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Od Redakcji
Powoli wkraczamy w sezon 

letni. Na pogodę nie możemy na-
rzekać, jest ciepło i słonecznie, w 
naszych miejscowościach przy-
bywa turystów, a amfiteatr coraz 
częściej zapełnia się widownią. Za 
niedługo opustoszeją korytarze 
szkół, zadzwoni upragniony ostatni 
dzwonek, ogłaszający przerwę wa-
kacyjną. Dla wielu uczniów będzie 
to zasłużony odpoczynek, na który 
pracowali cały rok. Już teraz chce-
my Wam pogratulować szkolnych 
sukcesów, a absolwentom życzyć 

rozsądnych wyborów. W starych 
powiedzeniach jest sporo racji, te 
prawdy nieraz pomagają nam traf-
nie ocenić rzeczywistość. Jedno  
z nich brzmi „Obyś cudze dzieci 
uczył”, które najprawdopodobniej 
dotarło do naszego kraju z Chin. 
Chińczycy od dawna wiedzie-
li, jakie trudy niesie kształcenie 
młodych umysłów, wydaje się, że  
w obecnych czasach jest jeszcze cię-
żej. Tym bardziej należą się podzię-
kowania nauczycielom za ich pracę 
pedagogiczną. Szkoły pustoszeją, 

kończy się również tegoroczna dzia-
łalność Bazy Talentów. Jesteśmy  
w trakcie egzaminów, do których po 
raz pierwszy część dzieci przystąpi,  
a także koncertów finałowych. Rów-
nież podopiecznym Bazy Talentów, 
działającej przy Ośrodku Promo-
cji, Kultury i Sportu Gminy Brenna  
i wszystkim instruktorom gratuluje-
my postępów w pracy i rozwijania 
swoich umiejętności, wszystkim ży-
czymy pełnego przygód odpoczyn-
ku.

  Dorota Greń
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Szanowni Mieszkańcy Brennej i Górek
Czas na kolejne spotkanie z Pań-

stwem na łamach naszej gminnej 
gazetki. Czerwiec to miesiąc, który 
uświadamia nam, że połowę kolej-
nego roku mamy już za sobą. Ważny 
to miesiąc w naszym kalendarzu bo-
wiem „w czerwcu się okaże, co nam 
rok da w darze”. Nie chcielibyśmy, 
aby był to czerwiec, który zwykle na 
maju się wzoruje i majowe kaprysy 
pogody chętnie naśladuje. 

Drodzy Czytelnicy, jeżeli wspo-
mniałem o maju to pozwólcie, że 
krótko powrócę do kilku spraw, któ-
re wydarzyły się w tym miesiącu na 
terenie naszej gminy. Dla mnie waż-
nym było spotkanie  z mieszkańcami 
na zebraniach wiejskich. Spotkania 
do których zawsze przygotowuję się 
starannie i bardzo dokładnie. Dzię-
kuję za Waszą obecność i zaanga-
żowanie. Przesuwałem termin spo-
tkania z mieszkańcami w Górkach, 
chcąc się dopasować do kalendarza 
sejmowego, ponieważ zaplanowana 
została na terenie naszej gminy wi-
zyta ministra z resortu Ministerstwa 
Rozwoju pana Jerzego Kwiecińskie-
go. Przyjazd ministra ze względów 
niezależnych od nas przesunął się 
o jeden dzień, co pokryło się z ter-
minem spotkania z mieszkańcami  
w Górkach.  Myślę, że uczestni-
cy spotkania wybaczą mi moją 
niezamierzoną nieobecność. Na 
pewno nie było to moje lekcewa-
żenie mieszkańców, jak to interpre-
tował - uważam złośliwie - jeden z 
uczestników zebrania. Obecna na 
tym spotkaniu delegacja z urzędu 
godnie mnie zastąpiła. Wizyta mi-
nistra Kwiecińskiego w gminie była 
niezmiernie ważnym wydarzeniem 
w kontekście rozwoju naszej miej-
scowości. Minister osobiście objął 
i podpisał patronat nad rozwojem 
potencjału turystycznego naszej 
gminy. Wizyta odbiła się w Warsza-
wie bardzo pozytywnym echem. 
Wsparcie ministerialne, mnie jako 
wójta, bardzo zobowiązuje, ale daje 
też duże szanse, aby otworzyć naszą 
gminę na wiele potrzebnych inwe-
stycji. Prace te pragniemy poprze-
dzić jakże ważną debatą społecz-
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ną i cyklem spotkań, konferencji, 
mitingów roboczych, w których to 
pomoc deklaruje również Minister-
stwo Rozwoju. 

Pragnę poinformować, że koń-
cem maja złożyliśmy w Sekretaria-
cie Generalnym w Ołomuńcu nasz 
wniosek w ramach programów 
transgranicznych współpracy Pol-
sko-Czeskiej. 

Koncentrując się jeszcze na te-
matach majowych, chciałbym rów-
nież wszystkim bardzo serdecznie 
podziękować za zaangażowanie  
i przygotowanie II Pikniku Rodzin-
nego oraz równie udanych obcho-
dów jubileuszu 50-lecia Przedszko-
la w Brennej, w szczególności Pani 
dyrektor Marii Greń. Słowa uznania 
pragnę również skierować w stronę 
sponsorujących podmiotów gospo-
darczych i instytucji działających 
na terenie naszej Gminy i poza jej 
obszarem. Bardzo dziękujemy, że 
odpowiedzieliście na nasze zapro-
szenie i ubogaciliście swoją ofertą 
program naszych imprez – Bardzo 
DZIĘKUJEMY !!!   

