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zewnętrznych”, str.3

Szanowni Państwo!

Wakacyjna łajba mknie po mo-
rzu bez wytchnienia. A tam, gdzie 
jedni odpoczywają, inni pracują za 
dziesięciu. I u nas, w redakcji, lato 
to raczej ta druga opcja. Ale! Nie ma 
tego złego, co by na dobre nie wy-

szło – dzięki temu Wy macie co po-
czytać w kolejnym wydaniu „Wieści”. 
Tym razem szczególnie zapraszam 
do relacji z imprez na terenie Gmi-
ny Brenna. Tych, które znacie od lat,  
tych nowych, tych organizowanych 
samodzielnie przez OPKiS i tych, 
gdzie partnerów jest więcej. Tych ta-

necznych, koncertowych i tych w ra-
mach obchodów Roku Górali w Wo-
jewództwie Śląskim. Jest tego cała 
masa.

Działo się. A nie powiedzieliśmy 
jeszcze ostatniego słowa! 

  Anna Musioł

Informacje/Wydarzenia

Od redakcji

@brenna.gmina

Bądz na bieżaco:

@gminabrenna brenna.org.pl

instagram: facebook: www:
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W sierpniu stare polskie porze-
kadła mówią: „Pszenica w bławacie, 
gospodarz w szkarłacie, pszenica  
w maku, gospodarz w kubraku, 
pszenica w rumianku, bywaj zdrów, 
kochanku”. 

„Bogactwo wróżb dotyczących 
pogody na żniwa świadczy o zna-
czeniu tej pory. Od zarania dziejów 
do niedawnych czasów Polska była 
krajem rolniczym, nie dziw więc, 
że głosem ziemi przesiąkły jej kul-
tura i jej obyczaje. Problemy rolni-
cze zostawały żywe nawet dla tych, 
co bezpośredniego kontaktu z zie-
mią nie mieli. Żniwa stanowiły cen-
tralny punkt roku, oczekiwany z na-
dzieją i troską. Ogrom czasu i pra-
cy, cała racja istnienia rolnika za-
leży od udanych albo nieudanych 
zbiorów”.(*) Staropolskie piękne 
obyczaje żniwne zmuszone były 
ustąpić nowym maszynom, nowym 
formom, nowym obyczajom. Zasta-
nawiamy się, czy przynajmniej lu-
dzie mniej dzisiaj pracują? Z pew-
nością wolny rytm został zastąpio-
ny pośpiechem, dokładność zamie-
niła się w szybkość. Wysiłek może 
został ten sam, tylko pozbawio-
ny uroku, który sprawiał, że daw-
ne żniwa były dostojnym, poboż-
nym obrządkiem. Cieszymy się, że 
znów w ostatnią niedzielę sierpnia 
po raz XXXII będziemy mogli usły-
szeć słowa pieśni dożynkowej „Plon 
niesiemy plon…”. Wielka szkoda, że 
po raz kolejny nie będziemy mo-
gli oglądnąć pięknego i barwne-
go korowodu dożynkowego, który 
jak magnes przyciągał tłumy ludzi, 
podziwiających maszyny rolnicze  
i scenki rodzajowe. Ograniczymy 
się bowiem w tym roku do obcho-
dów uroczystości dożynkowych 
tylko w amfiteatrze. W duchu mo-
dlitwy ekumenicznej poprosimy 
kapłanów o błogosławieństwo nad 
chlebem poprzedzone tradycyj-
nym obrzędem dożynkowym po-
prowadzonym przez Zespół Regio-
nalny „Brenna”. Scenerię dożynko-
wą w naszym Parku Turystyki bę-
dziemy chcieli zbudować wystawą  
i pokazem starego sprzętu rolni-
czego przypominającego dawne 
rzemiosło rolnicze. Dożynkowe po-

południe spędzimy również przy 
dobrej muzyce festynowej i wy-
stępach zaproszonych zespołów. 
Pomimo tego, że informacje przy-
noszą nam widmo zbliżającej się 
czwartej fali covidowej  to liczy-
my, że uda nam się zrealizować za-
planowany dożynkowy scenariusz. 
Szanowni czytelnicy, oprócz tra-
dycyjnych dożynek czeka nas tego 
lata wiele wspaniałych atrakcji kul-
turalno-sportowych. Wspomnę tyl-
ko o „Śląskim Show”, „Biegu o Breń-
skie Kierpce” czy „Posiadach nad 
Brennicą”. Warto dodać, że nasza 
Gmina znalazła się na szlaku ob-
chodów „Roku Górali w Wojewódz-
twie Śląskim” i wspólnie z Urzędem 
Marszałkowskim z Katowic realizu-
jemy przygotowany bogaty kalen-
darz imprez góralskich.  Pozwól-
cie, że wybiegnę trochę w przy-
szłość otóż 5 września planujemy 
zorganizować wyjątkowe wydarze-
nie: charytatywny mecz piłki noż-
nej w centrum Brennej – „Gwiaz-
dy Sportu kontra Politycy i Samo-
rządowcy”. Pragniemy w ten spo-
sób pomóc ciężko choremu dziec-
ku z terenu naszej Gminy. Szcze-
góły wkrótce - serdecznie wszyst-
kich zapraszamy. Sprzyjająca po-
goda tego lata pozwala bez prze-
szkód realizować nasze plany re-
montowo-inwestycyjne. Wzdycha-
my z wdzięcznością, że nawałni-
ce i anomalia pogodowe ostatnich 
tygodni szczęśliwie omijają na-
szą gminę. Powiatowy Zarząd Dróg  
w Cieszynie mógł dokończyć ko-
lejny remont na odcinku 700 me-
trów głównej drogi biegnącej 
przez naszą Gminę. Trudna tech-

nicznie rozbudowa kanalizacji na 
Jatnym w Brennej też dobiega 
końca. Bez przeszkód realizowa-
ny jest ponad 4 kilometrowy od-
cinek trasy rowerowej w Górkach 
wzdłuż  Brennicy. Trwają przygo-
towania do rozpoczęcia prac na 
kolejnych odcinkach kanalizacji.  
Z dużym sukcesem kończymy re-
alizację naszego projektu transgra-
nicznego Interreg  Polska – Słowa-
cja „Za woniom Drzewa”.   Plano-
wane  inwestycje możemy realizo-
wać dzięki pozyskanym bardzo du-
żym środkom zewnętrznym, zasi-
lającym nasz budżet. Oby wszyst-
ko się udało i nie pokrzyżowała na-
szych planów zapowiadana, czwar-
ta fala pandemii. Według prowa-
dzonych statystyk dotyczących ilo-
ści zaszczepionych mieszkańców 
gmin naszego Powiatu wypada-
my bardzo słabo, jesteśmy bowiem 
na trzecim miejscu od końca w po-
wiecie i mamy zaszczepionych nie-
spełna 38% mieszkańców w Gmi-
nie. Oby tak niski procent zaszcze-
pionych naszych mieszkańców nie 
przyczynił się do wzrostu zachoro-
wań z ciężkimi powikłaniami. Bran-
ża turystyczna i okołoturystyczna 
od paru miesięcy zaczyna powra-
cać do normalności, odbudowując 
olbrzymie straty finansowe, spo-
wodowane lockdownem  covido-
wym. Wydaje nam się, że zachowu-
jąc ostrożność i obostrzenia umie-
my funkcjonować w świecie panu-
jącej pandemii. Umiemy pracować 
i odpoczywać. Jesteśmy przecież 
w pełni sezonu urlopowego, za-
tem odpoczywajmy, nabierajmy sił 
i energii do realizacji planów bizne-
sowo-zawodowych. W tym wyda-
niu naszych „Wieści” polecamy Pań-
stwu wiele ciekawych artykułów 
i relacji zdjęciowych. To z pewno-
ścią dobra lektura w wygodnym fo-
telu. Na koniec, szanowni Państwo, 
pragnę przypomnieć i zachęcić do 
wpisania się w Narodowym Spisie 
Powszechnym Ludności i mieszkań, 
który trwać będzie do 30 września 
2021 r. 
 Jerzy Pilch  
 Wójt Gminy Brenna

Informacje/Wydarzenia

Szanowni mieszkańcy Brennej i Górek

(*)„Rok Polski” Zofia Kossak, 2017 r., str. 111, 112”.
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Ubiegły rok potwierdził, ze Gmi-
na Brenna wyjątkowo umiejętnie  
i skutecznie zabiega o zewnętrzne 
– krajowe i unijne – środki finanso-
we na ważne dla lokalnej społecz-
ności zadania. Z tych źródeł pozy-
skano bowiem aż 14 milionów zł!

Raport o stanie Gminy Brenna 
za rok 2020 to dokument opisu-
jący wszystkie ważne wydarzenia 
oraz działania, jakie miały miejsce  
w Brennej i Górkach w ubiegłym 
roku. Jedna z jego części doty-
czy polityki inwestycyjnej Gmi-
ny i dokładnie przedstawia nie tyl-
ko realizowane przed rokiem za-
dania ale także źródła ich finan-
sowania. Zabiegając o zewnętrz-
ne, pozabudżetowe środki, sa-
morząd Gminy Brenna skutecz-
nie wykorzystał różne progra-
my i fundusze pomocowe. I tak  
z Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich pozyskano po-
nad 4,7 mln zł na trzy zada-
nia: budowę tężni solankowej, 

przebudowę ulicy Skoczowskiej  
i ulicy Stary Dwór oraz na roz-
budowę sieci kanalizacji sanitar-
nej poza obszarem aglomeracji 
w Gminie Brenna. Z Regionalne-
go Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Śląskiego uzyskano po-
nad 7,3 mln zł na dwie inwesty-
cje: rozbudowę sieci wodociągo-
wej w Górkach Wielkich i Bren-
nej Leśnicy oraz na I etap projek-
tu „Rowerem przez Beskidy”. Z kolei  
z Programu Operacyjnego Pol-
ska Cyfrowa Gmina Brenna otrzy-
mała 132 tysiące zł na zadania 
„Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła +”.  
Z funduszy krajowych (Wojewódz-
ki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowi-
cach, Fundusz Zajęć Sportowych 
dla Uczniów oraz środki Wojewo-
dy Śląskiego) pozyskano ponad 
735 tysięcy zł, które wykorzystano 
na rozbudowę sieci kanalizacyjnej  
w Górkach Wielkich i Brennej Zale-
sie, na projekt „Poznaj zwierza nie-

toperza – mieszkańca Gminy Bren-
na”, na stworzenie w Szkole Pod-
stawowej w Górkach Wielkich Zie-
lonej Pracowni pod Buczem, na 
projekty „Zima w Gminie Brenna 
na sportowo” i „Gmina Brenna na 
sportowo 2020” oraz na pielęgna-
cję i ochronę pomników przyrody 
w Gminie Brenna. W ramach Euro-
pejskiej Współpracy Terytorialnej 
Gmina Brenna otrzymała finanso-
we wsparcie wynoszące ponad 1,1 
mln zł, a środki te przeznaczono 
na trzy projekty: „Brenna Pisečná – 
partnerstwo w działaniu”, „Za wo-
niom drzewa” (efekty tego projek-
tu to między innymi transgraniczny 
ogród zielin przy szkole w Brennej 
i zmodernizowany plac zabaw „Pod 
Brandysem” czyli Transgraniczną 
strefę Kultury w Górkach Wielkich) 
oraz „Aktywnie w naturze”. Łącznie 
w 2020 roku Gmina Brenna pozy-
skała zewnętrzne środki finanso-
we w wysokości 14 048 093,83 zł, 
a ich udział w wymienionych wy-
żej inwestycjach wyniósł aż 54,97 
procent czyli ponad połowę. - In-
westycje oznaczają poprawę warun-
ków i komfortu życia naszych miesz-
kańców oraz są bodźcem do rozwoju 
Gminy. Dlatego też mocno zaanga-
żowaliśmy się w politykę proinwesty-
cyjną. Mając jednocześnie na uwa-
dze ograniczone możliwości gmin-
nego budżetu, bardzo aktywnie po-
szukiwaliśmy zewnętrznych środków 
finansowych. Osiągnięty w ubiegłym 
roku wynik 14 milionów zł dowodzi, 
że robiliśmy to wyjątkowo skutecz-
nie. Pragnę tu dodać, iż zarówno 
krajowe jak i unijne dofinansowa-
nia nie przychodzą do Gminy same 
lecz wymagają żmudnych zabiegów  
i ciężkiej, fachowej pracy za któ-
rą przy tej okazji dziękuję pracow-
nikom urzędu oraz wszystkim oso-
bom zaangażowanym w te działa-
nia. Jednocześnie zapewniam, że nie 
osiadamy na laurach i nadal poszu-
kujemy różnych form pozabudżeto-
wego wsparcia finansowego, które  
w tym roku również powinno za-
mknąć się znaczącą kwotą – mówi 
wójt Jerzy Pilch.                                    

