-2020 (Europejski Fundusz 
Rozwoju Regionalnego) oś priory-
tetowa IV. Efektywność energetycz-
na, odnawialne źródła energii i go-
spodarka niskoemisyjna. Projekt jest 

realizowany w partnerstwie przez  
3 gminy powiatu cieszyńskiego - be-
neficjentami projektu są: Miasto 
Ustroń (Lider projektu) oraz Mia-
sto Wisła i Gmina Brenna. Planowa-
na realizacja projektu przypada na 
okres od 1 września 2020 r. do 31 
grudnia 2022 r. Projekt jest wdraża-
ny w systemie "zaprojektuj i wybu-
duj". Całowita wartość projektu wy-
nosi 10.810.349,95 zł, w tym kosz-
ty kwalifikowalne 10.503.557,99 zł,  
a dofinansowanie ze środków Unii 
Europejskiej jest w wysokości 85%, 
co stanowi: 8.928.024,29 zł. 

Przedmiotem całego projektu 
jest poprawa parametrów technicz-
nych Wiślanej Trasy Rowerowej na 
terenie trzech partnerskich gmin tj. 
Ustronia, Wisły oraz Brennej, a także 
wykonania na terenie Gminy Brenna 
fragmentu nowej wojewódzkiej tra-
sy rowerowej o nr 604, której plano-
wany przebieg wpisuje się w kory-
tarz Bielsko – Biała – Cieszyn. Łącz-
na długość przebudowywanych tras 
rowerowych objętych wnioskiem  
o dofinansowanie wyniesie ok. 14,94 
km z kolei całkowita długość kory-
tarza rowerowego wyniesie ok.18,5 
km. Ponadto w ramach inwestycji 
zostanie wykonana infrastruktura 
towarzysząca tj. miejsca odpoczyn-
ku rowerzystów w Górkach Wiel-
kich i w Wiśle oraz mała architektu-
ra - ławki, stojaki na rowery, kosze 
na odpadki, tablice informacyjne, 

zlokalizowany na terenie wszystkich 
partnerskich gmin.

W ramach projektu każdy z part-
nerów zrealizuje określony zakres 
działań. W przypadku Gminy Brenna 
projekt obejmie około 4,26 km tras 
rowerowych, zlokalizowanych w śla-
dzie Wiślanej Trasy Rowerowej oraz 
utworzony zostanie fragment nowej 
wojewódzkiej trasy rowerowej o nr 
604, która w swoich założeniach bę-
dzie łączyć Cieszyn i Bielsko - Biała.

Całkowita wartość projek-
tu w Gminie Brenna to kwota: 
3.264.900,00 zł, w tym koszty kwali-
fikowalne: 3.159.900,00 zł i dofinan-
sowanie ze środków Unii Europej-
skiej: 2.685.915,00 zł.

Gmina Brenna oddała w dzierża-
wę prywatnej spółce parking znaj-
dujący się w centrum Brennej, w są-
siedztwie hotelu „Kotarz”. Dzięki tej 
decyzji wzrosną wpływy do gminne-
go budżetu.

Na początku sierpnia władze 
Gminy Brenna podpisały umowę do-
tyczącą oddania w dzierżawę po-
łowy parkingu znajdującego się  
w centrum Brennej, w sąsiedztwie 
hotelu „Kotarz”. Umowę podpisa-
no ze spółką CS Poland Centrum 
Sport, która jest właścicielem hote-
lu „Kotarz”. Wkrótce potem spółka ta 
zwróciła się do samorządu z wnio-
skiem o możliwość dzierżawy tak-

że drugiej połowy parkingu. Umo-
wę w tej kwestii podpisano na po-
czątku września – Decyzja o odda-
niu w dzierżawę parkingu przed ho-
telem „Kotarz” to efekt uchwały Rady 
Gminy Brenna zobowiązującej mnie 
do podjęcia kroków, które zaowocu-
ją finansowymi wpływami do gmin-
nego budżetu z tytułu opłat parkin-
gowych. Prócz tego kwestia pozy-
skiwania dochodów z tytułu opłat 
parkingowych znajduje się również  
w programie naprawczym naszej Gmi-
ny. Oczywiście w konsekwencji podpi-
sanych umów parking przed hotelem 
„Kotarz” będzie parkingiem płatnym, 
obsługiwanym przez spółkę CS Po-

land Centrum Sport. Dzierżawa par-
kingu z punktu widzenia samorządu 
wydaje się bardzo dobrym rozwiąza-
niem, gdyż otrzymujemy wpływy z ty-
tułu dzierżawy oraz z tytułu podatku 
od nieruchomości, a jednocześnie nie 
musimy ponosić kosztów związanych 
z obsługą płatnego parkingu, kosz-
tów jego odśnieżania i oświetlenia 
– wyjaśnia wójt Jerzy Pilch. Dodaje 
on, że plan finansowych wpływów 
z tytułu opłat parkingowych pobie-
ranych na terenie Gminy Brenna nie 
kończy się na oddaniu w dzierżawę 
parkingu przed hotelem „Kotarz”. 
Obecnie trwają bowiem rozmowy 
z prywatną firmą zajmującą się ob-

UG Brenna
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OGŁOSZENIE 
WÓJTA GMINY BRENNA 

 
o przyjęciu dokumentu oraz o możliwości zapoznania się z jego treścią 

 

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i 

jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.) 

zawiadamiam o uchwaleniu: 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Brennej – „Zbiornik Polczany” (Uchwała Nr 

XXVII/246/21 Rady Gminy Brenna z dnia 19 lipca 2021 r.) 

Z treścią ww. dokumentu, uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2, oraz podsumowaniem, o 

którym mowa w art. 55 ust. 3 przywołanej ustawy - zapoznać się można w siedzibie Urzędu Gminy 

Brenna, ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna (pokój nr 28) w godzinach pracy Urzędu, oraz na stronie 

internetowej BIP Urzędu Gminy Brenna. 

     

 

                                                                    Wójt Gminy Brenna 
                                                                  Jerzy Pilch 
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Szczepienia plenerowe przeciwko COVID-19
W Gminie Brenna zorganizowa-

no szczepienia plenerowe przeciw-
ko COVID-19. W Górkach Wielkich 
z takiej formy szczepienia moż-
na było skorzystać 14 sierpnia Pod 
Brandysem. W sąsiedztwie rozegra-
ny został turniej siatkówki plażo-
wej „Piaski Brandysa”, więc przed  
i po szczepieniu można było kibi-
cować sportowcom. W Brennej ple-
nerowe szczepienia zaplanowano 
15 sierpnia przy kościele parafial-
nym w Brennej Centrum, po każdej 
Mszy świętej dopołudniowej. 

Ponadto szczepienia plenero-
we zorganizowano dodatkowo 
końcem sierpnia w Parku Turystyki  
w Brennej. Akcja towarzyszyła im-
prezom „Posiady nad Brennicą” – 28 
sierpnia, oraz „XXXII Dożynki Eku-

meniczne” – 29 sierpnia. Łączna 
liczba osób, które skorzystały z ple-
nerowych szczepień wyniosła 102 
osoby.  

Równolegle do akcji szczepień, 
(w takich samych dniach i godzi-

nach) mieszkańcy Gminy Brenna 
mogli wziąć udział w plenerowym 
Spisie Powszechnym, który towa-
rzyszył szc zepieniom.

   OPKiS

sługą płatnych parkingów w spra-
wie gminnych parkingów w Bren-
nej Bukowej, w sąsiedztwie Urzędu 
Gminy, przy kościele w Brennej Cen-
trum oraz niedaleko kościoła w Gór-
kach Wielkich. We wszystkich tych 
miejscach docelowo mają się poja-
wić parkomaty, parkowanie tam bę-
dzie płatne, a gminne dochody będą 
w konsekwencji wyższe. Aby było to 
możliwe najpierw zmienione mu-

szą zostać dwie dotyczące tej ma-
terii uchwały Rady Gminy Brenna, 
gdyż wojewoda śląski zakwestiono-
wał ich treść. Kiedy uchwały zosta-
ną skorygowane zgodnie ze wska-
zówkami wojewody, będzie można 
sfinalizować rozmowy z firmą zaj-
mującą się prowadzeniem płatnych 
parkingów. - Są dwie możliwości roz-
wiązania problemu. Jedna jest taka, 
że parkingi te będą nadal w gestii sa-

morządu, a firma będzie nimi jedynie 
administrowała. Nie wykluczam jed-
nak i drugiego rozwiązania, w jakim 
wszystkie z wymienionych parkin-
gów, poza parkingiem przy Urzędzie 
Gminy, który pozostanie w naszych 
rękach, oddamy tej firmie w dzierża-
wę – mówi wójt Jerzy Pilch.

                             
        S. Horowski
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95 lat OSP w Górkach Wielkich

4 września w Górkach Wielkich 
odbyła się podniosła uroczy-

stość - Ochotnicza Straż Pożarna 
z tej miejscowości  

świętowała jubileusz 
95-lecia swego powstania.

Decyzja o założeniu straży po-
żarnej w Górkach zapadła na prze-
łomie roku 1925–1926, a osoba-
mi, które najbardziej nalegały na 
utworzenie takiej organizacji byli 
Jan Mojeścik, Jan Wojnar i Ludwik 
Czakon, a także proboszcz miej-
scowej parafii ks. Stanisław Kukla. 
26 stycznia 1926 roku w góreckiej 
gospodzie Jana Mojeścika zebra-
ła się grupa około 60 mężczyzn, 
którzy zdecydowali o powołaniu 
do życia straży pożarnej w Gór-
kach. W sierpniu 1926 roku ustalił 
się ostatecznie pierwszy zarząd gó-
reckiej straży pożarnej w składzie: 
Ludwik  Czakon – kierownik szko-
ły w Górkach Wielkich, jako na-
czelnik, Józef  Płaczek – nauczyciel 
szkoły w Górkach Wielkich, jako se-
kretarz, Józef  Śliwka – kolejarz,  
jako skarbnik, Jan  Mojeścik – go-
spodzki,  jako gospodarz, Józef Ma-

dzia – rolnik, jako członek zarzą-
du, Jan Wojnar – rolnik, jako czło-
nek zarządu, Franciszek Galiński 
–  robotnik, jako członek zarządu 
i Paweł Buryan –  cieśla, jako czło-
nek zarządu. Organizacja zrzesza-
ła wtedy 34 strażaków ochotników, 
trwających w pogotowiu do obro-
ny ludzkiego życia i mienia. Teren 
Górek Wielkich i Małych podzielo-
no na trzy strefy. W każdej strefie 
czuwał trębacz, którego zadaniem 
było alarmowanie strażaków o za-
grożeniach. Początkowo nowa or-
ganizacja otrzymała nazwę Ochot-
nicza Straż Pożarna w Górkach i był 
to kompromis pomiędzy mieszkań-
cami  Górek Wielkich i Górek Ma-
łych. Nazwa ta przetrwała do roku 
1936, kiedy to  zmieniono ją na To-
warzystwo Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Górkach Wielkich. W 1929 
roku przystąpiono do budowy re-
mizy, którą postawiono na gruncie 
prywatnym Jana Mojeścika w Gór-
kach Małych. Strażnica była bardzo 
skromnym obiektem o jednym po-
mieszczeniu, w którym mieściła się 
tylko  pompa strażacka z osprzę-
tem. Posiedzenia Zarządu OSP 
odbywały się – tak jak wcześniej  
- w mieszkaniu Jana Mojeścika.  
W roku 1935 góreccy strażacy na-

byli jedną z najnowocześniejszych 
w tym czasie motopomp - była to 
powożona konnym zaprzęgiem 
spalinowa motopompa Silesia wy-
produkowana w bielskiej fabry-
ce Karol Ochsner & Syn. Po okre-
sie okupacji hitlerowskiej reakty-
wacja ochotniczej straży pożarnej 
w Górkach nastąpiła już w czerwcu 
1945 roku. Cztery lata później OSP  
w Górkach Wielkich nabyła z demo-
bilu pierwszy pojazd mechaniczny, 
a był nim używany przez wojska 
amerykańskie dziewięcioosobowy 
Dodge T223-WC63. Z upływem cza-
su przybywało pożarniczego sprzę-
tu, a na początku lat 70-tych po-
wstała nowa strażnica, którą z cza-
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sem rozbudowano. Obecnie jed-
nostka OSP w Górkach Wielkich li-
czy 112 druhen i druhów oraz dys-
ponuje trzema samochodami ra-
towniczo-gaśniczymi, w tym dwo-
ma średnimi i jednym lekkim oraz 
znaczną ilością sprzętu ratowni-
czo-gaśniczego i wyposażenia oso-
bistego strażaków. W ramach OSP 
funkcjonuje Jednostka Operacyj-
no-Techniczna drugiej kategorii li-
cząca obecnie 30 strażaków-ra-
towników gotowych do niesienia 
pomocy w razie potrzeby. Wybra-
ny na ostatnim Walnym Zebraniu 
sprawozdawczo-wyborczym człon-
ków OSP Zarząd OSP przedstawia 
się następująco: Ryszard Główczak 
– prezes Zarządu, Tadeusz Burawa 
– wiceprezes Zarządu,Tomasz Ma-
dzia - naczelnik, Sylwester Pilch – 
zastępca naczelnika, Mariusz Maj-
dański – skarbnik, Jarosław Raszka 
– sekretarz, Bartosz Śliwiński – go-
spodarz, Sebastian Madzia – kroni-
karz, opiekun Młodzieżowej Dru-
żyny Pożarniczej i Kacper Gawlas 
– członek Zarządu.

4 września strażackie święto 
95-lecia OSP rozpoczęło się od na-
bożeństwa w góreckiej świątyni. 