Do końca maja była podpisana 
umowa z wykonawcą pozimowych 
remontów cząstkowych na naszych 
drogach gminnych. Prace te byliśmy 
zmuszeni dokończyć w pierwszym 
tygodniu czerwca, wyciągając od-
powiednie konsekwencje w stosun-
ku do Firmy wykonującej remonty. 
Ważnym wydarzeniem na koniec 
miesiąca maja było wyłonienie  
w przetargu wykonawcy robót, 
związanych z rozbudową przed-
szkola w Górkach. Obecnie trwają 
rozmowy ustalające szczegółowy 
harmonogram prac budowlanych. 
Chciałbym podkreślić, że od  1 wrze-
śnia 2017 roku przedszkole powięk-
szy się o kolejne dwa oddziały, czyli 
o 50 nowych miejsc dla dzieci. Przy 
tej okazji proszę o wyrozumiałość 
wszystkich, którzy mieszkają i pra-
cują w bezpośredniej bliskości pla-
nowanej  inwestycji.  Wspomniana 
rozbudowa przedszkola pozwala 
nam płynnie przejść do tematów 
szkolno-edukacyjnych, których 
koncentracja występuje w miesią-

cu czerwcu. Zarówno uczniowie, jak  
i nauczyciele czekają na ten ostat-
ni dzwonek, zapraszający na upra-
gnione letnie wakacje. 

Na podsumowanie kolejnego 
roku szkolnego przyjdzie jeszcze 
czas. Teraz koncentrujemy się na 
końcowych zaliczeniach, konferen-
cjach szkolnych i przygotowaniu 
placówek edukacyjnych do letnich 
zaplanowanych remontów. Pozy-
tywna opinia Kuratorium w Kato-
wicach pozwala nam na kontynu-
owanie prac ustawowych w celu 
planowanego połączenia Szkoły 
Podstawowej w Leśnicy z Gimna-
zjum w Brennej w Zespół Szkół  
w Brennej, który od września tego 
roku rozpocznie swoją działalność. 
W miesiącu czerwcu planujemy 
również przystąpić do prac inwe-
stycyjnych na drogach gminnych  
i powiatowych. Dzięki bardzo do-
brej współpracy z Powiatem i Po-
wiatowym Zarządem Dróg udaje 
się w dobrym tempie poprawiać na-
wierzchnię na naszych drogach, po-
boczach i chodnikach. Pozwoliłem 
sobie zasygnalizować kilka tematów 
z naszego gminnego podwórka. Za-
praszam na łamy tej gazetki w celu 
uzupełnienia i rozszerzenia wyda-
rzeń w naszej gminie. Życząc miłej 
lektury, przesyłam wszystkim miesz-
kańcom serdeczne pozdrowienia.  

Wójt Gminy Brenna
Jerzy Pilch
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Życzenia

Pół wieku Przedszkola w Brennej
W maju obchodziliśmy wyjątko-

wy jubileusz: 50-lecie Przedszkola 
nr 1 w Brennej. Budynek wybudo-
wano w 1884 roku. Do 1964 roku 
pełnił funkcję szkoły, natomiast od 

1966 przedszkola. Pierwszym kie-
rownikiem przedszkola była Danuta 
Barankiewicz. Początkowo placów-
ka składała się z jednego oddzia-
łu czynnego 5 godzin dziennie, 

prowadzony jednoosobowo przez 
Danutę Barankiewicz. Następnie 
został przekształcony w przed-
szkole dwuoddziałowe i czynne  co 
najmniej 8 godzin, a w niektórych 
latach nawet trzy oddziały – jeden 
całodzienny i dwa dwuzmianowe 
po 5 godzin. 0d 1992 roku   funkcję   
dyrektora pełniła Jadwiga Słowiok, 
przez dwie kadencje, aż do 2002 r. 
Obecny dyrektor Maria Greń peł-
ni obowiązki dyrektora trzecią ka-
dencję. Placówka przeszła remont 
generalny i modernizację w 2009 
roku. Była to droga od przedszkola 
z piecami kaflowymi do placówki 
ogrzewanej gazowo przy  wspoma-
ganiu solarnym. Zmieniło się nie-
mal wszystko: wygląd zewnętrzny 
budynku, ogród i jego nowe wypo-
sażenie, zagospodarowanie dolnej 
części ogrodu,   a przede wszystkim 
włączono do użytku drugą kondy-
gnację.

Dziś placówka dysponuje nowo-

Drodzy dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie!

 Zakończenie roku szkolnego, to bardzo uroczysty dzień. 
W tym dniu, brzmienie dzwonka  zwiastuje zwieńczenie pewnego etapu 

edukacji, czas wytężonej pracy,  ale także sukcesów i radości. 
Sygnalizuje okres odpoczynku - wakacji. 

