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Złote Gody w Gminie Brenna

50. Rocznica Śmierci Zofii Kossak 

Wypożyczalnia rowerów już czynna

W tym numerze:
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II Ekstremalna 
Droga Krzyżowa, 

str. 15OSP Górki Wielkie z nowym 
samochodem, str. 17

Od Redakcji
„I wtedy przyszedł maj, zamie-

szał…”, a raczej miejmy nadzieję 
przyniósł ze sobą same dobre wia-
domości i słoneczne dni. Uważany 
za najpiękniejszy miesiąc w roku 
niesie ze sobą pozytywne nasta-
wienie, gdyż co innego lepiej wpły-
wa na nasze samopoczucie, jak nie 
wyższa temperatura.

W związku z tym, że majówką 
na dobre rozpoczęliśmy sezon let-

ni, polecam Państwa uwadze tekst 
dotyczący imprez zaplanowanych 
w naszej gminie – naprawdę będzie 
się działo! Zupełnie nowe atrakcje 
w Parku Turystyki  m.in. stoły do 
ping ponga  oraz wypożyczalnia 
rowerów, a także nowy szlak tury-
styczny z pewnością zachęcą do ak-
tywnego spędzania wolnego czasu. 

Warto również poświęcić chwil-
kę i przeczytać artykuły związane 

z obchodami 50. rocznicy śmierci 
Zofii Kossak oraz z zorganizowaną 
w naszej gminie II Ekstremalną Dro-
gą Krzyżową. Zatem „Wieści” do rąk 
i ruszajmy na zielone łąki w poszu-
kiwaniu piękna przyrody, która na-
ładuje nasze akumulatory na cały 
najbliższy, miejmy nadzieję ciepły 
sezon.

 
  Sonia Gawlas 
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Szanowni Mieszkańcy Brennej i Górek
Na początku tego kolejnego spo-

tkania pragnę Wszystkich serdecz-
nie przywitać, pozdrowić i objąć 
każdego z Was życzliwym swoim 
spojrzeniem. Raduję się z osiągnięć, 
dobrych zamierzeń i twórczych ini-
cjatyw, które udało nam się zreali-
zować w ostatnim czasie. Pragnę 
również podziękować za wszystkie 
otrzymane życzenia świąteczne. Bar-
dzo cenię sobie okazaną życzliwość 
i nadzieję wskazującą na potrzebę 
pielęgnowania tych wartości, które 
stanowią naszą tożsamość i trady-
cję. Cieszę się, że spełniły się nasze 
marzenia o ciepłej i zielonej poświą-
tecznej wiośnie. Łaskawa i sprzyja-
jąca aura sprawiła, że zarówno rol-
nicze jak i ogródkowe prace polowe 
w większości udało się zrealizować. 
Pragnę przywołać przy tej okazji 
polskie przysłowie: „ciepły kwiecień, 
mokry maj – będzie zboże jako gaj”. 
Ale chciałoby się też, żeby kwiecień 
deszczem rosił i wiele owoców przy-
nosił. Właściwa i odpowiednia pogo-
da, na którą tak na prawdę nie mamy 
wpływu, odgrywa jednak istotną  
i ważną rolę w naszym codziennym 
życiu. 

Charakteryzując wydarzenia 
ostatnich tygodni, warto przy tej 
okazji wspomnieć o bardzo uroczy-
stych obchodach 50-tej rocznicy 
śmierci Zofii Kossak, które odbyły 
się w naszej gminie 9 kwietnia tego 
roku. Na grobie znanej polskiej pi-
sarki, przez wiele lat mieszkanki 
Górek Wielkich, wieniec w imieniu 
Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 
Andrzeja Dudy złożył Wicewojewoda 
Śląski Jan Chrząszcz. W uroczystości 
udział wzięli również Starosta Powia-
tu Cieszyńskiego Janusz Król oraz 
delegacje Muzeum Cieszyńskiego  
i Samorządowców Ziemi Cieszyń-
skiej. Po złożeniu kwiatów na cmen-
tarzu, w Centrum Kultury i Sztuki 
„Dwór Kossaków” odbyła się część 

konferencyjna, na której miałem 
przyjemność przywitać zaproszo-
nych gości. Miała miejsce także krót-
ka prezentacja poświęcona życiu  
i twórczości pisarki. 

Chciałbym również podzielić się 
z Państwem miłą i serdeczną atmos-
ferą towarzyszącą Międzynarodowej 
Konferencji podsumowującej 20 lat 
istnienia Euroregionu Śląsk Cieszyń-
ski, która odbyła się 22 kwietnia  
w Teatrze im. Adama Mickiewicza  
w Cieszynie. Wiele razy na łamach 
naszej gazetki wspominałem o róż-
nego rodzaju działaniach inwesty-
cyjnych w ramach Polsko-Czeskich 
funduszy transgranicznych - to wła-
śnie za sprawą wspomnianego Euro-
regionu. Szczególnie w obecnej ka-
dencji skuteczni jesteśmy jako gmina  
w pozyskiwaniu środków finanso-
wych w partnerstwie z czeskimi 
gminami: Bystrzycą i Piseczną. Nie 
sposób wymienić całej palety wspól-
nych działań. Najważniejszą z nich 
jest niewątpliwie remont budynku 
Starego Kina – obecnie Beskidzkie-
go Domu Zielin „Przytulia”, który jest 
odrestaurowany i wygląda okaza-
le. Następnie - siłownie zewnętrzne  
i tor rowerowy pumptrack są tego 
najlepszym przykładem. Pieniądze 
te pochodzą w ramach funduszy  
z budżetu Unii Europejskiej. W ksią-
żeczce prezentującej gminny budżet 
obrazkowy widnieje pozycja dotacji 
Unijnych, która na ten rok opiewa na 
kwotę prawie 5 milionów złotych. 

W miesiącu kwietniu miałem 
okazję i przyjemność spotkać się  
z mieszkańcami na zebraniach wiej-
skich, które odbyły się w Brennej, 
Górkach i Leśnicy. Myślę, że była to 
stosowna okazja aby przybliżyć Pań-
stwu zadania zrealizowane i te do re-
alizacji. Wszystkim bardzo dziękuję. 
Cenię sobie Państwa spostrzeżenia  
i cenne uwagi, dzięki którym wspól-
nie poprawiamy bezpieczeństwo 

i podnosimy jakość życia w naszej 
gminie. 

Pragnę również wspomnieć  
o kilku tematach realizowanych  
w ramach przyjętych na ten rok za-
dań budżetowych. Rozpoczęły się 
prace inwestycyjno-remontowe na 
drogach powiatowych, które reali-
zujemy wspólnie z Powiatem, dzięki 
bardzo dobrze układającej się współ-
pracy. Już udało się wykonać 500 
metrowy odcinek w Brennej Leśni-
cy. Przypomnę, że nową nawierzch-
nię uzyska droga na Szpotawice, na 
którą mieszkańcy tak długo czekali. 
Droga ta często uczęszczana jest 
przez rowerzystów i turystów. Prace 
tam już się rozpoczęły. Następnie fir-
ma przeniesie się na ulicę Bielską na 
Buczu, aby wykonać nowy asfalt aż 
do połączenia z Grodźcem. Planowa-
nych jest do remontu kilka naszych 
dróg gminnych, obecnie szukamy 
wykonawców, których pragniemy 
wyłonić w procedurze przetargowej. 
Dobiegają końca prace remontowe 
po ubytkach i zniszczeniach zimo-
wych. 

Oprócz inwestycji drogowych 
chciałbym Państwu zwrócić uwagę 
na duże zadanie jakie realizujemy  
w ramach szeroko pojętej termomo-
dernizacji Szkoły Podstawowej nr 2 
w Brennej. Na obiekcie przewidzia-
na jest również instalacja urządzeń 
wykorzystujących odnawialne źró-
dła energii. Rozpoczęliśmy już prace 
nad bardzo poważnymi zadaniami 
inwestycyjnymi związanymi z budo-
wą trzech odcinków wodociągów:  
w Leśnicy, w Górkach i na ul. Wiązo-
wej i Leśników w Brennej. 

Niektóre tematy sygnalizuję bar-
dziej hasłowo po to, aby szczegóło-
wo zapoznać się z nimi na łamach tej 
gazetki. Zatem życząc miłej lektury 
przesyłam serdeczne pozdrowienia.

  Jerzy Pilch   

Informacje/Wydarzenia

Z dniem 11 kwietnia 2018 r. na stanowisko Zastępcy Wójta Gminy Brenna został powołany  
Pan Dariusz Jakubiec. Od 2004 r. kieruje Wydziałem Inwestycji i Infrastruktury. Na chwilę obecną nowy 
Zastępca Wójta pełni jednocześnie funkcję Naczelnika Wydziału Inwestycji i Infrastruktury.
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50. rocznica śmierci Zofii Kossak
Uroczyste obchody 50-tej rocz-

nicy śmierci znanej polskiej pisarki, 
przez wiele lat mieszkanki Górek 
Wielkich, Zofii Kossak miały miej-

sce 9 kwietnia 2018r. Wieniec na jej 
grobie w imieniu Prezydenta Rzecz-
pospolitej Polskiej Andrzeja Dudy 
złożył Wicewojewoda Śląski Jan 
Chrząszcz. W uroczystości udział 
wzięli również Starosta Powiatu 
Cieszyńskiego Janusz Król,  Wójt 
Gminy Brenna Jerzy Pilch oraz dele-
gacje Muzeum Cieszyńskiego i Sa-
morządowców Ziemi Cieszyńskiej. 
Po złożeniu kwiatów w Centrum 
Kultury i Sztuki „Dwór Kossaków” 
odbyła się krótka konferencja po-
święcona życiu i twórczości pisarki.

Wójt Gminy Brenna Jerzy Pilch 
podczas spotkania zwrócił się do 
zaproszonych gości: „Pozwólcie, że 
podzielę się z Państwem wielką ra-
dością wynikającą z faktu tak donio-
słej i uroczystej oprawy obchodów 
50 rocznicy śmierci Zofii Kossak, 
która przypada właśnie dzisiaj. Ser-
decznie dziękuję wszystkim obec-
nym, cieszę się, że odpowiedzieli-
ście na zaproszenie organizatorów. 
Pragnę podziękować wszystkim 
delegacjom, które złożyły wieńce  
i kwiaty na grobie pisarki na czele 
z asystą żołnierzy składających wie-
niec w imieniu Pana Prezydenta RP 
Andrzeja Dudy. 

Szanowni Państwo! Charakter 
naszej Gminy kształtowany był i jest 
na wielu płaszczyznach i przez wie-
le wspaniałych osobistości. Zofia 

Kossak w 1923 r. po śmierci swojego 
męża wraz z synami przeniosła się 
na Śląsk Cieszyński do Górek Wiel-
kich. Przybyła do swoich rodziców 
tuż po debiucie literackim zatytuło-
wanym „Pożoga” i swoim talentem 
pisarskim, swoją osobowością, ak-
tywnie zaczęła dotykać i budować 
wiele wspomnianych płaszczyzn 
rozwoju naszej Gminy. Z perspekty-
wy Góry Bucze obserwowała życie 
w trudnych czasach Polski i wzmac-
niała w sobie wierność przekona-
niu, że „nie wolno zachowywać się 
biernie wobec zła”. Społeczeństwo 
szanowało ją za odważne głoszenie 
poglądów i stawanie w obronie po-
krzywdzonych i prześladowanych. 
Prowadziła intensywną działalność 
społeczną i kulturalną współpra-
cując z licznymi wydawnictwami 
i czasopismami. Praca społeczna 
nigdy nie przeszkadzała jej w kon-
tynuowaniu działalności pisarskiej. 
Łączenie barwnego obrazu rzeczy-
wistości z walorami przyrodniczo-
poznawczymi znajdowały uznanie 
nie tylko wśród znawców ale rów-
nież wśród dzieci i młodzieży. 

Uczyła wszystkich jak otaczają-
ce nas bogactwo natury może har-
monijnie kształtować osobowość,  
a wypływającą z przyrody - Siłę Na-
tury wykorzystać i wkomponować 
w działalność literacką.  

Jako gospodarz naszej Gminy 

pragnę w imieniu mieszkańców 
wyrazić wdzięczność, dumę i wiel-
ki szacunek do mądrości życia Zo-
fii Kossak, jej twórczości literackiej, 
która podbijała serca czytelników, 
budząc w nich coraz większe uzna-
nie dla kunsztu artystki. Cieszę się 
niezmiernie, że Gmina jako członek 
działającej Fundacji Zofii Kossak 
przyczynia się do realizacji celów 
statutowych i działalności progra-
mowej prowadzonej w Centrum 
Kultury i Sztuki „Dwór Kossaków”. 
Głównym jej celem jest kontynu-
acja ideałów, jakimi kierowała się 
słynna pisarka. 

Na koniec nie sposób zwrócić 
Państwu uwagę na przyjaźń jaka za-
wiązała się tutaj, właśnie w Górkach 
z Aleksandrem Kamińskim, twórcą 
polskiego ruchu zuchowego, póź-
niejszego żołnierza AK i pedago-
ga. To właśnie tutaj swoje ostat-
nie wakacje spędzili Alek, Zośka  
i Rudy – harcerze Szarych Szere-
gów, bohaterowie książki Aleksan-
dra Kamińskiego „Kamienie na sza-
niec”, których tragiczne pokolenie  
w większości nie doczekało życia  
w wymarzonej, wolnej i sprawiedli-
wej Polsce. 

Szanowni Państwo, Panie Wo-
jewodo, jeszcze raz serdecznie 
dziękuję za wszystkie starania po-
magające i wspierające to miejsce,  
a wzorem niech będzie ówczesny 
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Wojewoda Śląski Michał Grażyński, 
który dzięki nieocenionemu wspar-
ciu był entuzjastą, propagatorem 
harcerstwa i całej spuścizny Zofii 
Kossak i Aleksandra Kamińskiego.”

Po wystąpieniu Wójta wnuczka 
pisarki – Anna Fenby Taylor opo-
wiedziała gościom o swoich wspo-
mnieniach związanych z babcią. 
Nie zabrakło również programu ar-
tystycznego w wykonaniu nauczy-
cieli Państwowej Szkoły Muzycznej 
w Cieszynie. Uroczystość poprowa-
dziła Katarzyna Raszka-Sodzawicz-
ny. 

Życiorys Zofii Kossak, opra-
cowanie - Diana Pieczonka-Giec 
(kustosz Oddziału Muzeum Zofii 
Kossak-Szatkowskiej w Górkach 
Wielkich).

Podczas jubileuszowych uro-
czystości 700-lecia Skoczowa  
w 1967 roku Zofia Kossak w swoim 
przemówieniu powiedziała: „Przy-
wiązałam się gorąco do tej ziemi. 
Zostałam i pozostanę jej dzieckiem 
adoptowanym. Tu przeżyłam nową 
młodość i nową miłość. Tu płynęły 
lata szczęścia małżeńskiego, naro-
dziny dwojga dzieci (...). Nie brakło 
okresów bolesnych. Straciłam naj-
starsze dziecko, potem śmierć ojca. 
Lecz czyż życie może się obyć bez 
łez? Wojna, wygnanie, tęsknota do 
Górek. Powrót. Oby tu pozostać do 
końca...”

