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Drodzy Czytelnicy!

Dawno nie mieliśmy okazji spo-
tkać się na łamach „Wieści”. Ten nu-
mer to swego rodzaju podsumo-
wanie wydarzeń, które od czerwca 
miały w Gminie Brenna swoje miej-
sce. Wakacyjny sezon imprez kultu-

ralnych, sportowych i turystycznych 
był przebogaty i już z tego miej-
sca dziękuję wszystkim Mieszkań-
com i Turystom, którzy brali udział 
w licznych wydarzeniach. Serdecz-
nie polecam zbiorcze artykuły, któ-
re w telegraficznym skrócie opisują 
szalone wakacje, które już za nami. 

A tym, dla których jesień to począ-
tek wzmożonej pracy w szkołach  
i na uczelniach życzę, by powrót do 
tych obowiązków przyszedł lekko  
i spokojnie.

 Udanej lektury!
 Anna Musioł

Informacje/Wydarzenia

Od redakcji

@brenna.gmina

Bądź na bieżąco:

@gminabrenna brenna.org.pl

instagram: facebook: www:

Z okładki:

Fotografia: z archiwum OPKiS Bren-
na, XXXIII Dożynki Ekumeniczne  
w Gminie Brenna, 28.08.2022 r.
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Szanowni Mieszkańcy Brennej i Górek     
Miesiąc wrzesień sygnalizuje 

nam, że już jesień. A skoro jesień 
to i jabłek pełna kieszeń. „Zieleń 
ustępująca miejsca purpurze i zło-
tu, perlista biel obfitych ros ran-
nych, niezmącenie modre niebo, 
fiolet śliw, granat jeżyn, rumień-
ce jabłek, czerwień pomidorów, 
kaliny, jarzębin, sady pełne zapa-
chu owoców, brzęk os nad grusz-
kami, woń pietruszki i selerów nio-
sąca się z warzywników – to wrze-
sień”(*). Rola to klejnot drogi, kto 
jej pilnuje, nie będzie ubogi.  Dro-
dzy Rolnicy - „Kiedy w słońcu doj-
rzeją kłosy pszenne i żytnie niech 
na stołach dla wszystkich chleb ru-
miany rozkwitnie.”  Po pandemicz-
nej przerwie znów mogliśmy prze-
żywać i uroczyście obchodzić  już 
XXXIII Dożynki Ekumeniczne w na-
szej Gminie. Wspólnie w naszych 
świątyniach i w amfiteatrze wyra-
ziliśmy wdzięczność Bogu za dar 
chleba. Złożyliśmy specjalne po-
dziękowania wszystkim, którzy pra-
cują na roli. Z wdzięcznością i sza-
cunkiem pochyliliśmy głowy przed 
rolnikami, którzy swoim wysiłkiem 
użyźniają ziemię podejmując cięż-
ki trud służby dla naszej ziemi. Od-
daliśmy hołd wszystkim spraco-
wanym rękom. Tym rękom, które  
z trudnej, ciężkiej ziemi wydoby-
wają dla nas chleb.

Drodzy rolnicy przez cały minio-
ny rok zadziwialiście nas swoją po-
stawą, swoimi  umiejętnościami, 
fachowością i determinacją. To wy-
jątkowy czas, to ogromny wysiłek, 
który podejmujecie każdego dnia. 
Poprzez swoją pracę, swoje zaan-
gażowanie dajecie nam najbardziej 
cenny dar – nadzieję. Nadzieję, któ-
ra u boku Waszej solidarności i po-
koju daje nam z kolei wiarę w przy-
szłość. Wasza miłość i szacunek do 
ziemi – to wszystko tworzy magię 
sukcesu pachnącego chleba i zło-
cistego wieńca dożynkowego. Mo-
żecie być dumni z waszych plonów  
i waszych osiągnięć. 

Jesteście dla nas  wzorem  do-
chowania wierności Bogu i pięknej 
wielowiekowej polskiej tradycji. 

Życzymy Wam dużo zdrowia, sił, 
wytrwałości i  satysfakcji z wykony-
wanej pracy.

 Niech Bóg błogosławi pracy 
waszych rąk.

Ten piękny zwyczaj dziękczy-
nienia za plony jest niewątpli-
wie inspiracją do tworzenia i bu-
dowania wspólnoty ekumenicznej 
na terenie naszej Gminy. Wspomi-
nam, drodzy czytelnicy, o uroczy-
stości dożynkowej ponieważ była 
ona zwieńczeniem realizacji bo-
gatego kalendarza wydarzeń kul-
turalno-sportowych przygotowa-
nych na cały sezon przez nasz Ośro-
dek Promocji Kultury i Sportu. Bar-
dzo dziękujemy. Koniec wakacji 
oznajmił też pierwszy wrześnio-
wy dzwonek, który zaprosił wszyst-
kich uczniów do naszych placó-
wek oświatowych, aby z nadzie-
ją i nowymi siłami realizować pro-
gram kolejnego roku szkolnego. 
Dla uczniów to czas nowych posta-
nowień, wyzwań i decyzji. Dla na-
uczycieli czas wyznaczania nowych 
zadań. Wszystkim życzę, aby szkoła 
nie była tylko obowiązkiem, ale bu-
dowaniem na co dzień dobrych re-
lacji, satysfakcji i radości. Mamy na-
dzieję, że nic nie zakłóci codzien-
nej nauki uczniów i pracy nauczy-
cieli. Wrzesień i październik to rów-
nież czas rozpoczęcia przygotowań 
do sezonu zimowego. Brak węgla, 
trudności i ograniczenia w zakupie 
drewna, podwyżki cen gazu i ener-
gii elektrycznej to główny temat 
dyskusji w naszych rodzinach i ca-

łym społeczeństwie. Nie możemy 
sobie zafundować przeniesienia się 
w cieplejsze strony świata, na wzór 
wrześniowych odlotów ptaków nie 
znoszących chłodu i zimy. We wrze-
śniu na bezchmurnym niebie moż-
na zauważyć czarne krzyżyki od-
lotne, ułożone w eskadry i klucze. 
Ptakom, które wyruszają w daleką 
podróż towarzyszy przeświadcze-
nie, że żadne nie może odpaść po 
drodze. Poczucie wspólnoty sprzę-
ga je w jeden organizm, który pru-
je przestworza, trawiony gorączką 
pośpiechu. Wspólnie obrany na po-
czątku kierunek nie jest zmieniany 
po to, aby osiągnąć wcześniej wy-
brany wspólny cel. Szanowni Pań-
stwo czy nie jest to piękna inspi-
racja do naszego działania dla do-
bra naszej Gminy, szczególnie teraz 
w tych trudnych czasach. Jak waż-
ne jest wspólne działanie, wsparcie 
i pomoc w dążeniu do pokonywa-
nia wszystkich trudności, które na 
co dzień spotykamy na drodze na-
szej pracy. Jestem dumny, że spoty-
kam wielu życzliwych ludzi, którzy 
swoją postawą, swoim zachowa-
niem, życzliwością i troską o wspól-
ne dobro tworzą klimat prawdzi-
wej wspólnoty. Jestem dumny, że 
w realizacji założonych planów bu-
dżetowych mogę współpracować 
z całym zespołem wykwalifikowa-
nych pracowników urzędu gminy, 
którym jednocześnie dziękuję za 
wsparcie i zaangażowanie. Wszyst-
kim nam leży na sercu aby do tej 
współpracy zaprosić również tych, 
którzy stają z boku i nie chcą budo-
wać taniej sensacji. Wasza siła i wa-
sze talenty są nam bardzo potrzeb-
ne, aby osiągnąć wspólny cel. Isto-
tą życia jest ciągła przemiana i czy-
nienie dobra. Czas odpływa, unosi 
się i przekształca a co minęło – nie 
wraca. Pragnę na koniec, wspól-
nie z małżonką, życzyć zdrowia, sił  
i wytrwałości do budowania wspól-
noty w waszych rodzinach i na tere-
nie całej naszej gminy.   (*)„Rok Pol-
ski” Zofia Kossak, 2017 r., str. 123”.

Jerzy Pilch 
Wójt Gminy Brenna
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Zgłaszanie kandydatów 
do Lauru Srebrnej Cieszynianki 2022

Plan Zagospodarowania Przestrzennego 
dla Brennej Centrum–Spalona

Stowarzyszenie Samorządo-
we Ziemi Cieszyńskiej informuje, 
że planowane jest zorganizowanie 
„Uroczystej 25-tej Sesji Rad Samo-
rządów Ziemi Cieszyńskiej”, połą-
czonej z wręczaniem Laurów Cie-
szynianki.

W związku z tą uroczysto-
ścią Wójt Gminy Brenna informuje  
o możliwości zgłaszania kandyda-
tów do Lauru Srebrnej Cieszynianki 
w 2022 roku.

Zgodnie z Regulaminem – pra-
wo zgłaszania kandydatów do wy-
różnienia Laurem Srebrnej Cieszy-
nianki przysługuje wszystkim dzia-
łającym na terenie gminy stowa-
rzyszeniom, organizacjom, insty-
tucjom, radom sołeckim i osiedlo-

wym oraz wójtowi gminy.
Samorządy (gminy) są upraw-

nione do corocznego przyznawa-
nia wyróżnień – Laurów Srebrnej 
Cieszynianki - osobom, które za-
służyły się dla społeczności w któ-
rej działają, w szczególności wnio-
sły nowe, pozytywne wartości lub 
były na tyle nowatorskie i innowa-
cyjne, że ich działanie może zostać 
powszechnie uznane za godne na-
śladowania.

Laur Srebrnej Cieszynianki jest 
przyznawany osobom, które za-
służyły się w następujących ob-
szarach: społecznym, regionalnym, 
tradycji kulturalnych, wartości uni-
wersalnych, prac twórczych, pracy 
z dziećmi i młodzieżą, działalności 

samorządowej, promocji regionu.
Na poziomie gminy wyróżnienie 

ma charakter lokalny i jest adreso-
wane do osób posiadających miej-
sce zamieszkania na jej terenie.

Zgłoszenia kandydatów nale-
ży dokonać poprzez wypełnienie 
formularza, do którego  należy do-
łączyć uzasadnienie wyboru oraz 
podpisaną przez kandydata klau-
zulę informacyjną o przetwarzaniu 
danych osobowych.

Zgłoszenia należy składać do 
Urzędu Gminy w Brennej w nie-
przekraczalnym terminie do 30 
września 2022 r.

