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Od redakcji
Ponownie witam Państwa  

w roli zastępcy redaktora naczelne-
go. Sonii Gawlas – redaktor „Wieści 
znad Brennicą” życzymy szybkie-
go powrotu do zdrowia i pracy. 
Mam nadzieję, że już we wrześnio-
wym numerze powita Państwa na 
łamach naszej lokalnej gazetki.  
A tymczasem zapraszam do lektury 
niniejszego, wakacyjnego wydania 
„Wieści”, w których relacje z minio-
nych wydarzeń rozrywkowo-kultu-
ralnych oraz garść urzędowych in-

formacji. Jednocześnie serdecznie 
zachęcam do udziału w nadchodzą-
cych imprezach, mimo, że jesteśmy 
na półmetku wakacji, to tempa nie 
zwalniamy, przed nami m.in. Do-
żynki Ekumeniczne, Dolina Leśnicy 
Bieg o Breńskie Kierpce, Bieg na Bu-
cze, Festiwal Kolorów, Gwiazda Wa-
kacji – Doda, a dla bardziej wyma-
gających Grzegorz Turnau. Dzieci 
niezmiennie zapraszamy do udziału  
w Plenerowym Teatrzyku dla Dzieci. 
Wracając do naszej gazetki, zapra-

szam do lektury rubryki Towarzy-
stwa Miłośników Brennej i Górek 
„Jodła”, w której od trzech miesię-
cy można przeczytać ciekawostki  
historyczno-regionalne z naszych 
trzech miejscowości. Chętnych do 
redagowania tej rubryki zachęcam 
do współpracy. Miłej lektury.

 Dorota Greń-Grajewska
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Szanowni Mieszkańcy Brennej i Górek
Spotykamy się na łamach naszej 

gminnej gazetki prawie w samym 
środku lata. Upalne dni sprzyjają po-
wstawaniu nagłych i gwałtownych 
burz. Anomalia pogodowe, które 
nawiedziły Śląsk Cieszyński łaska-
wie i szczęśliwie ominęły naszą gmi-
nę. Pocieszmy się też polskim przy-
słowiem –„Kiedy lipiec daje deszcze, 
długie lato będzie jeszcze”. Upalny 
pierwszy tydzień sierpnia potwier-
dził nam jak ważną rolę odgrywają 
w naszym życiu promienie słońca. 
Należycie promienie te wykorzy-
stuje natura. Pięknego złocistego 
koloru nabrały kłosy zbóż i poprzez 
nieśmiały ukłon zaprosiły żniwiarzy 
z kombajnami na pola. Warzywa  
i owoce w naszych zagrodach też 
nabrały rumieńców. Bo gdy sierpień 
pogodny, to dla winogron wygod-
ny. Ale nie tylko przyroda czerpie 
korzyści ze słońca, latem odkryte 
nasze ciało powoduje, że nasza  skó-
ra produkuje więcej witaminy D, 
niż ma to miejsce zimą. Dzieje się 
tak ponieważ w okresie letnim do 
powierzchni Ziemi dociera znacz-
nie więcej promieni słonecznych. 
Słońce niewątpliwie stanowi głów-
ne źródło witaminy D. Korzystajmy 
więc i my z tego dobra, wzmacniając 
kości i układ odpornościowy nasze-
go organizmu. Pomoże nam w tym 
ruch na świeżym powietrzu, dlatego 
warto skorzystać z nowopowstałych 
siłowni zewnętrznych w Górkach  
i w Brennej, ścieżek spacerowo-ro-
werowych, toru rowerowego pump-
track, huśtawek i placów zabaw dla 
dzieci. 

Pumptrack jest innowacyjnym, 
zdobywającym coraz większą po-
pularność na świecie obiektem 
zwanym Rowerowym Placem Za-
baw przeznaczonym do zbiorowej 
rekreacji. Jazda po nim może od-
bywać się bez pedałowania dzięki 
intuicyjnym ruchom, podobnie jak 
na huśtawce. Jest odpowiedzią na 
rosnącą potrzebę aktywnego spę-
dzania czasu na świeżym powietrzu. 
Stanowi idealne połączenie bez-
piecznej zabawy i jazdy na rowerze 
na każdym poziomie zaawanso-
wania. Przeznaczony jest zarówno 

Informacje/WydarzeniaInformacje/Wydarzenia

dla profesjonalistów, pasjonatów 
jak i całych rodzin. Możemy się po-
chwalić, że jest to jedyny taki tor 
rowerowy w powiecie cieszyńskim 
znajdujący się obok budynku szko-
ły obecnego gimnazjum w Brennej. 
Warto przy tej okazji podkreślić, że 
nowa baza turystyczno-sportowa, 
która powstała w ostatnim czasie 
jest owocem dobrze rozwiniętej 
współpracy transgranicznej, o któ-
rej informowaliśmy Państwa wiele 
razy m.in. na łamach naszej gazetki. 
Współpraca ta owocuje znacznymi 
korzyściami finansowymi poprawia-
jącymi wartość naszego budżetu. 
Dofinansowanie do powstałej infra-
struktury jest 85% i niewątpliwie wy-
maga wiele z naszej strony przygo-
towań i pracy, ale warto skorzystać 
z takiej okazji. Skoro wspomniałem  
o finansowych środkach zewnętrz-
nych, wspierających nasze inwe-
stycje to należy również podkreślić 
znacznie zaawansowane prace re-
montowo-budowlane naszego „Sta-
rego Kina”, w którym powstanie 
Beskidzki Dom Zielin „Przytulia”. 
Obecnie jesteśmy w trakcie odbioru 
rozbudowanego budynku przed-
szkola w Górkach. Pragnę przypo-
mnieć, że od września tego roku do-
datkowo 50 dzieci rozpocznie tam 
edukację wczesno-szkolną.  

Z początkiem lipca br. rozpoczę-
liśmy trudną i uciążliwą inwestycję 
przebudowy odcinka drogi powia-
towej w Górkach Wielkich od ronda 
na skrzyżowaniu ulic Bielska, Zale-
sie, do mostu nad rzeką Brennicą.  
W związku z powyższym alternatyw-
ną drogą głównego szlaku komuni-
kacyjnego stała się z konieczności 
ulica Sportowa w Górkach Wielkich, 

gdzie w okresie letnim wypoczywa 
nad rzeką wiele osób. Przy tej oka-
zji pragnę poinformować wszystkie 
osoby, które docierają w to miejsce 
samochodami, że na całym odcinku 
objazdu obowiązuje znak zakazu 
zatrzymywania się i postoju, dlate-
go też parkowanie na jezdni nie jest 
dozwolone, a jedynie na poboczach 
(z wyłączeniem wałów rzeki). Mając 
na uwadze, że niektórzy kierują-
cy pojazdami poprzez niewłaściwy 
sposób parkowania utrudniają ma-
newry wymijania i omijania, Policja 
podjęła i będzie nadal podejmowała 
działania dyscyplinujące, mające na 
celu bezpieczny przejazd tą drogą. 
Apeluję o pomoc i wyrozumiałość 
podczas realizacji tej inwestycji. 
Przed nami jeszcze do realizacji za-
planowane są remonty zarówno na 
drogach powiatowych, jak i gmin-
nych.  

Szanowni mieszkańcy Gminy 13 
lipca br. na sesji Rady Gminy – Rada 
uchwaliła Studium Uwarunkowań  
i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego dla całej naszej 
Gminy. Dokument tak długo ocze-
kiwany, spełnia oczekiwania setek 
zniecierpliwionych mieszkańców 
gminy. Zapisy w studium warunku-
ją to, co zawierał będzie miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzen-
nego. Kilka wspomnianych przeze 
mnie tematów i spraw będziecie 
mogli zgłębić wczytując się w arty-
kuły zamieszczone w tym wydaniu 
gazetki. Życząc miłej lektury przesy-
łam serdeczne pozdrowienia.  

 
 Wójt Gminy Brenna
 Jerzy Pilch
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Uchwalono studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Brenna

Ogłoszenie Wójta Gminy Brenna o wyłożeniu do 
publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna 

w rejonie stacji narciarskiej Świniorka w Brennej

W dniu 13 lipca 2017 r. na XXI 
sesji Rady Gminy Brenna podję-
ta została uchwała Nr XXI/237/17 
w sprawie uchwalenia studium 
uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego gmi-
ny Brenna.

Celem opracowania Studium 
uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego gmi-
ny Brenna jest określenie polityki 
przestrzennej gminy, w tym lokal-
nych zasad zagospodarowania te-
renów. 

Należy tu wyraźnie podkreślić, 
że zapisy ujęte w studium nie są 
miejscowym planem zagospoda-
rowania przestrzennego, z którego 
wynikają określone prawa w zakre-

sie urbanizacji poszczególnych nie-
ruchomości, a jedynie wskazaniem 
kierunków zagospodarowania, któ-
re należy wziąć pod uwagę przy 
tworzeniu miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego. 

Celem opracowania nowego 
Studium, do którego sporządzone 
zostały aktualne uwarunkowania 
rozwoju, jest odpowiedzią na wnio-
ski złożone przez mieszkańców  
i inwestorów, poprzez ustalenie kie-
runków rozwoju nowych terenów 
inwestycyjnych,  oraz, skorygowa-
nie różnic w granicach pomiędzy 
poszczególnymi jednostkami funk-
cjonalnymi, wyznaczonymi w do-
tychczas obowiązującym Studium 
i w planach miejscowych. Ponad-

to,  uwzględnienie uwarunkowań 
wynikających z aktualnych doku-
mentów planistycznych i strate-
gicznych gminy i województwa,  
a także sporządzenie dokumentu, 
zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami odrębnymi, w tym wprowa-
dzenie aktualnych granic obszarów 
podlegających ochronie (tereny  
i obszary górnicze, złoża surowców, 
obszary przyrodniczo cenne, strefy 
konserwatorskie, strefy ochronne 
ujęć wody) i obiektów chronionych 
(zabytki, miejsca pamięci, pomniki 
przyrody).

  UG Brenna

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  
o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 
1073), art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 
3 października 2008r. o udostępnia-
niu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa  
w ochronie środowiska oraz o oce-
nach oddziaływania na środowisko 
(Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.), 
zawiadamiam o wyłożeniu do pu-
blicznego wglądu projektu miej-
scowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Brenna w 
rejonie stacji narciarskiej Świniorka 
w Brennej wraz z prognozą oddzia-
ływania na środowisko, w dniach 
od 31 lipca 2017r. do 29 sierpnia 
2017r. Urzędu Gminy Brenna przy 
ul. Wyzwolenia 77 w Brennej pokój 

nr 28, od poniedziałku do piątku  
w godzinach od 900 do 1430 oraz 
na stronie internetowej Urzędu 
Gminy Brenna www.brenna.org.pl.

Dyskusja publiczna nad przyję-
tymi w projekcie planu rozwiązania-
mi odbędzie się w siedzibie Urzędu 
Gminy Brenna, przy ul. Wyzwolenia 
77 w Brennej, pokój nr 21 w dniu 
28 sierpnia 2017r. /poniedziałek/  
o godz. 1500. 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, każdy kto kwestio-
nuje ustalenia przyjęte w projekcie 
miejscowego planu może wnieść 
uwagi. Uwagi należy składać na pi-
śmie, w tym za pomocą elektronicz-
nej skrzynki podawczej do Wójta 
Gminy Brenna, z podaniem imienia 
i nazwiska lub nazwy jednostki or-

ganizacyjnej i adresu, oznaczenia 
nieruchomości, której uwaga doty-
czy, w nieprzekraczalnym terminie 
do 12 września 2017 r.