Potem druhny i druhowie, poprze-
dzani przez wóz bojowy oraz przy 
dźwiękach muzyki autorstwa stra-
żackiej orkiestry, w zwartych for-
macjach przemaszerowali do straż-
nicy znajdującej się w centrum Gó-
rek Wielkich. Na placu, w sąsiedz-
twie remizy odbył się uroczysty 
apel – był regulaminowy raport, 
„Mazurek Dąbrowskiego” i wcią-
gnięcie na maszt biało-czerwonej 
flagi oraz obszerny rys historyczny 
OSP w Górkach Wielkich, a potem 
przyszedł czas na wręczenie na-
gród i wyróżnień. Otrzymały je trzy 
pokolenia strażaków-ochotników: 
seniorzy, aktywni strażacy w kwie-
cie wieku oraz najmłodsi adep-
ci strażackiego rzemiosła. - Z oka-
zji jubileuszu 95-lecia powstania  
i działalności Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Górkach Centrum, jako 
Wójt Gminy Brenna pragnę podzię-
kować za zaproszenie i wyrazić sło-
wa wdzięczności wszystkim straża-
kom, członkom i przyjaciołom jed-
nostki, za wkład jaki włożyli w jej 
tworzenie i funkcjonowanie. Pragnę 
wszystkim jej członkom złożyć ser-
deczne podziękowania za lata ofiar-
nej pracy dla społeczności całej na-

szej Gminy. Jest to przede wszystkim 
służba, która niejednokrotnie nie-
sie ze sobą wiele niebezpieczeństw. 
Dzięki Waszemu dużemu wsparciu 
prowadzonych jest wiele akcji, któ-
re ratują tą najcenniejszą wartość 
jaką jest ludzkie życie. Swoim działa-
niem wypełniacie piękną kartę histo-
rii nie tylko tej jednostki, ale całej na-
szej społeczności. Jestem wdzięczny 
za trud, poświęcenie, wrażliwość na 
potrzeby drugiego człowieka. Za to 
społeczne działanie serdecznie dzię-
kuję Wam, drodzy Ochotnicy oraz 
wszystkim, którzy Was wspierają. 
W związku z uroczystościami jubi-
leuszowymi chciałbym życzyć zdro-
wia i wszelkiej pomyślności, aby Wa-
sza służba była źródłem osobistej 
satysfakcji oraz powodem do dumy  
w myśl pięknej dewizy: „Bogu na 
chwałę, ludziom na pożytek” - po-
wiedział podczas jubileuszu wójt 
Gminy Brenna Jerzy Pilch. Roczni-
cową uroczystość zakończyła defi-
lada strażackich pododdziałów.

                                 
           S. Horowski
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Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy

Podczas sierpniowej sesji radni 
przyjęli Plan Gospodarki  

Niskoemisyjnej dla Gminy  
Brenna na lata 2021 – 2027  

z perspektywą do 2030 roku. 
Dokument ten wskazuje drogę 

do bardzo ważnego celu 
 – poprawy jakości powietrza  

w Górkach i Brennej.

Plan Gospodarki Niskoemisyj-
nej dla Gminy Brenna przygotowa-
ła zewnętrzna firma zajmująca się 
doradztwem energetycznym i śro-
dowiskowym. Autorzy tego do-
kumentu wskazują cztery obsza-
ry, w których należy podjąć działa-
nia, aby w najbliższych latach osią-
gnąć efekt ekologiczny w postaci 
ograniczenia niskiej emisji, a co za 
tym idzie, poprawy jakości powie-
trza na terenie Gminy Brenna. Dzia-
łanie nr 1 to ograniczenie zużycia 
energii i emisji pyłów oraz wytwa-
rzanie energii z jej odnawialnych 
źródeł w budynkach i infrastruktu-
rze publicznej. W tym celu należy  
w budynkach użyteczności publicz-
nej przeprowadzać audyty energe-
tyczne i efektywności energetycz-
nej, kontynuować ich termomode-
nizację, wymienić stare źródła cie-
pła na nowe, zainstalować odna-

wialne źródła energii i nowe oświe-
tlenie, a także kontynuować mo-
dernizację oświetlenia ulicznego. 
Drugi rodzaj działań zapropono-
wanych przez autorów Planu Go-
spodarki Niskoemisyjnej to ogra-
niczenie zanieczyszczeń powie-
trza powodowanych przez trans-
port. Tu do zastosowania są na-
stępujące rozwiązania: rozwój ko-
munikacji rowerowej poprzez roz-
budowę sieci ścieżek rowerowych, 
utrzymanie dróg w odpowied-
nim stanie (mycie i remonty) aby 
ograniczyć wtórną emisję zanie-
czyszczeń oraz zakup energoosz-
czędnych pojazdów. Jednocześnie  
z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 
wynika, iż z uwagi na perspekty-
wę rosnącego natężenia ruchu sa-
mochodowego należy się spodzie-
wać wzrostu emisji  dwutlenku wę-
gla z tego źródła. Dlatego twórcy 
tego dokumentu proponują w mia-
rę potrzeb i możliwości dokony-
wać wymian w gminnym taborze 
oraz promować system tzw. pod-
wózek sąsiedzkich (kilka osób ko-
rzysta z jednego pojazdu), promo-
wać korzystanie z samochodów  
i jednośladów o napędzie elek-
trycznym oraz zachęcać do tzw. 
ekojazdy, czyli energooszczędnych 
zachowań podczas prowadzenia 
samochodu. Działanie nr 3 mają-
ce przynieść lepszą jakość powie-

trza w Gminie Brenna to ogranicze-
nie emisji pyłów oraz wytwarzanie 
energii z jej odnawialnych źródeł  
w budownictwie mieszkaniowym. 
W tym celu przede wszystkim na-
leży kontynuować akcję wymiany 
starych urządzeń grzewczych zasi-
lanych węglem na ekologiczne ko-
tły węglowe, kotły gazowe, olejo-
we, elektryczne oraz zasilane bio-
masą. Inne skuteczne narzędzia to 
montaż w domach mieszkalnych 
kolektorów słonecznych, pomp 
ciepła i paneli fotowoltaicznych,  
a także modernizacja domowych 
instalacji centralnego ogrzewania  
i termoizolacja budynków miesz-
kalnych. Ostatnia, czwarta gru-
pa zaproponowanych działań to 
przedsięwzięcia o charakterze edu-
kacyjnym i planistycznym. W tym 
przypadku między innymi należy 
organizować kampanie informa-
cyjne dotyczące ograniczenia ni-
skiej emisji, prowadzić działania 
dotyczące planowania przestrzen-
nego z uwzględnieniem ochro-
ny środowiska, planować działania  
w obszarze efektywności ener-
getycznej (np. aktualizować Plan 
Gospodarki Niskoemisyjnej), in-
wentaryzować źródła niskiej emi-
sji czy kontrolować przestrzeganie 
uchwały antysmogowej przyjętej 
przez sejmik województwa śląskie-
go i obowiązującej na terenie całe-
go województwa. - Przyjęty przez 
Radę Gminy Brenna Plan Gospodar-
ki Niskoemisyjnej to ważny doku-
ment, który nie tylko pozwoli nam 
podnieść efektywność działań ukie-
runkowanych na poprawę jakości 
powietrza w naszej Gminie, ale tak-
że ułatwi starania o zewnętrze środ-
ki finansowe na ten cel. A o tym, że 
czyste powietrze to sprawa prioryte-
towa, nie muszę chyba nikogo prze-
konywać, bo dzięki temu zmniejsza 
się zagrożenie dla zdrowia naszych 
mieszkańców i podnosi komfort ich 
życia, a także zwiększa się turystycz-
na atrakcyjność Brennej i Górek – 
mówi wójt Jerzy Pilch.

                              
      S. Horowski
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Nowe możliwości dla seniorów!
W Brennej powstało nowe sto-

warzyszenie, z ofertą skierowaną 
dla seniorów – Stowarzyszenie Uni-
wersytet Trzeciego Wieku w Bren-
nej, bo o nim mowa, bazuje na for-
mule znanej już w Polsce od lat, 
która ma za zadanie aktywizację 
osób, mających czas i ochotę, by 
wciąż rozwijać swoje pasje i zainte-
resowania w grupie podobnych so-
bie osób.

Założony końcem lipca 2021 r. 
„Uniwersytet” prowadzi działalność 
edukacyjną skierowaną do senio-
rów, którzy odczuwają potrzebę 
aktywności umysłowej, intelektual-
nej, psychicznej i fizycznej.

Aktywizacja seniorów opierać 
się będzie na kilku filarach: orga-
nizacji wykładów, kursów, warszta-
tów, konferencji, seminariów, po-
kazów, ćwiczeń naukowych i in-
nych form kształcenia ustawiczne-

go, oraz sekcjach zainteresowań, 
zespołach  przedmiotowych po-
woływanych i działających zgodnie  
z celami oraz potrzebami Stowa-
rzyszenia, w tym prowadzenie za-
jęć turystycznych: wycieczek, po-
dróży studyjnych i wypraw krajo-
znawczych.

Choć zarówno poszczególne ak-
tywności, jak i same sekcje powsta-
ną w oparciu o potrzeby członków 
„Uniwersytetu”, Zarząd już dziś ma 
wiele wstępnych pomysłów i pro-
pozycji. Proponowane na począ-
tek sekcje to: sekcja turystyczna:  
prowadzenie zajęć turystycznych, 
wycieczek, podróży studyjnych  
i wypraw krajoznawczych, Nordic 
Walking,  wycieczek rowerowych  
i inne; sekcja kulturoznawcza: za-
gadnienia z dziedziny literatury, hi-
storii sztuki, muzyki, filmu, teatru 
itp.; sekcja ruchu i muzyki: ćwicze-

nia ruchowe, ćwiczenia ruchowe 
przy muzyce, tańce i pląsy; sekcja 
gier i rozrywek umysłowych: różne-
go rodzaju gry umysłowe, krzyzów-
ki, szarady, szachy, warcaby, karty  
i inne; sekcja robótek ręcznych: 
szydełkowanie, robienie na dru-
tach, haftowanie, itp.; sekcja este-
tyczno - artystyczna: z różnorodny-
mi formami działań twórczych, rę-
kodzieło np.: bibułkarskto, ozdo-
by z gliny,  ozdoby świąteczne, itp. 
Inne sekcje wynikające z zaintere-
sowań członków stowarzyszenia, 
(florystyczn, fotograficzna itp.), po-
wstaną z czasem.

Pierwsze spotkanie dla zainte-
resowanych uczestnictwem w za-
jęciach odbędzie się 27 września  
2021 r., w sali OSP w Brennej-Cen-
trum, o godzinie 17:00. Serdecznie 
zapraszamy!

   OPKiS

Z A P R O S Z E N I E
ZARZĄD   STOWARZYSZENIA  UNIWERSYTET  TRZECIEGO  WIEKU  W  BRENNEJ

ZAPRASZA WSZYSTKICH   ZAINTERESOWANYCH  NA  SPOTKANIE  ORGANZACYJNE

  Spotkanie odbędzie się w dniu 27 września 2021 rok o godzinie 17:00 w ali OSP w Brennej-Centrum

  - jeżeli  masz ukończone 55 lat,           
  

- chcesz aktywnie spędzić czas,

  - zadbać o kondycję 
i aktywność fizyczną,         

 
 - rozwinąć swoje zainteresowania,     

  - zdobyć wiedzę, 

  Serdecznie zapraszamy, 
dołącz do naszego grona.
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Podsumowanie projektu 
Jesień większość z nas kojarzy 

z rozgrzewającymi herbatami, gru-
bymi swetrami i oczywiście drze-
wami przebierającymi się w poma-
rańczowo - czerwone barwy. Jed-
nakże od zeszłego roku, jesień mo-
żemy kojarzyć również z międzyna-
rodowymi plenerami rzeźbiarski-
mi organizowanymi w ramach pro-
jektu “Za woniom drzewa”. Tego-
roczna edycja odbyła się pod na-
zwą „II Utopcowe Improwizacje” 
i wzięło w niej udział 8 rzeźbiarzy. 
Zorganizowany przez OPKiS ple-
ner rzeźbiarski to tygodniowe wy-
darzenie, podczas którego artyści 
z Polski i Słowacji oddają się swo-
jej inwencji twórczej. W efekcie, 
powstają niesamowite rzeźby na-
wiązujące do kultury, a także wie-
rzeń i legend pogranicza polsko 
- słowackiego, a które  można po-

dziwiać w Parku Turystyki w Bren-
nej. Tego roku postanowiliśmy do-
datkowo uatrakcyjnić to wydarze-
nie. W ostatnim dniu trwania ple-
neru rzeźbiarskiego tj. 12 września, 
odbyła się impreza podsumowują-
ca projekt “Za woniom drzewa” zor-
ganizowana przez Ośrodek Promo-
cji Kultury i Sportu Gminy Brenna. 
W imprezie wzięli udział zaproszeni 
goście, wszyscy Partnerzy Projektu 
oraz delegacja ze słowackiej Gminy 
Babin, a także turyści i mieszkań-

cy. W programie znalazły się m.in. 
występy Kapeli Góralskiej „Malinio-
rze” oraz słowackich „Oravców”. Do-
datkowych wrażeń dostarczył nam 
pokaz trzaskania biczem. W trakcie 
imprezy uczestnicy mogli dowie-
dzieć się również podstawowych 
informacji o projekcie, poznać dzia-
łania które zostały w ramach niego 
zrealizowane oraz dowiedzieć się, 
jak korzystać z jego efektów nawet 
po zakończeniu realizacji projektu. 