Zofia Kossak urodziła się 10 
sierpnia 1889 roku w Kośminie na 
Lubelszczyźnie, jako córka Tade-
usza Kossaka i Anny z Kisielnickich. 

Pochodziła ze słynnego rodu mala-
rzy – była pierwszą wnuczką Juliu-
sza Kossaka i bratanicą Wojciecha. 
Dorastała pod zaborem rosyjskim. 
Dwór w Kośminie był miejscem uro-
dzenia pisarki i jej domem rodzin-
nym przez ponad 20 lat. W 1907 roku 
został zniszczony w wyniku pożaru  
i wkrótce potem odbudowany. Jed-
nak ze względu na działalność spo-
łeczną i polityczną Tadeusza Kos-
saka, rodzice Zofii Kossak w 1911 
roku sprzedali majątek i przenieśli 
się na Wołyń, gdzie wydzierżawili 
od hrabiów Potockich wieś Skow-
ródki. Zofia Kossak mieszkała tam 
z rodzicami do 1915 roku, kiedy to 
wyszła za mąż za Stefana Szczuckie-
go, administratora majątku Nowo-
sielica. Domek w Nowosielicy był 
pierwszym samodzielnym miesz-
kaniem pisarki i miejscem urodze-
nia jej synów- Juliusza i Tadeusza. 
Wydarzenia towarzyszące rewolucji 
bolszewickiej zmusiły Zofię Kossak 
do opuszczenia dotychczasowego 
domu i rozpoczęcia tułaczego życia. 
Po zakończeniu działań wojennych 
przez kilka lat przebywała u swojej 
ciotki we Lwowie, gdzie w formie 
pamiętnika spisała swoje przeżycia 
związane z rewolucją bolszewicką. 
Pożoga – wspomnienia z Wołynia 
1917-1919, ukazała się drukiem  
w 1922 roku, ujawniając nieprze-
ciętny talent literacki autorki.

Po utracie dobytku na Wołyniu 
Tadeusz Kossak z żoną wydzierża-
wili dwustuletni dwór w Górkach 
Wielkich na Śląsku Cieszyńskim.  

W 1923 roku – po śmierci męża –  
u rodziców zamieszkała Zofia Kos-
sak z synami. Po latach wspominała 
swoje zauroczenie ziemią cieszyń-
ską: Cudnyż mi się wydawał ten 
kraj. (…) Obyczaj panował stary (…) 
Ludzie pogodni, życzliwi, mówi-
li gwarą pełną staropolskich słów. 
(…) Poznać ten kraj, a nie pokochać 
go, byłoby niemożliwe.

W 1925 roku Zofia Kossak po-
nownie wyszła za mąż za Zygmun-
ta Szatkowskiego – oficera Wojska 
Polskiego. W 1926 roku urodził się 
syn Witold, a dwa lata później cór-
ka Anna. Mimo, że pisarka uważała 
okres górecki za najszczęśliwszy  
w życiu, również wtedy doświad-
czyła rodzinnych tragedii. W maju 
1926 roku na skutek szkarlatyny 
zmarł nagle jej pierworodny syn, 
dziewięcioletni Julek Szczucki, na-
tomiast w lipcu 1935 roku odszedł 
ukochany ojciec – Tadeusz Kossak. 

Powodzenie Pożogi przekonało 
ją do zajęcia się twórczością literac-
ką. W Górkach Wielkich powstało 
ponad dwadzieścia powieści, mię-
dzy innymi trylogia Krzyżowcy, Król 
trędowaty, Bez oręża. Zofia Kossak 
pisała również dla dzieci, w 1926 
roku ukazały się Kłopoty Kacperka 
góreckiego skrzata. Książki pisarki 
zdobywały coraz większy rozgłos  
i uznanie, a sama autorka otrzy-
mała liczne nagrody i wyróżnienia, 
m.in. Złoty Krzyż Zasługi na polu 
literatury, czy Złoty Wawrzyn Aka-
demicki Polskiej Akademii Litera-
tury. Ziemia cieszyńska stała się dla 
Zofii Kossak ukochanym miejscem 
na ziemi, „małą ojczyzną” z wyboru. 
Choć okresowo mieszkała z mężem  
w Katowicach, a później w War-
szawie, zawsze wracała do Górek. 
Dom górecki był otwarty dla licz-
nych gości, bywali w nim m. in. stryj 
Zofii - Wojciech Kossak z rodziną, 
Stanisław Ignacy Witkiewicz – Wit-
kacy, Melchior Wańkowicz, Maria 
Dąbrowska czy Aleksander Kamiń-
ski. 

W sierpniu 1939 roku na wieść  
o powszechnej mobilizacji, w oba-
wie przed spodziewaną inwazją 
wojsk niemieckich, Zofia Kossak  
z rodziną opuściła Górki Wielkie, 
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wyjeżdżając do Warszawy. Mąż pi-
sarki, Zygmunt Szatkowski jeszcze 
podczas kampanii wrześniowej do-
stał się do niewoli niemieckiej – zo-
stał umieszczony w obozie jeniec-
kim Murnau, gdzie przebywał aż do 
1945 roku. Zofia Kossak od począt-
ku wojny była poszukiwana przez 
gestapo, mimo to stała się jedną 
z najbardziej aktywnych postaci 
warszawskiej konspiracji. Działała 
w organizacji katolickiej Front Od-
rodzenia Polski, pisząc artykuły dla 
konspiracyjnych gazet, była współ-
założycielką Rady Pomocy Żydom 
„Żegota”. 

W 1943 roku pisarka pod fałszy-
wym nazwiskiem została zesłana 
do obozu koncentracyjnego KL Au-
schwitz II-Birkenau, gdzie pół roku 
wcześniej został zamordowany jej 
syn –Tadeusz Szczucki. W kwietniu 
1944 roku Zofia Kossak została zde-
konspirowana i przekazana w ręce 
gestapo. Po brutalnych przesłucha-
niach otrzymała wyrok śmierci, ale 
dzięki staraniom polskiego podzie-
mia wyszła na wolność tuż przed 
wybuchem Powstania Warszaw-
skiego. Pisała artykuły do powstań-
czej prasy, równocześnie opiekując 
się umierającą matką. W Powstaniu 
na Starym Mieście walczyły dzie-
ci pisarki – szesnastoletnia Anna  
i osiemnastoletni Witold.

Po zakończeniu walk Zofia Kos-
sak z córką schroniły się w Czę-
stochowie. Tam powstała książka  
„Z otchłani”, zawierająca przeżycia  
i refleksje pisarki z pobytu w obo-
zie. 

W sierpniu 1945 roku Zofia Kos-
sak wyjechała z kraju do Wielkiej 
Brytanii. Szansę na szybki powrót 
do Polski przekreśliło wycofanie 
książek pisarki z obiegu i obwołanie 
ją wrogiem ustroju. 

Początkowo Zofia Kossak miesz-
kała w Londynie, angażując się  
w działalność charytatywną dele-
gatury PCK. Ze względu na zły stan 
zdrowia Zygmunta Szatkowskie-
go małżeństwo przeniosło się do 
Kornwalii. Na wsi w Trossell przez 
dziesięć lat prowadzili farmę, utrzy-
mując się z hodowli zwierząt. Praca 
fizyczna była wyczerpująca i cza-
sochłonna, ograniczała działalność 
literacką. Przemiany polityczne  
w Polsce oraz rozpoczęcie wydawa-
nia książek Zofii Kossak przez PAX 
przyczyniły się do podjęcia decyzji 
o powrocie do kraju. 

Gdy w 1957 roku Zofia Kossak 
wróciła do Polski, bardzo chciała 
ponownie zamieszkać w Górkach. 
Po powrocie mówiła: Wróciłam pod 
zielony Beskid, który mnie urzekł  
i do ludu, który ukochałam. Powrót 
do ukochanych stron jest tak wielką 
łaską Bożą, że nic już w życiu lep-
szego człowieka spotkać nie może.

Niestety, dwór został doszczęt-
nie zniszczony w wyniku pożaru  
w maju 1945 roku. Ocalał jednak 
stojący w pobliżu domek ogrodni-
ka, w którym po remoncie zamiesz-
kali państwo Szatkowscy. Ostatni 
dom pisarki był nie tylko miejscem 
pracy twórczej, lecz także rado-
snych wakacyjnych pobytów dzieci 
i wnuków, na stałe mieszkających za 

granicą. Po powrocie do kraju Zofia 
Kossak poświęciła się pracy literac-
kiej. Wiele czasu zajęły jej spotka-
nia autorskie z czytelnikami, któ-
re odbywały się na terenie całego 
kraju. Radość z przebywania wśród 
rodaków przyćmiewały problemy 
dnia codziennego: pogarszający się 
stan zdrowia, troska o opał, kłopoty  
z cenzurą. W 1964 roku Zofia Kossak 
podpisała List 34 będący protestem 
pisarzy i intelektualistów polskich 
przeciw ograniczeniu przydziału na 
druk książek i czasopism oraz za-
ostrzeniu cenzury prasowej. W 1966 
roku po raz kolejny naraziła się rzą-
dzącym, odmawiając przyjęcia Na-
grody Państwowej I Stopnia z po-
wodów religijnych i patriotycznych. 

Zofia Kossak mieszkała w Gór-
kach do końca życia. Zmarła 9 
kwietnia 1968 roku w szpitalu  
w Bielsku-Białej. Zgodnie ze swoją 
wolą została pochowana na miej-
scowym cmentarzu. Pragnąc, aby 
przykład jej życia i twórczość mo-
gły nadal służyć społeczeństwu,  
a szczególnie młodym pokoleniom, 
mąż pisarki – Zygmunt Szatkowski 
– powołał do istnienia Muzeum Zo-
fii Kossak-Szatkowskiej, mieszczące 
się w jej ostatnim domu. W 1998 
roku w Górkach Wielkich z inicja-
tywy dzieci pisarki – Anny Bugnon 
Rosset i Witolda Szatkowskiego 
oraz gminy Brenna powstała Fun-
dacja imienia Zofii Kossak. Od 2011 
roku jej siedzibą są zrewitalizowane 
ruiny góreckiego dworu, obecnie 
Centrum Kultury i Sztuki Dwór Kos-
saków.
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Pary na medal

Kolejne pary małżeńskie z Gmi-
ny Brenna zostały uhonorowane 
przez Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej medalami „Za długolet-
nie pożycie małżeńskie”. 27 marca  
w Restauracji Beskid świętowano 
złote, diamentowe i żelazne gody.

Przy wspólnym stole uczestni-
cy uroczystości dzielili się wspo-
mnieniami, a także receptami na 
udane pożycie małżeńskie. Te na-
dal zakochane w sobie pary brały 
ślub w czasach, gdy telewizja była 
tylko czarno-biała, a o telefonach 
komórkowych nikt nawet nie śnił. 
Każdy kolejny spędzony w związku 
małżeńskim rok, ma swoją własną 
nazwę. Obchodzimy więc rocznice: 
1 – papierowa, 2 – bawełniana, 3 – 
skórzana ,4 - kwiatowa lub owoco-
wa, 5 – drewniana, 6 - cukrowa lub 
żelazna, 7 - wełniana lub miedziana, 
8 - spiżowa, brązowa lub blaszana, 
9 - gliniana lub generalska, 10 - cy-
nowa lub aluminiowa, 11 – stalowa, 
12 - płócienna, jedwabna lub lnia-
na, 13 – koronkowa, 14 - kości sło-
niowej, 15 - kryształowa lub szkla-
na, 20 – porcelanowa, 25 – srebrna, 
30 – perłowa, 35 – koralowa, 40 – 
rubinowa, 45 – szafirowa, 50 – zło-
ta, 55 - szmaragdowa lub platyno-
wa, 60 – diamentowa, 65 – żelazna, 
70 – kamienna, 75 – brylantowa, 80 
– dębowa.

21 par obchodziło 50. rocznicę 
zawarcia związku małżeńskiego, 6 
mogło pochwalić się 60. letnim sta-
żem, a 3 pary sakramentalne „tak” 
powiedziały sobie już 65 lat temu. 
Piękne słowa, a zarazem życzenia,  
w stronę gości skierował wójt gminy 

Brenna Pan Jerzy Pilch. Nie zabrakło 
również programu artystycznego 
przygotowanego na tą okazję przez 
członków Dziecięcego Zespołu Re-
gionalnego „Mała Brenna”. Dzielne 
zuchy pod kierownictwem Pani Ani 
Musioł przedstawiły krótki występ 
artystyczny, który nie tylko wywołał 
falę uśmiechu na twarzach małżon-
ków, ale również został nagrodzony 
gromkimi brawami.

Raz jeszcze wszystkim Jubilatom 
składamy serdeczne gratulacje i ży-
czymy dalszych, wspólnych lat ży-
cia w zdrowiu i miłości.    

  Sonia Gawlas

Złote Gody Świętowali:
Stanisława i Józef Dutka
Emilia i Jan Dutka
Małgorzata i Antoni Garbaciok
Olga i Kazimierz Heller
Zofia i Artur Hojdysz
Zofia i Jan Jarząbek
Helena i Wilhelm Jaworski
Irena i Jan Konieczny

Jadwiga i Stanisław Marsula
Anna i Adolf Mojeścik
Wanda i Józef Moskała
Maria i Jan Pasterny
Helena i Jan Patryło
Krystyna i Juliusz Pędzik
Maria i Karol Pietrzyk
Krystyna i Józef Podżorscy
Helena i Jerzy Pradella
Helena i Rudolf Sikora
Zofia i Alojzy Staniek
Stefania i Henryk Wierzgoń
Helena i Wilhelm Zilińscy 

Diamentowe Gody Świętowali:
Marta i Adolf Cieślar
Małgorzata i Józef Kacprzak
Otylia i Jan Kawik
Waleria i Jan Kotorc
Janina i Józef Krzyścin
Anna i Jan Pietrasina

Żelazne Gody Świętowali:
Zofia i Ludwik Kuczera
Irena i Rudolf Madzia
Irena i Jerzy Pociecha
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Uroczystości na Płachcioku
W Ośrodku Spotkań i Formacji 

Archidiecezji Katowickiej im. św. Ja-
dwigi Śląskiej w Brennej na Płach-
cioku, 21 kwietnia miała miejsce 
podniosła uroczystość. Swoje 70 
urodziny oraz 45 rocznicę Święceń 
Kapłańskich świętował ks. kanonik 
Emanuel Olschar, który był bardzo 
zaangażowany w pozyskiwanie 
funduszy na budowę wspomniane-
go Ośrodka Rekolekcyjnego. Mszę 
świętą dziękczynną odprawił ks. 
abp. Wiktor Skworc. Na uroczysto-
ści obecny był Wójt Gminy Brenna 
Jerzy Pilch, który w imieniu wszyst-
kich mieszkańców złożył na ręce 
księdza Olschara list gratulacyjny.   