Szczegółowe informacje oraz 
regulamin na www.brenna.org.pl

W dniu 21 marca 2019 r. Rada 
Gminy Brenna uchwałą nr V/53/19 
przystąpiła do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego dla jednostek 
strukturalnych Brenna Spalona  
i Brenna Centrum. W drodze prze-
targu został wyłoniony wykonawca 
na opracowanie przedmiotowego 
planu z którym w dniu 22 paździer-
nika 2019 r. gmina Brenna podpi-
sała umowę. Następnie trwały in-
tensywne, kilkuletnie prace pole-
gające m. in. na zbieraniu wnio-
sków do projektu, sporządzeniu 
projektu planu wraz z jego opinio-
waniem i uzgadnianiem, przepro-
wadzeniu strategicznej oceny od-
działywania na środowisko projek-
tu planu, sporządzeniu wniosku le-
śnego wraz z uzyskaniem niezbęd-
nej zgody na wyłączenie terenów  
z produkcji leśnej, wyłożeniu pro-
jektu planu wraz z prognozą od-
działywania na środowisko do pu-

blicznego wglądu z możliwością 
składania uwag. Wszystkie uwagi 
złożone do urzędu w wyznaczonym 
terminie (118) zostały przeanalizo-
wane przez Wójta Gminy Brenna, 
po czym projekt planu wraz z li-
stą nieuwzględnionych uwag (68) 
przez Wójta został przekazany Ra-
dzie Gminy Brenna do uchwale-
nia. W dniu 11 lipca 2022 r. zosta-
ła zwołana sesja Rady Gminy Bren-
na której celem było między inny-
mi uchwalenie procedowanego od 
2019 r. planu miejscowego dla jed-
nostek strukturalnych Brenna Spa-
lona i Brenna Centrum. Rada Gmi-
ny Brenna, zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami, przed podjęciem 
uchwały o przyjęciu planu miejsco-
wego w trakcie rozpatrywania zde-
cydowała o uwzględnieniu kilku-
nastu uwag. W związku z powyż-
szym, sposób rozpatrzenia uwag 
przez Radę Gminy Brenna nie po-
zwolił na uchwalenie tak przygo-

towanego miejscowego planu tzn. 
spowodował nie tylko konieczność 
naniesienia zmian w projekcie, ale 
również wymaga ponowienia kilku 
elementów procedury planistycz-
nej, t. j. opiniowania i uzgadniania 
projektu, wyłożenia projektu planu 
do publicznego wglądu w zakresie 
wprowadzanych zmian. W konse-
kwencji prace planistyczne zostaną 
wydłużone o niezbędny czas odpo-
wiedni do ponownego przygoto-
wania projektu Radzie Gminy Bren-
na do uchwalenia.

Poniżej link do sesji Rady Gminy 
Brenna z dnia 11 lipca 2022 r.

www.youtube.com/wat-
ch?v=2fXBJ6jJa84

Wszystkie sesje: 
www.youtube.com/user/Gmina-
Brenna

  UG Brenna
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Nabór wniosków - nagrody 
sportowe za 2021 rok

Korekty deklaracji dot. źródeł ciepła 
a odpowiedzialność karna

Wójt Gminy Brenna informuje  
o możliwości składania wniosków 
o przyznanie nagrody sportowej za 
2021 rok – na podstawie uchwały 
Nr XXXI/347/18 Rady Gminy Bren-
na z dnia 21 czerwca 2018 r. w spra-
wie określenia zasad i trybu przy-
znawania oraz rodzajów i wysoko-
ści nagród sportowych.

Nagrody sportowe przyznawa-

ne są na wniosek zawodnika lub 
opiekuna prawnego.

Nagrody sportowe przyzna-
wane są osobom fizycznym, które 
osiągnęły wysokie wyniki w krajo-
wym i międzynarodowym współza-
wodnictwie sportowym.

Do wniosku należy załączyć do-
kument potwierdzający osiągnięty 
w 2021 roku wynik sportowy.

Wnioski o przyznanie nagrody 
sportowej należy składać do Urzę-
du Gminy Brenna  w terminie od 5 
do dnia 30 września 2022 r.

Szczegółowe informacje oraz 
formularz wniosku na www.bren-
na.org.pl  

  UG Brenna

Przypominamy, że jakakolwiek 
zmiana rodzaju źródła ciepła oraz 
wykorzystywanego paliwa – nie  
z uwagi na popełnioną pomyłkę – 
lecz ze względu na potrzebę wy-
kazania w CEEB kotła/pieca węglo-
wego dla innych celów, jak np. uzy-
skanie dodatku osłonowego lub 
dodatku węglowego, może skutko-
wać odpowiedzialnością karną za 
składanie fałszywego oświadcze-
nia.

Prawidłowość deklaracji mogą 
sprawdzić osoby upoważnio-

ne przez gminy, wymienione  
w uchwale antysmogowej oraz pro-
gramach ochrony powietrza.

Właściciele i zarządcy zobowią-
zani są ustawowo do zapewnienia 
(co najmniej jednej w roku) kontro-
li stanu technicznego przewodów 
kominowych, podczas której będą 
również weryfikowane źródła cie-
pła.

Zgodnie z przepisami kontro-
le stanu technicznego przewo-
dów kominowych przeprowadza-
ją –– osoby posiadające kwalifika-

cje mistrza w rzemiośle kominiar-
skim lub osoby posiadające upraw-
nienia budowlane w odpowiedniej 
specjalności.  

Prosimy o zapoznanie się z peł-
ną treścią komunikatu Głównego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego:

https://www.gunb.gov.pl/aktu-
alnosc/komunikat-glownego-insp-
ektora-nadzoru-budowlanego-w-
sprawie-zjawiska-zmianaktualizacji

  UG Brenna
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Głos 8 radnych Gminy Brenna  
Szanowni Mieszkańcy Gminy 

Brenna, od dwóch miesięcy nie za-
bieraliśmy głosu w sprawie Hali Ja-
worowej. Przez ten czas w mediach 
pojawiały się kolejne wypowie-
dzi Pana Wójta oraz inwestorów, 
przedstawiające nas jako przeciw-
ników rozwoju, blokujących wszel-
kie projekty, niedziałających proin-
westycyjnie, z podstawowym i naj-
częściej jedynym argumentem: „bo 
nie!”. Z uwagi na to chcielibyśmy 
przypomnieć nasze stanowisko. 

Jesteśmy zwolennikami roz-
woju Gminy Brenna, a uzasadnio-
ne wątpliwości w stosunku do jed-
nej konkretnej inwestycji nie mogą 
tego wykluczać. Tak, nasze wąt-
pliwości są uzasadnione i konse-
kwentnie je argumentujemy. Cho-
dzi o niespójny przekaz, jaki dosta-
waliśmy od Pana Wójta i inwesto-
rów. Na pierwszym spotkaniu in-
westorzy twierdzili, że narciarstwo 
to punkt wyjścia dla górskich miej-
scowości, że w Szczyrku na nar-
tach są tłumy i pojemność jest tam 
mocno przekroczona, więc narcia-
rze przyjadą do Brennej. Natomiast 
na drugim spotkaniu po kilku mie-
siącach usłyszeliśmy, że w Brennej 
nie opłaca się budować wyciągów, 
gdyż w Szczyrku są one obłożone 
tylko w 40%. Na kolejnym spotka-
niu 11.05.2022 była mowa o nie-
opłacalności wyciągów i ich budo-
wie tylko wtedy, jeśli w ocenie in-
westora będzie się to kalkulować. 
Dziś słyszymy o szybkiej budowie 

wyciągów w Brennej, jednak są to 
tylko słowa, które już nie raz się 
zmieniały. 

Nasze szczegółowe oświadcze-
nie dostępne jest na nagraniu z se-
sji na kanale YouTube Gminy Bren-
na (sesja z 16.05.2022 od 58 minu-
ty). Zostało ono uzupełnione na se-
sji z 30.06.2022 w wystąpieniach 
radnych od 3:27:40 i od 3:34:15. Za-
chęcamy do odsłuchania tych na-
grań i oceny we własnym zakresie 
czy nasz przekaz jest jasny i spój-
ny (w przeciwieństwie do przekazu 
Wójta i inwestorów). 

W ostatnim czasie zachowanie 
Wójta i inwestorów również bu-
dzi wątpliwości. Np. w wywiadzie  
z 18.07.2022 w BeskidzkaTV jeden 
z inwestorów powiedział, że zgła-
szali, iż mają inną wizję realizacji 
programu rozwoju Brennej i pre-
zentowali go na pierwszym spotka-
niu z nami, pytając, czy taka wizja 
nam odpowiada. Na wspomnianym 
pierwszym spotkaniu nie była pre-
zentowana żadna wizja. Inwestorzy 
pytali nas, jak my widzimy Brenną 
i twierdzili, że chcą się tym inspi-
rować, a nie tylko realizować wła-
sne pomysły. Wspomnieli o więk-
szej bazie noclegowej, ale mówi-
li też dużo o wyciągach, podając 
przykład Zieleńca. Twierdzili, że nic 
co chcieliby u nas robić, to nie są 
rzeczy, których byśmy nie chcie-
li. Ostatniego postępowania Pana 
Wójta i jego publikacji w Interne-
cie nie będziemy komentować — 

oceńcie je Państwo sami. 
Z całą pewnością nie wpływa-

ją one na to, aby nasze wątpliwości 
co do inwestycji malały. Jest wręcz 
przeciwnie. Również żaden przekaz 
ze strony inwestora jak dotąd nie 
wpłynął na zmniejszenie naszych 
obaw. Rozszerzając obszar usług 
turystycznych na Hali Jaworowej, 
zgodnie z wnioskiem inwesto-
ra, nie mamy żadnego wpływu na 
to, co ostatecznie tam powstanie 
i w jakiej ilości. Musielibyśmy za-
ufać jego twierdzeniom, co w ob-
liczu przedstawionych faktów jest 
bardzo trudne. Docierające do nas 
głosy mieszkańców, również po-
twierdzają nasze obawy. Dlatego 
chcielibyśmy potwierdzić, że na-
sze stanowisko w sprawie Hali Ja-
worowej się nie zmieniło. Obecny 
plan zagospodarowania również 
daje możliwości rozwoju na wspo-
mnianym terenie i nie chcielibyśmy 
go zmieniać, szczególnie w zakre-
sie proponowanym we wniosku in-
westora.

Radni Gminy Brenna:
Magdalena Myśliwiec

Lucyna Majewska
Elżbieta Hubczyk
Małgorzata Greń

Gabriela Gańczarczyk-Dec
Jan Staś

Artur Kłósko
Krystian Żyłka

Informacja o terminie wpłaty III raty  
za sprzedaż napojów alkoholowych

Informujemy, że zgodnie art. 
111 ust. 7 ustawy z dnia 26 paź-
dziernika 1982 roku o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu al-
koholizmowi (tj. Dz. U. z 2021 poz. 
1119 z późn. zm.)  zbliża się termin  
opłaty III raty za korzystanie z ze-
zwoleń na sprzedaż napojów al-
koholowych, który mija w dniu 30 
września  2022 r. 

Ponadto, powołując się  na 
brzmienie art. 18 ust. 12 pkt 5 ust. 
12b  cytowanej na wstępie usta-
wy, nie dokonanie należnej wpła-
ty w ustawowo wymaganym termi-
nie, skutkować będzie naliczeniem 
dodatkowych 30% wartości  opła-
ty za korzystanie z danego rodza-
ju zezwolenia, wyliczonej dla dane-
go roku.

Nie dokonanie ww. opłaty do 30 
dni spowoduje wygaśnięcie zezwo-
leń.

UWAGA!!! W dniu 30 września 
2022 r. (piątek), kasa Urzędu Gmi-
ny Brenna będzie czynna do godzi-
ny 11.30, ponieważ jest to ostatni 
dzień miesiąca.

  UG Brenna



Wieści znad Brennicy  7

Informacje/Wydarzenia

Dodatek węglowy
Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Brennej informuje, że jest realizatorem zadania wynikające z ustawy  
z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym.

DODATEK WĘGLOWY przysługuje bez względu na wysokość dochodu i jest wypłacany z budżetu państwa.

Jednorazowa kwota w wysokości 3 000 zł dla jednego gospodarstwa domowego, pod warunkiem, że głównym 
źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon 
kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem kamiennym, bry-
kietem lub peletem zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.
Warunkiem otrzymania dodatku jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjno-
ści Budynków (CEEB).

SKłAD GOSPODARSTWA DOMOWEGO:
gospodarstwo domowe jednoosobowe: osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca
gospodarstwo domowe wieloosobowe: osoba fizyczna, oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione 
pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią  zamieszkujące i gospodarujące.