Podczas imprezy odbyły się aż 
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dwie premiery. Pierwsza z nich do-
tyczyła albumu “Wyjątkowe Obli-
cza Drewna”, który opowiada nie 
tylko o samym drewnie, ale rów-
nież o szlaku samochodowym „Za 
woniom drzewa”. Ponadto znaj-
dziemy tam informacje o Gminie 
Brenna i Gminie Babin oraz o na-
szym wspólnym, transgranicznym 
projekcie. Nasz projekt był two-
rzony w zgodzie z ideą dostępno-
ści dla każdego. Dlatego album jest 
dwujęzyczny, ale zawiera również 
dodatkowo informacje zapisane  
w alfabecie Braille’a. Album był 
bezpłatnie rozdawany każdej oso-
bie, zainteresowanej projektem  
i wspomnianym szlakiem oraz po-
wiązaną z nim grą terenową o na-
zwie „Puzzloscieżka”. Pozostając 
w temacie dostępności, premie-
rę miał również film o  szlaku sa-
mochodowym Za woniom drzewa, 
który powstał z myślą o tych, którzy 
z różnych powodów - w tym zwią-

zanych z Covid-19- nie są w sta-
nie przejechać szlaku samochodo-
wego „Za woniom drzewa”. Film za-
wiera napisy oraz audiodeskrypcje  
i w najbliższym czasie będzie do-
stępny do obejrzenia na stronie 
internetowej Gminy Brenna oraz 
na kanale YouTube Gminy Brenna. 
Film w krótki i przyjemny sposób 
opowiada o każdej atrakcji znajdu-
jącej się na szlaku. 

Ważną częścią imprezy pod-
sumowującej projekt było oficjal-
ne zasadzenie drzewa współpra-
cy - Lipy, która jest narodowym 
drzewem Słowacji. Drzewo bę-
dzie przez długie lata przypominać 
wszystkim o współpracy i partner-
stwie Gminy Brenna ze słowacką 
Gminą Babin. Mamy nadzieję, iż tak 
jak to wspólnie zasadzone drzewo, 
będzie rozwijać się i nasza współ-
praca.  A w przyszłości pojawią się 
kolejne sukcesy w formie nowych, 
wspólnych projektów transgranicz-

nych. Niemniej jednak już teraz za-
chęcamy wszystkich zainteresowa-
nych do przejechania utworzone-
go szlaku samochodowego Za wo-
niom drzewa oraz wzięcia udzia-
łu w grze “Puzzlościeżka” i odkry-
cia na nowo pogranicza polsko-sło-
wackiego z projektem „Za woniom 
drzewa”. 

  Karolina Sikora
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Najprostsza forma recyklingu

Wysypisko śmieci na ulicy Kotarz

Kompostowanie to najlepszy 
sposób, aby zagospodarować od-
pady, które powstają w naszej kuch-
ni czy ogrodzie, a przy tym uzyskać 
własny, darmowy materiał do użyź-
nienia gleby w ogrodzie czy też do-
niczkach.

Jesień to idealna pora na założe-
nie własnego kompostownika – jest 
ciepło a zarazem wilgotno. 

Z kompostowalnymi materia-
łami mamy kontakt każdego dnia: 
opadłe liście, resztki roślin z rabat 
kwiatowych, skoszona trawa. Więk-
szość wytwarzanych śmieci w ogro-
dzie możemy przetworzyć we wła-
snym zakresie. Do kompostowni-
ka wrzucamy też obierki z warzyw 
i inne kuchenne resztki. Kompo-
stownik można zrobić samemu lub 
zakupić gotowy. Miejsce przezna-
czone na kompostownik powin-
no być osłonięte od wiatru i za-
cienione, najlepiej nieco wzniesio-
ne, aby woda opadowa nie zalewa-
ła powstającego kompostu. Dojrze-

wanie kompostu trwa zwykle oko-
ło 18 miesięcy (w kompostowni-
kach z tworzyw sztucznych proces 
ten można skrócić nawet do 2 mie-
sięcy). Dojrzały kompost ma jedno-
litą strukturę i zapach świeżej zie-
mi. Stosowanie kompostu nie gro-
zi przenawożeniem ani zatruciem 
środowiska, jak to może mieć miej-
sce w przypadku nawozów sztucz-
nych. Dzięki stosowaniu kompostu 

uboga w składniki odżywcze i mi-
neralne gleba staje się żyzna i uro-
dzajna, a my możemy cieszyć się jej 
plonami.

Zachęcamy mieszkańców do 
ograniczenia składowania odpa-
dów biodegradowalnych i zakłada-
nia własnych przydomowych kom-
postowników.

      
     UG Brenna

Każdy mieszkaniec Gminy Bren-
na, jak również inne osoby przeby-
wające na jej terenie czy posiada-
jące jakąkolwiek własność w obrę-
bie gminy, zobowiązani są do prze-
strzegania Ustawy z dnia 13 wrze-
śnia 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach, oraz Regu-
laminu utrzymania czystości i po-
rządku na terenie Gminy Brenna 
przyjętego Uchwałą Nr XI/118/19 
Rady Gminy Brenna z dnia 28 listo-
pada 2019 r.

Pomimo jasno przedstawio-
nych zasad dotyczących gospo-
darki odpadami, nie brakuje ama-
torów pozbywania się i podrzuca-
nia odpadów komunalnych, wiel-
kogabarytowych i budowlanych 
w miejsce do tego nieprzeznaczo-
ne, czyli m.in. na teren przy wjeź-
dzie na ulicę Kotarz w Brennej. Po-
mimo ciężkiej pracy, jaką wkłada-
ją każdorazowo w uprzątnięcie za-
nieczyszczonego terenu pracowni-
cy Zakładu Budżetowego Gospo-

darki Komunalnej w Brennej, wi-
dok porozrzucanych śmieci w tym 
miejscu pojawia się notorycznie 
kilka razy w tygodniu. Przerażający 
jest fakt, że wysypiska w większo-
ści tworzą dorośli ludzie, którzy po-
winni stanowić przykład dla młod-
szego pokolenia i dbać o otaczają-
cą nas przyrodę. Tymczasem złapa-
ni na „gorącym uczynku” nie poczu-
wają się ani do winy ani do uprząt-
nięcia zostawionych przez siebie 
odpadów. Chęć zaoszczędzenia na 
rachunkach za śmieci i wyrzuca-
nie ich w miejscu publicznym może 
jednak się nie opłacać, ponieważ 
każda sprawa zostaje przekazana 
policji. 

Niestety świadomość ekologicz-
na osób przebywających na terenie 
Gminy Brenna pozostawia wiele do 
życzenia, miejmy jednak nadzieję, 
że z czasem się to zmieni.

  UG Brenna
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Szkoła Podstawowa nr 1 w Brennej Leśnicy 
wygrała 16 nowych komputerów

Wpływ problemów alkoholowych na rodzinę

W czasach nauczania zdalnego 
trzech uczniów: Marta Mendrek, 
Maksymilian Gawlas i Stanisław 
Jaworski, pod opieką pani Moniki 
Mendrek, zaprojektowało grę kom-
puterową na Ogólnopolski Konkurs 
"Fundusze Norweskie i EOG - o tym 
się wie" zorganizowany przez pań-
stwowy instytut badawczy NASK.

Praca została nagrodzona zesta-
wem 16 laptopów dla szkoły i mo-
bilną szafą.

Gratuluję uczniom i pani Moni-
ce Mendrek i wierzę, że ten sprzęt 
będzie służył uczniom naszej szko-
ły przez wiele lat.

     Halina Gabzdyl-Pilch

Alkoholizm jest często nazywa-
ny ,,chorobą rodziny’’, chorobą ca-
łego systemu w jakim funkcjonuje 
rodzina. Określenie to ma zwrócić 
uwagę na niezwykły wpływ, jaki al-
koholicy wywierają na najbliższych 
członków rodziny. Rodzina nie jest 
w stanie zignorować czy też uciec 
od problemu, jakim jest pijący nad-
miernie alkohol. U alkoholika  naj-
bardziej upośledzona staje się sfe-
ra zachowania. Podczas codzien-
nego „normalnego” życia członko-
wie rodziny doświadczają zacho-
wań alkoholowych, które począt-
kowo wydają się mieć  tylko luźny 
z piciem związek. W rodzinie poja-
wia się niepewność, lęk, zakłopota-
nie, gniew, dochodzi do załamania 
relacji. Ponieważ zachowania po-
szczególnych członków rodziny po-
zostają w ścisłym związku ze sobą, 
reakcje, relacje stają się wkrótce 
podobnie upośledzone, jak zacho-
wania alkoholika. Bliskie osoby sta-
ją się współuzależnione, stwarzają 
komfort picia osobie uzależnionej.

Żadna konkretna osoba nie jest 
przyczyną alkoholizmu innej oso-
by. Dzieje się tak, iż członkowie ro-

dziny, mogą, mimo najlepszych na-
wet chęci, zachowywać się w spo-
sób umożliwiający picie któremuś 
ze swych bliskich. Bardzo często 
bliscy chronią alkoholika, uspra-
wiedliwiają go, dostarczają mu ali-
bi, przejmują za niego pełną od-
powiedzialność. Członkowie rodzi-
ny alkoholika mogą na przykład 
dzwonić do jego pracodawcy, tłu-
macząc nieobecność w pracy ,, gry-
pa”, pokrywać  zobowiązania fi-
nansowe zaciągane przez alkoho-
lika, zatrudniać dobrego prawni-
ka, który będzie reprezentował go 
przed oskarżeniem o prowadzenie 
samochodu w stanie nietrzeźwym. 
Bywa bardzo często, że zachowania 
alkoholika  prowadzą do wzrostu 
poziomu lęku w rodzinie. To z ko-
lei prowokuje alkoholika do więk-
szego picia pozwalającego zre-
dukować swój własny lęk i napię-
cie, co w konsekwencji jeszcze bar-
dziej  zwiększa  poziom lęku w ro-
dzinie. Im więcej lęku, tym bardziej 
członkowie rodziny brną w swe do-
tychczasowe zachowania, a to z ko-
lei nasila poziom lęku i powoduje, 
że pije on jeszcze częściej i w spo-

sób bardziej destrukcyjny. Taka sy-
tuacja błędnego koła trwa w nie-
skończoność, prowadząc do nie-
uniknionej katastrofy. Rodzina nie 
jest w stanie radzić sobie z alko-
holizmem lepiej niż sam alkoholik. 
We wczesnej fazie rozwoju choro-
by alkoholowej sporadyczne przy-
padki nadmiernego picia są uspra-
wiedliwiane przez obydwoje mał-
żonków. Głównie przemęczeniem, 
zmartwieniami, nerwowością czy 
po prostu ,,złym dniem’’, usprawie-
dliwienia uwiarygodniają nadmier-
ne, szkodliwe lub nawet ryzykowne 
upijanie się. Przyjmowane jest za-
łożenie, że nadmierne picie jest tyl-
ko epizodem, szczególną, jednora-
zową sytuacją i nie stwarza żadne-
go realnego zagrożenia czy proble-
mu. Jeśli małżonkowie żyją  w śro-
dowisku akceptującym picie  alko-
holu w dużych ilościach, sytuacja 
problemowego picia dostarcza wy-
godnej przykrywki dla rozwoju 
uzależnienia. 

Zachowania zmierzające do roz-
wiązania problemu. W tym stadium 
bliscy zaczynają orientować się, że 
picie członka rodziny nie jest już 
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normalne i próbują wywrzeć na 
nim nacisk, by przestał pić lub pił 
ostrożniej w konsekwencji ograni-
czył picie. Typowe dla tej sytuacji 
teksty to np.: ,,gdybyś tylko zebrał 
się w sobie i wykazał choć trochę 
silnej woli…” albo ,,jeśli rzeczywi-
ście mnie kochasz...’’. Bardzo czę-
sto bywa, że współmałżonek usi-
łuje ukryć problem przed otocze-
niem i robi dobrą mnie do złej gry. 
W tym samym czasie alkoholik pije 
potajemnie lub poza domem po to, 
by nie ujawniać rzeczywistej ilości 
alkoholu, jaką wypija. Dzieci zaczy-
nają mieć problemy natury psycho-
logicznej w odpowiedzi na panują-
ce w rodzinie napięcie, awantury, 
przewlekły konflikt. 

  Silna dezorganizacja i chaos.  
W tym stadium dochodzi do głęb-
szego zaburzenia równowagi w ro-
dzinie. Współmałżonek nie potra-
fi już dłużej udawać, że wszyst-
ko jest w porządku i popada z jed-
nego kryzysu w drugi. Często za-
czynają pojawiać się problemy fi-
nansowe, konflikt z literą prawa. 
Pod naciskiem stresowej sytuacji 
współmałżonek, być może w oba-
wie o stan swojego własnego zdro-
wia psychicznego, o sytuację praw-
ną, zwraca się o pomoc do osób  
z zewnątrz. Niestety, bardzo czę-
sto są to przyjaciele lub dalsza ro-
dzina, którzy sami nie wiedzą, co 
należy robić w zaistniałej sytuacji  
a ich pomoc bywa nieprzydatna 
lub wręcz szkodliwa, odwlekająca 
skuteczną pomoc w uzależnieniu. 
Dochodzi do reorganizacji dotych-
czasowego stylu życia w celu omi-
nięcia problemu, gdzie następuje 
wzmocnienie zdolności współmał-
żonka do radzenia sobie z proble-
mami. Powoli bierze on na siebie 
coraz większą odpowiedzialność za 
zachowanie jedności rodziny. Może 
to oznaczać poszukiwanie dla sie-
bie pracy zarobkowej często po-
nad wymiarowej lub wręcz kolejnej 
nierzadko w celu przejęcia kontroli 
nad rodzinnymi finansami.  Współ-
małżonek przestaje w tym sta-
dium koncentrować swoje wysiłki 
na próbach utrzymania trzeźwości 
partnera. Zamiast tego  przyjmuje 
większość ciężarów i przechodzi do 
porządku nad wciąż nie rozwiąza-

nym problemem alkoholizmu.
Pojawia się etap prób uciecz-

ki. Na tym etapie świadomy współ-
małżonek współuzależniony czę-
sto podejmuje próby doprowadze-
nia do separacji lub rozwodu. Je-
śli jednak jedność rodziny zosta-
nie zachowana, życie członków ro-
dziny nadal koncentruje się wokół 
osoby pijącej. W przypadku separa-
cji rodzina  reorganizuje się już bez 
udziału alkoholika. Jeśli uda mu się 
osiągnąć  trzeźwość, może nastą-
pić pojednanie i zjednoczenie ro-
dziny. Obydwa te rozwiązania po-
ciągają za sobą  konieczność po-
wtórnego porozumienia się, co do 
odgrywanych ról i wzajemnych sto-
sunków, nawiązania relacji. Istnieją 
rodziny, w których  osoba uzależ-
niona jest żona a zarazem matka.   
W tych rodzinach odkryto interesu-
jąca różnicę, jeśli chodzi o trwałość 
małżeństwa, zależną od tego, któ-
ry z partnerów jest alkoholikiem. 
Jeśli jest osobą uzależnioną kobie-
ta, prawdopodobieństwo rozwo-
du jest o wiele większe niż w przy-
padku, gdy pijącym partnerem  jest 
mężczyzna. 