Jednocześnie informuję, że 
zgodnie z art. 21 ustawy o udo-
stępnianiu informacji o środowisku  
i jego ochronie, udziale społeczeń-
stwa w ochronie środowiska oraz  
o ocenach oddziaływania na środo-
wisko w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej zamieszczone są informacje  
o dokumentach:

- o w/w projekcie miejscowe-
go planu zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Brenna w rejonie 
stacji narciarskiej Świniorka w Bren-
nej, 

- o prognozie oddziaływania na 
środowisko sporządzonej do w/w 
projektu planu.
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Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 
54 ust. 2 ustawy o udostępnia-
niu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa  
w ochronie środowiska oraz o oce-
nach oddziaływania na środowisko, 
wyżej wymieniony projekt zmiany 
planu miejscowego podlega stra-
tegicznej ocenie oddziaływania 
na środowisko, z zapewnieniem 
możliwości udziału społeczeństwa  
– w okresie wyłożenia do publicz-
nego wglądu, o którym mowa 
wcześniej. Uwagi w postępowaniu 
w sprawie strategicznej oceny od-
działywania na środowisko  –  sto-
sownie do przepisu art. 54 ust. 3 

ustawy o udostępnianiu informa-
cji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach od-
działywania na środowisko – na-
leży składać na piśmie, w tym za 
pomocą elektronicznej skrzynki 
podawczej do Wójta Gminy Brenna  
w nieprzekraczalnym terminie do 
12 września 2017 r.

Organem właściwym do rozpa-
trzenia uwag jest Wójt Gminy Bren-
na.

Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o ochronie da-
nych osobowych (Dz. U. z 2016r. 
poz. 922) informuję, że dane osobo-

we wnoszących uwagi zbierane są 
w związku z procedurą planistyczną 
sporządzenia w/w projektu planu. 
Administratorem danych jest Wójt 
Gminy Brenna, ul. Wyzwolenia 77,  
43-438 Brenna. Wnoszący uwagi ma 
prawo dostępu do treści swoich da-
nych oraz do ich poprawiania. Dane 
podlegają udostępnieniu jedynie 
podmiotom wykonującym prace 
projektowe dotyczące w/w projek-
tu planu

                                                                                                   
 Wójt Gminy Brenna
 Jerzy Pilch

Coraz częściej spotykamy się  
z sytuacją, że kosze na przystan-
kach autobusowych mieszkańcy  
i letnicy traktują jako miejsce, gdzie 
można się pozbyć domowych odpa-
dów.

Tymczasem kosze znajdujące 
się na przystankach powinny słu-
żyć pasażerom korzystającym z ko-
munikacji autobusowej. W związku  
z zaistniałą sytuacją tereny przy-
stanków zostaną objęte monito-
ringiem, który pozwoli na większą 
kontrolę nad utrzymaniem czysto-
ści w naszej gminie. Ponadto za 

wyrzucanie odpadów w miejscach 
do tego nieprzeznaczonych gro-

zi kara grzywny. Informujemy, iż 
mieszkańcy powinni znajdować się 
w systemie gminnym, natomiast 
osoby przebywające na terenie 
gminy Brenna czasowo w okresie 
letnim czy weekendowo, powinni 
posiadać umowę na wywóz odpa-
dów komunalnych z firmą do tego 
uprawnioną.

  UG Brenna

Śmieci w koszach na przystankach

Apel Wójta Gminy Brenna
Wójt Gminy Brenna Jerzy Pilch, 

zwraca się z następującym apelem 
do wszystkich mieszkańców gminy 
Brenna, jak również osób odwie-
dzających naszą gminę w celach 
rekreacyjnych. Z początkiem lipca 
br. rozpoczęła się przebudowa od-
cinka drogi powiatowej w Górkach 
Wielkich od ronda na skrzyżowaniu 
ulic Bielska, Zalesie, do mostu nad 
rzeką Brennicą. W związku z powyż-
szym alternatywną drogą główne-
go szlaku komunikacyjnego stała 
się z konieczności ulica Sportowa 
w Górkach Wielkich, gdzie w okre-
sie letnim wypoczywa nad rzeką 

wiele osób. Informujemy wszystkie 
osoby, które docierają w to miejsce 
samochodami, że na całym odcinku 
objazdu obowiązuje znak zakazu 
zatrzymywania się i postoju, dlate-
go też parkowanie na jezdni nie jest 
dozwolone, a jedynie na poboczach 

(z wyłączeniem wałów rzeki). 
Mając na uwadze, że niektórzy kie-
rujący pojazdami, poprzez niewła-
ściwy sposób parkowania utrudnia-
ją manewry wymijania i omijania, 
Policja podjęła i będzie nadal po-
dejmowała działania dyscyplinu-
jące, mające  na celu bezpieczny 
przejazd tą drogą. Działania te 

będą nasilone w okresie weeken-
dów, a osoby naruszające przepisy 
ruchu drogowego muszą liczyć się 
z poniesieniem odpowiedzialności 
karnej za popełnione wykroczenia. 

Biorąc pod uwagę powyższe, 
uprasza się wszystkie osoby korzy-
stające z tej drogi, aby dostosowały 
swoje postępowanie do obowiązu-
jących przepisów i warunków na 
drodze.

 
 Jerzy Pilch  
 Wójt Gminy Brenna
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Spotkanie z pracownikami 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Informujemy, iż w dniu 24 sierpnia 2017 roku w godzinach od 9.00 do 13.00 w Sali Sesyjnej 
Urzędu Gminy Brenna odbędzie się spotkanie z ekspertami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.  
Na spotkaniu będzie można skorzystać z fachowych porad dotyczących ubezpieczeń społecznych  
oraz przysługujących świadczeń, a także założyć profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE-
ZUS). Eksperci odpowiedzą na pytania związane z obowiązującymi przepisami w zakresie świadczeń  
emerytalno-rentowych. Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy. 

           UG Brenna

Modernizacja ewidencji gruntów
Uprzejmie informujemy, że sta-

rostwo powiatowe w Cieszynie 
rozpoczyna modernizację ewi-
dencji gruntów i budynków na 
obszarze gminny Brenna, która 
przeprowadzana będzie w ramach 
realizacji projektu „Podniesienie ja-
kości, dostępności oraz zwiększenie 
wykorzystania administracyjnych 
zasobów mapowych subregionu 
południowego województwa ślą-
skiego”. Projekt ten współfinanso-
wany jest przez Unię Europejską  

z Europejskiego Funduszu Rozwo-
ju Regionalnego w ramach RPO 
WSL 2014 – 2020, Oś priorytetowa 
II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1 
Wsparcie rozwoju cyfrowych usług 
publicznych. Prace wykonywane 
będą w trybie określonym w art. 
24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. 
Prawo geodezyjne i kartograficzne 
(tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku 
poz. 1629 z późn. zm.).

Celem modernizacji jest uzu-
pełnienie bazy danych ewidencyj-

nych i utworzenie pełnego zakre-
su zbiorów danych ewidencyjnych 
oraz modyfikację istniejących da-
nych ewidencyjnych do wymagań 
określonych w rozporządzeniu Mi-
nistra Rozwoju Regionalnego i Bu-
downictwa z dnia 29 marca 2001 
roku w sprawie ewidencji gruntów 
i budynków (tekst jednolity: Dz.U.  
z 2016 r. poz. 1034 z późn. zm.).

  UG Brenna 

Punkt kasowy w Górkach Wielkich

W dniu 13.09.2017 r.(tj. środa)
w portierni Hali Sportowej przy Zespole Szkół Publicznych
w Górkach Wielkich (wejście do „zerówki”) będzie czynny

punkt kasowy Urzędu Gminy Brenna.  
W punkcie w godzinachod 8.00 do 12.00 

będzie można dokonywać wpłat rat podatku od nieruchomości, 
rolnego i leśnego oraz za gosp. odpadami komunalnymi.
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Obwieszczenie
Na podstawie art. 17 ust. 4 usta-

wy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Pra-
wo ochrony środowiska   (Dz. U.  
z 2017 r. poz. 519 ze zm.) i art. 39 
ust. 1 ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informa-
cji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddzia-
ływania na środowisko (tekst jed-
nolity: Dz. U. 2017 r. poz. 1405) Wójt 
Gminy Brenna informuje o opra-
cowywaniu projektu dokumentu 

„Programu Ochrony Środowiska dla 
gminy Brenna na lata 2017-2020  
z perspektywą na lata 2021 - 2024". 

Z niezbędną dokumentacją 
sprawy można zapoznać się w Urzę-
dzie Gminy Brenna przy ul. Wyzwo-
lenia 77, w biurze nr 20B – II pię-
tro w dniach urzędowania. Uwagi  
i wnioski mogą być wnoszone: 1)  
w formie pisemnej (na adres: Urząd 
Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77, 
43-438 Brenna), 2) ustnie do proto-
kołu (osobiście w siedzibie Urzędu 

Gminy Brenna); 3) za pomocą środ-
ków komunikacji elektronicznej (na 
adres: poczta@brenna.org.pl). Uwa-
gi i wnioski można składać w termi-
nie 21 dni – tj. od 11.08.2017 r. do 
31.08.2017 r. Uwagi lub wnioski zło-
żone po upływie terminu pozosta-
wia się bez rozpatrzenia. Organem 
właściwym do rozpatrzenia uwag  
i wniosków jest Wójt Gminy Brenna.

UG Brenna

Z obrad Rady Gminy
W dniu 13 lipca 2017 r. odbyła 

się XXI sesja Rady Gminy Brenna.  
W obradach uczestniczyli radni, 
Wójt, przedstawiciele Urzędu Gmi-
ny, wykonawca projektu studium 
uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego 
Gminy Brenna oraz zainteresowani 
mieszkańcy. Obrady rozpoczęły się 
o godzinie 8:00 ze względu na ko-
nieczność omówienia i przegłoso-
wania przez radnych załączonych 
do projektu Studium uwag nie-
uwzględnionych przez Wójta. W se-
sji uczestniczyło trzynastu radnych.

Sesję jak zwykle poprzedziły po-
siedzenia Komisji Rady Gminy, na 
których omawiano wszystkie pro-
jekty uchwał oraz pisma i wnioski 
mieszkańców skierowane do Rady. 
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej od-
było się w dniu 5 lipca br. Komisja 
Oświaty i Spraw Społecznych Gmi-
ny Brenna obradowała wspólnie  
z Komisją Rozwoju i Finansów Gmi-
ny Brenna w dniu 7 lipca br. Nie-
typowe w tej kadencji wspólne 
obrady obu komisji, były potrzebą 
przeanalizowania i szczegółowego 
omówienia projektu studium. 