Sonia Gawlas
Fotografie: Wojciech Tatka

Czcigodny Jubilat,

 Ksiądz kanonik Emanuel Olschar

Drogi Księże Jubilacie!

Pan posłał Cię 45 lat temu, abyś jako Nauczyciel, Kapłan i Pasterz 

wypełniał swoje posłannictwo w Jego winnicy.

Za te lata Twojej ofiarnej pracy z całego serca Bogu i Tobie dziękujemy.

Dołączamy także gorące życzenia  z okazji 70 rocznicy urodzin, by Chrystus Najwyższy Kapłan wciąż

obdarzał Księdza Kanonika swoimi łaskami.

Modlimy się, dzisiaj by Bóg błogosławił Tobie oraz umacniał nieustannie swoją łaską i pokojem. 

Niech przedłuża lata Twojego życia, darzy zdrowiem i pozwoli jak najowocniej 

dalej służyć budowaniu Królestwa Bożego na ziemi. 

       Szczęść Boże!

	 	 	 	 	 	 	 Z	wyrazami	głębokiego	szacunku	i	poważania

	 	 	 	 	 	 	 Wójt	Gminy	

	 	 	 	 	 	 	 Jerzy	Pilch
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Będzie się działo! 

Jak głosi hasło - „Brenna siła 
natury” gmina stawia na przyrodę. 
Ale czy to wszystko co ma do za-
oferowania? Absolutnie nie! Poza 
licznymi ścieżkami i szlakami tury-
stycznymi, z których roztaczają się 
najpiękniejsze panoramy Beskidu 
Śląskiego, bogactwem flory i fauny 
oraz czystą rzeką Brennicą, bardzo 
ważnym elementem oferty Gminy 
Brenna są wydarzenia kulturalne. 

Z roku na rok zarówno wśród 
mieszkańców jak i turystów obser-
wowany jest trend wzrostu zain-
teresowania wydarzeniami skiero-
wanymi do rodzin z dziećmi oraz 
sportowców. Z tego też powodu 
oferta kulturalna i rozrywkowa 
gminy nie tylko bazuje na stałych, 
sprawdzonych już imprezach dla 
tego typu odbiorców, ale wciąż 
wzbogaca się o nowe, ciekawe 
propozycje. Widocznym zmianom 
ulega również wyposażenia w infra-
strukturę kulturalną i rozrywkową, 
dzięki czemu w Brennej jak i w Gór-
kach skorzystać można z szerokie-
go wachlarza propozycji spędzania 
wolnego czasu latem oraz zimą.

Każdego roku sezon letni rozpo-
czyna się Majówką. 3 maja podczas 
„Dnia Czeskiego” w amfiteatrze go-
ścić będziemy sąsiadów zza połu-
dniowej granicy. Na scenie nie za-
braknie występów kapel, orkiestr  
i zespołów dziecięcych, a w strefie 
sportowo-rekreacyjnej zawodów 
sprawnościowych dla dzieci i do-
rosłych. Dwa dni później „Majówkę 
Śląską” rozkręcą znani ze szklanego 
ekranu: Mirosław Szołtysek oraz ze-
spół „Baba z chłopym”.

Tradycyjnie w czerwcu dla naj-
młodszych i ich rodziców wie-
le atrakcji przewidziano podczas 
Dnia Dziecka i Pikniku Rodzinnego  

w Brennej oraz Pikniku pod Buczem 
w Górkach, na którym wystąpią 
Elektryczne Gitary. W najdłuższą 
noc w roku – „Noc Świętojańską”, 
scenę breńskiego amfiteatru opa-
nują finaliści programu Must be the 
Music – zespół InoRos, grający mu-
zykę folkowo – rokową. 

Lipcowa propozycja kulturalna 
zaspokoi nawet najbardziej wyma-
gających. Wszystko za sprawą wy-
darzeń, na które ściągają do Bren-
nej tłumy z całego kraju. Pierwsza 
sobota miesiąca należeć będzie do 
fanów muzyki folk-metalowej. Pod-
czas szóstej już odsłony Słowiań-
skiej Nocy nie zabraknie gwiazd  
z Chin, Rosji i Polski. Na dwa dni Park 
Turystyki zamieni się wioskę opa-
nowaną przez walecznych wojów, 
a każdy kto do niej zawita będzie 
miał okazję zobaczyć jak wygląda 
życie codzienne w średniowiecznej 
osadzie. Na gości czekają pokazy 
rzemiosła, prezentacje opancerze-
nia i uzbrojenia, inscenizacje bitew 
i pojedynków wojów oraz konkur-
sy sprawnościowe. Zupełnie inna 
propozycja, tym razem dla fanów 
nowoczesnych brzmień, będzie 
miała miejsce w ostatnią sobotę 
lipca. Podczas Disco Party zagrają 
artyści znani bardziej tej młodszej 
części publiczności. Na scenie amfi-
teatru wystąpią Kalvi i Remi, twórcy 
przeboju Explosion oraz LCHP, czyli 
Letni Chamski Podryw, podbijający 
listy licznymi parodiami i takimi hi-
tami jak Czinkłaczento. 

Sporą dawkę dobrego humoru 
zafunduje w sierpniu tegoroczna 
Gwiazda Wakacji – Kabaret Smile. 
Dreszczyku rywalizacji dostarczą 
Mistrzostwa Drwali Beskidzkich,  
a na sam koniec wakacji Brenna za-
prasza na jedyne takie w regionie 
Dożynki Ekumeniczne, w ramach 
których odbędzie się również Mię-
dzynarodowy Studencki Festiwal 
Folklorystyczny.

Przez całe wakacje gmina nie 
zapomina o najmłodszych. Jak co 
roku, z racji ogromnego zainte-
resowania tego typu inicjatywą,  

w piątkowe popołudnia Park Tury-
styki stanie się sceną Plenerowych 
Teatrów. Ciekawą propozycją dla 
bardziej aktywnych będą zapewne 
zorganizowane wycieczki górskie: 
do Krzyża Zakochanych, Szlakiem 
II Wojny Światowej, Bajkowym Szla-
kiem Utopca oraz po Górze Bucze. 

Planowane jest również otwar-
cie w Brennej „Przytuli”, czyli Be-
skidzkiego Domu Zielin. Projekt za-
kłada powstanie miejsca - produktu 
obejmującego stworzenie całorocz-
nej infrastruktury udostępniającej 
dziedzictwo Beskidu Śląskiego.  
W nowo powstałym obiekcie pre-
zentowane będzie endogeniczne 
dziedzictwo przyrodnicze poświę-
cone beskidzkiej roślinności, zio-
łom oraz krajobrazowi. Specjalne 
miejsce w ekspozycji zostanie po-
święcone obrzędowości górali ślą-
skich związanej z cyklami pór roku 
lub wykorzystaniem motywów 
przyrodniczych w kulturze ludowej. 
W „Przytuli” planowane jest rów-
nież zorganizowanie sierpniowego 
„Święta Ziół”.   

Znana jest również oferta wa-
kacyjna Centrum Kultury i Sztuki 
„Dwór Kossaków” w Górkach Wiel-
kich. Na przełom lipca i sierpnia 
zaplanowano Międzynarodowy 
Plener Rzeźbiarzy, czyli wydarze-
nie skupiające osoby, których łączy 
pasja i zamiłowanie do pracy wśród 
zapachu drewna, odgłosów pra-
cujących pił mechanicznych, dłut  
i siekier. Dzieła powstające w trak-
cie pleneru inspirowane są twór-
czością Zofii Kossak. Gwiazdą Let-
niego Koncertu u Kossaków będzie 
wokalista Krzysztof Kiljański two-
rzący w estetyce pop-jazzowe, zna-
ny z przeboju „Prócz Ciebie nic”.

Gmina Brenna zaprasza, zarów-
no dzieci jak i dorosłych, biernych  
i aktywnych, na pełen atrakcji sezon 
letni 2018. 

  Sonia Gawlas
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Beskidzki Dom Zielin „Przytulia”
Termin otwarcia Domu Zie-

lin jest od jakiegoś czasu jednym 
z głównym pytań, nurtujących  
mieszkańców naszej gminy? Cieszy-
my się, że zainteresowanie „Przytu-
lią” jest spore, że się interesujecie,  
a miejsce, które dopiero powsta-
je już jest przez Was zauważane 
i w jakiś sposób istotne. Nieste-
ty, dokładna data jeszcze nie jest 
określona, oczywiście co jakiś czas 
pojawiają się szacunkowe terminy, 
ale nie są one na tyle pewne, aby je 
powtarzać. Są procedury, postępo-
wania, których nie można pominąć, 
a które są niezmiernie ważne, to od 
nich wszystko jest uzależnione. 

Jednak warto zauważyć, że ko-
lejny krok, zbliżający, nas do tego 
wielkiego dnia, został wykonany. 
Mianowicie został zakończony od-
biór budynku. Firma budowlano-
remontowa zrealizowała swoje 
zadanie, i jedna z najważniejszych 
i najtrudniejszych części projektu 
została zakończona. Część osób, 
która miała okazję wejść do środ-

ka, jest zaskoczona. A to dlatego, że 
stary, zabytkowy budynek, na który 
patrzymy z zewnątrz, ma nowocze-
sne wnętrza. Nie powoduje to jed-
nak dysonansu, wręcz przeciwnie, 
bardzo dobrze ze sobą współgra. 
Beskidzki Dom Zielin już zachwyca, 
wielu z Was mówi nam jak pięknie 
wygląda wyremontowany budynek, 

jak interesująco wyróżnia się po-
śród zabudować w centrum naszej 
wsi. Możemy obiecać, że będzie co-
raz piękniej. Prosimy jednak o jesz-
cze trochę cierpliwości. 

     Dorota Greń-Grajewska
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Beskidy na rowerze

Ośrodek Promocji, Kultury  
i Sportu Gminy Brenna wraz z Re-
gionalną Radą Rozwoju i Współpra-
cy z Trzyńca przystąpił do realiza-
cji projektu „Beskidy na rowerze”, 
dzięki któremu miłośnicy kolarstwa 
górskiego będą mogli skorzystać  
z szeregu udogodnień przygotowa-
nych specjalnie dla nich.

W ramach projektu stworzono 
wypożyczalnie rowerów działającą 
w Parku Turystyki w Brennej, która 
umożliwi turystom wyprawy rowe-
rowe po istniejących trasach MTB. 
Na cyklistów czekają rowery gór-
skie: damskie i męskie oraz dziecię-
ce, a dla najmłodszych dostępne są 
foteliki. Wszystko to pozwala na za-
planowanie rodzinnych wycieczek 
rowerowych po malowniczej gmi-
nie Brenna i okolicznych miejsco-
wościach. Od 3 maja br. zapraszamy 
wszystkich chętnych do skorzysta-
nia z wypożyczalni.

Dodatkowo w Parku Turystyki 
zlokalizowana zostanie stacja na-
prawcza, która umożliwi wykonanie 
drobnych napraw swojego sprzętu.

Planuje się również stworzenie 
map zawierających trasy rowerowe 
łączące się z istniejącymi już ścież-
kami w Ustroniu, Istebnej czy na 
terenie Czech i Słowacji. Długość 
i stopień trudności dostosowane 
będą zarówno dla zawodników 
MTB, jak również odpowiednie dla 
amatorów preferujących rodzinne 
wycieczki. Umożliwią one cykli-
stom szczegółowe zaplanowanie 
wypraw, nie pomijając najciekaw-
szych atrakcji oraz widokowych 
szczytów zwłaszcza, że zawarty  
w niej profil wysokościowy i dokład-
ny opis, ułatwi dopasowanie trasy 
do własnych możliwości i kondycji. 
Mapy będą dostępne w: Informacji 
Turystycznej w Brennej, Parku Tu-

rystyki w Brennej, Informacji Tury-
stycznej w Trzyńcu, siedzibie Regio-
nalnej Rady Rozwoju i Współpracy 
z Trzyńca, Informacji Turystycznej  
w Ustroniu, obiektach noclegowych 
i gastronomicznych w regionie.

Projekt zakłada organizację 
dwóch imprez rowerowych. Pierw-
sza to Uphill  MTB Beskidy, która ma 
zasięg międzynarodowy i jest orga-
nizowana na terenie Polski, Czech 
i Słowacji. Skupia zawodników  
i sympatyków wyczynowej jazdy 
po trudnych terenach górzystych. 
21 lipca 2018r. na starcie zawodów 
staną zarówno profesjonaliści, jak 
i amatorzy rywalizacji na dwóch 
kółkach. Szczegółowe informacje 
dostępne są na uphillmtb.pl. Kolej-
ne zaplanowane wydarzenie to Ro-
dziny Rajd Rowerowy, który odbę-
dzie się 30 czerwca 2018r. Jak sama 
nazwa wskazuje impreza ta ma na 
celu promowanie aktywnego wy-
poczynku w rodzinnym gronie.

Całość działań uwieńczona bę-
dzie na filmie promocyjnym, na 
którym znajdzie się relacja z im-
prez rowerowych: Uphill MTB oraz 
Rodzinnego Rajdu Rowerowego, 
trasy rowerowe, powstała wypoży-
czalnia rowerów. Film ten pokaże 
jak w ostatnim czasie gmina Brenna 
wzbogaciła się o nowe udogodnie-

nia dla rowerzystów.
Regionalna Rada Rozwoju  

i Współpracy w Trzyńcu stworzy  
w ramach tego projektu darmową 
aplikację mobilną z trasami rowe-
rowymi pogranicza polsko-cze-
skiego. Aplikacja dostępna będzie 
na Google Play w języku polskim 
i czeskim, a informacje z linkiem 
umieszczone na stronach interne-
towych: www.tesinskeslezko.cz, 
www.mtbbeskydy.cz, rowerybren-
na.pl, www.brenna.org.pl. 

Projekt „Beskidy na rowerze” 
współfinansowany ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego – Program Interreg V-A 
Republika Czeska-Polska w ramach 
Funduszu Mikroprojektów Eurore-
gionu Śląsk Cieszyński - Těšínské 
Slezsko i budżetu państwa RP. 

Projekt  „Beskydy na kole” spo-
lufinancovaný z prostředků Evrop-
ského Fondu pro Regionální Roz-
voj - Programu Interreg V-A Česká 
republika - Polsko v rámci Fondu 
mikroprojektů Euroregionu Śląsk 
Cieszyński - Těšínské Slezsko a stát-
ního rozpočtu PR.

 Informacja Turystyczna
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Szlak II Wojny Światowej

KOTARZ  ARENA,  KOTARZ  ENEO

Z myślą o pasjonatach historii 
powstał nowy produkt turystycz-
ny - „Szlak II Wojny Światowej”. 
Chętnych poszukiwaczy wojen-
nych śladów w Brennej, zaprasza-
my na wędrówkę żółtym szlakiem 
prowadzącym ze Starego Gronia 
do Brennej Leśnicy i dalej na Orło-
wą. Z kolei samo dojście do pozo-
stałości bunkrów tzw. ziemianek:  
„W Grapach” oraz w „Diablim Młynie” 
oznaczono niebiesko-białymi zna-
kami. Odkrywanie i utrwalenie śla-
dów przeszłości ułatwią znajdujące 
się na trasie cztery tablice informa-
cyjne. Pierwsza z nich usytuowana 
jest w pobliżu Szkoły Podstawowej 
w Brennej Leśnicy i zapoznaje nas 
z działalnością partyzantów z Bren-
nej oraz sowieckich spadochronia-
rzy. Kolejne tablice zamontowane 
przy bunkrach: „Diabli Młyn” oraz 
„W Grapach” opowiadają historię 
powstania tych ziemianek i rozgry-

wających się w pobliżu nich poty-
czek partyzantów z hitlerowską ar-
mią. Ostatnia z tablic zlokalizowana 
jest w pobliżu szczytu Orłowej  
i opisuje dramatyczne losy miesz-
kańców Brennej i jeńców włoskich. 