Do wszystkich osób stosuje się 
generalnie zasadę że wybór part-
nera do małżeństwa i tak zwana 
,,prawdziwa miłość” nie są dziełem 
jakiegoś przypadku. Ludzie wyka-
zują silną skłonność do dobierania 
sobie takich partnerów, którzy są  
w jakimś stopniu podobni do ich 
rodziców. Wiele kobiet poślubiając 
alkoholików jest córkami alkoho-
lików. Dla wielu pośród nich sytu-
acja, która może prowadzić do nie-
zwykłych napięć i sprawiać ból, jest 
po prostu normą – tego właśnie 
spodziewają się po małżeństwie. 

Niektóre kobiety niejako dzie-
dzicznie zawierają małżeństwa czy 
tez wiążą się z alkoholikami. Bio-
rąc pod uwagę realia ekonomicz-
ne, nie można wykluczyć, że wiele 
żon nie będących alkoholiczkami 
pozostaje przy swych partnerach 
dłużej niż mężowie nie alkoholicy 
przy swych żonach, ponieważ czu-
ją one, iż utrzymanie rodziny zale-
ży  finansowo od męża, a mężczyź-
ni na ogół rzadziej szukają pomocy 
z zewnątrz dla rozwiązania swych 
problemów. To powód, dla które-
go mąż alkoholiczki nie dostrze-
ga poza rozwodem innego sposo-
bu na ocalenie siebie i dzieci. Oczy-
wiście nie każda rodzina  przecho-
dzi przez wszystkie stadia dokład-
nie jak wyżej opisano. Niektóre ro-
dziny zatrzymują się w którymś 
ze stadiów inne nigdy nie wycho-
dzą poza okres zaprzeczeń. Jesz-
cze inne wpadają w niekończącą 
i ostateczną pułapkę cyklu kryzy-
sów i chaosów jak i głęboką dezin-
tegrację. Są i takie, które doświad-
czają bolesnej serii kolejnych prób 
ucieczki  z sytuacji nie do zniesie-
nia, pojednań i znowu ucieczek. 
Nasze rozumienie czynników pro-
wadzących do powstawania tych 
różnic jest wciąż nierealne. Jednym 
z takich  czynników jest czas, w któ-
rym pojawiły się problemy związa-
ne z piciem. Badania nad małżeń-
stwami z problemem alkoholowym 
wykazały, iż żony  potrafiące lepiej 
pomóc sobie i swoim rodzinom to 
takie, które zawarły związek mał-
żeński jeszcze przed pojawianiem 
się pierwszych problemów związa-
nych z piciem przyszłych mężów. 

        Renata Ciemała-Sojka
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Finał wakacyjnego konkursu czytelniczego
W dniu 26 sierpnia br. w „Przy-

tulii” miało miejsce wręczenie na-
gród dzieciom, które uczestniczy-
ły  w konkursie czytelniczym orga-
nizowanym przez Gminną Biblio-
tekę Publiczną w Brennej. Konkurs 
na największą liczbę przeczytanych 
książek trwał od 25 czerwca do 20 
sierpnia. Udział w konkursie wzię-
ło 26 osób z biblioteki w Brennej 
i filii w Górkach Małych. Uczestni-
cy przeczytali łącznie 1253 książ-
ki, co stanowi rekordową liczbę, bo 
niemal dwukrotnie przewyższającą 
wynik osiągnięty w ubiegłym roku. 

Zwyciężczyniami tegorocznej 
edycji zostały: Hanna Ignatowicz-
Sołtys z biblioteki w Brennej oraz  
Faustyna Bonk z filii w Górkach Ma-
łych. Wszyscy uczestnicy konkursu 
otrzymali z rąk Pana Wójta Jerze-
go Pilcha gratulacje oraz dyplomy, 
a także nagrody książkowe wraz  
z drobnymi upominkami. 

Po wręczeniu nagród uczestni-
cy konkursu wzięli udział w warsz-
tatach etnologicznych prowadzo-
nych przez Piotra Mojżyszka zaty-
tułowanych „Afryka Kazika”, które 
inspirowane były osobą Kazimie-
rza Nowaka - niezwykłego, polskie-

go podróżnika, który w latach 30-
tych XX wieku przejechał całą Afry-
kę na rowerze. Uczestnikom życzy-
my udanego roku szkolnego i dal-
szych miłych przygód z książkami, 
a ponadto zapraszamy do biblio-
tek w Brennej i  Górkach Małych. 
Uwierzmy w słowa Umberto Eco: 
„Kto czyta książki, żyje podwójnie” 
- aby móc i swoje życie urozmaicić 
mnóstwem emocji oraz przygód,  

w których towarzyszyć będziemy 
bohaterom książek. 

Jeszcze raz serdecznie gratulu-
jemy wszystkim „Bibliomaniakom” 
oraz dziękujemy rodzicom za za-
chęcanie dzieci do spędzania wol-
nego czasu z książką. 

Rafał Cholewa
Gminna Biblioteka 

Publiczna w Brennej
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Takie było lato w Gminie Brenna
Wakacyjny kalendarz imprez 

Gminy Brenna był gęsty i pełen 
wydarzeń, wśród których każdy 

mógł znaleźć coś dla siebie. 
Znaczną część letniego 

kalendarium objęły wydarzenia 
w ramach Roku Górali 

w Województwie Śląskim. 

20 czerwca odbyło się otwarcie 
Bacówki u Greniów.  Miało tam też 
miejsce wręczenie promes z pro-
gramu „Owca plus” oraz koncer-
ty zespołów regionalnych „Brenna”  
i „Kotarzanie”, a także „Kapela  
z Trójwsi” i „Kapela Brynioki”. Degu-
stację serów poprowadziła „Kozia 
Zagroda”, a pokaz tradycyjnych in-
strumentów ojciec z córką – Jacen-
ty i Marta Ignatowicze.

26 czerwca z kolei można było 
wziąć udział w Świętojańskim spek-
taklu „Żeby trwała w nas światłość” 
z udziałem zespołów regionalnych 
z Gminy Brenna, Orkiestry Dętej 
Czesława Grenia i Kapeli „Malinio-
rze”, w reżyserii Piotra Tenczyka. 

10 lipca - Mistrzostwa Góra-
li Karpackich w Koszeniu Łąki - ta 
goszcząca od lat w Agroturystyce 
„U Gazdy” impreza w tym roku po-
nownie zgromadziła tłumy. Kosia-
rze ogołocili łąkę, a pozostali za-
wodnicy doili krowy. Odbył się tez 
pokaz instrumentów tradycyjnych 
Sylwka Białasa oraz koncert Kape-
li „Maliniorze”.

24 lipca zaprosiliśmy na kolej-
ne pasterskie spotkanie, tym ra-
zem „Górale na groniu” w baców-

ce na Skałce u Państwa Kawików. 
Tu również odbyły się koncerty ka-
pel „Maliniorze” oraz „Koniaków”, 
zaśpiewały również „Sójki” oraz Ze-
spół Regionalny Brenna im. Józefa 
Macha, a panie Elżbieta Hubczyk  
i Helena Lipowska sztrykowały i he-
klowały. 

Z kolei 8 sierpnia odbył się kon-
cert „Sacrum po Góralsku” w ko-
ściele o. Franciszkanów w Górkach 
Wielkich. wydarzenie to wpisało 
się w  II edycję „Letnich Koncertów 
Kameralnych w Gminie Brenna”,  
a wystąpili podczas niego Sławomir  
i Piotr Stasiowie, Bogusław i Alek-
sandra Lalik, Anna Musioł z dziew-
czętami z „Sójek” oraz niezastąpio-
ny Paweł Seligman.

14 sierpnia - tym razem na Ran-
czo Błatnia odbyła się impreza „Gó-
rale na groniu”, której gospodarza-
mi byli  członkowie Zespołu „Ko-
tarzanie” z Brennej. Zespół zatań-
czył, zagrał, zaśpiewał, przygoto-
wał pyszne duszonki i zadbał o do-

brą atmosferę.
28 sierpnia gościliśmy wielu ar-

tystów i gości na Wydarzeniu Głów-
nym Roku Górali, czyli „Posiadach 
nad Brennicą”. Wystąpiły połączo-
ne grupy skrzypków – Kapela „Mała 
Jetelinka” pod okiem Moniki Wa-
łach oraz uczniowie Zbigniewa Wa-
łacha z Brennej, Zespoły regional-
ne „Brenna”, „Grojcowianie”, „Isteb-
na”, „Dolina Słopnicy”, „Kotarzanie” 
i kapeli „Wałasi”. Podczas wydarze-
nia odbywały się warsztaty rzeźby, 
koronkarskie, instrumentalne, bi-
bułkarskie, oraz prelekcje na temat 
ziół i pasterstwa. Skosztować też 
było można tradycyjnych placków 
ze szpyrkami.

W obchody „Roku Górali” wpi-
sały się również tegoroczne „XXXII 
Dożynki Ekumeniczne” w Gminie 
Brenna. A podczas nich, zamiast ko-
rowodu, który z wiadomych wzglę-
dów nie mógł się odbyć – wystawa 
starych maszyn i sprzętów rolni-
czych, przygotowana przez „Chle-
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bową Chatę”, serowarskie warszta-
ty w kolibie, przywiezionej przez 
„Kozią Zagrodę”, góralski i słowiań-
ski recital „Sójek”, a przede wszyst-
kim – ekumeniczna modlitwa i po-
święcenie chleba dożynkowego, 
który wraz z wieńcem na ręce Wój-
ta Jerzego Pilcha i jego małżonki 
złożył Zespół „Brenna” oraz koncert 
Zespołu „Kotarzanie” i festyn z ze-
społem „Astro”.

Jednak oprócz wydarzeń „Roku 
Górali” w Gminie Brenna działo się 
dużo więcej. Wydarzenia muzycz-
ne, które warto wspomnieć, to kon-
cert „Dikandy” w Dworze Kossaków 
(17 lipca), który zgromadził rekor-
dową dla Letnich Koncertów u Kos-
saków widownię; Chillout w Par-
ku (7 sierpnia), gwiazdą którego 
była „Marika”, supportowana przez 
Edytę Cymer oraz RockerSoul, czy 
choćby Śląskie Show (15 sierpnia), 
zasypujące widownię w Amfite-
atrze śląskim humorem i muzyką.

Na osobną wzmiankę zasłu-

gują w tej materii piękne i klima-
tyczne Letnie Koncerty Kameralne  
w Gminie Brenna – cykl 7 koncertów  
w kościołach na terenie Gminy 
Brenna. Ich pomysłodawca i jedno-
cześnie kierownik artystyczny – Pa-
weł Seligman – jak zawsze zadbał 
o najwyższy poziom artystycznych 
każdego wydarzenia. A widownia 
odpowiedziała tak, jak powinna – 
przybywając coraz liczniej na każ-
dy kolejny koncert.

Całkiem sporo było też u nas 
w tym roku imprez charytatyw-
nych. „Dźwięki dla Eli” (22 sierpnia) 
swoimi koncertami uświetnił mło-
dy, zdolny, bardzo charyzmatycz-
ny raper – Filip Ligocki oraz gwiaz-
da polskiego YouTube’a – CHWY-
TAK. „Z pomocą Fabiankowi” (27 
sierpnia) spotkali się artyści, lide-
rzy, mieszkańcy i turyści, wspiera-
jąc zbiórkę przy dźwiękach muzyki 
Karo Gajzer i zespołu „Dukat”. Nato-
miast „Charytatywny mecz gwiazd 
dla Łukasza” (5 września) widow-

nię skupił nie tylko na Amfiteatrze, 
gdzie koncertowała Kapela „Ma-
liniorze”, ale też na boisku trawia-
stym w Brennej-Centrum, gdzie 
drużyna, złożona z mieszkańców  
i samorządowców Gminy Brenna 
zagrała z gwiazdami sportu ze Ślą-
ska, wspierając zbiórkę na leczenie 
Łukasza Bojdy. 

