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Od Redakcji
Drodzy Czytelnicy! Przejmując 

obowiązki redaktor Sonii Gawlas, 
która oczekuje na nowego członka 
rodziny, poniekąd wracam do swo-
jej starej funkcji. Bardzo się cieszę, 
że znów możemy się spotkać na 
łamach Wieści. Od ostatniego razu, 
kiedy pisałam wstępniak trochę się 
zmieniło – choćby to, że wreszcie 

mamy Wieści w kolorze! Nie zmieni-
ło się jednak to, że wciąż mamy dla 
Was mnóstwo przydatnych infor-
macji. Będzie o nowym wozie bo-
jowym góreckiego OSP, o licznych 
konkursach, w których święci suk-
cesy młode pokolenie mieszkańców 
Gminy Brenna, o nowych atrakcjach 
sportowych i rekreacyjnych, które 

posłużą zarówno lokalnej ludności, 
jak i odwiedzającym nas turystom. 
Mam nadzieję, że każdy znajdzie  
w tym numerze coś dla siebie. Sonii 
życzę jak najwięcej zdrowia i po-
myślności, a Wam, Szanowni Pań-
stwo, miłej lektury.

  Anna Musioł
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Szanowni Mieszkańcy Brennej i Górek
Soczysta majowa zieleń, którą 

ukazuje nam otaczająca przyroda 
wprowadza nas w miesiąc czerwiec. 
Tak szybko mijający czas sprawia, że 
chciałoby się powiedzieć za polskim 
przysłowiem…”Boże daj, Boże daj, 
aby wiecznie trwał nam maj”. Rozko-
szowaliśmy się wczesnymi majowymi 
porankami ubogaconymi chóralnym 
ptasim śpiewem wydobywającym się 
z koron drzew i krzewów.  Wieczora-
mi zaś nasłuchiwaliśmy kukułczych 
dźwięków bo gdy kukułka kuka  
w maju to powinniśmy się spodzie-
wać urodzaju. Wiele różnych wy-
darzeń, które zarejestrowały karty 
majowego kalendarza spowodowa-
ły, że ten miesiąc minął tak szybko. 
Zaczęło się z przytupem od między-
narodowej Polsko-Czeskiej majówki 
podczas, której dokonaliśmy otwar-
cia produktów projektowych mię-
dzy innymi: wypożyczalni  rowerów, 
unihokeja, kręgielni zewnętrznej  
i innych elementów infrastruktury 
sportowo-turystycznej, o których 
możecie drodzy czytelnicy zgłębić 
informację na łamach tej gazetki. Tra-
dycyjna Majówka śląska jak zawsze 
zgromadziła w naszej Gminie miło-
śników śląskich szlagierów. Kwitnące 
kasztanowce jak co roku informu-
ją nas o egzaminach maturalnych, 
których atmosfera wyczuwana była 
wśród młodzieży naszej gminy.  Mie-
siąc maj charakteryzuje się radością, 
czystością serc i bielą dzieci przy-
stępujących do pierwszej komunii 
świętej czy konfirmacji. Wszystkim 
nam udziela się radość tego piękne-
go sakramentu liturgicznego. Nie-
wątpliwie z punktu widzenia Gminy 
jednym z najważniejszych wydarzeń 
gospodarczo-promocyjnych był ma-
jowy udział naszej Gminy w najwięk-
szym europejskim, gospodarczym 
przedsięwzięciu, które odbył się  
w Katowicach tj. Europejskim Kon-
gresie Gospodarczym.  Promowa-
liśmy na Kongresie  turystyczne 
walory naszej Gminy pod hasłem 
”Inwestuj, Mieszkaj, Wypoczywaj”. 
Stoisko jak zwykle pięknie przygoto-
wane przez projektanta i wykonaw-
cę Michała Majewskiego, jak magnes 
przyciągało interesantów i zwiedza-

jących. O wielkości całego trzy dnio-
wego przedsięwzięcia w Centrum 
Kongresowym może świadczyć fakt, 
że w ciągu jednego dnia zarejestro-
wano 12 tysięcy odwiedzających. 

Pragnę przy tej okazji podzięko-
wać wszystkim, którzy nas reprezen-
towali na Kongresie obsługując nasze 
stoisko oraz tym mieszkańcom, któ-
rzy przygotowywali gadżety i pyszny 
symboliczny poczęstunek. Dla mnie 
osobiście dużym wyzwaniem był 
udział w dwóch panelach dyskusyj-
nych dotyczących tematyki:  „Klaster 
Energii” i  „Turystyka motorem roz-
woju regionu”. Miałem przyjemność 
rozwijać te tematy wśród wielu zna-
nych osobistości i fachowców. Na 
Kongresie mieliśmy okazję zebrać 
wiele gratulacji i pozytywnych opinii 
za to, że jako Gmina Brenna otrzyma-
liśmy Certyfikat Ministerstwa Energii 
dla naszego Klastra Lokalnego Syste-
mu Energetycznego „Brenergia”.  Pra-
gnę przypomnieć, że  Gmina Brenna 
w swoich założeniach strategicznych 
ukierunkowana jest na rozwój tury-
styki. Dlatego działania podejmo-
wane w ramach klastra energii mają 
wspomagać proces poprawy warun-
ków środowiskowych, w szczególno-
ści poprawę jakości powietrza. 

Charakteryzując miesiąc maj nie 
sposób przejść obojętnie obok tak 
ważnego święta, jakim jest „Dzień 
Matki”. Myślę, że będę wyrazicie-
lem wielu życzliwych ludzi, którzy 
dołączą do życzeń, które składamy 
wspólnie z małżonką wszystkim Ma-
mom. Niech to będą życzenia wypły-
wające z serca kochanego dziecka.

„Choć serduszko moje małe, To-
bie dziś oddaje całe, byś na zawsze 

pamiętała i podziękę moją znała. Za 
to wszystko coś zrobiła, Za to żeś 
mnie urodziła, I że byłaś mą ostoją, 
Za to żeś jest matką moją. Ślę ży-
czenia, a nie kwiatki oraz Miłość na 
Dzień Matki”. 

Warto wspomnieć o dużej impre-
zie rowerowej, która odbyła się na 
terenie naszej Gminy, zorganizowa-
nej przez Towarzystwo Promocji Ko-
larstwa przy współudziale naszego 
Ośrodka Promocji Kultury i Sportu.  
Bike Atelier MTB Maraton przycią-
gnął do Brennej ponad 700 uczestni-
ków, miłośników kolarstwa górskie-
go. Zawodnicy mieli do pokonania 
górskie trasy rowerowe o długości 
50 km, 25 km i 18 km w zależności 
od kategorii. Jak się okazało w opinii 
uczestników były to najcięższe pod 
względem stopnia trudności zawody 
i na długo pozostaną w ich pamięci. 
Zawodnicy zachwycali się malowni-
czymi trasami i pięknymi widokami. 

Drodzy Czytelnicy bardzo wiele 
działo się również w tym miesiącu  
w aspekcie osiągnięć gospodarczych 
w naszej Gminie. Na uwagę zasłu-
guje nowa nawierzchnia asfaltowa 
na ul. Szpotawice w Górkach, kolej-
ny nowy odcinek w Brennej Leśnicy 
oraz zakończone pozimowe remonty 
cząstkowe. Jak zawsze przy tej oka-
zji dziękujemy panu Staroście Janu-
szowi Królowi i pani Dyrektor PZDP  
w Cieszynie. 

Wiele ciekawych tematów znaj-
dziecie Państwo w tym wydaniu ga-
zetki. Przesyłając pozdrowienia ser-
decznie zapraszam do lektury.      

Wójt Gminy Brenna
Jerzy Pilch 

Informacje/Wydarzenia
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Europejski Kongres Gospodarczy
 „Inwestuj – Mieszkaj – Wypoczy-

waj” – z taką ofertą Gmina Brenna 
wystąpiła na tegorocznym Euro-
pejskim Kongresie Gospodarczym, 
który odbywał się w Katowicach 
w dniach 14-16 maja 2018r. Nasze 
stoisko budziło duże zainteresowa-
nie, było również miejscem licznych 
spotkań. Odwiedzili nas goście  
z ław poselskich, władze woje-
wódzkie, biznesmeni i osoby zain-
teresowane zamieszkaniem w na-
szej pięknej okolicy. Zachęcaliśmy 
do inwestowania, pokazywaliśmy 
możliwości prowadzenia różnego 
rodzaju działalności gospodarczej. 
Podkreślaliśmy, że samorząd Gminy 
zwraca szczególną uwagę na za-
pewnienie warunków sprzyjających 
przedsiębiorcom. Osoby szukające 
„swojego miejsca na ziemi” dowie-

działy się wiele o naszych malow-
niczych miejscowościach, o rozwi-
niętej sieci gazowej, energetycznej 
i kanalizacyjnej, oraz o warunkach 
dla rozwoju przyszłych pokoleń. 
Niezwykle ważnym, podejmowa-
nym często  tematem była infra-
struktura turystyczna, sprzyjająca 
wypoczynkowi.