                              S. Horowski

14 milionów zł środków zewnętrznych
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Rozbudowa kanalizacji w Gminie Brennej
Zakończyła się kolejna 

inwestycja związana z rozbudo-
wą sieci kanalizacyjnej w Gminie 
Brenna. Dzięki niej do kanaliza-
cji będzie można podłączyć po-
nad 20 budynków. Na zadanie 
to samorząd uzyskał znaczące 

dofinansowanie unijne.

Rozbudowa sieci kanalizacyj-
nej to jeden z naszych priorytetów 
gdyż dzięki temu rośnie komfort ży-
cia mieszkańców Gminy Brenna, po-
prawia się jakość środowiska natu-
ralnego co w przypadku Gminy tu-
rystycznej jest szczególnie istotne 
oraz znika zagrożenie unijnymi ka-
rami grożącymi w przypadku zbyt 
małego stopnia skanalizowania wy-
znaczonego obszaru aglomeracyj-
nego. Dla naszych mieszkańców nie 

bez znaczenia jest z pewnością tak-
że to, iż dostęp do kanalizacji pod-
nosi wartość nieruchomości. Z ko-
lei z punktu widzenia lokalnego sa-
morządu największym problemem 
związanym z tego typu inwestycja-
mi jest ich wysoki koszt. Dlatego też 
jesteśmy maksymalnie zaangażo-
wani w poszukiwaniu zewnętrznych 
dofinansowań do tych zadań, a do-
świadczenia ostatnich lat pokazały, 
że robimy to skutecznie. Tak też było 
w przypadku zakończonej niedaw-
no kanalizacyjnej inwestycji, która 
w dużej mierze została sfinansowa-
na ze środków unijnych – mówi wójt 
Jerzy Pilch, który dodaje, że chodzi 
o rozbudowę sieci kanalizacyjnej 
w rejonie ulic Jatny, Józefa Madzi  
i Słonecznej. W efekcie do kanali-
zacji może się podłączyć 26 budyn-
ków, a gminna sieć – wraz z przy-
łączami – wydłużyła się o 1052,5 

metrów. Zadanie to zrealizowa-
ła firma Ekobud z Cieszyna, a jego 
koszt wyniósł 497 752 zł. Inwesty-
cję wykonano w ramach projektu 
„Rozbudowa sieci kanalizacji sani-
tarnej poza obszarem aglomeracji  
w Gminie Brenna” i dofinansowano 
ze środków Europejskiego Fundu-
szu Rolnego na rzecz Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich.

                               
       S. Horowski

Plenerowe szczepienia w Gminie Brenna
W Gminie Brenna zorganizowa-

ne zostaną w sierpniu szczepienia 
plenerowe przeciwko COVID-19. 
W Górkach Wielkich z takiej formy 
szczepienia będzie można skorzy-
stać 14 sierpnia Pod Brandysem 
w godzinach 10.00 – 14.00. Po-
nieważ w sąsiedztwie rozegrany 
zostanie turniej siatkówki plażowej 

„Piaski Brandysa”, więc przed i po 
szczepieniu będzie można kibico-
wać sportowcom. W Brennej plene-
rowe szczepienia zaplanowano 15 
sierpnia przy kościele parafial-
nym w Brennej Centrum po każ-
dej Mszy świętej dopołudniowej 
tj. w godz. od 8.00 do 12.00 oraz 
przy kościele Ewangelicko-Augs-

burskim Apostoła Bartłomieja  
w Brennej w godz. od 10.00 do 
13.00. Nie trzeba się rejestrować, 
wystarczy przyjść z dowodem oso-
bistym do punktu szczepień.  
    

   S. Horowski
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Do trzech razy sztuka
Sukcesem zakończył się 

trzeci przetarg dotyczący 
sprzedaży gminnej  

nieruchomości gruntowej 
w Brennej Leśnicy. 
Najkorzystniejsza 

z czterech zgłoszonych ofert 
była o 72 tysiące zł wyższa 

od ceny wywoławczej.

Nieruchomość w Leśnicy skła-
da się z trzech działek o łącznej po-
wierzchni 6111 metrów kwadrato-
wych położonych przy drodze po-
wiatowej. Działki pierwotnie zo-
stały zakupione w latach 90-tych 

z przeznaczeniem na lokalizację 
oczyszczalni ścieków, a w ostat-
nim czasie planowane były jako lo-
kalizacja dla potrzeb przeniesie-
nia siedziby ZBGK i PSZOK). Z uwa-
gi na brak akceptacji takiego prze-
znaczenia nieruchomości ze stro-
ny mieszkańców, zdecydowano  
o zbyciu ww. nieruchomości. Gmin-
ny samorząd planował utworzyć 
tam profesjonalny Punkt  Selek-
tywnej Zbiórki Odpadów Komunal-
nych ale odstąpił od tego pomysłu 
z uwagi na sprzeciw części miesz-
kańców. Konsekwencją tej decyzji 
była uchwała Rady Gminy  Brenna 
dotycząca sprzedania nieruchomo-
ści. Pozytywny efekt przyniósł do-

piero trzeci przetarg, na który zgło-
szono cztery oferty. Najkorzystniej-
sza z nich wynosiła 502 000 zł net-
to przy cenie wywoławczej 430 000 
zł netto. - Zakładam, że spory za-
strzyk finansowy to nie jedyny po-
zytyw dla naszej Gminy ze sprzeda-
ży nieruchomości w Leśnicy. W miej-
scowym planie zagospodarowania 
przestrzennego teren ten jest prze-
widziany na działalność o charakte-
rze rekreacyjno-sportowo-turystycz-
nym więc liczę na to, że nowy wła-
ściciel stworzy tam coś ciekawego  
i atrakcyjnego zarówno dla naszych 
mieszkańców jak i turystów – mówi 
wójt Jerzy Pilch.

                                 S.Horowski

Remont kolejnego 
odcinka drogi powiatowej

Powiatowy Zarząd Dróg 
Publicznych w Cieszynie 

przeprowadził w tym roku 
remont kolejnego odcinka 

głównej arterii komunikacyjnej 
naszej Gminy czyli drogi powia-
towej 2602 S Skoczów-Brenna. 
Modernizacja objęła fragment 

liczący około 700 metrów.

Prowadzony etapami remont 
biegnącej przez Gminę Brenna dro-
gi powiatowej 2602 S w ubiegłym 
roku zakończył się w rejonie skrzy-
żowania z ulicą Stara Droga. W roku 
prace były kontynuowane w kie-
runku Górek i dotyczyły mierzące-
go 705 metrów odcinka obejmują-
cego część ulicy Góreckiej w Bren-
nej oraz część ulicy Breńskej w Gór-
kach. Zakres zaplanowanych prac 
dotyczył między innymi frezowa-
nia starej nawierzchni i wykonania 
nowej, remontu i konserwacji ro-
wów oraz remontu poboczy. W wy-
niku przeprowadzonego postępo-

wania przetargowego moderniza-
cję wykonała firma Drogród z Ćwi-
klic, a jej koszt wyniósł 449 747 zł. 
- To bardzo ważna inwestycja, któ-
ra poprawia bezpieczeństwo kierow-
ców i pieszych. Dlatego serdecznie 
dziękuję za dotychczasową, wręcz 
wzorcową współpracę Panu Staro-
ście Mieczysławowi Szczurkowi oraz 

Pani Magdalenie Kowalskiej-Sucha-
nek, Dyrektor Powiatowego Zarządu 
Dróg Publicznych w Cieszynie. Jed-
nocześnie wierzę, że współpraca ta 
będzie kontynuowana w przyszłości 
– mówi wójt Jerzy Pilch.

                                S. Horowski
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OBOWIĄZEK SPISOWY NSP2021
Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 19 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności  

i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1775 ze zm.) osoba fizyczna objęta spisem powszechnym 
jest obowiązana przeprowadzić samospis internetowy. Nadto osoba fizyczna nie może odmówić 

przekazania danych w ramach spisu powszechnego z zastosowaniem metody wywiadu 
bezpośredniego lub metody wywiadu telefonicznego prowadzonego przez Rachmistrza.

Kto wbrew obowiązkowi odmawia wykonania obowiązku statystycznego
 albo udzielenia informacji w spisie powszechnym lub innym badaniu statystycznym, 

podlega grzywnie (art. 57 ustawy o statystyce publicznej).

Spisu można dokonać poprzez stronę https://spis.gov.pl, telefonicznie poprzez infolinię 
na numer 22 279 99 99 lub na miejscu w Urzędzie Gminy Brenna (biuro nr 8).

Przypominamy także, że dane jednostkowe identyfikowalne zebrane 
w ramach prac spisowych podlegają bezwzględnej ochronie.

To były piękne dni…

ALE CZAD- CHIPCIO 
MA JUŻ 10 LAT!

"Chipcio ma już 10 lat,
a ja z nim kroczę w świat.
Moje panie zawsze miłe,
uśmiechnięte i troskliwe.

Świetnie tutaj płynie czas,
a nauka nie pójdzie w las.

Moje przedszkole jest najlepsze 
na świecie i lepszego

 nie znajdziecie!"

W tym roku Przedszkole 
Niepubliczne Chichopotam 

w Górkach Wielkich obchodziło 
10-lecie swojej działalności. 

Z tej okazji chcielibyśmy 
podziękować wszystkim 

instytucjom, przyjaciołom 
i sympatykom naszego 

Przedszkola za lata współpracy, 
dobrego słowa i wsparcia.

Życzymy sobie i Wam kolejnych, 
owocnych  lat współpracy.

 
Dyrektor oraz Kadra Przedszkola 

Niepublicznego Chichopotam 
w Górkach Wielkich
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Eko-wieści

Śmieci na ulicy Bukowej i Kotarz w Brennej
Pomimo licznych apeli i uwag 

o zachowanie czystości w miej-
scach publicznych w dalszym cią-
gu mamy do czynienia  z podrzuca-
niem i pozostawianiem odpadów 
w miejscach do tego niewyznaczo-
nych. Stałymi punktami gromadze-
nia nielegalnych wysypisk śmie-
ci na mapie gminy jest wjazd na  
ul. Kotarz oraz posesja przy ul. Bu-
kowej (naprzeciwko wjazdu na ul. 
Armii Krajowej) w Brennej. Dzie-
siątki worków ze zmieszanymi 
śmieciami, kartony, puszki po far-
bach, zużyty sprzęt RTV i AGD to 

tylko niektóre z „ perełek” jakie wy-
rzucają, wydawałoby się - dorośli  
i mający dawać przykład młodszym 
pokoleniom - mieszkańcy i  wcza-
sowicze Naszej Gminy. Takie zacho-
wanie jest niedopuszczalne, dlate-
go każdy sprawca niedozwolonego 
czynu zostanie zgłoszony na Poli-
cję. Po raz kolejny przypominamy, 
że każdy mieszkaniec ma obowią-
zek złożenia deklaracji w Urzędzie 
Gminy w Brennej na odbiór odpa-
dów komunalnych, a każda oso-
ba niezamieszkała ma obowiązek 
podpisania umowy na odbiór od-

padów komunalnych z uprawnio-
nym przedsiębiorcą wpisanym do 
rejestru działalności regulowanej. 
Od pewnego czasu prowadzone 
są wzmożone kontrole osób nie-
zamieszkałych, które nie posiadają 
umowy na odbiór odpadów komu-
nalnych i tym samym często pod-
rzucają śmieci na przystankach au-
tobusowych, wałach czy też  bez-
pośrednio na poboczach ulic. Ape-
lujemy o dostosowanie się do obo-
wiązujących przepisów prawa.

