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Redyk Beskidzkiej 5 w Brennej

Letnie remonty w gminie

Gram i Bucze - charytatywny festiwal
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Od Redakcji
Mija gorący lipcowy miesiąc, 

pełen wydarzeń kulturalnych oraz 
rozrywkowych. Mnie szczególnie 
cieszy, iż odczuwalny jest zwrot 
ku tradycji. Był moment w naszym 
kraju, gdy zachłysnęliśmy się Za-
chodem, jego nowoczesnością. 
Obecnie w dobie globalizacji, gdy 
pokonanie tysięcy kilometrów nie 
jest problemem, gdy świat poznaje 
się poprzez „wirtualne okno” coraz 
częściej szukamy naszej odrębno-
ści, cech, które wyróżnią nas od 
szarej masy. Poznajemy nasze ko-
rzenie, zwracamy się ku źródłom. 
Świat to zauważa i promuje, nie-
rzadko tworząc z regionalizmu go-
towy produkt handlowy. 

Noc Świętojańska, Wojewódzki 
Przegląd Wiejskich Zespołów Arty-
stycznych, a także Redyk Beskidzkiej 

5, to wydarzenia, które w minionym 
miesiącu nasza gmina organizowa-
ła lub współorganizowała, tworząc 
różne sposoby łączenia naszej hi-
storii i tradycji z współczesnością. 
W momencie składania sierpniowe-
go wydania „Wieści znad Brennicy”  
Dziecięcy Zespół Regionalny „Mała 
Brenna” przebywa w Nowym Sączu 
na 23 Międzynarodowym Festiwalu 
Święto Dzieci Gór. Jest to wyjątko-
we wydarzenie, a samo zaprosze-
nie do uczestnictwa w Festiwalu 
ogromnym wyróżnieniem i nobi-
litacją dla zespołu. Tym bardziej 
jesteśmy dumni, że nasze „dziecka  
z Brynnej” przebywają w Nowym Są-
czu i tańcem oraz śpiewem promu-
ją Beskid Śląski i naszą Brenną. Już 
teraz im gratulujemy i dziękujemy, 
a do relacji prasowej z wydarzenia 

zapraszamy w kolejnym numerze 
Wieści, gdy „Mała Brenna” wróci do 
nas. Tymczasem zapraszam do lek-
tury niniejszego wydania, w którym 
można przeczytać relacje z lipco-
wych wydarzeń: koncertu Gwiazdy 
Wakacji, Wojewódzkiego Przeglądu 
Wiejskich Zespołów Artystycznych, 
góreckiej imprezy Gram i Bucze czy 
Redyku Beskidzkiej 5. Zachęcam 
również do przeczytania kolejnej 
części o zabytkach gminy Brenna, 
w tym numerze tekst o Dworku 
Myśliwskim. Zapraszam również do 
zapoznania się z kalendarzem im-
prez; zapewniam, że w sierpniu nie 
zwalniamy tępa, wręcz przeciwnie 
w gminie Brenna będzie się działo. 

  Dorota Greń 
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Szanowni Mieszkańcy Brennej i Górek
Dynamika zmian atmosferycz-

nych w mijającym miesiącu lipcu 
nie pozwalała na spokojny letni 
wypoczynek. Komunikaty, które 
otrzymywałem z Biura Zarządzania 
Kryzysowego dotyczące ostrzeżeń 
meteorologicznych o niebezpiecz-
nych upałach, silnych burzach  
z gradem, gwałtownych wzrostach 
stanów alarmowych wód na terenie 
województwa śląskiego sprawiały, 
że konieczne było utrzymywanie 
pełnej dyspozycyjności i należy-
tej gotowości w podejmowaniu 
decyzji. Jak ważną rolę pełni sta-
bilna i właściwa pogoda podczas 
realizacji kalendarza letnich im-
prez plenerowych wiemy wszyscy. 
Spragnieni również odpowiedniej 
pogody są rolnicy, którzy pracując 
w pocie czoła oczekują na owoc 
swoich plonów. Nie zawsze jednak 
aura jest łaskawa, z dużym prze-
jęciem i trwogą  oglądamy relacje 
telewizyjne, które potwierdzają, że 
w ciągu paru minut można stracić 
dorobek swojego życia. Pomimo 
niepokojących doniesień, warto 
podkreślić, że dla naszych prawie 
wszystkich spotkań plenerowych 
pogoda była łaskawa.

 Bardzo udał się pierwszy Redyk 
owiec organizowany w Brennej  
w ramach „Beskidzkiej 5”. Rozpoczę-
ło się edukacyjnie i bardzo przyjaź-
nie w Koziej Zagrodzie u państwa 
Beaty i Rafała Marchlewicz, gdzie 
z terenów nizinnych wyszliśmy  
z owcami na nasze piękne górskie 
polany i łąki. Kolejne spotkanie od-
było się na Skałce gdzie gości przy-
witali państwo Teresa i Józef Kawik. 
Przy góralskiej muzyce kapeli „Ma-
liniorze” wszyscy mogli posmako-
wać i zapoznać się z technologią 
produkcji serów owczych.  Trzecie 
spotkanie w ramach redyku mia-
ło miejsce na Polanie Kotarskiej, 
gdzie skąpani promieniami słońca 
byliśmy świadkami wyrobu „bunca” 
z mleka owczego. Symbolem Redy-
ku jest laska przechodnia, którą na 
tym spotkaniu przejęli gospodarze 
państwo Leszek i Barbara Grenio-
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wie. Cieszy mnie zarówno licznie 
zebrane grono mieszkańców z wła-
ścicielem Polany Kotarskiej Bog-
danem Holeksą jak i przybyłych 
gości, wszystkim do rytmu przy-
grywała orkiestra Czesława Gre-
nia. Słowa podziękowania należą 
się seniorom państwu Ludwikowi 
i Marii Greń, którzy dbają o wypas 
tego miejsca. Uwieńczeniem bar-
dzo udanego pierwszego Redyku 
owiec było spotkanie u państwa 
Marty i Andrzeja Cieślar na Malince 
w Brennej Leśnicy. 

Przyjazna nam aura pogodowa 
była niewątpliwie pomocna wspa-
niałej zabawie rekordowo zebra-
nej publiczności w Parku Turystyki 
na koncercie Jacka Stachurskiego 
– Gwiazdy Wakacji. Przed nami 
drodzy mieszkańcy kolejny boga-
ty kalendarz w miesiącu sierpniu. 
Miejmy nadzieję, że równie sprzy-
jające warunki atmosferyczne  
i liczny udział publiczności będą 
źródłem satysfakcji organizatorów. 

Letni okres wakacyjny to rów-
nież koncentracja na właściwej 
realizacji prac remontowo-inwe-
stycyjnych. Jesteśmy światkami 
utwardzonego pobocza przy głów-
nej drodze między Hercówką  
a Skrzyżowaniem. Tak długo wy-
czekiwane bezpieczne pobocze 
dla pieszych było owocem bardzo 
dobrej współpracy z Powiatowym 
Zarządem Dróg w Cieszynie z Pa-
nią dyrektor na czele. Postępują 
również prace inwestycyjne na uli-
cy Bielskiej w Górkach Wielkich na 
Bucze. Kibicujemy firmie „Strabag” 
prowadzącej inwestycje i liczymy 
na wyrozumiałość wszystkich kie-
rowców w związku z utrudnienia-
mi. Jesienią tego roku będziemy 
świadkami zakończenia tego zada-
nia. W temacie dużych inwestycji 
drogowych warto również przy-
pomnieć o planowanej na przeło-
mie sierpnia i września tego roku,  
nowej nawierzchni na odcinku 610 
m. w Brennej Leśnicy. Czas waka-
cyjny to jedyny okres kiedy można 
bezpiecznie prowadzić remonty 

na obiektach szkolnych, zarówno 
wewnątrz jak i na zewnątrz budyn-
ków. Pragnę tutaj podkreślić roz-
poczęty w miesiącu lipcu remont 
dachu na szkole w Górkach Wiel-
kich, którego stan wymagał podję-
cia natychmiastowych prac w celu 
uratowania poszycia dachu.

 Szanowni Mieszkańcy pozwól-
cie, że zwrócę uwagę na jeszcze 
jedno zadanie, które udało się zre-
alizować  w ostatnim okresie. Za 
sprawą pomocy finansowej Urzędu 
Marszałkowskiego wykonaliśmy 
inwestycję oświetlenia drogi na 
Zalesiu w Górkach. Zadanie to do 
realizacji zostało zakwalifikowane 
z listy rezerwowej w ostatniej chwi-
li, dlatego decyzję musieliśmy pod-
jąć w ciągu paru godzin. Cieszę się, 
że przy wsparciu wielu życzliwych 
instytucji, sumienności wykonaw-
cy oraz odpowiednich służb urzędu  
z panem Darkiem Jakubcem na 
czele udało się pomyślnie zakoń-
czyć. Bardzo Dziękujemy. Drodzy 
czytelnicy zasygnalizowane prze-
ze mnie tematy będziecie mogli 
szczegółowo poznać wczytując się 
treści artykułów zamieszczonych  
w niniejszym numerze. Zatem ży-
czę miłej lektury i do następnego 
spotkania.

  Jerzy Pilch
       Wójt Gminy Brenna
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Zakończono remonty cząstkowe dróg
W miesiącu lipcu 2015 roku za-

kończono remonty cząstkowe dróg, 
którymi objęto teren całej gminy, 
a ich wykonawcą była Firma Dro-
most Pana Marka Kunza z Brennej. 
Na ten cel w bieżącym roku wydano 
240.000,00 zł. Mając na uwadze dal-
szą poprawę jakości infrastruktury 
drogowej, ogłoszono przetarg na 

bieżące utrzymanie  i remont dróg 
gminnych oraz rowów na terenie 
Gminy Brenna. W ramach, którego 
wykonywane będą utwardzenia 
poboczy, wyrównywanie istnieją-
cych nawierzchni tłuczniowych, 
oczyszczanie rowów i przepustów. 
Obecnie trwają również prace zmie-
rzające do rozpoczęcia inwestycji 

związanych z poprawą stanu tech-
nicznego dróg oraz infrastruktury 
około drogowej takiej jak: wykona-
nie przydrożnych barierek, odwod-
nień, przepustów.