W ramach promocji szlaku zor-
ganizowano spotkanie z histo-
rykiem Wojciechem Grajewskim 
oraz wycieczkę górską do bunkra  

„W Grapach” i na Orłową. 
Wytyczenie nowego szlaku stało 

się możliwe, dzięki zaangażowaniu 
Nadleśnictwa Ustroń, za co serdecz-
nie dziękujemy. 

    
 Informacja Turystyczna

Z A P R O S Z E N I E

Zespół Projektowy Kotarz Arena - Centrum Aktywnego Wypoczynku
wraz z Wójtem Gminy Brenna

zapraszają mieszkańców gminy Brenna i zainteresowane osoby oraz firmy
na okolicznościowe spotkanie plenerowe.

Spotkanie odbędzie się w dniu 25 maja 2018 r. o godz. 17,00
w sąsiedztwie Karczmy Skalica.

Przedmiotem konsultacji będzie zapoznanie uczestników spotkania 
z aktualnym stanem realizacji projektu: Beskidzkie Centrum Narciarstwa –

  Kotarz Arena - Centrum Aktywnego Wypoczynku.
Przewidziane są wystąpienia członków zespołu projektowego, 

władz gminy i powiatu oraz dyskusja.

Dla uczestników zapewniamy poczęstunek.
Oczekujemy na liczny udział mieszkańców gminy w spotkaniu.
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Dotacje na usuwanie azbestu

Nie śmieć!

Informujemy, że właściciele 
nieruchomości położonych na te-
renie Gminy Brenna mogą składać 
wnioski o udzielenie dotacji na 
usunięcie wyrobów zawierających 
azbest. Zasady oraz warunki przy-
znania dotacji określa Uchwała Nr 
XXVI/308/18 Rady Gminy Brenna 
z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie 
przyjęcia Regulaminu udzielenia 
dotacji celowej ze środków budżetu 
Gminy Brenna na realizację przed-
sięwzięć związanych z usunięciem 
wyrobów azbestowych z terenu 
Gminy Brenna oraz Zarządzenie nr 
29/2018 Wójta Gminy Brenna z dnia 
20 marca 2018 r. w sprawie okre-
ślenia wzorów wniosków do Regu-

laminu udzielenia dotacji celowej 
ze środków budżetu Gminy Brenna 
na realizację przedsięwzięć związa-
nych z usunięciem wyrobów azbe-
stowych z terenu Gminy Brenna. 

Dotacja jest przyznawana oso-
bom fizycznym, osobom prawnym 
oraz przedsiębiorcom. Polega na 
jednorazowym i kompleksowym 
usunięciu wyrobów azbestowych tj. 
obejmującym demontaż, transport 
i utylizację odpadów azbestowych, 
z całego obiektu budowlanego. Wy-
sokość dotacji wynosi 60% kosztów 
kwalifikowanych, jednak nie więcej 
niż 3 000 zł. Kosztami kwalifikowa-
nymi są wydatki poniesione w roku, 
w którym została udzielona dotacja 

na demontaż, transport i utylizację, 
udokumentowane rachunkiem lub 
fakturą. 

Osoby zainteresowane zaprasza-
my do zapoznania się z Regulami-
nem. Szczegółowe informacje moż-
na uzyskać w Referacie Ochrony 
Środowiska UG Brenna II piętro, po-
kój 20A, tel. 33 8536222 wew. 230. 
Regulamin oraz wnioski znajdują 
się również na stronie internetowej 
Urzędu Gminy w zakładce Ochrona 
Środowiska – Gospodarka odpada-
mi - Azbest oraz w Biuletynie Infor-
macji Publicznej (BIP). 

   UG Brenna

Ostatnio obserwujemy, że nie-
które miejsca na terenie gminy cie-
szą się dużą popularnością wśród 
tych, którzy niekoniecznie wiedzą 
jak obchodzić się z odpadami. Po-
rozrzucane ubrania przy pojem-
nikach na odzież używaną, czy li-
noleum i inne śmieci, które wokół 
nich nie powinny się znaleźć. Folie 
i worki wyrzucone, a później roz-
wiane przez wiatr znajdujemy w za-
roślach, przy drogach, wałach przy 
Brennicy i innych ciekach wodnych, 
natomiast gruz, popiół i odpady 
biodegradowalne wyrzucone są 
najczęściej przy skarpach potoków. 
No i jeszcze odpady wielkogabary-
towe zwiezione w miejsca do tego 
celu nieprzeznaczone. 

Przypominamy, że pojemni-
ki na zużytą odzież są po to, by te 
niechciane ubrania mogły służyć 

komuś innemu, by ochronić przed 
deszczem, wiatrem oraz by zacho-
wać ład i porządek. Folie i worki, 
odpady biodegradowalne czy po-
piół można oddać jako odpady  
w ramach gminnego systemu go-
spodarki odpadami w terminach 
podanych w Harmonogramie wy-
wozu śmieci na rok 2018. I tu ważna 
informacja, także odpady wielkoga-
barytowe, podobnie jak pozostałe 
odpady, są zbierane spod posesji, 
na której została złożona deklara-
cja o wysokości opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi,  
a samo zwożenie ich w inne miej-
sca przyczynia się jedynie do za-
śmiecenia gminy. Termin odbioru 
odpadów wielkogabarytowych jest 
podany w Harmonogramie wywo-
zu śmieci na rok 2018. Gruz, któ-
ry pozostał po remoncie również  

w ramach wspomnianej deklaracji 
w ilości do 2 m3 można pozostawić 
w Punkcie Selektywnej Zbiórki Od-
padów Komunalnych przy ul. Wy-
zwolenia 34 w Brennej. 

W przypadku, gdy na naszej 
nieruchomości znajduje się domek 
letniskowy lub gdy mieści się na 
niej działalność gospodarcza, to 
wszystkie odpady jakie na niej po-
wstają musimy oddawać w ramach 
zawartej umowy na odbiór odpa-
dów komunalnych z uprawnionym 
przedsiębiorcą wpisanym do reje-
stru działalności regulowanej lub 
z gminną jednostka organizacyjną. 
Pamiętajmy także, by posiadać ra-
chunki z ostatnich 12 miesięcy za 
wywóz odpadów.

  
  UG Brenna
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Wypalanie traw – zabroniony czyn 
stosowany powszechnie  

Dotacje dla klubów sportowych w 2018 roku

Początek wiosny, a wraz z tym 
odwieczny problem, a mianowicie 
wypalanie traw. Ludzie od lat wypa-
lają łąki i pastwiska, chcąc uprząt-
nąć ostatni odrost trawy, zniszczyć 
chwasty, a także wierzą, że jest to 
swoisty rodzaj jej nawożenia i użyź-
niania. Niewiedza ludzi na temat 
skutków wypalania traw jest nadal 
ogromna. Podczas tego zabiegu 
giną w męczarniach bezbronne 
zwierzęta, które nie zdążą uciec 
przed rozprzestrzeniającymi się 
płomieniami ognia. Niekontrolowa-

ne spalanie przeradza się w pożar, 
który następnie zajmuje duże po-
wierzchnie, nieraz trudne do opa-
nowania, niosąc straty ekonomicz-
ne, a także ekologiczne. Wypalanie 
traw zmniejsza bioróżnorodność 
środowiska, a także wyjaławia gle-
bę. 

W akcjach gaśniczych bierze 
udział wiele zastępów straży pożar-
nej, którzy przez lekkomyślność lu-
dzi i krążące wśród nich mity nara-
żają swoje życie i zdrowie. Wezwani 
do takiej akcji strażacy mogą tak-

że nie zdążyć z pomocą do innych 
tam, gdzie naprawdę będą potrzeb-
ni. Wypalanie traw jest surowo za-
bronione. Kodeks wykroczeń prze-
widuje karę grzywny w wysokości 
nawet do 5000 zł. Natomiast jeżeli 
wypalanie traw spowoduje pożar 
okolicznych zabudowań, kodeks 
karny przewiduje kare pozbawienia 
wolności od roku do lat 10.

 Apelujemy o rozsądek !

 UG Brenna

Punkt kasowy w Górkach Wielkich

W dniu 14.05.2018r.(tj.poniedziałek)

w portierni Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej

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

punkt kasowy Urzędu Gminy Brenna. W punkcie w godzinach

od 8.00 do 12.00 będzie można dokonywać wpłat rat podatku

od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz za gosp. odpadami komunalnymi.

22 marca bieżącego roku Wójt 
Gminy rozstrzygnął konkurs ofert 
na realizację zadania własnego 
Gminy Brenna w zakresie sprzyjania 
rozwojowi sportu w 2018 roku. Do-
tację na zadania otrzymały nastę-
pujące kluby sportowe:

Młodzieżowy Klub Piłkarski 
Brenna-Górki na zadanie pn. „Szko-
lenie drużyny młodzików, orlików 
oraz żaków w piłce nożnej w MKP  
Brenna-Górki, udział w turniejach 
oraz meczach towarzyskich”. Dotacja  
z budżetu Gminy Brenna w kwocie 

25.000,- zł  pozwoli na sfinansowa-
nie w 80% zajęć treningowych dla 
40 dzieci w trzech grupach piłkar-
skich: młodzików, orlików i żaków 
w okresie od kwietnia do listopada 
bieżącego roku. Poza treningami, 
które odbywać się będą dwa razy  
w tygodniu, grupy będą brały udział 
w rozgrywkach oraz turniejach pił-
karskich. 

Uczniowski Klub Sportowy Bren-
na-Górki na zadanie pn. „Sport dla 
uczniów”. Zadanie obejmuje orga-
nizację zajęć sportowych i trenin-

gów dla dzieci i młodzieży w okre-
sie od kwietnia do listopada 2018 r. 
W ramach zadania zostaną przepro-
wadzone zajęcia ogólnorozwojowe 
i specjalistyczne, zajęcia z jazdy na 
rolkach, zabawy i gry zespołowe  
z elementami współzawodnictwa, 
treningi tenisa ziemnego, trenin-
gi na basenie. Projekt skierowany 
jest do 20 dzieci. Dotacja w kwocie 
25.800,- zł zostanie przeznaczona 
przede wszystkim na wynagrodze-
nia dla trenerów oraz bilety wstępu 
i opłaty za wykorzystaną infrastruk-
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turę sportową. Dotacja stanowi ok. 
90% całkowitych kosztów realizo-
wanego zadania.  

Ludowy Klub Sportowy „Beskid” 
Brenna na zadanie pn. „Realizacja 
programu szkolenia sportowego 
oraz startów w zawodach i rozgryw-
kach z zakresu piłki nożnej”. Udzie-
lona dotacja w kwocie 25.200,- zł 
zostanie wykorzystana na realizację 
szkolenia sportowego w zakresie 
piłki nożnej, w szczególności na wy-
nagrodzenia dla trenerów oraz za-
płatę za obsługę sędziowską meczy. 
Zadanie jest realizowane od kwiet-
nia do listopada i polega na prze-
prowadzeniu dwa razy w tygodniu 
treningów dla zawodników LKS „Be-

skid” Brenna w grupach juniorów, 
trampkarzy i seniorów. Poszczegól-
ne grupy będą w okresie realizacji 
zadania brały udział w rozgrywkach 
ligowych oraz meczach sparingo-
wych. Dotacja stanowi 70% warto-
ści zadania.    

Ludowy Klub Sportowy „Spójnia” 
Górki Wielkie na zadanie pn. „LKS 
Spójnia Górki Wielkie – Promocja 
sportu wśród dzieci, młodzieży oraz 
mieszkańców Gminy Brenna” otrzy-
mał dotację w kwocie 39.000,- zł. 
Działania w ramach projektu obej-
mują treningi sportowe dla grupy 
juniorów, trampkarzy, seniorów  
i dwóch grup żaków. Zajęcia odby-
wają się dwa razy w tygodniu po 

półtorej godziny. Udzielona dotacja 
stanowiąca ok. 90 % wartości całe-
go zadania, zostanie wykorzystana 
przede wszystkim na wynagrodze-
nia dla trenerów oraz koszty zwią-
zane z transportem na mecze. Pozo-
stałe koszty stanowią wkład własny 
klubu.   

Fundacja "OnBoard" otrzyma-
ła dotację w kwocie 5.000,- zł na 
zrealizowanie tylko części zadania 
złożonego do konkursu, a zaty-
tułowanego „Rozwój szkoły spor-
tów deskowych OnBoard Academy 
Brenna”. Udzieloną dotację funda-
cja powinna przeznaczyć na zorga-
nizowanie otwartych zawodów na 
pumptracku w Brennej.

II Ekstremalna Droga Krzyżowa
W tym roku, po raz drugi miała 

miejsce w naszej gminie Ekstremal-
na Droga Krzyżowa. Również i tym 
razem organizacji tego niezwykłe-
go wydarzenia podjął się wikariusz 
parafii p.w. Św. Jana Chrzciciela  
w Brennej – ksiądz Michał Gajzler. 

Dlaczego ekstremalna? Bo trze-
ba pokonać trasę minimum 40 
km wieczorem bądź nocą. Samot-
nie, lub w skupieniu. Bez rozmów  
i pikników. Wędrówce towarzyszą 
rozważania Drogi Krzyżowej. Od 
pierwszej do ostatniej stacji obo-
wiązuje reguła milczenia. Pozwala 
ona uczestnikom na głębsze przeży-
wanie Misterium Drogi Krzyżowej. 
Wyjątkiem zasady jest ewentualne 
wspólne odczytywanie rozważań 
poszczególnych stacji. Musi boleć, 
by opuścić swoją strefę komfortu  
i powiedzieć Bogu: jestem tutaj nie 
dlatego, że masz coś dla mnie zro-
bić, ale dlatego, bo chcę się z Tobą 
spotkać. To droga do nowego życia. 

Podczas tegorocznej EDK uczest-
nicy pokonali 718 tras w 352 miej-
scowościach na terenie 25 państw. 
Wyzwanie zorganizowano w Euro-
pie, Ameryce Północnej, Australii  
i Azji. Termin głównej drogi krzyżo-
wej zaplanowany był na 23 marca.