Jeszcze innym segmentem były 
cykliczne wydarzenia na terenie ca-
łej gminy. „Dzieciaki Rządzą w Par-
ku Turystyki” – piątkowe spotka-
nia ze spektaklami i animacjami dla 
dzieci w Brennej. „Pasujesz do nas” 
– zajęcia usportawiające dla rodzi-
ców, a w tym samym czasie warsz-
taty plastyczne i zabawy dla dzie-
ci w Górkach Wielkich. „Spotkania 
z zielarką” i „Czwartki na warsztat” 
w Beskidzkim Domu Zielin „Przytu-
lia”. Wycieczki górskie z przewod-
nikiem po malowniczych górskich 
szlakach wokół Gminy Brenna oraz 
wyprawy w głąb jaskiń na Trzech 
Kopcach oraz Sobotnie Treningi 
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Biegowe, które pomagały zbudo-
wać i utrzymać formę uczestnikom.

A skoro już Sobotnie Treningi 
Biegowe zostały przywołane, nie 
można nie wspomnieć o imprezach 
sportowych, które zagościły w ka-
lendarzu imprez. Uphill MTB Beski-
dy (24 lipca) – czyli ostra rowero-
wa wspinaczka na Błatnią. Mistrzo-
stwa Drwali Beskidzkich (31 lipca)  

– a zatem latające wióry i prawdzi-
wi mężczyźni z piłami i siekiera-
mi. Piaski Brandysa (14 sierpnia) – 
pierwsze takie zawody w siatków-
ce plażowej na boisku w Górkach 
Wielkich. 9 edycja Dolina Leśnicy 
Biegu o Breńskie Kierpce (22 sierp-
nia) – prawie 500 zawodników na 
piętnastokilometrowej pętli, wal-
czących o każdą sekundę, oraz oko-

ło 150 dzieciaków rywalizujących w 
Centrum Brennej. Bieg na Bucze po 
raz 6 – czyli sportowe zmagania w 
Górkach Wielkich, wokół góry Bu-
cze. 

Jak sami Państwo widzicie, to 
było pracowite i przynoszące wiele 
satysfakcji lato. Już tęsknimy i cze-
kamy z propozycjami na kolejny se-
zon.   OPKiS

Reklama w miesięczniku  
„Wieści znad Brennicy” 

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

10gr/szt. netto – inserty lub ulotki
możliwość przygotowania projektu

Redakcja: gazeta@brenna.org.pl
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Lista ziół do zebrania o tej po-
rze roku wciąż jest jeszcze pokaź-
na. Wymieniając najbardziej zna-
ne i dostępne w naszych okolicach 
mamy:

•Kwiat ślazu dzikiego
•Kwiat wrzosu
•Owoc borówki brusznicy
•Owoc jeżyny
•Owoc maliny 
•Owoc głogu
•Owoc dzikiej róży
•Owoc śliwy tarniny
•Owoc leszczyny pospolitej 
•Owoc derenia jadalnego
•Nasiona ostropestu
•Nasiona Słonecznika
•Nasiona arcydzięgla litworu 
•Nasiona Czarnuszki 
•Nasiona Kozieradki
•Ziele bylicy piołun 
•Ziele Nawłoci
•Ziele świetlika łąkowego
•Ziele wiesiołka
•Ziele ostrożenia warzywnego
•Liść szałwii lekarskiej
•Liść bluszczu 

Deszczowe dni trochę utrud-
niają pracę zielarzom, bo zioła po-
winno się zbierać w dni pogodne  
i suche. Najlepiej wybrać się po nie 
rano, kiedy tylko wyschnie poranna 
rosa lub po południu zanim pojawi 

się rosa wieczorna. Ziół nie zbiera-
my ze stanowisk objętych ochroną 
ani w pobliżu pól uprawnych, gdzie 
stosuje się nawozy. Wybierajmy 
czyste ekologicznie okolice (dale-
ko od dróg). Nie zbieramy też roślin 
uszkodzonych, przebarwionych czy 
zwiędłych, a po każdym zbiorze po-
winna pozostać pewna część roślin 
w stanie nienaruszonym.

Wspomniane już deszcze i spa-
dające szybko temperatury nie-
stety sprzyjają typowym jesienią 
przeziębieniom. Dobrze jest więc 
jak najszybciej skorzystać z tego 
co daje nam natura, budując dzię-
ki owocom i ziołom odporność na-
szego organizmu na wszelkie infek-
cje. Co konkretnie? Do „przyjaciół” 
układu immunologicznego zalicza-
my: owoc czarnego bzu,  owoc i liść 
maliny, owoc i liść jeżyny, owoce 
dzikiej róży, owoce jarzębiny, ziele 
jeżówki purpurowej, ziele pokrzy-
wy, ziele lebiodki pospolitej, ziele 
melisy, owoc aronii, dereń jadalny, 
czosnek, cebula, marchew, natka 
pietruszki, orzechy, kwiat nagietka, 
krwawnik… Jest w czym wybierać. 

Jeśli jednak złapiecie przezię-
bienie i dokucza Wam kaszel oraz 
ból gardła to z pomocą przyjdzie: 
kwiat dziewanny, ziele tymianku, 
lebiodka oregano, mięta, kwiat śla-
zu dzikiego, szałwia, ziele nawło-
ci…

Nawłoć pospolita (Solidago 
virgaurea) znana pod nazwami 
polska mimoza, złota dziewica lub 
złotnik to wysoka, wieloletnia rośli-
na z rodziny astrowatych o pustej 
w środku łodydze. Kwitnie pod ko-
niec lata drobnymi, żółtymi kwiata-
mi zebranymi w wiechy na szczy-
cie łodygi. Jest rośliną uwielbianą 
przez pszczoły. Rośnie na słonecz-
nych polanach i widnych lasach 
oraz suchych łąkach. W średnio-
wieczu używano jej na polu bitwy 
w przeświadczeniu, że dodaje od-
wagi i wiary w sukces. Ponadto le-

Z ogródka Przytulii
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czyła rany poniesione w walce. Na 
wsiach panowało zaś przekonanie, 
że wskazuje źródła wody oraz ukry-
te skarby. Oprócz tego, że ślicznie 
wygląda w wazonie, działa prze-
ciwbakteryjnie, przeciwzapalnie, 
przeciwgrzybiczo i antyoksydacyj-
ne. Surowcem zielarskim jest zie-
le, czyli kwiaty, łodygi, liście. Wyko-
rzystywana jest przede wszystkim 
jako środek moczopędny i przy in-
fekcjach dróg moczowych, ale po-
maga też przy problemach z na-
czyniami krwionośnymi (na goje-
nie ran czy siniaków), przy stanach 
zapalnych gardła oraz katarze sien-
nym i alergiach. 

Syrop z nawłoci: Wybieramy 
kwiaty, które ledwie się rozwinęły 
i mają jeszcze dużo pąków. Kwia-
ty zalać gorącą wodą, by je zakryć 
i odstawić pod przykryciem do wy-
studzenia. Odcedzić napar, dodać 
sok wyciśnięty z cytryny oraz cu-
kier (połowę wagi naparu). Pod-
grzać do rozpuszczenia cukru  
i przelać do wyparzonych butelek. 
Można pasteryzować.

Wino wzmacniające naczynia 
krwionośne: Świeże ziele nawłoci 
zalać ciepłym czerwonym winem, 
dodać kieliszek  alkoholu (40%)  
i odstawić na 2-3 tygodnie. Przece-
dzić.

Jarząb pospolity (Sorbus au-
cuparia) kwitnie od maja do 

czerwca roztaczając charaktery-
styczny zapach gorzkich migda-
łów. Owoce są cierpkie i gorzkie,  
a surowe niejadalne. Swoje szkodli-
we właściwości tracą po wysusze-
niu, gorzki smak po przemrożeniu 
lub blanszowaniu. Suszone owo-
ce jarzębu pospolitego mogą być 
cenną przyprawą do musli, pieczy-
wa, ciast i deserów, a także potraw 
mięsnych. Świeże owoce to dosko-
nały dodatek do sosów i tłustych 
potraw z dziczyzny. Owoce jarzę-
bu mają działanie moczopędne, ła-
godnie ściągające na błony śluzo-
we przewodu pokarmowego, prze-
ciwzapalne, lekko przeciwbiegun-
kowe (polecane dla dzieci), antyok-
sydacyjne. Stosuje się je pomocni-
czo w stanach zapalnych nerek, ka-
micy nerkowej, zaburzeniach krą-
żenia obwodowego, zaburzeniach 
trawiennych. Są źródłem witamin: 
C, E, P, K, B3, karotenu, pektyn i soli 
mineralnych. Odwar z owoców ja-
rzębiny jest antybakteryjny i grzy-
bobójczy. Przeciwwskazania: Świe-
że owoce mogą wywołać wymioty  
i biegunkę, suszone owoce i wycią-
gi nie wykazują działań ubocznych.

Konfitura z jarzębiny na od-
porność: Zblanszować owoce (za-
gotować i odcedzić) następnie za-
lać gorącym syropem ( 1,5 kg cu-
kru rozpuścić w 0,5 l. wody, zago-
tować) i odstawić na dobę. Następ-
nie wolno podgrzewać do wrzenia  

i odstawić do ostudzenia. Czynność 
powtarzamy  kilka razy (około 5) aż 
owoce staną się przezroczyste.

Ostrożeń warzywny (Cirsium 
oleraceum) to roślina z rodziny 
astrowatych o dużych kłujących li-
ściach. Lubi podmokłe łąki, ale spo-
tkamy go też na brzegach rzek i la-
sów. Nazwa wiąże się z tym, że kłą-
cze po ugotowaniu jest jadalne  
i bardzo odżywcze. Miododajne, 
rurkowate kwiaty zebrane w ko-
szyczki pojawiają się w lipcu.

Surowcem jest ziele, które zbie-
ramy w czasie kwitnienia i owoco-
wania, najlepiej same liście i wierz-
chołki pędów bo łodygi są twarde. 
W medycynie ludowej stosowany 
jest na reumatyzm i choroby skó-
ry (kąpiele w naparze). Posiada też 
właściwości przeciwnowotworowe,  
odtruwające, żółciopędne, prze-
ciwbiegunkowe. Wspomaga prze-
mianę materii, regeneruje i popra-
wia funkcjonowanie wątroby, obni-
ża poziom cukru we krwi.

Wzmacniająca nalewka z ostro-
żenia: 25 g rozdrobnionego zie-
la zalewamy 250 ml alkoholu 70% 
i macerujemy 14 dni, co jakiś czas 
wstrząsając. Przecedzamy. Nalewka 
działa silniej od odwaru, ponieważ 
związki czynne ostrożenia łatwiej 
rozpuszczają się w alkoholu. Za-
żywać pół łyżeczki w 100ml wody  
3 razy dziennie.

  BDZ Przytulia
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Kolejny rok „Bazy Talentów” OPKiS

„Sójki” zapraszają w swoje szeregi

Jak zawsze od października ru-
szają zajęcia dla dzieci i młodzieży 
w „Bazie Talentów” OPKiS. Po wa-
kacyjnej przerwie w trybie stacjo-
narnym wznowione zostały wszyst-
kie sekcje Bazy. Na listy trafiło oko-
ło 150 młodych adeptów sztuk 
muzycznych i plastycznych. Dzie-
ci kształcą się w strefie muzyki  
w następujących sekcjach: Klasy gi-
tary pod okiem Sebastiana Kreta  
i Błażeja Żura w Brennej i Górkach, 
klasy skrzypiec klasycznych Doro-
ty Musialik w Brennej i Krzyszto-
fa Durlowa w Górkach, klasa skrzy-
piec ludowych pod opieką Zbignie-
wa Wałacha, perkusja i bębny et-

niczne z Tymoteuszem Bączykiem 
oraz klasa pianina, którą prowadzi 
Jadwiga Tomala. Natomiast zajęcia 
plastyczne w czterech grupach od-
bywają się pod okiem Joanny Ko-
nieczny.

Zapisy do większości grup zo-
stały już zamknięte, wciąż jednak 
są miejsca w klasie skrzypiec oraz 
gitary. Zainteresowanych prosimy 
o kontakt pod numerem telefonu 
33 474 06 01.

W ramach „Bazy Talentów” dzia-
ła również Dziecięcy Zespół Regio-
nalny „Mała Brenna”, grupa, która 
po pandemii została mocno prze-
rzedzona. Przed epidemią COVID 

liczyła sobie niemal 60 osób, jed-
nak przez ciągłe przerywanie i za-
wieszanie zajęć młodych tancerzy 
i tancerek zostało znacznie mniej. 
Dlatego, jeśli ktoś z czytelników 
„Wieści” zastanawiał się kiedykol-
wiek, czy posłać swoje dziecko lub 
wnuka na zajęcia „Małej Brennej”, 
to nie ma lepszej chwili, niż teraz, 
by dołączyć do zespołu. Czeka nas 
praca u podstaw i dużo dobrej za-
bawy.

  Zapraszamy!
   
      OPKiS

Grupa Śpiewu Tradycyjnego 
„Sójki” to już bardzo zgrana i roz-
śpiewana ekipa, która nie tylko za-
chwyca coraz to nowymi pomysła-
mi na repertuar pieśniowy, ale też 
zdobywa kolejne nagrody. Coraz 
częściej też dziewczęta są zapra-
szane na wydarzenia, które uświet-
niają swoim śpiewem. 

Po raz pierwszy zdecydowały-
śmy się ogłosić nabór do grupy. 

Odbywa się on w dwóch trybach.
Dzieci młodsze (bez względu 

na płeć), zapraszamy najpierw do 
„Małej Brennej”, w ramach której 
powstanie młodsza sekcja „Sójek”, 
która będzie wprawiać się w śpie-
wie góralskim. Prócz nauki samych 
pieśni przewidziane są ćwiczenia 
dykcyjne, oddechowe, melodycz-
ne i rytmiczne, które rozwiną mu-
zykalność młodych artystów.