SPOSóB ZłOŻENIA WNIOSKU O WYPłATĘ DODATKU WĘGLOWEGO:
formie elektronicznej wniosek musi zostać opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzy-
telniony z wykorzystaniem profilu zaufanego)
bezpośrednio w formie papierowej  w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brennej przy  
ul. Leśnica 8 w godzinach pracy, tj. w poniedziałek w godz. 7:00-16:00, wtorek-czwartek w godz. 7:00-15:00,  
piątek w godz. 7:00-14:00 (dzień wewnętrzny brak konsultacji z pracownikiem merytorycznym)
przesłać pocztą tradycyjną na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brennej

ROZSTRZYGNIĘCIA W SPRAWIE PRZYZNANIA DODATKU WĘGLOWEGO.
Podając swój adres email we wniosku, wyślemy rozstrzygnięcie na Twój adres email.

W przypadku, gdy adres email nie zostanie podany w formularzu wniosku  informacja o przyznaniu dodatku wę-
glowego nie zostanie wysłana. W takim przypadku zostanie wykonany tylko przelew środków na wskazaną we 
wniosku formę wypłaty.    

Osoby, które nie podały adresu email mają możliwość osobistego odebrania  informacji o przyznaniu dodatku 
węglowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brennej po uprzednim umówieniu terminu odbioru in-
formacji.

W przypadku decyzji o odmowie wypłaty dodatku węglowego decyzja zostanie wysłana w formie tradycyjnej 
drogą pocztową lub  elektronicznie na platformę elektroniczną ePuap w przypadku wniosków elektronicznych.

TERMIN SKłADANIA WNIOSKóW
Wnioski o wypłatę dodatku węglowego można składać do 30 listopada 2022 r. Wnioski złożone po tym terminie 
pozostawia się bez rozpoznania.

Szczegółowe informacje oraz formularz wniosku na www.brenna.org.pl

            GOPS Brenna
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Konferencja Interreg Polska – Słowacja
9 września w Bielsku-Białej mia-

ła miejsce konferencja dot. pro-
gramu Interreg Polska – Słowacja, 
organizowana przez Regionalny 
Punkt Kontaktowy Programu w wo-
jewództwie śląskim we współpracy 
z Regionalnym Punktem Kontakto-
wym w Kraju Żylińskim. 

Naszą Gminę reprezentował 
projekt „Za Woniom Drzewa”. Wójt 
Gminy Brenna - Jerzy Pilch i Sta-
rosta Babína -  Martin Matys za-
prezentowali owoce transgranicz-
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nej współpracy, podczas obszernej 
prezentacji podsumowującej pro-
jekt.  

Konferencja była również świet-
ną okazją do zapoznania się z re-
zultatami transgranicznych projek-
tów, realizowanych w innych gmi-
nach, wymiany doświadczeń, a tak-
że uzyskania informacji na temat 
założeń programu Interreg Polska 
– Słowacja 2021-2027.

   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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Sezon pełen wrażeń
Tegoroczne lato pod wieloma 

względami było dla nas wymaga-
jące. Głównie dlatego, że był to 
pierwszy sezon po pandemii, kie-
dy mogliśmy wrócić do normal-
nego trybu pracy nad kalenda-

rzem imprez naszej gminy. Znaczy-
ło to tyle, że trzeba było kalendarz 
zweryfikować. I wziąć pod uwagę, 
że nie tylko u nas, a wszędzie wo-
kół - upragnionych imprez będzie 
cały ogrom. A spragnieni wydarzeń 

uczestnicy - mieszkańcy i turyści - 
będą odwiedzać je licznie. Nie był 
to jednak dla nas problem, a lato 
okazało się bardzo udane, również 
pod względem pogody.

Okres plenerowych imprez wa-
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kacyjnych tradycyjnie rozpoczęła 
Noc Świętojańska - święto ognia, 
tańca, miłości. W tym roku rozpo-
częła się wcześniej, niż zwykle, bo 
jeszcze przed poświęceniem ognia 
w kościele pw. św. Jana Chrzcicie-
la w Brennej. Na scenie amfiteatru, 
w charakterze rozgrzewki, wystąpił 
bluesowy zespół GalHan. Następ-
nie czekaliśmy na Zespół Regio-
nalny "Brenna" im. Józefa Macha, 
który w akompaniamencie Orkie-
stry Dętej Czesława Grenia dotarł 
z pochodniami na amfiteatr, gdzie 
ruszyła znana wszystkim zabawa. 
Gwiazdą wieczoru był zespół "Po-
zytywnie Nakręceni".

Wakacje to również bardzo lu-
biany przez najmłodszych cykl 

"Dzieciaki Rządzą w Parku Turysty-
ki". W tym roku te piątkowe spotka-
nia umilały nam dwa teatry: Bajko-
we Skarbki Śląska oraz Teatr Maska. 
Obydwa przedstawiły po kilka inte-
raktywnych spektakli oraz przepro-
wadziły animacje dla dzieci.

Kolejnym dużym wydarzeniem 
było doroczne święto folkloru na-
szego regionu - Wojewódzki Prze-
gląd Wiejskich Zespołów Regio-
nalnych, organizowany wspólnie 
z Regionalnym Ośrodkiem Kultury  
w Bielsku-Białej. W tym roku w cią-
gu dwóch dni przez scenę przewi-
nęło się ponad 800 wykonawców, 
prawie 60 grup śpiewaczych, kapel 
i zespołów folklorystycznych. Sil-
na reprezentacja naszej gminy - Ze-

spół Regionalny „Brenna", kapela 
zespołu oraz grupa śpiewacza "Sój-
ki" - zyskali sobie uznanie jury i na-
grody.

23 i 24 lipca to był ten week-
end, kiedy w Parku Turystyki rozgo-
ścili się rekonstruktorzy z Bielskiej 
Drużyny Najemnej. Namioty obo-
zu historycznego, pokazy walk śre-
dniowiecznych wojów, dawne rze-
miosła, słowiańska kuchnia, a tak-
że muzyka - w obozie wystąpił ze-
spół "Żniwa" z wrocławia oraz na-
sze breńskie "Sójki". Dziewczyny 
porwały też tłum uczestników "Sło-
wiańskiej Nocy Folkmetalowej", 
nieodłącznej części "Dni Dawnych 
Kultur". Jest to wydarzenie w na-
szym kalendarzu, na które fani zjeż-
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dżają się specjalnie z całego kraju.
12 sierpnia z kolei odbył się 

pierwszy Piknik Ekologiczny: "Z Na-
tury". Ideą tego wydarzenia było 
zaproszenie do Brennej wielu róż-
nych instytucji, które podobnie, jak 

nasza "Przytulia", na co dzień zaj-
mują się działalnością edukacyjną  
z zakresu kultury regionalnej, eko-
logii, zielarstwa, przyrody i po-
chodnych. Odwiedziły nas Lasy 
Państwowe - Nadleśnictwa Ustroń 

i Kobiór, Dom Przyrodnika z Hażla-
cha, Centrum Edukacji Ekologicz-
nej z Wisły, Biblioteka Publiczna  
z Brennej, ekipa projektu "Czyste 
Powietrze", Pasieka "Tosia" ze Sko-
czowa... A wszyscy przygotowali 
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dla uczestników gry, konkursy, za-
bawy. Odbył się również ekologicz-
ny spektakl dla dzieci oraz pięk-
ny koncert etno w wykonaniu Kasi 
Brody i zespołu Hurnawice.

Natomiast 13 sierpnia scenę 
Amfiteatru zdobyli ludowi muzycy, 
którzy wystąpili podczas I Karpac-
kiego Zjazdu Muzykantów, organi-
zowanego przez Oddział Górali Ślą-
skich Związku Podhalan w Polsce. 
Podczas tego wydarzenia wystąpi-
ły kapele: „Potasz” z Czech, „Kapela 
Capków” ze Słowacji, Robert Macie-
jowski z Międzybrodzia i Arkadiusz 
Salachna z Rycerki, „Kapela z Górek” 
oraz Rodzinna Grupa Pieśni i Tańca 
„Kotarzanie”. Wokół sceny zlokali-
zowane były stoiska z rękodziełem,  

a Agnieszka Pawlitko z cieszyńskie-
go Centrum Folkloru poprowadzi-
ła warsztaty dla dzieci. Wydarze-
nie poprowadził dawno niewidzia-
ny na scenie Jacek Musioł.

Między tymi dużymi wyda-
rzeniami, zarówno w Brennej, jak  
i w Górkach, odbywało się mnó-
stwo pomniejszych. I tu, i tu,  
w większość weekendów odbywa-
ły się festyny z DJami lub zespo-
łami. W Górkach zagościł ponow-
nie cykl "Pasujesz do nas", podczas 
którego dzieci mogły wziąć udział 
w warsztatach artystycznych oraz 
zabawach animacyjnych, a dorośli 
- w treningach jogi. We współpracy 
ze Stowarzyszeniem Natura i Eko-
logia doszły do skutku 4 pasterskie 

imprezy w bacówkach: Na Skałce,  
u Greniów, Na Błatniej oraz w Ko-
ziej Zagrodzie - wydarzenia dofi-
nansowano z budżetu programu 
OwcaPlus. Odbyły się też obchody 
Dnia Trzeźwości, które tradycyjnie 
zagościły na Jarowiskach w Bren-
nej Leśnicy.

Sezon, jak zawsze w ostatnią  
niedzielę sierpnia, zamknęły Do-
żynki Ekumeniczne, o których wię-
cej można przeczytać w oddziel-
nym artykule, a tu tylko nadmieni-
my, że również bardzo się udały.

Dziękujemy wszystkim za ten 
intensywny sezon i do zobaczenia 
za rok!

   OPKiS
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4 spotkania z programem „Owca Plus”
W tym roku Stowarzyszenie Na-

tura i Ekologia, we współpracy  
z OPKiS Brenna pozyskało dofinan-
sowanie na 4 wydarzenia promu-
jące owczarstwo w Beskidzie Ślą-
skim. Projekty "Pasterski Zwierzy-
niec" oraz "Ludzie wokół owiec" 
zyskały dofinansowanie z budże-
ty Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Śląskiego, w ramach pro-
gramu "Owca Plus do roku 2027". 
Partnerem wydarzeń była również 
Katowicka Specjlana Strefa Ekono-
miczna.

W ramach "Pasterskiego Zwie-
rzyńca" odbyły się wydarzenia  
u Państwa Kawików na Skałce oraz 
w Koziej Zagrodzie. Oprócz koncer-
tów kapel i zespołów regionalnych 
towarzyszyły im warsztaty: filco-
wanie, obróbka wełny, pokazy wy-
robu i degustacja serów, robienie 
bransoletek z konopnych sznurków 
i skrawków skóry, pokaz psów pa-
sterskich, a także wykłady, podczas 
których Wojciech i Dorota Grajew-
scy opowiedzieli o tym, jakie zwie-
rzęta i w jaki sposób wypasały na-
sze breńskie hale, oraz na czym  

w ogóle polegała gospodarka sa-
łasznicza w naszej gminie. 

Z kolei projekt "Ludzie wokół 
owiec" odbywał się na krzyżówce  
u Państwa Greniów, a także w Ran-
czu "Błatnia" i  skupiał się na ro-
lach ludzi przy organizacji Sałaszu. 
O tym opowiadały wykłady. Nato-
miast podczas warsztatów można 
było spróbować zbudować minia-
turową kolibę z naturalnych pro-
duktów: kory, szyszek, mchu i wie-
lu innych darów natury. Można też 
było zbudować własny prosty gwiz-
dek pasterski. 