Na sesji podjęto następujące 
uchwały:

1) Nr XXI/229/17 w sprawie 
zmian w uchwale budżetowej Gmi-
ny Brenna na 2017 rok;

2) Nr XXI/230/17 w sprawie 

zmian wieloletniej prognozy finan-
sowej;

3) Nr XXI/231/17 w sprawie 
udzielenia Powiatowi Cieszyńskie-
mu pomocy finansowej w formie 
dotacji celowej z przeznaczeniem 
na zadanie pn. „Remont drogi po-
wiatowej 2603S Brenna – Leśnica 
(ul. Leśnica w Brennej) na odcinku 
około 1 km”;

4) Nr XXI/232/17 w sprawie 
udzielenia Powiatowi Cieszyńskie-
mu pomocy finansowej w formie 
dotacji celowej z przeznaczeniem 
na zadanie pn. „Remont drogi po-
wiatowej 2602S Skoczów – Brenna 
(ul. Bukowa w Brennej) na odcinku 
około 0,52 km”;

5) Nr XXI/233/17 w sprawie 
udzielenia Powiatowi Bielskiemu 
pomocy finansowej w formie do-
tacji celowej z przeznaczeniem na 
współdziałanie przy realizacji pro-
jektu pod nazwą „Beskidzkie Cen-
trum Narciarstwa” w ramach Stra-
tegii na Rzecz Odpowiedzialnego 
Rozwoju do 2020 roku;

6) Nr XXI/234/17 w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie ko-
lejnej umowy dzierżawy z Panem 
Edmundem Gajda dotyczącej części 
działki nr 2125/32 o powierzchni 
330,84 m², stanowiącej własność 
Gminy Brenna;

7) Nr XXI/235/17 w spra-
wie nieodpłatnego nabycia przez 

Gminę Brenna prawa użytkowania 
wieczystego gruntu wraz z pra-
wem własności posadowionych na 
nim budowli od Kółka Rolniczego  
w Górkach Wielkich;

8) Nr XXI/236/17 w sprawie 
zmiany uchwały Nr V/46/15 Rady 
Gminy Brenna z dnia 18 czerwca 
2015 r. w sprawie określenia inka-
sentów opłaty miejscowej; 

9) Nr XXI/237/17 w sprawie 
uchwalenia studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Brenna. 

Z ważniejszych tematów poru-
szonych na posiedzeniu to m.in. 
wykonanie wodociągu na Leśnicy, 
potrzeba wykonania kanalizacji na 
ulicy Łęgowej i Śniegociny, oświe-
tlenia na Spalonej, konieczność 
wykoszenia trawy i krzewów oraz 
przycinania gałęzi przy drogach. 
Radni dyskutowali również na te-
mat Stanicy Harcerskiej w Górkach 
Sojka oraz pojawiającymi się coraz 
częściej na terenie gminy przycze-
pami campingowymi. 

Protokoły z posiedzeń Rady 
Gminy oraz podjęte uchwały publi-
kowane są w Biuletynie Informacji 
Publicznej www.bip.brenna.org.pl

  UG Brenna
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Pumptrack dla każdego!
W lipcu tego roku  Gmina Brenna 

pozyskała środki na realizację pro-
jektu pn. "Pumptrack dla każdego!", 
podpisując umowę o dofinansowa-
nie z Funduszem Mikroprojektów  
Euroregion Śląsk Cieszyński – Těšín-
ské Slezsko w ramach Programu 
Interreg V-A Republika Czeska-
Polska 2014-2020. Projekt ten, jest 
wspólnie realizowany przez Gminę 
Brenna oraz czeską Gminę Bystrzy-
ca. Dofinansowanie projektu ze 
środków unijnych wynosi 20.000,00 
EUR.

Realizacja projektów transgra-
nicznych ma na celu intensyfikację 
współpracy Gmin Brenna i Bystrzy-
ca poprzez wdrożenie wspólnych 
działań o charakterze sportowo-re-
kreacyjnym, wspólne promowanie 
aktywności fizycznej i idei sportu 
wśród mieszkańców gmin partner-
skich oraz rozwijanie bazy spor-
towej obu samorządów. Efektem  
realizacji projektu transgraniczne-
go jest poszerzenie bazy sportowej 
w Gminie Brenna o profesjonalny 
tor rowerowy typu pumptrack.

Pumptrack jest innowacyjnym, 
zdobywającym coraz większą po-
pularność na świecie obiektem 
zwanym Rowerowym Placem Za-
baw przeznaczonym do zbiorowej 
rekreacji. Jazda po nim może odby-

wać się bez pedałowania dzięki in-
tuicyjnym ruchom, podobnie jak na 
huśtawce. Jest odpowiedzią na ro-
snącą potrzebę aktywnego spędza-
nia czasu na świeżym powietrzu. 
Stanowi idealne połączenie bez-
piecznej zabawy i jazdy na rowerze 
na każdym poziomie zaawansowa-
nia. Przeznaczony jest zarówno dla 
profesjonalistów, pasjonatów, jak  
i całych rodzin.

 Zaprojektowany tor to zamknię-
ta pętla bitumicznego pasma jezd-
nego wijącego się pośród połaci 

trawnika na zróżnicowanych wy-
sokościowo pagórkach i łukowych 
rampach, tworząca swoisty rodzaj 
rzeźby terenowej. Obiekt ten w in-
nowacyjny i ciekawy sposób uzu-
pełnia przestrzeń publiczną a swoją 
formą zachęca do dokładniejszego 
zapoznania się z jego przebiegiem  
i ukształtowaniem.

Projektowany tor to konstruk-
cja ziemna profilowana zajmująca  
w planie powierzchnię trójkąta  
o wymiarach 44x22 [m] i zróżnico-
wana wysokościowo w przedzia-
le od 0 – 1,2[m].  Odcinki proste 
składają się z muld napędzających 
podstawowych oraz podwójnych 
typu ‘step up’ – ‘step down’. Na tor 
składają się też profilowane zakręty 
– bandy o wysokościach zmiennych 

zależnie od promienia R zakrętu. 
Całość tworzy obwodowy układ 
jazdy z terenami rozdzielającymi po 
środku obiektu.

Tor rowerowy typu pumptrack 
znajduje się w Brennej przy ulicy 
Góreckiej 224 (byłe Gimnazjum),  
za boiskiem ORLIK – jest ogólno-
dostępny. Z pumptracka można 
korzystać od świtu do zmierzchu 
z uwzględnieniem ciszy nocnej  
i warunków atmosferycznych. Obo-
wiązkowy dla każdego korzystają-
cego jest kask rowerowy. Szczegó-

łowe warunki korzystania określa 
regulamin, umieszczony na terenie 
obiektu. 

Dnia 6 września 2017 r. w go-
dzinach od 9.00 do 13.00 odbędzie 
się uroczyste spotkanie mieszkań-
ców pogranicza polsko-czeskiego  
z partnerskich gmin Bystrzyca –
Brenna. Spotkanie będzie miało 
miejsce na pumptracku,  gdzie m.in. 
będzie można skorzystać z facho-
wego instruktażu nauki jazdy po 
torze typu pumptrack.  

  Zapraszamy!

 UG Brenna
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„Brenna Písečná – wspólny start”, nawiązanie 
transgranicznej współpracy Gminy Brenna  

z partnerską Gminą Písečná z Czech
Komitet Sterujący Euroregionu 

Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko 
w dniu 31.07.2017 r. wybrał do do-
finansowania polsko-czeski projekt 
„Brenna Písečná – wspólny start”. 
Projekt uzyskał wsparcie z Fundu-
szu Mikroprojektów Euroregionu 
Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko 
w ramach Programu Interreg V-A 
Republika Czeska-Polska i budżetu 
państwa. 

Gmina Brenna od 2013 r. prowa-
dzi współpracę transgraniczną na 
szczeblu euroregionalnym z Gminą 
Bystrzyca. Jednak nadal podejmu-
jemy starania mające na celu zwięk-
szenie intensywności współpracy 
społeczności w regionie pogranicza 
polsko-czeskiego poprzez nawiąza-
nie nowych kontaktów z kolejnym 
partnerem z Republiki Czeskiej. Od 
listopad 2016 r. trwały prace nad 
wspólnym przygotowaniem part-
nerskiego projektu „Brenna Písečná 
– wspólny start”. W marcu 2017 r. 
przedstawiciele obu gmin podpisali 
umowę partnerską, a także została 
opracowana dokumentacja aplika-
cyjna, która umożliwiła ubieganie 
się o dofinansowanie przedsięwzię-
cia ze środków unijnych. Realizacja 

projektu transgranicznego ma na 
celu nawiązanie współpracy Gmin 
Brenna i Písečná poprzez wdroże-
nie wspólnych działań o charakte-
rze sportowo-rekreacyjnym oraz 
rozwijanie bazy rekreacyjnej obu 
samorządów.

 W  ramach projektu „Brenna 
Písečná – wspólny start” przy Szko-
le Podstawowej nr 2 w Brennej 
powstanie plac zabaw, na którym 
zamontowana będzie huśtawka 
typu gniazdo, a także statek pi-
racki, posiadający szereg atrakcji  
i ciekawe wyposażenie do zabawy 
oraz rozwoju sprawności rucho-
wej. Inwestycja obejmuje również 
zagospodarowanie terenu poprzez 
wykonanie nawierzchni bezpiecz-
nej z mat przerostowych wokół 
zamontowanych urządzeń oraz wy-
konanie ogrodzenia drewnianego. 
Natomiast w Gminie Písečná po-
wstanie street workout obejmujący 
następujące elementy: kładka, drą-
żek potrójny, poręcze gimnastycz-
ne, poręcze do pompek, zestaw do 
street workout 3w1, drabinka po-
zioma oraz 2 trampoliny. 

Wykonanie opisanej powyżej 
infrastruktury umożliwi przeprowa-

dzenie w obu partnerskich gminach 
szeregu spotkań integracyjnych dla 
dzieci i młodzieży tj. rajdu na Kar-
koszczonkę, imprezy pod nazwą 
"Mali Odkrywcy", w trakcie której 
będą prowadzone gry i zabawy ję-
zykowe, zawody sportowe, anima-
cje oraz impreza na otwarcie street 
workout pod nazwą "Přeshraniční 
olympiáda spolků" (współzawod-
nictwo drużyn w nietradycyjnych 
dyscyplinach olimpijskich). Dodat-
kowo, projekt obejmuje spotkania 
przedstawicieli obu partnerskich 
gmin (radni i przedstawiciele pod-
miotów działających na terenie 
Gminy). Na spotkaniach możli-
we będzie nawiązanie kontaktów 
między przedstawicielami róż-
nych grup społecznych z obu gmin 
oraz tworzone będą zarysy dalszej 
współpracy.

Wszelkie dodatkowe informa-
cje dotyczące projektu, w tym ter-
minarz wydarzeń, a także relacje  
z jego realizacji, będą zamieszcza-
ne na stronie internetowej Gminy 
Brenna i Gminy Písečná oraz w ko-
lejnych Wieściach znad Brennicy.

  UG Brenna
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„Polsko-Czeski Szlak Zakochanych” 
24 czerwca 2017 r. odbył się 

„Bieg Zakochanych”, którego meta 
znajdowała się pod odrestaurowa-
nym Krzyżem Zakochanych pod 

Bukowym Groniem. Zakochani, 
którzy rzecz jasna startowali w pa-
rach, mieli do pokonania blisko 2 
km trasę, wiodącą w stronę wspo-
mnianego wcześniej Bukowego 
Gronia. Niby niewiele, jednak duże 
przewyższenie terenu na stosunko-
wo krótkim odcinku dało niektórym  
w kość. Warunki dodatkowo utrud-
niała wysoka tego dnia temperatu-
ra, jednak wszyscy zakochani, siłą 

swojego uczucia najprawdopodob-
niej, ale również dzięki dobremu 
przygotowaniu fizycznemu, bez-
piecznie dotarli na metę wspomnia-

nej rywalizacji. Uwieńczeniem tru-
du, jaki uczestnicy musieli włożyć  
w pokonanie trasy było umieszcze-
nie kłódki w kształcie serca w spe-
cjalnie do tego celu przeznaczonym 
miejscu, znajdującym się w sąsiedz-
twie Krzyża Zakochanych, świad-
czącym o łączącym ich uczuciu. 