Z tej też okazji, dyrektorom, nauczycielom, uczniom, wychowankom 
oraz pracownikom szkół i przedszkoli życzę wielu słonecznych dni, udanego 

i bezpiecznego wypoczynku, niezapomnianych wrażeń, 
interesujących podróży oraz szczęśliwego powrotu do szkoły.

        Wójt Gminy Brenna
  

                Jerzy Pilch
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czesną kuchnią, z całym zapleczem. 
Kolorowo urządzonymi salami, wy-
godnymi łazienkami i bardzo bo-
gatą bazą pomocy dydaktycznych. 
Jest miejscem z nowoczesnymi po-
mocami  dydaktycznymi,  takimi jak: 
tablica multimedialna, mikroskopy, 
rzutniki, laptopy, a jednocześnie 
kultywująca tradycję. W placówce 
wpaja się przywiązanie do regionu 
i zrozumienia sensu pielęgnowa-
nia rodzimej kultury. Od kilku lat 
prowadzony jest zespół regionalny 
"Małe Goroliczki". W przedszkolu 
realizowane są liczne projekty unij-
ne, które uatrakcyjniają jego ofertę 
oraz pozwalają na wyposażenie pla-
cówki w nowoczesne pomoce dy-
daktyczne i urządzenia.   W ramach 
projektów dzieci otrzymywały po-
moc logopedyczną i psychologicz-
ną, miały okazję bliżej zapoznać się 
z muzyką, zarówno regionalną, jak 
i klasyczną, uczestnicząc w koncer-
tach organizowanych w przedszko-
lu, uczyły się języka angielskiego 
poznawały świat poprzez liczne 
warsztaty od robienia masła po za-

jęcia plastyczne, umuzykalniające  
i wyjazdy – np. wytwórnia filmów 
rysunkowych w Bielsku czy park 
dinozaurów. Projekty unijne po-
zwoliły też na podnoszenie kwali-
fikacji nauczycieli poprzez liczne 
warsztaty, kursy, studia podyplo-
mowe. Obecnie placówka konty-
nuuje wsparcie psychologiczne  
i zapewnia pomoc logopedyczną 
dla wszystkich swoich podopiecz-
nych. Przedszkole współpracuje 
z wieloma instytucjami w naszej 
gminie, od Biblioteki począwszy, po 
Domy Seniora, nasze przedszkolaki 
często odwiedzają seniorów w Gór-
skim Domu Seniora, prezentując 
swoje programy artystyczne. Naj-
cenniejsza chyba jednak jest współ-
praca z rodzicami. Od 10 lat pla-
cówka organizuje Rodzinne Pikniki,  
a zebrane fundusze przeznacza-
ne są na urządzenie placu zabaw, 
ogrodu oraz doposażenie placówki.

21 maja na ręce Marii Greń, 
Dyrektor Przedszkola, gratulacje  
z okazji jubileuszu placówki złożyli: 
Krzysztof Majeran, Zastępca Wój-

ta Gminy Brenna, który w imieniu 
Wójta Gminy Brenna Jerzego Pilcha 
odczytał list gratulacyjny;   Marcin 
Janasik, Przewodniczący Rady Gmi-
ny oraz Izabela Musioł, Przewodni-
cząca Rady Rodziców Przedszkola. 
Część artystyczną otworzyła Orkie-
stra KW Policji z Katowic, następnie 
na scenie zaprezentowali się: "Małe 
Goroliczki", dziecięcy zespół folk-
lorystyczny, działający przy Przed-
szkolu nr 1 w Brennej, Kapela „Mali-
niorze", przedszkolaki, a także Julka 
Nowak, absolwentka przedszkola, 
która przygotowała monolog gwa-
rowy pt.: "Jako cygon zjodł farorzo-
wi gynś" ubogacony śpiewem i grą 
na skrzypcach. Poza tym odbyła się 
licytacja atrakcyjnych przedmio-
tów, a także przeprowadzono gry 
i zabawy z udziałem dzieci i rodzi-
ców. Podczas jubileuszu w budynku 
przedszkola udostępniona została 
wystawa fotograficzna "Nasze 50 
lat". 

  materiał prasowy
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Druhowie z gminy Brenna wybrali nowy zarząd
15 maja br. w remizie strażackiej 

OSP w Brennej Centrum odbył się 
Zjazd Oddziału Gminnego Związ-
ku Ochotniczych Straży Pożarnych 
RP.   Zjazd podsumował kadencję 
2011-2016 oraz wybrał nowe wła-
dze na następną na lata  2016-2021. 

W zjeździe wzięli udział za-
proszeni gości tj. Prezes Zarządu 
Oddziału Powiatowego Związ-
ku OSP RP w Cieszynie   druh Ra-
fał Glajcar,   Zastępca Komen-
danta Powiatowego Państwowej 
Straży Pożarnej w Cieszynie mł. 
bryg. Jerzy Lazar.

Skład nowego Zarządu Od-
działu Gminnego ZOSP RP w Bren-
nej przedstawia się następująco:

Prezydium: 
Dh  Jerzy Pilch  – Prezes Zarządu 
Oddziału Gminnego 

Dh Bogusław Gruszczyk – Wicepre-
zes Zarządu Oddziału Gminnego 
Dh  Ryszard Główczak  – Wicepre-
zes Zarządu oddziału Gminnego 
Dh  Józef Ferfecki – Komendant 
Zarządu Oddziału Gminnego 
Dh  Paweł Krótki – Z-ca Komendan-
ta Gminnego 
Dh  Franciszek Hliśnikowski  – Se-
kretarz Zarządu oddziału Gminne-
go 
Dh  Wojciech  Pilch – Skarbnik  Za-
rządu oddziału Gminnego

Członkowie Zarządu: 
Dh  Henryk Greń
Dh Henryk Rudzicki
Dh Tomasz Madzia - odpowiedzial-
ny za Młodzieżowe Drużyny pożar-
nicze.