  UG Brenna

Remonty, a siedliska gatunków chronionych
W związku z trwającym okresem 

lęgowym ptaków prosimy o zwró-
cenie szczególnej uwagi na sposób 
realizacji inwestycji remontowych 
budynków. Ptaki są nieliczną gru-
pą dzikich zwierząt, które dostoso-
wały się do życia wśród obszarów 
zabudowanych, a niemal wszystkie 
gatunki ptaków podlegają ochro-
nie prawnej.

Właściciel budynku na etapie 
planowania prac modernizacyj-
nych powinien zlecić specjaliście 
ornitologowi/chiropterologowi 
ustalenie czy budynek przeznaczo-
ny do remontu jest lub mógłby być 
zasiedlony przez chronione gatun-
ki ptaków i nietoperzy. Stwierdze-
nie tego faktu odpowiednio wcze-
śnie, umożliwia wystąpienie do re-
gionalnego dyrektora ochrony śro-
dowiska o uzyskanie zezwolenia na 
zniszczenie siedlisk chronionych 

gatunków zwierząt, a wykonana 
ekspertyza ornitologiczno-chirop-
terologiczna stanowi zawsze za-
łącznik do wniosku. Zezwolenie na 
niszczenie siedlisk lub ostoi chro-
nionych gatunków ptaków i nieto-
perzy określi warunki prowadze-
nia prac remontowo-budowlanych. 
Ustalane są one tak, aby zapewnić 
ochronę zwierząt w trakcie remon-
tu, a jednocześnie utrzymać możli-
wość gniazdowania na budynku po 
zakończeniu remontu.

Przypominamy, iż niszczenie 
siedlisk i gniazd gatunków obję-
tych ochroną bez zezwolenia, unie-
możliwianie im dostępu do schro-
nień, ich płoszenie lub zabija-
nie, powoduje naruszenie zaka-
zów obowiązujących w stosunku 
do zwierząt objętych ochroną ga-
tunkową i jest wykroczeniem. Kto 
je popełnia, podlega karze aresz-

tu albo grzywny. Ponadto jeżeli  
w wyniku prowadzonych prac doj-
dzie do przestępstwa w postaci za-
bicia dorosłych ptaków lub piskląt, 
to czyn ten jest zagrożony karą po-
zbawienia wolności do lat 3.  

Na stronie internetowej Regio-
nalnej Dyrekcji Ochrony Środowi-
ska w Katowicach można znaleźć 
szczegółowe wytyczne dotyczą-
ce realizacji prac remontowo-bu-
dowlanych na budynkach będą-
cych siedliskami gatunków chro-
nionych: https://www.gov.pl/web/
rdos-katowice/ochrona-siedlisk-
leaowych-ptakow-na-budynkach.

W przypadku pytań i wątpliwo-
ści pracownicy RDOŚ w Katowicach 
służą również pomocą poprzez 
kontakt mailowy i telefoniczny.

  UG Brenna
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Rok Górali

„Żeby trwała w nas światłość” 
– świętojański spektakl

Choć tradycyjna Noc Świętojań-
ska i w tym roku nie mogła się od-
być, w Brennej w tym dniu dzia-
ło się dużo. Dzięki dofinansowaniu  
z budżetu Samorządu Wojewódz-
twa Śląskiego, w ramach obcho-
dów Roku Górali w Województwie 
Śląskim dzień ten pełen był wra-
żeń. 

Zaczął się warsztatami z plece-
nia wianków świętojańskich w Be-
skidzkim Domu Zielin „Przytulia”. 
Wokół stołów, pełnych tradycyj-
nych ziół zebrała się grupa miło-
śników zielarstwa i uplotła wianki, 
które inaczej, niż można przypusz-
czać, nie służyły w naszym regionie 
do noszenia na głowie, czy pusz-
czania ich na wodę, a do wieszania 
nad drzwiami domostw. Miały za-
stosowanie ochronne przed czara-
mi i złymi mocami, które w tę naj-
krótszą noc w roku miały podobno 
niezwykle łatwy dostęp do ludzi. 

Popołudniu swój koncert na 
scenie Amfiteatru dała kapela „Ma-
liniorze”, zapraszając do wspólnego 
śpiewu i tańca licznie zebraną wi-

downię. Kapela w 2020 r. obchodzi-
ła jubileusz 20 lat istnienia i działal-
ności artystycznej, jednak z wiado-
mych względów nie mogła, mimo 
takich planów, dać jubileuszowe-
go koncertu. Ten w Noc Świętojań-
ską był zatem pierwszym po dłu-
gim okresie zawieszenia, który mu-
zycy zagrali dla szerokiej, rodzimej 
publiczności, promując swoją płytę 
„Dwacet roków na muzyce”.

Głównym punktem obchodów 
Nocy Świętojańskiej w Brennej był 
jednak spektakl „Żeby trwała w nas 
światłość” wg scenariusza i w reży-
serii Piotra Tenczyka. Główną rolę  
w nim zagrał Grzegorz Czorny. 
Swoją treścią przedstawienie było 
niejako kontynuacją wcześniej zre-
alizowanej sztuki w podobnym, 
wędrownym charakterze, zatytu-
łowanej „Aż stanie się światłość”. 
Podkreślił rolę wspólnoty skupio-
nej wokół tradycji, która nie raz już 
pokazała, że razem zbudować moż-
na więcej i łatwiej jest dbać o pu-
ściznę przodków, na niej planując 
swoją przyszłość.

W spektaklu, oprócz aktora, któ-
ry w drodze od „Przytulii” do „Am-
fiteatru” deklamował tekst, wzię-
li udział przedstawiciele Zespołu 
Brenna im. Józefa Macha, Orkiestra 
dęta Czesława Grenia, muzycy z ka-
peli „Maliniorze”, oraz dziewczęta  
z Grupy Śpiewu Tradycyjnego „Sój-
ki”. Widownia dopisała i wielką gru-
pą idąc za aktorami wałami rze-
ki Brennicy, wzięła również udział 
w poświęceniu ognia, które było 
kulminacyjnym momentem, zreali-
zowanym dzięki uprzejmości Pro-
boszcza Parafii p.w. św. Jana Chrzci-
ciela w Brennej właśnie na placu 
kościelnym. Ostatecznie cała ka-
walkada z pochodniami dotarła 
ponownie pod scenę Amfiteatru, 
gdzie wystąpił zespół „Brenna” i za-
grała orkiestra.

Ogromnie dziękujemy wszyst-
kim za uczestnictwo w tym wyda-
rzeniu, a Urzędowi Marszałkow-
skiemu za współfinansowanie 
przedsięwzięcia

   OPKiS
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Rok Górali

Górale śpiewali na Groniu 
Piękny, góralski śpiew i trady-

cyjna góralska muzyka niosły się 
po breńskich groniach w sobo-
tę 24 lipca. A to wszystko za spra-
wą imprezy pasterskiej „Góra-
le na Groniu” przy bacówce u Ka-
wików na Skałce. Skałka to pięk-
nie położona na południowym sto-
ku Trzech Kopców polana paster-
ska, wypasana corocznie owcami 
prowadzonym przez pana Józefa 
Kawika. Celem wydarzenia, orga-
nizowanego w Roku Górali w Wo-
jewództwie Śląskim była przede 

wszystkim dobra zabawa wzbo-
gacona o poznanie kultury regio-
nu, jej śpiewu i muzyki. Pięknie 
zaprezentowały się dziewczyny  
w Grupy Śpiewaczej „Sójki”, których 
biały głos wybrzmiał szczególnie  
w otaczających górach. Bar-
wy imprezie dodał Zespół Re-
gionalny „Brenna”, którego wią-
zanka tradycyjnych pieśni be-
skidzkich zachęciła zebranych do 
wspólnego śpiewu. Nie zabra-
kło również Kapeli „Maliniorze”  
z Brennej oraz Kapeli „Koniaków”  

z Koniakowa, które muzyką zachę-
cały do tańca. Nie mogło oczywiście 
zabraknąć rękodzieła ludowego,  
w którym specjalizują się członki-
nie Rodzinnej Grupy Pieśni i Tań-
ca „Kotarzanie”. Najważniejsza była 
jednak szczególna gościnność  
i prawdziwie rodzinna atmosfera, 
którą stworzyli Państwo Teresa i Jó-
zef Kawik, za co im bardzo, ale to 
bardzo dziękujemy. Do zobaczenia 
za rok. 

  
                               K. Macura

NIECZYNNY PUNKT KASOWY W GÓRKACH WIELKICH
W związku z zaistniałym zagrożeniem epidemiologicznym, związanym 

z rozprzestrzenianiem się koronawirusa (SARS-CoV-2), we wrześniu br.nie będzie czynny 
punkt kasowy Urzędu Gminy Brenna w portierni Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej 
w Górkach Wielkich. Płatność podatków oraz innych opłat prosimy realizować przelewem 

na wskazany w decyzjach rachunek bankowy lub w kasie Urzędu Gminy Brenna.

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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Rok Górali

Mistrzostwa Górali Karpackich 
w Koszeniu Łąki

Mistrzostwa Górali Karpackich 
w Koszeniu Łąki zawsze przyciąga-
ją tłumy. Nie inaczej było i w tym 
roku, zwłaszcza, że pogoda 10 lip-
ca bardzo dopisała. Gospodar-
stwo Agroturystyczne „u Gazdy”  
w Brenne-Malince, jak zawsze pę-
kało w szwach. Wydarzenie było 
też współfinansowane z budżetu 
samorządu Województwa Śląskie-
go, w ramach obchodów Roku Gó-
rali w Województwie Śląskim. 

Impreza wystartowała o godzi-
nie 13:00, kiedy konferansjer – Szy-
mon Pilch - rozpoczął część oficjal-
ną. Dokonano uroczystego otwar-
cia Mistrzostw. Zaprezentowano 
gości, wśród których byli obecni: 
Pan Minister Stanisław Szwed, Sta-
rosta Cieszyński Mieczysław Szczu-
rek, przedstawiciele Urzędu Mar-
szałkowskiego: Agnieszka Biegun, 
Robert Karpeta, Wójt Gminy Bren-
na Jerzy Pilch oraz inni licznie zgro-
madzeni goście.

W pierwszym etapie prowadzo-
no zapisy do konkurencji dojenia 
krowy, kozy oraz koszenia łąki. Za-
pisy prowadziły Aleksandra Lalik 
oraz Aleksandra Nowak. Konferan-
sjer oraz Kapela Regionalna Brynio-
ki prowadziła część artystyczną dla 
publiczności. W konkurencji doje-
nia kozy wzięły udział dzieci i mło-
dzież w różnym przedziale wieko-
wym. W konkurencji dojenia krowy 
udział brali dorośli.

Całość oprawy prowadził konfe-
ransjer. W trakcie przygrywała ka-
pela Brynioki. W ramach konkuren-
cji prezentowane były również in-
strumenty pasterskie oraz odbył 
się pokaz gry, które prowadził Syl-
wester Białas.

W drugiej części zaprezentowa-
ne zostało Jury Mistrzostw w ko-
szeniu, w składzie Agnieszka Bie-
gun – przewodnicząca, członkowie: 
Robert Karpeta oraz Bogusław La-
lik. W trakcie tych wszystkich czyn-
ności działał punkt gastronomicz-
ny, w którym serwowano placki  
z blachy z wyrzoskami oraz barani-
nę. Widzowie mogli zobaczyć, jak 

się przygotowuje tradycyjną potra-
wę górali.