Z kolei 15 lipca 2017 r. odbyła 
się pierwsza „Wycieczka do Krzy-
ża Zakochanych", którą prowadził 

przewodnik i historyk - Wojciech 
Grajewski. Uczestnicy wyciecz-
ki poznali losy rzeźby oraz histo-
rię z nią związaną. Pod Krzyżem 

Zakochanych zostawili kłódki  
w kształcie serca, a w drodze po-
wrotnej rozpalili pochodnie, które 
rozświetliły szlak. 

Wycieczka do Krzyża Zakocha-
nych odbędzie się również 12 sierp-
nia 2017 r., o godz. 18:00 spod przy-
stanku PKS Brenna Kotarz.

   OPKiS
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Uphill MTB Brenna odbył się po raz pierwszy, 
ale z pewnością nie ostatni

W sobotę 29 lipca Międzynaro-
dowy cykl wyścigów UPHILL MTB 
BESKIDY zawitał w gościnne progi 

gminy Brenna. Sądząc po atmosfe-
rze panującej w trakcie zawodów, 
zarówno zawodnicy, jak i organi-
zatorzy z przyjemnością powtórzą 

etap na Błatnią w kolejnych latach. 
Od rana gromadził się rowerowy 
klan zapaleńców jazdy po górach  

i ich wierni kibice. Przed starem był 
jeszcze czas na serwis, posiłek i na-
poje energetyczne. W samo połu-
dnie zamknięto listę zawodników, 

którzy wystartowali po oficjalnym 
otwarciu rywalizacji przez wójta 
gminy Brenna Jerzego Pilcha.

Pomysł na zorganizowanie uphi-
lowych wyścigów w Brennej po-
wstał w ramach realizacji projektu 
transgranicznego promującego 
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szlaki rowerowe Beskidów: "Rowe-
rem przez Beskidy" współfinanso-
wanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego 
– Program Interreg V-A Republika 
Czeska-Polska w ramach Funduszu 
Mikroprojektów Euroregionu Śląsk 
Cieszyński - Těšínské Slezsko i bu-
dżetu państwa RP. Trasa opraco-
wana i oznakowana przez Patryka 
Mitręgę miała długość 6,9 km. Start 
wyznaczono pod Urzędem Gminy 
(463 m n.p.m.), więc pierwsze kilo-
metry wiodły drogą asfaltową, lecz 
zanim zawodnicy dotarli do mety 
przy Ranczo Błatnia (912 m n.p.m.) 
zmagali się z bardzo trudnymi od-
cinkami. Suma podjazdów wynosiła 
522 m, a całość etapu określona jest 
jako trudna+. Mimo to, zwycięzca  
w kategorii open Tomasz Dygacz 
potrzebował zaledwie 25 min., by 

pokonać cały odcinek (wyniki do-
stępne na: uphillmtb.pl). Niewąt-
pliwie przyjemny moment uho-
norowania liderów statuetkami, 
dyplomami oraz nagrodami rzeczo-
wymi w Amfiteatrze w Parku Tury-
styki w centrum Brennej odbył się 
przy udziale dyr. biura SRiWR „Olza” 
Bogdana Kasperka oraz dyr. OPKiS 
Katarzyny Macura.

O popularności całego cyklu 
świadczyć może zarówno niesa-
mowita frekwencja – w Brennej 
wystartowało 133 zawodników, jak 
i znane w środowisku rowerowym 
nazwiska zawodników biorących 
udział w tej „odjazdowej” imprezie, 
takie jak: Zbigniew Krzeszowiec, 
Dariusz Batek, Michał Ficek, Tomasz 
Dygacz, Jitka Kramolisova, Vlastimil 
Cichy   UPHILL MTB BESKIDY miał 
swój początek w Ustroniu, a jego 

pomysłodawcą i organizatorem 
jest Andrzej Nowiński. W tym roku 
odbył się już po raz ósmy, a dzięki 
sprawnej organizacji i współpra-
cy partnerów, współzawodnictwo  
w Brennej przebiegało w przyjem-
nym klimacie mimo upału panują-
cego tego dnia.

Aby ułatwić wszystkim rowe-
rowym zapaleńcom treningi do 
kolejnych zawodów, w ramach 
wspomnianego projektu zostały 
przygotowane w Brennej i okolicy 
trasy  o różnym poziomie trudności. 
Szczegóły znaleźć można  na ma-
pach dostępnych w Informacji Tury-
stycznej (Brenna ul. Wyzwolenia77), 
tablicach wielkoformatowych roz-
mieszczonych na trasach oraz stro-
nie internetowej rowerybrenna.pl

  Izabela Piór
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Remont Starego Kina, czyli postępy w realizacji  
projektu „Beskid Śląski- wspólne dziedzictwo” – cz. 2

Prace budowlane w Starym Ki-
nie postępują, z budynku pozbyto 
się wadliwych ścian działowych, 
które nie mogły już pełnić swoich 
funkcji, zastąpią je nowe, solidne 
mury. Wykonano tymczasową kon-
strukcję podtrzymującą dach, nowe 
fundamenty w startym budynku,  
a także fundamenty pod nową 

część, powstającą od strony pomni-
ka. Obecnie stawiana jest scena i jej 
zaplecze. Przypomnieć należy, że 
pierwotnie w Domu Katolicko-Lu-
dowym znajdowała się scena, stoi 
dokładnie w miejscu, gdzie powsta-
je obecna.

Zakończono fotografowanie be-
skidzkich ziół, piękne, klimatycz-
ne zdjęcia posłużą jako ilustracje 
do zielnika. Obecnie trwają prace 
redakcyjne nad tekstami do publi-
kacji. Nasz zielnik będzie nieco się 

wyróżniał spośród tych ogólnodo-
stępnych, a to za przyczyną pier-
wiastka regionalnego, chcemy aby 
miał indywidualny charakter. 

Nadal trwają prace nad powsta-
jącym filmem promocyjno-przy-
rodniczym. Został wybrany plener, 
gdzie powstaną zdjęcia do scen  
z życia breńskich górali, z naszej 

gminy wytypowaliśmy również ak-
torów-amatorów. Zależało nam, 
aby jak najwięcej czerpać z miejsco-
wych zasobów społecznych, dlate-
go odtwórców ról szukaliśmy wśród 
mieszkańców. 

W dalszym ciągu trwają prace 
nad projektowaniem identyfikacji 
wizualnej całego projektu, w ra-
mach którego powstaje logo, ma-
jące łączyć działania zarówno pol-
skiej, jak i czeskiej strony. W lipcu 
odbyło się spotkanie przedstawi-

cieli obu miejscowości partner-
skich z ekspertami, w skład których 
wchodzą: przyrodnicy, geografo-
wie, etnografowie, historycy, ziela-
rze, marketingowcy, graficy, a także 
członkowie rady programowej pro-
jektu. Podczas spotkania podda-
ne pod dyskusje zostały wystawy 
mające mieścić się w Brennej, jak  

i w Bystrzycy, loga, a także szlak, 
mający łączyć nasze miejscowości. 

W kolejnym numerze „Wieści” 
przedstawimy dalsze zmiany i po-
stępy w pracy. Na bieżąco może-
cie nasz śledzić na portalu spo-
łecznościowym facebook, pod 
adresem: https://www.facebook.
com/Beskidzki-Dom-Zielin-Przytu-
lia-1940603806170185/. 

 Dorota Greń – Grajewska  
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Noc Świętojańska
Powszechnie Noc Świętojań-

ska, impreza inspirowana słowiań-
skimi wierzeniami, zwana też  ku-
palnocką, sobótką, kojarzona jest  
z obrzędem puszczania wianków na 
wodę i innymi ludowymi rytuałami, 
mającymi swe źródło w dawnych 
pogańskich obrzędach związanych  
z dniem letniego przesilenia słoń-
ca. W górzystej Brennej, gdzie po-
toki były rwące, a rzeki kapryśne 
nie wrzucano wianków na wodę, 
uplecione z rozchodnika, bukszpa-
nu wieszano nad drzwiami i oknami 
domostw i kościołów. Palono rów-
nież ogniska, ogromne watry roz-
świetlające breńskie gronie.

Obecnie Noc Świętojańska każ-

dego roku rozpoczyna się wystę-
pem kapeli góralskiej „Maliniorze” 
oraz pochodem Zespołu Regional-
nego „Brenna", Orkiestry Dętej Cze-
sława Grenia, którzy z pochodniami 
i wiankami spod budynku Starego 
Kina idą do kościoła pw. św. Jana 
Chrzciciela, by uczestniczyć w uro-
czystym poświęceniu ognia. Góra-
le wianki zawieszają nad drzwiami 
kościoła, a poświęcony ogień zano-
szą do Parku Turystyki, gdzie roz-
palają ogniska. W tym roku, jak to 
było dawniej, zapłonęły watry na 
groniach, jedno ognisko rozpalono 
koło amfiteatru, natomiast dwa po-
zostałe na Pasiekach i na stoku Sta-
rego Gronia. Widowiskowe watry 

zapłonęły przy dźwiękach trombit, 
którym towarzyszyły piękne głosy 
Izabeli Szabli i Anny Musioł.

Podczas, gdy ogień nabierał na 
sile, zwyczaj tracił swój sakralny 
charakter, a w amfiteatrze rozpo-
czynała się część rozrywkowa, pod-
czas której na scenie zaprezento-
wał się zespół muzyczny Tuhaj-Bej.  
O północy niebo nad Brenną roz-
świetliły fajerwerki, a zabawa przy 
dźwiękach miejscowego zespo-
łu Johnny Band trwała do białego 
rana. Wydarzenie poprowadził nie-
zastąpiony Jan Staś.

 Dorota Greń- Grajewska

KulturaKultura
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Łąka wykoszona
8 lipca, już po raz jedenasty  

w Agroturystyce "U Gazdy" odby-
ły się Mistrzostwa Górali Karpac-
kich w Koszeniu Łąki. Do zawodów 
przystąpiło szesnastu zawodników,  
w tym trzy panie. Kosiarze repre-
zentowali takie miejscowości, jak: 
Trzebinia, Warszowice, Rajcza, 
Koniaków, Brenna, Bielsko-Biała, 
Ustroń, Wisła.

Wśród mężczyzn wyróżnił się 
Jan Bednarz z Rajczy, który jest sta-
łym bywalcem zawodów w Bren-
nej, natomiast wśród pań pierwsze 
miejsce zajęła Barbara Bielan z Wi-
sły. Mimo niesprzyjającej aury na 
breńską Malinkę przybyli miesz-

kańcy i turyści, bardzo często stali 
bywalcy, którzy co roku podziwia-
ją zmagania kosiarzy. Zwycięzcom 
gratulował i wręczał nagrody wójt 
gminy Brenna Jerzy Pilch. Dodatko-
wo zorganizowane zostały zawody 
w dojeniu krowy, dla dzieci przygo-
towane zostały warsztaty obróbki 
wełny, robienia powrozów i filcowa-
nia. Nie zabrakło góralskiej muzyki 
oraz regionalnej kuchni.