Komisja rewizyjna: 
Przewodniczący:  Dh Małgorzata 
Szarzec 
Członek:  Dh Józef Mendrek 
Członek: Dh Władysław Madzia

Delegaci na Zjazd Oddziału 
Powiatowego w Cieszynie:

Dh Zdzisław Tarasewicz
Dh Ryszard Główczak

Przedstawiciel Osp do Zarządu 
Oddziału Powiatowego w Cieszy-
nie:

 Dh Jerzy Pilch 

  
  Jan Czernicki 



7 Strona 7

W
ieści znad

 Brennicy

Wieści znad Brennicy

Informacje/WydarzeniaInformacje/Wydarzenia

Ścieżka spacerowo–rowerowa w Górkach Wielkich

Oświetlenie uliczne na terenie gminy 

Budowa kładki dla pieszych 
na rzece Brennica w km 0+800 w 
Górkach Wielkich (Etap II – doj-
ście do kładki). 

Wójt Gminy w Brennej infor-
muje, że zakończono prace zwią-
zane z wykonaniem ścieżki spa-
cerowo–rowerowej w Górkach 
Wielkich w ramach zadania pn. 
„Budowa kładki dla pieszych na 
rzece Brennica w km 0+800 w Gór-
kach Wielkich (Etap II – dojście do 
kładki)”. Budowa dojścia została 
zrealizowana w całości ze środków 
budżetu Gminy Brenna. Na odcin-
ku długości 125 mb i szerokości  
2 m wraz z poboczami o szeroko-
ści 0,3 m w Górkach Wielkich-Sojka 
wykonano ścieżkę o nawierzchni 
utrwalonej grysami kamiennymi  
i emulsją asfaltową.

Roboty wykonała firma Eurovia 
Polska S.A. Bielany Wrocławskie ul. 
Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce.

Wartość inwestycji wyniosła 
15.000,00 zł.

  
  UG Brenna

W bieżącym roku zlecono przy-
gotowanie dokumentacji tech-
nicznej w celu dalszej rozbudowy 
oświetlenia uliczne na terenie gmi-
ny Brenna. Przewiduje się realizację 
następujących punktów oświetle-
nia:

- Górki Małe ul. Uliczka (od ul. 
Breńskiej do ul. Objazdowej) - oko-
ło 3 lamp,

- Górki Wielkie ul. Szczęśliwa (od 

ul. Szpotawickiej do nr 1) - około 3 
lamp,

- Górki Wielkie ul. Wiosenna 
(cała) - około 8 lamp,

- Górki Małe parking i plac zabaw 
przy przedszkolu - około 5 lamp,

- Brenna ul. Jatny (od Hawany do 
Juhasa) - około 9 lamp,

- Brenna ul. Kormany (od ul. 
Góreckiej do kładki dla pieszych) - 
około 4 lamp,

- Brenna parking przed przed-
szkolem (ul. Ks. Juroszka) - 1 lampa.

Ponadto przystąpiono do pro-
jektowania oświetlenia ulicznego 
przy drodze powiatowej ul. Górecka 
na odcinku od Gimnazjum do Bren-
nej Spalona. Realizacja tego zada-
nia zaplanowano na 2017 r.

  UG Brenna

Ważne!
Informujemy, iż od dnia 01.06.2016 w kasie Urzędu Gminy  

    Brenna dokonywać wpłat będzie można tylko gotówką.
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Przyszłość Starego Kina
Końcem maja gmina Brenna 

wraz z czeską Bystrzycą złożyły pro-
jekt, którego polska część zakłada 
remont i zagospodarowanie budyn-
ku Starego Kina.  

Przeszłość budynku
Budynek powstał z inicjatywy 

i dzięki pracy członków Stowarzy-
szenia Młodzieży Katolickiej. Jego 
poświęcenie odbyło się 19 sierp-
nia 1923 r., tego uroczystego aktu 
dokonał ks. prałat Józef Londzin, 
którego z czasem obrano patro-
nem Domu Katolicko-Ludowego. 
Budynek stanowił miejsce spotkań 
stowarzyszeń, posłużył także za 
pierwszą siedzibę Chrześcijańskiej 
Spółki Spożywczej, w nim odbywa-
ły się koncerty, występy, przedsta-
wienia teatralne. W Domu mieściła 
się również biblioteka Stowarzysze-

nia, z której brenniacy wypożyczali 
książki.

W czasie II wojny światowej bu-
dynek był nieczynny dla działalno-
ści publicznej. Po zakończeniu dzia-
łań wojennych został przejęty przez 
władzę ludową i wykorzystany jako 
sala kinowa. Do tej pory, w świado-
mości wielu brenniaków, budynek 
ten figuruje pod nazwą Stare Kino. 