Wójt Jerzy Pilch został zapro-
szony do dyskusji w dwóch pane-
lach tematycznych: „Klastry Energii”  
i „Turystyka motorem rozwoju re-
gionu”. 

Jesteśmy jedną z trzydziestu 
trzech gmin w Polsce, która otrzy-
mała Certyfikat Klastra Pilotażowe-
go przyznany przez Ministerstwo 
Energii. Nasza inicjatywa „Klaster 
Energii  Brenergia- Klaster Lokalne-
go Systemu Energetycznego” przy-

czyni się do stworzenia Lokalnego 
Systemu Energetycznego opartego 
o ekologiczne i odnawialne źródła 
energii.

Podczas drugiego panelu wójt 
gminy zwracał uwagę na zmienia-
jący się rynek turystyczny, wzrost 
wymagań odwiedzających oraz po-
trzebę ciągłego rozwoju turystycz-
nych miejscowości.

Mamy wielka nadzieję, że trzy 
dni intensywnej pracy wielu ludzi 
wkrótce będą widoczne. Na pewno, 
dzięki uczestnictwu w Kongresie 
zyskaliśmy większy rozgłos i zwięk-
szyliśmy świadomość osób nas od-
wiedzających.

  UG Brenna



5 Strona 5

W
ieści znad

 Brennicy

Wieści znad Brennicy

Informacje/Wydarzenia
Certyfikat dla „Brenergii”

Jest nam niezmiernie miło po-
informować, iż nasz Klaster energii 
Brenergia – Klaster Lokalnego Sys-
temu Energetycznego w Brennej 
uzyskał w Ministerstwie Energii  
w dniu 9 maja 2018 roku Certyfikat 
Klastra Pilotażowego. 

W konkursie udział wzięło 115 
inicjatyw klastrowych, z czego cer-
tyfikat uzyskały 33 klastry. W imie-
niu wnioskodawcy i koordynatora 
Klastra Kotarz ENEO Sp. z o.o. chcie-
libyśmy serdecznie podziękować za 
wkład włożony w przygotowanie 
wniosku i udział w panelu eksper-
tów Wójtowi Gminy Brenna Jerzemu 
Pilchowi oraz Panu Leszkowi Roj-
czykowi właścicielowi firmy Ener-
gia Optimum Sp. z o.o., którzy są 
członkami naszego Klastra. Mamy 
nadzieję, że uzyskanie Certyfikatu 
Klastra Pilotażowego, jako jednego 
z pierwszych w kraju, pozwoli nam 
na rozwinięcie działalności i realiza-
cję zamierzeń inwestycyjnych mają-
cych na celu stworzenie Lokalnego 
Systemu Ener-
g e t y c z n e g o  
w Brennej 
o p a r t e g o  
o ekologiczne 
i odnawialne 
źródła oraz ma-
gazyny energii.

Zofia Stompor
Prezes Zarządu 

Kotarz ENEO
Sp. Z o.o.

Koordynator 
Klastra 

Brenergia
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Zakup nowego samochodu ratowniczo- 
gaśniczego wraz z wyposażeniem dla jednostki  

OSP Górki Wielkie w Gminie Brenna
W dniu 17 maja 2018r. w Ryb-

niku Gotartowicach podpisano 
umowy na zakup specjalistycznego 
wyposażania dla 28 Ochotniczych 
Straży Pożarnych, w tym także dla 
jednostki z naszej Gminy – OSP 
Górki Wielkie. Umowę o dofinan-
sowanie projektu „Zakup nowego 
samochodu ratowniczo-gaśniczego 
wraz z wyposażeniem w celu zwięk-
szenia gotowości bojowej jednostki 
OSP Górki Wielkie w Gminie Bren-
na” podpisał Wójt Gminy Brenna 
Jerzy Pilch, a w imieniu Samorządu 
Województwa podpisali: Marszałek 
Wojciech Saługa oraz Wicemarsza-
łek Stanisław Dąbrowa. 

Koszt zakupu nowego samo-
chodu ratowniczo-gaśniczego to 
820.000,00 zł, z czego po 150.000,00 
zł wyniosło dofinansowanie z Re-

gionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Śląskiego na lata 
2014-2020, budżetu Województwa  
i środków Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej. Pozostała kwota to 
środki własne Gminy Brenna i OSP 
Górki Wielkie. 

Nowy wóz bojowy z napę-
dem 4x4 wyposażony jest m.in. w: 
6-osobową kabinę, zbiornik wody 
o pojemności 2500÷3000, zbior-
nik środka pianotwórczego, auto-
pompę pożarniczą dwuzakresową 
o wydajności min. 2400 dm3/min, 
wyciągarkę elektryczną, kamerę 
termowizyjną, detektor wielogazo-
wy, aparat ochrony dróg oddecho-
wych, zapasowe butle stalowe do 
aparatów, zestaw ratownictwa me-
dycznego oraz zestaw flar ostrze-
gawczych. 

  UG Brenna
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Zbiórka dla Aureliusza – kiermasz ciast  

w szkole w Górkach Wielkich 
Najśmielsze oczekiwania przero-

sło zainteresowanie akcją charyta-
tywną, która odbyła się z inicjatywy 
Samorządu Szkolnego 27 kwietnia 
br. w szkole w Górkach Wielkich. 
Kiermasz ciast upieczonych przez 
uczniów szkoły i ich rodziców miał 
na celu pomoc dla jej absolwen-
ta, Aureliusza Szołdry, który został 
ciężko ranny w pożarze, do którego 
doszło w połowie kwietnia w Gór-
kach Wielkich. 21-letni Aureliusz 
odniósł w nim poparzenia II i III 
stopnia. Jego ciało zostało popa-
rzone w 60%. Czeka go długie le-
czenie i kosztowna rehabilitacja. 
Uczniowie i tym razem nie zawie-
dli - przynieśli aż 85 ciast, z których 
dochód ze sprzedaży został w cało-
ści przekazany na konto Stowarzy-
szenia Charytatywnego „Dogonić 
Czas”, podopiecznym którego jest 
Aureliusz. 

Samorząd Uczniowski dzię-
kuje wszystkim ludziom do-
brego serca – uczniom, ich 
rodzicom, nauczycielom  
i pracownikom szkoły, którzy za-
angażowali się w sprawne prze-
prowadzenie kiermaszu oraz 
wsparli go finansowo. Po raz ko-
lejny udowodniliśmy, że nie je-
steśmy obojętni na los innych,  
a kiedy trzeba, potrafimy się zjed-

noczyć we wspólnym przedsięwzię-
ciu. To przecież kropla drąży skałę… 

Aureliuszu – życzy-
my Ci szybkiego powrotu 
do zdrowia. Jesteśmy z Tobą  

w Twojej walce.

Dominika Badura
SP w Górkach  

Wielkich
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Brenna Písečná – wspólny start
Nasza Gmina, wraz z Písečná 

realizuje projekt „Brenna Písečná – 
wspólny start”, współfinansowany 
ze środków Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego – Pro-
gram Interreg V-A Republika Cze-
ska-Polska i budżetu państwa RP 
w ramach Funduszu Mikroprojek-
tów Euroregionu Śląsk Cieszyński - 
Těšínské Slezsko.

W  ramach projektu „Bren-
na Písečná – wspólny start” przy 
Szkole Podstawowej nr 2 w Bren-
nej powstał plac zabaw, na którym 
zamontowana została huśtawka 
typu gniazdo, a także statek pi-
racki, posiadający szereg atrakcji  

i ciekawe wyposażenie do zabawy 
oraz rozwoju sprawności ruchowej. 
Inwestycja obejmowała również 
zagospodarowanie terenu poprzez 
wykonanie nawierzchni bezpiecz-
nej z mat przerostowych wokół 
zamontowanych urządzeń oraz wy-
konanie ogrodzenia drewnianego. 
Uroczyste otwarcie nowego placu 
zabaw odbędzie się 20 czerwca 
2018 r. o godz. 10.00. W ramach im-
prezy zaplanowano szereg atrakcji 
dla dzieci, a mianowicie: gry  i za-
bawy językowe, zawody sportowe, 
animacje, fotobudka. 

Natomiast w Gminie Písečná po-
wstał street workout obejmujący 

następujące elementy: kładka, drą-
żek potrójny, poręcze gimnastycz-
ne, poręcze do pompek, zestaw do 
street workout 3 w 1, drabinka po-
zioma oraz 2 trampoliny. Uroczyste 
otwarcie nowego street workout  
z udziałem Pana Wójta Jerzego 
Pilch, pracowników Urzędu Gminy 
oraz dzieci wraz z opiekunami i na-
uczycielami ze Szkoły Podstawowej 
nr 2 miało miejsca 26 maja 2018r.  
W trakcie imprezy odbywały się za-
bawy animacyjne dla dzieci a także 
zawody sportowe z udziałem za-
wodników z Písečná i Brennej.  