Wyniki mężczyźni:

I miejsce: Jan Bednarz, wynik: 51,24 
m³ (Rajcza)
II miejsce: Paweł Sztwiertnia, wynik: 

44,85 m³ (Ustroń-Dobka)
III miejsce: Kazimierz Wiercigroch, 
wynik: 40, 53 m³ (Rajcza)

Wyniki kobiety:

I miejsce: Barbara Bielan, wynik: 
27,54 m³ (Wisła)
II miejsce: Ewa Szalbot, wynik: 19,8 
m³ (Wisła)
III miejsce: Elżbieta Byrtek, wynik: 
14,2 m³ (Wisła)

 Dorota Greń- Grajewska

KulturaKultura
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Kotarzanie na podium
Rodzinna Grupa Pieśni i Tańca 

„Kotarzanie” zajęła II miejsce w ka-
tegorii zespoły  na Wojewódzkim 
Przeglądzie Wiejskich Zespołów Ar-
tystycznych w Brennej. Cieszy nas 
ta nagroda, tym bardziej, że tego-
roczny Przegląd był edycją wyjąt-
kową....

 Już po raz pięćdziesiąty 
mogliśmy podziwiać bogactwo  
i różnorodność śląskiej kultury lu-
dowej, która widoczna była w stro-
jach, pieśniach, muzyce, tańcach, 
gwarze i zwyczajach. Pomysłodaw-
cą wydarzenia i przez wiele lat jej 
współorganizatorem był Tadeusz 
Trębacz, postać nietuzinkowa, któ-
ra zainicjowała imprezy cieszące 
się do dzisiaj sporą popularnością, 
a mowa tutaj o Festiwalu Folkloru 
Górali Polskich i Żywieckich Go-
dach.  Mimo, że Przegląd Wiejskich 
Zespołów miał swój początek w Po-

rąbce, a przez długi czas miejscem 
imprezy była Rajcza, to już od 1983 
roku  gości w Brennej i obecnie nie 
wyobrażamy sobie, aby mogło być 
inaczej.

W tym roku przyjeliśmy ponad 
tysiąc uczestników z całego woje-
wództwa śląskiego. Na breńskiej 
scenie spotkali się miłośnicy folklo-
ru ze Śląska Cieszyńskiego, Górne-
go Śląska, ziemi częstochowskiej, 
Zagłębia Dąbrowskiego, ziemi ży-
wieckiej. Dwudniowe zmagania 
wykonawców zaprezentowały 
widzom różnorodność i bogac-
two naszej kultury, natomiast jury  
w składzie Małgorzata Kiereś – etno-
graf, Leon Majkut – muzyk, Magda-
lena Banach-Makaruk – dziennikarz 
muzyczny, Krystyna Pieronkiewicz 
– Pieczko – etnograf, nieraz było 
świadkiem wyjątkowego pokazu, 
będącego wynikiem ciężkiej pracy 

wykonawców i dbałości o szczegó-
ły, za co przyznawano nagrody i wy-
różnienia.

Spotkanie nie mogło odbyć się 
bez odpowiedniego świętowania, 
w niedzielę wójt gminy Brenna Je-
rzy Pilch wraz z małżonką, dyrektor 
Ośrodka Promocji, Kultury i Sportu 
Gminy Brenna Katarzyna Macura, 
skarbnik gminy Brenna Joanna Ma-
cura, dyrektor Regionalnego Ośrod-
ka Kultury w Bielsku-Białej Leszek 
Miłoszewski oraz jury wspólnie 
gratulowali sobie jubileuszu i dzię-
kowali za współpracę. Nie zabrakło 
gromkiego sto lat i słodkiej niespo-
dzianki, którą był przepyszny tort  
z Manufaktury Smaku w Brennej.

 Dorota Greń-Grajewska

KulturaKultura
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V Słowiańska Noc Folk Metalowa  
oraz Dni Dawnych Kultur

W dniach 8 i 9 lipca 2017 r.  
w amfiteatrze w Brennej przenieśli-
śmy się w czasie, a to za sprawę Dni 
Dawnych Kultur, podczas których 
można było przyjrzeć się jak wyglą-
dało życie w słowiańskiej wiosce. 
Na terenie Parku Turystyki Słowia-
nie prezentowali rzemiosło oraz 
stroje średniowieczne. Wydarzeniu 
towarzyszyła rekonstrukcja bitwy 
średniowiecznej, wówczas w całym 
rynsztunku stawili się do boju wszy-
scy wojowie, dając pokaz swoich 
bitewnych umiejętności. Mieszkań-
cy Brennej oraz turyści mogli nabyć 
rzeczy wykonane  w średniowiecz-
nym stylu, a najmłodsi wziąć udział 
w różnego rodzaju konkurencjach. 

W ramach Dni Dawnych Kultur  
w sobotę odbyła się Słowiańska Noc 
Folk Metalowa. Na tegorocznej edy-
cji wystąpiły zespoły: Strzyga (Pol-
ska), Open Access (Polska), Othalan 
(Polska),  Radogost (Polska), La-
gerstein (Australia), Woodscream 
(Rosja) i Sakramant (Białoruś). Dni 
Dawnych Kultur oraz Słowiańska 
Noc Folk Metalowa stają się obo-
wiązkowym punktem w kalendarzu 
każdego fana metalu. Fotografie: 
Michał Zalewski. 

          Mateusz Wysogląd 

KulturaKultura
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Disco Party
29 lipca 2017 r. odbyło się Disco 

Party, które przyciągnęło do Parku 
Turystyki tłumy. Niezliczone  rzesze 
fanów bawiły się do późnych go-
dzin nocnych. Gwiazdami wieczoru 
byli: Łobuzy oraz C-Bool. Amfiteatr 
„odleciał”, tłum świetnie się bawił, 
spiewał oraz wykonywał polecenia 
występujących.  

Łobuzy to zespół wykonujący 
muzykę z pogranicza disco-po-
lo, który na przestrzeni ostatnich 
lat notuje rekordową popularność 
(utwór: „Ona czuje we mnie piniądz” 
- na portalu Youtube.com przekro-
czył 66 milionów wyświetleń). 

Z kolei C-Bool, czyli Grzegorz 
Cebula z Pyskowic jest jednym  
z najczęściej „puszczanych” Dj-ów 

w radiu i telewizji w Polsce. Jego 
ostatnie dwa single odnotowały 
łącznie ponad 56 milionów wy-
świetleń na portalu Youtube.com.  
W 2017 r. C-Bool otrzymał presti-
żową nagrodę  ESKA Music Awards 
2017 w kategorii Najlepszy Hit. 
Grzegorz w gminie Brenna wystąpił 
po raz czwarty. 

Na scenie nie zabrakło również 
lokalnych artystów. Wystąpili: Dj 
Gieras, Dj Daniel, Dj Trybik oraz Dj 
Adam.

   OPKiS
 

KulturaKultura
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„Za górami, za lasami…” – Teatr 
Plenerowy dla Dzieci

W każdy piątek wakacji  w Par-
ku Turystyki gościmy grupy teatral-
ne z Krakowa: „Duet” oraz „Urwis”, 
które zapraszają najmłodszych na 
plenerowe spektakle. W lipcu za-
prezentowano takie tytuły jak: „Ko-
ziołek Pacanołek”, „Morska Przygo-
da”, „Chmurka i Słoneczko”, „Foszek 
Czyścioszek” oraz „Wilk i zając na 
wakacjach”. 

Miłą niespodziankę zrobiło nam 
Przedszkole Chichopotam z Gó-
rek Wielkich - Sojka, które zgłosiło 
się do Ośrodka Promocji, Kultury  
i Sportu Gminy Brenna z propo-
zycją wystawienia przedstawienia 
„Piotruś Pan". Spektakl odbył się 
21 lipca, również w piątek, tuż po 

pokazie Teatru „Urwis”. Dziękujemy 
rodzicom, dyrekcji i nauczycielom 
przedszkola za wyjątkowe widowi-
sko i zabranie dzieci w podróż do 
Nibylandii. Piękne kostiumy, świet-
nie dobrane rekwizyty, teksty i pio-
senki, a także dodatkowe atrakcje, 
jak konfetti czy bańki mydlane spo-
wodowały, że dzieci, a także rodzice 
byli zachwyceni i prosili o kolejne 
spotkania z góreckim teatrzykiem. 
Mamy nadzieję, że był to początek 
dłuższej współpracy z Przedszko-
lem Chichopotam. 

11 sierpnia najmłodszych zapra-
szamy na spektakl autorstwa miesz-
kańca Brennej – Szymona Pilcha. 
Szymon nie tylko jest świetnym 

konferansjerem, animatorem, ale 
również aktorem, o czym mogliśmy 
się przekonać jesienią poprzed-
niego roku, kiedy to był odtwórcą 
głównej roli w inscenizacji o Bren-
nej pt. „Aż stanie się światłość”. Tym 
razem zobaczymy go w spektaklu 
dla dzieci. Przedstawienie „Podróż 
do wnętrza komina” jest autorskim 
projektem Szymona, zarówno idea, 
tekst, inscenizacja, kostiumy, wyko-
nanie jest jego własnym dziełem. 
Mamy nadzieję, że najmłodsi będą 
zadowoleni. Serdecznie zaprasza-
my. 

 Dorota Greń-Grajewska
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Niedawno “Mała Brenna” wy-
dała swoją pierwszą płytę. Mate-
riał na niej opublikowany prezen-
tuje pracę dzieci na przestrzeni 
kilku ostatnich lat, bo powstawał 
stopniowo. Najpierw kilka piose-
nek nagrał cały zespół w studio w 
Brennej. Leżakował on przez pe-
wien czas, czekając na resztę, któ-
ra powstała jako owoc pracy po 
warsztatach gry na instrumentach 
ludowych, organizowanych przez 
Towarzystwo Miłośników Brennej  
i Górek “Jodła”.

Wieści znad Brennicy: Czy war-
to było zaczekać?

Anna Musioł: To pytanie raczej 
do słuchaczy. I jako słuchacz mogę 
powiedzieć, że było warto. To nasze 
pierwsze studyjne doświadczenia, 
może nie wszystko poszło idealnie, 
ale od kiedy ideałem pracy z dzieć-
mi jest idealny rezultat? Dzieciaki 
podczas obu sesji bawiły się świet-
nie. Warto było na to poczekać.

WzB: A jako instruktor jest 
Pani zadowolona?

AM: Tak. Przede wszystkim dla-
tego, że się udało. Jest to zasługa 
kilku osób, które od czasu do cza-
su zawieszały temat nagrania płyty 
w powietrzu, żeby o nim nie zapo-
mniano. Byli to pracownicy Ośrod-
ka Promocji, Kultury i Sportu Gminy 
Brenna, byli to zespołowi Rodzice, 
animatorzy kultury naszej Gminy 
no i… Dzieciaki. Aż wreszcie przy-
szedł moment, że wszyscy jedno-
cześnie spojrzeliśmy na to zagad-
nienie i doszło do realizacji.

WzB: Jak się nagrywa z dzieć-
mi? Nie chodzi nawet o solowe 
partie, bo to jest raczej jasne, ale 
o całą grupę.

AM: Długo :) Wiele razy się po-
wtarza pojedyncze fragmenty. 
Dzieci w studio są bardzo roze-
mocjonowane, nie potrafią zacho-
wać bezwzględnej nagraniowej 
ciszy i każde szurnięcie, kichnię-

cie, śmiech, szepnięte słówko… 
Wszystko doskonale słychać. Dlate-
go pierwsza sesja, choć nagraliśmy 
podczas niej mniej utworów, trwała 
o wiele dłużej i pewnie w fazie ob-
róbki była o wiele większym wy-
zwaniem.