       UG Brenna

Remonty i modernizacje dróg powiatowych
W bieżącym roku Powiat Cie-

szyński na terenie gminy Brenna 
przystąpi do remontu drogi po-
wiatowej 2603S Brenna – Leśnica 

(ul. Leśnica w Brennej) na odcinku 
0,6km. Z budżetu gminy Brenna na 
ten cel przekazano dotację w kwo-
cie: 46.270,00zł. Ruszyła również 
od dawana oczekiwana inwestycja 
związana z przebudową ul. Bielskiej 
w Górkach Wielkich od skrzyżowa-
nia z ul. Szpotawicką do skrzyżowa-
nia z ulicami Solarską i Do Raju na 
odcinku 0,8 km. Inwestycja ta jest 
wykonywana dzięki  dofinansowa-
niu z Narodowego Programu Odbu-
dowy Dróg Lokalnych. Swój wkład 
w te inwestycję ma również gmina 
Brenna, która w formie dotacji prze-
każe powiatowi kwotę: 76.093,18zł. 
Dokonano również poszerzenia po-
bocza od Brennej Skrzyżowanie do 
„Hercówki”, umożliwiając pieszym 
bezpieczne poruszanie się.

       UG Brenna
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Umorzenie pożyczki

Realizacja Programu Budowy 
Przydomowych Oczyszczalni Ścieków

Decyzją Rady Nadzorczej Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Ka-
towicach gminie Brenna umorzono 

Mając na celu podjęcie działań 
na rzecz poprawy funkcjonowania 
gospodarki wodno-ściekowej na 
terenie gminy Brenna, rozpoczęto 
realizację „PROGRAMU POPRAWY 
GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ 
NA TERENACH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ 
POZA AGLOMERACJĄ SKOCZÓW. 
BUDOWA PRZYDOMOWYCH BIO-
LOGICZNYCH OCZYSZCZALNI ŚCIE-
KÓW NA TERENIE GMINY BRENNA”. 
Obecnie po ostatecznym zatwier-

Oświetlenie ulicy Zalesie w Górkach Wielkich
Po wykonaniu oświetlenia na 

ulicy Nowy Świat kolejna ulica  
w Górkach Wielkich zyskała oświe-
tlenie. W dniu 3.06.2015 roku 
Gmina Brenna podpisała umowę  
z firmą Instalatorstwo Elektryczne 
„Szczotka” Arkadiusz Szczotka na 
budowę napowietrznej i kablo-
wej linii oświetlenia ulicy Zalesie. 
Inwestycja została zakończona  
w dniu 26.06.2015 roku i jej całko-
wity koszt wyniósł 152 257,11 zł. 

Na realizację zadania Gmina 
otrzymała dofinansowanie z Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2007 – 2013 w wysoko-
ści 50% kosztów kwalifikowalnych. 

Celem tej iwnestycji było pod-
niesienie standardu życia oraz za-
spokojenie potrzeb społecznych 
mieszkańców Gminy.

      UG Brenna

pożyczkę w kwocie: 623.634,36zł. 
Kwota ta zgodnie z podpisaną umo-
wą zostanie przeznaczona na kolej-
ne zadanie związane z budową sie-

ci kanalizacyjnej na terenie gminy 
Brenna. 

       UG Brenna

dzeniu wniosków o włączenie do 
programu oraz po otrzymaniu po-
zytywnych wyników badań geolo-
gicznych, potwierdzających moż-
liwość budowy przydomowych 
oczyszczalni ścieków, rozpoczęto 
podpisywanie umów o udzielenie 
dotacji do budowy  oczyszczalni. 
Po zakończeniu inwestycji Gmina 
udzieli dofinansowania w wyso-
kości 80% poniesionych kosztów 
związanych z zakupem i monta-

żem oczyszczalni. Otrzymano już 
zapewnienie o udzieleniu pożyczki  
z Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach. Budowa oczyszczal-
ni bez wątpienia przyczyni się do 
poprawy czystości wód w naszej 
gminie.

       UG Brenna
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W maju 2015 roku Gminie Bren-
na w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007 
– 2013 przyznano dofinansowanie 
na realizację operacji pt. „Zakup 
ciągnika oraz beczki asenizacyjnej 
do transportu ścieków komunal-
nych”, dzięki któremu gmina nabyła 
ciągnik rolniczy John Deere 6100Rc 
oraz wóz asenizacyjny Modulo 2 
4000 ME. Łączny koszt  zakupu wy-
niósł 331 485,00 zł, natomiast kwo-
ta przyznanego dofinansowania to 
202 125,00 zł.

Realizacja operacji pozwoli na 
zapewnienie odbioru ścieków ko-

Zakup ciągnika oraz beczki asenizacyjnej
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munalnych od mieszkańców na 
terenach nieobjętych kanalizacją, 
co w konsekwencji wpłynie na po-
prawę jakości życia mieszkańców, 
a także będzie sprzyjać ochronie 

środowiska, obszarów chronionych 
Natura 2000 oraz parku krajobrazo-
wego na terenie naszych miejsco-
wości. 

        UG Brenna

Wakacje, a na dachu praca wrze
Wakacje dla uczniów szkół to 

czas laby i wypoczynku, a w szko-
łach to idealny okres na wykonanie 
niezbędnych remontów i moder-

nizacji. Największą wakacyjną in-
westycją jest malowanie pokrycia 
dachu wraz z remontem obróbek 
blacharskich na budynku Zespołu 
Szkół Publicznych w Górkach Wiel-
kich. Szkoła Podstawowa nr 1 im. 
Janusza Korczaka w Brennej Leśnicy 
przywita swoich uczniów we wrze-
śniu zmodernizowanymi schodami 
wejściowymi, a w Szkole Podstawo-
wej Nr 2 im. Stefana Żeromskiego 
w Brennej Bukowej uczniowie będą 
mogli bawić się na placu zabaw po-
krytym nową nawierzchnią. 

      UG Brenna

Brenna w drugim etapie konkursu Karpacka Gmina
Stowarzyszenie Ekopsychologia 

jest organizatorem konkursu na 
Karpacką Gminę. Zaproszenia do 
konkursu zostały wysłane do gmin 
zlokalizowanych w Karpatach,  
w tym również do Brennej. Ośrodek 
Promocji, Kultury i Sportu Gminy 
Brenna, wraz z innymi 33 gmina-
mi, odpowiedział na zaproszenie, 

wysłał wymaganą multimedialną 
prezentację dotyczącą naszej miej-
scowości, jej zasobów społecznych, 
kulturalnych i przyrodniczych,  
a także odpowiedział na pytania za-
łączone w ankiecie. Jury wyłoniło 
dziesięć najlepszych gmin, które zo-
stały zakwalifikowane do drugiego 
etapu konkursu. Pierwsze miejsce 

pierwszego etapu zajęła Istebna  
z 191 punktami, drugie miejsce za-
jęła Brenna oraz Ujsoły, gromadząc 
po 182 punkty, trzecie miejsce ob-
jęła Dukla z 164 punktami. 

 Dziesięć gmin, które otrzy-
mały najwyższą ilość punktów 
przeszły do drugiego etapu Kon-
kursu, podczas którego poprzez 



7 Strona 7

W
ieści znad

 Brennicy

Wieści znad Brennicy

Informacje/WydarzeniaInformacje/Wydarzenia

Zgłaszanie kandydatów 
do Lauru Srebrnej Cieszynianki 2015

W związku z przygotowaniami 
do tegorocznej edycji „Uroczystej 
Sesji Rad Samorządów Ziemi Cie-
szyńskiej”, na której zostaną wrę-
czone Laury Cieszynianki, Wójt 
Gminy Brenna prosi o zgłaszanie 
kandydatów do „Lauru Srebrnej Cie-
szynianki 2015”.

Zgodnie z zapisami Regulaminu 
– samorządy (gminy) są uprawnio-
ne do corocznego przyznawania 
wyróżnień – Laurów Srebrnej Cie-
szynianki - osobom, które zasłużyły 
się dla społeczności w której dzia-
łają, w szczególności wniosły nowe, 
pozytywne wartości lub były na tyle 
nowatorskie i innowacyjne, że ich 
działanie może zostać powszechnie 
uznane za godne naśladowania. 

Laur Srebrnej Cieszynianki jest 
przyznawany osobom, które zasłu-

żyły się w następujących obszarach: 
społecznym, regionalnym, tradycji 
kulturalnych, wartości uniwersal-
nych, prac twórczych, pracy z dzieć-
mi i młodzieżą, działalności samo-

rządowej, promocji regionu. 
Na poziomie gminy wyróżnienie 

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

Prawo zgłaszania kandydatów 
do wyróżnienia Laurem Srebrnej 
Cieszynianki przysługuje wszyst-
kim działającym na terenie gminy 
stowarzyszeniom, organizacjom, 
instytucjom, radom sołeckim i osie-
dlowym oraz wójtowi gminy.

Kandydatów należy zgłaszać na 
karcie zgłoszeniowej wraz z uzasad-
nieniem wyboru.

Zgłoszenia należy składać  
w Urzędzie Gminy w Brennej w ter-
minie do dnia 15 września 2015 
roku.

       UG Brenna

Zaproszenie na warsztaty strategiczne
Stowarzyszenie  Lokalna  Grupa 

Działania  „Cieszyńska Kraina” za-
prasza na warsztaty strategiczne/
konsultacje na temat:

Możliwości otrzymania dofinan-
sowania poprzez LGD w okresie 
programowania na lata 2014-2020 
połączone z prezentacją wypraco-
wanych przez grupę roboczą ana-
lizę mocnych i słabych stron, szans  
i zagrożeń, a także celów. 