W 1995 roku Komisja Majątko-
wa dla Kościoła Katolickiego prze-
jęła budynek, tym samym stał się 
on własnością Diecezji Bielsko-Ży-
wieckiej, która z kolei przekazała 
go parafii rzymsko-katolickiej pod 
wezwaniem św. Jana Chrzciciela w 
Brennej. Przez ostatnie lata budy-
nek był siedzibą Gminnego Ośrod-
ka Kultury, stąd kolejna znana 

wśród mieszkańców nazwa budyn-
ku – GOK. W jednym z pomieszczeń 
mieściła się Izba Regionalna, pre-
zentująca wnętrze starej breńskiej 
chałupy. GOK był też miejscem spo-
tkań kulturalno-towarzyskich, to w 
jego sali odbywały się zabawy ta-
neczne, wigilijki, spotkania kół, sto-
warzyszeń, warsztaty dla dzieci. Do 
niedawna była to również siedziba 
Zespołu Regionalnego „Brenna”, 
gdzie odbywały się próby, przecho-
wywano stroje i rekwizyty. W ostat-
nim czasie gmina Brenna kupiła bu-
dynek od brenneńskiej parafii. 

Przyszłość budynku
Końcem maja w Sekretariacie 

Generalnym w Ołomuńcu został 
złożony projekt, zakładający re-
mont budynku i przywrócenie mu 
funkcjonalności. Prace nad projek-

tem były długofalowe i wieloeta-
powe, konieczna była współpraca 
z partnerem po stronie czeskiej – 
Bystrzycą, konsultacje z konserwa-
torem zabytków. Przeprowadzone 
zostały również warsztaty z lidera-
mi naszej gminy, działaczami spo-
łecznymi, członkami stowarzyszeń, 
osobami pasjonującymi się kultu-
rą i regionem. Spotkanie miało na 
celu określenie głównego charakte-
ru budynku i stworzenie koncepcji 
wystawy stałej, która ma się w nim 
znajdować. 

Opierając się na wynikach kon-
sultacji oraz wymogach projekto-
wych, powstała koncepcja stworze-
nia w budynku Starego Kina Domu 
Zielin „Przytulia”. Zieliny, czyli zioła, 
stanowiły ważną część kulturową 

naszej miejscowości. To właśnie za 
pomocą naszej lokalnej roślinności 
zostanie opowiedziana całorocz-
na obrzędowość Brennej. Jodełka, 
zimzielon, kamelki, rozchodnik, 
magiczny przestęp, przytulina, le-
ska.... można długo wymieniać ro-
śliny, który od wieków towarzyszyły 
mieszkańcom Brennej w praktyko-
waniu zwyczajów. Główna wystawa 
w Domu Zielin ma właśnie opo-
wiedzieć świat naszych przodków, 
ich tradycje, wierzenia i codzienne 
życie. Wokół budynku ma powstać 
ogród pełen beskidzkich ziół lecz-
niczych, magicznych, jak i kwiatów 
ozdobnych, których pełno w wiej-
skich ogródkach. 

Założeniem jest również tchnie-
nie życia w budynek, wobec tego 
Dom Zielin będzie dysponował 

jedną większą salą ze sceną,  na 
której realizowane będą kameral-
ne koncerty, występy regionalne, 
przedstawienia teatralne, a także 
małymi salami warsztatowymi udo-
stępnianymi na zajęcia dla dzieci  
i dorosłych. 

Projekt ma być rozpatrzony do 
września, wówczas gmina Brenna 
ma otrzymać odpowiedź o moż-
liwościach dofinansowania. Jeże-
li odpowiedź będzie pozytywna  
i gmina pozyska środki zewnętrzne 
na realizacje koncepcji, to prace re-
nowacyjne i adaptacyjne budynku 
rozpoczną się w 2017 r. Natomiast 
otwarcie Domu Zielin „Przytulia” 
planowane jest na rok 2018. 

  Dorota Greń
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Sedes to nie kosz na śmieci – edukacyjna akcja 
spółki SKO-EKO

Nietoperz – fajny zwierz

Nietoperz - fajny zwierz to 
hasło jakim posługiwaliśmy się  
w 2014 roku w ramach działań edu-
kacyjnych prowadzonych w Dworze 
Kossaków w Górkach Wielkich. Od 
tamtego czasu staramy się chronić 
i promować te ciekawe ssaki. Wielu 
ludziom w dalszym ciągu kojarzą 
się one negatywnie. Nie zdają sobie 
sprawy z tego, jak ważną rolę pełnią 
one w codziennym życiu człowieka, 
m.in. niezwykle skutecznie kontro-
lując populację owadów. Wiele ga-

tunków nietoperzy odgrywa także 
znaczną rolę w zapylaniu roślin. Ich 
populacje są jednym z najlepszych 
wskaźników naturalnych kondycji 
naszego środowiska. 