Wydarzenie po raz pierwszy 
odbyło się w 2009 roku. O tym jak 
błyskawicznie rośnie zaintereso-

wanie tej ogólnopolskiej akcji naj-
lepiej świadczą statystyki. W noc-
nym przemarszu w 2015 r. wzięło 
udział 12 tysięcy osób, w 2016 r. 26 
tysięcy, a w tegorocznej aż 80 tys. 
osób! Ustalany jest jeden termin 
Drogi Krzyżowej, co nie znaczy, że 
wszyscy muszą się do niego dosto-
sować. Pomysłodawcą wydarzenia 
jest ksiądz Jacek Stryczek - Prezes  
i założyciel Stowarzyszenia „Wio-
sna”- jednej z największych organi-
zacji pozarządowych w Polsce, przy-
wódca ogólnopolskich programów 
pomocowych – „Szlachetnej Paczki” 
i „Akademii Przyszłości”, ideodawca 
„Ekstremalnej Drogi Krzyżowej”, pu-
blicysta biznesowy, autor bestselle-
ru „Pieniądze”, PR-owiec i happener, 
wieloletni duszpasterz akademicki. 
Przewodzi Wspólnocie Indywidu-
alności Otwartych, Męskiej Stronie 
Rzeczywistości oraz Perle Kobie-
cości. Wraz z narzeczonymi obiera 
„Kurs na miłość”, przygotowując 
pary do sakramentu małżeństwa.  

Brenneńska Ekstremalna Droga 
Krzyżowa wyruszyła 16 marca po 
mszy świętej wieczornej spod ko-
ścioła parafialnego w Brennej Cen-
trum. Tak jak i w zeszłym roku tra-
sa prowadziła w kierunku Starego 
Gronia, dalej na Grabową, Kotarz  
i szlakiem przez Hołcynę w kierun-
ku kościoła. W sumie ponad 15 kilo-

metrów do przejścia po wcale nieła-
twym terenie.      

O drugiej Brenneńskiej EDK roz-
mawiamy z organizatorem – księ-
dzem wikariuszem Michałem Gaj-
zlerem. 

Sonia Gawlas: To już druga 
edycja Brenneńskiej EDK. Czy 
tym razem było łatwiej ją zorga-
nizować?

Michał Gajzler: Myślę, że tak. 
Zebrane doświadczenie po zeszło-
rocznej EDK pozwoliło lepiej się 
przygotować, podzielić obowiązki. 

S.G.: Ilu uczestników stanęło 
na starcie?

M.G.: W tym roku uczestniczyło 
130 osób, które podjęły się wyzwa-
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nia. Bardzo się cieszę z tak sporej 
frekwencji, gdyż pogoda w tym 
roku nikogo nie rozpieszczała.

S.G.: Owszem, pogoda nie była 
dla uczestników łaskawa. Nieła-
twe warunki potęgują chęć pod-
jęcia tego ciężkiego wyzwania? 

M.G.: Myślę, że warunki, które 
w tym roku panowały tylko spo-
tęgowały „ekstremalność”, niesa-
mowita mgła, która ograniczała 
widoczność praktycznie do zera, 
padający deszcz, a później śnieg,  
a na samym końcu przejmujący 
wiatr, także trochę tego było.

S.G.: Czy trudno jest w dzisiej-
szych czasach namówić młodych 
ludzi do wzięcia udziału w tego 
typu wydarzeniach? Czy breńska 
i górecka młodzież jest chętna do 
współpracy?

M.G.: Uważam, że nie było trud-
no, wiele osób bardzo chętnie nie 
tylko, że wzięło udział w EDK, ale 
także oferowało swoją pomoc. Na-
sza młodzież ma wielki potencjał,  
z którego sama chyba sobie nie 
zdaje sprawy. Gdyby nie ich pomoc, 
młodzieży, ale również powiedzmy 
tak, „nieco starszej młodzieży”, to 
sam na pewno nie byłbym wstanie 
podjąć się tego dzieła. 

S.G.: Czy taka forma ducho-
wości, mam tu na myśli podjęcie 
wyzwania w trasie, a nie siedze-
nie w kościelnej ławce, bardziej 
odpowiada ludziom dzisiejszych 
czasów, szczególnie młodym?

M.G.: Na pewno jest to jakaś no-
wość, coś innego, taka trochę du-
chowość dla aktywnych, gdzie nie 
tylko modlę się, rozważam o Bogu, 
ale także niejednokrotnie przycho-
dzi zmagać się z własnymi ograni-
czeniami fizycznymi, pogoda, róż-
nymi warunkami. Wiadomo, że taka 
forma duchowości, nigdy nie zastą-
pi spotkania z Chrystusem w Sa-
kramencie Eucharystii, ale wierzę, 
że pogłębi tą relację z Bogiem. Je-
śli EDK ma być drogą, dzięki której 
młodzi ludzie będą się czuli moc-
niej związani w Bogiem i Kościołem, 
to na pewno warto podjąć się takiej 
formy duszpasterstwa. 

S.G.: Organizatorzy EDK idą 
z duchem czasu i wykorzystują 

najnowsze możliwości techniki 
np. specjalną aplikację dla piel-
grzymów, pokazującą lokaliza-
cję użytkownika na mapie z za-
znaczoną trasą, czy rozważania  
w formie tekstowej oraz audio. 
Czy takie nowoczesne podejście 
naprawdę pomaga w tego typu 
inicjatywach?

M.G.: Na pewno tak. Zwłaszcza 
na takich trasach, które nie są ozna-
kowane, nie ma konkretnie wyty-
czonych Stacji Drogi Krzyżowej. Na-
sza trasa na wzór EDK jest dobrze 
oznakowana, są zrobione Krzyże 
oznaczające poszczególne Stacje, 
odpowiedzialni ludzie, którzy nieja-
ko pilotują i zamykają całość trasy, 
także jest bezpiecznie. 

Taka aplikacja pozwala na to, 
aby nie skupiać się na drodze, gdyż 
prowadzi nas GPS, ale skupić się na 
tym, co najważniejsze, na spotkaniu 
z Bogiem i samym sobą. 

S.G.: Czas Wielkiego Postu to 
czas pokuty, zadumy i przemy-
śleń. Czy dla tych, którym co-
dzienne obowiązki nie pozwalają 
uczestniczyć w „kościelnych” dro-
gach krzyżowych, EDK może być 
formą najdłuższych rekolekcji  
w pigułce?   

M.G.: EDK to także „kościelna” 
droga krzyżowa, ale w nieco innym 
wydaniu i tak jak wcześniej pisałem, 
może stanowić, jakąś alternatywną 
formę duchowości. Dla niektórych 
może być ona faktycznie jak reko-
lekcje w drodze, może być jakimś 
momentem zwrotnym, czasem na 
przemyślenie wielu spraw. Ale ni-
gdy nie zastąpi spotkania z Chrystu-
sem Eucharystycznym w Kościele.

S.G.: Z jakimi intencjami naj-
częściej wyruszamy w trasę?

M.G.: Intencje każdy ma swoje, 
więc trudno odpowiedzieć na to 
pytanie konkretnie. Najlepiej było-
by zapytać uczestników, dlaczego 
podjęli się takiego wyzwania i jakie 
intencje w sobie mają. 

S.G.: Czy są organizowane  
w naszym kraju inne ekstremalne 
wyzwania, w których warto wziąć 
udział, aby przeżyć duchową 
przemianę?

M.G.: Duchowa przemiana do-

konuje się również w codzienno-
ści, podczas Mszy Świętych, Nabo-
żeństw, korzystania z sakramentów 
i źle by było, gdyby człowiek nasta-
wiał się, że „pójdę na EDK i dokona 
się moje spektakularne nawróce-
nie”, bo najczęściej tak nie będzie. 
EDK owszem zmobilizuje, pomoże, 
zmotywuje do tego, aby w swoim 
życiu coś zmienić, aby jeszcze bar-
dziej zaprosić Boga do swojego ży-
cia. Przemiana duchowa to czasem 
długi proces, a czasem jednorazowe 
wydarzenie, które wszystko zmieni  
i przewartościuje w człowieku.  

S.G.: Czy odbędzie się kolejna 
edycja Brenneńskiej EDK?

M.G.: Tak, myślę że nasza EDK 
w jakimś stopniu wpisała w ducho-
wość Wielkiego Postu i jest takim 
wydarzeniem, na które się czeka. 

S.G.: Serdecznie dziękuje że 
znalazł ksiądz czas dla Naszych 
Czytelników. 

M.G.: Również dziękuje za moż-
liwość podzielenia się przemyśle-
niami o naszej EDK. Dziękuje rów-
nież wszystkim, którzy uczestniczyli 
w tegorocznej EDK. Pragnę tez po-
dziękować współorganizatorom za 
nieocenioną pomoc. Tym, którzy na 
quadach pilnowali, aby nikt się nie 
zgubił, osobom czuwającym nad 
sprawami bezpieczeństwa naszego 
zdrowia, dziękuję osobom, które 
przygotowały Krzyże. Wszystkim za 
okazaną pomoc, wsparcie, bardzo 
serdecznie dziękuję.
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Informacje/Wydarzenia
Wielka wola życia w ciele małej wojowniczki

Wielkim sercem wykazują się 
uczniowie góreckiej szkoły, ich ro-
dzice, sąsiedzi i znajomi oraz wszy-
scy mieszkańcy Górek, którzy od 
wielu miesięcy zbierają plastikowe 
nakrętki dla Marysi Heller. Dziew-
czynka urodziła się w 34 tygodniu 
ciąży. Choruje na przepuklinę opo-
nowo-rdzeniową wraz z towarzy-
szącym jej wodogłowiem. Zmaga 
się również z szeregiem innych 
chorób, m.in. z pęcherzem neuro-
gennym czy niedowładem kończyn 
dolnych. Ta mała wojowniczka spę-
dziła ponad 100 dni na Oddziale In-
tensywnej Terapii i Patologii Nowo-
rodka w Katowicach, przeszła trzy 
operacje ratujące życie. Obecnie 
wymaga intensywnej rehabilitacji, 
jest pod opieką wielu specjalistów, 
co trzy godziny musi być cewni-
kowana. I mimo iż przed porodem 
diagnoza lekarzy była jednoznacz-
na – jeżeli dziecko przeżyje, będzie 
w stanie wegetatywnym, Marysia 
żyje, rozwija się, uśmiecha… Jej 
profil na Facebooku śledzi wielu 
ludzi, wspierających ją w komen-
tarzach i dodających otuchy jej ro-
dzicom. Z publikowanych zdjęć wy-
łania się obraz ślicznej, pełnej woli 
życia dziewczynki, jakby chciała 
powiedzieć: „Patrzcie – żyję, jestem, 
rosnę!”. 

Dlatego tak ważna jest akcja, 

w którą włączyła się górecka szko-
ła – „Zakręcona akcja dla Marysi”, 
która polega na systematycznym 
przekazywaniu rodzinie plastiko-
wych nakrętek (PET) po napojach 
gazowanych, sokach, kawie, che-
mii gospodarczej (np. szampony, 
dezodoranty, pasty do zębów) czy 
środkach przemysłowych. Do tej 
pory zebraliśmy tyle worków nakrę-
tek, że ich waga przekroczyła 520 
kilogramów. Nakrętki można zosta-
wiać w gabinecie Pani higienistki  
w dniach nauki szkolnej w godzi-
nach od 8 do 14.  

Akcja trwa nadal, a my zwraca-
my się z prośbą do Was - Drodzy 
Czytelnicy, o wsparcie naszej akcji. 
Oprócz zbierania nakrętek mogą 
Państwo dokonywać wpłat na kon-
to bankowe Marysi, z którego środ-
ki przekazywane będą na leczenie  
i rehabilitację dziewczynki:

Maria Heller
Wiślica 43-430
Ul. Willowa 27
PKO Bank Polski 
36102013900000660205821840

Można również przekazać swój 
1% podatku na Fundację „Krzyż 
Dziecka” z dopiskiem Marysia Hel-
ler lub dokonać wpłaty na konto 48 
8134 0002 0000 8006 2000 0010.

Akcje takie jak ta dla Marysi po-
kazują, że widząc słuszny cel, potra-
fimy się zjednoczyć i wiele zdziałać. 
Pamiętajmy, że oddając chociażby 
kilka nakrętek, przyczyniamy się do 
realizacji wielkiego przedsięwzię-
cia, bo przecież to kropla drąży ska-
łę. Zawalczmy o jak najlepszą przy-
szłość dla tej małej dziewczynki  
o wielkiej woli życia.

  Dominika Badura

Przekazanie samochodu strażackiego
Dnia 28 kwietnia w Górkach 

Wielkich odbył się uroczysty 
apel, podczas którego Wójt Gmi-
ny Brenna - Jerzy Pilch przeka-
zał Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Górkach Wielkich nowy samo-
chód ratowniczo - gaśniczy mar-
ki Renault 4x4 dofinansowany  
z budżetów: Gminy Brenna, WFO-
ŚiGW w Katowicach, Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Ślą-
skiego i OSP Górki Wielkie.

Foto: Fotografia Pojazdów  
Specjalnych Konrad Machura
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Kultura
Środki na remont ul. Olszyna w Górkach Wielkich

Mieszkanki mają moc!

W dniu 27 kwietnia 2018 roku 
w oddziale Śląskiego Urzędu Woje-
wódzkiego w Bielsku Białej odbyło 
się uroczyste wręczenie promes 
związanych z przydziałem środków 
na usuwanie skutków klęsk żywio-
łowych na 2018 rok.  W przekazaniu 
dokumentów brali udział Stanisław 
Szwed – Sekretarz Stanu w Mini-
sterstwie Rodziny, Pracy i Polity-
ki Społecznej oraz Jan Chrząszcz  
I Wicewojewoda Śląski. Dzięki wie-
loletnim staraniom władz Gminy  
Brenna udało się pozyskać dotację  

„Wiele razy otrzymywałam sy-
gnał od mieszkanek Gminy Brenna 
o potrzebie zorganizowania w na-
szej miejscowości spotkań, które 
miałyby by celu integrację miesz-
kańców. Mowa tu o dodatkowych 
zajęciach, które odbywałby się po-
południami, i z których mogłyby 
skorzystać zarówno młode kobiety 
jak i ich dzieci”. Tak, o początkach 
nowej inicjatywy społecznej mówi 
pomysłodawczyni Beata Marchle-
wicz. 

Od marca przy Ośrodku Promo-
cji, Kultury i Sportu Gminy Brenna 
realizowany jest projekt p.n. „Spo-
tkania integracyjne Mieszkanek 
Gminy Brenna”. W ramach działania 
przewidziano stworzenie miejsca 
przyjaznego spotkaniom dzieci  
i dorosłych - mieszkańców gminy 
Brenna. Celem inicjatywy jest or-
ganizacja i realizacja cyklu spotkań 
dla mam-mieszkanek oraz ich dzie-
ci i podopiecznych, a także waka-
cyjny cykl dla całych rodzin. Zajęcia 
odbywają się w Koziej Zagrodzie  
i trwają około dwóch godzin każde. 