Spotkanie odbędzie się w dniu 

25 sierpnia 2015 roku, w Urzędzie 
Gminy Brenna, ul. Wyzwolenia 77.

Ramowy program spotka-
nia           do 17:00 r e j e s t r a -
cja uczestników,  17:00 – 17:30 
prezentacja możliwości otrzyma-
nia dofinansowania poprzez LGD  
w okresie programowania na lata 
2014-2020; 17:30 – 18:30 prezenta-
cja wypracowanej przez grupę ro-
boczą analizy SWOT, 18:30 – 19:00 
zgłaszanie uwag do analizy SWOT, 

19:00 – 20:00  wypracowanie  no-
wych propozycji do analizy SWOT. 
Serdecznie zapraszamy.Prosimy  
o potwierdzenie udziału w szkole-
niu do 21 sierpnia 2015 r. (piątek)
pod numerem (33) 487 49 42 lub 
mailowo na adres biuro@cieszyn-
skaina.pl

    LGD Cieszyńska Kraina

Europejski Fundusz  Rolny na rzecz  Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach poddziałania  19.1 „Wsparcie 
przygotowawcze”, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

internetowe głosowanie zostaną 
wyłonieni zwycięzcy. Prosimy o 
śledzenie naszej strony na portalu 
społecznościowym – facebook oraz 
stronę internetową gminy Brenna:  
www.brenna.org.pl, gdzie zostanie 

ogłoszone głosowanie i zostaną 
podane wszelkie ku temu potrzeb-
ne wskazówki. Niewielkim wysił-
kiem i nakładem możemy wspólnie 
zwyciężyć w konkursie, pokonu-
jąc gminy: Istebną, Ujsoły, Dukle,  

Iwkową, Raciechowice, Wojaszówkę,  
Zarszyn, Zawoję oraz Mszanę Dol-
ną. Zapraszamy do głosowania!!!

   OPKiS
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Ogłoszenie
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Półkolonie w Brennej Leśnicy 
Koniec roku szkolnego to czas 

na dobry wypoczynek. Każde 
dziecko ma plan jak spędzić fajnie 
wakacje. Szkoła Podstawowa nr 1 
w Brennej zorganizowała finanso-
wane przez Urząd Gminy Brenna 
półkolonie dla swoich uczniów.  
Półkolonie rozpoczęły się 6 lipca  
i trwały do 17 lipca. Plan półkolonii 
obejmował wycieczki krajoznaw-
cze –Grabowa, edukacyjne – Chata 
Chlebowa, gdzie dzieci poznały hi-
storię wyrabiania masła, sera, chle-
ba,  powstawanie maślanki, serwat-
ki, miodu,  pieczenie podpłomyków, 

poznały  dawne narzędzia rolnicze, 
miały okazję same wyrobić masło, 
podpłomyki, skorzystały również  
z poczęstunku. Wycieczką  eduka-
cyjną  była również  piesza wprawa 
na Malinkę, gdzie dzieci dowiedzia-
ły się   na czym polega agroturysty-
ka. 

Wczasy z naturą  to dobry po-
mysł. Można było zobaczyć kozy, 
króliki, konie, drób wszelkiego 
rodzaju i fajnego kozła Stefana. 
Dzieci bawiły się  w podchody, wy-
pełniając wcześniej przygotowa-
ne zadania. Półkolonie to nie tylko 

wycieczki, to zabawy 
sportowe, na które 
dzieci zwykle czekają  
z niecierpliwością, dla-
tego w zorganizowa-
nych dwóch dniach  
sportu wykazały się 
umiejętnością dobrej 
zabawy i zdolnością  
współdziałania  w gru-
pach. Do zabaw spor-
towych włączyliśmy 
również taniec - Zumbę,  
a dwugodzinny po-
byt na basenie „Delfin”  

Bajkowym Szlakiem Utopca
Pierwsza tegoroczna wyciecz-

ka górska z przewodnikiem już za 
nami. 4 lipca grupa chętnych wyru-
szyła spod Informacji Turystycznej 
w kierunku Grabowej. Na trasie po-
znaliśmy źródła rzeki Brennicy, zrę-
bek historii gospodarki pasterskiej 
oraz niezwykłą roślinę- naparstnicę 
purpurową – symbol gminy Brenna. 

Wysiłek i ciepło, które nam towarzy-
szyło zrekompensowała cudowna 
panorama na Beskid Śląski i Beskid 
Śląsko-Morawski. Później nadszedł 
oczekiwany odpoczynek w Chacie 
Grabowej oraz w Ogrodzie Bajek. 
Dalsza wędrówka prowadziła wśród 
smaków leśnych jagód i poziomek. 
W pewnym momencie zza drzew 

wyłoniła się 12 metrowa wieża wi-
dokowa, z której roztaczał się pięk-
ny krajobraz. Stamtąd za znakami 
zielonymi wyruszyliśmy w kierunku 
Brennej Centrum. Na najmłodszych 
za dzielne przejście całego szlaku  
w Informacji Turystycznej czekała 
niespodzianka. 

 Informacja Turystyczna

w Skoczowie był zwieńczeniem 
zabaw ruchowych. Mieliśmy tak-
że okazję zabawy przy ognisku na 
Jarowiskach, a podsumowaniem 
tej zabawy są plakaty maskotek 
półkolonii wykonane przez dzieci. 
Ciekawe zajęcia odbyły się także 
przy pieczeniu pizzy, gdzie dzieci 
z zaangażowaniem, przy wsparciu 
opiekunów, przygotowały dobrą 
pizzę. Półkolonie zakończyły się  
ogniskiem z rozdaniem nagród, dy-
plomów i pożegnaniem. Dzieci ze 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Bren-
nej Leśnicy dziękują Panu Wójto-
wi Gminy za finansowe wsparcie 
tych półkolonii. Nie zabrakło nam 
napojów, kołaczyków, posiłków  
w czasie pieszych i wyjazdowych 
wycieczek oraz atrakcji edukacyj-
nych i ruchowych. Warto organi-
zować takie półkolonie, bo dzieci, 
które nie mają okazji spędzić wa-
kacji w inny sposób po nich mają 
uśmiechnięte buzie i mogą innym 
powiedzieć, że były na „Wesołych 
wakacjach”.

       Krystyna Tarasewicz
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Noc Świętojańska
Obecnie jednym z najważniej-

szych wydarzeń kulturalno-rozryw-
kowych w naszej gminie w trakcie 
całego roku jest Noc Świętojańska. 
Wielu mieszkańców naszej wsi nie 
wyobraża sobie spędzenia naj-
krótszej nocy w roku bez udziału  
w uroczystościach i zabawach Wigi-
lii św. Jana, w ich przyjętej w Bren-
nej od lat formule. To, jak istotna dla 
mieszkańców jest właśnie ta Noc  

i jej obrządek, świadczy fakt, iż gdy 
w tym roku z kościelnej ambony 
nie została ogłoszona zapowiedź 
nabożeństwa inaugurującego wg 
tradycji Noc Świętojańską, część 
mieszkańców z niepokojem pytała 
o przyczynę tej sytuacji. Również 
tego lata nie mogło zabraknąć ko-
ścielnej uroczystości otwierającej 
świętowanie. Widać, iż na naszych 
oczach wytworzyła się ważna trady-

cja, zapoczątkowa-
na przed laty przez 
proboszcza parafii 
w Brennej Centrum 
ks. Józefa Budniaka 
i ówczesną kierow-
niczkę Zespołu Re-
gionalnego „Brenna” 
Elżbietę Bauer. 

Powszechnie Noc 
Świętojańska, Noc 
Kupały czy też Ku-
palnocka kojarzo-
na jest z obrzędem 
puszczania wianków 
na wodę i innymi lu-
dowymi obrzędami, 
mającymi swe źró-
dło w dawnych po-
gańskich obrzędach 
związanych z dniem 
letniego przesile-
nia słońca. W górzy-
stej Brennej, gdzie 
potoki były rwące,  
a rzeki kapryśne nie 
wrzucano wianków 
na wodę, uplecione  
z rozchodnika, 
bukszpanu wieszano 
nad drzwiami i okna-
mi domostw i kościo-
łów. Palono również 
ogniska, ogromne 
watry rozświetlają-
ce breńskie gronie, 
im zacniejszy go-
spodarz, tym ogni-
sko było okazalsze.  
Z biegiem lat zwy-
czaje te odeszły  
w zapomnienie, do-
piero wspomniany 

ks. Józef Budniak wraz z Elżbietą 
Bauer wskrzesili ten zwyczaj, dosto-
sowując go do obecnych realiów. 
Dzisiaj nie wyobrażamy sobie, by  
w tę najkrótszą noc w Brennej mo-
głoby być inaczej. 

Uroczystości rozpoczęły się jak 
co roku przed Gminnym Ośrod-
kiem Kultury, drewnianym budyn-
kiem z lat 20., który pierwotnie 
pełnił funkcję Domu Katolicko-Lu-
dowego, skąd wyruszył w stronę 
kościoła pw. św. Jana Chrzciciela 
Zespół Regionalny „Brenna”, Orkie-
stra Dęta Czesława Grenia, a także 
Wójt Gminy Brenna Jerzy Pilch wraz 
z małżonką. W kościele i przed jego 
wejściem zgromadzili się wierni, by 
uczestniczyć w uroczystym poświę-
ceniu ognia. Płomień z paschału 
został przeniesiony na pochodnie 
trzymane przez górali, którzy, po 
nabożeństwie i zawieszeniu uple-
cionych wianków nad drzwiami ko-
ścioła, wyruszyli do Parku Turystyki, 
gdzie rozpalili watrę. Podczas gdy 
ogień nabierał na sile, zwyczaj tracił 
swój sakralny wydźwięk, a na amfi-
teatrze rozpoczęła się część rozryw-
kowa prowadzona, podobnie jak  
w ubiegłym roku, przez mieszkańca 
naszej gminy i radnego – Jana Sta-
sia. 