Wszystkim wydarzeniom towa-
rzyszyła góralska muzyka, a także 
regionalna kuchnia.

Dziękujemy wszystkim za obec-
ność, a Urzędowi Marszałkowskie-
mu oraz KSSE za wsparcie. Co naj-
ważniejsze - ogromnie dziękujemy 
za życzliwość wszystkim gospoda-
rzom bacówek i miejsc, w których 
odbyły się wydarzenia w ramach 
projektów.

Stowarzyszenie 
"Natura i Ekologia" oraz OPKiS
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Kolejne Dożynki za nami!
Kolejne Dożynki za nami!

Jak od wielu już lat, w ostatnią 
niedzielę sierpnia spotkaliśmy się 
na XXXIII Dożynkach Ekumenicz-
nych w Gminie Brenna. To, kończą-
ce sezon letnich imprez wydarze-
nie zawsze stanowi wielkie wyzwa-
nie, ale satysfakcja z widoku tłu-
mów zebranych, by podziwiać ko-
rowód i wspólnie cieszyć się świę-
tem plonów jest ogromna.

Dziękujemy wszystkim, któ-
rzy w jakikolwiek sposób wspar-
li tegoroczne Dożynki. Przede 
wszystkim Gazdom: Pani Elżbiecie 
Hubczyk i Panu Wiesławowi Gaw-
lasowi, z Rodzinnej Grupy Pieśni 
i Tańca "Kotarzanie", która popro-
wadziła również tegoroczny ob-
rzęd dożynkowy.

Duchownym ze wszystkich 
breńskich i góreckich parafii, któ-
rzy wspólnie pobłogosławili chleb 
z nowej mąki, oraz Wójtowi - Je-
rzemu Pilchowi, Radnym i zapro-
szonym Gościom za rozdanie tego 
chleba uczestnikom. Dziękujemy 
Strażakom za pomoc przy orga-
nizacji ruchu. Służbom porządko-
wym za efektywną pracę. Paniom 
z KGW Brenna za cudowną sceno-
grafię.

Serdeczne podziękowania chce-
my złożyć również Orkiestrze Dę-
tej Czesława Grenia, chórom para-
fialnym "Magnificat" i "Benedictus" 
oraz  Zespołom: Brenna, Kotarza-
nie, Oravcy, Lomnianek, Batnicky, 
Lokomotywa - za piękne koncerty.

A nade wszystko - rolnikom, 
przedsiębiorcom i pozostałym or-
ganizacjom, które wzięły udział 
w korowodzie, który po dwulet-
niej przewie wrócił w pełnej kra-
sie, wraz z konkursem na najlepsze 
scenki rodzajowe (1 miejsce: Ar-
tur Szarzec z Górek Wielkich nr 15 
w korowodzie, 2 miejsce: „Zagro-
da na Groniczku” z Brennej nr 19  
w korowodzie, 3 miejsce: Piotr Greń 
z Brennej nr 6 w korowodzie).

Mamy nadzieję, że bawiliście się 
Państwo świetnie! Do zobaczenia 
za rok!

   OPKiS 3 miejsce: Piotr Greń z Brennej nr 6

2 miejsce: „Zagroda na Groniczku” z Brennej nr 19

1 miejsce: Artur Szarzec z Górek Wielkich nr 15
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Lato w „Przytulii”
KONIEC LATA to moment, kie-

dy w „Przytulii” robi się nieco ciszej  
i spokojniej. Po intensywnym cza-
sie wakacji możemy troszkę odsap-

nąć i pomyśleć, co powtórzyć za 
rok, co odrobinę zmienić, z czego 
zupełnie zrezygnować. A działo się 
w tym sezonie dużo i różnorodnie.

Zaczęliśmy hucznie od nocy 
świętojańskiej, koncertem „Ma-
giczne ziele” z udziałem zespo-
łu Tekla Klebetnica. Ten folkowy 
zespół, który łączy tradycyjny gó-
ralski folklor z elementami mu-
zyki klasycznej i jazzu zabrał nas  
w muzyczną podróż po krajach pa-

sma Karpat. Kto był, ten wie, jak 
bardzo urzekła nas „wiejska plot-
kara”, jak bardzo wciągnęła nas  
w świat dźwięków współbrzmią-

cych ze sobą skrzypiec, akordeonu 
i kontrabasu. Wieczór był napraw-
dę piękny, ale nie mogło się prze-
cież obejść bez warsztatów wi-
cia wianków. Spotkaliśmy się za-
tem, jak co roku, w sobotni pora-
nek, by obejrzeć film o Nocy Świę-
tojańskiej, posłuchać o tym, jak ob-
chodzili ją górale śląscy, no i oczy-
wiście uwić najpiękniejsze wianki. 
Tradycyjnie zawiesiliśmy je potem 
przed wejściem do „Przytulii”.

Całe lato obfitowało w naszym 
Domu Zielin warsztatowymi pro-
pozycjami. Kontynuowaliśmy (trze-
ci rok) wakacyjne czwartkowe spo-

tkania, które w tym roku pod ha-
słem „Dotknij tradycji” odbywa-
ły się w porozumieniu z innymi za-
grodami edukacyjnymi naszej gmi-
ny. „Przytuliowe” cyszki, mandory  
i runy nie konkurowały z „Dźwięka-
mi gór” Koziej Zagrody, „Zwierzęta-
mi w wiejskiej zagrodzie" Agrotu-
rystyki "U Gazdy", ani "Dawno temu 
na wsi" Chlebowej Chaty, bo atrak-
cje uzupełniały się tak, żeby chęt-
ni mogli skorzystać ze wszystkich 



www.brenna.org.pl 16

Kultura

propozycji - innej każdego dnia ty-
godnia.

Równie ciekawym wariantem 
spędzenia popołudnia był cykl 
czterech artystycznych warsztatów 
dla całych rodzin zorganizowanych 
we współpracy z Centrum Folk-
loru Śląska Cieszyńskiego. Dzięki 
uprzejmości Pani Agnieszki Paw-
litko, która poprowadziła warszta-
ty, mogliśmy zaprosić dzieci i ich 
rodziców na nieodpłatnie zajęcia 
plastyczne inspirowane rękodzie-
łem. Miały one za zadanie w bar-
dzo atrakcyjny i przystępny spo-
sób przekazać najmłodszym wie-
dzę o regionie oraz stroju i trady-
cjach Śląska Cieszyńskiego. Pierw-
sze z nich pt. „Brokatowe Hoczki” 
dotyczyło filigranu cieszyńskiego 
– uczestnicy wykonali własne re-
pliki biżuterii. Na drugim, pt. „Tań-
czące Cieszynianki” poznaliśmy ko-
lejną porcję ciekawostek na temat 
poszczególnych elementów stro-
ju cieszyńskiego – tworzyliśmy pa-
pierowe lalki w stroju regionalnym. 
Trzecie spotkanie pt. „Mini trów-
ła” dotyczyło charakterystyczne-
go elementu cieszyńskiej kultury, 
a uczestnicy zrobili wspólnie pięk-

nie zdobione, kartonowe trówły na 
skarby. Czwarte pt. „Zakładki be-
skidzkie” przybliżyło uczestnikom 
tajniki haftu beskidzkiego – mogli-
śmy wykonać zakładki do książek 
ozdobione samodzielnie wykona-
nym projektem haftu.

Niewątpliwą atrakcją, tym ra-
zem bardziej dla dorosłych był zor-
ganizowany wspólnie z Bystrzyc-
kim Muz-ikiem spacer ziołowy pt. 
„Poznaj nasze zieliny”. Przewodni-
kiem był pracownik naszego pro-
jektowego partnera - leśnik z wy-
kształcenia i zielarz z zamiłowania 
Jan Michalik. Opowiadał ze swadą 
i ogromnym poczuciem humoru  
o drzewach, ziołach i innych chwa-
stach napotkanych na trasie wę-
drówki. Hitem wśród obecnych 
było „oswajanie” pokrzywy: jak jeść 
żeby się nie poparzyć, jak odróżnić 
męski okaz od żeńskiego albo jak 
wykonać z pokrzywy tkaninę. Zna-
cie takie praktyczne sztuczki? Je-
śli nie, zaprosimy znowu Janka do 
„Przytulii”, żeby podzielił się z nami 
swoimi tajemnicami.

Na tym nie koniec warsztato-
wych przyjemności.  „Z przyjem-
nością” to idea zajęć dla pań, któ-

rych inicjatorką i prowadzącą była 
Agata Majewska – Pilch. W tym se-
zonie zaproponowała dwa spotka-
nia. Jedno dotyczyło łączenia za-
pachów, ziół oraz tajników tworze-
nia naturalnych mydełek. Na kolej-
nych, panie w doborowym towa-
rzystwie dowiedziały się jak od-
kryto czekoladę i wykonały własne 
pyszne tabliczki. Na koniec spa-
kowały je w samodzielnie zrobio-
ne artystyczne pudełka. Wszystko 
to w bez codziennego pośpiechu,  
w miłej atmosferze, z muzyką i her-
batą w tle. 

Z równie wielką przyjemnością 
kontynuujemy cykliczne seanse dla 
najmłodszych widzów. Nasze „Przy-
tulasie” zapraszamy w każdą pierw-
szą sobotę miesiąca o godzinie 
11:00. W tym roku maluchy obej-
rzały już „Kubusia Puchatka i przy-
jaciół”, „Muminki”, „Smerfy” „Bol-
ka i Lolka na Dzikim Zachodzie”,  
a w wakacje „Proszę słonia” i „Cali-
neczkę”. Będą jeszcze co najmniej 
trzy filmy, które dobieramy tak, 
żeby nie przekraczały czasu jed-
nej godziny i nadawały się dla kino 
maniaków od lat 3 do 103, więc je-
śli ktoś nie skorzystał to ma jeszcze 
szansę. 

Ostatnią wakacyjną propozycją 
był wernisaż i poplenerowa wysta-
wa. Gościli u nas artyści z Finlandii, 
Ukrainy, Japonii i Polski, biorący 
udział Międzynarodowym Plenerze 
Idkart Brenna 2022. Zaprezento-
wali oni swoje prace, które można 
było zakupić. Dochód ze sprzedaży 
przeznaczony był na pomoc dla ar-
tystów z UA Kijów.

Izabela Piór 
Beskidzki Dom Zielin „Przytulia”



Wieści znad Brennicy  17

Kultura

Na Zielną w Brennej
Święto Ziół to potoczne okre-

ślenie święta kościelnego znane-
go pod nazwą  Wniebowzięcie Naj-
świętszej Maryi Panny. Przez miej-
scową ludność dzień ten nazywa-
ny Matki Boskiej Zielnej lub Zielną, 
można więc usłyszeć: „po Zielnej 
bydymy jechać na torg”, „do Ziel-
nej trzeba mi nazbiyrać łostrężyn”. 
Data 15 sierpnia dla naszych przod-
ków była  wyjątkowa, tego to dnia 
wypadało przecież jedno z najstar-
szych świąt maryjnych i od wieków 
najbardziej czczonych wśród góra-
li z Brennej. Jak to jeden z miesz-
kańców Brennej wspomina: ,,Za 
starki kobiety w tym dniu bardzo 

świętowały. Były trzy dni w roku, że 
nie wolno było zamiatać, ani mie-
tły wziąć do ręki. To było Boże Na-
rodzenie, Wielkanoc i Zielna”. 