WzB: Płyta cieszy też oko pięk-
ną, oryginalną okładką. Skąd po-
mysł na nią?

AM: Nie chciałam, żeby na 
okładce były zdjęcia. Zawsze kogoś 
na nich brakuje, zawsze jest ryzy-
ko, że komuś będzie przykro. Poza 
tym, chociaż mamy piękne zdjęcia, 
chciałam, żeby okładka kojarzyła 
się z dziecięcą pracą, bo to ona jest 
przecież na płycie. Stąd pomysł na 
imitację dziecięcego obrazka. Au-
torką jest Joanna Wawrzynek z Ka-
towic, fanka “Małej Brennej”. 

WzB: Jakie są wasze plany na-
graniowe na przyszłość?

AM: Nie mamy skonkretyzowa-

Płyta „Małej Brennej”

Nowa płyta „Małej Brennej” 
dostępna  w Informacji Turystycznej!
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nych planów. Marzy nam się nagra-
nie płyty z kolędami. Coraz lepiej 
rozwija się też zespołowa kapela, 
złożona z dzieci, które uczą się grać 
w ramach Bazy Talentów OPKiSu 
- może nagramy samą kapelę? Zo-
baczymy. Jeden krok na raz. Teraz 
myślami jesteśmy gdzie indziej.

WzB: O? Gdzie?
AM: Po pierwsze na Mazurach. 

Końcem sierpnia wyjeżdżamy do 

Ełku na I edycję Dziecięcego Festi-
walu Folkloru “Mazurskie Figle”. Bę-
dziemy tam prawdziwą egzotyką ;) 
A dalej… W tym roku udało się nam 
zakwalifikować na przyszłoroczny 
Karpacki Festiwal w Rabce Zdroju. 
Zależy nam by pokazać się tam jak 
najlepiej - tamtejsza komisja wybie-
ra zespoły, które pokażą się na Świę-
cie Dzieci Gór w Nowym Sączu. Miło 
byłoby tam wrócić, choć walczyć  

o to będzie cały zastęp najlepszych 
polskich zespołów regionalnych.

WzB: W takim razie powodze-
nia… I udanego Festiwalu. Dzię-
kujemy za rozmowę.

AM: Ja też dziękuję.

Julka Nowak na „Gorolskim Święcie”
„Gorolskie Święto”, to wyjątko-

we regionalne wydarzenie, każdy 
żywo zainteresowany folklorem po-
winien chociaż raz pojechać do Ja-
błonkowa, na to Międzynarodowe 
Spotkanie Folklorystyczne, które 
jako impreza towarzysząca stanowi 
część Tygodnia Kultury Beskidzkiej. 

Wystąpić w Jabłonkowie to wy-
różnienie, w zeszłym roku na zaol-
ziańskiej scenie wystąpił Dziecięcy 

Zespół Regionalny „Mała Brenna”. 
W tym roku, podczas jubileuszo-
wego 70. Gorolskiego Święta wy-
stąpiła Julia Nowak, która została 
zaproszona przez organizatorów, 
jako wyróżnienie za otrzymanie  
I miejsca podczas XIII konkursu „Po 
cieszyńsku po obu stronach Olzy” 
Cieszyn 2017. Do konkursu przygo-
towywała Julkę wychowawczyni ze 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Brennej 

Bukowej Halina Byrtek, natomiast 
tekst gwarowy napisała Anna Mu-
sioł, instruktorka „Małej Brennej”, 
należy dodać, że Julka jest człon-
kiem dziecięcego zespołu regio-
nalnego, a także gra na skrzypcach  
i okarynie w nowo powstałej kapeli 
zespołu. Julce, a także cały zespół 
regionalny „Mała Brenna

 Dorota Greń-Grajewska
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Kto przeczyta najwięcej?
Od 23 czerwca trwa konkurs 

biblioteczny „Bibliomaniak 2017” 
- konkurs na największą ilość prze-
czytanych w czasie wakacji książek. 
Mogą w nim wziąć udział dzieci  

i młodzież ze szkół podstawowych 
z terenu gminy Brenna. Swój udział 
należy zgłosić osobiście w bibliote-
ce w Brennej lub Górkach Małych. 
Konkurs zakończy się 22 sierpnia, 

a uroczyste wręczenie nagród od-
będzie się 24 sierpnia. Serdecznie 
zapraszamy do udziału.

Reklama w miesięczniku „Wieści znad Brennicy”

1/8 strony – 50zł netto, ¼ strony – 100 zł netto,

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

+ 200zł za kolor bez względu na wymiar reklamy

10gr/szt. netto – wkładki, ulotki do gazety RE
KL
AM

A
RE
KL
AM

A
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I Spotkanie Integracyjne 
„Łamiemy Bariery I Uprzedzenia”

W Szkole Podstawowej nr 2  
w Brennej im. Stefana Żeromskiego 
odbyło się spotkanie integracyjne 
„Łamiemy bariery i uprzedzenia”   
z podopiecznymi Ośrodka Eduka-
cyjno-Rehabilitacyjno-Wychowaw-
czego w Ustroniu. 

Po serdecznym przywitaniu 
dzieci rozpoczęła się część pierw-

sza spotkania - zabawy integracyj-
ne w sali gimnastycznej. Następnie 
uczestnicy zobaczyli przedstawie-
nie przygotowane przez uczniów 
klasy 3a naszej szkoły. Kolejną czę-
ścią spotkania było przygotowa-
nie wspólnie smacznych przekąsek 
– kolorowych kanapek, a później 
pysznej owocowej sałatki. 

Siedząc wspólnie przy stolikach 
uczestniczyliśmy w pokazie gry 
na instrumentach. Przepięknie za-
grały na skrzypcach i zaśpiewały 
dziewczęta z „Małej Brennej” – Jul-
ka Nowak, Magda Podżorska, Ma-
rysia Herzyk, Nadia Bryłka i Wero-
nika Szabla. Na gitarze zagrał nam 
uczeń klasy 4b Mikołaj Sorkowicz  
i pani Monika Jasińska. 

Na koniec dzieci z Ośrodka Edu-
kacyjno-Rehabil itacyjno-Wycho -
wawczego w Ustroniu otrzymały 
upominki w postaci przygotowa-
nych przez dzieci serduszek i podu-
szek podarowanych przez OPKiS. 

To tyle krótkiego sprawozdania. 
A teraz trochę o odczuciach, jakie 
nam towarzyszyły. To spotkanie 
przerosło nasze najśmielsze ocze-
kiwania. Od samego początku prze-
biegało w bardzo serdecznej i cie-
płej atmosferze. Nie wyczuwaliśmy 
żadnych barier. Dzieci bawiły się 
świetnie i bardzo szybko nawiązały 
ze sobą kontakt. Po prostu pomaga-
ły sobie. 

Z całą pewnością dzięki temu 
spotkaniu odnieśliśmy obustronne 
korzyści. Dzieci niepełnosprawne 
rozwijały samodzielność i nabywały 
umiejętności społeczne. Z kolei nasi 
uczniowie uczyli się opiekuńczości 
i otwartości na innych oraz wyro-
zumiałości, szacunku i wrażliwości.  
Dzieci nabrały umiejętności bycia  
z osobą niepełnosprawną, czuły się 
odpowiedzialne, co ma ogromny 
wpływ na kształtowanie ich osobo-
wości.

Bez żadnych wątpliwości mo-
żemy stwierdzić, że przeżyliśmy 
niepowtarzalne chwile. Prawdzi-
wie piękne spotkanie CZŁOWIEKA  
Z CZŁOWIEKIEM.

 Bożena Podżorska
 Anita Kotrys
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Ideą „Akcji Afryka” jest niesie-
nia pomocy edukacyjnej dzieciom 
z różnych, biednych rejonów Kenii. 
Zapoczątkowana została przez dr 
Annę Watoła, wykładowczynię Uni-
wersytetu Śląskiego w Katowicach 
na Wydziale Pedagogiki i Psycholo-
gii. Od kilku lat pani dr organizuje 
zbiórki, dzięki którym dzieci mają 
możliwość brania udziału w proce-
sie edukacji. Po kilku latach ciężkiej 
pracy udało się zainstalować pa-
nele fotowoltaiczne do wytwarza-
nia energii elektrycznej w szkółce  
w małej wiosce ludu Masajów żyją-
cych na obrzeżach Parku Narodo-
wego w Amboseli. Pani dr współ-
pracuje również ze społecznością  
szkoły mieszczącej się na przedmie-
ściach Mombasy zwanej Bambolu-
lu. Dzięki akcji pani dr również do 
szkoły na wyspie Oceanu Indyjskie-
go -  Wasini, systematycznie dostar-
czane są do przybory dla dzieci.

Obecnie dzieci z zaprzyjaźnio-
nych szkół uczą się korzystając  
z edukacyjnych programów kom-
puterowych. Taka nauka jest bardzo 
efektywna i motywująca zarówno 
dla uczniów jak również dla nauczy-
cieli. Dzięki umiejętnościom infor-
matycznym dzieci te będą mogły 
w niedalekiej przyszłości otrzymać  
pracę w parkach narodowych, do 

których ludzie z całego świata przy-
bywają by podziwiać piękne Safari. 
Obecnie pracują tam głównie obco-
krajowcy.   

Kenijskie dzieci uczą się języka 
angielskiego i mają w tym obszarze 
duże sukcesy. Niestety znajomość 
języka angielskiego obecnie wyko-
rzystują głównie do żebractwa. 

Pani dr Watoła rozpoczęła dzia-
łania związane z projektem  nad bu-
dową nowej szkoły na małej wyspie 
Wasini. W pracach organizacyjnych 
i budowlanych będzie brała udział 
lokalna ludność, która garnie się do 
pracy. 

Do szkoły w Amboseli dzieci 
pragną dotrzeć z bardzo odległych 
miejsc ryzykując nawet utratę życia 
podczas spotkań z dzikimi zwierzę-
tami. Jednak zdobycie wykształce-
nia jest dla nich tak ważne, że mimo 
zagrożenia pragną przemierzają 
duże odległości w niebezpiecznym 
terenie. To dla nich szansa na lep-
sze, dalsze życie. Udało się również 
już pozyskać  rowery dla nauczy-
cieli, którzy usiłują dotrzeć do od-
ległych szkół, by uczyć masajskie 
dzieci. Odległości te są znaczne  
i często nauczyciele nie mogą pie-
szo dojść na lekcje ze względu na 
wspomniane wyżej zagrożenia.

Szkoły na wyspie Wasini, Bam-

bolulu i szkoła w Amboseli zdobyły 
w środowisku ogromny szacunek. 