W tym roku występy rozpoczęła 
Kapela Maliniorze, która na scenie 
pojawiła się jeszcze przed pocho-
dem, po nich zatańczyła i zaśpie-
wała „Brenna” – Zespół Regionalny 
pod przewodnictwem Anny Źlik, 
tuż za nimi wystąpiła Orkiestra Cze-
sława Grenia. Gdy dęte instrumenty 
milkły, do koncertu przygotowywa-
ła się „Horpyna”, polsko-ukraińska 
grupa z Mazur. Folk-rockowa, ener-
getyczna muzyka w jej wydaniu za-
chęciła do zabawy, zgromadzoną 
licznie tego dnia, publiczność. Tuż 
przed północą niebo nad Brenną 
rozświetliły sztuczne ognie. Pokaz 
kończył sobotnią noc, a festyn z ze-
społem Johnny Band rozpoczynał 
niedzielę, bawiąc zebranych do bia-
łego rana. 

  Dorota Greń
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Typ niepokorny – Gwiazda Wakacji
Gwiazdą tegorocznych waka-

cji był Stachursky z zespołem. Ja-
cek Stachursky, a właściwie Jacek 
Łaszczok, bo tak brzmi prawdziwe 

nazwisko wokalisty jest jednym  
z najbardziej znanych muzyków  
z naszego regionu. Artysta ten po-
chodzi z Czechowic-Dziedzic, gdzie 

mieszka do dzi-
siaj. Podobno 
talent i miłość 
do muzyki odzie-
dziczył po ojcu, 
jazzowym per-
kusiście, który 
dla syna wybrał 
karierę saksofo-
nisty. Jacek, ma-
jąc 13 lat zarzucił 
dęty instrument 
i zaczął naukę 
gry na gitarze. 
W latach 80. był 
członkiem roc-
kowej kapeli Eve 
Boys. Jako Sta-
chursky zade-
biutował w roli 
DJ-a w pszczyń-
skiej rozgłośni 
radiowej. Utwo-
rem „Taki jestem”  
w 1994 roku 
rozpoczął swoją 
solową karierę. 
Rok później wy-
dał swoją pierw-
szą płytę. Do tej 
pory ukazało się 
jego 16 krążków, 
sprzedał prawie 
700 tysięcy płyt, 
z czego siedem 
okryło się platy-

ną, a dwie złotem. Występował na 
Festiwalu w Opolu, gdzie otrzymał 
Superjedynkę, natomiast na festi-
walu w Sopocie został uhonorowa-
ny Słowikiem Publiczności. Każde-
go roku gra ponad 70 koncertów, 
tak w Polsce, jak i za granicą. 

Stachursky w Brennej wystąpił  
w sobotę 11 lipca. Tego dnia na sce-
nie amfiteatru zagrały również dwa 
inne zespoły z naszych stron. Pierw-
sza na scenie wystąpiła Elipsa, ze-
spół z Górek Wielkich debiutujący 
przed breńską publicznością. Istnie-
jąca od dwóch lat grupa zaprezen-
towała ciekawą mieszankę muzyki 
młodzieżowej z pogranicza meta-
lu, hard rocka i post-grunge. Drugi  
z zespołów zaprezentował się  
w nieco łagodniejszej rockowej 
odsłonie – był to skoczowski Pep-
per Gas. Tuż przed gwiazdą wystą-
pił zespół Zbigniew Foryś Band, 
założony w 2005 r. przez członka 
słynnej grupy Lombard. Kapela nie 
zawiodła publiczności, grając prze-
boje muzyki rockowej i rock’n‘rol-
lowo-blues’owej rozgrzała zebra-
nych, tworząc idealną atmosferę do 
przywitania gwiazdy wieczoru.  Sta-
chursky „porwał” publiczność, która 
tłumnie zgromadziła się w lipcowy 
wieczór w breńskim amfiteatrze. 
Nie zabrakło najbardziej rozpozna-
walnych przebojów wokalisty, na 
które z pewnością wiele osób cze-
kało. Po koncercie wokalista cierpli-
wie rozdawał autografy i pozował 
do zdjęć. 

   OPKiS
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Bajkowy świat w Amfiteatrze
Przez okres całych wakacji  

w Parku Turystyki organizowany 
jest cykl Plenerowego Teatru dla 
dzieci. W każdy piątek, na amfite-
atrze w Brennej prezentują swoje 
zdolności aktorskie, przedstawicie-

le Studia Małych Form Teatralnych, 
Scenografii i Reżyserii Art. Re z Kra-
kowa, przenosząc widzów w bajko-
wy świat. Dużo radości najmłod-
szym przyniosło przedstawienie  
pt. „Skarbnikowe dary”,   rozpoczy-

nające cykl Plenerowego Teatru, 
które odbyło się 3 lipca. Podobnie 
jak na pierwszym spotkaniu, tak  
i na kolejnych dwóch, gdzie prezen-
towane były teatrzyki pt. „Warkocz 
Królewny Wisełki” (10 lipca) oraz 
„Wilk i zając” (17 lipca) na widowni 
zebrała się gromada dzieci i mło-
dzieży, którzy z wielkim zaintereso-
waniem  podziwiali starania akto-
rów prezentujących scenki.  Należy 
zwrócić uwagę na to, że teatrzy-
ki  choć skierowane są dla dzie-
ci,  spowodowały uciechę wśród 
ich opiekunów.  Czas wakacji jest 
w szczególności ważny dla dzieci, 
bo właśnie wtedy można spędzić 
wspólne chwile, które zapamięta-
ne zostaną na wiele lat. Plenero-
wy Teatr jest znakomitą rozrywką 
dla całej rodziny. Aktorzy angażują 
w swoje przedstawienia zgroma-
dzone na widowni pociechy, aby 
także aktywnie spędziły ten czas, 
są one prezentowane w zabawny 
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Koncert Cimbaliband u Kossaków
19 lipca na scenie przy Centrum 

Kultury i Sztuki „Dwór Kossaków”  
w Górkach Wielkich wystąpił wę-
gierski zespół Cimbaliband, w któ-
rego skład wchodzi 8 muzyków. 
Niesamowita mieszanka kultur 
wynikająca z faktu, że muzycy są 
różnych narodowości wpływa na 
tworzenie niezwykłego repertuaru, 
nie tylko muzyki ludowej, ale także 
nowoczesnej.  Motywy węgierskie 
nie są jedynymi w ich twórczości, 
aranżacje muzyczne w dużej mierze 

nawiązują do stylu bałkańskiego, 
równie charakterystycznym ele-
mentem zespołu są cymbały, które 
we współczesnej muzyce stają się 
tylko wspomnieniem. Zespół swoją 
muzykę prezentował w wielu zakąt-
kach świata, na wielu festiwalach 
zdobywając tym samym ogrom 
prestiżowych nagród, tym razem 
zawitali w gminie Brenna. Żywio-
łowość kapeli zapewniła wspaniałe 
przeżycia podczas pierwszego tego 
lata koncertu zorganizowanego  

u Kossaków przez CKiS „Dwór Kos-
saków” i OPKiS Brenna. W Parku 
zebrało się wielu słuchaczy, którzy  
z zainteresowaniem poznawali ory-
ginalną twórczość artystów. Kon-
cert węgierskiego zespołu poprze-
dziło Wielkie Losowanie nagród 
loterii fantowej „Wygraj u Kossa-
ków”. 

         Magdalena Macura

sposób, wywołujący promienisty 
uśmiech na twarzach naszych mi-
lusińskich. Wszystkie dzieci, które 
już odwiedziły breński amfiteatr, 
a także te, które jeszcze nie miały 
okazji obejrzeć zabawnych i cie-
kawych przedstawień zapraszamy  
w kolejne piątki wakacji na na-
stępne przedstawienia:  Legenda  
o Smoku Wawelskim (31 lipca), 
Lech, Czech i Rus (7 sierpnia), Zacza-
rowany Młynek (14 sierpnia), Czer-
wony Kapturek (21 sierpnia), Wilk 
i zając na wakacjach (28 sierpnia).  

Łącznie odbędzie się 
9 spektakli zadedyko-
wanych specjalnie dla 
najmłodszych, by za-
pewnić im brak nudy  
w czasie wakacji.  
Przedstawienia rozpo-
czynają się o godzinie 
16. 30, w Parku Tury-
styki w Brennej, wstęp 
na nie jest bezpłatny.  

Magdalena Macura
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Gram i Bucze, czyli jak dogonić czas
„Jeden z kolejnych słonecznych 

lipcowych dni ... aż się prosi by w to 
lato coś w końcu się wydarzyło.” Od 
kilku miesięcy taki wpis można było 
znaleźć na Facebook’owym profilu 
GRAM I BUCZE – akcji, której finał 
miał miejsce 18 i 19 lipca w Górkach 
Wielkich „Pod Brandysem”.

Inicjatywa stworzenia letniego 
festiwalu wyszła od góreckiego ze-
społu heavy metalowego – Elipsa. 
Cały koncept Gram i Bucze wziął się 
z chęci zagrania dla góreckiej pu-
bliczności. „Chcieliśmy uświadomić 
krajan, że w Górkach jest miejsce 
dla społeczności rockowo- metalo-
wej” mówi o wydarzeniu lider ze-
społu – Marek Ambrosiewicz. 

Pomysł stopniowo się rozwi-
jał, a apetyt zespołu wzrastał wraz  
z nim. Wkrótce potem przedstawio-
no gminie gotowy plan. Odzew ze 
strony OPKiSu był pozytywny i tyl-
ko utwierdził nas w przekonaniu, że 
jako współorganizatorzy mamy peł-
ne ręce roboty. Postanowiliśmy, że 
cała impreza będzie miała charakter 
charytatywny, tak obraliśmy na cel 
pomoc naszemu 8-letniemu sąsia-
dowi Dominikowi, który zmaga się 
z niepełnosprawnością. 