Szczególnie mocno leży nam 
na sercu dobro nietoperzy licznie 
zamieszkujących gminę Brenna.  
W tym roku udało nam się uzyskać 
dofinansowanie w ramach konkur-
su grantowego Fundusz dla Przyro-
dy , będącego efektem współpracy 
Fundacji Przyrodniczej pro Natura 
oraz Grupy Energa. (http://fundu-
szdlaprzyrody.org/), na realizację 
projektu pn. Ochrona podkowców 
małych w starej gorzelni w Górkach 
Wielkich. W jego ramach zabezpie-
czyliśmy schronienie niewielkiej 
kolonii nietoperzy – podkowców 

małych (Rhinolophus hipposide-
ros) ukrywających się w budynku 
starej gorzelni dworskiej znajdują-
cej się obok Dworu Kossaków. Do 
niedawna otwór wykorzystywany 
przez podkowce nie był odpowied-
nio chroniony przed wahaniami 
temperatury. Mamy nadzieję, że 
specjalistyczne drzwi z otworem 
wlotowym, wykonane pod czuj-
nym okiem specjalisty chiroptero-
loga - Marcina Warchałowskiego 
z Uniwersytetu Zielonogórskiego, 
pozwolą zwiększyć liczebność kolo-
nii podkowców małych w Górkach 
Wielkich. 

 Więcej o projekcie: zofiakossak.pl

 CKiS Dwór Kossaków

Miejska Spółka SKO-EKO Sp.  
z o.o.  stawia na profilaktykę i edu-
kację zarówno dzieci, jak i dorosłych 
użytkowników kanalizacji sanitar-
nej. W ramach prowadzonej właśnie 
kampanii edukacyjno – ekologicz-
nej  rozpoczęto dystrybucję ulotek  
i naklejek  „Rysunkowego poradni-
ka użytkownika toalet – Sedes to 
nie kosz na śmieci”. 

W miejscach publicznych, w in-
stytucjach użyteczności publicz-

nej i szkołach pojawią się humory-
styczne naklejki w formie prostych 
i zabawnych rysunków opatrzonych 
żartobliwymi komentarzami i infor-
macją, czego nie należy wrzucać 
do kanalizacji sanitarnej. Te same 
rysunki w formie ulotki zostały za-
mieszczone w dzisiejszym numerze.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wo-
dociągów i Kanalizacji w m.st. War-
szawie S.A. na zasadzie użyczenia 
zezwoliło nam na publikację ww. 

utworu do celów edukacyjnych. 
Tym samym przyłączamy się do ich 
akcji promującej zasady właściwego 
korzystania z kanalizacji sanitarnej 
– mówi Beata Halama, prezes zarzą-
du spółki – Akcja jest prowadzona 
również w Gminie Brenna ponieważ 
ścieki z jej terenu są odprowadza-
ne do naszej oczyszczalni ścieków  
w Skoczowie.

Sieć kanalizacyjna, znajdujące 
się na niej przepompownie ścieków 
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oraz oczyszczalnia ścieków zosta-
ły tak zaprojektowane i wykonane, 
aby przyjmować ścieki z naszych 
domów, tj. nieczystości sanitarne  
z kąpieli, mycia, prania, powstające 
w wyniku metabolizmu ludzkiego  
i papier toaletowy z WC. Jeżeli jed-
nak wraz ze ściekami płyną także 
inne odpady, o których „mówią” po-
szczególne ulotki i naklejki , jest to 
przyczyną:

- zatykania przewodów kana-
lizacyjnych i spiętrzenie ścieków  
w kanałach, a  jeżeli już dostaną 
się do przepompowni nawijają się 
na wirniki pomp i powodują ich 
awarię. Koszt usuwania awarii sieci  
(w tym usunięcie skutków zalania 
np. piwnicy) czy wymiany pomp 
jest bardzo wysoki.

- wyrzucane resztki pożywienia 
do kanalizacji sanitarnej stanowią 
pokarm dla szczurów i innych gry-
zoni. Resztki żywności stwarzają im 

doskonałe warunki do życia, tym-
czasem szczury potrafią zniszczyć 
instalację kanalizacyjną i przedo-
stają się do piwnic i mieszkań sta-
nowiąc poważne zagrożenie dla 
bezpieczeństwa sanitarnego mie-
szańców.

- nawet najbardziej nowocze-
sna oczyszczalnia ścieków, nie jest 
w stanie technicznie i w sposób 
ekonomicznie uzasadniony usunąć 
wszystkich zanieczyszczeń jakie na 
skutek niewłaściwego korzystania  
z kanalizacji zawierają ścieki. Do-
datkowo część z nich jest szkodliwa 
dla mikroorganizmów oczyszcza-
jących  ścieki (np. lekarstwa, prze-
terminowane środki ochrony roślin, 
lakiery, farby). 

- przedsiębiorstwo kanalizacyj-
ne ponosi znaczne koszty za prawi-
dłowe zagospodarowanie wyłapy-
wanych ze ścieków odpadów które 
powinny u źródła trafić do kosza na 

śmieci (np. pampersy, bandaże, pa-
tyczki do uszu, nakrętki, elementy 
np. zabawek,)  z zachowaniem za-
sad segregacji,

Niestety zdarza się że odbiorcy 
usług świadomie wrzucają odpady 
do kanalizacji uważając, że płacą tak 
wysokie rachunki że przedsiębior-
stwo kanalizacyjne stać  na poniesie-
nie związanych z tym kosztów. Tym-
czasem – tłumaczy Beata Halama 
- wszystkie koszty związane z prawi-
dłowym funkcjonowaniem oczysz-
czalni ścieków obciążające Spółkę 
ujęte są w taryfach na ścieki i mają 
odzwierciedlenie w cenach jednost-
kowych odbieranych ścieków. 