W trakcie Mistrzostw przygry-
wała Kapela Regionalna Malinio-
rze, z prezentacją tradycyjnych in-
strumentów regionalnych (gajdy, 
skrzypki). Konkurencja trwała oko-
ło półtorej godziny. Po jej zakoń-
czeniu Jury wraz z wolontariusza-
mi dokonało podsumowania wy-
ników. Następnie wręczone zosta-
ły nagrody za konkurencje w do-
jeniu. W ramach tych dwóch kon-
kurencji wystąpiło 30 uczestni-
ków. Przyznano 6 miejsc nagro-
dzonych w konkurencji dla dzieci 
oraz 6 miejsc nagrodzonych w kon-
kurencji dla dorosłych. Dla pierw-
szych trzech miejsc w obu konku-
rencjach Drzeworyty z Muzeum 
Jana Wałacha w Istebnej, zakupio-

ne z wkładu własnego w ramach re-
alizacji zadania. Wręczono również 
nagrody dodatkowe dla wszystkich 
uczestników, koszulki, kubki i tor-
by z nadrukiem logo Roku Górali  
w Województwie Śląskim. Po za-
kończeniu ceremonii ogłoszono 
wyniki konkurencji głównej, Ko-
szenia Łąki oraz wręczono nagro-
dy. W ramach Mistrzostw Górali 
Karpackich w koszeniu Łąki zosta-
ły W Mistrzostwach wzięło udział 
14 uczestników . Mistrzostwa od-
były się w dwóch kategoriach  
a podziałem była płeć . Za pierwsze 
dwa miejsca podkaszarki żyłkowe. 
Kolejni uczestnicy otrzymali Drze-
woryty oraz gadżety z nadrukiem 
Logo Roku Górali.

  
Koordynator Roku Gógali

Bogusław Lalik
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W wakacyjny, lipcowy tydzień 
dziewiętnastu młodych artystów  
z terenu gminy Brenna  spoty-
kało się , aby tworzyć  arcydzie-
ła malarskie i rzeźby przestrzen-
ne. W dniach 14- 18 lipca, obok no-
wej Transgranicznej Strefy Kultury 
w Górkach Wielkich zorganizowa-
no plener malarski dla dzieci, któ-
ry poprowadziła  Pani Ewa Grzegor-
czyk. Plener inspirowany był książ-
ka dla dzieci „Kłopoty Kacperka gó-
reckiego skrzata” autorstwa Zofii 
Kossak. Pierwszego dnia powstały 
obrazy w nurcie realizmu magicz-
nego „Duchy przyrody” obrazujące 
żywioły wody, ognia, ziemi. Czwar-
tek poświęcono „Skrzatom przed-
miotów”, a inspiracją były rzeczy 
użytkowe np. stary but, dzbanek, 
kanka na mleko. W piątek z kolei 
uczestnicy zapoznali się w rysowa-
niem techniką Zentangle (rysun-
ki o prostych kształtach wypełnio-

ne powtarzalnym wzorem)  two-
rząc rysunki z wyobraźni. Podczas 
weekendu wybudowano domki dla 
skrzatów i elfów, które teraz czeka-
ją na swoich lokatorów. Pięciodnio-
wy plener zakończyła wystawa po-
plenerowa, na którą zaproszono ro-
dziców, znajomych oraz wszystkich 
mieszkańców. 

Wydarzeniem towarzyszącym 
Jeśli tak, Regionalny Punkt Kon-
taktowy Interreg Polska-Słowacja 
w województwie śląskim, Gmina 
Brenna oraz Ośrodek Promocji Kul-
tury i Sportu Gminy Brenna zapra-
szają do Górek Wielkich.

 Dodatkowo w piątek 16 lipca 
w tym samym miejscu odbyło się 
spotkanie promocyjno-informacyj-
ne Interreg Polska-Słowacja: Dzień 
otwarty Projektu  Za woniom drze-
wa zorganizowane przez Regional-
ny Punkt Kontaktowy w wojewódz-
twie śląskim, Gminę Brenna oraz 

Ośrodek Promocji Kultury i Sportu 
Gminy Brenna. Organizatorzy  in-
formowali o tym, co powstało dzię-
ki środkom Programu Interreg Pol-
ska-Słowacja, a także o założeniach 
kolejnej edycji Programu. Uczest-
nicy mogli zobaczyć dwujęzycz-
ną wystawę projektów realizowa-
nych na polsko-słowackim pogra-
niczu. Najmłodsi układali puzzle, 
rozwiązywali krzyżówki edukacyj-
ne, rebusy i quizy  związane z pro-
gramem. Można było również zo-
baczyć, jak pracują dzieci podczas 
pleneru malarskiego. Do dyspozy-
cji odwiedzających były mapy, fol-
dery i inne materiały promujące 
polsko-słowackie pogranicze. 

Co daje uczestnictwo w  takich 
wydarzeniach? Rozwija wyobraź-
nię i kreatywność, wzmacnia umie-
jętności pracy w zespole, uczy kul-
tury. Zadanie zrealizowano w ra-
mach projektu „Za woniom drze-
wa” współfinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwo-
ju w ramach Programu Współpracy 
Transgranicznej Interreg V-A Polska 
– Słowacja 2014-2020.

   OPKiS

Kultura

„To czego nie widać” - plener malarski
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Kultura

Aktywnie w Naturze - podsumowanie
Korzystanie z różnego rodzaju 

dofinansowań unijnych i krajowych 
to dla Gminy Brenna chleb powsze-
dni. Ilość zrealizowanych do dziś in-
westycji, szkoleń, kursów, czy wy-
darzeń kulturalnych, które sfinan-
sowane zostały dzięki pozytywnie 
rozpatrzonym wnioskom naprawdę 
trudno policzyć.

Jednym z kilku projektów, któ-
re obecnie są w trakcie realizacji 
to projekt „Aktywnie w naturze”, 
współfinansowany ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego - Program Interreg V-A 
Republika Czeska-Polska w ramach 
Funduszu Mikroprojektów Eurore-
gionu Śląsk Cieszyński – Těšínské 
Slezsko i budżetu państwa. Liderem 
projektu jest czeska Gmina Wędry-
nia, a partnerami projektu są  Gmi-
na Brenna i  Ośrodek Promocji Kul-
tury i Sportu Gminy Brenna.

Podstawowym celem projektu 
jest efektywniejsze wykorzystanie 
potencjału przyrodniczego part-
nerskich miejscowości poprzez re-
alizację wspólnego produktu tury-
stycznego bazującego na nowych 
atrakcjach, programie lojalnościo-
wym, wspólnej kampanii promocyj-
nej, a także organizacji imprez ple-
nerowych, warsztatów wytwarzania 
mydełek ziołowych i soli kąpielo-
wych oraz spotkań przyrodniczych.

Chociaż realizacja projektu 
przypadła na trudny okres pande-
mii, po dostosowaniu harmonogra-
mu działań oraz ich przebiegu do 

obowiązujących obostrzeń, udało 
się zrealizować wszystkie założenia 
przedsięwzięcia.

Nowymi atrakcjami, które po-
wstały, dzięki „Aktywnie w natu-
rze” są Park Sensoryczny w Wę-
dryni wraz z siłownią zewnętrzną,  
a w Brennej  sprawnościowy plac 
zabaw przy tężni solankowej– Bren-
nej Leśnicy. U czeskiego lidera, na 
terenie wyznaczonym na realizację 
zadania pojawiły się nowe nasadze-
nia rodzimej roślinności, fontanna 
solankowa oraz miejsce do aktyw-
nego wypoczynku. Zadaniem par-
ku sensorycznego będzie nie tylko 
edukacja, ale przede wszystkim po-
budzenie odbiorcy do działania i in-
terakcji, możliwość odbioru wszyst-
kimi zmysłami. Z kolei na nową in-
frastrukturę po polskiej stronie 

składają się: zestaw zabawowy 
(wejście linowe, drabinka naprze-
mienna, trap wspinaczkowy, podest 
i zjeżdżalnia), linarium w kształcie 
piramidy oraz huśtawka typu „bo-
cianie gniazdo”, która jest dostęp-
na także dla dzieci niepełnospraw-
nych. Dodatkowo położone zostały 
zabezpieczające maty przerostowe 
oraz wykonano małą infrastrukturę: 
ławki, kosze na śmieci, oświetlenie 
lampami solarnymi i ogrodzenie.

Obydwa te miejsca korespon-
dują też ze sobą za sprawą  eduka-
cyjnych tablic, które nie tylko infor-
mują o dofinansowaniu, ale przede 
wszystkim opowiadają  o przyrod-
niczych atrakcjach Gminy Brenna 
oraz partnera po drugiej stronie 
granicy. W Wędryni pojawiły się trzy 
takie tablice, a w Brennej – cztery. 
Dzięki nim nawet osoby niezazna-
jomione z produktem turystycz-
nym w postaci programu lojalno-
ściowego, będą mogły zapoznać 
się z korzyściami, płynącymi z przy-
stąpienia do niego i zostaną zachę-
cone, by oprócz wizyty w jednym 
miejscu, odwiedzić również drugie,  
a przy tej okazji poznać również 
całą partnerską miejscowość.

Oprócz tych najbardziej widocz-
nych efektów realizacji projektu, 
zaistniały również inne. Jak choć-
by eventy dla dzieci z okazji otwar-
cia nowych obiektów, czy warszta-
ty wytwarzania ziołowych myde-
łek i soli kąpielowych. Te ostatnie, 
oprócz samego nauczenia ciekawej 
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rzeczy, mają również walor eduka-
cji ekologicznej, wskazując, jak bez 
użycia szkodliwej chemii, za to z za-
stosowaniem ziół, stworzyć coś, co 
będzie znakomitą pamiątką z Bren-
nej czy Wędryni. Dodatkowo zorga-
nizowano równiesz wycieczki przy-
rodnicze, z przewodnikami o cha-
rakterze edukacyjnym, promujące 
walory obu gmin.

Nietuzinkową atrakcją jest rów-
nież gra terenowa „Wędrownik”. Jej 
założenia bazują na zasadach dzia-
łania programu lojalnościowego,  
w którym w miarę odwiedzenia ko-
lejnych, miejsc na trasie łączącej 
Brenną z Wędrynią, zdobywa się 
punkty wymieniane następnie na 
nagrody. Łącznie, po obu stronach 
granicy można poznać dwanaście 
ciekawych miejsc związanych z lo-
kalnymi atrakcjami przyrodniczy-
mi i kulturowymi. Gra nie tylko za-
chęca do wspólnych, rodzinnych 

podróży i odkrywania niezwykłych,  
a blisko zlokalizowanych miejsc, ale 
też ponownie pokazuje widoczną 
nić współpracy transgranicznej.

Zachęcamy turystów odwiedza-
jących nasze partnerskie gminy,  
a także mieszkańców Śląska Cie-
szyńskiego, by poznali nowopow-
stałe atrakcje turystyczne, zarówno 
po polskiej, jak i po czeskiej stronie. 
Zostańcie „Wędrownikami”, odkryj-
cie magiczne miejsca blisko siebie 
i zdobądźcie nagrody!