Nieopisanym wsparciem okazała 
się współpraca z Panią Ewą Chmie-
lewską, która na potrzeby przepro-

wadzenia zbiórki założyła Stowa-
rzyszenie Charytatywne „Dogonić 
Czas”. Wtedy też narodził się po-
mysł, aby zbiórka była prowadzona 
przez dwa dni, co zaowocowało or-
ganizacją niedzielnego pikniku dla 
dzieci. 

Na potrzeby festiwalu zrobili-
śmy, co w naszej mocy, aby na gó-
reckiej scenie zabrzmiały najlepsze 
zespoły naszego regionu. Gościli  
u nas: 8 lat w Tybecie, Holyguns, 
Shima, Pepper Gas, Burn Your Gar-
den. Jako zespół Elipsa też chcieli-
śmy dorzucić swoją cegiełkę, wy-
stępując obok reszty zespołów. 
Jednak prawdziwą atrakcją był wy-
stęp gwiazdy wieczoru, czyli zespo-
łu LUDWIK. 

Całości dopełnił pokaz militar-
ny góreckiej grupy Air-Softowej – 
CORPS - pod dowództwem Bartło-
mieja Łyska.

Następnego dnia, po wieczo-
rze pełnym mocnego grania, nad-
szedł czas, aby i dzieci mogły się 
rozerwać. Na najmłodszych czeka-
ły atrakcje w postaci przedstawie-
nia teatralnego krakowskiej grupy 
oraz liczne zabawy z Utopcem. Dzi-
siaj, kilka dni po festiwalu możemy 
śmiało stwierdzić, że zbiórka zakoń-
czyła się powodzeniem. Dzięki dar-
czyńcom udało nam się zebrać dla 

Dominika 7700zł.
  „Dziękujemy wszystkim 

ludziom dobrej woli, którzy wspie-
rali organizację akcji od początku 
do samego końca, wszystkim dar-
czyńcom, którzy z dobrego serca 
dołożyli coś od siebie dla zdrowia 
Dominika, Stowarzyszeniu „Dogo-
nić Czas”, Radzie Rodziców, gminie 
Brenna i OPKiS, wolontariuszom, 
zespołom, które wystąpiły i każde-
mu kto choć trochę poświęcił się 
dla tego szczytnego celu ... nie spo-
sób wymienić wszystkich!” – rodzi-
ce Dominika, Państwo Czermak.

 Jako współorganizatorzy dołą-
czamy się do tych słów, gdyż tylko 
wspólnymi siłami mieliśmy szansę 
na przygotowanie dwóch dni na-
prawdę mega zabawy w dobrym 
celu. Specjalne podziękowania dla 
Schroniska KOSS za sponsorowanie 
noclegu gwieździe wieczoru. Dzię-
kujemy przy okazji również wszyst-
kim, którzy dbali o pełne żołądki  
i zimnymi napojami chronili przed 
odwodnieniem bawiących się na 
festiwalu i pikniku przy pogodzie, 
która dzięki Bogu mimo paru gry-
masów dopisała upałem. Zaprasza-
my ponownie już za rok!

     Adam Krzuś - zespół ELIPSA
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Śląski Folklor
W pierwszy weekend lipca  

w Brennej po raz 48. odbył się Wo-
jewódzki Przegląd Wiejskich Zespo-
łów Artystycznych. Wydarzenie ma 
na celu prezentację dorobku ama-
torskich zespołów artystycznych, 
działających w kręgach wiejskich. 
Organizatorami są Ośrodek Promo-
cji, Kultury i Sportu Gminy Brenna 
oraz Regionalny Ośrodek Kultury  
w Bielsku-Białej.

Na scenie breńskiego amfiteatru 
zespoły folklorystyczne przedsta-
wiły cały przekrój bogactwa kul-
tura ludowej Górnego Śląska i Ślą-
ska Cieszyńskiego, a także ziemi 
żywieckiej i terenów sąsiednich,  
z całym ich kolorytem i różnorodno-
ścią. Muzyka, śpiew, stroje ludowe, 
a także autentyczność występów 
oceniane były przez czteroosobowe 
jury: Małgorzatę Kiereś – etnografa, 
dyrektora Muzeum Beskidzkiego  
w Wiśle, Magdalenę Banach-Ma-
karuk – dziennikarkę muzyczną, 
autorkę telewizyjnych programów 

folklorystycznych, Leona Majkuta 
– muzyka oraz Krystynę Pieronkie-
wicz-Pieczko – etnografa z Muzeum 
Śląskiego w Katowicach. Jury oce-
niło pięćdziesiąt pięć występów, 
w tym siedem zespołów regional-
nych, siedem kapel, czternaście 
zespołów śpiewaczych, występu-
jących a capella oraz dwadzieścia 
siedem zespołów śpiewaczych  
z akompaniamentem. Łącznie na 
scenie breńskie amfiteatru wystąpi-
ło blisko 890 uczestników. 

W kategorii zespołów regional-
nych zwyciężyły dwa zespoły ex 
aequo: Regionalny Zespół Pieśni  
i Tańca Bestwina z Bestwiny, Ze-
spół Regionalny Jaworze z Jaworza;  
w kategorii kapel pierwsze miejsce 
zajęła Kapela Regionalnego Zespo-
łu Śpiewaczego Nadolzianie z Ka-
czyc; w kategorii grup śpiewaczych 
a capella przyznano dwa pierwsze 
miejsca ex aequo dla Męskiej Gru-
py Śpiewaczej Tkocze z Wisły oraz 
Regionalnego Zespołu Śpiewaczy 

M a ł o k o ń c z a n i e 
z Kończyc Ma-
łych; natomiast 
w kategorii grup 
ś p i e w a c z y c h  
z akompania-
mentem pierw-
sze miejsce 
wywalczył Re-
gionalny Zespół 
Śpiewaczy Na-
dolzianie z Kape-
lą z Kaczyc.

Warto w tym miejscu wspo-
mnieć, iż wystąpienie na naszym 
amfiteatrze stanowi wielkie prze-
życie dla wielu zespołów regional-
nych naszego województwa. Jak 
zapewniali organizatorzy z Regio-
nalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-
Białej, kierownicy zgłaszający swoje 
zespoły do wydarzenia powtarzali, 
iż ich uczestnicy „żyją” wystąpie-
niem w Brennej nieraz cały rok, cze-
kając by móc zaprezentować przed 
jury i publicznością.

Dwudniowa impreza folklory-
styczna stanowiła również oka-
zję do zaprezentowania wyrobów 
przez twórców ludowych. Koron-
ki, kopytka, stroje ludowe, a także 
miody, sery oraz tradycyjne breń-
skie kołocze upieczone przez Koło 
Gospodyń Wiejskich z Brennej moż-
na było kupić na jarmarku regional-
nym w Parku Turystyki.  

W tegorocznej edycji konkursu 
naszej gminy niestety nie repre-
zentował ani jeden z istniejących 
zespołów folklorystycznych. Warto 
jednak przypomnieć, że w zeszłym 
roku na 47. Przeglądzie Zespoł Re-
gionalny Brenna im. Józefa Macha 
pod kierunkiem Anny Źlik zajął 
pierwsze miejsce w kategorii auten-
tycznych zespołów regionalnych. 

       Dorota Greń
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Redyk Beskidzkiej 5 w Brennej
Po raz pierwszy Brenna wraz  

z Beskidzką 5 była organizatorem 
Redyku. Redyk, czyli wypas owiec 
na „groniach” rozpoczynał się każ-
dego roku w maju, najczęściej po 
św. Wojciechu, kiedy to górale wy-
chodzili z bydłem wałaskim na hale, 
zakładali sałasze, budowali koszory. 
Kończył się on we wrześniu, najczę-
ściej na św. Michała, gdy wracano  
z bydłem w doliny. Redyk to nazwa 
bliższa Żywiecczyźnie lub bardziej 
znana na Podhalu, w Beskidzie Ślą-
skim wyjście owiec na hale nazywa-
no „miyszaniym łowiec”, natomiast 
powrót na doły „rozsodem”. 

Tegoroczny Redyk miał przy-
bliżyć mieszkańcom oraz tury-
stom tradycje szałaśnicze górali 
beskidzkich. Jeszcze na początku 
XX wieku owce pasące się na be-
skidzkich łąkach nikogo nie dziwi-
ły, były naturalną częścią naszych 
Karpat Zachodnich. Ich ilość jednak 
zmniejszała się radykalnie, tak, że 
nieliczne stada pozostawały koło 
domów, gospodarstw, rzadkością 
zakładano sałasze, wypasano owce 
na halach.

Owce jednak wróciły na nasze 
hale, przede wszystkim dzięki Pro-
gramowi Owca Plus. Program re-
alizowany jest w Brennej od 2010 
r., ma on na celu wspieranie pa-
sterstwa, szczególnie na terenach 
cennych przyrodniczo. W Brennej 

największe stada owiec posiada An-
toni Greń, Józef Kawik oraz Andrzej 
Cieślar, który w tym roku został 
dyplomowanym bacą. Obecnie na 
breńskich halach wypasanych jest 
około 600 owiec. 