Każdy pobyt wśród uczniów ze 
szkół jest zawsze dokumentowa-
ny poprzez zdjęcia i krótkie filmy. 
Ma to na celu pokazać wszystkim, 
którzy zechcieliby wesprzeć akcję, 
iż udzielona  pomoc dotarła do 
osób bardzo potrzebujących. Jeśli 
zechcecie Państwo zapoznać się  
z niektórymi materiałami z akcji za-
mieszczonymi w mediach, serdecz-
nie zapraszam na strony:

http://www.us.edu.pl/dr-anna-
watola-z-kolejna-wizyta-w-kenii-0 

http://www.us.edu.pl/dr-anna-
watola-z-kolejna-wizyta-w-kenii

https://silesion.pl/anna-watola-
wybuduje-szkole-dla-afrykanskich-
dzieci-04-01-2017

http://w w w.us.edu.pl/w ypra-
wa-naukowa-dr-anny-watoly-do-
tanzanii

Akcję wspiera Stowarzyszenie 
Pomocy Dzieciom i Rodzinie „Moż-
na Inaczej” w Ustroniu, koordyna-
torem jest Sylwia Urbaś. Wszystkie 
dary zostaną przekazane w ręce dr 
Anny Watoły, która zajmie się ich 
dostarczeniem do Amboseli. 

  Sylwia Urbaś

Akcja Afryka
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Komunikat w sprawie składania wniosków na 
nowy okres zasiłkowy 2017/2018

(Świadczenia wychowawcze „500+”, 
Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny)

Z dniem 1 sierpnia 2017 roku 
na mocy ustawy o zmianie niektó-
rych ustaw związanych z syste-
mami wsparcia rodzin wejdzie w 
życie szereg istotnych zmian doty-
czących ustaw: o pomocy państwa 
w wychowywaniu dzieci (Program 
„Rodzina 500 plus”), o świadcze-
niach rodzinnych i o pomocy oso-
bom uprawnionym do alimentów. 
30 września 2017 roku skończy się 
pierwszy wydłużony okres pobiera-
nia  świadczenia wychowawczego.

• By uzyskać pieniądze w paź-
dzierniku, nowy wniosek należy 
złożyć do 31 sierpnia.

• Nie będzie zmiany kryterium 
dochodowego w programie 500 
plus; wysokość świadczenia też nie 
ulegnie zmianie.

1 kwietnia 2016 r. rząd w ramach 
programu „Rodzina 500 plus” uru-
chomił świadczenie wychowawcze 
w wysokości 500 zł na drugie i kolej-
ne dziecko. Pieniądze wypłacane są 
także na pierwsze lub jedyne dziec-
ko, ale tylko w przypadku spełnia-
nia kryterium dochodowego (800 zł 
netto na osobę w rodzinie lub 1 200 
zł jeśli w rodzinie jest wychowywa-
ne dziecko niepełnosprawne). 

Przypomnijmy, pierwsze wnio-
ski przyjmowane były od 1 kwietnia 
2016 r. Świadczenie przyznawane 
było do września 2017 r., by unik-
nąć składania dwóch wniosków  
w ubiegłym roku. Zgodnie bowiem 
z ustawą o pomocy państwa w wy-
chowywaniu dzieci okres świad-
czeniowy trwa od października da-
nego roku do końca września roku 
następnego.

Kiedy złożyć wniosek w 2017 r.? 
Wnioski o przyznanie ww. świad-

czeń będą przyjmowane od 1 
sierpnia 2017 roku. Jednocześnie 
zmieniono okresy rozpatrywania 
wniosków składanych w kolejnych 
miesiącach nowego okresu świad-
czeniowego 2017/2018, tj:

- złożone do 31 sierpnia rozpa-
trywane do 31 października,

- złożone od 1 do 30 września 
rozpatrywane do 30 listopada,

- złożone od 1 do 31 październi-
ka rozpatrywane do 31 grudnia,

- złożone od 1 do 30 listopada 
rozpatrywane do 31 stycznia 2018 
roku,

-złożone od 1 do 31 grudnia roz-
patrywane do 28 lutego 2018 roku.

Założenia programu pozostają 
bez zmian. Świadczenie nadal bę-
dzie przysługiwać do ukończenia 
przez dziecko 18 lat. Tylko w przy-
padku ubiegania się o świadczenie 
na pierwsze lub jedyne dziecko bę-
dzie ustalany dochód rodziny. Do-
tyczy to rodzin, które mają jedno 
dziecko, jak i rodzin z większą liczbą 
dzieci. W tym przypadku do wnio-
sku trzeba będzie dołączyć:

- oświadczenie o dochodach 
innych niż podlegające opodatko-
waniu podatkiem dochodowym od 
osób fizycznych, 

- w przypadku rolników – 
oświadczenie o wielkości gospo-
darstwa rolnego, 

- w przypadku osoby samotnie 
wychowującej dziecko – dokumen-
ty dotyczące zasądzonych alimen-
tów, 

- w przypadku cudzoziemców 
– określone zezwolenia na pobyt  
i pracę w Polsce, 

- w przypadku rodziców adop-
cyjnych – dokumenty dotyczące 
przysposobienia.

Przypomnijmy, że świadczenie 

wychowawcze nie są wliczane do 
dochodu przy ustalaniu prawa do 
innych świadczeń, m.in. z pomocy 
społecznej, rodzinnych, z funduszu 
alimentacyjnego czy stypendiów 
dla uczniów i studentów. Jednak 
brane są pod uwagę przez ośrodki 
pomocy społecznej przy wypłaca-
niu zasiłków celowych.

W okresie zasiłkowym 2017/2018 
podstawą do ustalenia docho-
du jest rok kalendarzowy 2016  
z uwzględnieniem płaconych ali-
mentów oraz zmian w zakresie do-
chodu utraconego i uzyskanego w 
okresie od 2016 do nadal.

Wnioski można składać:  osobi-
ście w Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Brennej, jak również 
za pośrednictwem Poczty Polskiej, 
drogą  elektroniczną (bankowość 
elektroniczna, platforma ZUS, plat-
forma Empatia, ePUAP).

Godziny przyjęć wniosków:
poniedziałek: od 07:30 do 15:30
wtorek - czwartek: od 07:30 do 14:30
piątek: dzień wewnętrzny GOPS 
(wnioski przyjmowane są wyłącznie 
w sekretariacie GOPS, bez możliwo-
ści konsultacji z pracownikami).

Więcej informacji można uzy-
skać w siedzibie GOPS w Brennej 
lub pod numerem telefonu 33 855 
12 61. Lub na stronie internetowej 
Urzędu Gminy Brenna (www.bren-
na.org.pl  zakładka jednostki orga-
nizacyjne – Gminny Ośrodek Pomo-
cy Społecznej – Program 500+ od 
01.08.2017) 

  GOPS Brenna
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Z breńsko-góreckiej dziedziny
Rubryka redagowana przez członków 

Towarzystwa Miłośników Brennej i Górek „Jodła”
„Gwiazdka” donosi…

Breński „Dzień Gór”
„Gwiazdka Cieszyńska”, 
24 VIII 1937, nr 66,, s. 4. 

Ilustrowany Kurier Codzienny 
pisze o Brennej „najpiękniejsza do-
lina Śląska Cieszyńskiego” witała 20 
VIII w piątek uczestników Tygodnia 
Gór. Dwoma autobusami przyby-
ło do oflagowanej Brennej „około 
60 górali i góralek, przedstawicieli 
wszystkich regionów: Podkarpacia, 
Hucułów, Bojków, Łemków i Pod-

halan, by zwiedzić wzorowy sałasz 
Kotarz, zagospodarowany syste-
mem szwajcarskim. Na hali Kotarza, 
sięgającej 965 m wysokości, witali 
braci i siostry górali nasz wójt oraz 
przewodniczący spółki sałaszniczej 
po czym zwiedzono wzorowe urzą-
dzenia sałaszu. Sałasz Kotarz, naj-
większy w Brennej, jest własnością 
spółki składającej się z 25 członków  
i obejmuje 447 morgów, w tym ok. 
30 proc. lasu, 15 proc. nieużytków  
i 35 proc. pastwiska, na którym wy-
pasa się 102 krowy, 233 owiec i 42 

jagniąt. Planowano przeprowadze-
nie akcji melioracyjnej za pomocą 
nawozów naturalnych (gnojowni-
cy) i sztucznych użyźnia stopniowo 
coraz większe obszary pastwiska, 
zastępując chudą „psią trawkę” buj-
nie rosnącymi trawami szlachetny-
mi. Przewodzi tej pionierskiej pra-
cy Józef Moskała, z przydomkiem 
"Szwajcar", jedyny brenniak, odzna-
czony za czasów polskich krzyżem 
zasługi. Podczas wspólnego posiłku 
„na polnie” wygłosił piękne przemó-
wienie góral-poeta Jerzy Probosz z 
Istebnej nakreślając dzieje śląskiej 
góralszczyzny, a zakończył apelem 
do braci brenniaków, by przywrócili 
u siebie strój góralski: przypomniał, 
że wierni swemu strojowi istebnia-
cy, którzy sami nie posiadają sała-
szy, kupują wełnę i sukno od bren-
niaków, mających najwięcej owiec 
na Śląsku. Udzielali jeszcze facho-
wych wyjaśnień pp instruktorowie 
rolniczo-hodowlani z Katowic i Cie-
szyna, po czym wójt Demoszewki  
z Mikoliczyna podziękował w imie-
niu gości za serdeczne przyjęcie. 
Barwny korowód górali, przebra-
nych w malownicze wielokolorowe 
stroje, zstępował w dolinę wśród 
wesołych nawoływań i wtórze pio-
senek, pozostawiając w naszych 
sercach wzmocnione poczucie 
wspólnoty wszystkich górali od 
Czarnomorza po Olzę. Breński 
„Dzień Gór” przekazał nam w spu-
ściźnie potrzebę przywrócenia gi-
nącego stroju góralskiego. Uczyni-
ła to już przed nami Wisła, nawet 
Ustroń, nie możemy wiec dalej po-
zostawać wyjątkiem. A zatem do 
dzieła! 

Fotografia: Grupa z Brennej na 
Tygodniu Gór w Wiśle, 1937 r.
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Franciszek Żertka „Strój breński”

„Chłopi przed stu rokami cho-
dzili w koszuli płóciennej z hrubego 
płótna. Była ona bez kragla, sznór-
kami pod karkym związa no. Westy 
nie nosili. Galoty czyli nogawice 
uszyte były z biołej gunie, po boku 
obszywane czerwoną sznórką. Roz-
pór był na boku, też obszywany 
czerwono. Gaci nie nosili. Galoty 
mieli przepięte pasém. Tén pas był 
szeroki na 2 dłonie i mioł dwa szpi-
ny. W tym pasie były 2 kapsy: jedna 
na tabakę, drugo na fajkę, taką krót-
kóm z kućkóm, i na próchno, nóż  
i krzemień. Jak chcioł zrobić ogień, 
to doł kąsek próchna na tén krze-
mień i nożem klepoł po krzemieniu 
aż sie iskry zaczęły suć i to próchno 
zapoliły. Potém zapoloł tabakę we 
fajce.

Kożuszek nosili krótki po pas. 
Gunie nosili po kolana z rękowami 
bez knefli. Czopka gorolsko mia-
ła szeroką strzeche, że całe ramio-
na nią przikrył. Sznórka na czopce 
czerwono. Kyrpce ze świńskij skóry  
i kopyca z gunie uszyte. Kopyca 
były dłógi do pół kolan. Potem broł 
taką sznóre z wełny ukręconą na 5 
m dłógóm i owijoł te kopyca z wy-
rchu roz wedle razu aż do kyrpiec. 
Kąsek tej sznóry zostawił, aby prze-
wlec przez 6 dziurek w kyrpcach, 
coby z nóg nie spadły.

Bogatsi nosili bruclek z kneflami 
takimi wielkimi jak włoski orzech.