Więcej informacji na temat gry 
terenowej można uzyskać w Infor-
macjach Turystycznych gmin oraz 
na www.brenna.org.pl oraz www.
vendryne.cz 

Koordynatorzy projektu:
Ivana Buzková - Wędrynia

Monika Jankowska - UG Brenna
Łukasz Muschiol - OPKiS
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Historia z drewnem w tle

Letni klimat i słoneczna pogoda 
sprzyjają wycieczkom górskim, za-
równo tym długim, wymagającym 
odpowiedniego przygotowania jak 
i krótkim wyprawom o charakterze 
rekreacyjnym. Czyż nie jest przy-
jemnie w upalny dzień zanurzyć się 
w cieniu drzew i odetchnąć orzeź-
wiającym, leśnym powietrzem? 
Wykorzystując górzysty teren Gmi-
ny Brenna zorganizowaliśmy dla 
dzieci ramach projektu „Za woniom 
drzewa” Warsztaty nr 2 – „W dro-
dze za woniom drzewa”, które były 
połączone z górskimi wędrówka-
mi. We wspomnianych warsztatach 
wzięły udział dzieci z Gminy Bren-
na oraz dzieci ze słowackiej Gminy 
Babin. Odbyły się 2 odsłony tego 
wydarzenia. Podczas pierwszego 
warsztatu dzieci wraz z przewodni-
kiem wybrały się do słynnej Jodły, 
która znajduje się na terenie masy-

wu Kotarz. Po drodze do celu prze-
wodnik dzielił się z dziećmi  cieka-
wostkami na temat drzew i przyro-
dy pogranicza polsko-słowackie-
go. Ponadto po dotarciu do Jodły 
z pomocą przewodnika dzieci wy-
konały niewielkie prace plastycz-
ne. Druga odsłona warsztatu od-
była się na terenie Dworku Myśliw-
skiego „Konczakowska”. Niestety 
tego dnia pogoda nam nie dopisa-
ła, lecz nie przeszkodziło to uczest-
nikom warsztatów w dobrej zaba-
wie. Zwiedziliśmy wnętrze Dworku, 
poznaliśmy jego historię oraz róż-
ne ciekawostki związane nie tylko 
z samym budynkiem ale również  
z jego właścicielem - Brunonem 
Konczakowskim. Następnie prze-
nieśliśmy się do drewnianej altany 
gdzie dzieci uczestniczyły w ćwi-
czeniach i pogadance na temat 
ekologii. Poznały konsekwencje 

działań człowieka oraz sposoby jak 
być bardziej Eko i zadbać o środo-
wisko naturalne. Komunikację pod-
czas warsztatów wspierała Pani tłu-
macz.  

Projekt „Za woniom drzewa”  łą-
czy w sobie nie tylko kulturę i tra-
dycje pogranicza polsko-słowac-
kiego, ale również nawiązuje do ro-
ślinności pogranicza oraz porusza 
kwestie związane z ochroną śro-
dowiska i ekologią.  Warto wspo-
mnieć, iż Dworek Myśliwski „Kon-
czakówka” jest częścią  tworzone-
go w ramach projektu szlaku sa-
mochodowego za woniom drze-
wa. Już niedługo wszyscy zaintere-
sowani mieszkańcy i turyści będą 
mogli przemierzyć wspomniany 
szlak oraz wziąć udział w grze „Puz-
zlościeżka”. We wszystkim pomo-
że im specjalna aplikacja mobilna 
E-Kornik. Zapraszamy do śledze-
nia strony projektu oraz fanpage’u 
projektu na Facebooku, gdzie poja-
wiają się informacje o zaplanowa-
nych wydarzeniach.  

 K. Sikora 
 UG Brenna
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Na dużyn ekranie
18 lipca Gminę Brenna odwie-

dziła ekipa TVP Info, realizująca 
program „TVP Info w Twoim Mie-
ście”. Tego dnia, za pośrednic-
twem telewizjii lub internetu moż-
na było przenieść sie do Parku Tu-
rystyki, z którego realizowano wej-
scie „na żywo”. Gospodarzami pro-
gramu byli Emilia Ziemnicka i To-
masz Sieliwończyk, a walory naszej 
miejscowości dumnie prezętowali: 

Wojciech Grajweski, Bogusław La-
lik i Zygmunt Greń, Andrzej Cieślar, 
Kapela Maliniorze, Grzegorz Czar-
nota, Magdalena Mildner, Izabe-
la Greń, Tomasz Kawik oraz Jakub  
i Marian Dudys.

Klika dni wcześniej, zrealizowa-
no także ujęcia na potrzeby pro-
gramu, m.in.: w Bacówce u Juhów, 
torze Pumptrack, Obserwatorium 
Nietoperzy, Informacji Turystycz-

nej oraz licznych miejscach wido-
kowych.

Bardzo serdecznie dziękujemy 
naszej „reprezentacji” za zaanga-
żowanie i profesjonalne podejście 
do promocji Gminy Brenna przy 
współtworzeniu odcinka. Możemy 
na Was liczyć!

   OPKiS
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Wesołe rządy dzieci

You fit us, czyli pasujesz do nas!

Dawniej znany pod nazwą „Te-
atru plenerowego dla Dzieci” cykl 
w tym roku, choć pod nową na-
zwą, znów gromadzi ogromną ilość 
uczestników. Oprócz nowej nazwy: 
„Dzieciaki rządzą w Parku Turysty-

ki”, wydarzenie przybrało również 
nową formułę. Oczywiście, nadal 
jego główną częścią są spektakle 
bajkowe dla najmłodszych, ale po 
ich zakończeniu dzieci mogą brać 
udział w grach, zabawach, konkur-

sach i animacjach, które przygo-
towują aktorzy. Ta część cieszy się 
ogromnym zainteresowaniem, bo 
zmęczone oderwaniem od świata 
pociechy po prostu tęsknią za za-
bawą w większym gronie. 

W tym roku spektakle i animacje 
na prawie wszystkich spotkaniach 
prowadzi teatr „Bajkowe Skarbki 
Śląska”. Sprawdzeni już artyści nie 
zawodzą. Sztuki w ich wykonaniu 
są głośno oklaskiwane, szczegól-
nie, gdy w akcję toczącą się na sce-
nie, oprócz aktorów angażowana 
jest również widownia. Tytuły, jakie 
już obejrzeliśmy to: „Przygoda ka-
pryśnej królewny”, „Opowieść z zie-
lonej doliny”, „Opowieść o górni-
ku Zefliku”, „W Piekarni mistrza Bar-
tłomieja”, „O zaczarowanym źródle” 
oraz „W Gospodarstwie cioci Wan-
dy”. Kolejne atrakcje przed nami! 

Pamiętajcie! Spotykamy się 
w każdy wakacyjny piątek o 17:00. 
Zapraszamy!

   OPKiS

Nowy cykl, który zagościł pod 
Brandysem w Górkach Wielkich 
cieszy się sporym powodzeniem. 
Jego ideą jest stworzenie niewiel-
kiego wydarzenia, na którym każ-
dy będzie mógł się czuć swobodnie 
i wziąć udział w wybranych przez 
siebie atrakcjach. I to się sprawdza!

Dorośli, zarówno mieszkancy 
Gminy Brenna, jak i turyści, chęt-
nie przychodzą, zostawiając swo-

je pociechy z animatorami, a sami 
biorą w tym czasie udział w trenin-
gach fitness. 

Animacje, czyli zabawy bańka-
mi mydlanymi, sztuczki kuglarskie, 
malowanie na folii, robienie bre-
loczków, bransoletek, budowanie 
wielkiego smoka i różne inne atrak-
cje prowadzi Agata Majewska, na-
tomiast zajęcia usportawiające – 
przy muzyce latino, z ciężarem wła-

snego ciała, obwodowe na siłow-
ni zewnętrznej – Anastazja Stekla. 
Za nami też zajęcia jogi, które po-
prowadził instruktor ze studio Joga 
Cieszy z Cieszyna. 

Popularność spotkań rośnie, co 
ogromnie nas cieszy. Zapraszamy 
wszystkich, którzy jeszcze nie spró-
bowali swoich sił. Przyjdź i przeko-
naj się – PASUJESZ DO NAS! 

   OPKiS
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Słowiańska wioska w Brennej
Tegoroczne Dni Dawnych Kultur 

zmieniły Park Turystyki w „Słowiań-
ską wioskę”.  3 i 4 lipca mieszkań-
cy oraz turyści mogli sobie przy-
pomnieć, jak wyglądał świat – rów-
nież w naszym regionie – zanim  
w Beskid Śląski zawędrowali Woło-
si, wraz ze swoją pasterską kulturą, 

zmieniając rzeczywistość na góral-
ską.

Tym razem impreza skupiła się 
wokół dawnego rzemiosła ludów 
słowiańskich. Nie zabrakło kraw-
ców, kuśnierzy, kowali, jubilerów, 
tkaczek, mincerzy, hafciarek, zie-
larek, kaletników, garncarzy czy 
zbrojmistrzów. Nie tylko można 
było przechadzać się między ich 
kramami i straganami, ale też ob-
serwować przy pracy, a przede 
wszystkim – wziąć udział w warsz-
tatach. Uczestnicy tkali swoje kraj-
ki, własnoręcznie wybijali kowal-
skim młotem pamiątkowe mone-
ty, czy sprawdzali, na ile naparstek 
chroni palce przy szyciu. 

Oprócz pokazów rzemieślni-
czych odbywały się również te bi-
tewne. Wojowie mierzyli się in-
dywidualnie i drużynowo, a każ-
dy chętny mógł spróbować swo-
ich sił w łucznictwie, czy przymie-
rzyć zbroję i sprawdzić, czy będzie  
w stanie utrzymać miecz albo to-
pór. A skoro Bielska Drużyna Na-
jemna spędziła w Brennej dwa dni 

nie mogło się też obyć bez kuchni. 
Przygotowanie posiłków dla druży-
ny można było obserwować w ko-
tłach i saganach powieszonych nad 
ogniem.

Nieodłączną częścią tego szcze-
gólnego wydarzenia jest również 
oczywiście muzyka. Pierwszego 
dnia dwa koncerty średniowiecz-
nego folku dała wokalistka z Ustro-
nia – Dziewanna. Natomiast wie-
czorny koncert na dużej scenie 
dały debiutujące w słowiańskim re-
pertuarze „Sójki”, które zaprezen-
towały tradycyjne, śpiewane biały-
mi głosami pieśni polskie, słowac-
kie, czeskie, ukraińskie, rosyjskie, 
białoruskie, a nawet anglojęzycz-
ną wersję spopularyzowanej przez 
serial „Wikingowie” skandynawskiej 
pieśni „My mother told me”. Naj-
większy jednak aplauz dziewczyny 
z Brennej zyskały, brawurowo wy-
konując białoruską pieśń „Sztoj pa 
moru”, którą, jak się okazało, wielu 
uczestników koncertu znało. 

   OPKiS
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Wojewódzki Przegląd Wiejskich Zespołów 
Artystycznych wrócił na scenę

Po rocznej, wywołanej pande-
mią, przerwie 10 lipca na scenę 
breńskiego Amfiteatru wrócił Wo-
jewódzki Przegląd Wiejskich Ze-
społów Artystycznych. Imprezę 
Ośrodek Promocji, Kultury i Spor-
tu Gminy Brenna, jak zwykle zor-
ganizował we współpracy z Regio-
nalnym Ośrodkiem Kultury w Biel-
sku-Białej. Choć nie udało się jesz-
cze wrócić do dwudniowej formu-
ły, najważniejsze, że wydarzenie 
się odbyło, a uczestnicy, jak zwy-
kle pokazali klasę oraz różnorod-
ność stroju, gwary, tańca i śpie-
wu wszystkich subregionów Woje-
wództwa Śląskiego.

W Przeglądzie wzięło udział 
około 40 grup śpiewaczych, ka-
pel i zespołów regionalnych. A to 
daje ponad sześciuset wykonaw-
ców, którzy swoimi prezentacjami 
dali nam wszystkim wiele radości. 
Prezentacje te oceniało jury w skła-
dzie: Krystyna Pieronkiewicz-Piecz-
ko – etnograf, kierownik działu et-
nografii Muzeum Śląskiego w Kato-
wicach, przewodnicząca Jury, Leon 
Majkut – muzyk, folklorysta, Urszu-
la Wiśniowska – choreograf, folklo-
rysta, Sławomir Ślósarczyk – chore-
ograf, kierownik Regionalnego Ze-
społu Pieśni i Tańca Bestwina, Da-
riusz Kocemba– Regionalny Ośro-
dek Kultury w Bielsku-Białej, sekre-
tarz Jury.

W imieniu organizatorów dzię-
kujemy wszystkim uczestnikom, in-
struktorom, kierownikom grup za 
trud, zaangażowanie, wykonaną 
pracę, za to, że mimo pandemicz-
nej sytuacji, przygotowali progra-
my i wzięli udział w konkursie. 