Redyk Beskidzkiej 5 rozpoczął 
się w Brennej, w Koziej Zagro-
dzie. Zebrani mogli uczestniczyć 
w warsztatach plecenia z siana, 
wyrobu serów, obróbki wełny, gry 
na trombicie. Prezes Sekcji Ludo-
znawczej Polskiego Związku Kultu-
ralno-Oświatowego Leszek Richter 
wygłosił prelekcję na temat paster-

stwa, szałaśnictwa w Beskidach, 
obróbki wełny, a także pokazał jak 
się „grępluje”, przędzie wełnę i robi 
„noctawki” zwane również „nowij-
kami” (sznurki z wełny, będące czę-
ścią stroju góralskiego). W Koziej 
wystąpili: Zespół Regionalny „Mała 
Brenna” z Anną Musioł, Izabela Sza-
bla, grająca na skrzypcach i Kamil 
Moskała z akordeonem. Odbyło się 
również zaganianie owiec, pokaz 
przygotowany przez Jacka Ziebu-
rę, hodowcę i szkoleniowca psów 
rasy border coli. Spotkanie w Koziej 
zakończyło się przekazaniem laski 
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pasterskiej Józefowi i Teresie Kawik, 
którzy byli gospodarzami kolejne-
go spotkania na Skałce. 

Obok bacówki na Skałce wystąpi-
ła Kapela Maliniorze. Józef Michałek 
z Istebnej opowiadał o pasterstwie 
w Beskidach i serach wykonywa-
nych na sałaszach. Podczas pre-
lekcji była możliwość degustacji 
serów. Kolejne breńskie spotkanie  
w ramach Redyku zostało zorgani-
zowane na Kotarzu, skąd rozpoście-
ra się piękny widok na naszą dolinę. 
Gospodarzami, którzy przyjmowali 
gości, byli Leszek i Barbara Greń 
oraz Ludwik i Maria Greń. Podczas 
Redyku odbyła się degustacja se-
rów, pokaz klagania mleka. Zebra-
nym przygrywała kapela Czesława 
Grenia. Ostatnim miejscem w Bren-
nej, gdzie miejscowi „łowczorze” się 
spotkali była Malinka w Brennej Le-
śnicy, gdzie Andrzej Cieślar, co roku 
organizuje Mistrzostwa Górali Kar-
packich w Koszeniu Łąki. Do tego-
rocznych zawodów zgłosiło się 11 

zawodników. Każdy z uczestników 
miał dwie minuty na skoszenie jak 
największej powierzchni wysokiej 
trawy. Zawody w koszeniu wygrał 
Rafał Łajczak z Soli (47 m.kw), drugi 
był Czesław Holeksa z Brennej (po-
nad 42 m. kw.). W kategorii kobiet 

startowały dwie zawodniczki, wy-
grała Marta Szatanik z Soblówki (35 
m.kw.). Podczas Mistrzostw odbyły 
się również pokazy obróbki wełny, 
wyrobu sera oraz strzyżenia owiec. 
Widzowie mogli także wziąć udział 
w zawodach w toczeniu bala słomy 
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oraz wchodzeniu na pal. 
Brenna była pierwszą miejsco-

wością, gdzie odbywały się wyda-
rzenia pasterskie w ramach Redyku 
Beskidzkiej 5. Na Malince zakoń-
czono naszą breńską część, a laska 
pasterska powędrowała do wiślań-
skich „łowczorzy”, skąd odbiorą ją 
bacowie z Istebnej. Miejmy nadzie-
ję, że nie tylko owce zadomowiły 
się u nas i pozostaną na breńskich 
halach, ale również, że Redyk stanie 
się nową tradycją, na stałe wpisze 
się w coroczne wydarzenia, stano-
wiąc praktyczne i teoretyczne źró-
dło wiedzy o beskidzkim paster-
stwie.

  Dorota Greń
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Ma gmina Brenna swoje oso-
bliwości, piękne zakątki, wyjąt-
kowej wartości budynki, perełki 
architektoniczne, historyczne  
i kulturowe. W poprzednim nu-
merze został przedstawiony Dwór 
Kossaków, jako przykład zadba-
nego zabytku, który po wielu 
latach od wojennych zniszczeń 
odżył, by zachwycać odwiedzają-
cych. W Brennej na południowym 
stoku Czupla, na polanie osło-
niętej buczyną stoi równie pięk-
ny budynek - Dworek Myśliwski, 
zwany potocznie Konczakówką. 

Brunon Konczakowski

Brunon urodził się 27 maja 1881 
roku w Cieszynie, jako syn Józefa  
i Emilii, z domu Drobik. Ojciec przy-
był na Śląsk Cieszyński ze wschod-
niej Małopolski, na rynku w Cie-
szynie otworzył sklep z towarami 
żelaznymi. W interesach bardzo 
dobrze mu się powodziło, dorobił 
się sporego majątku, dzięki czemu 
mógł syna wysłać na praktykę do 
Wiednia, gdzie w szkole handlo-
wej miał zgłębiać kupiecki fach.  
W Wiedniu młody Konczakowski 
miał sposobność poznawać nie 
tylko zawodowe zagadnienia, ale 
również wiedeńskie muzea, gale-
rie, antykwariaty i stragany z anty-
kami. Na jednym z takich bazarów  
w 1898 r. Brunon nabył pistolet 
skałkowy, który stał się zaczątkiem 
jego niebagatelnej kolekcji. Począt-
kowo gromadził przede wszystkim 
starą broń, poszerzając coraz bar-
dziej swoją kolekcje. 

Po powrocie do Cieszyna przejął 
firmę po zmarłym w 1909 r. ojcu, 
jednocześnie kontynuował swoje 
zbieracze zainteresowania. Częste 
służbowe wyjazdy sprzyjały jego 
pasji, stwarzały okazje do doko-
nywania zakupów, oglądania dzieł 
w największych europejskich an-
tykwariatach. W kolekcji Koncza-
kowskiego dominował zbiór broni, 
liczący około 600 okazów, pocho-
dzących od końca średniowiecza 

aż po XIX wiek, ale nie były to je-
dyne eksponaty w jego prywatnym 
muzeum. Z czasem zaczął również 
zbierać ceramikę, stare meble, ze-
gary, obrazy malarskie, klucze, dy-
wany, starodawne księgi, w tym 
inkunabuły. Konczakowski uchodził 
również za znawcę broni, znał się na 
wyrobach żelaznych dzięki czemu 
doskonale demaskował falsyfika-
ty. W 1938 roku sporą część swojej 
kolekcji przekazał Muzeum Wojska 
Polskiego, w tym zbiór bogato zdo-
bionej broni japońskiej, sobie pozo-
stawił kolekcję broni europejskiej.

  Brunon wychowywany był 
w kręgu kultury niemieckiej, języ-
kiem niemieckim mówiono w jego 
domu, ale znał również język cze-
ski, francuski, polski, ale podobno 
najchętniej posługiwał się gwa-
rą cieszyńską. W czasach II wojny 
światowej został wysłany do obozu 
koncentracyjnego w Dachau, była 
to kara za obronę ludzi napadnię-
tych na rynku w Cieszynie przez 
niemiecką młodzież za to, że rozma-
wiają po polsku. Dzięki wstawien-
nictwie rodziny po kilku miesiącach 
Konczakowski opuścił obóz. Po po-
wrocie na Śląsk Cieszyński zgodnie 

z zarządzeniami władz hitlerow-
skich nie mógł nadal kierować swo-
ją firmą. Sklep zlikwidował w 1950 
roku, jednak pasji kolekcjonerskiej 
nie zarzucił. 

 Zmarł w Wiedniu 21 wrze-
śnia 1959 r., jego zwłoki spoczęły 
w rodzinnym grobowcu na cie-
szyńskim cmentarzu komunalnym. 
Spadkobiercy Bruno Konczakow-
skiego – syn Fryderyk oraz druga 
żona Frida Ida, dostali od władz ko-
munistycznych propozycję nie do 
odrzucenia. By uratować choć część 
kolekcji dla siebie i móc wywieźć ją 
do Wiednia, musieli jej większość 
sprzedać, bądź ofiarować Państwu 
Polskiemu. W ten sposób najważ-
niejsza i najcenniejsza część ko-
lekcji Konczakowskiego znajduje 
się w zbiorach Zamku na Wawelu  
w Krakowie, znacznie mniejszy 
fragment zbiorów zobaczyć można  
w Muzeum Śląska Cieszyńskiego  
w Cieszynie. 

Dworek Myśliwski

Brunon Konczakowski pasjo-
nował się również myślistwem.  
W 1924 roku kupił w Brennej gó-

Zabytki gminy Brenna – Dworek Myśliwski- cz. 2
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ralską, drewnianą chałupę, położo-
ną na południowym stoku Czupla. 
Chałupę rozebrał, jej właścicielom 
pozwolił zabrać drzewo, a na jej 
miejscu zbudował wyjątkowy dwo-
rek w stylu tyrolskim, o kamiennej 
podmurówce, drewnianym piętrze 
i poddaszu, do budowy którego 
sprowadzono z włoskich i austriac-
kich Alp drzewo limbowe i modrze-
wiowe. Budowniczy łączyli belki 
bez użycia gwoździ, na tzw. zacios. 
Trójkątne szczyty, znajdujące się 
na zewnątrz zdobione są jelenimi 
porożami. Wewnątrz znajdowały 
się zbiory myśliwskie, poroża i inne 
trofea łowieckie, które obecnie  
w niewielkiej ilości zachowały się  
w budynku. Na każdej ze ścian znaj-
dują się kolekcje poroży, poza tym 
w dworku pozostał medalion odyń-
ca z 1913 r., stojak na broń, rysunki 
oraz obrazy. W jadalni stoi piękny 
secesyjny piec zdobiony zielonymi 
kaflami, a mniejszy salonik zawiera 
najcenniejsze eksponaty: oszczepy 

na niedźwiedzie, zabytkowy „kor-
delas”-nóż. 

Lasy Beskidu Śląskiego, bogate 
w zwierzynę, ptactwo, w tym głów-
nie w głuszce, były w XIX i XX wie-
ku jednym z najlepszych miejsc do 
polowań na całym Śląsku Cieszyń-
skim. Zaś drewniana willa Koncza-
kowskiego przyciągała myśliwych. 
Przekazy ustne i pisemne podają, iż 
do Brennej na polowania, na zapro-
szenie Konczakowskiego przyjechał 
sam prezydent RP Ignacy Mościc-
ki oraz Wojciech Kossak, a także iż 
w czasie wojny dworek odwiedzić 
miał również łowczy III Rzeszy Her-
man Goering. Czy to prawda? Trud-
no dziś wyrokować, jak na razie nie 
zachowały się żadne dokumenty 
potwierdzające te wydarzenia.