Góralki na Zielną przygotowy-
wały bukiety z ziół, najczęściej zry-
wały dziurawiec, miętę, macierzan-
kę, wrotycz, barwinek, piołun, kło-
sy zbóż i gałązki malin, jeżyn wraz 
z owocami. Przewiązane czerwoną 
wstążką zanosiły do kościoła, po-
kropione wodą święconą i pobło-
gosławione przez księdza, przecho-
wywały w świętym kątku. Zasuszo-
ne bukiety, podobnie jak wielka-
nocne palmy, czy wianki z oktawy 
Bożego Ciała, służyły cały rok, pod-

czas obrzędów okadzania, podczas, 
chorób i śmierci. Tego też dnia, od 
dawien z Brennej do Kalwarii Ze-
brzydowskiej podążała pielgrzym-
ka na odpust i uroczystość Wniebo-
wzięcia Najświętszej Maryi Panny. 

Święto Ziół w Beskidzkim Domu 
Zielin „Przytulia” rozpoczęliśmy od 
wprowadzenia w ten wyjątkowy 
dzień krótką pogadanką pn. „Jak to 
było na Zielną”, przybliżyliśmy hi-
storię tego święta, zwyczaje z nim 
związane i sposób jego obchodze-
nia w Beskidzie Śląskim. Następnie 
uczestnicy wzięli udział w warszta-
tach „Zatrzymane w żywicy” – czyli 
zajęciach tworzenia biżuterii z uży-
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ciem roślin zatopionych w żywicy 
oraz warsztatach „Słodko i ziołowo”, 
czyli wspólnym pieczeniu maśla-
nych ciasteczek z lawendą. Część 
edukacyjną zakończył wykład „Zie-
la stela – 5 ziół mocy”, niezwykle 
charyzmatyczna Beata Wośkowiak, 
cieszynianka z urodzenia, zdradzi-
ła mnóstwo praktycznych sposo-
bów na wykonanie domowych na-
parów, maści, lekarstw, które mają 
nam służyć, szczególnie w czasie 
jesiennych chorób. Cały dzień wy-
darzeniu towarzyszył kiermasz pro-
duktów ziołowych, wystawcami 

byli: „Beskidzki Syropek” oraz sklep 
„Natura”

Zwieńczeniem święta był wyjąt-
kowy koncert zespołu Vołosi – ze-
spół, w skład którego wchodzą za-
równo górale z Beskidu Śląskiego, 
jak i muzycy klastyczni. Siła muzyki 
tego kwintetu smyczkowego pole-
ga przede wszystkim na ich pełnym 
energii połączeniu tego, co wyda-
wało się, że się wyklucza, czyli mu-
zyki ludowej, muzyki Karpat, z mu-
zyką kompozytorów, profesorów 
Akademii Muzycznej. 

„Przytulia” tego wieczoru pęka-

ła w szwach, cieszymy się, że byli-
śmy miejscem spotkań sporej gru-
py mieszkańców, jak również na-
szych gości z sąsiednich miejsco-
wości i ten świąteczny wieczór spę-
dziliśmy w miłej atmosferze i towa-
rzystwie. Zioła zasuszone, więc cze-
kamy na przyszły rok, zapewniamy, 
że jeżeli nie będzie przeszkód ze-
wnętrznych, to znów zaskoczymy 
czymś wyjątkowym. 

Dorota Greń-Grajewska
Beskidzki Dom Zielin „Przytulia” 

Reklama w miesięczniku  
„Wieści znad Brennicy” 

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

10gr/szt. netto – inserty lub ulotki
możliwość przygotowania projektu
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Placki, francki i poleśniki – czyli, co ma  
góral do ziemniaka, a ziemniak do zdrowia?

Ziemniak zrewolucjonizował 
Polską wieś, stał się podstawą ży-
wienia ludności chłopskiej.  Jednak 
chociaż tak dobrze u nas zadomo-
wiony, nie jest naszą rodzimą rośli-
ną. Pochodzi z Ameryki Południo-
wej, skąd do Europy przywędro-
wał wraz z kolonistami. Początko-
wo ziemniak był uprawiany wyłącz-
nie w ogrodach klasztornych oraz 
królewskich, jako roślina ozdobna, 
ze względu na piękne kwiaty. Spro-
wadzenie ziemniaka do Polski za-
wdzięczamy królowi Janowi III So-
bieskiemu, który wracając z Wied-
nia zabrał ze sobą bulwy ziemnia-
ka jako prezent dla swojej uko-
chanej. Ziemniak obecnie tak po-
wszedni i zwyczajny, dawniej go-
ścił wyłącznie na dworach królew-
skich. Najpierw zachwycając swoim 
kwiatem, a następnie smakiem, by 
z biegiem czasu trafić pod strzechy 
chłopskich chałup. 

Co ma góral do ziemniaka? Bar-
dzo wiele. Ziemniak stał się podsta-
wą biednej góralskiej kuchni, któ-
ra opierała się na strączkach, ka-
puście, zbożach, ale nade wszyst-
ko ziemniakach. Najstarszym spo-
sobem przyrządzania ziemniaków 
było ich pieczenie w skorupkach  
w popiele, zarówno w domu – na 
nolepie, jak i na polach, w ognisku, 
co najczęściej robili pasterze. Ziem-
niaki również obierano ze skórki, 
gotowano w osolonej wodzie, cza-
sem je ugniatano i dodawano przy-
smażoną cebulkę i skwarki, krojono 
też ugotowane ziemniaki na pla-
sterki i również okraszano cebulką  
i skwarkami. To były najprostsze, 
jak również najszybsze sposoby 
podawania ziemniaków. 

Znane były również kiszki – fa-
szerowane surowymi ziemniakami 
jelita; poleśniki, czyli starte ziem-
niaki z mlekiem zapieczone w li-
ściach kapusty; placki ziemniacza-
ne z blachy – podawane zazwyczaj 
ze śmietaną lub wyrzoskami; oraz 
Francek – rodzaj babki ziemniacza-
nej. Jest to pewnie najbardziej cha-
rakterystyczna potrawa w Brennej, 

ponieważ nigdzie indziej nie spo-
tykana. W Wiśle, w Trójwsi znana 
jest Żebroczka oraz Kubuś, jednak 
breński Francek różni się w sposo-
bie przyrządzania, w ilości składni-
ków oraz przede wszystkim w sma-
ku. Francek, ze względu na swoją 
wyjątkowość wśród innych potraw 
wiosek Beskidu Śląskiego, powi-
nien stać się czołowym daniem na-
szych restauracji, karczm i gospód. 

Przepis na Francka: 
2 kg ziemniaków
1 jajko
10  skwarek
10 dag mąki
Wg uznania: cebula, czosnek, 

majeranek 

Ziemniaki zetrzeć i dodać pozo-
stałe składniki, wymieszać i prze-
łożyć do porządnie wysmarowanej 
brytfanny i upiec, aby górna war-
stwa była chrupiąca. 

Wszystkie ziemniaczane po-
trawy górale popijali kiszką (zsia-
dłe mleko) lub zielinami – głównie 
naparami z dziurawca bądź mięty. 
Skrobię ziemniaczaną górale wyko-
rzystywali również, do pielęgnacji 
dzieci, jako zasypki na odparzenia 
pieluszkowe, a także do usztywnia-
nia tkanin, w szczególności kabot-
ków, pościeli, koszulek, bielizny. Tę 
rolę pełnił „szkrobek” czyli kroch-
mal.

Ziemniaki uznawane są za mało 
wartościowe warzywo, pozbawio-
ne właściwości odżywczych. Nic 
bardziej mylnego. Bulwy ziemnia-

ka są bogate w składniki odżywcze. 
Podstawowym składnikiem jest 
skrobia, ale również błonnik, po-
tas, sód, żelazo, witamina C, B1, PP, 
E oraz K, kwas foliowy. 

Również kwiaty, potocznie zwa-
ne tuberozami, mają właściwo-
ści zdrowotne, jednak ze względu 
na duże stężenie solaniny – truci-
zny, należy bardzo ostrożnie, pod 
kontrolą lekarza, wykorzystywać je  
w lecznictwie. Potwierdzono ich 
pozytywne działanie na żylaki, no-
wotwory, przeziębienia, bóle sta-
wów i kolan. Rośliny trujące bardzo 
często wykorzystywane są w medy-
cynie, jak np. wrotycz, bluszcz, czy 
glistnik jaskółcze ziele. Zgodnie ze 
słowami Paracelsusa: „Wszystko jest 
trucizną i nic nie jest trucizną. Tylko 
dawka czyni, że dana substancja jest 
trucizną.”

Dorota Greń-Grajewska 
Beskidzki Dom Zielin „Przytulia”
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Teatralne Lato u Kossaków – impresja
27 sierpnia 2022 w sobotę  

w Górkach Wiekich został zagrany 
ostatni spektakl „Pamięć Głębino-
wa” w ramach artystycznego cyklu 
„Teatralne Lato u Kossaków”. Po raz 
ostatni widzowie odwiedzili Dwór 
w oczekiwaniu spotkania z opowie-
ścią, magią teatru i ożywczą reflek-
sją nad człowiekiem i jego kondy-
cją. Podłoga, schody i mały pokój 
w Dworze zostały po gospodarsku 
doprowadzone do stanu czystości. 
Pojawiły się krzesła dla widowni, 
oświetlenie i scenografia spekta-
klu. Na koniec przestrzeń na dobre 
zasiedlili aktorzy i widownia, zjed-
noczeni ze sobą na tę krótką chwi-
lę, kiedy dzieją się rzeczy niesamo-
wite i piękne.

Każdy z uczestników tej poje-
dynczej sytuacji znał i na swój spo-
sób doceniał wartość aktu, w któ-
rym uczestniczył. Aktorzy i reżyser 
– przez swoje zaangażowanie i dłu-
gą już pracę nad materią opowie-
ści. Widzowie, którzy znaleźli czas, 
aby przyjechać z Górek, Brennej, 
Bielska, Cieszyna – płacąc za bilet 
i w pełni korzystając z artystycznej 
sytuacji, która się im nadarzyła. Na-
wet Dwór, ze swoim odwiecznym 
gospodarzem Kacperkiem, przy-
chylnym okiem gościł nas i usuwał 

wszelkie przeszkody, które mogły 
nam narobić kłopotów i dodatko-
wej pracy.

Na koniec ludzie biją brawo, pa-
trzą przed siebie, a raczej w sie-
bie i w opowieść, którą wchłonę-
li i próbują teraz do reszty zrozu-
mieć. Wstają z uśmiechem, delikat-
nie się kłaniają i odchodzą w ciem-
ność, do domów, do swojego świa-
ta. Kilka pojedynczych osób zostaje 
i dziękuje, dzieli się refleksją i bie-
żącymi problemami. Na to wszyst-
ko aktorzy z reżyserem zamieniają 
się w gospodarzy. Sprzątają, gaszą 
światło, zamykają drzwi do dworu, 
odchodzą. Zostawiają za sobą prze-
strzeń, która sama w sobie jest wy-
jątkowa, ale jednocześnie chce go-
ścić rzeczy wyjątkowe i piękne.