Na prowadzoną akcję Miejska 
Spółka SKO-EKO Sp. z o.o. uzyskała 
dotację z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach.

„Pneumokokom mówimy: Szczepimy!!!”
Fundacja Aby żyć, organizator 

kampanii społeczno-edukacyjnej 
pt. „Pneumokokom mówimy: Szcze-
pimy!!!” realizuje działania edu-
kacyjne skierowane do rodziców  
w zakresie szczepień przeciwko 
pneumokokom.

„Szczepienia to najskuteczniej-
sza, bezpieczna i jedyna metoda 
zapobiegania wielu groźnym cho-
robom wywoływanym przez pneu-
mokoki. Obecnie, przy powszech-
nym dostępie do internetu, rodzice 
napotykają wiele nieprawdziwych 
i niesprawdzonych informacji od-
nośnie szczepień. Dlatego, posta-
wiliśmy sobie za cel edukowanie 
ich w temacie zagrożeń ze strony 
pneumokoków, które są szczegól-
nie groźne dla małych dzieci oraz 
przekazywanie rzetelnych informa-
cji opartych na wiedzy medycznej  
i doświadczeniu lekarzy” – mówi 
Andrzej Kuczara, Prezes Fundacji 
Aby żyć.

Aby ułatwić rodzicom zdobycie 
wiedzy na temat pneumokoków 
oraz możliwości zabezpieczenia 

swoich dzieci przed chorobami, 
które one wywołują, na potrze-
by kampanii powstała edukacyjna 
strona internetowa (www.szcze-
pimy.com.pl). Na stronie rodzice 
mogą uzyskać informacje m.in.: co 
to są pneumokoki, jakie wywołu-
ją choroby, w jakim wieku należy 
rozpocząć szczepienie dziecka ce-
lem uzyskania najskuteczniejszej 
ochrony, jak przygotować dziecko 
do szczepienia, co to są niepożą-
dane odczyny poszczepienne. Na 
stronie internetowej funkcjonuje 
też forum dla rodziców, w ramach 
którego można zadać indywidualne 
pytanie lekarzowi, wymienić opinie 
z innymi rodzicami na temat szcze-
pień oraz zdrowia dziecka. Dodat-
kowo została zamieszczona też in-
teraktywna mapka, która w łatwy 
sposób umożliwia odszukanie akcji 
bezpłatnych szczepień przeciwko 
pneumokokom w danym woje-
wództwie.

Kampania będzie miała również 
swoje odsłony w telewizji, radio, 
prasie, ale przede wszystkim w in-

ternecie, gdzie rodzice najczęściej 
szukają informacji na temat szcze-
pień. Prowadzone będą również 
działania edukacyjne w mediach 
społecznościowych m.in. fanpage 
kampanii na Facebooku (facebook.
com/szczepimy). Patronat Honoro-
wy nad kampanią objęli Rzecznik 
Praw Dziecka i Główny Inspektor 
Sanitarny oraz towarzystwa nauko-
we.

Pneumokoki to jedne z bakte-
rii najgroźniejszych dla zdrowia  
i życia małych dzieci, zwłaszcza do 
2. roku życia, kiedy ich układ od-
pornościowy nie jest jeszcze do-
statecznie wykształcony. Szczepiąc 
swoje maluchy przeciwko pneumo-
kokom, rodzice mogą uchronić je 
przed poważnymi konsekwencjami 
choroby pneumokokowej, jak głu-
chota, padaczka, niedowłady, opóź-
nienie rozwoju psychoruchowego, 
a nawet zgon. Szczepienia prze-
ciwko pneumokokom wskazywane 
są przez ekspertów medycznych 
jako najważniejsze z listy szczepień 
zalecanych i powinny być wybie-

Informacje/WydarzeniaInformacje/Wydarzenia Informacje/Wydarzenia
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rane przez rodziców w pierwszej 
kolejności. Zgodnie z zaleceniami 
Programu Szczepień Ochronnych 
szczepienia przeciwko pneumoko-
kom należy rozpocząć od 2 miesią-
ca życia dziecka. A o szczepienie 
najlepiej zapytać swojego lekarza 
pediatrę.

Pneumokoki (Streptococcus 
pneumoniae, czyli dwoinka za-
palenia płuc) należą do bakterii 
najbardziej rozpowszechnionych 
w naszym środowisku. Są jedną  
z głównych przyczyn zakażeń dróg 
oddechowych u ludzi. Najczęściej 
bakterie te wywołują zakażenia nie-
inwazyjne, takie jak zapalenie ucha 

środkowego, zatok, a także oskrzeli 
i płuc. 

Najgroźniejsza jest jednak in-
wazyjna choroba pneumokokowa 
(IChP), która rozwija się wówczas, 
gdy bakterie docierają do miejsc 
fizjologicznie jałowych, takich jak 
krew, płyn mózgowo-rdzeniowy, 
jama opłucnej. IChP może przybrać 
postać zapalenia płuc z bakteriemią 
(zakażenie krwi bakteriami), zapa-
lenia opon mózgowo-rdzeniowych 
i sepsy. Jej przebieg może być bar-
dzo gwałtowny – z zaburzeniami 
świadomości, niewydolnością od-
dechową, a po przebytej chorobie 
mogą pojawić się powikłania: osła-

bienie słuchu lub głuchota, padacz-
ka, niedowład, porażenie, opóźnie-
nie rozwoju psychoruchowego.