Nieopodal dworku znajduje się 
kaplica św. Huberta, wykonana  
z miejscowego piaskowca godul-
skiego, którą ubogaca witraż przed-
stawiający wizerunek patrona my-
śliwych, wykonany przez Krakowski 

Zakład Witrażów rodziny Żeleń-
skich. Kaplicę św. Huberta poświę-
cił ks. kard. Adam Sapieha. Nieco 
dalej od dworku i kaplicy św. Hu-
berta, ukryta między drzewami jest 
jeszcze jedna kapliczka, która, jak 
podają miejscowi ludzie, również 
powstała z inicjatywy, spacerujące-
go po okolicznych lasach Brunona 
Konczakowskiego. Jest to kapliczka 
z wizerunkiem św. Judy Tadeusza. 

Podczas wojny w Konczaków-
ce mieściła się placówka Abwehry.  
W latach PRL-u Dworek służył oso-
bistościom rządowym z kraju i za-
granicy. Wówczas Konczakówka 
była rabowana, wiele cennych ele-
mentów wyposażenia zostało wy-
wiezionych i już nigdy na miejsce 
nie powróciło. Od 1989 roku obiekt 
pełnił rolę ośrodka szkoleniowo - 
wypoczynkowego Nadleśnictwa 
Ustroń. Obecnie dworek stanowi 
własność Lasów Państwowych.

       Dorota Greń
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Karta Dużej Rodziny
Gminny Ośrodek Pomocy Spo-

łecznej zaprasza  mieszkańców 
gminy do składania  wniosków  
o wydanie Karty Dużej Rodziny.  

Karta Dużej Rodziny (KDR) przy-
sługuje rodzinom z przynajmniej 
trójką dzieci, niezależnie od docho-
du. Karta jest wydawana bezpłat-
nie, każdemu członkowi rodziny. 
Rodzice mogą korzystać z karty do-
żywotnio, dzieci  do 18 roku życia 
lub do ukończenia nauki, maksy-

malnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby 
niepełnosprawne otrzymają kartę 
na czas trwania orzeczenia o nie-
pełnosprawności. 

Karta oferuje system zniżek oraz 
dodatkowych uprawnień. Jej po-
siadacze mają możliwość korzysta-
nia z katalogu oferty kulturalnej, 
rekreacyjnej czy transportowej na 
terenie całego kraju. Zniżki mogą 
oferować nie tylko instytucje pu-
bliczne, ale również przedsiębiorcy 

prywatni. Dokładny wykaz zniżek 
znajduje się na stronie rodzina.gov.
pl i jest na bieżąco aktualizowany. 
Wszystkie miejsca oferujące zniżki 
będą opatrzone logo „Tu honoruje-
my Kartę Dużej Rodziny”.

Bliższe informacje związane  
z KDR można uzyskać w GOPS Bren-
na tel. 033 8536 459 lub na stronie 
internetowej brenna.org.pl  zakład-
ka Karta Dużej Rodziny.

   GOPS

Co to są dopalacze?
Narodowy Instytut Leków jest 

czołowym Europejskim laborato-
rium badającym nowe narkotyki 
syntetyczne

Definicja - dopalacze stymulują 
obszar mózgu odpowiedzialny za 
układ nagradzania powodując silne 
wydzielanie dopaminy. Najbardziej 
niebezpieczne w ich działaniu jest 
to, że w bardzo silny sposób „wdru-
kowują” w mózg uczucie euforii  
i radości, uszkadzają także więk-
szość narządów miąższowych  
i szpik kostny. Dopalacze stanowią 

ogromne zagrożenie dla zdrowia 
publicznego, w tym szczególnie dla 
dzieci i młodzieży.

European Monitoring Centre for 
Drugs and Drug Addiction (EMCD-
DA, Lizbona) wypracowała defini-
cję „dopalaczy”. Jest to substancja 
psychoaktywna, produkowana nie-
legalnie, zmieniająca cechy narko-
tyku tak, aby mogła być legalnie 
dystrybuowana, po zażyciu wyka-
zująca efekty narkotyczne.

Historia - Rynek tych substan-
cji nabrał olbrzymiej dynamiki w 

przeciągu ostatnich lat. W roku 
2005 w UE zgłoszono 15 substancji,  
a w 2010 r. ich liczba wynosiła już 
115. Z powodu licznych hospitali-
zacji i bardzo dynamicznie narasta-
jącej ilości zgonów została podjęta 
decyzja o wycofaniu z rynku i prze-
badaniu substancji sprzedawanych 
jako „dopalacze”.

Działania władz - Polska w 2010 
r. w sposób modelowy na skalę całej 
UE zlikwidowała problem obecności 
na rynku tych nowych narkotyków 
syntetycznych dzięki sprawnej rzą-
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dowej inicjatywie. Obok organów 
RP ( Policja, Min. Zdrowia, MSWiA, 
GIS ) w rozwiązaniu problemu klu-
czową rolę odegrał Narodowy In-
stytut Leków, który w przeciągu 
zaledwie 2 miesięcy zanalizował, 
opisał i dostarczył władzom wyniki 
badań zarekwirowanych 3750 pró-
bek dopalaczy, stanowiących do-
wody w sprawach sądowych.

Wyniki badań - 15,9% przeba-
danych próbek stanowiły narkotyki 
zakazane obowiązującym prawem  
i aktywne substancje farmaceutycz-
ne nielegalnie wprowadzone do 
obrotu. Wszystkie badane próbki 
zawierały substancje psychoak-
tywne, głównie analogi struktu-
ralne substancji kontrolowanych.                            
Te substancje są wyjątkowo niebez-
pieczne ze względu na to że są to 
nowe, nieznane wcześniej odmia-
ny substancji psychoaktywnych 
o nieznanych działaniach ubocz-
nych, często wysoce toksyczne dla 
zdrowia. Łącznie zidentyfikowano 
około 90 substancji w tym ponad 
57 psychoaktywnych (pochodne 
katynonu, piperazyny, tryptaminy, 
fenyletylaminy, syntetyczne kanna-
binoidy, aktywne substancje farma-
ceutyczne i inne).

Główne niebezpieczeństwa 
związane z „dopalaczami”

Niejednorodność - te same do-
palacze potrafią mieć odmienny 
skład chemiczny!                  

Zatrucie organizmu nieznaną 
substancją chemiczną - produkcja 
odbywa się w nieodpowiednich 
warunkach, w badanych próbach 
znajduje się wiele zanieczyszczeń  
i półproduktów.

Niebezpieczne efekty uboczne 
- do produkcji dopalaczy stosowa-
ne są: kwas solny, benzyna, aceton, 
fosfor i niezliczone inne szkodliwe 
substancje.

Nieokreślona dawka - stężenie 
substancji powodujących efekt nar-
kotyczny może być wielokrotnie 
wyższe niż w klasycznych narkoty-
kach, co ułatwia przedawkowanie.

Długotrwałe zniszczenia w orga-
nizmie - przyjmowanie toksyn nie 
jest zdrowe, nawet jednorazowo 
- odkładają się one w ciele i mogą 

powodować nieprzyjemne dolegli-
wości i choroby w niedługim czasie.

Bolesna śmierć - zapraszamy 
do zapoznania się z informacjami 
na temat najnowszego „dopalacza” 
nosi on nazwę „Krokodyl” i w Rosji 
jest od niego uzależnione już po-
nad 30.000 osób, powoduje odpa-
danie kończyn, odchodzenie skóry 
od ciała, jednym słowem rozkład 
już po zażyciu jednej dawki!!!

NIEWINNIE  SIĘ  ZACZĘŁO.
- „ Chciałem, aby postrzegano 

mnie jako chłopaka, który ma dużo 
wolności, żyje na luzie, chodzi na ba-
langi. Zaryzykowałem prawie wszyst-
ko. Proponowali wódkę, to piłem, 
częstowali marihuaną, nie odmawia-
łem. Wierzyłem, że mam silną wolę   
i nic mi się nie stanie. Nie minęło pół 
roku, a paliłem trawkę codziennie. 
Nagle wszystko zaczęło mnie dener-
wować. Wszyscy się czepiali, Zerwa-
łem  z dziewczyną. Balansowałem na 
linie, aż pewnego dnia „spadłem”. Nie 
rozumiałem, o co tyle hałasu ”.

- „Jestem mieszkańcem Gminy 
Brenna. Mam 28 lat i jestem na odwy-
ku  narkotykowym. Wiem, że niektó-
rzy czytając to pomyślą, ze to tylko 
jakaś bajka, historia wymyślona ku 
przestrodze młodych ludzi. Niestety 
to prawda. Dużo osób uważa, że do 

naszej gminy nie dotarło jeszcze zło 
wielkiego świata i żyją w błogiej nie-
świadomości tego, co czai się za ro-
giem. Myślą, że to jest daleko od nas. 
Niestety. Rodzice, czy aby na pewno 
wiecie jak spędzają wolny czas wasze 
dzieci?  Co dzieje się na ogniskach, 
parkingach. Kiedy kilka lat temu koń-
czyłem gimnazjum największym pro-
blemem nauczycieli i rodziców było 
popijanie piwa i palenie papierosów 
przez uczniów. Dziś takie problemy 
to pestka. Dziś takie zachowanie jest 
dla frajerów. Teraz liczy się to żeby 
znaleźć łatwy dostęp do zioła i się 
wyluzować. Sam wpadłem w te sidła, 
mając już ponad 20 lat, ale znajdują 
się w moim kręgu znajomych dzie-
ciaki, które ledwie co opuściły mury 
naszych gminnych szkół. Mefedron, 
zielsko, amfetamina, kryształ i resz-
ta jest w zasięgu ręki. Na całym Ślą-
sku Cieszyńskim i w naszej gminie 
jest wielu dilerów. Sztuczne życie 
powoduje, że zanikają wszystkie od-
czucia, żyje się od działki do działki, 
zostają tylko znajomi, którzy biorą 
tak jak ty, tracisz kasę, żeby tylko coś 
brać, myślisz,  że to kontrolujesz, że 
bierzesz dla zabawy, żeby było, żeby 
żyć bez stresu. Nie czerpiesz prostych 
przyjemności  z życia, nic cię nie cie-
szy, możesz przesiedzieć cały dzień   
w domu przed telewizorem, kompu-
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terem stajesz się leniwy i wiecznie 
głodny. 