W tym, krótkim okresie czterech 
miesięcy udało się towarzyszyć 
Dworowi, zapewniając mu towarzy-
stwo i możliwość spełniania swoje-
go przeznaczenia, jakim jest gosz-
czenie przybyszów, którzy czegoś 
poszukują. Przybysze mogli przejść 
przez otwarte drzwi i znów wnik-
nąć w liczne tajemnice, które znala-
zły swoje miejsce w Dworze. Goście 

odkryli historię biednego i głupie-
go Szlemiela, który już bardziej po-
gubić się w życiu nie mógł. Poznali 
niedolę polaniarzy, ich tlącą się mi-
łość i człowieczeństwo. Odgrzeby-
wali razem z Jerzym Pilchem zaka-
marki pamięci, a najmłodsi dziwili 
się ileż to światów mieści się w jed-
nym kominie.

W sobotę 27 sierpnia cykl wyjąt-
kowych i pięknych sytuacji w Dwo-
rze się zakończył. Artystyczne Lato 
u Kossaków udało się, bo uwierzy-
ła w niego Gmina Brenna, OPKiS 
Brenna i Powiat Cieszyński, uwie-
rzyli w niego aktorzy i konsorcjum 
artystyczne Pilch-Słupczyński, ale 
przede wszystkim uwierzyli w nie-
go ludzie, którzy pragnęli stać się 
widzami i gośćmi. To nie koniec po-
mysłów i historii Dworu Kossaków. 
Nie wiemy, co dokładnie przynie-
sie przyszłość, ale mamy swoje po-
mysły i plany. Mamy nadzieję, że 
uda nam się znów zawitać do Dwo-
ru i, korzystając z jego gościnności, 
stworzyć ponownie coś pięknego.

  Szymon Pilch
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Powrót Bazy Talentów
Już od października wracają za-

jęcia "Bazy Talentów" OPKiS, czy-
li cała siatka zajęć dla dzieci i mło-
dzieży. Nabory trwają, choć trzeba 
przyznać, że nie mamy zbyt wielu 
wolnych miejsc w poszczególnych 
sekcjach. Znaczy to tyle, że nasi do-
tychczasowi uczniowie są zadowo-
leni z pracy z Instruktorami, w zna-
komitej większości planują kon-
tynuować naukę, w związku z tym 
odbywają się wyłącznie nabory 
uzupełniające na wolne miejsca.

Przypomnijmy, jakie zaję-

cia wchodzą w skład Bazy: Nauka 
gry na instrumentach (na gitarze  
w Brennej i Górkach uczą Błażej 
Żur oraz Sebastian Kret, na perkusji  
i bębnach Tymoteusz Bączyk, na 
pianinie Jadwiga Tomala, a na 
skrzypcach Zbigniew Wałach oraz 
Krzysztof Durlow); zajęcia plastycz-
ne (pod okiem Joanny Konieczny), 
a także Dziecięcy Zespół Regional-
ny "Mała Brenna" (kierownik: Anna 
Musioł). 

W tym roku ruszamy też z czymś 
nowym! Udało się nam zakupić 

piec do ceramiki, by zacząć takie 
właśnie zajęcia. W Szkole na Żaga-
na utworzyliśmy pracownię cera-
miczną i właśnie teraz, od paździer-
nika, ruszą zajęcia w tym zakresie.  
W nowo powstałej grupie, skie-
rowanej do dzieci od 4 klasy  
w górę, zostało jeszcze kilka wol-
nych miejsc.

W sprawie naborów prosimy  
o kontakt pod numerem telefonu 
33 474 0601.

   OPKiS

SAJDAK Nieruchomości to biuro tworzone przez ludzi z pasją.  Wieloletnie 
doświadczenie na rynku nieruchomości pozwala nam wyjść naprzeciw oczekiwaniom na-
szych przyszłych lub obecnych klientów. Realizując z nami transakcje mają Państwo GWA-

RANCJĘ że odpowiemy na wszelkie potrzeby i będziemy z Wami od początku 
do końca. Współpracujemy z bankami, rzeczoznawcami majątkowymi, doradcami  
prawnymi, notariuszami oraz z innymi biurami nieruchomości. Robimy wszystko  

aby w trakcie realizacji z nami transakcji ograniczyć Państwa wizyty we wszelakich urzędach 
lub  instytucjach  do MINIMUM szanujemy Państwa czas. WIARYGODNOŚĆ potwierdzają 

liczne referencje zadowolonych klientów. Nasze działania są EFEKTYWNE 
i zakończone udanymi transakcjami. Serdecznie zapraszamy do współpracy.

 
SPRAWDŹ NAS!  ZAPRASZAMY DO WSPółPRACY 

INDYWIDUALNE WARUNKI WSPółPRACY!
POSIADAMY UBEZPIECZENIE OC POŚREDNIKA ORAZ LICENCJĘ POŚREDNIKA 

POLSKIEJ FEDERACJI RYNKU NIERUCHOMOŚCI NUMER 21355

Re
kl

am
a

Reklam
a
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OPKiS z wyjątkowym grantem 
Ośrodek Promocji, Kultury  

i Sportu Gminy Brenna w lipcu tego 
roku zakończył realizację projektu 
o charakterze systemowym w ra-
mach „Konwersji cyfrowej domów 
kultury”, który organizowało Na-
rodowe Centrum Kultury. Celem 
konkursu było wyposażenie gran-
tobiorców w kompetencje i umie-
jętności niezbędne do prowadze-

nia i rozwijania statutowych dzia-
łań jednostek w zakresie edukacji 
kulturalnej oraz animowania dzia-
łań kulturalnych w społecznościach 
lokalnych poprzez kompleksowe 
szkolenia i doposażenie w sprzęt 
niezbędny do prowadzenia działań 
edukacyjnych i animacyjnych onli-
ne lub w sposób cyfrowy.   

Projekt „Konwersji cyfrowej do-
mów kultury” spotkał się z ogrom-
nym zainteresowaniem instytu-
cji kultury z całej polski. Wpłynę-
ło 1221 wniosków, z czego 1019 
przeszło pozytywnie ocenę for-
malną. Ostatecznie wyłoniono 
200 grantobiorców, którzy otrzy-
mali łączne dofinansowanie w kwo-
cie 26 430 500 złotych. Wśród tych 

200 instytucji, wniosek OPKiS zna-
lazł się na 135 miejscu z nazwą 
programu grantowego „OPKiS 
Brenna - mój cyfrowy dom kul-
tury” oraz dofinansowaniem  
w kwocie 71 300 złotych. 

W ramach realizacji projektu, 
zakupiono profesjonalny sprzęt 
multimedialny do realizacji dzia-
łań w sieci, komputery wraz z opro-

gramowaniem oraz zorganizo-
wano liczne szkolenie podnoszą-
ce kompetencje i umiejętności. Na 
przestrzeni ostatnich kilku miesię-
cy na administrowanych stronach 
(www.brenna.org.pl, www.facebo-
ok.com/brenna.gmina) instytucji 
pojawiały się fotorelacje, zapowie-
dzi, filmy czy relacje zrealizowane 
za pomocą sprzętu zakupionego 
w ramach grantu, wyprodukowane 
przez załogę Ośrodka. 

„Otrzymanie grantu w tak presti-
żowym konkursie było dla nas wiel-
kim wyróżnieniem, znaleźliśmy się 
w elitarnym gronie 200 instytucji, 
my, taki mały, lokalny dom kultu-
ry na równi z molochami. Sama zaś 
realizacja projektu była bardzo po-

zytywna, grant wypłacono nam na 
początku realizacji w 100% kwoty 
– czyli bez wkładu własnego. Drob-
ne problemy napotkaliśmy na eta-
pie ofertowania, wynikało to z bra-
ku półprzewodników na rynku oraz 
konfliktem zbrojnym, ostatecz-
nie udało się wszytko zakupić. Bar-
dzo pozytywnie wspominam szkole-
nia, zarówno te organizowane przez 

NCK, jak i te organizowane przez 
nas, dużo się nauczyliśmy. Więcej ta-
kich projektów, świetna współpraca  
i kontakt z Narodowym Centrum Kul-
tury” – Łukasz Muschiol – Dyrektor 
OPKiS. 

Projekt Konwersja cyfrowa do-
mów kultury finansowany jest ze 
środków Unii Europejskiej w ra-
mach działania 3.2 „Innowacyj-
ne rozwiązania na rzecz aktywiza-
cji cyfrowej” III Osi Programu Ope-
racyjnego Polska Cyfrowa na lata 
2014-2020.

OPKiS

foto. Peak Films
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Jesienny łossod – czyli 
jak pasterze kończyli sezon

Projekt „Beskidy czekają na 
zmiany” współfinansowany z bu-
dżetu Samorządu Wojewódz-
twa Śląskiego w ramach konkur-
su na zadanie publiczne dotyczą-
ce ochrony przyrody i krajobrazu 
zawarte w Wojewódzkim Progra-
mie Owca Plus do roku 2027.

W Beskidzie Śląskim wypas 
owiec odbywał się tak, jak Wołosi, 
czyli nomadzi, przybyli z Bałkanów 
robili to od wieków. Wołoski, sa-
łaszniczy system polegał na tym, że 
pomniejsze stada od poszczegól-
nych pasterzy zbierane były przy 
wiosennym redyku w jedno duże 
stado. Owce skrupulatnie liczono, 
bo poszczególni baczowie musie-
li się rozliczać zarówno z liczebno-
ści stad, jak i z tego, ile mleka i sera 
udało się pozyskać z owiec z po-

szczególnymi właścicielami. Przez 
całą wiosnę i lato wędrowali po ha-
lach, łąkach i polanach wokół wsi 
(albo konkretnego przysiółka, je-
śli spółek sałaszniczych, jak w Gmi-
nie Brenna, było więcej, niż jedna). 
Baczowie wraz z koziarzami i paste-
rzami przenosili koszory i wspólnie 
dbali o dobrobyt zwierząt, organi-
zując się w ściśle określonej hie-
rarchii na sałaszu, gdzie każdy miał 
swoją rolę i obowiązki. A wraz z na-
staniem jesieni przygotowywali się 
do tak zwanego łossodu, czyli je-
siennego redyku.

Redyk jesienny zwany jest gwa-
rowo osod, łosod, łossod. Nazwa po-
chodzi od nazwy osadzić, czyli od-
prowadzić owce do poszczegól-
nych gospodarstw. Tradycyjnie wy-
pas owiec kończył się w dzień św 
Michała, tj. 29 września, choc na 
Śląsku Cieszyńskim mógł to być 
także dzień 28 września, na św. Wa-
cława. Według zapisków z Pamięt-

nika Towarzystwa Tatrzańskiego, 
koniec wypasu był też uzależnio-
ny od innych czynników: "Podczas 
ciepłego i pogodnego lata zostają 
pasterze ze stadkiem w halach do 
połowy sierpnia. Koło święta Wnie-
bowzięcia N. Panny Maryi spędza-
ją już owce na dół, ponieważ dzień 
już jest krótszy, nocy na górach 
zimne a we wsi rozpoczynają się 
żniwa”. Oczywiście, żniwa trwały, 
jak i obecnie, już wcześniej. Autor 
najprawdopodobniej ma tu na my-

śli wykopki, czyli zbiory ziemnia-
ków, do których również potrzeb-
ne były wszystkie ręce, także te na-
leżące do pasterzy wędrujących ze 
stadami.