Kobiety zaś nosiły koszule z hru-

bego płótna, sznórką zwią zane pod 
karkym. Koszula była wąsko i krótko 
i nazywała sie ciasnocha. Ponikiere 
gorolki to przez te ciasnoche cedzi-
ły mleko. Na koszule oblekały krót-
ką suknie po kolana. Nazywała sie 
kiecka.

Na nogi obuwały czerwone poń-
czochy na 2 metry dłógi; zgrzebo-
wała ich drobnymi fałdkami na no-
dze, aż sięgały w końcu po kolana. 
Na to obuwały kyrpieczki z nad-
stawkami i wyglądały jak szóstka. 
Na ciasnoche oblekały szpencer, 
pozgrzébany na zadku, przepasany 
páskem, a rękowy przy pięściach 
spinały hoczkami. Na głowie nosiły 
mężatki czepiec z szeroką koronką, 
spuszczoną na czoło. Na to wkłoda-
ły biołą szatkę. No i był też płócien-
ny fortuch.

Stare baby poliły se fajeczki przi 
muzyce, opowiadały i po pijały  
z plecionki. Tańczyły tak dłógo, aż 
sie przedrziły kyrpieczki. A na drugi 
dzień ich łotały”.

Z Kroniki kryminalnej 
dawnych Brennej i Górek

Świat w dawnych czasach nie był 
miejscem bezpiecznym, czasy wo-
jen, powszechna bieda i demoraliza-
cja, a także górzysty i lesisty charak-
ter terenu księstwa cieszyńskiego, 
sprzyjały rozwojowi m.in. zjawi-
ska rozbójnictwa. Również Brenna  
i Górki targane były szeregiem nie-
szczęść, których echem są zapisy 

dawnych kronikarzy. Oto kilka przy-
kładów dramatycznych wydarzeń, 
jakich bohaterami byli mieszkańcy 
położonych nad Brennicą wiosek  
w XVII wieku. Autor tzw. „Osobliwo-
ści Skoczowskich” notował: 

„[w roku 1622] zostali złapani  
w Brennej czterej rabusie;  dwóch  
z nich zostało ściętych, jeden po-
wieszony. Czwarty rabuś, który 
kradł nocami, brał również udział 
w zamordowaniu Sztwiertni w Mni-
chu.” [s. 39]

 „6  listopada  [1622] zostali  
ścięci  dwaj  rabusie,  którzy wraz 
z  innymi rabusiami skupionymi  
w bandach napadali na ludzi na 
wolnych drogach. Jeden z nich to 
syn Gomolki, urodzony w Brennej; 
drugi, to syn Raszki z Jaworza.

Został również powieszony inny 
człowiek, imieniem Marcin. Ten uro-
dził się w Górkach i wychował się  
[w dobrach] pana Piotra Gureckie-
go”.  [s. 41]

Więcej szczęścia miał czter-
dzieści lat później inny mieszka-
niec Górek, o którym zanotowano: 
„22  października [1665] powinien 
zostać ścięty w Skoczowie niejaki 
Michał Palicza, poddany pana Jana 
starszego Gureckiego z Górek; zo-
stał doprowadzony przed sąd przed 
ratuszem jednak darowano mu karę 
śmierci”. [s. 63]

Mimo surowych kar, liczba roz-
bojów, a także ścięć nie malała. 
Dzięki odnalezionym przez Jana 
Brodę w Archiwum Parafii Ew.-
Augsburskiej w Cieszynie spisom 
wiemy, iż w latach 1667-1677 osą-
dzono na śmierć (a następnie stra-
cono) w Cieszynie 32 osoby, w tym 
min. Jerzego Kisiałę z Brennej (27 
IX 1675). Zapisy te uzupełniają inne 
jeszcze zarejestrowane przypadki 
śmierci osób związanych z Brenną 
i Górkami, jako że autor „Osobli-
wości” w swoim dziele upamiętnił 
także ofiary pijaństwa, które zgu-
bione zostały przez swój nałóg (ew. 
przez utopce, bądź nocznice), ginąc  
w odmętach, bądź co bądź niepo-
zornego potoku, mianowicie Ba-
jerki. Odnotowano: „15  kwietnia 
[1657] pijany Jerzy Matloch w dro-
dze powrotnej z Górek spadł na 
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ścieżce w dół do Bajerki i się utopił. 
[s. 57]

1665  -   25  stycznia  zamarzł  na  
Bajerkach  pewien  pijany  człowiek 
z Brennej. [s. 61]”

O nocnicach

O nocnicach powiadano dawniej 
w Brennej i Górkach wiele historii, 
część z nich zanotował nauczyciel 
i badacz regionalny Jan Broda. Oto 
niektóre:

 W dawnych czasach nocami 
goniły nocnice. Ludzie opowiada-
li, że jak na nich zagwiżdże, to one 
prędko przylecą. Najczęściej poka-
zywały się w czasie adwentowym. 
Opowiadają też, że wychodzą ze 
swoich kryjówek, kiedy dzwonią na 
kościele. Małe dzieci powinny się 
wtedy kryć za piec. Nocnice ubrane 
są w białe płachty i czarne suknie. 
Chodzą po wszystkich dziedzinach 
i napastują ludzi, zwłaszcza dzieci  
i pijaków. Kto się dostanie do ich 
rąk, zamieniają go w ducha, jeśli się 
nie obroni. Ubranie rzucają myszom 
na pożarcie.

Dosyć dawno temu, jesienią, 
kiedy od rana do nocy po ziemi roz 
ciągała się gęsta mgła,, jeden gazda 
pasł owce na łące niedaleko domu. 
W pewnej chwili pokazały mu się 
dwa światełka i poruszały się to  
w prawo, to w lewo i pryskały iskra-
mi, jak gorejącymi węgielkami. Po 

chwili przeszły ku moczarom i zni-
kły. Gdyby gazda o coś te światełka 
zapytał albo uderzył w nie kamie-
niem, to by go zaczęły prześlado-
wać, bo to były nocnice.

Dawniej na Zalesiu w Górkach 
nie było żadnych chałup, jeno same 
pola. Między polami były moczary, 
a na nich pokazywały się nocnice. 
Jak który szedł, to go zbałamuciły, 
że borak nie wiedział, kaj się obra-
ca. Smykały go po największych ba-
rzołach, obejscały i tak zostawiły do 
rana w moczarach. Ludzie się nieraz 
śmiali z nich i wołali: „Hanula muc, 
muc!”. Jak usłyszały gwizd, to zaraz 
były przy człowieku.

Był raz jeden skrzypek. Cho-
dzował zawsze grać do gospody. 
Kiedy raz wracał do domu, to go 
napotkały dwie żeńskie, a były to 
nocnice. Bardzo go pytały, aby im 
szedł grać. On się zgodził. Szli dłu-
go po samych schodach, aż weszli 
do wielkiej sali. Tam te żeńskie za-
częły tańczyć, a on grał. Płaciły mu 
co godzinę, że miał pieniędzy peł-
ne kapsy. Nad ranem znaszedł się 
nasz skrzypek na wierzchu drzewa,  
a w kapsach miał pełno węgla.

 Mój tata opowiadał o sta-
rym Hellerze, jak se to rad popijał 
i nieskoro w nocy wracał do domu. 
A że był bardzo mściwy, wdycki go 
straszywało. Jak mój tata raz wra-
cał od galanki, słyszał jakieś woła-
nie. Tata wnet poznał głos Hellera. 

Zboczył z chodnika nad Brennicę  
i tam w tarkach uwidział Hellera, jak 
klęczał i rzekał zdrowaśki. Tata go 
wykludził znad wody. A to go noc-
nica tam smykała. Nocnica to jest 
taki zly duch, co się pokazuje nad 
wodami.

Raubczyk Cholewa miał flin-
tę i chadzywał na zwierzynę. 
Szedł raz na Pasieki — a było to 
przed tamtą wojną — żeby ustrze-
lić za jąca. Ubił go, schował pod 
smreczka, flintę wraził do buka  
i poszedł do gospody. Wnet się zna-
szedł drugi kamrat i koło północy 
już obaj byli napajtani. Cholewa się 
miarkował ku chałupie. Mieszkał na 
groniu. Jak wlazł między gąszcze 
nad Leśnicą, obstąpiły go straszydła 
i ściągały do potoku. Chodził tam  
i nazad i wołał, ale nikogo o tym 
czasie na ceście nie było. Unawiony 
legł pod krzak i spał do rana. Rano 
przyszedł do chałupy i prawił, że go 
baby smykały.

Red. Wojciech Grajewski
Dorota Greń-Grajewska

Fotografia: Hajducy - pogrom-
cy beskidzkich zbójników. Ilustra-
cje z mapy Księstwa Cieszyńskiego  
z I poł XVII wieku.
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Miesięcznik „Wieści znad Brennicy” można nabyć w Informacji Turystycznej (ul. Wyzwolenia 77, Brenna, a także w: Delikatesach Centrum 
(Górki), sklepie z nasionami p. K. Holeksy (Górki), Kiosku „Trafika” (Górki), Sklepie GS na Buczu (Górki), Sklepie GS w Szpotawicach (Górki), Sklepie „Lewiatan” 
(Brenna Skrzyżowanie), Sklepie GS Brenna Skrzyżowanie, W Delikatesach p. Bocka (Brenna Spalona), Sklepie GS Brenna Pinkas, Sklepie GS Brenna 
Leśnica, Sklepie p. Dadok (Brenna Leśnica), FH Renata Łysek (Brenna Leśnica), Kiosku z prasą – p. J. Ćwierzyk, (Brenna Centrum) „Toto Lotku” –  
p. J. Madzi, (Brenna Centrum) Kiosku p. Cz. Grenia (Brenna Bukowa), Sklepie „Kaprys” ul. Jawornik (Brenna), Delikatesach Centrum (Brenna 
Lachy), Stacja paliw (Górki Wielkie), Delikatesy Centrum Sojka, Gminnej Bibliotece Publicznej (Urząd Gminy, II p.). Sklepy, kioski, pensjonaty 
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Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej
43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 34
tel. 33 853 62 85, kom. 504 039 392
e-mail: zbgk@brenna.org.pl

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

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

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

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

Wójt Gminy Brenna - Jerzy Pilch
W celu umówienia się na spotkanie prosimy o kontakt 
z sekretariatem: tel. 33 853 62 22, tel. 33 853-65-48 
fax: 33 853 63 70, e-mail: poczta@brenna.org.pl
 
Zastępca Wójta Gminy Brenna oraz Sekretarz 
Gminy Brenna - Krzysztof Majeran 
tel. (33) 8536222 w. 103 lub (33) 8536350
e-mail: sekretarz@brenna.org.pl

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

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

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

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

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

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

Ochotnicza Straż Pożarna:
43-438 Brenna ul. Wyzwolenia 75, tel. 33 853 65 85
43-438 Brenna ul. Leśnica 134, tel. 33 853 63 00
43-436 Górki Wielkie ul. Breńska 2, tel. 33 853 93 12

Ośrodek Zdrowia
43-438 Brenna ul. Leśnica 8, tel. 33 853 63 11
43-436 Górki Wielkie ul. Zalesie 3, tel. 33 8539182

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

Apteki
43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 34a, tel. 33 8169 736
43-438 Brenna ul. Wyzwolenia 77, tel. 33 853 64 64
43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 38b, tel. 33 8570073
43-436 Górki Wielkie ul. Zalesie 3, tel. 33 853 92 05
43-436 Górki Wielkie ul. Breńska 2, tel. 33 858 71 19
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