Cykl zajęć dla mam i dzieci obej-
muje: ruch rozwijający (ćwiczenia 
ruchowe, prowadzące do pozna-
nia własnego ciała, usprawnienia 
motoryki, poczucia własnej siły  
i sprawności); doświadczenia i eks-
perymenty (zabawa w rozlewanie, 
rozsypywanie, rozmazywanie, kle-

jenie, doświadczanie zmysłem do-
tyku, zapachu, smaku najróżniej-
szych faktur, materiałów); zajęcia 
muzyczno-teatralne (ćwiczenia 
przy akompaniamencie muzyki roz-
wijające umiejętności motoryczne, 
koordynację, dyscyplinę, słuch, po-
czucie rytmu, odgrywanie scenek). 
Cykl zajęć dla dorosłych obejmu-
je: robótki ręczne (praca z drutami  
i szydełkiem, filcowanie na sucho 
i mokro); zdrowe gotowanie (po-
łączenie teorii i praktyki zdrowego 
żywienia i profilaktyki zdrowia). Re-
alizacja wyżej opisanych zajęć pla-
nowana jest w miesiącach marzec-
czerwiec oraz wrzesień-grudzień.  
W okresie wakacyjnym przewidzia-
na jest organizacja zajęć w terenie 
dla całych rodzin (wycieczki do 
lasu). 

Projekt ma na celu przede 
wszystkim wsparcie rodziców wy-
chowujących dzieci poprzez stwo-
rzenie miejsca spotkań z osobami 

o podobnym doświadczeniu i zain-
teresowaniach, a także pogłębianie 
zdrowych relacji łączących rodzi-
ców z dziećmi. Tego typu działanie 
ma za zadanie integrację społecz-
ności lokalnej mieszkańców Bren-
nej, Górek Małych i Górek Wielkich. 
Podczas spotkań zarówno dzieci jak 
i dorośli będą mieli okazję nabywa-
nia nowych umiejętności. Integra-
cyjne spotkania będą doskonałą 
szansą na pogłębienie więzi spo-
łecznych.

Na zajęcia obowiązują zapisy. 
O terminach i tematyce poszcze-
gólnych spotkań będzie można 
zasięgnąć informacji na stronie 
internetowej: www.brenna.org.pl  
w zakładce aktualności, na oficjal-
nym profilu społecznościowym fa-
cebook Gminy Brenna oraz pod nu-
merem telefonu: 501 204 691.

  Sonia Gawlas

w kwocie: 290.000,00zł 
na wykonanie remon-
tu odcinka około 653 m 
drogi gminnej ul. Olszy-
na w Górkach Wielkich 
etap 2. Uzyskane dofi-
nansowanie z budże-
tu państwa pozwoli na 
realizację tego zadnia 
jeszcze w roku bieżą-
cym. 

 UG Brenna
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Kultura
Wyczyścili krainę śmieci

Do jakiego koloru worka wrzu-
camy plastik, a do jakiego szkło? 
Czy sortowanie śmieci jest ważne? 
Z tymi pytaniami zmierzyli się mi-
łośnicy bajek, którzy 20 kwietnia 
zapełnili salę Kalejdoskop w amfi-
teatrze. W ramach prowadzonych 
działań edukacyjnych i zaplanowa-
nych na ten cel środków w budże-
cie Gminy Brenna, Referat Ochrony 
Środowiska zorganizował spektakl 
edukacyjny p.t. „Uczą króla dzieci 
segregacji śmieci” w wykonaniu ak-
torów Teatru Edukacji i Profilaktyki 
„Maska” z Krakowa. 

Mali widzowie poznali Pszczółkę 

Basię, która za sprawą tajemniczej 
mapy, trafiła do Śmiecikowa. Kró-
lestwem, które wyglądało jak jedno 
wielkie wysypisko śmieci, rządził 
żabi król- Śmieciosław. Podczas 
wędrówki mała pszczółka poznała 
Misia bałaganiarza i Tygryska po-
rządnisia, który był nieszczęśliwy 
z powodu brudnego królestwa. 
Basia, wraz z dziećmi odbyła nie-
zwykłą, pełną przygód podróż do 
Króla i przekonała go, że segregacja 
śmieci jest bardzo ważna. Wszyscy 
postanowili wyczyścić Śmiecikowo, 
które nazwane zostało na nowo 
Czyścikowem. Odtąd panuje w nim 

ład i porządek.
Miłośnicy bajek podczas przed-

stawienia mieli okazję w zabawny 
sposób poznać zasady właściwej 
segregacji śmieci. Ta misja pozwa-
la utrzymywać czystość na naszej 
planecie. Trzeba mieć szacunek do 
przyrody, wiedzę na temat recy-
klingu i odrobinę chęci do dbania  
o porządek. Każdy człowiek woli żyć  
w czystym i zadbanym świecie. 
Wstęp na przedstawienie był bez-
płatny.

  Sonia Gawlas

Tuwimowo
Dzieci z Przedszkola nr 1 w Gór-

kach uczestniczyły po raz kolejny  
w zajęciach z cyklu Czytanie w bi-
bliotece. Tym razem poznaliśmy 
wiersz „Lokomotywa” Juliana Tuwi-
ma. Pani bibliotekarka omówiła ży-

ciorys, a głównie dzieciństwo ma-
łego Julka (nawiązując do książki 
„Rany Julek: o tym, jak Julian Tuwim 
został poetą”). Przedszkolaki stwo-
rzyły własną wersję lokomotywy, 
uzupełniając poszczególne wago-

niki. Wspólne czytanie było bardzo 
udane.

Anna Wisełka
Biblioteka
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Edukacja

Świąteczne warsztaty uczniów 
Na tydzień przed Świętami Wiel-

kanocnymi, 22 marca 2018 roku 
uczniowie klas trzecich SP w Gór-
kach Wielkich wzięli udział w świą-
teczno - cukierniczych warsztatach 
wielkanocnych, zorganizowanych 
przez Panią Łucję Heczko należącą 
do Koła Gospodyń Wiejskich.

Najpierw kilka mam z poszcze-
gólnych klas trzecich pod czujnym 
okiem Pani Łucji przygotowały 
ciasto i upiekły ciasteczka, które 
później dzieci dekorowały według 
własnego pomysłu. Uczniowie dali 
upust swojej kreatywności. W ruch 
poszły kolorowe lukry, polewy cze-

koladowe, masy cukiernicze i zdob-
nicze pisaki. Tak powstały słodkie, 
lukrowane kurczaczki, zajączki, 
kaczuszki, koguciki oraz kolorowe 
pisanki. Z pewnością słodkości zna-
lazły się na wielkanocnym stole. 

 Mirosława Gawlas

III edycja Konkursu wiedzy o Gminie Brenna 
4 kwietnia 2018r. kilkunastu 

uczniów klas I-III ze szkół podsta-
wowych przystąpiło do pisemnego 
Konkursu wiedzy o gminie Brenna, 
zorganizowanego przez Jolantę Do-
rdę z SP nr 1 i Janinę Herzyk z Gmin-
nej Biblioteki Publicznej w Brennej.

Dzieci przygotowały się z kilku 
wybranych tekstów Józefa Ondru-
sza oraz opanowały wiadomości 
ogólne na temat gminy. W trak-
cie sprawdzania prac przez jury, 

uczniowie wzięli udział w prezenta-
cji na temat historii Brennej i Śląska 
Cieszyńskiego, którą poprowadził 
historyk Wojciech Grajewski.

Główną nagrodę indywidualną 
oraz wyjazd dla całej klasy na warsz-
taty pieczenia chleba na zakwasie 
do Koziej Zagrody zdobył uczeń kla-
sy III – Hubert Pilch ze SP w Górkach 
Wielkich.  Miejsce II zajęła Klaudia 
Jaworska ze SP nr 1 w Brennej, zaś 
III miejsca zajęły: Milena Żyłka ze 

SP nr 2 w Brennej i Weronika Suszka  
z Górek. Pięciu uczniów wyróżnio-
no, a pozostali otrzymali nagrody 
pocieszenia. Nagrody dla uczestni-
ków i warsztaty ufundowane zosta-
ły przez właścicieli Koziej Zagrody, 
dyrekcję Biblioteki Publicznej, wój-
ta Gminy Brenna oraz dyrekcję SP nr 
1. Serdecznie gratulujemy zwycięz-
com!

  Magdalena Urbaś
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Edukacja
Laureaci konkursu plastycznego 

„Mieszkam w Beskidach”
W tym roku odbyła się już  XXV 

edycja Finału Międzynarodowego 
Konkursu Plastycznego „Mieszkam 
w Beskidach”, którego organizato-
rem jest Gminny Ośrodek Kultury 
w Świnnej. W konkursie tematyka 
prac powinna być związana z jak 
najszerzej rozumianym terminem 
„Beskidy”, ponadto organizatorzy 
dopuszczają wszelkiego rodza-
ju stosowane techniki plastyczne,  
z podziałem na grupy wiekowe. 
Konkurencja w tym konkursie jest 
niemała, gdyż zgodnie z przekaza-
ną przez Pana Mieczysława Krzaka 
- Dyrektora Gminnego Ośrodka Kul-
tury w Świnnej, tegoroczna liczba 
uczestników wynosiła ponad 7.000 
tysięcy. 

Naszymi laureatami zostali: 
Magdalena  Leś (rysunek 7-9 lat -II 
miejsce SP Górki Wielkie), Michał 
Troszok (Nagroda Dyrektora GOK w 
Świnnej 11 lat =I miejsce SP Górki 
Wielkie), Bartosz Kuźniak (rysunek 
7-9 lat -III miejsce SP Górki Wiel-
kie), Dariusz Ciemała (rysunek 7-9 
lat -III miejsce SP Górki Wielkie), 
Nikodem Olszowski (rysunek 7-9 lat 
-III miejsce SP Górki Wielkie), Marta 
Mendrek (rysunek 10-12 lat- I miej-

sce SP nr1 Brenna), Szymon Cieślar 
(rysunek 10-12 lat II miejsce SP nr 
1 Brenna), Magdalena Waniołka 
(rysunek 10-12 lat -III miejsce SP 
Górki Wielkie), Małgorzata Cieślar 
(rysunek 10-12 lat -III miejsce SP 
nr 1 Brenna), Klaudia Jaworska (ry-
sunek 13-15 lat -II miejsce SP Górki 
Wielkie), Amelia Frączek (fotografia 
10-12 lat -II miejsce SP nr 1 Brenna), 
Agata Kozieł (fotografia 13-15 lat -I 
miejsce SP nr 1 Brenna), Paulina Mo-
skała (fotografia 13-15 lat-II miejsce 
SP nr 1 Brenna), Aleksandra Lalik 
(fotografia 13-15 lat -III miejsce 
SP nr 1 Brenna), Magdalena Stojka 
(makiety 10-12 lat -III miejsce SP nr 
1 Brenna), Julia Klaudia Jaworska 
(makiety 7-9 lat -I miejsce SP nr 1 
Brenna), Paweł Szalbot (makiety 
7-9 lat  I miejsce SP nr 1 Brenna), 
Joel Urbanowicz  (makiety 7-9 lat -I 
miejsce SP Górki Wielkie), Piotr Na-
lepa (makiety 7-9 lat -I miejsce SP 
Górki Wielkie), Piotr Gielata (makie-
ty 7-9 lat -I miejsce SP Górki Wiel-
kie), Aleksander Szczotka (makiety 
7-9 lat -II miejsce SP Górki Wielkie) 
Wiktor Michalik (makiety 7-9 lat -II 
miejsce SP Górki Wielkie), Dawid 
Greń (makiety 7-9 lat -III miejsce SP 

nr 1 Brenna), Agata Cieślar (makiety 
7-9 lat -III miejsce SP nr 1 Brenna), 
Kamil Kociomyk (makiety 7-9 lat -III 
miejsce SP Górki Wielkie), Karolina 
Zielonka (rysunek-13-15 lat III miej-
sce SP Górki Wielkie), Natalia Hecz-
ko (rysunek- 13-15 lat -I miejsce 
SP Górki Wielkie), Klaudia Madzia 
(makiety 10-12 lat -I miejsce SP nr 
1 Brenna), Radosław Hołomek (ma-
kiety 10-12 lat -II miejsce SP nr 1 
Brenna), Justyna Burawa (albumy 8 
lat -III miejsce SP Górki Wielkie), Oli-
wia Podżorska (Mama Tata i Ja 7 lat- 
III miejsce SP Górki Wielkie), Nikola 
Pokładnik (poezja 7-9 lat -II miejsce 
SP Górki Wielkie), Dominika Staś 
(proza 7-9 lat - I miejsce SP Górki 
Wielkie), Zuzanna Ferfecka (proza 
7-9 lat -II miejsce SP Górki Wielkie), 
Aleksandra Bród (proza 10-12 lat -I 
miejsce SP Górki Wielkie), Weronika 
Świeca (proza 7-9 lat -III miejsce SP 
Górki Wielkie),  Kaja Puchała (proza 
10-12 lat -I miejsce SP Górki Wiel-
kie), Laura Hołomek (wyklejanka 
7-9 lat -I miejsce SP nr 1 Brenna), 
Anastazja Bury (wyklejanka 7-9 lat
-I miejsce SP Górki Wielkie), Dawid 
Szydzina (wyklejanka 7-9 lat-II miej-
sce SP Górki Wielkie), Martyna Pie-
trzyk (wyklejanka 7-9 lat -II miejsce 
SP Górki Wielkie), Zuzanna Macura 
(wyklejanka 7-9 lat -II miejsce SP nr 
1 Brenna), Szymon Chrapek (wykle-
janka 7-9 lat-II miejsce SP nr 1 Bren-
na), Amelia Herzyk (wyklejanka 7-9 
lat-III miejsce SP nr 1 Brenna), Nata-
lia Horzyk (wyklejanka 10-12 lat -II 
miejsce SP nr 1 Brenna). 

Wyróżnienia otrzymali:  Igor Ja-
worski (rysunek 7-9 lat -SP Górki 
Wielkie), Julia Gruszczyk (rysunek 
10-12 lat -SP nr 1 Brenna), Laura Ja-
nikowska (rysunek 7-9 lat -SP Gór-
ki Wielkie) Nikola Duda (rysunek 
10-12 lat-SP Górki Wielkie), Tomasz 
Horzyk (formy przestrzenne do 6 
lat- -SP nr 1 Brenna), Adam Kawec-
ki (formy przestrzenne 7-9 lat - SP 
Górki Wielkie), Natalia Greń (makie-
ty 7-9 lat -SP Górki Wielkie), Kacper 
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Mojeścik (makiety 7-9 lat -SP Górki 
Wielkie), Konrad Bortel (makiety 7-9 
lat -SP Górki Wielkie), Patrycja Siko-
ra (makiety 7-9 lat -SP nr 1 Brenna), 
Zuzanna Małysz (makiety 7-9 lat -SP 
nr 1 Brenna), Martyna Ogrocka (ma-
kiety 7-9 lat -SP Górki Wielkie), To-
masz Krzempek (makiety 7-9 lat -SP 
Górki Wielkie), Lena Filip (wyklejan-
ka do 6 lat -SP nr 1 Brenna), Oliwia 
Kałuża (wyklejanka do 6 lat -SP nr 1 
Brenna), Ewelina Greń (wyklejanka 
7-9 lat -SP nr 1 Brenna), Dawid Pio-
trowski (wyklejanka 7-9 lat -SP Gór-

ki Wielkie), Katarzyna Nowicka (wy-
klejanka 7-9 lat -SP Górki Wielkie), 
Kacper Greń (Mama, Tata i Ja- 8-10 
lat SP Górki Wielkie), Filip Nalepa 
(Mam, Tata i Ja 8-10 lat -SP Gór-
ki Wielkie), Nadia Nalepa (Mama, 
Tata i Ja  8-10 lat- SP Górki Wielkie), 
Nadia Szendzielarz (Mama, Tata i Ja  
8-10 lat - SP Górki Wielkie), Monika 
Greń (wyklejanka 10-12 lat -SP nr 1 
Brenna), Beata Cibor (proza 7-9 lat 
-SP Górki Wielkie), Piotr Ferfecki 
(proza 7-9 lat -SP Górki Wielkie). 