Dzieci starsze – od 12 roku życia 
– jeśli chciałyby dołączyć do repre-
zentacyjnej grupy, muszą przejść 
przesłuchanie, na które umówić się 
można indywidualnie z kierownicz-
ką zespołu – Anną Musioł, dzwo-
niąc na numer 507 268 919.

   OPKiS

Bazy Talentów”  OPKiS
wolne miejsca:  
- skrzypce 
- gitara
- Mała Brenna
- Sójki
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Rok Górali w Województwie Śląskim
Uchwała Urzędu Marszałkow-

skiego, która ustanowiła rok 2021 
Rokiem Górali w Województwie 
Śląskim nie tylko zwróciła wiele par 
oczu w stronę górskich mikroregio-
nów naszego województwa, spra-
wiając, że w regionalnych i ogólno-
polskich mediach o wiele częściej 
przewijały się znane nam widoki, 
ale też sprowadziła do gmin i miast 
związanych z góralszczyzną wspar-
cie finansowe dla realizowania za-
dań związanych z obchodami Roku 
Górali. 

Choć, oczywiście, rok nadal trwa 
i  przed nami jeszcze niejedno wy-
darzenie z tego cyklu, po letnim se-
zonie spokojnie można już podsu-
mować to, co działo się dotychczas.

W Gminie Brenna o tej idei wie-
my w zasadzie od początku roku 
kalendarzowego. Dlaczego? Bo to 
właśnie tutaj, z inicjatywy Koordy-
natora Roku Górali Bogusława La-
lik, a wraz z nim – Sekcji Górali Be-
skidu Śląskiego Stowarzyszenia Na-
tura i Ekologia, a także Breńskiego 

Ogniska Związku Podhalan w Pol-
sce – powstał i pomysł i główne 
założenia, które następnie zostały 
przedłożone w Urzędzie Marszał-
kowskim, gdzie z kolei główną orę-
downiczką realizacji była i jest Pani 
Beata Białowąs.

Jeśli jednak chodzi o oficjal-
ne obchody, w Gminie Brenna 18 
maja rozpoczęła je Msza Papieska  
w oprawie góralskiej, z okazji uro-
dzin św. Jana Pawła II. Jej głównym 

celebransem był Kapelan Związ-
ku Podhalan – ks. Kanonik Włady-
sław Zązel. O oprawę artystycz-
ną zadbała Grupa Śpiewu Trady-
cyjnego „Sójki” oraz zaprzyjaźnio-
ny zespół z Międzybrodzia Żywiec-
kiego, a wśród obecnych znaleźć 
można było władze wojewódzkie  
i gminne, a także – przede wszyst-
kim – przedstawicieli zespołów re-
gionalnych z Gminy Brenna w stro-
jach. Obecny był również Józef Bro-
da, który zagrał na rogu i listku.

Dwa dni później – 20 maja  
– w Beskidzkim Domu Zielin „Przy-
tulia” odbyła się konferencja „Rola 
sektora prywatnego w rozwoju kul-
tury góralskiej" - oprócz prelekcji, 
które wygłosili dr. Janusz Michałek 
Prezes Zarz. Katowickiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej oraz Wojciech 
Grajewski wystąpili uczniowie sek-
cji skrzypiec góralskich Bazy Talen-
tów OPKiS pod kierownictwem Zbi-
gniewa Wałacha oraz "Sójki".

30 maja odbyła się pierwsza  
z pasterskich imprez na baców-
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kach – ta pierwsza, jak co roku za-
gościła w góreckiej Bacówce na Bu-
czu, u Państwa Juchów. Upłynęła 
ona pod hasłem „Od runa do bruc-
lika”, gdyż swoją tematyką skupia-
ła się wokół obróbki wełny. Oprócz 
tematycznych warsztatów i próbo-
wania swojskiego jadła, uczestni-
cy mogli też wysłuchać koncertów 
Rodzinnej Grupy Pieśni i Tańca ”Ko-
tarzanie” oraz Kapeli z Trójwsi Be-
skidzkiej.

Z kolei 20 czerwca otwarta zo-
stała nowa bacówka – Bacówka  
u Greniów – na Krzyżówce. Podczas 
tego wydarzenia, oprócz poświę-
cenia samej bacówki, miało miej-
sce wręczenie promes z progra-
mu „Owca Plus”, pokazy instrumen-
tów pasterskich oraz snycerstwa, 
pokaz dojenia kóz, przepędzania 
owczego stada, koszenia kosą ręcz-
ną, degustacja karpackich serów  
i koncerty Zespołów Regionalnych 
„Brenna” i „Kotarzanie”. Na koniec 
odbył się również festyn z Kapelą 
„Brynioki”.

W dniu, w którym obchodzimy 
Noc Świętojańską w Gminie Bren-
na, czyli 26 czerwca, zamiast nie-
możliwych do przeprowadzenia, 
tradycyjnych uroczystości odbył się 
świętojański spektakl „Żeby trwa-
ła w nas światłość”, w reżyserii Pio-
tra Tenczyka i z udziałem Orkiestry 
Dętej Czesława Grenia, Kapeli „Ma-
liniorze” oraz Zespołu „Brenna” im. 
Józefa Macha i Grupy „Sójki”. Wi-
downia wraz z aktorami i muzyką 
przeszła z „Przytulii” w stronę Ko-
ścioła p.w. św. Jana Chrzciciela, po 
drodze rozpalając ogniska na Bren-
nicy, by wreszcie ogień poświę-
cić i nim rozpalić watrę pod Amfi-

teatrem, na którego scenie jeszcze 
przez chwilę trwały występy.

Kolejnym wydarzeniem były za-
planowane na 10 lipca Mistrzostwa 
Górali Karpackich w Koszeniu Łąki. 
ta goszcząca od lat w Agrotury-
styce „U Gazdy” na Malince impre-
za w tym roku ponownie zgroma-
dziła tłumy. Kosiarze ogołocili łąkę, 
a pozostali zawodnicy doili krowy. 
Odbył się tez pokaz instrumentów 
tradycyjnych i koncert Kapeli "Ma-
liniorze".

24 lipca odbyło się kolejne pa-
sterskie spotkanie, tym razem "Gó-
rale na groniu" zagościli w baców-
ce na Skałce, u Państwa Kawików. 
Tu również odbyły się koncerty ka-
pel "Maliniorze" oraz "Koniaków", 
zaśpiewały też "Sójki" oraz Zespół 
Regionalny Brenna im. Józefa Ma-
cha, a panie Elżbieta Hubczyk i He-
lena Lipowska sztrykowały i heklo-
wały. 

Niezwykły koncert „Sacrum po 
Góralsku” zgromadził w niedzielę 
8 sierpnia prawdziwy tłum w Ko-
ściele o. Franciszkanów w Górkach 
Wielkich. Wydarzenie to wpisało się 
w II edycję „Letnich Koncertów Ka-
meralnych w Gminie Brenna” i po-
łączyło w sobie zawartą w śpiewie 
i muzyce, typowo góralską miłość 
do boskich dzieł, z modlitwą i sztu-
ką. Wystąpili podczas niego Sła-
womir i Piotr Stasiowie, Bogusław 
i Aleksandra Lalik, Anna Musioł  
z Grupą Śpiewu Tradycyjnego „Sój-
ki” oraz niezastąpiony Paweł Selig-
man.

Druga impreza „Górale na gro-
niu” odbyła się na Ranczu „Błatnia”. 
Gospodarzami tu byli „Kotarzanie”  
i to oni przygotowali zarówno kon-

cert i całą oprawę, jak i pokazy, 
warsztaty i przepyszne duszonki. 

28 sierpnia na Amfiteatrze  
w Brennej odbyły się „Posiady nad 
Brennicą”, będące wydarzeniem 
głównym Obchodów Roku Góra-
li w Województwie Śląskim. Nie-
zliczonych, bardzo zacnych go-
ści trudno wyliczyć, ale znaleźli się 
wśród nich przedstawiciele wie-
lu samorządów, delegacje oddzia-
łów Związku Podhalan oraz organi-
zacji pozarządowych. Na scenie zaś 
podziwiać można było połączone 
grupy uczniów Zbigniewa i Moniki 
Wałachów, Zespoły „Grojcowianie”, 
„Brenna”, „Istebna”, „Kotarzanie”  
i „Dolina Słopnicy” oraz wspania-
łą Kapelę „Wałasi”. Z kolei w całym 
parku zaroiło się od twórców ludo-
wych – rzeźba, snycerstwo, koron-
ki koniakowskie, bibułkarstwo, haft 
beskidzki, zielarstwo i regionalna 
kuchnia – działo się bardzo wiele.

Także tegoroczne XXXIII Dożyn-
ki Ekumeniczne wpisały się w ka-
lendarium „Roku Górali”. A po nich 
– pieczenie barana na Buczu i jesz-
cze kilka mniejszych wydarzeń.  
I to tylko wydarzenia Gminy Bren-
na. Podobnie bogaty był program 
w innych miejscowościach – Wiśle, 
Istebnej, Koniakowie, Jaworzyn-
ce, na całej Żywiecczyźnie. I wciąż 
jeszcze przed nami wiele niezwy-
kłych wydarzeń – w listopadzie za-
pewne te wspominające wielu za-
służonych dla folkloru, a później 
– kolędowania. Już teraz zachęca-
my, by śledzić kalendarz Roku Gó-
rali!

   OPKiS
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Nowości w Bibliotece – dział Silesiana
Karol Kisling - „W ramionach 

Olzy i Dunaju. Saga 
cieszyńskich Kislingów”

Sagi rodzinne to gatunek lite-
racki cieszący się dużą popularno-
ścią wśród czytelników. Tym razem 
jednak mamy do czynienia z auten-
tyczną historią cieszyńskiej rodziny 
Kislingów, która może okazać się 
bardziej wciągająca niż lektura nie-
jednej sagi.

Nazwisko Kisling jest na Śląsku 
Cieszyńskim dość znane; przede 
wszystkim kojarzy się ze słynną fir-
mą „Kisling&Skrobanek” – Fabry-
ką Maszyn i Odlewni Żeliwa i Me-
tali (po 1945 roku znaną jako CEFA-
NA – Cieszyńska Fabryka Narzędzi), 
która założona została w 1936 roku 
przez Rajmunda Kislinga (stryja Au-
tora).

Autorem rodzinnych wspo-
mnień jest Karol Kisling – absol-
went AGH, emerytowany inżynier 
górnictwa, mieszkający od 1964 
roku w Mödling w Austrii, który 
swoje dzieciństwo i młodość spę-
dził na Śląsku Cieszyńskim. Kisling, 
Cieszyniak z pochodzenia, pisze o 
sobie samym następująco: Wywo-
dzę się z multikulturowej austriac-

ko-polsko-czeskiej rodziny byłego 
Księstwa Cieszyńskiego w Monar-
chii Austro-Węgierskiej.

We wstępie Autor opisuje dzieje 
swoich przodków – protestanckich 
Kislingów, którzy zgodnie z rodzin-
nymi przekazami przybyli z Austrii 
na Śląsk Cieszyński ok. roku 1650 
umykając przed prześladowaniami 
religijnymi. Główną część publika-
cji stanowią wspomnienia samego 

Autora, obejmujące okres począw-
szy od lat 40-tych XX wieku aż po 
czasy współczesne.

Nie ma w tym miejscu potrzeby 
omawiać kolejno wszystkich frag-
mentów książki; chciałbym zwrócić 
uwagę jedynie na te, które najbar-
dziej utkwiły mi w pamięci. 

Na szczególną uwagę zasługu-
ją  opowieści o losach rodziców au-
tora – Henryka Kislinga i Marii Mo-
skała (córki Jana Moskały, gazdy na 
„Moczydle” w Brennej), fragmen-
ty dotyczące realiów życia w cza-
sach okupacji niemieckiej w Bren-
nej, wyimki z pamiętnika Henryka 
Kislinga wywiezionego w 1945 do 
łagrów na Syberię,  jak również re-
lacja o dorastaniu Autora w okresie 
rządów komunistycznych na Śląsku 
Cieszyńskim.

Podsumowując, po książkę Ka-
rola Kislinga na pewno warto się-
gnąć. Autor zabiera nas w interesu-
jącą podróż w przeszłość. Dzieje ro-
dziny Kislingów to interesująca lek-
tura przede wszystkim dlatego, że 
pokazuje jak skomplikowane były 
losy rodzin na wieloetnicznym Ślą-
sku Cieszyńskim. Polecamy!

  Rafał Cholewa

Pracownia Snycerska  zatrudni absolwenta 
szkoły średniej lub zawodowej do przyuczenia 

w zawodzie stolarz-operator kopiarek.

Pracownia Snycerska
ul. Bielska 44
PL 43-436 Górki Wielkie 

tel. +48 33 8539 531 
tel.kom. +48 696 525 745, 602 571 494
e-mail: a.burkot@burkot.com.pl
www.burkot.com.pl
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Pasterska obrzędowość
Życie na sałaszu, na hali, oprócz 

wielu zasad „technicznych”, któ-
re pozwalały efektywnie gospoda-
rzyć, dbać o dobrobyt ludzi i zwie-
rząt, obwarowane było całym ka-
lejdoskopem zwyczajów o podłożu 
symbolicznym i magicznym. Daw-
ni pasterze rozumieli świat przyro-
dy dalece głębiej, niż my rozumie-
my go dziś. Jego kołowy, powta-
rzalny charakter był dla nich wy-
znaczany cyklami, których przeło-
mowe momenty wiązały się z ob-
rzędami przejścia, obwarowanymi 
szeregiem koniecznych zachowań 
i działań.