  UG Brenna
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Dofinansowanie 

z Funduszu Sprawiedliwości

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  
w kwocie: 290.000,00zł na wykona-
nie remontu odcinka około 653 m 
drogi gminnej ul. Olszyna w Gór-
kach Wielkich etap 2. Uzyskane do-
finansowanie z budżetu państwa 
pozwoli na realizację tego zadnia 
jeszcze w roku bieżącym. 

  UG Brenna

Środki na remont ul. Olszyna 
w Górkach Wielkich etap 2 przyznane

Na podstawie podpisanej w dniu 
27 kwietnia 2018 roku umowy, Gmi-
na Brenna uzyskała środki na zakup 
wyposażenia i urządzeń ratownic-
twa niezbędnych do udzielania 
pomocy poszkodowanym dla jed-
nostek ochotniczej straży pożarnej. 
Otrzymane dofinansowanie pocho-
dzi ze środków Funduszu Sprawie-
dliwości w ramach ogłoszonego 
Programu I Priorytetu IIIB „Wsparcie 

i rozwój systemu instytucjonalne-
go pomocy osobom pokrzywdzo-
nym przestępstwem i świadkom 
oraz realizacja przez jednostki sek-
tora finansów publicznych zadań 
ustawowych związanych z ochroną 
interesów osób pokrzywdzonych 
przestępstwem i świadków oraz li-
kwidacją skutków pokrzywdzenia 
przestępstwem”. Na realizację tego 
zadania przyznano gminie kwotę: 7 

679,43zł  stanowiącą 99% ogólnej 
jego wartości. Ze środków tych zo-
stanie zakupiony defibrylator, torba 
ratownicza oraz deska ortopedycz-
na ze stabilizacją. Wyposażenie to 
trafi do jednostki Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Brennej Leśnicy.

  UG Brenna

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
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Rozbudowa linii wodociągowej
Kolejne domy w Gminie Brenna 

zostaną przyłączone do systema-
tycznie rozbudowywanej linii wo-
dociągowej.

Gmina Brenna robi wszystko, by 
stale poprawiać nie tylko warunki 
życia swoich mieszkańców, ale rów-
nież, jako miejscowość turystyczna, 
pragnie dbać o złożony ekosystem 
na swoim obszarze. Władze Gminy 
Brenna starają się szukać rozwią-
zań, które pomogą zabezpieczyć 
środowisko przed degradacją.  
W końcu przyroda Beskidu Śląskie-
go to powód do dumy nie tylko dla 
mieszkańców Gminy; to także waż-
ny atut dla odwiedzających ją Go-
ści. Podłączenie budynku do sieci 
wodociągowej oznacza m.in.pod-
niesienie komfortu życia mieszkań-
ców Gminy oraz wzrost wartość ich 
nieruchomości. 

Po niedawnym podpisaniu umo-
wy na budowę sieci wodociągowej 
dla 250 budynków w Górkach Wiel-
kich,  rozpoczynamy nową inwesty-
cję. Tym razem, korzystając z istnie-

jącego już wodociągu PE 110 mm 
przy ulicy Góreckiej, podłączymy 
do sieci zabudowania zlokalizowa-
ne na ulicach: Góreckiej, Wiązowej 
i Leśników.

Zakończenie inwestycji plano-
wane jest na 30 października 2018 
r. W tym czasie do sieci wodocią-
gowej zostanie podłączonych 49 
budynków z wymienionych wyżej 
ulic. W ramach prac inwestycyjnych 
władze zakładają zbudowanie na 
tym odcinku instalacji o długości 
2450 m. Zaplanowano również dwa 
przyłącza na działki, zakończone 
studzienkami wodomierzowymi.

Gmina Brenna konsekwent-
nie realizuje inwestycje związane 
z rozbudową sieci kanalizacyjnej, 
podłączając do niej nowe zabudo-
wania. Do realizacji zadania wybra-
na została firma HYDRO-LINE PRO-
JEKT Jacek Hyrnik. Zgodnie z ofertą 
koszt robót wyniesie 1.000.696,43 
zł brutto.

  UG Brenna
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Kultura
Spotkanie z przyrodnikiem już za nami

Gmina Brenna – siłą natury? Dla-
czego? Co ciekawego skrywa przy-
roda na tym terenie? 

Na te i wiele innych pytań mo-
gliśmy poznać odpowiedzi 18 maja 
2018r. podczas spotkania z przy-
rodnikiem P. Tomaszem Beczałą.

Botanik zapoznał nas z wieloma 
ciekawymi gatunkami roślin, któ-
rych występowanie znacznie róż-
ni się w zależności od położenia.  
A to dlatego, że gmina Brenna leży  
w obrębie dwóch jednostek fizycz-
no – geograficznych, Pogórza Ślą-
skiego i Beskidu Śląskiego. 

Miejscem szczególnym na przy-
rodniczej mapie Gminy Brenna jest 
góra Bucze, która skrywa wiele cen-
nych gatunków roślin. Własnie tam 
znajdziemy pierwszy zwiastun wio-
sny, czyli pięknie kwitnący waw-
rzynek wilczełyko. Jednak pomimo 
ładnego wyglądu, roślina ta jest 
bardzo trująca. Przyrodnik pokazała 
nam również cieszyniankę wiosen-
ną - symbol Śląska Cieszyńskiego, 
przylaszczkę pospolitą, storczyk 
blady, czosnek niedźwiedzi, ciemię-
życę zieloną oraz obrazki alpejskie.

Kolejną ciekawostką przyrodni-
czą jest dziewięćsił bezłodygowy, 
występujący wysoko w górach, na 
nasłonecznionych terenach. Nie-
gdyś, podczas wypasania owiec na 
górzystych pastwiskach pasterze 
obrywali kłujący kwiatostan i zjada-

li korzeń tej rośliny. Do równie cen-
nych okazów będących wizytówką 
Brennej zalicza się: naparstnica 
zwyczajna oraz goryczka trojeścio-
wa. 

Pan Tomasz Beczała stwierdził, 
że ewenementem na skalę euro-
pejską są martwice wapienne, któ-
re można spotkać w Lesie Witalusz 
w Górkach Wielkich. Martwice te 
powstają w wyniku wytrącania się 
węglanu wapnia z wód źródlanych. 
Zjawisko to przyrodnik porównał 
do osadu, który zbiera się w naszych 
czajnikach do gotowania wody. 

Jednymi z najpożyteczniejszych 
ssaków w gminie Brenna są nie-
toperze. W Polsce występuje 26 
gatunków, z czego w samej Gmi-
nie Brenna jest ich aż 18. To wła-
śnie one pomagają nam uporać się  

z komarami, ponieważ potrafią ich 
zjeść nawet do 3 tyś. w ciągu zale-
dwie jednej nocy. Przyrodnik poka-
zał nam również rzekotkę drzewną 
o ubarwieniu zielonkawym. Bardzo 
dobrze zlewa się ona z otoczeniem, 
dlatego stojąc tuż obok najprawdo-
podobniej jej nie zauważymy. 

Spacerując po górze Kotarz 
można spotkać puszczyka uralskie-
go, którego  pohukiwanie słyszalne 
jest nawet do 2km.

Nie sposób opisać wszystkich 
informacji przekazanych przez Pana 
Tomasza Beczałę, dlatego już dzisiaj 
serdecznie zapraszamy na wyciecz-
kę po górze Bucze, która odbędzie 
się 30 czerwca br. 

   IT
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Kultura
Magia organowej improwizacji – I koncert z cyklu 

„Wieczory Muzyczne w Leśnicy”
6 maja zainaugurowaliśmy XI już 

cykl Koncertów Muzycznych w Le-
śnicy, którego motorem artystycz-
nym jest Paweł Seligman. Pierwszy 
z tegorocznych wieczorów w Ko-
ściele pw św. Jana Nepomucena 
upłynął pod znakiem znakomitej 
improwizacji organowej. Obec-
ni mogli usłyszeć między innymi 
znane pieśni: „Zwycięzca smierci”,  
„Z dawna Polski Tyś królową” i „Idź-
my, tulmy się jak dziatki” w zupełnie 
nowej odsłonie, wykonane przez 
znakomitego poznańskiego organi-

stę - Pawła Kuchnickiego. 
Kolejny wieczór już 3 czerwca! 

Tym razem koncert nosi tytuł: „OR-
GANOWO I KAMERALNIE”. Zagrają: 
Jacek Heczko (Cieszyn) – skrzypce, 
Tomasz Pająk (Bielsko-Biała) – klar-
net oraz Paweł Seligman (Cieszyn) 
– organy. W programie usłyszeć bę-
dzie można utwory kompozytorów 
takich jak: J. Pachelbel, J. S. Bach,  
J. Massenet. Zaczynamy o 18:00. 