Finalistów  konkursu zaproszo-

no do Szkoły Podstawowej nr 1  
w Cieszynie, gdzie w dniu 10 kwiet-
nia, odbyło się uroczyste wręczenie 
nagród. Nagrody zakupione przez 
Gminę Brenna wręczał pan Mieczy-
sław Krzak - Dyrektor GOK w Świn-
nej. Wójt Gminy Brenna Pan Jerzy 
Pilch składa gratulacje wszystkim 
laureatom i wyróżnionym uczestni-
kom Międzynarodowego Konkursu 
Plastycznego „Mieszkam w Beski-
dach”.

  Olga Kowalik

Powitanie wiosny na Leśnicy 
22 marca w SP 1 na Leśnicy 

odbył się wiosenny pokaz mody 
zorganizowany przez Samorząd 
Uczniowski, którego opiekunem 
jest pani Magdalena Urbaś. Tego 
dnia świętowaliśmy pierwszy dzień 
wiosny w naszej szkole. Wspólnie  
z Kacprem Burym pokaz prowadziła 
Marysia Sidzina. Pani wiosna ode-
słała bałwanka na biegun północny.

Aby wiosna w pełni u nas zawi-
tała zaprosiliśmy owady, słoneczko, 
deszczyk i oczywiście rośliny bu-
dzące się do życia. Tańce motylków 
i mrówek zaprezentowały dla nas 
maluszki. Taniec deszczu prezento-
wała zerówka, a grupa starszaków 
zaprezentowała taniec kwiatusz-
ków. Po krótkich występach dzieci 
z przedszkola rozpoczął się pokaz 
mody, które oceniało ekspercie jury 
w składzie:

- przewodnicząca rady ekspertów - 
pani Dyrektor,
- ekspert od estetyki artystycznej 
oraz ekspert w dziedzinie matema-
tyki - pani Renia Horzyk,
- ekspert od ładu i porządku - pani 
Danusia Kłósko,
- ekspert do spraw technicznych - 
pan Czeslaw Macura,
- ekspert od ruchów scenicznych - 
pan Tomek Dybczyński.

Na scenie prezentowali się 
uczestnicy z przygotowanymi wcze-
śniej numerami, wychodzili kolej-
no, a jury oceniało stroje. Wśród 
przebranych osób były: biedronki, 
pszczółki, panie wiosny, króliczki, 
kwiatki i wiele innych pięknych kre-
acji. Z 30 przebranych uczestników 
jury wyłoniło 9-ciu finalistów, któ-
rzy czekali na wyniki.

W trakcie wyboru trzech pierw-

szych miejsc i wyróżnienia zerówka 
prowadziła zabawy dla wszystkich 
chętnych. Po zabawie przewodni-
cząca jury ogłosiła wyniki konkursu: 
I miejsce - Zuzia Macura z klasy dru-
giej, II miejsce - Klaudia Jaworska  
z klasy drugiej, II miejsce - Marzena 
Husar z klasy szóstej, wyróżnienie - 
Amelka Herzyk z klasy drugiej.

Dodatkowo nagrodę otrzyma-
ła wychowawczyni klasy drugiej 
p. Alicja Gawlas, która jako jedyna 
z nauczycieli przebrała się za bie-
dronkę. Wszyscy świetnie się bawili. 
Po ogłoszeniu wyników uczniowie 
rozeszli się do swoich klas.

Przewodnicząca szkoły 
- Maria Sidzina (kl. 6)
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Wspólny „rejs” pierwszaków

15 marca w budynku byłego 
Gimnazjum w Brennej odbyło się 
spotkanie integracyjne uczniów 
klas pierwszych, w którym wzięli 
udział pierwszoklasiści ze Szkoły 
Podstawowej nr 1 im. Janusza Kor-
czaka (mieszczącej się w dwóch bu-
dynkach) oraz ze Szkoły Podstawo-
wej nr 2 im. Stefana Żeromskiego 
wraz z wychowawcami. 

Dzieci uczestniczyły w zajęciach 
tematycznych pod hasłem „Rejs 
statkiem”, w czasie których odby-
ły „podróż” po różnych wyspach, 
gdzie wykazywały się różnymi 
umiejętnościami i zdobywały od-
znaki sprawnościowe. U kresu „po-
dróży” czekał na nie skarb w postaci 
pamiątkowych dyplomów oraz sło-
dyczy. 

Celem zajęć było umożliwienie 
dzieciom odświeżenia kontaktów  
z rówieśnikami oraz zawarcie no-
wych znajomości podczas wspól-
nych zabaw oraz wykonywania 
zadań. Był także czas na wspól-

ny poczęstunek oraz swobodne 
rozmowy. Myślę, że wszyscy miło 
będziemy wspominać wspólnie 
spędzony czas. Dziękujemy Pani 
Dyrektor SP1 Halinie Gabzdyl-Pilch 
i Wójtowi Gminy Brenna Jerzemu 
Pilchowi za wsparcie finansowe 

przedsięwzięcia oraz wychowaw-
com i pierwszakom za przyjęcie na-
szego zaproszenia.

Ewa Matuszny 
Wychowawca klasy 1b SP1 

Dzień Ziemi w przedszkolu
W związku z przypadającym 

Światowym Dniem Ziemi pod-
opieczni Przedszkola Publicznego 
nr 1 w Brennej Centrum postano-
wili włączyć się w tą coroczną, wio-
senną akcję. Grupa starszaków Kra-
snoludków, uzbrojona w niezbędne 

sprzęty: worki, rękawiczki ochronne 
i odblaskowe kamizelki posprzątały 
teren zielony między rzeką Brenni-
cą a drogą na wysokości od Mostu 
w Hołcynie po Centrum. Dzielne 
zuchy bardzo zaangażowały się  
w akcję. Małe, sprawne rączki szyb-

ko napełniały wielkie worki po 
same brzegi, czym przyczyniły się 
do piękniejszego wizerunku naszej 
miejscowości.  Dzieci spisały się 
wspaniale! 

  Sonia Gawlas
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Przedszkolaki recytowały
20 marca 2018 r. w Przedszkolu 

Publicznym nr 1 w Brennej odbył 
się Gminny Konkurs Recytatorski 
pt.: „Przyroda w poezji dla dzie-
ci” pod honorowym patronatem 
Nadleśnictwa Ustroń. W konkursie 
udział wzięło 34 uczestników z te-
renu gminy Brenna.
Przyznano:

W kategorii I - 3-4 latki:
I. miejsce: Figołuszka Emilia - PP 

nr 1 w Górkach Małych,
II. miejsce: Wigezzi Zofia - PN 

Chichipootam,
III. miejsce: Moskała Dominik - 

PP nr 1 w Górkach Małych.
Wyróżnienia: Dorda Joanna - od-

dział przedszkolny w SP nr 1 w Bren-
nej Leśnicy, Laufernicka Aleksandra 
- PP nr 1 w Górkach Małych, Żurek 
Katarzyna - oddział przedszkolny  
w SP nr 1 w Brennej Leśnicy.

W kategorii II - 5-6 latki:
I. miejsce: Dorda Agnieszka - 

oddział przedszkolny w SP nr 1  
w Brennej,  

II. miejsce: Nowak Paweł - od-
dział przedszkolny w SP nr 2  
w Brennej,

III. miejsce: Madzia Małgorzata - 

PP nr 1 w Górkach Małych.
Wyróżnienia: Grabowiecka Anna 

- Niepubliczne Przedszkole Twór-
cze ToTu Górki Małe, Herda Dawid 
-  PN Chichopotam, Madzia Julia 
- oddział przedszkolny w SP nr 1  
w Brennej,  Majdański Jakub - PP 
nr 1 w Górkach Małych, Mitręga 
Kacper - Niepubliczne Przedszkole 
Twórcze ToTu Górki Małe, Staś Piotr 
- oddział przedszkolny w SP nr 2  
w Brennej, Wukelicz Oktawiusz - PN 
Chichopotam. 

Katarzyna Szweblik- Szymczyk

Dzieci lubią smoki
A smoki dzieci, dlatego zaprosili-

śmy przedszkolaków z Brennej i Gó-
rek Małych oraz uczniów ze Szkoły 
Podstawowej nr 2 do biblioteki na 
spektakl pt. „Pod starym Wawelem 
przygód bez liku” w wykonaniu Te-
atru Maska z Krakowa. 

Przedstawienie nawiązywało do 
znanej legendy o smoku wawel-
skim, Kraku i szewczyku Skubie. 
Dzieci miały okazję zobaczyć nieco 
zmienioną wersję tej opowieści, np. 
Skuba miał obiecaną nie rękę kró-
lewny, tylko rentę, a smok nie pękł, 
tylko obiecał być dobrym smokiem 
i nie szkodził już mieszkańcom Kra-
kowa.

Dzieci przekonały się, że nikogo 
nie wolno przekreślać i każdemu 
należy się druga szansa oraz, że 
dzięki sprytowi i odwadze można 

rozwiązać niejeden problem.
Natomiast smok do dziś mieszka 

pod Wawelem, gdzie mogą go od-
wiedzać wszystkie grzeczne dzieci, 
do czego zachęcamy, a w między-

czasie zapraszamy również do bi-
blioteki po smocze opowieści.

 Anna Wisełka
 Biblioteka
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Reklama w miesięczniku „Wieści znad Brennicy”
1/8 strony – 50zł netto, ¼ strony – 100 zł netto,
½ strony – 200 zł netto, 1 strona – 400zł netto

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

Świątecznie w Przedszkolu w Górkach
Tuż przed świętami, podopiecz-

nych z Przedszkola Publicznego  
w Górkach Małych odwiedzili nie-
zwykli goście. Pani Zofia Chrapek 
i Jadwiga Mendrek opowiedziały 
maluchom „jak to dwonij w Brynnej 
na Wielkanoc bywało”. 

Panie, które należą do Koła 
Gospodyń Wiejskich w Górkach 
Wielkich, pięknie przystroiły stół  
i postawiły na nim tradycyjne, wiel-
kanocne potrawy. Opowiedziały 
dzieciom o Triduum Paschalnym, 
o tym, jak kiedyś wyglądała palma 
wielkanocna, jakie dania przygoto-
wujemy na świąteczny stół, czego 
nie może zabraknąć w koszyczku, 

co symbolizują: baranek wielkanoc-
ny, wędliny, masło i jajka. Wytłu-
maczyły również, co to jest murzin  
i karwacze. Ciekawym akcentem był 
także pokaz strojów góralskiego  
i cieszyńskiego. 

Dzieci z zainteresowaniem słu-
chały jak Pani Zofia czyta fragment 
piosenki, którą śpiewały młode 
dziewczyny tzw. goiczorki chodząc 
w śmingus dyngus czyli „po śmier-
guście” z domu do domu, trzyma-
jąc w ręku moiczek – przystrojone 
wstążkami i wydmuszkami drzewko 
iglaste. Tego zwyczaju przedszko-
laki nie mogą pamiętać, a dziś już 
Poniedziałek Wielkanocny tak nie 

wygląda. Tym bardziej maluchy 
wsłuchiwały się w słowa „Daj Pan 
Bóg dobry dzień pod wasze okien-
ko. Przyszły my pocieszyć was miła 
gaździnko. Goiczek zielony pieknie 
przystrojony”. Panie opowiedziały 
również krótko o tym, co to takiego 
jest Koło Gospodyń Wiejskich.   

Na koniec spotkania przedszko-
laki pięknie podziękowały gościom 
za przybycie. Każdy maluch w na-
grodę za worowe zachowanie i ak-
tywność otrzymał jajko z niespo-
dzianką.

  Sonia Gawlas
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Dawne wierzenia 
i oświata naszych przodków, cz. 2

Dwa światy 
Jak pisaliśmy przed miesiącem, 

jeszcze przed wiekiem, w leżących 
nad Brennicą wioskach funkcjo-
nowały równolegle dwa światy: 
pradawny świat wierzeń i praktyk 
magicznych (opisanych m.in. przez 
Ernestynę Świbównę i Jana Brodę) 
oraz drugi – świat nowych idei i po-
stępu, w którym kierunki wyznacza-
ły: państwo, szkoła i kościół, a wraz 
z nimi biblioteki i stowarzyszenia 
społeczne. Dzisiaj więcej miejsca 
pragniemy poświęcić tematyce 
pierwszej.

O Czarownicach 
przed pół wiekiem

Już kilkukrotnie prezentowa-
liśmy opowieści wierzeniowe na-
szych przodków, spisane w latach 
pięćdziesiątych przez Jana Brodę. 
Także dziś poświęcimy im miej-
sce. Czym się one charakteryzują? 
Otóż, w przeciwieństwie do bajek 
na przykład, pełniły nie tylko rolę 
artystyczną i wychowawczą, ale do-
starczały praktycznych wskazówek 
postępowania, a przede wszystkim 
podtrzymywały przekonania o ist-
nieniu „drugiego świata”. Opowie-
ści wierzeniowe mówiły najczęściej 
o zdarzeniach w konkretnej wsi 
czy przysiółku, odwołując się do 
naocznych świadków (inaczej niż 
bajki, których akcja toczy się „za 
siedmioma górami…”). Co istotne, 
jeszcze przed pół wiekiem, wiara 
w prawdziwość relacjonowanych 
zdarzeń była powszechna, co było 
warunkiem ich społecznego obie-
gu. Chociaż dziś są jedynie elemen-
tami rodzimego folkloru warto je 
przywoływać, gdyż przybliżają one 
zaginiony świat naszych przodków.

Opowieści te pokazują, iż, po-
mimo prawie tysiąca lat obecności 
chrześcijaństwa na naszych zie-
miach, kościół nie był w stanie wy-
plenić wierzeń w istnienie sił ma-
gicznych, a część z nich zmuszony 

był nawet przejąć (!), sankcjonując 
święcenie ognia, ziół itd. Utrzymy-
waniu się dawnych wierzeń sprzy-
jał niski stopień rozwoju cywili-
zacyjnego i fakt, iż z konieczności 
uprawiano lecznictwo ludowe,  
a o pomoc zwracano się do zielarek, 
znachorów i naprawiaczy. 

W lokalnych wierzeniach obec-
na była także ludowa demonologia, 
wiążąca się z przedchrześcijańskimi 
religiami Słowian i wołoskich pa-
sterzy (z domieszką wierzeń chrze-
ścijańskich i wpływów religii staro-
żytnych germańskich, celtyckich, 
czy nawet Grecji i Rzymu i Bliskiego 
Wschodu).