Już pierwsze wyganianie owiec 
na pastwisko co roku było pionier-
skim, a zatem także niebezpiecz-
nym wydarzeniem. W praktyce uza-
leżnione było oczywiście od wa-
runków atmosferycznych, jednak 
za daty, w które łowczorze celo-
wali uznać należy dni poświęcone 
św. Jerzemu (23/24 kwietnia), św. 
Zofii (15 maja) i św. Urbanowi (25 
maja). Św. Jerzy miał „otwierać” zie-
mię, budzić trawy. Pierwsze w pa-
stwiska wyganiano krowy. Te pa-
sterze poganiali uplecionymi z za-
zielenionych, wierzbowych gałą-
zek, miękkimi biczami. Biczy tych, 
zgodnie z cytowanymi przez Mał-
gorzatę Kiereś w książce „Bacowie  
i Wałasi”, nie można było trzymać 
ani skośnie, ani całkiem pionowo,  
a jedynie wertykalnie – nie mia-
ły bowiem służyć biciu zwierząt,  
a wyznaczaniem im bezpiecz-
nej drogi na pastwisko, oswajaniu 

przestrzeni, której od dawna nie 
widziały. W tym dniu ważnym też 
było, by pasterze nie chodzili boso. 
Przed wygonem krowy myto, ba-
czono, by nie potknęły się na pro-
gu, a ugotowanymi jajkami toczo-
no po bokach, co miało zapewnić, 
by zawsze dobrze się pasły i zosta-
wały okrągłe.

Przy pierwszym wyprowadzaniu 
zwierząt na pastwiska – nie ważne, 
czy myślimy o krowach, koniach, 
czy owcach – zawsze ważne było 
tradycyjne okadzanie stada. W tym 
rytuale ważną rolę pełniły albo ko-
cianki (bazie) z wielkanocnej palny, 
albo połaźniczka, którą w Świętego 
Szczepana dzieci z winszem i kolę-
dą nosiły po domach. Do tych ro-
ślin na żelaznej łopacie dodawano 
zawsze trzy zioła ( jakie to były zio-
ła, w tym zapiski są różne, jednak 
istotna była ich liczba – trzy – sym-
bolizująca pełnię, doskonałość)  
– a następnie palono i z dymiącą 
łopatą obchodzono stado. Aroma-
tyczny dym miał nadać zwierzętom 
wspólny zapach, który miał je trzy-
mać w jedności na pastwisku.

Wszystkie te magiczne zabiegi 
pozwalały człowiekowi poczuć, że 
choć w niewielkim stopniu ma kon-
trolę nad żywiołem, jakim jest na-
tura. Bezradność w obliczu klęsk 
żywiołowych czy pomoru bydła 
spędzała bowiem sen z powiek nie-
jednego gazdy – by oswoić ten lęk 
i otaczający ich świat, górale robi-
li co mogli.

Pierwsze wypędzanie owiec na 

sałasz, czyli na hale, również było 
momentem granicznym. To wów-
czas następowało „miyszani ło-
wiec”, czyli zebranie owiec od róż-
nych gazdów w jedno, wielkie sta-
do. Wszyscy właściciele wysyłali 
„ku miyszaniu” swoich ludzi. Ota-
czali kręgiem stado, by się owce 
nie rozeszły, na trombicie grany 
był „Anioł Pański”, a sałasznicy i ba-
czowie, razem klękali i modlili się 
– tu widać wiarę w moc słowa wy-
powiedzianego w konkretnej, ob-
rzędowej sytuacji. Na środku sta-
da wbijano w ziemię około trzyme-
trową jodełkę i wokół niej pędzo-
no owce trzy razy zgodnie z kierun-
kiem wędrówki słońca po niebie. 
Główny bacza okadzał je wówczas 
zielnym dymem. 

Te i inne zwyczaje pasterskie 
można było oglądać we współcze-
snych formach, lub słuchać o nich 
podczas prelekcji, imprez paster-
skich czy bezpośrednio odwiedza-
jąć miejsca wypasu owiec, dzięki 
projektowi „Beskidzkie Hale Cze-
kają na Wypas”, sfinansowanemu 
z budżetu Samorządu Wojewódz-
twa Śląskiego, w ramach konkur-
su na zadanie publiczne, doty-
czące ochrony przyrody i krajo-
brazu, zawarte w Wojewódzkim 
Programie „Owca Plus” do roku 
2027.

  Anna Musioł
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Nie tylko „oscypek”
Dziś w popkulturze z góralski-

mi serami najczęściej kojarzą się 
oscypki. I, choć nazywane tak ser-
ki z grilla w zatrważającej więk-
szości nic nie mają z tym tradycyj-
nym, owczym serem, a sztuka ręcz-
nego wytwarzania serów obfituje 
w mnóstwo innych produktów, to 
właśnie „oscypek” zyskał popular-
ność w całej Polsce i Europie, jako 
pewien symbol dziedzictwa kultu-
rowego o charakterze narodowym, 
który od 2008 r. posiada europejski 
znak Chronionej Nazwy Pochodze-
nia. Prawie wszyscy zdają się za-
pominać, że prawdziwego oscyp-
ka zjeść można tylko od kwietnia 
do września, kiedy doi się owce, bo  
z parzonej masy z ich mleka ten 
właśnie ser powstaje.

O serach – ich różnorodności  
i tradycyjnych metodach ręcznego 
wytwarzania ich, ich historii i wy-
korzystaniu – można było w tym 
sezonie niejednokrotnie posłuchać 
podczas warsztatów i prelekcji se-
rowarskich, przygotowywanych 
podczas imprez pasterskich, czy 
bezpośrednio odwiedzając miejsca 
wypasu.

Dla jakości serów, bez względu 
na rodzaj, ogromną wagę ma pa-
sza. A gdzie można znaleźć lepsze 
i bardziej obfitujące w zioła pastwi-
ska, niż na halach właśnie? Daw-
niej pasterze wręcz celowo pro-
wadzali stada tam, gdzie wiedzie-
li, że rosną zioła, które poprawiają 
smak mleka. Wśród bylin, które naj-
chętniej spożywają owce jest wie-
le gatunków leczniczych, wykorzy-
stywanych w medycynie. Zachowa-
nie czystości polan i naturalnego 
rozsiewu dzikich ziół leży w intere-
sie nas wszystkich – bez tego moż-
na będzie zapomnieć o smacznym 
mleku i dobrych jakościowo, trady-
cyjnych serach.

O jakich serowych rarytasach 
zdajemy się zapominać na co 
dzień?

Zacznę od sera, który, choć  
w Unii Europejskiej zarejestrowany 
został przez Polaków, w najwięk-
szych ilościach produkowany jest 
w Rumunii. Tamtejsi bacowie do 

dziś nie mogą pojąć, jak do tego 
doszło. Mowa, oczywiście, o bryn-
dzy. Samo słowo „branza” z języka 
rumuńskiego oznacza właśnie „ser”. 
Tak określa się zasolony ser owczy, 
dojrzewający, o konsystencji sma-
rowidła, oczywiście wytwarzany 
tradycyjnie przez pasterzy. Bryn-
dza gwarantowała niegdyś ludziom 
gór przetrwanie. Przechowywana 
w odpowiedni sposób, w porze zi-
mowej zabezpieczała całe rodziny 
przed głodem. Jak większość dzi-
siejszych smakołyków, nad których 
walorami rozpływają się mistrzo-
wie kuchni, dawniej kojarzyła się 
głównie z biedą.

Najłagodniejszym i najsłodszym 
z karpackich serów jest bundz. 
Jego nazwa najprawdopodobniej 
pochodzi od rumuńskiego słowa 
„bun”, znaczy „dobry”. Jest to bia-
ły, owczy ser podpuszczkowy, po-
wstający zaraz po klaganiu mleka, 
czyli po dodaniu do ogrzanego do 
odpowiedniej temperatury, słod-
kiego, świeżego mleka podpuszcz-
ki – gwarowo „klagu” lub „ryncki”. 

Z kolei jesienią, kiedy bacowie 
szykują się już do powrotu w doli-
ny, przychodzi czas na najbardziej 
pracochłonny i wymagający ser – 
redykołkę. I tu źródeł nazwy szukać 
należy w języku dawnej Wołosz-
czyzny. „Ridica stana” znaczy „scho-
dzić z owcami z hali”. Sery te daw-

niej ofiarowywano w prezencie ro-
dzinie i przyjaciołom. Redykołka 
często przyjmuje fantazyjne kształ-
ty, sztuka jej wyrobu zasługuje na 
miano rękodzieła, nie rzemiosła. 

Oprócz opisanych wyżej serów 
istnieje jeszcze wiele innych sero-
warskich produktów, jak choćby 
żętyca, którą po naszemu nazywało 
się „mulką”, czyli po prostu serwat-
ka, zdrowa i bardzo dobrze wspo-
magająca zarówno nawodnienie 
organizmu, jak i prawidłową pracę 
układu pokarmowego.

Warto próbować lokalnych se-
rów, od rodzimych producentów. 
Te karpackie przysmaki doceniło 
już wielu znawców tematu na ca-
łym świecie.

Projekt „Beskidzkie Hale Cze-
kają na Wypas”, współfinansowa-
nego z budżetu Samorządu Wo-
jewództwa Śląskiego, w ramach 
konkursu na zadanie publicz-
ne, dotyczące ochrony przyro-
dy i krajobrazu, zawarte w Woje-
wódzkim Programie „Owca Plus” 
do roku 2027.

  Anna Musioł 
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Gra terenowa „Śladami nietoperzy 
po gminie Brenna”

    Gry terenowe cieszą się coraz 
większą popularnością. To kreatyw-
ny sposób na spędzenie wolnego 
czasu połączony z odkrywaniem no-
wych, nieznanych miejsc, zapewnia-
jący dobrą zabawę. 
    „Śladami nietoperzy po Gminie 
Brenna” to gra terenowa opracowa-
na przez pracowników Ośrodka Pro-
mocji, Kultury i Sportu Gminy Bren-
na, ukazująca miejsca związane  
z nietoperzami. Ta wakacyjna gra 
rozpoczęła się w czerwcu 2021r.   
a zakończy dokładnie 30 września 
2021. To propozycja skierowana za-
równo do mieszkańców jak i tury-
stów. Czasem bywa tak, że miesz-
kamy w danym miejscu, ale tak na-
prawdę nie znamy dokładnie naj-
bliższego otoczenia. Wbrew pozo-
rom to zabawa zarówno dla małego 
i dużego. 
      Gra ta okazała się „strzałem  

w dziesiątkę”. Podczas wakacji wzię-
ło w niej udział ponad 200 uczest-
ników, którzy po pozytywnej we-
ryfikacji otrzymali nagrody. Zada-
nia do wykonania były bardzo uroz-
maicone. Od zrobienia zdjęcia w da-
nym miejscu, dokończenia słów le-
gendy czy nagrywania latających 
po nocnym niebie nietoperzy,  nie 
zabrakło także wyzwania artystycz-
nego, uczestnicy wykonywali por-
tret nietoperza. Największą trudno-
ścią okazało się znalezienie wodo-
spadu przy którym umieszczoną ta-
blicę upamiętniającą jego budowę  
z 1890r. Z racji tego, że jaskinie to 
zimowe kryjówki nietoperzy, jedno  
z zadań polega na odnalezieniu wej-
ścia do jaskini w Trzech Kopcach. 
    Uczestnicy zabierali  folder z In-
formacji Turystycznej lub Obserwa-
torium Nietoperzy i rozpoczynali 
przygodę w dowolnym dniu i o do-

wolnej godzinie. Kolejność wykony-
wania zadań była dowolna, jednak 
uczestnicy najczęściej rozpoczyna-
li grę od wizyty w Obserwatorium 
Nietoperzy. 
    Coroczne gry terenowe to nie je-
dyne propozycje na alternatywne 
odkrywanie Gminy Brenna i okolic. 
Amatorzy górskich wypraw mogą 
zdobyć Odznaki Turystyczne Gminy 
Brenna czy uczestniczyć w grach te-
renowych prowadzących do Czech 
lub Słowacji. Szczegółowe informa-
cje dostępne są na stronie www.
brenna.org.pl w zakładce Odpoczy-
waj i wygrywaj lub bezpośrednio  
w Informacji Turystycznej. 

Autor: Marzena Bochnak,
Aneta Mędrek
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Pumptrackowy Puchar Brennej vol. 7
 Kolejne zawody na breń-

skim torze pumptrackowym prze-
szły do historii. Prócz coraz więk-
szego zainteresowania rywalizacją, 
z edycji na edycję wzrasta także po-
ziom sportowy, o czym świadczy 
fakt, że po raz kolejny został po-
bity, już i tak bardzo dobry, rekord 
toru. Wyczynu tego dokonał Bar-
tosz Gawlas, który w swojej drugiej 
próbie poprawił osiągnięcie Jaku-
ba Kantora o 0.13 sekundy i wyśru-
bował rekord do poziomu 18.78 se-
kundy. 

Zawodnicy startowali w kilku 
kategoriach wiekowych, prócz ro-
werów ponownie dopuszczono 
do zawodów hulajnogi. Uczestni-
cy mieli do przejechania dwa okrą-
żenia toru, każdy z nich dwukrot-
nie podejmował próbę, a do klasy-

fikacji brano pod uwagę najlepszą 
z nich. 

Bardzo cieszy fakt, że w rywali-
zacji prócz sporej grupy mieszkań-

Premierowe zawody E-Bike Brenna
W sobotę 11 września w Bren-

nej odbyły się pierwsze w historii 
naszej gminy zawody na rowerach 
elektrycznych E-Bike Brenna Elec-
tric Mountain Terrain Bike Challen-
ge. Organizatorami zmagań byli: 
OPKiS Gminy Brenna oraz Czarno-
ta Sport Centrum. Rywalizacja od-
była się na stoku Starego Gronia 
w Brennej Centrum, gdzie dzięki 
uprzejmości kierownictwa Ośrod-
ka „Pod Starym Groniem” możliwe 
było usytuowanie startu/mety za-
wodów oraz wytyczenie trasy.