   OPKiS
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Kultura
Majówka w Brennej

Współpraca popłaca – o tym 
wiemy wszyscy. Kolejny raz przeko-
naliśmy się o tym 3 maja, kiedy to 
odwiedzili nas artyści z partnerskiej 
miejscowości w Czechach – z By-

strzycy. Ta współpraca to nie tylko 
wymiana doświadczeń i wspólne 
projekty. To również wzajemna pro-
mocja lokalnych talentów na za-
przyjaźnionych scenach. 

Naszych gości reprezentowali 
w tym dniu niezwykli artyści. Była 
to grupa tańca orientalnego „Sun-
rise”, która zaprezentowała wiele 
tanecznych dyscyplin z odległych 
zakamarków świata. Był to taniec 
bollywood, fuson, ludowy traniec 
arabski i inne, o jeszcze bardziej 
egzotycznych nazwach. Koloro-
we stroje i hipnotyzująca muzyka 
sprawiły, że od młodych tancerek 
trudno było oderwać oczy! Dla 
kontrastu, polską stronę tej mię-
dzynarodowej współpracy spośród 
młodego pokolenia reprezentował 
Dziecięcy Zespół Regionalny „Mała 

Brenna”, który po raz pierwszy za-
prezentował się w pełnej krasie. Za-
tańczyła ponad pięćdziesiątka dzie-
ci i młodzieży!

Po prezentacji młodych artystów 

przyszła pora na prawdziwą zaba-
wę. Do tańca zagrali najpierw nie-
zastąpieni „Maliniorze” z Brennej, 
których muzyka jak zawsze porwa-
ła widownię z siedzeń. Następnie 
scenę przejęła liczna dęta orkiestra 
z Czech – „Mala Cerna Hudba”. Cze-
skie polki, biesiady i ballady nie po-
zwalały odpocząć.

Nie mniej ciekawie było podczas 
drugiej części breńskiej Majów-
ki – 5 maja. Ten dzień minął przy 
dźwiękach śląskiej muzyki. Ucie-
szyło to bardzo wielu gości właśnie 
ze Śląska. Jest to jedna z najliczniej 
odwiedzających nas grup turystów. 
Dali tego dowód, tłumnie groma-
dząc się na widowni Amfiteatru  
w Parku Turystyki. Pogoda bardzo 
dopisała. Słońce rozjaśniało malow-
niczą panoramę górską, nie było 

jednak zbyt gorąco, dzięki czemu 
nikt nie musiał kryć się w cieniu  
i wszyscy mogli zająć miejsca na wi-
downi.

Zwłaszcza, że jako pierwszy dał 

koncert znany między innymi ze 
śląskiego koncertu życzeń Mirosław 
Szołtysek. Artysta jest też twórcą 
programu „Zabawa u Szołtyska”, 
który przyniósł mu jeszcze większą 
popularność. Publiczność przyjęła 
koncert w Brennej z ogromnym en-
tuzjazmem i bawiła się znakomicie.

Dobre humory utrzymały się 
również później, podczas koncer-
tu kabaretu „Baba z chopym”, który 
utrzymał konwencję śląskiej mu-
zyki od końca imprezy. Majówka 
w Brennej dobiegła końca, ale to 
dopiero początek imprez, które 
przygotowaliśmy dla mieszkańców 
i turystów na nadchodzący sezon 
plenerowych wydarzeń. Już teraz 
serdecznie zapraszamy na kolejne!

   OPKiS
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3 maja zainaugurowano projekt 
transgraniczny pt. „Brenna & By-
strzyca jedna drużyna!”  realizowa-
ny przez Ośrodek Promocji, Kultury 
i Sportu Gminy Brenna oraz Gminę 
Bystrzyca z Czech. W ramach pro-
jektu w Parku Turystyki w Brennej, 
w  miejscu wysłużonego już pola 
do minigolfa otwarto nowe atrak-
cje.  Można pograć w dwa rodzaje 
kręgli (2 torowa kręgielnia trady-
cyjna oraz kręgle „ruskie” - zbijane  
z góry), unihokeja i tenisa stołowe-
go. Podczas otwarcie swoje umie-
jętności zaprezentowali włodarze 
gmin, a następnie grupy młodzieży 
z obu miejscowości.  Kolejna dzia-
łania w ramach projektu przewidują 
powstanie dodatkowych atrakcji po 
obu stronach granicy. 

Projekt „Brenna & Bystrzyca jed-

na drużyna!” współfinansowany ze 
środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego – Program 
Interreg V-A Republika Czeska-Pol-
ska w ramach Funduszu Mikropro-

jektów Euroregionu Śląsk Cieszyń-
ski - Těšínské Slezsko i budżetu 
państwa RP. 

   OPKiS

Brenna & Bystrzyca jedna drużyna!
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Kultura
Pasienie rozpoczęte

Śpiewająco do finału

12 maja rozpoczął się w Gminie 
Brenna sezon wypasu owiec. W tym 
roku cykl redyków otworzył redyk 
w Bacówce na Buczu. Gospodarze, 
państwo Juchowie zaprosili nas  
z tej okazji do wspólnej zabawy 
tak, jak to bywało dawniej. Zgodnie  
z tradycją nie mogło też zabraknąć 
obrzędu poświęcenia owiec. Po tej 

uroczystej chwili przyszedł czas na 
potańcówkę, oraz kosztowanie re-
gionalnych potraw, którymi uraczy-
li nas Gazdowie.

Kolejny Redyk już 1 czerwca, 
tym razem w Koziej Zagrodzie. Za-
praszamy!

   OPKiS

Dziewczęta z Grupy Śpiewaczej 
Dziecięcego Zespołu Regionalne-
go „Mała Brenna” końcem kwietnia 
startowały w eliminacjach do kon-

kursu „Śląskie Śpiewanie”. Pokazały 
program pieśni weselno-oczepino-
wych, który zawsze bardzo pięknie 
prezentuje się na scenie. Nie inaczej 

było tym razem. Mimo wielu obaw, 
kilka dni temu dotarła do nas wia-
domość,  że decyzją jury nasze śpie-
waczki dostały się do finału! Dlate-
go już teraz prosimy wszystkich  
o mocne trzymanie kciuków  
8 czerwca – bo to wówczas dziew-
czyny wystąpią w siedzibie Zespołu 
Pieśni i Tańca „Śląsk ”im Stanisława 
Hadyny, walcząc o najwyższe lau-
ry w konkursie z zespołami z ca-
łego Śląska. Rozśpiewane góralki  
z Brennej niejednokrotnie gościły 
już w koszęcińskim pałacu i mamy 
nadzieję, że tym razem również zo-
staną gorąco przyjęte. Zwłaszcza, 
że wyróżnienia w „Śląskim Śpiewa-
niu” to zawsze bardzo prestiżowe 
nagrody. 

   AM
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Kultura

Weekend z TVS
Podczas jednego z majowych 

weekendów, a konkretnie 19 i 20 
maja, gościliśmy w Brennej ekipę 
śląskiej telewizji TVS. Wejścia na 
żywo w ramach programu „Week-
end z TVS” prowadziła redaktor 
Nina Nocoń, wędrując wraz z widza-
mi po najciekawszych miejscach  
w Brennej i rozmawiając o rzeczach, 
które są ważne dla wielu osób. 
Ekipa stawiła się na starcie „Barba-
rian Challange Brenna”, biegu dla 

prawdziwych twardzieli, w którym 
w tym roku wystartowało około 
300 osób. Kolejna relacja popłynę-
ła w eter prosto z „Koziej Zagrody”, 
gdzie śpiewały dziewczęta z „Małej 
Brennej”, a Anna Musioł i Wojciech 
Grajewski opowiadali o tradycji  
i kulturze breńskich górali. Podczas 
kolejnego wejścia widzów TVS spod 
„Beskidzkiego Domu Zielin Przytu-
lia” pozdrowił Wójt Gminy Brenna, 
a ostatnie spotkanie z ekipą odby-

ło się „u Gazdy” na Malince, gdzie  
o turystyce oraz ścieżce edukacyj-
nej opowiedzieli Andrzej Cieślar 
wraz z córką Magdaleną. 

Dostaliśmy wiele pozytywnych 
informacji zwrotnych po audycji. 
Mamy nadzieję, że zachęciliśmy 
wiele osób do odwiedzenia Gminy 
Brenna!

   OPKiS
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Edukacja
Finał Konkursu Biblijnego

Hasło „I wszyscy zostali napeł-
nieni Duchem Świętym” było mot-
tem XVII Wojewódzkiego Konkursu 
Biblijnego dla gimnazjum, którego 
finał odbył się 26 kwietnia 2018 r.  
w budynku Wydziału Teologicznego 
Uniwersytetu Śląskiego. Ze wzglę-
du na reformę szkolnictwa, konkurs 
po raz ostatni już został przeprowa-
dzony w takiej formie. 