Dziś przedstawimy kilka historii 
o czarownicach. Istoty te, opisy-
wane jako złośliwe i szkodzące lu-
dziom, budzące strach i grozę były 
trwałym elementem lokalnych opo-
wieści wierzeniowych. Ich postacie 
często przywoływane są w kontek-
ście historii o „przestępie magicz-
nym” i odbieraniu przez nie mleka 
krowom sąsiadów. Przekazywane 
historie często radziły, jak ustrzec 
się przed czarodziejskimi praktyka-
mi.

Cytowane niżej relacje przedsta-
wili Janowi Brodzie mieszkańcy Gó-
rek Wielkich, kolejno: Maria Kohut, 
Zuzanna Branc, Józef Madzia, 
Karol Szarowski, Maria Cienciała, 
Rudolf Duda, Rudolf Duda i Jan 
Jaworski. Chociaż historie te wyda-
ją się nam dziś fantastyczne znamy 
wiele relacji – także z terenu Bren-
nej, które potwierdzają powszech-
ną wiarę w czarownice i skutecz-
ność praktyk magicznych. 

Jeszcze w latach 40. XX wieku, 
postronny obserwator mógł zo-
baczyć w odległych przysiółkach 
Brennej chodzące nago kobiety, 
zazwyczaj staruszki, które przy 
pełni księżyca wypełniały prasta-
re obrzędy, które miały zapewnić 
im powodzenie. Niejeden z takich 
rytuałów zakończył się tragicznie.  

Z relacji naocznego świadka znana 
jest historia, gdy łowczorze na sa-
łaszu, byli świadkami „czarowania”, 
co skończyło się tragicznie, gdyż 
śmiertelnie pobili kijami, paradują-
cą nago staruszkę, która ciągnęła za 
sobą dzichtę i recytowała magiczne: 
„zbieram pożytki ale nie wszytki…”.

Stopniowe odchodzenie do la-
musa wiarę w czary, potwierdzają 
badania przeprowadzone w Bren-
nej w latach 70. XX wieku. Według 
informatorów w wiosce tej żyły 
dawniej cztery słynne czarownice,  
z których dwie zmarły jednak  
w okresie międzywojennym, trze-
cia po II wojnie światowej (w domu 
starców!), a czwarta jeszcze wów-
czas żyła. Jednocześnie odnotowa-
no, iż jednym z, odchodzących już 
w przeszłość, profilaktycznych dzia-
łań antymagicznych, było w Bren-
nej kreślenie krzyżyków i kropienie 
ich święconą wodą na granicach 
swego pola. 

Oto kilka opowieści wierzenio-
wych z naszego terenu, dotyczą-
cych czarownic, a odnotowanych 
przez Jana Brodę.

I
„W pewnej wsi mieszkała kobie-

ta, którą ludzie podejrzewali o cza-
ry. Miała w piwnicy przystęp. Była 
to taka bryła, co się zawsze trzęsła. 
Po każdym dojeniu krów ta czarow-
nica wzięła kapkę mleka i zaniosła 
do piwnicy i wlokła na ten przystęp. 
Ludzie mówili, że kaj jest ten przy-
stęp, tam krowy mają moc mleka, 
bo ten przystęp ściąga go od in-
nych krów.

Na świętego Jerzego (24 kwiet-
nia) w nocy ta czarownica chodziła 
w koszuli po polach sąsiadów i zbie-
rała rozmaite ziele dla swoich krów, 
żeby jak najwięcej mleka miały”.

II
„W noc świętego Jana czarow-

nica wychodzi naga na cudze pole  
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i ciągnie za sobą dzichtę. Tą dzich-
tą zbiera rosę. Gdy wróci do domu, 
to wykręci ją do żłobu, aby ją kro-
wy spiły. Potem krowy mają dużo 
dobrego mleka, zaś krowy tego go-
spodarza, od którego czarownica 
ściągała rosę z pola, nie mają żad-
nego. Gdy ktoś kupi od czarownicy 
krowę albo kozę, to bydło doi się 
krwią i nie chce jeść, tylko ryczy za 
czarownicą i muszą je odprowadzać 
z powrotem”.

III
„W każdym roku, w dniu świę-

tego Łukasza (18 października)  
o północy przychodzą czarownice 
na gnój, biorą go rękami i wiążą do 
chustki. W roku 1953 przyszły dwie 
na gnojowisko Marka w Brennej  
i kiedy już nabrały gnoja i zawiąza-
ły w chustce, klękły na gnojowisku  
i rzykały, aby się nic nie urodziło na 
polu gazdy pod tym gnojem, co zo-
stał”.

IV
„Było to parę roków temu. Jed-

na baba miała małą chałupę i jedną 
krowę. A tela nosiła zawsze masła 
do miasta, że nie mogła go usmy-
czyć. Ludzie już mówili,, że to musi 
być isto czarownica, bo choćby ta 
jej krowa mlekiem scała, to by go 
tyle nie miała.

Parę kroków od tej baby było 
piękne gospodarstwo. Było w nim 
pięć krów. Zdałoby się, że tamta 
gaździna miała by mieć masła i sera 
dość, ale tak nie było. Krowy dawały 
mleka ledwo do kocura. O maśle nie 
było co myśleć.

Raz gaździna zbierała śmietan-
kę przez cały tydzień i zaczęła ro-
bić masło. Robiła do północy, a nic 
nie zrobiła. Na drugi dzień było to 
samo. Jak na trzeci dzień zaczęła 
robić, przyszedł jakiś chłop z flintą. 
Ten jej tak powiedział: „zacznijcie, 
gaździno, robić masło o północy,  
a ja przyjdę do was. Jak się nie bę-
dzie chciało skrupczyć, to ja strze-
lę, a czarownica, co wam czaru-
je, będzie miała znak do śmierci”. 
No i baba zaczęła robić to masło  
o północy, ale bez skutku. Przyszedł 
chłop, postawił maśniczkę na próg 

i bęc! z maśniczki nie zostało wiele. 
Za chwilę przyleciała z okropnym 
lamentem sąsiadka, ta czarownica. 
Miała wystrzelone oko i krzyczała 
strasznie: „coście mi to zrobili”!

Od tego czasu gaździna miała 
masła pod dostatkiem, a czarowni-
ca mleka ledwo do kocura. Niedłu-
go umrzyła”.

V
„Przed dwaceci rokami żyła ko-

bieta, co umiała czarować. Miała  
u powału w chlewie uwiązaną 
dzichtę i zamiast krowy doić, doiła 
dzichtę.

Raz poszła na wesele i napytała 
se sąsiadkę, aby jej podoiła. Wy-
doiła krowy, ale dzieci tej kobiety 
wołały: „A Kontesę też!” i pokazały 
na dzichtę. Sąsiadka zaczęła doić  
i mleko ciurkiem się lało, że go nie 
umiała zastawić i posłała dzieci po 
mamę. A w całej wsi krowy ryczały”.

VI
„Była gaździna, co miała wielkie 

gospodarstwo, a była czarownicą. 
Miała też parobka. Był on dość chy-
try. W sieni zawsze wieszał szery,  
a konie dzierżał w porządku. Już 
dość długo służył u tej gaździny  
i wymiarkował, że ona co roku na 
świętego Jana chodzi czarować. 
Bardzo był ciekawy, kaj to ona cho-
dzi.

Jak zaś przyszło świętego Jana, 
to już dobrze dawał pozór, co bę-
dzie robić. Ona przed północą wla-
zła do komory, tam się rozebrała do 
naga, przywdziała na się płachtę  
i wyszła na pastwisko swoich sąsia-
dów. Goniła po pastwiskach i smy-
kała za sobą końce płachty i mówiła 
co chwilkę: „Biorę pożytek, ale nie 
wszytek”. Parobek, co ją szpiegował, 
poleciał do domu, też się rozebrał, 
ale nie znaszedł już drugiej płach-
ty. Tak porwał z klinka opraty i też 
zaczął gonić po pastwisku i smykać 
ich za sobą. Mówił przy tym: „Biorę 
pożytek, ale wszytek”! Jak potem 
przyleciał do domu, powiesił opraty 
i poszedł spać. Rano, jak wstał, dzi-
wa się, a tu pół sieni mleka, aż się 
przez próg przelewa. Gaździna go-
niła wystraszona, ale on się zrobił 

słuszny. I ucichło o tym.
Ale pachołek dalej gaździnę 

szpiegował. Raz wzięła łopatę, na-
mazała ją jakąś maścią i powiedzia-
ła: „Chodź, ale nie zawodź!” i pięknie 
wyleciała przez okno. On wziął dru-
gą łopatę, namazał tą samą maścią, 
powiedział: „Chodź, ale zawodź”  
i wyleciał przez okno na łopacie. 
Ale zaraz zaździał do futer i wywalił. 
Potem jeździł po najpichlawszych 
torkach i stromach i tak go poszar-
pało, że został kaleką i już nie mógł 
służyć za pachołka”.

VII
„Baby ojciec opowiadał, jak je-

den wandrus przyszedł do jednej 
baby, co robiła masło, i chciał ma-
ślanki.

— Dałabym wam, ale nie 
mogę masła zrobić...

Kazał jej wyjść z izby, że sam 
będzie to masło robił. I jak go ro-
bił: spuścił galaty i dał się sr... do 
maśniczki. Baba ale widziała przez 
kluczową dziurkę, co chłop robi. 
Nie wydzierżała. Wpadła do izby 
i strasznie chłopa zherdekała.  
A chłop kiwnął toporką i prawi:

— Skosztujcie, gaździnko, ja-
kie dobre masło!

— Ty Świnio parszywa, ani 
bym się nie podziwała! — Krzyczy 
roz- pajedzona baba, ale nie wy-
trzymała i dziwa się do maśniczki,  
a tam jest szumne żółte masło. 
Chłop też zaczął jeść i pić maślankę.

Po chwili przyleciała zdyszana 
sąsiadka i lutowała się, że miała do-
brą śmietanke w maśniczce, a ma 
teraz same g...

— Dobrze wam — prawi chłop 
— Szkodziliście innym, teraz się to 
na was obróciło!”

Oprac.: Wojciech Grajewski, Do-
rota Greń-Grajewska

Rubryka red. przez Towarzystwo 
Miłośników Brennej i Górek „Jodła”
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IV Bieg Górski Żołnierzy Niezłomnych  
Śladami Henryka Flamego

Piękna, słoneczna pogoda przy-
witała w sobotnie przedpołudnie 
zawodników i zawodniczki, którzy 
zdecydowali się wystartować we 
wspomnianym biegu górskim. Ci po 
kilku słowach otuchy i uznania, któ-
re w ich stronę skierował gospodarz 
Gminy Brenna – Jerzy Pilch - pod-
czas kilkuminutowej przemowy, wy-
ruszyli w trasę. Paradoksalnie słoń-
ce i wysoka temperatura nie sprzyja 
biegaczom, jednak jak widać po 
fenomenalnych wynikach, dzisiej-
szego dnia było zupełnie inaczej,  

a to za sprawą między innymi pierw-
szych trzech na mecie mężczyzn, 
którzy dystans ponad 9 km pokona-
li szybciej niż wynosił dotychczaso-
wy rekord trasy. Najszybciej na Błat-
niej zameldował się Adam Jamiński. 
Zawodnik SPLA Tychy potrzebował 
40:17,6 na pokonanie trasy. Nie-
spełna 25 sekund „wolniej” pobiegł 
reprezentant Alpin Sport Team – 
Piotr Koń – 40:42,8, z kolei jako trze-
ci dobiegł Piotr Jaśtal (LKB Rudnik/
AZS UJK Kielce) z czasem 40:55,0. 
Najszybsza wśród kobiet była Anna 

Skalska (Festiwal Biegowy Krynica 
Zdrój) - 52:38,4, która wyprzedzi-
ła Izabelę Zatorską (Alpin Sport 
Team) 53:10,5 oraz Iwonę Kik (Da-
niel Wosik Tervel Team) – 53:22,11. 
Jak widać zarówno w kategorii ko-
biet jak i mężczyzn różnice czasowe  
w pierwszej trójce były symbolicz-
ne, co świadczy o wysokim pozio-
mie biegu. Pozostałe wyniki oraz 
więcej zdjęć  wkrótce na stronie 
www.biegwykletych.pl

     
  Krzysztof Gawlas
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Ważne i przydatne

Miesięcznik „Wieści znad Brennicy” można nabyć w Informacji Turystycznej (ul. Wyzwolenia 77, Brenna, a także w: 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 
itp. lokale, chcące również kolportować „Wieści”, proszone są o kontakt z redakcją.
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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 - Dariusz Jakubiec 
tel. (33) 853 62 22 
e-mail: d.jakubiec@brenna.org.pl

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

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

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

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

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

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

Ochotnicza Straż Pożarna:
43-438 Brenna ul. Wyzwolenia 75, tel. 33 853 65 85
43-438 Brenna ul. Leśnica 134, tel. 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 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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Maj:
12.05.18 (sb) - Pumptrack-owy Puchar Brennej, Brenna - tor koło boiska Orlik

12.05.18 (sb) - Redyk na Buczu, Górki Wielkie  - Bacówka Bucze

18.05.18 (pt) - Spotkanie z przyrodnikiem, Brenna - Piwnica Artystyczna

19.05.18 (sb) - Barbarian Race & Barbarian Kids, Brenna - Park Turystyki

20.05.18 (nd) - Smażenie Jajecznicy „U Gazdy”, Brenna Leśnica - „U Gazdy”

20.05.18 (nd) - Piknik Rodzinny „Na Zdrowie”, Brenna - Park Turystyki

27.05.18 (nd) - Bike Atelier MTB Maraton, Brenna - Park Turystyki 

Czerwiec:
01.06.18 (pt) - Redyk w Koziej Zagrodzie, Brenna - Kozia Zagroda

03.06.18 (nd) - Piknik Rodzinny & Przebierany Dzień Dziecka, Brenna - Park Turystyki

03.06.18 (nd) - II Wieczór Muzyczny w Leśnicy, Brenna - Parafia w Leśnicy

08-15.06.18 - VII Warsztaty Działań Kreatywnych, Górki Wielkie, CKiS Dwór Kossaków

22.06.18 (pt) - Chrześcijański Festiwal Nadziei, Brenna - Park Turystyki

23.06.18 (sb) - Noc Świętojańska, Brenna - Park Turystyki

Wystąpią m.in: Inoros, JohnnyBand

30.06.18 (sb) - 2. Rodzinny Rajd Rowerowy, Górki Małe – parking koło Przedszkola

30.06.18 (sb) - Piknik Pod Buczem & Gram i Bucze, Górki Wielkie - Boisko trawiaste

Wystąpią m.in: ElEktryCznE GItary, MusICstaś

30.06.18 (sb) - Redyk na Skałce, Brenna - Skałka

30.06.18 (sb) - Wycieczka górska po Górze Bucze, Górki Wielkie, CKiS Dwór Kossaków 