Rodzice bądźcie czujni bo być 
może Wasze dziecko już w tym siedzi. 
Nie chowajcie  głowy do piachu i nie 
udawajcie, ze nie ma problemu. Nie 
zamiatajcie problemów pod dywan,  
bo to się mści.

Młody jeśli myślisz, że jesteś 
„TWARDZIELEM” i Ciebie to nie do-
tyczy, to się mylisz. Ja to już wiem,  
a Paweł zapłacił za tę „przygodę” wy-
soką cenę jaką jest życie. Kto będzie 
następny?”

Alkohol, narkotyki, dopalacze są 
przyjmowane w celu przeżywania 
przyjemnych wrażeń, budzą cieka-
wość, wypełniają czas. Samo zor-
ganizowanie „towaru” może stać się 
ciekawą przygodą. Najczęściej do 
uzależnienia dochodzi w wieku od 
13 do 18 lat,  ta granica obecnie się 
obniża. Pierwszą zakazaną używką, 
po którą sięga większość dzieci, jest 

zwykle, któraś z dozwolonych dla 
dorosłych - alkohol czy wyroby tyto-
niowe. Eksperymentowanie z wyro-
bami tytoniowymi, piwem czy drin-
kami  to zazwyczaj pierwszy krok ku 
regularnemu zażywaniu narkoty-
ków, które wydają się nie zawodne   
i w przeciwieństwie do rodziców 
zawsze są pod ręką.  Wypicie piwa 
czy wypalenie jointa to dla dziec-
ka niska cena za możliwość wejścia  
do danej grupy.  Na początku nie 
mają znaczenia także pieniądze. 
Narkotyki, alkohol stają się jednym  
z wielu sposobów ucieczki, lecz mało 
skutecznym, ponieważ prowadzą  
do niezwykle silnego uzależnienia  
i utraty kontroli nad ich przyjmowa-
niem. Należy wziąć pod uwagę, że 
uzależnienie jest chorobą i pewne 
dyspozycje mogą być dziedziczne. 
To proces zachodzący niepostrze-
żenie w czasie, nieodwracalny, to 
choroba chroniczna, mająca fazy 

nawrotów. Osoba uzależniona- al-
koholik, narkoman nie potrafi nor-
malnie funkcjonować  „Żyje aby pić, 
aby brać, pije i bierze aby żyć”. Jeśli 
nie „złamie samego siebie”, nie uzna 
swojej bezsilności i bezradności 
tkwi i tkwić będzie w tym „zaklętym 
kręgu”, który prędzej czy później 
przerywa śmierć. 

Zanim weźmiesz zapytaj sam 
siebie:

Kim jestem? Ile jestem wart? Co 
potrafię ? Do czego jestem zdolny?

Czy urodziłem się po to, by 
krzywdzić, ranić, zadawać ból sobie 
i swoim   bliskim? Czy urodziłem się 
po to, by stać się ofiarą lub katem?

Więcej informacji na poniżej 
podanych stronach internetowych: 
www.dopalaczeinfo.pl, www.narko-
mania.gov.pl

  Opr. Krystian Fest
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Dolina Leśnicy 9. drużyną Mistrzostw Polski
W weekend 16-17 maja 2015 

r. w Gostyniu (woj. wielkopolskie) 
odbyły się I Mistrzostwa Polski  
w Halowej Piłce Nożnej „Ligihalowe.

pl”. W ogólnopolskim turnieju na-
szą gminę reprezentowała Dolina 
Leśnicy, drużyna która  zwyciężyła  
w rozgrywkach VIII Amatorskiej 
Ligi Futsalu o Puchar Rady Gminy 
Brenna. W dwudniowym turnie-
ju prócz naszych reprezentantów 
udział wzięły drużyny rywalizujące 
w Gostyniu, Piaskach, Pakosławiu, 
Kościanie, Nowym Mieście nad War-
tą, Wolsztynie, Rydzynie, Mosinie  
i Koźminie Wielkopolskim. Sobot-
nie eliminacje ekipa z Brennej prze-
brnęła bez większych problemów, 
awansując do niedzielnych fina-
łach, po rozegraniu których zajęła 
ostatecznie 9 miejsce.

Dolina Leśnicy wystąpiła w skła-
dzie: Chraścina Dawid, Liboska Se-
weryn, Madzia Grzegorz, Sączek Se-
bastian, Szturc Grzegorz, Wieczorek 
Dawid, Wieczorek Leszek, Wieczo-
rek Mateusz. Wymienieni zawod-
nicy pragną złożyć podziękowania 
swojemu głównemu sponsorowi 
– Kompleksowi Rekreacyjno-Wypo-
czynkowemu „Dolina Leśnicy” oraz 
dwóm anonimowym sponsorom, 
za sfinansowanie wyjazdu, a co za 
tym idzie możliwości udziału w tur-
nieju oraz zdobycia kolejnych spor-
towych doświadczeń na ogólnopol-
skiej arenie sportowej.

     
  Krzysztof Gawlas

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

+ 200zł za kolor bez względu na wymiar reklamy
10gr/szt. netto – wkładki, ulotki do gazety

REKLAMA REKLAMA REKLAMA
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Charytatywny Bieg o Serce Utopca
Jednym z punktów programu, 

zaplanowanego na 18-19 lipca 
2015 r. Charytatywnego Festynu 
pn. „Gram i Bucze” w Ośrodku „Pod 
Brandysem”, był wspomniany w ty-
tule bieg. Impreza, której formuła 
na pewno jest wielu osobom obca  
i nieznana, w Polsce powoli raczku-
je. Nie da się ukryć, że charytatyw-
ne przedsięwzięcia stają się coraz 
bardziej „popularne”, co dowodzi 
jedynie słusznej teorii, że coraz wię-
cej osób jest w stanie pomagać po-

trzebującym. Nie da się też ukryć, 
że coraz więcej osób zaczyna swo-
ją przygodę z bieganiem. Dlatego 
właśnie w środowisku biegowym 
zrodził się pomysł, by połączyć 
bieganie z pomaganiem. Udział  
w biegu polegał na opłaceniu wpi-
sowego oraz deklaracji ile jest się 
w stanie przekazać na konto zbiór-
ki za każdą pokonaną pętlę wyzna-
czonej trasy. Na pierwszy rzut oka 
zasady udziału mogą się wydawać 
dziwne, jednak jest spora grupa lu-

dzi, która przychylnie je postrzega 
i z uśmiechem na twarzy wspiera 
towarzyszącą im inicjatywę. W Cha-
rytatywnym Biegu o Serce Utopca 
może i tłumów nie było, znalazły się 
za to osoby, które pokazały swoje 
dobre serce, wiedząc jak ważny cel 
wspierają, bo celem imprezy, nie 
tylko wspomnianej biegowej, było 
wsparcie potrzebującego 9-letnie-
go Dominika z Górek Wielkich.

     
  Krzysztof Gawlas
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Kącik PoezjiKącik Poezji

Kącik Poezji

BURZA

Ciemne chmury zasnuły

błękit letniego nieba

Pierwsze krople spadły

pochłonęła je ziemia

Ciszę wystraszył poryw

wiatru chłodnego

i nagły błysk rozbił

czarne zimne niebo

Grzmot przeraził ptaki

skryły się pod drzewo

Tylko liść zagubiony

leci prosto w niebo

A niebo spada na ziemię

ulewą nieposkromioną

Płocze niczym panna stara

nad swoją urodą

Krzykiem rozpaczy uderza

 w ziemię przerażoną

by wejść prosto w drzewo

 wyrwać mu duszę zieloną

Rozrasta się i jak w akcie

miłości uderza

raz ostatni

by nagle się skończyć

już ziewa

W lekkim deszczu słońce

wychyla swe ramiona

Tęczą burza się kończy

Śpiewem ptaków kona

 Ewa Chmielewska

PROSTOTA

Błogosławiony dotyk ust

w gorącym uścisku miłości

Błogosławiony szczebiot

dziecięcych słów

W ciepłym dotyku radości

Błogosławiona chwila

gdy matka bajki czysta

Błogosławiony dzień

gdy ojciec swe dziecko wita

Błogosławiona nauka

w starych zmęczonych dłoniach

Błogosławiony ranek

który świt przynosi

Błogosławiona noc

gdy snem spokojnym gości

Błogosławione życie

co miłością się kończy

  Ewa Chmielewska

Człowiek

Chodnikowy tupot nóg

odzianych w obuwie.

Idą szpilki wolno

kroczą wyniośle dumnie.

Biegną małe trampki

wesoło, frywolnie

doganiają je buty

męskie niewygodne.

Rozpychają się w tłoku

markowe adidasy

ciągnąc za sobą

roztańczone obcasy.

Bokiem kroczą stare

schodzone mokasyny

podążają niepewne

dnia ani godziny. 

        Ewa Chmielewska
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Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej
43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 34
tel. 33 853 62 85, kom. 504 039 392
e-mail: zbgk@brenna.org.pl

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

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

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

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

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

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

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

Apteki
43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 34a, tel. 33 8169 736
43-438 Brenna ul. Wyzwolenia 77, tel. 33 853 64 64
43-436 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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