Czas poświęcony temu dziełu 
ofiarowaliśmy w intencji dzieci nie-
narodzonych. Przygotowania do 
udziału w Konkursie przebiegały  
w dwóch etapach: pierwszym było 
cotygodniowe wspólne pochylanie 
się nad kartami Pisma Świętego 
– wnikliwe czytanie ze zrozumie-
niem, zadawanie pytań i próba in-
terpretacji tekstu. Etap drugi stano-
wiło czytanie domowe: lectio divina 
jako codzienna modlitwa Słowem 
Bożym. Przygotowanie trwało  
9 miesięcy i było dla nas doskonałą 
okazją modlitwy do Ducha Święte-
go wraz z Maryją, Józefem i naszymi 
Świętymi Patronami.

Przygoda, którą przeżywaliśmy 
wraz z Apostołami, świętym Paw-
łem i innymi postaciami Dziejów 
Apostolskich, mimo zakończenia 

zmagań konkursowych, trwa nadal. 
Autorem tych wielkich dzieł Bo-
żych nie byli Apostołowie, ale Duch 
Święty. Oto jedno z najpiękniej-
szych odkryć lektury Dziejów Apo-
stolskich. Otwierając Nowy Testa-
ment, możemy zobaczyć Ewangelię 
Ducha Świętego, który pisze ją da-
lej, tyle tylko, że nie na papierze, ale 

na kartach ludzkich serc. 
Najważniejsze było dla nas za-

ufanie i zawierzenie tego dzieła Du-
chowi Świętemu.

Zrobiliśmy to, co mogliśmy zro-
bić, a całą resztę oddaliśmy Jemu. 
W ten sposób uniknęliśmy niepew-
ności na temat tego, czy czegoś 
nie pominęliśmy, czy wszystko jest 
należycie powtórzone. Powiedzie-
liśmy sobie: staraliśmy się, poświę-
ciliśmy czas, więc niech całością 
konkursu, nawet czekającymi nas 
pytaniami, zajmie się Duch Święty.

Wyjeżdżając wspólnie na finał 
konkursu, nie mogliśmy nawet do-
myślać się, że z nami jadą laureaci. 
Dwoje młodych ludzi z naszej die-
cezji sięgnęło podium.

Laureatką i zdobywczynią pierw-
szego miejsca została Aleksandra 
Strach z parafii Wszystkich Świę-
tych w Górkach Wielkich (opiekun: 
ks. Tomasz Stanek). Drugie miejsce 
zajął Marcin Płonka z parafii Wszyst-
kich Świętych w Wieprzu (opiekun: 
ks. Piotr Wróbel). Finalistą konkur-
su został Dawid Kołder z parafii 
Wszystkich Świętych w Górkach 
Wielkich (opiekun: mgr Małgorza-
ta Dziadkiewicz). Wyraźnie widać, 
przez kogo byliśmy wspierani w na-
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Edukacja

Gabriel Sokalski - laureatem konkursu  
z języka angielskiego

szych wspólnych wysiłkach, które 
zaowocowały zwycięstwem!

Lektura Dziejów Apostolskich 
nie była jedynie potyczką intelektu-
alną, ale dała możliwość zobaczenia 
Kościoła tak, jak widzi go Pan Bóg. 
Ufamy gorąco, że nasi młodzi przy-
jaciele, prowadzeni przez Słowo 
w Duchu Świętym, odnajdą w nim 
swoje miejsce.

 Ks. Piotr Wróbel
 Ks. Tomasz Stanek

Dnia 20 marca 2018r. odbył się 
finał konkursu języka angielskie-
go „ Języki obce nie są nam obce”, 
organizowanego przez dyrekto-
ra i nauczycieli języka angielskie-
go III Liceum Ogólnokształcącego  
z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. 
Żeromskiego w Bielsku – Białej we 
współpracy ze Szkołą Języków Ob-
cych Oxford Centre.

Naszą szkołę  pomyślnie repre-
zentował w konkursie Gabriel So-
kalski uczeń kl.6b, uzyskując tytuł 
laureata.

Gratulujemy Gabrielowi tak pre-
stiżowego wyróżnienia!

  mgr Beata Greń 
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Edukacja
Mamy to!

Gminny Konkurs Recytatorski rozstrzygnięty

Jest nam bardzo miło ogłosić, 
ze praca uczniów z klasy 3a dostała 
się do ścisłego finału w ogólnopol-
skim konkursie zorganizowanym  
w ramach akcji „Ratujemy i uczy-
my ratować” przez Wielką Orkiestrę 
Świątecznej Pomocy. Pokonaliśmy 
już ponad 100 szkół z całej Polski, 
a teraz czas na finał, gdzie powal-
czy już tylko 10 szkół, w tym nasza. 
Finał odbędzie się 6 czerwca 2018 
roku w Warszawie. Mocno ściskajcie 
kciuki za naszą reprezentację. Bra-
wo!

  SP 2 Brenna

Dnia 08.05.2018r. w Szkole Pod-
stawowej nr 1 przy ul. Góreckiej 
odbył się Gminny Konkurs Recyta-
torski pod nazwą „Wiersze znane 
i lubiane”. Uczestnikami konkursu 
były dzieci z zerówek i klas pierw-
szych naszej gminy. Celem konkur-
su była popularyzacja literatury, 
ukazanie piękna polskiego języka, 

rozwijanie dziecięcych talentów, 
doskonalenie wyrazistej mowy, roz-
wijanie pamięci dzieci oraz wyra-
bianie odwagi i śmiałości.

 Każdy uczestnik musiał zarecy-
tować  dwa wybrane wiersze. Jury 
oceniało głównie staranne opano-
wanie tekstu, intonacje , modulacje, 
tempo i siłę głosu, postawę recyta-

tora, strój, dodatkowe rekwizyty 
oraz ogólne wrażenie estetyczne. 
Uczniowie dali popis swoich umie-
jętności. Jury miało trudne zadanie. 
W każdej z kategorii przyznano 3 
miejsca i 2 wyróżnienia. Nagrody 
zostały ufundowane przez wójta 
gminy Brenna, cukiernię Bajka, pa-
nią dyrektor szkoły oraz Chatę Chle-
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bową. Organizatorkami konkursu 
były nauczycielki : Joanna Skiba  
i Jadwiga Madzia.

Wyniki przedstawiają się na-
stępująco:
gr.0
1. Agnieszka Dorda  - SP 1 Brenna
2. Julia Jaworska – ZSP Górki Wiel-
kie
3. Karolina Madzia – SP 2 Brenna 
Bukowa
Wyróżnienie otrzymały: Nadia Men-
drok – ZSP Górki Wielkie i Emilia 
Łanda – SP 2  Brenna Bukowa
Kl.1
1. Zofia Bielecka – ZSP Górki Wielkie
2. Michał Słowiok – ZSP Górki Wiel-
kie
3. Paulina Musiał – SP 2 Brenna Bu-
kowa
Wyróżnienia : Natalia Greń – ZSP 
Górki Wielkie oraz Maria Greń – SP 
1 Brenna.
Dziękujemy wszystkim uczest-
nikom za udział w konkursie  
i zapraszamy na kolejne edycje! 

Jadwiga Madzia  
i Joanna Skiba
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Wielki sukces Martyny!

Wielki sukces Martyny Heller uczen-
nicy klasy 3a Szkoły Podstawowej  
w Górkach Wielkich im. Tadeusza 
Kościuszki, która zdobyła I miej-
sce za bajkę pt. „Wróżki zdrowusz-
ki” w powiatowym konkursie pt. 
”Zdrowie po cieszyńsku” w grupie 
młodszej, w kategorii bajki/baśnie. 
Otrzymała super nagrody rzeczowe 
oraz dyplom.

       Mirosława Gawlas

Międzyszkolny gwarowy konkurs recytatorski 
pt. „Szumno naszo godka”

Za nami tegoroczna edycja Gwa-
rowego Konkursu Recytatorskiego 
"Szumno naszo godka", który juz 
tradycyjnie odbył się w Szkole Pod-
stawowej im. Tadeusza Kościuszki 
w Górkach Wielkich. Tradycyjnie też 
patronat nd konkursem objął Wójt 
Gminy Brenna, pan Jerzy Pilch. Ga-
wędy różnych autorów, o różnym 
charakterze wygłosiło 24 uczestni-
ków w dwóch kategoriach wieko-

wych. Jury w składzie: pani Helena 
Podżorny - przewodnicząca, pani 
Helena Kalicka, pani Jolanta Skó-
ra oraz pani Anna Musioł bacznie 
przysłuchiwało się świetnie przygo-
towanym młodym gawędziarzom. 
Poziom był wysoki i bardzo wyrów-
nany, jednak trzeba było wyłonić 
zwycięzców. Oto oni:

Kategoria I-III
Miejsce I - Justyna Rączka z SP 

im. Zofii Kossak w Pierśćcu z tek-
stem "Braciszek" Eweliny Szuścik

Miejsce II - Adrian Kuczera z SP 
im. Tadeusza Kościuszki w Górkach 
Wielkich z tekstem "Cosi o moji do-
wnej szkole" Mieczysława Peterka

