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              Minął rok 2018 – rok szczególny dla narodu polskiego, bo naznaczony 

chwałą100 – letniej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 

Świętowała więc cała Polska, także i Brenno.  

              Ale my Wielkopolanie dołączamy do tego wielkiego narodowego 

jubileuszu, bo pamiętamy o zwycięskim zrywie wolnościowym naszych ojców i 

praojców sprzed 100 - tu lat – Powstaniu Wielkopolskim. Pamiętamy o ich 

bohaterstwie. Bądźmy dumni, że jesteśmy Wielkopolanami, że żyjemy w swoim 

Brennie, bo breńskość jest piękna.  Jest nam tu dobrze, bo tworzymy zwartą i 

oddaną wspólnotę wiejską.  

              Ale Szanowni  Zebrani! – 4 lata wnet minęły i dobiegła końca obecna 

kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej, wybranej na zebraniu wiejskim dnia 18 

marca w roku 2015 w następującym składzie:  

Józef Rimke, Zbigniew Lis, Mieczysław Pukacki, Marek Firlej, Mariola Rąk, 

Przemysław Miś i Kazimierz Wolniczak oraz sołtys Józef Pukacki. 

              Każdego roku zbieraliśmy się wielokrotnie, zawsze wspierani przez 

naszych Radnych Gminy –  Urszulę Rimke, Radosława Wojcieszyka i Alojzego 

Wolniczaka, – a potem też Krystynę Walkowską oraz naszego Radnego Powiatu 

Rafała Rimke. Wspólnie radziliśmy nad tym, aby w Brennie było coraz piękniej 

a nam żyło się coraz lepiej. Zawsze sprawy gospodarczego rozwoju wsi 

stawialiśmy na pierwszym miejscu. Podejmowaliśmy wiele uchwał, niekiedy 

trudnych do zrealizowania, ale udawało się. Mamy więc za sobą wiele sukcesów 

i osiągnięć. Ale nie byłoby tego wszystkiego – bez Was, bez waszego wielkiego 

zaangażowania społecznego, bo liczył się każdy gest życzliwości, pomocy i 

dorady. We wszystkich osiągnięciach każdy z nas ma cząstkę swego udziału. 

Chociaż nie wszystko powstało przy pomocy naszych rąk, bo także z funduszy 

powiatowych a nawet wojewódzkich. 

               Latem przyjeżdżają do nas liczni wczasowicze – bo wabią ich nasze 

jeziora i uroki Brenna. Dlatego mamy aż trzy altanki widokowe nad naszymi 

jeziorami – dwie w Brennie i jedną na Ostrowie. A te „na kisowni” służą nam na 

co dzień.  

               Cieszą na nowe nawierzchnie dróg i ulic, które ułatwiają codzienne 

życie. Oko cieszy odnowiony kościół i plebania oraz taka sama szkoła. Długie 

były starania, aby do Brenna wróciła Szkoła Podstawowa. I wróciła. To wielkie 

przedsięwzięcie.  



               Ale mamy też swoje osiągnięcia. Bierzemy udział w konkursie 

„Pięknieje Wielopolska Wieś”. Zostaliśmy jednymi z laureatów tego konkursu. 

Z nagrody i funduszu sołeckiego zbudowaliśmy piękną ścieżkę spacerową nad 

brzegiem naszego jeziora. Wykonaliśmy też pomost jeziorny zakończony 

altanką widokową tuż przy sali wiejskiej. Przy kąpielisku i plaży wiejskiej 

zbudowaliśmy drugą altankę wypoczynkową. A nad źródełkiem przyjeziornym 

stoi mostek, jako łącznik dwuczęściowej ścieżki. Przyszłemu Sołtysowi i nowej 

Radzie Sołeckiej powierzymy dalszą budowę ścieżki spacerowej nad jeziorem 

aż do dawnego kąpieliska „za kierzkami”. Może kiedyś ścieżka spacerowa 

okrąży nasze jezioro?. A nad wiejskim brzegiem jeziornym powstało miejsce do 

kąpieli. Ma powodzenie. Ale pamiętajcie – że jest niestrzeżone. 

              Na placu zabaw przy altanie wiejskiej nasadziliśmy krzewy ozdobne. 

Tam też doprowadziliśmy wodę bieżącą do podlewania roślin. 

               Dbamy o brzeg jeziorny. Utwardziliśmy go dużymi kamieniami. 

Oświetliliśmy też plac zabaw i wspomnianą ścieżkę przyjeziorną. Nad jeziorem 

przy sali pomagamy w organizowaniu corocznych „Wianków”. 

               Dumni jesteśmy, bo na „Wijewiadzie” nasza drużyna po raz drugi 

zwyciężyła w turnieju sprawnościowym. Organizujemy coroczne dożynki 

wiejskie, które w tym roku były szczególne, bo patriotyczne. Organizatorami 

tegorocznych dożynek byli mieszkańcy ulic – Kargowskiej, Kościelnej, 

Wczasowej i Wiatracznej. Mamy zespół pań i panów, którzy chętnie uczestniczą 

w programach artystycznych. W dożynkach zatańczyli narodowego poloneza. 

Biorą też udział w Finałach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i 

obchodach Dnia Kobiet. W czasie uroczystości patriotycznych – 16 lutego z 

okazji rocznicy Powstania Wielkopolskiego i 11 listopada w dzień 100 – lecia 

odzyskanie przez Polskę niepodległości – składamy pod pomnikami 

wdzięczności składamy wiązanki kwiatów i pochyla się tam sztandar naszego 

Kółka Rolniczego.    

                Tradycyjnie na placu wiejskim stawiamy dużą choinkę, która w 

minionym roku była szczególnie duża. W niedzielę przed świętami Bożego 

Narodzenia breńskie gwiazdory objeżdżają wieś. To jest breńska tradycja. 

Tradycją od wielu lat jest też żłóbek bożonarodzeniowy w altanie na „kisowni”. 

Atrakcją są też żywe zwierzęta z sąsiedniej zagrody. To wszystko wykonują 

pasjonaci Brenna, którym leży na sercu „Brenno to jest to” Pod takim hasłem 

prowadzimy też naszą stronę internetową. Jesteśmy otoczeni hojnymi 

sponsorami, którzy wspierają nas finansowo i materialnie. Naszą działalność 



wspiera też Gminny Ośrodek Kultury. Włączyliśmy się też w wielkie dzieło 

odnowy naszego kościoła.  

                 Naszą aktywność dostrzega też Samorząd Gminy Wijewo. Wiele 

zawdzięczamy organizacjom wiejskim – Kołu Gospodyń Wiejskich, 

Towarzystwu Przyjaciół Dzieci i Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Kółku 

Rolniczemu. Mamy też ofiarnych mieszkańców, którzy bezinteresownie 

świadczą swoje usługi ciężkim sprzętem budowlanym i transportowym we 

wszystkich pracach ciężkich i ziemnych. 

Szanowni Państwo! 

                Trudno zebrać nasze wszystkie dokonania nawet te najdrobniejsze. 

Nie sposób też wszystkich wymienić i kolejno podziękować. Dlatego 

przyjmijcie wszyscy – jedno wielkie i serdeczne – dziękujemy. Za wszystko, co 

wspólnie robimy. 

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

jest siła działania. 

               Niech wybrana dziś nowa Rada Sołecka i Sołtys – będą 

spadkobiercami naszych osiągnięć a toczący się już nowy rok  - niech nas darzy 

zdrowiem i szczęściem oraz obfitością łask Bożych . 

                                                                                             Szczęść Boże!!!!              

 

 