Baczowie, którzy zmieniali się 
podczas całego sezonu, przekazy-
wali sobie informację o tym, jakie 
liczebności stad mają na stanie, by 
na koniec sezonu mieć pełną wie-
dzę, którą z kolei przekazywano 
wszystkim członkom spółki. Pozna-
czone indywidualnymi nacięciami 
na uszach owce rozdzielano na po-
mniejsze stada i zwracano na zimę 
do owczarni właścicieli. Jeśli w cią-
gu sezonu jakieś zwierzę padło, lub 
zostało pożarte przez wilki, zobo-
wiązani byli do zwrócenia właści-
cielowi właśnie tych poznaczonych 
uszu, jako dowód straty. W innym 
wypadku bacza, który nie dopilno-
wał stada zobowiązany był do wy-
płaty właścicielowi odszkodowa-
nia, lub w inny sposób odpracowa-

nia powstałej szkody. 
Łossod nie był tak hucznie świę-

towany, jak pierwszy, wiosenny re-
dyk, jednak również był okazją do 
spotkania, a to u górali zwykle wią-
zało się z częścią sakralną, jaką była 
wspólna modlitwa, w tym przypad-
ku dziękczynna. Był też jednak czas 
na to, by usiąść przy ognisku, napić 
się i omówić miniony sezon, a także 
ocenić, którzy baczowie spisali się 
w swej pracy najlepiej.

O ile w dzisiejszych czasach wio-
senne redyki cieszą się ogromną 
popularnością, wciąż kultywowane 
i obrócone w swego rodzaju atrak-
cję turystyczną, tak jesienne łosso-
dy to dziś rzadki widok. Niemniej, 
wciąż są w Beskidach miejscowo-
ści, w których jest to wielkie święto 
bacowskie, obchodzone z niemałą 
pompą. Wydaje się, że ta okazja do 
spotkań i podsumowania, nawet, 
jeśli sałasznictwo nie jest dziś już 
tak rozbudowaną i zwartą w swych 
regułach formą wypasu, nie powin-
na być pomijana. Kto wie, może 
wzorem Beskidy Żywieckiego rów-
nież nasi owczarze w najbliższych 
latach wrócą do tego zwyczaju, by 
dać sobie sposobność do wymiany 
doświadczeń i pomysłów na to, jak 
w efektywny sposób wypasać i pro-
mować ten aspekt dziedzictwa kul-
turowego Górali Śląskich.

   OPKiS
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Finał wakacyjnego konkursu 
czytelniczego „Bibliomaniak” 2022

W dniu 25 sierpnia 2022 roku  
w Beskidzkim Domu Zielin "Przy-
tulia” odbyło się rozdanie nagród 
dzieciom, które uczestniczyły  
w konkursie czytelniczym organi-
zowanym przez Gminną Bibliotekę 
Publiczną w Brennej.

Konkurs na największą liczbę 
przeczytanych książek trwał od 27 
czerwca do 19 sierpnia. Do udzia-
łu w konkursie zgłosiło się 27 osób 
z biblioteki w Brennej i filii w Gór-
kach Małych. Wspólnie uczestnicy 
„Bibliomaniaka” przeczytali ponad 
800 książek, a zwycięzcami tego-
rocznej edycji zostali Tomasz Ho-
leksa z biblioteki w Brennej oraz 

Liliana Bujok z filii w Górkach Ma-
łych. Wszyscy uczestnicy konkursu 
otrzymali z rąk Pana Wójta Jerze-
go Pilcha gratulacje oraz dyplomy 
i nagrody książkowe.

Po rozdaniu nagród, uczestnicy 
konkursu wzięli udział w prelekcji  
i warsztatach ekologicznych pt. 
"Rośliny w życiu człowieka”, prowa-
dzonych przez Pana Piotra Mojżysz-
ka. Podczas prelekcji dzieci mia-
ły okazję dowiedzieć się wielu cie-
kawych informacji, m. in. na temat 
właściwości roślin i ich  różnego za-
stosowania np. w ziołolecznictwie, 
przemyśle spożywczym, czy odzie-
żowym. Podczas warsztatów każ-

dy z uczestników miał okazję sa-
modzielnie stworzyć oryginalny 
wzór na bawełnianej torbie meto-
dą młotkowania roślin, co sprawiło 
dzieciom dużą frajdę i radość. Spo-
tkanie podsumowujące „Biblioma-
niaka” było bardzo udane. Dzięku-
jemy wszystkim za aktywny udział.

Serdecznie gratulujemy wszyst-
kim „Bibliomaniakom” i życzymy 
udanego roku szkolnego i dalszych 
przygód z książkami oraz zaprasza-
my do bibliotek w Brennej i Gór-
kach Małych.

Rafał Cholewa Gminna Biblioteka 
Publiczna w Brennej
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Sezon turystyczny za nami
Turyści oraz mieszkańcy przeby-

wający w gminie Brenna w minio-
ne wakacje nie mogli narzekać na 
nudę. To właśnie dla nich przygoto-
wano szereg atrakcji. 

Każdy chętny mógł wziąć udział 
w bezpłatnych wycieczkach gór-
skich z przewodnikiem. Poznali-
śmy przyrodę Góry Bucze, wędro-
waliśmy Szlakiem Wspomnień na 
Błatnią, Bajkowym Szlakiem Utop-
ca na Grabową, zielonym szlakiem 
z Brennej Leśnicy na Trzy Kopce 
Wiślańskie oraz zielonym szlakiem  
z Brennej Ośrodek Zdrowia na Rów-
nicę. Wycieczki te były okazją do 
zdobycia Odznak Turystycznych 
Gminy Brenna. 

Kolejną atrakcją była gra te-
renowa „Bliżej natury i zwierząt”.  
W specjalnej książeczce zostały 
przygotowane zadania, które trze-
ba było wykonać. Za każde po-
prawnie wykonane polecenie przy-

znawany zostawał punkt, a od ilo-
ści punktów zależało jaką nagrodę 
turysta otrzyma. Do końca sierpnia  
w Informacji Turystycznej w Bren-
nej przyznano 240 nagród. 

Z myślą o osobach indywidu-
alnych po raz pierwszy w gmi-
nie Brenna przygotowano ofer-
tę warsztatów „Dotknij tradycji”. 
Warsztaty te odbywały się przez 
całe wakacje od poniedziałku do 
piątku. W każdy poniedziałek oraz 
piątek w swoje progi zapraszała Ko-
zia Zagroda, która oferowała warsz-
taty "Dźwięki gór" oraz warsztaty 
obróbki wełny, pt.: "Kto ma owce, 
ten ma co chce". We wtorki Gospo-
darze Chlebowej Chaty, propono-
wali zajęcia pt. "Dawno temu na 
wsi". W środy, w malowniczej Agro-
turystyce "U Gazdy", odbywały się 
spotkania pt. "Zwierzęta w zagro-
dzie wiejskiej". Natomiast w czwart-
ki Beskidzki Dom Zielin "Przytulia" 

oferował cykl warsztatów pt. "Otu-
lić zioła".

Gmina Brenna może poszczy-
cić się obecnością wielu gatunków 
nietoperzy. Te ciekawe ssaki przy-
ciągnęły do Obserwatorium Nieto-
perzy ponad 1300 osób. Dodatko-
wo dla chętnych a tych nie brako-
wało zorganizowano Nocne Warsz-
taty z nietoperzem. Nocne podglą-
danie tych niezwykłych zwierząt 
było nie lada atrakcją.

Teraz czas na przygotowanie się 
do nadchodzącego sezonu zimo-
wego.  

   OPKiS 
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10 lat Biegu o Breńskie Kierpce
Tegoroczny Bieg o Breńskie 

Kierpce był jubileuszową odsłoną 
imprezy. I bynajmniej nie ten fakt 
sprawił, że 10 edycja była wyjątko-
wa i zostanie na długo zapamiętana 
nie tylko przez uczestników, ale też 
i Organizatorów. Do pewnego mo-
mentu bowiem pierwsze skrzyp-
ce grała pogoda, która próbowa-
ła pokrzyżować plany, nie tylko na 
kilka dni przed zawodami, utrud-
niając przygotowania, ale także  

w dniu samej imprezy. Na nieuda-
nych próbach się jednak skończy-
ło, bo kolejne anglosaskie zmaga-
nia w Brennej należy zaliczyć do 
niezwykle udanych, do czego przy-
czynił się po raz kolejny wysoki po-
ziom organizacyjny i sportowy oraz 
jak się finalnie okazało atut w po-
staci pogody, dającej zawodnikom 
idealne warunki do szybkiego bie-
gania.

Warto zaznaczyć, że Bieg o Breń-

skie Kierpce to wydarzenie, które 
zainaugurowano w 2013 r. Zdecy-
dowano się wtedy wskrzesić zawo-
dy, które już wcześniej organizowa-
no w Brennej. „Odświeżone Kierp-
ce” przeprowadzono 18 sierpnia 
2013 r. na nowej trasie, która miała 
dystans 15,3 km. Rywalizację ukoń-
czyły wtedy 162 osoby, a pierwszy-
mi zwycięzcami byli: Anna Celiń-
ska, wśród kobiet i Jarosław Gnie-
wek, wśród mężczyzn. Jak się póź-
niej okazało, to był początek wspa-
niałej historii, która trwa do dzisiaj. 
Sukcesywna, dobrze przemyśla-
na praca Ośrodka Promocji Kultury 
i Sportu Gminy Brenna nastawio-
na na rozwój i ciągłe podnoszenie 
poziomu tego wydarzenia sprawi-
ła, że bieg nie tylko na stałe wpisał 
się do kalendarza biegów górskich 
w Polsce, ale stał się także obowiąz-
kowym startem dla wielu liczących 
się zawodników w tej dyscyplinie 
oraz wielbicieli biegania po gó-
rach. Warto również odnotować, że 
bieg w swojej wieloletniej historii 
otrzymał kilka wyróżnień, między 
innymi 2-krotnie został uznany Naj-
lepszym Polskim Biegiem Górskim 
oraz 4-krotnie Najlepszy Polskim 
Biegiem Górskim w Stylu Anglo-
saskim, co zaowocowało przyzna-
niem kategorii M w Lidze Biegów 
Górskich Attiq, która skupia impre-
zy rangi Mistrzostw Polski oraz naj-
lepsze polskie biegi górskie. W bie-
gu corocznie startują, prócz sym-
patyków górskiego biegania, Mi-
strzowie Świata, Europy i Polski.

Wspomniana wcześniej, jubile-
uszowa odsłona „Breńskich Kierp-
ców” bez dwóch zdań była najlep-
szą z dotychczasowych edycji. To 
bez wątpienia również zasługa te-
gorocznego Partnera Biegu – Ka-
towickiej Specjalnej Strefy Ekono-
micznej S.A., która przyłączyła się 
do organizacji wydarzenia, co nie 
tylko podniosło rangę zawodów, 
ale także pozwoliło na utrzyma-
nie wysokiego poziomu organiza-
cyjnego i sportowego. Świadczy  
o tym chociażby fakt, że mimo 
spadku frekwencji w biegach gór-
skich, lista startowa w Brennej wy-
pełniła się, osiągając przysłowio-
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we brzegi, zapełniając limit 500 
uczestników. Zainteresowanie ry-
walizacją było ogromne, a na star-
cie prócz sympatyków biegów gór-
skich stanęli czołowi zawodni-
cy Ligi Biegów Górskich Attiq oraz 
czołowi zawodnicy, startujący na 
co dzień w biegach przeszkodo-
wych, ulicznych czy po schodach.