Miejsce III - Filip Kamiński z Ze-
społu Szkolno - Przedszkolnego  
w Grodźcu z tekstem "Pon Hilary" - 
autor nieznany

Wyróżnienia: Paweł Nowak - 
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SP2 im. S. Żeromskiego w Brennej 
("Jo nie bydym do szkoły chodził!" 
Anny Musioł), Konrad Gluza - SP im.  
Z. Kossak w Pieśćcu ("Lokomotywa" 
Eweliny Szuścik), Julia Jaworska - 
SP1 im. Janusza Korczaka w Brennej 
("O tym, jak Stacho spozbył stodo-
łe" Eweliny Szuścik), Kamil Waliczek 
- SP2 im S. Żeromskiego w Bren-
nej ("O bogatym i łubogim" Karola 
Piegzy)

Ktegoria IV-VI
Miejsce I - Magdalena Podżor-

ska z SP2 im. Stefana Żeromskiego 
w Brennej z tekstem "Ło stareczce  
i starziku" Lidii Szkaradnik

Miejsce II - Julia Nowak z SP2 
im. Stefana Żeromskiego w Brennej  
z tekstem "Świnia Kamratka" Anny 
Musioł

Miejsce III - Zuzanna Maciejczek 
z SP im Tadeusza Kościuszki w Gór-
kach Wielkich z tekstem "Gdo zjod 
jelita" Stanisławy Jabłonki

Wyróżnienia: Mateusz Wacław-
czyk - SP im. Z. Kossak w Pierśćcu 
("Nocznica" Edwarda Przemyka oraz 
"Biydok i bogocz" Zuzanny Raszki), 
Karolina Pośpiech - ZS-P w Grodź-
cu ("Jak to naprowde w Raju było" 
Heleny Miklar), Estera Szturc - SP8 
im. K. Bochenek w Skoczowie ("Że-

broczka" Eweliny Szuścik), Mag-
dalena Staś - SP im. T. Kościuszki  
w Górkach Wielkich ("Jako downi ly-
czyli" Stanisławy Jabłonki)

Dziękujemy opiekunom dzieci 
za trud włożony w przygotowanie 
ich, organizatorom za cudowną at-
mosferę, sponsorom i patronom 
za pomoc finansową. Dziękujemy 
również panu Marcinowi Janasi-
kowi za przygotowanie programu 
artystycznego z chórem góreckiej 
szkoły. Do zobaczenia za rok!

   OPKiS 
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Barbarian Challenge & Barbarian Kids

Miłośnicy biegów przeszkodo-
wych w  sobotę 19 maja 2018 r. za-
meldowali się w Brennej, by wziąć 
udział w 3-kilometrowym Chal-
lengu, podczas którego mieli do 
pokonania, prócz wspomnianego 
dystansu, 15 przeszkód. Aby nie 
było zbyt  łatwo uczestnicy musie-
li jeszcze kilkukrotnie przeprawić 
się przez rzekę Brennicę, a także 

zmierzyć z naturalnym, niełatwym 
ukształtowanie stoku Starego Gro-
nia. Kapryśna z samego rana po-
goda nie zniechęciła zawodników, 
zwyciężył charakter i chęć poko-
nania własnych słabości. Prócz do-
rosłych rywalizowały także dzieci. 
Barbarian Kids przyciągnął na start 
mnóstwo najmłodszych i nieco 
starszych, którzy śladem dorosłych 

wykazali się charakteremi wolą wal-
ki. Na boisku trawiastym najmłodsi 
zmierzyli się z naszpikowaną prze-
szkodami trasą. Mimo że nie było 
łatwo na końcu i tak pojawiał się 
uśmiech i zadowolenie z ukończe-
nia wyzwania.

     
       Krzysztof Gawlas
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Olsa Active Race – etap Skoczów-Brenna

Wypożyczalnia rowerów już otwarta!

W ostatnią niedzielę kwietnia 
odbył się drugi etap cyklu zawo-
dów Olsa Active Race, czyli imprezy 
dedykowanej rowerzystom i biega-
czom. Wspomniany etap prowadził 
ze Skoczowa do Brennej, a zawodni-
cy w zależności od preferencji mo-
gli się zdecydować na udział w ry-
walizacji biegowej bądź rowerowej. 

Wśród biegaczy bezkonkurencyjny 
okazał się Marek Chraścina, który  
w Brennej zameldował się po 53 mi-
nutach i 21 sekundach, wyprzedza-
jąc 2 na mecie Michala Ostruszkę  
o ponad 9 minut. Trzecim na mecie, 
pierwszym z Polaków okazał się Ar-
kadiusz Firla. Wśród kobiet triumfo-
wała Grażyna Ząbik przed Magdale-

ną Pietrzyk i Mariola Marcinkowską. 
Najszybszym rowerzystą okazał się 
Adrian Boruta przed Szymonem 
Borutą i Patrykiem Mitręgą. W ry-
walizacji kobiet wystartowały tylko 
dwie panie - Michalina Kuźma wy-
grała rywalizację z Joanną Stekla.

     
  Krzysztof Gawlas

Wypożyczalnia w krótkim okre-
sie czasu zaczęła cieszyć się nie 
małą popularnością. Przeprowadzi-
liśmy już pierwsze statystyki. Sko-
rzystało z niej około 100 zadowolo-
nych osób. 

W Parku została również za-
montowana samoobsługowa stacja 
naprawcza wyposażona w zestaw 
kluczy, który pomoże w dokonaniu 
podstawowych czynności napraw-
czych swojego sprzętu. 

Rowery do 17 czerwca będzie 
można wypożyczyć od piątku do 
niedzieli w godzinach 10-19, a już 
od 22 czerwca zapraszamy codzien-
nie od 10 do 20. Cenniki oraz regu-
lamin wypożyczalni dostępne są na 

miejscu. 
Projekt „Beskidy na rowerze” 

współfinansowany ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju  
Regionalnego – Program Interreg 
V-A Republika Czeska-Polska w ra-
mach Funduszu Mikroprojektów  
Euroregionu Śląsk Cieszyński - 
Těšínské Slezsko i budżetu państwa 
RP. 

Projekt  „Beskydy na kole” spo-
lufinancovaný z prostředků Evrop-
ského Fondu pro Regionální Rozvoj -  
Programu Interreg V-A Česká re-
publika - Polsko v rámci Fon-
du mikroprojektů Euroregionu  
Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko  
a státního rozpočtu PR.
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Pumptrackowy Puchar Brennej vol. 1

Na niedawno wybudowanym 
torze Pumptrack w Brennej odbyły 
się pierwsze zawody cyklu Pump-
trackowego Pucharu Brennej vol. 
1. Blisko 30 osób rywalizowało  
w 8 kategoriach wiekowych. Wśród 
zapalonych wielbicieli dwóch kó-

łek znajdowali się także zawodnicy 
KSFR Krosno, którzy aby dojechać 
do Brennej wyruszyli w przeddzień 
zawodów. Wśród startujących byli 
także nasi mieszkańcy, którzy ze 
sporymi sukcesami zakończyli ry-
walizację. Trzecie miejsce w kate-

gorii Junior Chłopcy zajął Dominik 
Olchawa, drugie miejsce w katego-
rii Open Mężczyźni zajął Mateusz 
Madzia, kategorii Skrzat Chłopcy 
wygrał Dawid Gawlas.

     
  Krzysztof Gawlas
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Drużyna piłkarska dziewcząt ze szkoły podstawowej 

nr 1 w Brennej na wysokim miejscu
Duży sukces odniosła piłkarska 

reprezentacja dziewcząt ze Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Brennej w ra-
mach  Igrzysk Młodzieży, zajmując 
w wojewódzkim turnieju półfinało-
wym II miejsce. 

W eliminacjach gminnych 
dziewczyny pokonały drużynę  
z Górek Wielkich. Następnym etapem 
był turniej grupowy, który odbył się  
w Strumieniu. Drużyna z SP-1 wy-
szła zwycięsko, pozostawiając za 
sobą zespoły ze Skoczowa i Stru-
mienia. Finał powiatowych Igrzysk 
Młodzieży odbył się w Brennej na 
”Orlik-u”. Piłkarki z SP-1 znów oka-
zały się najlepsze, pokonując ze-
społy z Cieszyna i Istebnej,  tym 
samym zostały mistrzami powiatu 
cieszyńskiego. 