W protokole Jury z ogromną 
przyjemnością podkreśla obec-
ność na scenie autentycznych stro-
jów regionalnych – pszczyńskich, 
cieszyńskich, góralskich – żywiec-
kich i górali śląskich. Zachęca jed-
nak do prezentacji kompletnych  
i urozmaiconych zestawów, właści-
wie w detalach zestawionych, do 

akcentowania statusu społeczne-
go uczestniczek przeglądu poprzez 
odpowiednie elementy stroju. Z ra-
dością również zauważa prezento-
wanie przez wiele grup ciekawego, 
archaicznego, spójnego repertuaru 

pieśni. Wszystkie grupy zachęca do 
ciągłych poszukiwań w tym wzglę-
dzie, sięgania do źródeł.

   OPKiS
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Historyczny wieczór u Kossaków
Letni Koncert 

u Kossaków 2021 
przeszedł do historii. 
Cóż to był za wieczór! 

Dikanda w towarzystwie Mu-
staphy El Boudani porwali publicz-
ność do tańca i dostarczyli nam za-
pasu pozytywnej energii na wie-
le dni.  To jakże wybitne towarzy-
stwo zafundowało nam podróż do-
okoła świata, w której nie zabra-
kło  inspiracji z tradycyjnych, fol-
kowych brzmień szeroko rozumia-

nego orientu – od Bałkanów, przez 
Izrael, Kurdystan, Białoruś po Indie. 
Królowały głównie brzmienia bał-
kańskie i cygańskie. 

Wyjątkowości nadał gościnny 
występ  Mustapha El Boudani, któ-
ry urodził się w tradycyjnej rodzi-
nie Nomadów w południowej czę-
ści Maroka, w wiosce M’Hamid El 
Ghizlane, która znajduje się u wrót 
piasków Sahary. Jest wokalistą, gi-
tarzystą i bębniarzem. Gra na ka-
stanietach – karkabat oraz tańczy. 
Świetnie gotuje, serwując swoje 
dania  w Nomad Music Grill w Bren-
nej. 

Z kolei Dikanda istnieje od 1997 
r., ma w swoim dorobku 7 płyt  
– w tym DVD Live nagrywane w za-
kopiańskim Teatrze Witkacego; set-
ki koncertów (głównie w Niem-
czech, Austrii i Szwajcarii, ale rów-
nież w Rosji, Indiach oraz w USA), 
zdobyli także liczne nagrody  
- w tym „Płyta roku” niemieckie-
go czasopisma „Folker” przyznana  
w 2005 roku za „Usztijo”. 

Koncert Dikandy u Kossaków 
zostanie w naszych sercach na dłu-
go, kto nie był, niech żałuje! 

   OPKiS
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Z ogródka Przytulii
Przez całe wakacje 

w Beskidzkim Domu Zielin 
„Przytulia” odbywają się 

cykliczne wykłady i warsztaty 
o tematyce ziołowej. Tematy 
naszych przyszłych spotkań 

znajdziecie na naszym profilu 
społecznościowym, stronie 
internetowej i w gminnym 
kalendarzu imprez a w tym 

artykule pokrótce opiszemy, 
co w lipcu działo się 

w „Przytulii”.

„Ziołowe wtorki”, czyli cotygo-
dniowe spotkania z zielarką skupia-
ją się na przybliżeniu leczniczych 
właściwości ziół. Wykłady odbywa-
ją się w naszym herbarium, gdzie 
pod okiem dyplomowanej zielar-
ki uczestnicy zdobywają niezbęd-
ną wiedzę do skompletowania na-
turalnej, domowej apteczki. W lip-
cu uczestnicy wykładów mogli do-
wiedzieć się, jakie zioła są najlep-
szym remedium na przeziębie-
nie, kaszel i katar oraz jak wyko-
rzystać zioła przy problemach ga-
strycznych. Zdobyli również obszer-
ną wiedzę na temat naturalnych 
sposobów budowania odporności. 
Czwartki w „Przytulii” są niezwykle 
gwarne i wesołe, ponieważ to wte-
dy o godzinie 17 odbywają się nasze 
warsztaty pod hasłem „Czwartki na 
warsztat”. W pierwszy czwartek lipca 

wszyscy chętni mieli okazję poznać 
tajniki tworzenia pięknych świec  
z ziołami, kwiatami, przyprawami  
i innymi ozdobami. Wybór dodat-
ków był duży, więc każdy mógł stwo-
rzyć interesującą go kompozycję. 

Na kolejnych czwartkowych 
warsztatach tworzyliśmy własne 
ziołowe mydełka. Wydarzenie to 
cieszyło się wielkim zaintereso-
waniem jednak nic w tym dziwne-
go, ponieważ wyrób takiego my-
dełka to ciekawa propozycja na 
spędzenie wakacyjnego popołu-
dnia. Mydełka te, nie dość, że pięk-
nie się prezentują to jeszcze cu-
downie pachną. Samodzielne two-
rzenie mydełek daje ogromną sa-

tysfakcję i niebagatelne korzyści 
dla skóry, a przy tym jest to świet-
na zabawa nie tylko dla najmłod-
szych. Każdy z uczestników mógł 
wybrać kolor, zapach oraz ziołowe 
składniki. Potem pięknie je zapa-
kować i zdecydować czy chce je za-
trzymać czy podarować komuś jako 
własnoręcznie stworzony prezent.

Nasze kolejne warsztaty zaha-
czyły o tematykę SPA, ponieważ sa-
modzielnie tworzyliśmy ziołowe 
sole do kąpieli. Kąpiele solankowe 
mają wiele prozdrowotnych właści-
wości a kiedy do soli dodamy zioła 
i olejki eteryczne otrzymamy praw-
dziwe domowy salon odnowy biolo-
gicznej. Każdy uczestnik mógł stwo-
rzyć własną kompozycję ziół, która 
to w zależności od użytych składni-
ków, miała określone właściwości.
Natomiast w ostatni czwartek lipca 
zapragnęliśmy być jak francuski bo-
tanik David Latimer i stworzyć swój 
własny miniaturowy ogród w sło-
iku. Warsztaty „Ziółko w szkle” były 
świetną zabawą i relaksem w jed-
nym, a w dodatku dla niektórych 
mógł to być pierwszy krok do roz-
winięcia u siebie ogrodniczej pasji. 
Sierpień zapowiada się być równie 
ciekawym miesiącem co lipiec więc 
zapraszamy wszystkich na ziołowe 
wykłady i warsztaty do „Przytulii”. 

 
BDZ „Przytulia”
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Z działu Silesiana 
- „Wierni tradycji. 15 lat 

Górali Śląskich w Rodzinie 
Związku Podhalan”

W 1919 roku założony został 
Związek Podhalan - organizacja pol-
skich górali z regionu karpackiego, 
która za swój cel postawiła pielę-
gnowanie bogactwa góralskiej kul-
tury, jej odrębności i zwyczajów.  
W 2005 roku powołano w jego ra-
mach Oddział Górali Śląskich. 

Z okazji jubileuszu 15-lecia Od-
działu Górali Śląskich, ukazała się 
nakładem Regionalnego Ośrod-
ka Kultury w Bielsku-Białej publika-
cja zatytułowana „Wierni Tradycji”. 
To bogato ilustrowane wydawnic-
two przybliża czytelnikowi 15-letnią 
działalność Oddziału Górali Śląskich 
Związku Podhalan.

W tekstach opracowanych przez 
Zygmunta Grenia, Piotra Kohuta, 
Bogusława Lalika i Józefa Michałka 
znajdziemy wiele interesujących in-
formacji m.in.: o powstawaniu i dzia-
łalności ognisk (filii) Oddziału Górali 
Śląskich, historii sałasznictwa w Be-

skidzie Śląskim, opisy redyków, zjaz-
dów karpackich i imprez kultural-
nych, informacje o zespołach regio-
nalnych i ludziach związanych z kul-
turą góralską, czy o gospodarstwach 
promujących tradycje sałasznicze 
Śląska Cieszyńskiego.

Mieszkańców naszej Gminy  
z pewnością zainteresuje rozdział 
„Górale Śląscy w Brennej”, autorstwa 
Zygmunta Grenia, w którym opisu-

je on zarówno historię miejscowej 
kultury góralskiej, jak i współczesne 
działania oraz inicjatywy podejmo-
wane na rzecz jej popularyzacji.

Polecamy wszystkim miłośnikom 
historii i kultury górali śląskich.

  Rafał Cholewa

(Książka jest dostępna w bibliotece 
w Brennej i filii w Górkach Małych).

Nowości w Bibliotece

II edycja Letnich Koncertów Kameralnych
Za nami już większość koncer-

tów zaplanowanych w drugiej edy-
cji Letnich Koncertów Kameralnych 
w Gminie Brenna. W poprzednim 
numerze Wieści znad Brennicy pi-
saliśmy o koncercie inauguracyj-
nym cyklu, który odbył się w ko-
ściele p.w. św. Jana Nepomucena 
w Brennej-Leśnicy. Od tego czasu 
dobyło się pięć kolejnych spotkań 
z muzyką poważną, cieszących się 
bardzo dobrą frekwencją.

27 czerwca w kościele ewange-
licko-augsburgskim Apostoła Bar-
tłomieja w Brennej miał miejsce 
Mistrzowski Recital Organowy, któ-
rego wykonawcą był Marek Pilch  
z Wrocławia. 4 lipca w kościele p.w. 
Wszystkich Świętych w Górkach 
Wielkich na koncercie młodych ar-
tystów zagrali Józef Lach z Łodzi 
na organach oraz towarzyszące mu 
trio dęte „Il Nostro Trio” z Państwo-
wej Szkoły Muzycznej w Jastrzębiu 

zdroju. W skład trio wchodzą: Anna 
Masoń – flet, Roksana Olszewska 
– Klarnet oraz Viktoria Matuszek – 
fagot. 25 lipca w kościele p.w. św. 
Jana Chrzciciela w Brennej Cen-
trum na akordeonach zagrało Trio 
Akordeonowe „Symetrio”: Marcin 
Jabłońki, Adam Potera i Krystian 
Saciłowski z Katowic. 1 sierpnia 
Letnie Koncerty Kameralne zago-
ściły ponownie w kościele ewange-
lickim w Brennej, tym razem z kon-
certem pod tytułem „Organowo  
i kameralnie”, którego wykonaw-
cami byli Łukasz Kołakowski z Po-
znania na organach oraz Alicja 
Dąbrowska na skrzypcach. Z ko-
lei 8 sierpnia w Kościele Ojców 
Franciszkanów w Górkach Wiel-
kich odbył się koncert niecodzien-
ny i zaskakujący, mianowicie „Sa-
crum po góralsku”, w ramach ob-
chodów Roku Górali w Wojewódz-
twie Śląskim. Na tym koncercie 

na organach zagrał Paweł Selig-
man, natomiast muzycznie towa-
rzyszyli mu na trąbkach Sławo-
mir i Piotr Stasiowie, na kontra-
basie Bogusław Lalik a na skrzyp-
cach Aleksandra Lalik. Swoimi bia-
łymi głosami koncert uzupełniła 
Anna Musioł wraz z uczennicami  
z Grupy Śpiewu Tradycyjnego „Sój-
ki”. Usłyszeć można było między 
innymi znaną w naszym regionie 
pieśń „Helo, helo, Helenko”, z im-
prowizacją organową, oraz wiele 
innych ludowych i kościelnych pie-
śni.

Wszystkie koncerty należa-
ły do bardzo udanych. Dziękuje-
my za obecność i zapraszamy na 
ostatni koncert 15 sierpnia do ko-
ścioła p.w. św. Jana Nepomucena  
w Brennej – Leśnicy. O godzinie 
18:00 swój organowy recital zagra 
Tomasz Barcik.