Do rywalizacji przystąpiło bli-
sko 30 zawodników i zawodniczek, 
co jak na zawody w tej dyscyplinie, 
która dopiero pojawia się na are-
nach imprez sportowych w Polsce 
od niedawna, jest naprawdę bar-
dzo dobrym wynikiem.

Zawodnicy mieli do pokonania 
po 4 pętle, długość każdej z nich 
wynosiła około 4 km. Rzecz jasna 
do klasyfikacji liczył się najlepszy, 
łączny czas przejazdu wszystkich 
4 okrążeń.  Wśród mężczyzn zwy-
ciężył Łukasz Adamczyk, który wy-

przedził Mateusza Madzię. Bój o 1 
miejsce był bardzo zacięty, a roz-
strzygnięcie zapadło dopiero na 
ostatnim okrążeniu. Trzecie miej-
sce zajął Jarosław Rywtiński.

Wśród kobiet batalia toczyła się 
o pierwsze dwa miejsca, ponieważ 
do zawodów przystąpiły dwie pa-
nie.

Finalnie okazało się, że po pierw-
sze miejsce sięgnęła Anna Karkosz-
ka przed Barbarą Dytkowicz.

 Krzysztof Gawlas
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ców Gminy Brenna, startują także 
uczestnicy z innych miast, takich 
jak Ruda Śląska, Żory, Żywiec czy 
Bielsko-Biała, co świadczy o rozwo-
ju tej dyscypliny oraz dobrym po-
ziomie organizowanych w Brennej 
zawodów, które, co warto odno-
tować, zorganizowano już po raz 
siódmy. 

Wyniki zawodów oraz fotorela-
cja dostępne są na profilu Gminy 
Brenna na Facebooku. 

Zdjęcia w artykule autorstwa: 
Bartłomiej Kukucz – portal OX.PL

 Krzysztof Gawlas

Tajemnica Piasków Brandysa rozwiana
Pod tą tajemniczą nazwą kry-

je się turniej siatkówki plażowej, 
który odbył się „Pod Brandysem”  
w Górkach Wielkich w połowie 
sierpnia. W zawodach wystarto-
wało siedem drużyn, które zosta-
ły podzielone na dwie grupy. Tam 
odbyła się rywalizacja systemem 

„każdy z każdym”. Zwycięzcy grup 
zmierzyli się ze zdobywcami dru-
gich miejsc z przeciwnych grup  
w półfinale. Triumfatorzy półfina-
łów awansowali do wielkiego fina-
łu, natomiast przegrani zmierzyli 
się w meczu o trzecie miejsce.

W turnieju zwyciężyła drużyna 

z Żywca, drugie miejsce zajęła eki-
pa o wdzięcznej nazwie – Pszczół-
ki, natomiast na najniższym stop-
niu podium zameldował się zespół 
z Hażlacha.

       Krzysztof Gawlas
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Charytatywny mecz gwiazd 
dla Łukasza Bojdy z Górek Wielkich

W niedzielę 5 września usytu-
owane w Brennej centrum boisko 
trawiaste było miejscem, na któ-
rym rozegrano nietypowy, ale arcy-
ważny mecz pomiędzy Gwiazdami 
Sportu, a Samorządowcami.

Wynik tego spotkania był oczy-
wiście sprawą drugorzędną, po-
nieważ na pierwszy plan wysunął 
się cel całej inicjatywy, którą była 
zbiórka środków na Łukasza Bojdę, 
mieszkańca Górek Wielkich, cho-
rego na rdzeniowy zanik mięśni 
(SMA). Swoją obecnością w meczu 
zaszczycili tacy znani piłkarze jak: 
Radosław Gilewicz, Mariusz Śru-
twa, Adrian Sikora, Bogdan Piku-
ta, Stanisław Gawenda czy chociaż-
by Adam Kryger, który jako jedyny 
polski piłkarz był reprezentantem 
Polski w 3 odmianach piłki nożnej, 
bowiem powoływano go do kadry 

narodowej w odmianie standardo-
wej, futsalu oraz piłce nożnej pla-
żowej. 

Na ławkach trenerskich oby dru-
żyn zasiedli m.in. Antoni Pieczni-
czek czy Jan Domarski, który zdo-

był w przeszłości bramkę w meczu 
z Anglią. Bramkę, którą wielu do 
dzisiaj uważa za najważniejszego 
gola w historii polskiej piłki nożnej. 
Przed rozpoczęciem spotkania na 
scenie amfiteatru zaprezentowano 
kibicom obie drużyny, a przed roz-
poczęciem spotkania na środek bo-
iska oba zespoły wyprowadzili mło-
dzi piłkarze i piłkarki gminnych klu-
bów piłkarskich – KS Spójnia 2020  
i MKP Brenna-Górki.

Podczas całego meczu członko-
wie Stowarzyszenia Charytatywne-
go „Dogonić Czas” przemierzali try-
buny boiska, Park Turystyki i okoli-

ce, zachęcając do wsparcia finan-
sowego wszystkich kibiców i tury-
stów, celem zebrania środków na 
pomoc choremu mieszkańcowi na-
szej gminy.

Warto dodać, że wspomniane 

stowarzyszenie ma również do zli-
cytowania koszulkę Bayernu Mo-
nachium z autografem Roberta Le-
wandowskiego. Otrzyma ją oso-
ba, która w czasie od 01.09.21 do 
30.09.21 wpłaci największa łączną 
kwotę na pomoc Łukaszowi. Wpłat 
można dokonywać na konto Sto-
warzyszenia Charytatywnego „Do-
gonić Czas” 8881 1100 0920 0100 
3725 5600 01 - koniecznie z dopi-
skiem „Dla Łukasza”. Całość środ-
ków z licytacji trafi oczywiście na 
pomoc Łukaszowi.

  Krzysztof Gawlas

6 odsłona Biegu na Bucze
Aż trudno uwierzyć, że w tym 

roku już po raz szósty odbyła się ry-
walizacja w Biegu na Bucze w Gór-
kach Wielkich. Biegacze jak co roku 
mieli do pokonania trasę o długo-
ści 5,75 km, której start i meta znaj-
dowały się „Pod Brandysem”. Swoją 
dyspozycję mogli również spraw-
dzić wielbiciele marszu z kijami, 
ponieważ odbyły się też zmaga-
nia w kategorii Nordic Walking na 
tej samej trasie. Najmłodsi toczy-
li boje na krótszych dystansach  
w kilku kategoriach wiekowych w 
dedykowanych biegach – miniBu-
cze. Warto odnotować, że w tego-
rocznej, biegowej rywalizacji padł 

rekord frekwencji, ponieważ tę 
ukończyło aż 138 biegaczy i biega-
czek.

Bieg na Bucze pomimo kame-

ralnego charakteru zgromadził na 
starcie bardzo mocnych zawod-
ników, m.in. reprezentanta Pol-
ski w biegach górskich – Marci-
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na Kubicę, obecnego mistrza Pol-
ski i Europy w biegach przeszkodo-
wych – Grzegorza Szczechlę, a tak-
że Mateusza Wolnika czy chociaż-
by Mateusza Sempera. Faworytem 
był oczywiście pierwszy z wymie-
nionych. Nie zawiódł kibiców, po-
nieważ nie dość, że odniósł zwy-
cięstwo, to dodatkowo ustano-
wił nowy rekord trasy, który obec-
nie wynosi 19:32,2. Za jego pleca-
mi finiszowali Semper i Szczechla. 
Kobiece podium w generalce zdo-

minowały mieszkanki Gminy Bren-
na – Jadwiga Dybczyńska, Alicja Si-
kora i Zuzanna Maciejczek, które  
w takim składzie stanęły na po-
dium klasyfikacji mieszkańców. 
Wśród mężczyzn w mieszkańcach 
najlepszy okazał się Paweł Niedo-
ba przed Tomaszem Dybczyńskim  
i Błażejem Mendrkiem.

W Nordic Walking mężczyzn wy-
grał Daniel Romanowski przed Woj-
ciechem Karłowskim i Arkadiuszem 
Pustówką. W kategorii kobiet nato-

miast zwyciężyła Janina Greń przed 
Joanną Pancerz i Martą Dubiel.

W kategorii mieszkanek wygra-
ła Janina Greń, druga była Edyta 
Chrapek, a trzecia Marcelina Nitt-
ner-Łysek. Najlepszym mieszkań-
cem w korespondencyjnym poje-
dynku pomiędzy Andrzejem Ja-
worskim, a Janem Strachem lepszy 
okazał się pierwszy z „chodziarzy”.

  Krzysztof Gawlas

9. Dolina Leśnicy Bieg o Breńskie Kierpce
Od pewnego czasu biegowa ry-

walizacja w Brennej elektryzuje 
wielbicieli biegów górskich. 

To za sprawą nie tylko dobrego 
poziomu organizacyjnego imprezy, 
ale również coraz bardziej znanych 
nazwisk ze środowiska biegów gór-
skich, które decydują się powalczyć 
na trasie Kierpców o długości 15,3 
km.

Nie inaczej było i tym razem, 
kiedy to limit uczestników (500 
osób) wyczerpał się na ponad mie-
siąc przed zaplanowaną rywaliza-
cją, a w Elicie biegu kobiet i męż-
czyzn widniały takie nazwiska jak: 
Marek Chrascina, Piotr Łobodziń-
ski, Dawid Malina,  Grzegorz Szcze-
chla, Robert Faron, Valentyna Ve-
retska, Dominika Wiśniewska-Ulfik, 
Iwona Januszyk czy Iwona Wicha, 
co wróżyło wysoki poziom sporto-
wy zawodów. Ten rzeczywiście nie 
zawiódł, ponieważ zarówno w ry-
walizacji mężczyzn, jak i kobiet pa-
dły fenomenalne wyniki. Zwycięz-

ca biegu Piotr Łobodziński otarł 
się o rekord trasy, ponieważ do 
jego pobicia zabrakło mu niespeł-
na 21,7 sekundy. Uzyskał finalnie 
czas 1:01:15,7, czyli drugi najlep-
szy rezultat w 9-letniej historii bie-
gu. Warto dodać, że Łobodziński 
pokonał wielokrotnego zwycięzcę 
Kierpców – Czecha Marka Chrasci-
nę. Trzeci na mecie pojawił się Da-
wid Malina. Wśród kobiet niepraw-
dopodobny czas uzyskała Ukrainka 
Valentyna Veretska, która nie dość, 
że wygrała rywalizację wśród Pań, 
dodatkowo poprawiła rekord trasy 
Dominiki Stelmach z 2020 r., któ-
ry obecnie wynosi 1:11:39,6. War-
to dodać, że reprezentantkę Ukra-
iny wyprzedziło na mecie tylko sze-
ściu mężczyzn, co dobitnie pokazu-
je wartość i fenomen wyniku, któ-
ry osiągnęła. Druga wśród Pań była 
Dominika Wiśniewska-Ulfik, trzecia 
Iwona Wicha.

Wielkie ukłony należą się miesz-
kańcom Gminy Brenna, których  

z roku na rok startuje coraz więcej. 
W tegorocznej rywalizacji wzię-

ło udział aż 35 osób. W katego-
rii mieszkanek zwyciężyła Jadwiga 
Dybczyńska, która zajęła również 
wysokie 4 miejsce w klasyfikacji 
generalnej kobiet. Druga była An-
gelika Pilch, natomiast trzecia We-
ronika Podżorska. Wśród mieszkań-
ców po zwycięstwo sięgnął Tomasz 
Kawik przed Pawłem Niedobą i To-
maszem Dybczyńskim.

W czasie rywalizacji w biegu 
głównym odbyły się miniKierpce, 
a więc biegi na krótszych dystan-
sach, w kilku kategoriach wieko-
wych, dedykowane dzieciom i mło-
dzieży. Meta tych zmagań również 
znajdowała się przed sceną amfite-
atru, tak by młodzi adepci biegów 
mogli poczuć atmosferę impre-
zy i doping kibiców. W tych zma-
ganiach wystartowało blisko 150 
uczestników.

  Krzysztof Gawlas
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tel. (33) 853 95 15, e-mail: biuro@muzeumkossak.pl
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Beskidzki Dom Zielin „Przytulia”
43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 69, tel. 33 400 00 21
www.domzielin.eu

Ośrodki Zdrowia:
Brenna, ul. Leśnica 8, tel. (33) 853 63 11
NFZOZ P. Gruszczyk, Brenna, ul. Malinowa 3, tel. (33) 432 15 00
Górki Wielkie, ul. Zalesie 3,tel. (33) 853 91 82

Apteki
43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 34a, tel. (33) 853 63 19
43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 38b, tel. (33) 857 00 73
43-436 Górki Wielkie ul. Zalesie 3, tel. (33) 853 92 05
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Poczty:
43-438 Brenna ul. Wyzwolenia 77, tel. (33) 857 72 40
43-436 Górki Wielkie ul. Z. Kossak 34, tel. (33) 853 94 44

Jednostki OSP:
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Górki Wielkie, 43-436 Górki Wielkie ul. Breńska 11, tel. (33) 8539 312
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112 - numer alarmowy
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998 - Państwowa Straż Pożarna
999 - Państwowe Ratownictwo Medyczne

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

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

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
43-438 Brenna, ul. Leśnica 8
tel. (33) 858 30 02, (33) 858 32 73, (33) 853 64 59, fax: (33) 858 71 01
email: gops@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

Ważne i przydatne numery telefonów

Wieści znad Brennicy