Wyjazd na pojedynek do Go-
czałkowic okazał się szczęśliwy. 
Reprezentacja z SP-1 Brennej po-
konała drużynę z SP Goczałkowic 
3:1, tym samym uzyskała awans do 
wojewódzkiego turnieju półfina-
łowego w piłce nożnej dziewcząt. 
W dniu 25.05. 2018 r. odbył się  

w Brennej turniej półfinałowy 
Igrzysk Młodzieży. Do Brennej przy-
jechały zespoły dziewcząt ze szkół  
z Świętochłowic i Mysłowic. Po za-
ciętej walce drużyna z Brennej zaję-
ła 2 miejsce, zwyciężyły dziewczyny  
z Świętochłowic i one zagrają w fi-
nale wojewódzkim Igrzysk Młodzie-
ży, zespół z Mysłowic zajął 3 miej-
sce. Drużyna z Brennej wystąpiła 

w składzie: Pietrzyk Ewa (kapitan), 
Greń Bożena, Staniek Wiktoria, Ci-
choń Barbara, Greń Agnieszka, Greń 
Małgorzata, Hubczyk Marta, Pierz-
chawka Martyna, Słowiok Wiktoria  
i Cieślar Maria. Trenerami drużyny 
są: Witold Greń oraz Mirosław Sta-
niek

         
  Witold Greń
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Brenna przed 180 laty

W tym numerze chcieliśmy przy-
pomnieć odległe – liczące blisko 
dwa wieki relacje, na temat tego jak 
dawniej wyglądała Brenna i życie 
jej mieszkańców, wraz z postacią 
popularyzatora przeszłości wioski – 
historyka Franciszka Popiołka. 

Minęło wiele lat, nim Brenną i jej 
przeszłością zainteresowali się ba-
dacze-historycy. Przez długie dzie-
sięcioleciach o przeszłości Brennej 
milczano, a temat ten nie był poru-
szany w żadnych książkach. Zmie-
niło się to dopiero w połowie lat 
30. XX wieku. Wtedy to Franciszek 
Popiołek, emerytowany dyrektor  
i profesor gimnazjum polskiego  
w Cieszynie, a przede wszystkim 
historyk, muzealnik i archiwista, 
badacz o największym w owym cza-
sie na Śląsku Cieszyńskim doświad-
czeniu, żywo interesujący się m.in. 
dziejami osadnictwa w Beskidzie 
Śląskim, opublikował na łamach 
prasy dwa pierwsze artykuły na-
ukowe, poświęcone dziejom Bren-
nej i jej mieszkańców w 19. stule-
ciu. Teksty te były pierwszą próbą 
ujęcia pewnych wycinków z naszej 
historii. 

Artykuły te są do dziś bardzo 
cenne. Pierwszy z naukowych tek-
stów, poświęcony górskiej miejsco-
wości, jest jej szczegółowym opi-
sem, sporządzonym według stanu 
z roku 1838. Jednak znajdują się  
w nim również ciekawe odniesie-
nia do czasów dawniejszych, profe-
sor napisał m.in.: „Wieś Brenna ma  
w swej urzędowej pieczęci dwa 
drzewa i napis: Dziedzina Brenna 
1751, co oznacza, że powstała jako 
gmina osobna w XVIII wieku, po wy-
karczowaniu lasów” (zob. Fot.). Dru-
gi artykuł poświęcony został histo-
rii rodziny Kisiałów z Brennej.

Najstarsze dzieje Brennej do-
czekały się szczegółowego opraco-
wania przez prof. Popiołka w 1939 
r. Jego długo oczekiwana praca  
z drukarni wyszła dosłownie na 
kilka dni przed wybuchem II woj-
ny światowej. „Historia osadnictwa  
w Beskidzie Śląskim” była zwień-

czeniem długoletnich badań, prze-
szło siedemdziesięcioletniego już 
wówczas, zasłużonego historyka. 
Publikacja ta okazała się pozycją  
o epokowym znaczeniu i przez dzie-
sięciolecia słusznie uznawana była 
za podstawowe źródło do poznania 
historii beskidzkich miejscowości. 

Książka Franciszka Popiołka mia-
ła niebagatelne znaczenie dla przy-
bliżenia dziejów wielu, położonych 
w górach, cieszyńskich miejscowo-
ści, w tym także naszej wioski. Dość 
powiedzieć, iż to na jej kartach 
przedstawiono proces zakładania 
wsi, jej rozwoju. W niej też opisano 
pierwszych mieszkańców, ich zaję-
cia oraz najważniejsze i najbardziej 
charakterystyczne elementy ówcze-
snej gospodarki. 

Poniżej przedstawiono opis 
Brennej z 1838 r., zawierający jej 
warunki administracyjne, geogra-
ficzne, społeczne, gospodarcze, 
religijne, szkolne i językowe. Zo-
stał sporządzony przez jednego  
z urzędników arcyksiążęcej Ko-
mory Cieszyńskiej i zamieszczony  
w księdze gruntowej Brennej z 1838 
roku. Tłumaczenie tekstu, uzupeł-
nione przez prof. Popiołka (orygi-
nalny tekst skrócono, opuszczając 
niezwykle szczegółowy opis granic 
Brennej i gmin z nią sąsiadujących, 
oraz rozbudowane przez Popiołka 
informacje o ówczesnych miesz-
kańcach) opublikowano w 1935 r. 
w „Nowinach Śląskich”. Ów materiał 
cenny stanowił dla Popiołka punkt 
wyjścia do rozważań nad historią 
miejscowości, a dla nas i dziś jest 
niezwykle ciekawym źródłem infor-
macji.

Franciszek Popiołek: 
Wieś Brenna [w 1838 r.] 

„Wieś Brenna ma w swej urzę-
dowej pieczęci dwa drzewa i napis: 
Dziedzina Brenna 1751, co oznacza, 
że powstała jako gmina osobna  
w 18 wieku, po wykarczowaniu la-
sów [dziś wiemy, że początki Bren-
nej jako wsi sięgają XV wieku - WG]. 

Zajmuje obszar 13.431 morgów,  
z czego zwierzchność (książę, Ko-
mora) posiada 10.477, a w rękach 
chłopów jest 2.953 morgów. 

Klimat Brennej jest zimny i su-
rowy. Zima trwa przez przeważna 
część roku. Śnieg spada zwykle  
w pierwszych dniach listopada  
i leży do początku maja. Gwałtow-
ne wiatry północno-wschodnie 
obniżają w zimie temperaturę do 
wysokiego stopnia, a śnieg sięga 
niekiedy w górach do kilku łokci. 
W jesieni i na wiosnę pojawiają się 
często mgły, które za¬słaniają góry 
i obniżają ciepłotę.

Gleba jest kamienista, ciężka, 
czerwonawa, mało urodzajna, wil-
gotna, dlatego lata suche są ko-
rzystniejsze dla uprawy roli.

Przed całą wieś przepływa rzeka 
Brennica, do któ¬rej wpadają po-
toki: Barujec, Głębiec, Jatny, Chro-
bacz, Bukowy, Polczany, Węgierski, 
Nostrużny, Holczyna, Leśnica, wy-
pływająca z góry Grabowej, Balca-
rowski, Snowajec i Żarnowiec.

Gmina ma 9 [właściwie 11] sała-
szów. mianowicie: Cisowa, Stołów-
ka, Skałka, Węgierski, Kotarz, Siary 
Groń, Malinka, Orłowa, Grabowa  
i Równica [oraz Bukowy Groń]. Nie-
które z nich są podzie¬lone między 
dnie spółki sałasznicze, jak Cisowa, 
Węgierski, Kotarz, Stary Groń i Or-
łowa. Przez wieś pro¬wadzi jedyna 
droga, bardzo zła .

Na ziemi nieurodzajnej, kamie-
nistej, uprawia się najwięcej owsa. 
pogankę, w dolinie rzecznej jęcz-
mień, trochę Inn, a nawet pszenicę., 
głównie jednak ziemniaki, które się 
doić udała i kapustę, która sadzi 
każdy chłop. Owoce się nic udają, 
ponieważ na wiosnę kwiaty mar-
zną, a wczesna jesień nic pozwala 
im dojrzeć. Niekiedy zo¬stawia się 
polo odłogiem nawet 3 lata i potem 
sieje się na nim owies.

Pożywienie mieszkańców Bren-
nej stanowią głównie ziemniaki  
i kapusta, chleb bardzo rzadko, naj-
częściej w Formie placków upieczo-
nych z ziemniaków i mąki owsia-
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¬nej lub z samych ziemniaków. 
Chleb i ciasta można spotkać tylko 
u zamożnych w czasie świąt. Poza-
tem ży¬wią się Brennianicy mle-
kiem i serem, które mają z sałaszy, 
podobnie jak masło. Ubranie — gu-
nie — wyrabiają sobie sami z wełny 
owczej.

Pieniądze na podatki i potrzeby 
domowe mają ze sprzedaży bydła 
lub za ścinanie drzewa pańskiego,

W gminie jest 4 młynarzy, 3 ko-
wali, jeden murarz, 2 krawców,  
3 karczmarzy, 2 tkaczy 1 piła pań-
ska. Do-mów ma Brenna 153, rodzin 
508, mieszkańców w ogóle 2.273. 
Język ludności: polski, narzecze 
śląskie, Z wy¬jątkiem kilku rodzin 
wszyscy są katolikami. Przed wy-
stawieniem kościoła należeli oni do 
parafii w Grodźcu, dokąd jeszcze te-
raz dają, razem z gminą Górki Małe, 
dziesięcinę w postaci 6 ćwierci żyta 
i tyleż owsa, oprócz tego coś masła, 
albo zamiast niego 3 gr. Protestanci 
należą do zboru ustrońskiego.