   OPKiS  
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Pasterstwo – nieoczywista prostota
Od czerwca realizowany jest 
na terenie Beskidu Śląskiego 

projekt „Beskidzkie hale czekają 
na wypas”, współfinansowany 

z budżetu Samorządu Woje-
wództwa Śląskiego, w ramach 
konkursu na zadanie publicz-
ne, dotyczące ochrony przyro-

dy i krajobrazu, zawarte w Woje-
wódzkim Programie „Owca Plus” 
do roku 2027. Ma on na celu po-
pularyzację pasterstwa, którego 
bogata tradycja i szczególna dla 
wielu aspektów rola jest spuści-
zną migracji wołoskich pasterzy. 

Na ten temat wiele zostało już 
napisane i opowiedziane, 

jednak wciąż ważne jest, byśmy 
przypominali sobie i młodemu 

pokoleniu o jego historii 
i wartości.  

Owca jaka jest – każdy widzi. A pa-
sterstwo? To, które znamy, które tak 
ładnie nam się kojarzy z beskidz-
kimi pejzażami, gdzie na zielo-
nych, górskich halach, jak chmury 
na niebie pasą się puchate owiecz-
ki? To, które ludzie z górskich te-
renów mają niejako we krwi, choć 
przecież prawie zanikło? To, któ-
re oprócz hodowli zwierząt sta-
ło się kolebką tożsamości kulturo-
wej wielu grup etnicznych w Kar-
patach i nie tylko? To, które wraz  
z tym szczególnym rodzajem go-
spodarzenia na sałaszach przy-
niosło z sobą język, strój, muzykę  
i zwyczaje, które staramy się pielę-
gnować? To rzecz niezwykle cieka-
wa i nieoczywista w swej prostocie.
By w ogóle zacząć rozważania na 
temat pasterstwa, sięgnąć trze-
ba bardzo daleko, bo aż 11000 lat 
wstecz. Wtedy bowiem, jak wyka-
zują badania nad gatunkiem owcy 
domowej, po raz pierwszy udo-
mowiono to zwierzę. Domestyka-
cja pozostawiła swoje ślady w ge-
nomie, który najbardziej widocz-
ny jest u mocno zarośniętych, pół-
dzikich gatunków, do dziś hodowa-
nych na terenach dzisiejszej Szko-
cji. Później odpowiedniki dla da-

nych szerokości geograficznych zo-
stały udomowione w Azji, na tere-
nie dzisiejszego Iraku i Iranu. 
Tyle, zatem czasu miało pasterstwo, 
by się rozprzestrzenić i ukształto-
wać. Co mnie osobiście zawsze fa-
scynuje – w kulturach, które nie 
miały ze sobą u swego zarania kon-
taktu, przyjmowało ono bardzo po-
dobne formy, mianowicie noma-
dyczne, czyli wędrowne. I tu, nie 
wdając się w szczegóły pasterstwa 
afrykańskiego czy mezopotamskie-
go, pojawia się pierwsza podsta-
wowa cecha, która wyróżnia póź-
niejsze wołoskie pasterstwo. Mia-
nowicie jest to tak zwana transhu-
manta. Polega ona, w odróżnieniu 
od nomadyzmu, nie na przemierza-
niu terenów ze stadami bez osia-
dłego trybu życia, na wypasie wę-
drownym, który ostatecznie jed-
nak w sezonie zimowym powra-
cał do wcześniej porzuconych sie-
dlisk. Pasterze karpaccy zakłada-

li wsie i osady, na wypas nie rusza-
jąc całą społecznością, a zbijając 
stada w jedno, ogromne, z którym 
kilku wybranych pasterzy (których 
dziś nazywamy baczami i juhasa-
mi), ruszało na wypas w góry, na 
bogate w trawy i zioła hale lub po-
łoniny, by z nastaniem jesieni wró-
cić znów ze stadem do zostawio-
nych w dolinach osad i wsi. Nale-
ży więc odróżnić nomadyczny, wę-
drowny tryb życia Wołochów, któ-
rzy faktycznie porzucali co jakiś 
czas swoje siedliska, by wyruszyć 
wiele dziesiątek kilometrów dalej 
i tam znów się osiedlić, od same-
go pasterstwa, które uprawiali wo-
kół swoich siedzib transhumacyj-
nie. Lud był wędrowny, ale sama 
gospodarka – nie do końca. Dla-
tego też, osiedlający się, obcy lud, 
ze swoją silną tożsamością kulturo-
wą, co jakiś czas osiadał w miejscu,  
w którym na przestrzeni poko-
leń częściowo asymilował się z na-
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potkanymi autochtonami. Kultu-
ry mieszały się, dodając coś od sie-
bie, by za kilkadziesiąt lat „wysłać” 
zmieniony twór dalej w Karpaty, aż 
do Polski. Wołosi byli zatem zarów-
no nośnikami swojej kultury, jak  
i katalizatorami zmian.
Dlatego właśnie mówi się o tożsa-
mości karpackiej, w której poszcze-
gólne grupy etniczne różnych re-
gionów są zakorzenione, różniąc 
się jednocześnie od siebie na róż-
nych poziomach, a jednak ma-
jąc wspólny, kulturowy trzon. Dla-
tego polskim góralom często bli-
żej jest do górali z innych państw 
łuku karpackiego, niż do polskiej 
ludności, która nie miała kontak-
tu z tą starą, zrodzoną na  Bałka-
nach nacją. Z tego też wynika sil-
ne poczucie odrębności kulturowej 
górali, choć przecież na nizinnych 
terenach również istniały, czy ist-
nieją kultury ludowe, które jednak 
nie były nigdy aż tak różnorodne, 
jak grupy etniczne góralskie, które 
na stosunkowo niewielkim terenie 
polskich Karpat nawet trudno jest 

wymienić i policzyć. 
Pasterstwo transhumacyjne w na-
szym regionie przyjęło formę sa-
łasznictwa – ten termin z pewno-
ścią jest bardziej rozpowszechniony  
i znany szerokiemu gronu miesz-
kańców beskidzkich miejscowo-
ści. Na czym jednak dokładnie ono 
polegało? To już nie wszyscy wie-
dzą. A, chcemy, czy nie, było ono ni 
mniej, ni więcej, a niszczeniem po-
tężnej, dzikiej puszczy, która pora-
stała nasze góry. Bo, by mieć hale 
i łąki na letni wypas, trzeba było 
najpierw wykarczować las. Tu z ko-
lei trzeba wspomnieć o tym, że nie 
działo się to w bezprawiu i samo-
wolce, a na zasadach prawa wo-
łoskiego, które w Polsce rozpo-
wszechniło się w XV w. W nowolo-
kowanych wsiach wydzierżawiano 
osadnikom las do wykarczowania  
i zwalniano ich z opłat na 20 lub 
więcej lat (tzw. wolnizna). Formą 
zabudowy takiej wsi była w począt-
kach XVI wieku tzw. łańcuchówka. 
Osady były lokowane na terenach 
górzystych i trudnych w uprawie, 

były to miejsca, gdzie ze wzglę-
du na warunki terenowe i adapta-
cyjne nie sprawdziła się wcześniej-
sza lokacja wsi na tzw. prawie nie-
mieckim. Wczesna osada wołoska 
składała się, podobnie jak osada 
lokowana na prawie niemieckim,  
z ok. 17 kolonów, sołtysa tzw. knia-
zia, posiadała karczmę (co cieka-
we, niezwykle często prowadzo-
ną przez żyda), oraz duchownego 
(popa lub księdza), a z biegiem lat, 
również kościół. 
Górale więc, osiedlając się w no-
wym miejscu, zaczynali właśnie od 
masowej wycinki (cała współcze-
sna gospodarka leśna, która w na-
szym regionie obecnie przynosi 
niemałe dochody, jest w moim od-
czuciu spuścizną po tamtych wła-
śnie czasach). Gdy w okolicy wsi 
– najczęściej zlokalizowanej w do-
linie – hale były już przygotowane, 
budowano na nich sałasze – koliby 
– czyli miejsce, gdzie w czasie pa-
sienia pasterze mogli spać i po pro-
stu żyć, bo cały sezon nie odcho-
dzili od stada. Powstawały też ko-
szory, czyli prowizoryczne, stosun-
kowo niewielkie ogrodzenia, w któ-
rych zamykano stada na noc, by ła-
twiej ich było strzec. 
Jak wyglądało życie codzienne na 
sałaszu? Jakie były zwyczaje, obrzę-
dy, tradycje i jak wyglądała praca 
baczów? Jacy są dzisiejsi pasterze 
w Gminie Brenna i Beskidzkie Ślą-
skim? Jaki wpływ ma współczesny 
wypas na zachowanie bioróżno-
rodności? Tym wszystkim zajmuje 
się projekt „Beskidzkie hale czekają 
na wypas”, realizowany przez Fun-
dację na Rzecz Rozwoju Owczar-
stwa z Cieszyna. Projekt uzyskał 
współfinansowanie z budżetu Sa-
morządu Województwa Śląskiego, 
w ramach konkursu na zadanie pu-
bliczne, dotyczące ochrony przy-
rody i krajobrazu, zawarte w Woje-
wódzkim Programie „Owca Plus” do 
roku 2027. 
W ramach projektu wsparty został 
wypas stad owiec, liczących sobie 
niemal 700 sztuk, który przewędru-
je w całym sezonie przez następu-
jące lokalizacje: Górę Tuł w Lesznej 
Górnej, Usyp w Goleszowie, Górę 
Bucze w Górkach Wielkich, a tak-
że w Brennej – Trzy Kopce Wiślan-
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skie, Skałka-Złączana i Szarówka, 
Malinka w Leśnicy oraz Filipionka. 
Owce wypasają lokalni spadkobier-
cy ogromnej niegdyś siły wołoskich 
pasterzy. 
Projekt swoim patronatem obej-
muje również imprezy pasterskie 
– otwarcie nowej Bacówki w Bren-
nej u państwa Greniów, „Od runa 
do bruclika” w bacówce na Buczu 
u państwa Juchów, „Górale na gro-
niu” w bacówce na Skałce u pań-
stwa Kawików, oraz event paster-
ski na Błatniej. Wszystkie te wyda-
rzenia, oprócz góralskiej muzyki 
obfitują w warsztaty serowarstwa, 
obróbki wełny, pokazy pasterskie, 
prelekcje na temat wypasu owiec 
i beskidzkiej bioróżnorodności  
i ekologii, na którą pasterstwo od 
zawsze ma wpływ. 
Dofinansowanie dla projektu ma 
wartość niebagatelną, gdyż już 

od lat wypas owiec w Beskidach 
nie jest opłacalny, a zajmowanie 
się tym trudnym i wymagającym 
fachem musi wypływać przede 
wszystkim z ogromnej pasji i wiel-
kiego zaangażowania współcze-

snych baczów. O ich spojrzeniu na 
własną pracę opowiemy w kolej-
nych numerach Wieści znad Bren-
nicy.
  Anna Musioł 
  OPKiS

Sfinansowano ze środków budżetu 
Samorządu Województwa Śląskiego
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Cieli, rżnęli i rąbali!
Za nami jubileuszowa X edycja 

Mistrzostw Drwali Beskidzkich. Za-
wodników i publiczność przywita-
li Wójt Gminy Brenna - Jerzy Pilch, 
Starosta Cieszyński - Mieczysław 
Szczurek oraz Nadleśniczy Nadle-
śnictwa Ustroń - Sławomir Kohut. 
Po zaciętej i niezywkle widowisko-
wej rywalizacji najlepsi w tegorocz-
nych zmaganiach okazali się An-
drzej Heczko i Paweł Heczko, którzy 
wyprzedzili Adama Chrapka i Piotra 

Chrapka. Na najniższym stopniu po-
dium stanęli Marcin Zbijowski i Ma-
teusz Zbijowski. 