Zasygnalizowana wcześniej po-
goda okazała się wartością do-
daną. Świetne, długo wyczeki-
wane warunki sprzyjały szyb-
kiemu bieganiu. Warto wspo-
mnieć, że średnia temperatura  
z ostatnich 9 edycji, to 27,5 stop-
ni Celsjusza, a jak pokazują staty-
styki, rekord trasy został ustano-
wiony, kiedy ta w 2017 r. była naj-
niższa, więc można było się spo-
dziewać szybkiego biegania. Tak 
też się stało, ponieważ fenomenal-
ny w tym dniu Dawid Malina beza-
pelacyjnie sięgnął nie tylko zwycię-
stwo w rywalizacji, ale także usta-
nowił nowy, kosmiczny wręcz re-

kord trasy, który od minionej edy-
cji wynosi 1:00:19,80. Tym samym 
w dotychczasowej historii zawo-
dów tylko dwóch zawodników ze-
szło poniżej granicy 1:01:00, wspo-
mniany zwycięzca oraz dotychcza-
sowy rekordzista trasy, Czech Ma-
rek Chrascina. Jak wybitnym osią-
gnięciem Maliny jest uzyskany 
czas, obrazuje chociażby przewa-
ga nad drugim i trzecim na mecie 
Danielem Dulskim oraz Mariuszem 
Miśkiewiczem, która wyniosła od-
powiednio 8:34,3 i 10:02,6. Wśród 
kobiet batalia o pierwsze miejsce 
była równie zacięta, a zwycięsko 
z niej wyszła Anna Ficner, wyprze-
dzając Paulinę Tracz i Urszulę Pa-
procką. Równie pasjonująca walka 
stoczyła się w kategorii Mieszkań-
ców Gminy Brenna. Wśród kobiet 
zwycięstwo odniosła Jadwiga Dyb-
czyńska przed Angeliką Pilch i We-
roniką Podżorską. Tytuł najlepsze-
go mieszkańca wywalczył Daniel 
Dulski przed Pawłem Śliwką i To-

maszem Dybczyńskim.
Należy również wspomnieć  

o rywalizacji najmłodszych, która 
odbywała się równolegle do bie-
gu głównego. W miniKierpcach wy-
startowało 150 zawodników i za-
wodniczek, którzy podzieleni na 
kategorie wiekowe startowali na 
kilku dystansach. Magii ich zmaga-
niom dodawał fakt, że podobnie jak 
dorośli, finiszowali na mecie przed 
sceną Amfiteatru, a za przekrocze-
nie wspomnianej mety otrzymy-
wali pamiątkowy medal, zaś naj-
lepsi w swoich kategoriach stawali 
na podium. Tegoroczne miniKierp-
ce zostały sfinansowane z Gminne-
go Programu Profilaktyki i Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych  
w Brennej na rok 2022, dzięki cze-
mu udział w tym wydarzeniu był 
bezpłatny.

Foto: Magdalena Sedlak,  
Oxi, OPKiS 

 Krzysztof Gawlas
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Udany powrót imprez sportowych 
i rekreacyjnych po pandemii

Dobiega końca sezon imprez 
sportowych i rekreacyjnych w Gmi-
nie Brenna. Niezwykle optymi-
stycznym jest fakt, że powrót do 
„normalności” po pandemii, mimo 
że nie należał do najłatwiejszych, 
był niezwykle udany, ponieważ 
przeprowadzono wszystkie zapla-
nowane na ten sezon wydarzenia, 
dedykowane mieszkańcom i tury-
stom.

Zainaugurowano je już zimą, 
kiedy korzystając z dobrych wa-
runków, przeprowadzono zawo-
dy w narciarstwie biegowym dla 
uczniów gminnych szkół. Rywali-
zacja odbyła się na Rekreacyjnych 
Trasach do Narciarstwa Biegowe-
go w Brennej Leśnicy. Zawody cie-

szyły się dużym zainteresowaniem 
wśród dzieci i młodzieży, co wy-
raźnie pokazuje, że promowana od 
niedawna na naszym terenie dys-
cyplina sportu, dzięki powstałej 
trasie, ma szanse na dalszy rozwój 
i zwiększenie grona zwolenników.

Początkiem marca tradycyjnie 
do Brennej zjechali sympatycy bie-
gów ultra. „Magnesem” były odby-
wające się 12-godzinne zawody 
– Górska Pętla Ultra Beskid Sport 
12:12, czyli zmagania na 16 km pę-
tli. Zadaniem zawodników było po-
konanie jak największej ilości pę-
tli w czasie odpowiadającym po-
łowie doby. Ósma już edycja „kom-
fortowego ultra” przyciągnęła na 
start czołowych biegaczy ultra 

oraz wielbicieli długich dystansów.  
W rywalizacji uczestniczyli zawod-
nicy z Polski, Czech, a nawet Fran-
cji. Zawody stały na wysokim po-
ziomie, o czym świadczy chociażby 
fakt, że aby myśleć o zwycięstwie  
w duecie, należało pokonać dy-
stans 112 km, natomiast indywi-
dualnie – 96 km, co dawało odpo-
wiednio zaliczenie 7 pętli i 6 pętli.

Biegowe klimaty miały i mają 
zresztą swoją kontynuację do dzi-
siaj, nie tylko za sprawą samych im-
prez biegowych, ale również konty-
nuowanych i w tym roku Sobotnich 
Treningów Biegowych. Cykl coty-
godniowych zajęć pod okiem wy-
kwalifikowanych trenerów biega-
nia, które odbywają się w Brennej 
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i Górkach Wielkich rozpoczęto już 
początkiem maja. Przemawiało za 
tym duże zainteresowanie zajęcia-
mi w poprzednim roku oraz przede 
wszystkim chęć uczestników na 
cotygodniowe spotkania w dłuż-
szym okresie czasu. W każdą sobo-
tę trenuje około 20 osób, natomiast  
w całym tegorocznym cyklu wzięło 
udział już 65 różnych zawodników, 
co potwierdza potrzebę prowadze-
nia takich zajęć.

Maj, to również okres, kiedy 
co roku odbywają się zawody na 
pumptracku. Coraz bardziej popu-
larna dyscyplina sportu nie tylko  
w naszym regionie, przyciąga na 
start coraz więcej zwolenników. 
Każdorazowo na zawodach pojawia 
się nie tylko liczna grupa mieszkań-
ców Gminy Brenna, ale także przy-
jezdnych z okolicznych miast, któ-
rzy chętnie walczą o jak najlepszy 
czas na breńskim torze. Uczestni-
cy mają do pokonania 2 okrążenia 
toru, mają też 2 próby, a pod uwagę 

bierze się najlepszy czas przejazdu. 
Warto dodać, że często ułamki se-
kund decydują o miejscach na po-
dium w danych kategoriach.

Zbliżający się koniec roku szkol-
nego, to długo zawsze wyczekiwa-
ny czas nie tylko z uwagi na zbliża-
jące się wakacje, ale także rywali-
zację o Puchar Wójta Gminy Bren-
na w piłce nożnej. Co roku bowiem 
reprezentacje gminnych szkół ry-
walizują o to trofeum. Tradycyjnie 
i tegoroczna walka o puchar była 
pasjonująca i zacięta. Rywalizowa-
no w kategorii chłopców starszych  
i młodszych.

Równie ciekawa rywalizacja 
miała miejsce podczas kolejnej 
edycji Biegu na Bucze, którą w tym 
roku przeprowadzono w czerwcu, 
a nie jak do tej pory we wrześniu. 
Prócz biegu głównego na dystansie 
5,75 km odbyły się także zmagania 
w Nordic Walking oraz biegi dzieci  
i młodzieży. Impreza cieszyła się 
jak zawsze dużym zainteresowa-

niem ze strony uczestników, któ-
rzy od 7 lat z wielką przyjemnością 
przyjeżdżają do Górek Wielkich, by 
ścigać się na trasie wiodącej przez 
górę Bucze.

Od 5 lat organizowany jest tak-
że Rodzinny Rajd Rowerowy, któ-
ry w tym roku połączono z działa-
niami charytatywnymi, łącząc przy-
jemne z pożytecznym. Tegoroczny 
rajd przeprowadzono na zmodyfi-
kowanej trasie, której start i meta 
zlokalizowane były „Pod Brandy-
sem” w Górkach Wielkich. Uczest-
nicy mieli do pokonania blisko 10 
km, a podczas „zmagań” porusza-
li się między innymi po nowo po-
wstałej ścieżce rowerowej na wa-
łach rzeki Brennicy. 

Jedną z „najmłodszych” imprez 
w kalendarzu są „Piaski Brandy-
sa”. Pod tą tajemniczą nazwą kryje 
się turniej siatkówki plażowej. Po-
dobnie jak poprzednia edycja, rów-
nież tegoroczna odbyła się na bo-
isku do siatkówki plażowej „Pod 
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Brandysem”. Drużyny rywalizowały  
w składach 3-osobowych. Najpierw 
w dwóch grupach, następnie sys-
temem pucharowym, co pozwoliło 
wyłonić zwycięzców oraz zdobyw-
ców poszczególnych miejsc.

Tradycją stały się też coroczne 
zawody z cyklu Uphill MTB Beskidy. 
Niezwykle ciekawa rywalizacja po-
legająca na wjeździe na rowerach 
na Błatnią. Impreza przyciąga na 
start „górali” nie tylko z Polski, ale 
także Czech czy Słowacji. Od kil-
ku edycji zawodnicy startują z Par-
ku Turystyki w Brennej, dojeżdżają 
wałami do okolic Pensjonatu Mal-
wa, skąd następuje start ostry, któ-
rego meta usytuowana jest w oko-
licach wspomnianego wcześniej 
szczytu na Błatniej.

Okres wakacyjny „przyzwycza-
ił” nas do zmagań w Mistrzostwach 
Drwali Beskidzkich. To jedna z uni-
kalnych i niezwykle widowisko-
wych imprez. Niecodziennie bo-

wiem na scenie breńskiego Am-
fiteatru można oglądać rywaliza-
cję pracowników firm leśnych, któ-
ra obrazuje codzienną pracę drwa-
li w lesie. Można z bliska podziwiać 
konkurencje takie jak okrzesywa-
nie, cięcie stojącego wałka czy rą-
banie drewna siekierką. Impreza 
prócz widowiskowości ma niezwy-
kle istotny charakter społeczno-
gospodarczy, ponieważ podkreśla 
niezwykle ważną rolę tego zawo-
du w regionie. Warto bowiem przy 
tej okazji przypomnieć, że bardzo 
duża część terenów Gminy Brenna 
jest zalesiona, co sprawia, że prace 
leśne, między innymi drwali, są nie-
zbędne i bardzo istotne.

Jedną z ostatnich imprez spor-
towych w sezonie jest co roku Bieg 
o Breńskie Kierpce. Niezwykle waż-
na impreza w kalendarzu polskich 
biegów górskich, która co roku gro-
madzi na starcie pół tysiąca biega-
czy i biegaczek. Jubileuszowa, 10 

edycja anglosaskich zmagań i tym 
razem potwierdziła ten fakt, ponie-
waż limit uczestników został osią-
gnięty na kilka dni przed zawoda-
mi. Na ponad 15-kilometrowej tra-
sie, wiodącej przez między inny-
mi Kotarz i Stary Groń rywalizowa-
li nie tylko wielbiciele biegania po 
górach, ale także Mistrzowie Pol-
ski, Europy i Świata w biegach gór-
skich, ulicznych, przeszkodowych 
czy po schodach. Warto zaznaczyć, 
że przy okazji wspomnianej impre-
zy odbywają się także miniKierp-
ce, czyli biegi dla dzieci i młodzie-
ży, obfitujące w równie zacięte i pa-
sjonujące pojedynki, jak te podczas 
batalii wśród dorosłych.

Foto: Bartłomiej Kukucz, Kata-
rzyna Straube, Anna Zawadzka-
Gawlas, Franciszek Suszyło, Mag-
dalena Sedlak

 Krzysztof Gawlas
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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
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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:
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
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