W Brennej jest szkoła katolicka, 
do której uczęszcza część dzieci, 
reszta do szkoły w Górkach Małych. 
Nauczyciel otrzymuje z funduszu 
religijnego 80 fl., od gminy 34 fl.  
i zbiera kolędę w święta Bożego Na-
rodzenia i Wielkanocne. (…)

Nadzór nad sałaszami miał „wo-
jewoda brenneński”, którym byt 
kiedyś (w r. 1760—1774) Jakób Ma-
dio (zwa¬ny inaczej Madzio, obec-
nie Madzia), o nazwisku cudzoziem-
skiem, prawdopodobnie potomek 
tego, który w Brennej zapoczątko-
wał gospodarstwo, pastewne. (Pó-
ź¬niej przychodzi jako gospodzki) .

Domy w Brennej były przed stu 
laty prawie wyłącznie drewniane, 
murowane domy mieli tylko Malisz 
nr. 139 i Ferfecki 135; murowane 
były też mieszkanie podleśniczego, 
szkoła i kaplica. Kościół został wy-
stawio-ny za czasów Józefa II z fun-
duszu relig., utworzonego z mająt-
ków skasowanych klasztorów.

Powinności mieszkańców Bren-
nej.

W najlepszem położeniu w tym 
względzie byli ci osadnicy, którzy 
byli zwolnieni od robocizny na pań-
skiem. a tylko pomagali przy po-

lowaniu jako nagonka przez 2 dni  
w roku. Takich było 3 ) Wszyscy inni 
pełnili robocizny na folwarkach ka-
meralnych w Lipowcu, Skoczowie, 
Górkach W., Wiślicy i Wieszczętach 
i po¬magali także przy polowaniu. 
Najwięcej dni roboczych z zaprzę-
giem czterokonnym, bo 78. mieli 
Cholewa nr. d. 129 i Moskała 117. 
Inni mieli mniej, zwykle 39 dni  
w roku, Wszystkich obowiązanych 
do robocizny z 4 koń¬mi było 9 
Brennian. Robocizny pieszej miał 
najwięcej Podmorski nr. d. 115 
(104 dni); Greń 20 a, Szakudnik 20 
b, Jaworski 7 u i b. Kłus 6, Bąko-
wic 5 a i b, Ogrocki 4 a, Madzia 4 b  
i Chrapkowie nr. d. 3 1 2 — posiada-
cze najstarszych domów w gminie 
— pracowali na polach folwarcz-
nych zazwyczaj w czasie żniw w 54 
dniach w roku. Inni w 7—28 dniach. 
Razem cala Brenna pełniła robo-
ciznę z 4 końmi w 624 dniach, z 2 
końmi w 48 dniach i robociznę pie-
szą, w żniwa, przy polowaniu i kie-
dy indziej, w 2.365 dniach w roku. 

Na niektórych chłopach ciążyły 
ponadto jeszcze inne obowiązki: 
Zagrodnicy byli obowiązani wraz 
z nie-którymi siedlakami zwieźć  
w ciągu roku z kamienioło¬mów wi-
ślańskich do młyna skoczowskiego 
5 kamieni młyńskich. W innych gmi-
nach obowiązek ten spoczy¬wał na 
wójtach dziedzicznych, W Brennej 
nie było dziedzicznego wójtostwa, 
choć byli wójtowie, mianowani 
przez zarząd Komory, którzy jako 
funkcjonariusze pańscy pilnowali 
robót, za co byli zwolnieni od ro-
bocizny zwyczajnej. Przy Holeksie 
111 b zaznaczono w spisie miesz-
kańców, że gdyby któryś z nich miał 
być wójtem w takim razie mu się  
z czynszu, płaconego za zwolnienie 
z robocizny, opuści 1 fl. 54 gr. Opis 
topograficzny Brennnej z r. 1838 
podpisał wójt Moskala, przysiężni 
Hujeba, Heller i Szydzina, oraz „de-
puterowani” Klusku i Kłus.

Niektórzy chłopi byli nadto obo-
wiązani, oprócz zwilżenia kamieni 
młyńskich, zwozić drzewo z lasów 
książęcych do piły w Brennej i ści-
nać je ( jak Wiewiórka 76, Gawias 61 
b. Kisiała 57), inni zwozili drzewo 

do piły w Brennej lub robili z nie-
go gonty, inni wreszcie przywozili 
własnymi wozami o 2 koniach piwo  
z browaru Ustrońskiego do gospody 
pańskiej w Brennej. Niektórzy robili 
jedno i drugie. Tak Czyż 36b Murek 
30 c. Greń . 30 a, b i c, Bujok 29 b, 
Greń 28, zwozili nie tylko kamienie 
młyńskie, ale także drzewo na pik  
i piwu z Ustronia, inni ścinali drze-
wo w lasach książęcych, przy czym 
nie wolno im było oddalać się do 
domu w czasie całej roboty, spusz-
czali je nadto, a nadto przywozili 
piwo.

Od zarządu Komory otrzymy-
wali jedzenie, ale tylko w czasie 
żniw, piwo po ich skończeniu, nie-
którzy tygodniowe zwolnienie od 
robocizny zwyczajnej i za robienie 
gontów wynagrodzenie. Pozatym 
spoczywał na Brennej obowiązek 
skonsumowania pewnej ilości wód-
ki, wyprodukowanej w gorzelni 
książęcej na zamku, względzie za-
płacenia za nią, nawet jeżeli była 
w takim słanie, iż jej wypić nie było 
można. Dla Brennej kontyngent len 
i wynosił jedno wiadro i 6 garncy, 
za które miała gmina zapłacić 24 fl. 
i 16 gr., nie licząc tej wódki, która 
wypito w gospodzie książęcej. Pi-
jaństwo, które sie rozpowszechniło 
po wsiach, zwłaszcza wśród góra-
li, miało swoja przyczynę właśnie 
w tym przymusie konsumowania 
wytworów gorzelnianych i browar-
nych księcia, a to dla powiększenia 
jego dochodów.

Brennianle płacili ponadto, tak 
jak i wszyscy inni chłopi, czynsz od 
gruntu posiadanego, od lak, któ-
rych używali, od bydła pasionego 
w górach, oddawali na zamek 50 
sztuk przędzy, 80 kur i 1.040 jaj, lub 
uiszczali zamiast tych danin w natu-
rze opłatę pieniężną. tak samo jak 
za uwolnienie od robocizny, które 
mogli uzy¬skać chałupnicy i ko-
mornicy.

Taki stan powinności poddań-
czych trwał do r. 1848”.

F. Popiołek: Wieś Brenna przed 
stu laty . W: „Nowiny Śląskie”, 1935, 
nr 180.

Opracował Wojciech Grajewski
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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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Czerwiec:
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 

lipiec:
01.07.18 (nd) - Bieg z mapą na orientację  - „Brenjada”, Brenna - Park Turystyki

07.07.18 (sb) - Festyn Strażacki OSP Brenna Leśnica, Brenna Leśnica - Jarowiska

07.07.18 (sb) - Dni Dawnych Kultur, Brenna - Park Turystyki

07.07.18 (sb) - Słowiańska Noc Folk Metalowa

Wystąpią m.in: drEaM spIryt (Chrl), GraI (ru), ŻyWIołak, łysa Góra, runIka

08.07.18 (nd) - Dni Dawnych Kultur, Brenna - Park Turystyki

08.07.18 (nd) - III Wieczór Muzyczny w Leśnicy, Brenna - Parafia w Leśnicy

13.07.18 (pt) - Plenerowy Teatr dla dzieci, Brenna - Park Turystyki

14.07.18 (sb) - Wycieczka górska: Bajkowym Szlakiem Utopca, Brenna - Inf. Turystyczna 

14.07.18 (sb) -  Przegląd Wiejskich Zespołów Art., Brenna - Park Turystyki 

14.07.18 (sb) - Mistrzostwa Górali Karpackich w Koszeniu Łąki, Brenna Leśnica - U Gazdy

15.07.18 (nd) -  Przegląd Wiejskich Zespołów Art., Brenna - Park Turystyki

20.07.18 (pt) - Plenerowy Teatr dla dzieci, Brenna - Park Turystyki

21.07.18 (sb) - 90 lat OSP Brenna Centrum, Brenna - OSP Centrum

21.07.18 (sb) - Festyn Parafialny, Brenna Leśnica - Jarowiska

21.07.18 (sb) - Uphill MTB Beskidy, Brenna - Park Turystyki

27.07.18 (pt) - Plenerowy Teatr dla dzieci, Brenna - Park Turystyki

28.07.18 (sb) - Wycieczka górska do Krzyża Zakochanych, Brenna Bukowa 

28.07.18 (sb) - Disco Party, Brenna - Park Turystyki

Wystąpią m.in: kalvI & rEMI, lEtnI ChaMskI podryW