Prócz pasjonującej walki o zwy-
cięstwo w mistrzostwach licz-
nie zgromadzona publiczność mo-
gła obserwować pokaz rzeźbienia  
w drewnie oraz niezwykle efektow-
ny występ Teatru Ognia Tesserakt.  
O oprawę muzyczną imprezy za-
dbała Kapela Wisła oraz DJ Pedro. 
Dla najmłodszych Nadleśnictwo 

przygotowało edukacyjny namiot,  
w którym można było rysować, skła-
dać i rozkładać od podstaw drew-
nianą chatę, poznać mieszkańców 
lasu, a nawet otrzymać karmnik dla 
ptaków lub sadzonkę. Kulinarną 
atrakcją wydarzenia był food truck 
„Dobre z Lasu” serwujący dziczyznę 
w każdej postaci. 

  Krzysztof Gawlas
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Sobotnie Treningi Biegowe

Uphill MTB Beskidy zainaugurowany

Tegoroczne sobotnie trenin-
gi biegowe przyciągnęły jeszcze 
większą liczbę uczestników niż  
w ubiegłym roku. Zajęcia przypa-
dły do gustu biegaczom, którzy  
w każdą sobotę wakacji budują 
swoją formę biegową, zdobywa-
ją cenną wiedzę, a także poznają 
różne formy i szeroki wachlarz ćwi-
czeń. Wszystko to pod okiem fa-
chowców, którzy z bieganiem mają 
do czynienia od wielu lat, a ich bo-

gate doświadczenie oraz budowa-
na prze lata forma pozwala na osią-
ganie bardzo dobrych wyników  
w różnych biegach. Mowa o Toma-
szu Dybczyńskim, który prowadzi 
zajęcia w Górkach Wielkich oraz To-
maszu Kawiku, prowadzącym tre-
ningi w Brennej. 

Przed nami jeszcze kilka spo-
tkań, dlatego warto zaznaczyć, 
że każdy w dowolnym momencie 
może dołączyć do licznej grupy  

w Górkach Wielkich i Brennej. Zaję-
cia rozpoczynają się  w każdą sobo-
tę o godzinie 9:00. W Górkach Wiel-
kich grupa spotyka się koło ścian-
ki wspinaczkowej Pod Brandysem, 
natomiast w Brennej przed scena 
Amfiteatru. Nie pozostaje nic inne-
go jak tylko dołączyć do grupy, do 
czego serdecznie zapraszamy.

  Krzysztof Gawlas

Wyścigiem w Brennej, na popu-
larną Błatnią rozpoczął się tego-
roczny cykl dobrze znanych zma-
gań kolarzy górskich w Beskidach. 
Tym razem, dzięki mniej restryk-
cyjnym przepisom epidemiologicz-
nym, na starcie pojawiło się dużo 
więcej naszych sąsiadów z Czech, 
co dodatkowo wzmocniło smak ry-
walizacji.

Zawodnicy mieli do pokonania 
trasę od długości blisko 7 km, któ-
rej 61% stanowił teren leśny, nato-

miast 39% asfalt. Niespełna 6 km 
stanowił odcinek mierzony, ponie-
waż po starcie honorowym z bo-
iska wielofunkcyjnego w Parku Tu-
rystyki zawodnicy kierowali się wa-
łami w stronę Jatnego, gdzie z oko-
lic pensjonatu Malwa następował 
start ostry i dopiero tam tak na-
prawdę rozpoczynało się prawdzi-
we ściganie. Rywalizację utrudnia-
ła słoneczna pogoda, która moc-
no dawała się zawodnikom we zna-
ki. Najlepszy wśród mężczyzn oka-

zał się Paweł Ścierski (MŚ Cycling), 
drugi był Ondrej Rakus (TJ TZ Tri-
nec), trzeci Paweł Piasecki (remik-
bike.pl Racing Team). Wśród kobiet 
z najlepszym czasem na mecie za-
meldowała się Anna Kaczmarczyk 
(MDJ transport Koniaków) przed 
Emilią Pluta (Jas-Kółka) i Ewą Hal-
tof (A-Team Novo Bruntal).

  Krzysztof Gawlas
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Położona u stóp malowniczych 
szczytów Beskidu Śląskiego 

Brenna to idealne miejsce na 
stawianie pierwszych kroków 

w górach. Jej unikatowe walory 
przyrodnicze, dobra kultury, 
a także bogata sieć szlaków 

o różnorodnej skali trudności 
i długości sprawiają, że każdy, 

tak początkujący, jak i okrzepły 
piechur górski, zaspokoi 

tu swoją potrzebę 
odkrywania świata.

„Umiłowanie otaczającego nas 
świata zaczyna się już w dzieciń-
stwie – od zakątka pobliskiego 
lasu, szemrzącego strumienia, peł-
nego tajemnic stawu, zacisznego 
ogrodu, czy kwiecistej łąki z mnó-
stwem kolorowych motyli. Od py-
tań „co to za owad, który wzbił się 
w powietrze?” i z rozsądnych odpo-
wiedzi na te pytania […]. Tak rodzi 
się własna „Mała Ojczyzna”. Z nią 
jesteśmy związani, do niej zawsze 
wracamy.1”  Tymi słowy wita nas ta-
blica przy Bacówce Bucze. Słowa te 
mocno zapadają w pamięć.

A jak inaczej nauczyć małego 
człowieka miłości do otaczającego 
nas świata jeśli nie poprzez własny 
przykład? Mali ludzie to niezwy-
kle uważni obserwatorzy. Z czasem 
zdradzają nam osobiste upodoba-
nia dotyczące spędzania wolnego 
czasu, ale to właśnie we wczesnych 
latach dziecięcych, obserwując ak-
tywność swych rodziców i opieku-
nów, „programują się” na resztę ży-
cia. A góry uczą najlepiej. I kształ-
tują charakter.

Nigdy nie jest za późno na od-
krywanie świata, ale jeśli w tych 
pierwszych latach nie pokażemy 
najmłodszym górskiego piękna, je-
śli nie nauczymy ich, że zmęczenie 
na szlaku to nie przejaw słabości,  
a powód do satysfakcji ze zdoby-
wanego szczytu, jeśli w porę nie 
pokażemy im, gdzie i dlaczego 
chronią się nietoperze, jak pachnie 

szałwia, jak szemrze leśny potok, 
albo jak wieczorem „śpiewa” der-
kacz – dużo trudniej będzie nam to 
zrobić, gdy będą starsi. Dziecko nie 
pokocha górskich wędrówek i przy-
rody przeglądając zdjęcia na table-
cie, czy grając w nawet najstaran-
niej wykreowaną graficznie grę na 
Xbox. By pokochać naturę i poczuć 
się jej integralną częścią trzeba jej 
doświadczać na własnej skórze. 
Możliwie jak najwcześniej.

Brenna jest po temu przestrze-
nią wprost wyśmienitą i dla tych 
najmłodszych małych ludzi ma bar-
dzo wiele do zaoferowania. Różno-
rodność tutejszych atrakcji tury-
stycznych jest bowiem przeogrom-
na, a gmina rozmaitymi akcjami 
promocyjnymi zachęca do rodzin-
nego eksplorowania lokalnych za-
kątków. Jedną z takich inicjatyw 
jest coroczna gra terenowa. W tym 
roku gmina zaprasza do wyprawy 
śladami jej stałych mieszkańców – 
nietoperzy. 

W breńskie strony przyjeżdżam 
od lat. Tego lata po raz pierwszy 
mogłam je eksplorować z moim 
rocznym synem Franciszkiem. 
Wzięliśmy udział w grze terenowej. 
W Informacji Turystycznej odebrali-
śmy małą broszurę do dokumento-
wania etapów naszej wyprawy. Od-
wiedziliśmy razem każdy jej punkt. 
Byliśmy m.in. w Obserwatorium 
Nietoperzy, gdzie obejrzeliśmy cie-
kawy film o tych ssakach. Produk-
cja zachwyciła nas montażem. Mały 
piechur na szkolnym strychu po 
raz pierwszy widział nietoperze na 
żywo. Fantastycznym doświadcze-
niem, choć wymagającym od nas 
niemałej cierpliwości, było oczeki-
wanie na wieczorną ucztę nocków 
dużych i podkowców małych, nie-
toperzy mieszkających na strychu 
kościoła pw. Wszystkich Świętych 
w Górkach Wielkich. Siedząc na ła-
weczce pod bielącą się w ciemno-
ści kościelną wieżą do blisko pół-
nocy podziwialiśmy ten niezwy-
kły spektakl fruwających przyjaciół 
nocy. Przydał się ciepły szal i solid-
nie naładowany telefon.

Wspaniałą przygodą była tak-
że wycieczka na ścieżkę przyrodni-
czo-dydaktyczną po Górze Bucze, 
gdzie poznaliśmy poruszającą wy-
obraźnię miejscową legendę, zo-
baczyliśmy gdzie w lesie nocują 
nietoperze i przekonaliśmy się jak 
bardzo kojące jest obserwowanie 
owiec. Jednym z najpiękniejszych 
doświadczeń podczas naszej breń-
skiej robinsonady był piknik, jaki 
urządziliśmy sobie na malowni-
czej Hali Jaworowej, na której swo-
je pierwsze kroki ćwiczył mały Fra-
nek. Poza programem gry tereno-
wej udało nam się też zdobyć Błat-
nią. Pejzaże gór, zielonego drze-
wostanu, łąk ukwieconych setka-
mi barwnych kwiatów i rozśpiewa-
nych ptasim trelem polan na długo 
pozostaną z nami.

Naturalnie, zdaję sobie spra-
wę, że mały odkrywca z tych eska-
pad niewiele będzie w przyszłości 
pamiętał. Wierzę jednak, że całe 
mnóstwo pamiątkowych fotogra-
fii i plecak wygrany w grze tereno-
wej sprawią, że pewnego dnia Fra-
nek dziarsko zarzuci go na ramiona 
i sam upomni się o kolejną wspólną 
wędrówkę. I obojętnie gdzie wtedy 
będziemy, swoje kroki znów skie-
rujemy do naszej „Małej Ojczyzny” 
- Brennej.
                    Klaudia Bolesławska

Pierwszy krok w górach czyli 
Brenna dla najmłodszych

 1. Przedmowa do monografii Góry Bucze, Prof. dr hab. Andrzej Bereszyński.
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Miesięcznik „Wieści znad Brennicy” można nabyć w Informacji Turystycznej ul. Wyzwolenia 77, Brenna, a także w: Gminnej Bibliotece Publicznej 
(Urząd Gminy w Brennej), Delikatesach Centrum (Górki Wielkie Sojka, Górki Wielkie Centrum, Brenna Skrzyżowanie, Brenna Spalona, Brenna Leśnica), 
sklepie z nasionami - p. K. Holeksy (Górki Wielkie), kiosku  „Trafika” (Górki Wielkie), sklepie na Buczu (Górki Wielkie), sklepie w Szpotawicach (Górki 
Wielkie), sklepie „Lewiatan” (Brenna Skrzyżowanie), sklepie p. R. Łysek (Brenna Leśnica), kiosku z prasą - p. J. Ćwierzyk (Brenna Centrum), „Toto Lotku” - p. 
J. Madzi (Brenna Centrum), kiosku p. Cz. Grenia (Brenna Bukowa), stacji paliw (Górki Wielkie). lokale, chcące również kolportować „Wieści”, proszone 
są o kontakt z redakcją.
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Biblioteki:
43-438 Brenna ul. Wyzwolenia 77, tel. (33) 853 63 59
43-436 Górki W. ul. Zalesie 3, tel. (33) 853 91 86
e-mail: bibl.brenna@wp.pl, bibl.gorki@vp.pl

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

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
43-436 Górki Wielkie ul. Breńska 2, tel. (33) 858 71 19

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:
Brenna Centrum, 43-438 Brenna ul. Wyzwolenia 75, tel. (33) 8536 585
Brenna Leśnica, 43-438 Brenna ul. Leśnica 134, tel. 723 089 363
Górki Wielkie, 43-436 Górki Wielkie ul. Breńska 11, tel. (33) 8539 312

Telefony alarmowe:
112 - numer alarmowy
997 - Policja
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
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