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Szanowni Zebrani! 

===================== 

            Rok 2019 dawno minął. Jednak nie sposób było wcześniej się spotkać, ponieważ 

opanowała nas epidemia koronowirusa i ograniczyła życie społeczne,  gospodarcze a nawet 

osobiste. Dlatego dopiero dziś  spotykamy się, aby wspólnie obradować nad tym, co minęło i 

zastanowić się nad dalszym życiem Brenna.   

            Minęło 5 lat działalności Rady Sołeckiej w składzie: Józef Rimke, Zbigniew Lis, 

Mieczysław Pukacki, Marek Firlej, Mariola Rąk, Przemysław Miś i Kazimierz Wolniczak. 

oraz sołtys Józef Pukacki. Ale w dniu 19 lutego minionego roku na wiejskim dorocznym 

zebraniu sprawozdawczo – wyborczym dokonano wyboru nowej Rady Sołeckiej, w której na 

miejsce ustępujących – Marioli Rąk i Kazimierza Wolniczaka  - wybrano Radosława 

Wojcieszyka i Alojzego Wolniczaka. I tak odnowiona Rada rozpoczęła dalszą pracę i 

działalność.  

           Rok rozpoczęliśmy udziałem w XXVII Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 

gdzie wylicytowaliśmy obraz za 150.00 złotych. Wystąpiliśmy też tam w programie 

artystycznym. Podobnie było też na uroczystości Dnia Kobiet. Finansowo wsparliśmy też 

tradycyjną choinkę dla dzieci, organizowaną przez nasze Koło Towarzystwa Przyjaciół 

Dzieci. Uczestniczyliśmy w dorocznych obradach strażackich i 85 leciu miejscowej 

Ochotniczej Straży Pożarnej.  

            A miesiąc luty upłynął jeszcze w nastroju 100 – lecia Odzyskania Niepodległości i 

rocznicy Powstania Wlkp – uczestniczyliśmy tych w obchodach. Przygotowaliśmy trasę I 

Biegu Powstańczego. Nie zabrakło nas też w kościele, gdzie pomagaliśmy w pracach 

remontowych świątyni przy wymianie ławek. Wynieśliśmy stare a wnieśliśmy nowe. 

Dźwigaliśmy też krzyż w ulicznej Drodze Krzyżowej.  

           Dużo pracy włożyliśmy w upiększenie wsi, szczególnie rekreacyjnego brzegu 

jeziornego. Przygotowaliśmy teren pod budowę dalszej ścieżki spacerowej nad jeziorem. 

Zasialiśmy trawę nad brzegiem tam, gdzie jej brakowało. Dużymi kamieniami umocniliśmy i 

upiększyliśmy brzeg jeziorny przy Domu Kultury. Włączyliśmy się w organizację gminnej 

imprezy nad jeziorem „Wianki – 2019”, gdzie wspólnie z kobietami prowadziliśmy grillowy 

bufet. Podobnie było również na gminnej imprezie w Wijewie „Wijewiada 2019”  Tam w  

gminnym turnieju sprawnościowym nasza drużyna po raz trzeci zajęła I miejsce z nagrodą 

pieniężną. Braliśmy również udział w Festynie Rodzinnym nad  Jeziorem Breńskim. 

Dbaliśmy o brzeg jeziorny. Często sprzątaliśmy go , dbając również o ławki przyjeziorne. 

Cieszy nas ścieżka spacerowa z uroczym mostkiem nad źródełkiem i plażą oraz utwardzone 

ulice Zbożowa i Ogrodowa.  

          Dzięki Panu Janowi Apolinarskiemu, ówczesnemu zastępcy Wójta – został odnowiony 

i rozbudowany plac zabaw na kisownii. Jest piękny. Pomagaliśmy w szkole w zakresie prac 

malarskich i dekoracyjnych na boisku szkolnym. Na „kisownii” ustawiliśmy duży znak 

Brenna, wykonany bezinteresownie przez Pana Dawida Kasperskiego a ustawiony przez 



„koleżeńskich społeczników”. A Pani Anicie Solarczyk dziękujemy za bezinteresowne 

prowadzenie naszej strony internetowej – „Brenno to jest to”. Zostaliśmy laureatami konkursu 

„Wielkopolska Odnowa Wsi” – najlepsza inicjatywa”. W sierpniu świętowaliśmy dożynki. 

Najpierw gminne w Zaborówcu  a tydzień później w Brennie, gdzie występowaliśmy też z 

naszym programem żniwno – artystycznym. Wspólnym wyjazdem mieszkańców z ulic 

Powstańców Wlkp i Źródlanej na kręgielnię, podziękowano za organizację dożynek. Nie 

brakowało też nas na uroczystości z okazji „Święta Niepodległości”  

            Wspólnie ze szkołą i wiejskimi organizacjami zasadziliśmy we wsi wiele 

miododajnych lip. Tradycją jest też oficjalne odpalenie dużej choinki wielskiej na „kisownii”. 

A potem objazd breńskich gwiazdorów i tradycyjna szopka betlejemska w altanie wiejskiej. 

            Ale nie byłoby tego wszystkiego, bez wielkiego zaangażowania breńskich pasjonatów 

skupionych wokół Alka. Trudno ich wszystkich tu wymienić. Jesteśmy też otoczeni hojnymi 

sponsorami, którzy wspierają nas finansowo i materialnie. 

           Wspomagają nas też ofiarni mieszkańcy, którzy bezinteresownie włączają się w nurt 

prac społecznych, świadcząc swoje usługi ciężkim sprzętem budowlanym i transportowym. 

Naszą aktywność dostrzega też Samorząd Gminy Wijewo na czele z wójtem Mieczysławem 

Drożdzyńskim Wiele zawdzięczamy naszym współorganizacjom wiejskim – Kołu Gospodyń 

Wiejskich, Towarzystwu Przyjaciół Dzieci i Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Kółku 

Rolniczemu. Trudno tu zebrać wszystkie dokonania oraz gesty ofiarności  i pomocy. Nie 

sposób tu wymienić wszystkich i im podziękować.  

          Dlatego przyjmijcie wszyscy – jedno wielkie – 

                                                   DZIĘKUJEMY,  
          Niech tak będzie dalej . Trzymajmy się razem, bo tylko we wspólnocie jest siła 

działania – 

                                           Szczęść Boże !                                              

                                                                                       Dziękuję za uwagę.                                

  

 