Eksperci są zgodni, że najlepszą 
metodą na to, by uchronić swoje 
dziecko przed IChP, jej groźnymi 
powikłaniami z jej powodu jest za-
szczepienie go przeciwko pneumo-
kokom.

Światowa Organizacja Zdrowia 
(WHO) rekomenduje wprowadze-
nie szczepień przeciwko pneumo-
kokom we wszystkich krajach. Za-
każenia tymi bakteriami są bowiem 
jedną z głównych przyczyn zacho-
rowalności i umieralności małych 
dzieci na świecie. Dodatkowy pro-
blem stanowi to, że pojawia się co-
raz więcej szczepów pneumokoków 
opornych na znane antybiotyki, ta-
kie jak penicylina. 

Więcej informacji:
Fundacja Aby żyć

ul. Mogilska 40, 31-546 Kraków
tel. 661 397 839

fundacja@abyzyc.pl; www.abyzyc.pl

D&D Communication
Renata Obuchowska

tel. 500 210 107 
renata.obuchowska@ddc.com.pl

Informacje/WydarzeniaInformacje/Wydarzenia
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Zdrowe odżywianie dzieci
Według danych Światowej Or-

ganizacji Zdrowia aż 29 proc. pol-
skich 11-latków ma nadwagę. 
Spośród przebadanych 39 kra-
jów Polska znalazła się dopiero 
na miejscu siódmym od końca. 
Jak pokazują badania przepro-
wadzone zarówno w Polsce, jak 
i w innych krajach europejskich, 
wskaźnik nadwagi i otyłości społe-
czeństwa, szczególnie w grupie dzieci  
i młodzieży w wieku szkolnym ro-
śnie w zastraszającym tempie. 
Zjawisko to jest związane przede 
wszystkich z nieprawidłowymi na-
wykami żywieniowymi, jak rów-
nież z coraz mniejszą aktywnością 
fizyczną. Niedoborowe lub źle zbi-
lansowane żywienie w okresie doj-
rzewania może spowodować nie-
odwracalne zahamowania tempa 
rozwoju dziecka. Sposób żywienia 
dzieci i młodzieży powinien być 
więc zgodny z ich aktualnym sta-
dium rozwojowym i fizjologicznym. 
W wieku dojrzewania ma miejsce 
szczególnie szybki wzrost i rozwój 
organizmu, czego wyrazem jest 
między innymi skok wzrostowy. Za-
potrzebowanie na energię i skład-
niki pokarmowe w tym okresie 
są wyższe aniżeli w jakimkolwiek 
innym okresie życia (podwojenie 
wagi ciała, przyrost długości ciała  
o ok. 7cm.). Zaspokojenie potrzeb 
żywieniowych młodzieży w tym wie-
ku warunkuje zarówno prawidłowy 
przebieg dynamicznych procesów 
rozwojowych, jak również sprzy-
ja zapewnieniu dobrego zdrowia  
w przyszłości, z większym praw-
dopodobieństwem chroniąc przed 
rozwojem chorób cywilizacyjnych, 
tj. np. miażdżyca, nadciśnienie tęt-
nicze czy osteoporoza. 

Aby realizować skuteczną pro-
filaktykę przewlekłych chorób die-
tozależnych, należy ograniczyć -  
w pierwszej kolejności - promo-
wanie artykułów spożywczych 
zawierających składniki, których 
obecność w nadmiernych ilościach  
w codziennej diecie jest niewska-
zana, w szczególności tłuszcze, na-

sycone kwasy tłuszczowe, izomery 
trans nienasyconych kwasów tłusz-
czowych, cukry proste oraz sól. Do 
grupy tej zaliczono przede wszyst-
kim - wyroby cukiernicze, i ciastkar-
skie, margaryny twarde (kostkowe), 
żywność typu fast-food (np. frytki, 
pizza, hamburgery), słone przeką-
ski (m.in. chipsy, słone paluszki, po-
pcorn), napoje słodzone (gazowane 
i niegazowane) czy napoje energe-
tyzujące.

Z powyżej wskazanych powo-
dów uzasadnione jest wdrożenie 
odpowiednich działań zapobiegaw-
czych, skutkujących zmianą zwy-
czajów żywieniowych wśród dzie-
ci i młodzieży polegającą przede 
wszystkim na zwiększeniu spoży-
cia warzyw i owoców, produktów 
zbożowych z pełnego przemiału, 
mleka i produktów mlecznych,  
a także ryb, przy równoczesnym 
ograniczaniu spożycia tłuszczy, 
zwłaszcza pochodzenia zwierzę-
cego, cukru i słodyczy oraz soli 
kuchennej. Niewątpliwie równie 
ważną kwestią jest zwiększenie 
świadomości społeczeństwa w za-
kresie zasad zdrowego i odpowie-
dzialnego odżywiania się i stylu 
życia.

Zdrowe odżywianie staje się 
coraz popularniejsze. Rośnie licz-
ba osób, które chcą odżywiać się 
prawidłowo. Zdrowe żywienie od-
grywa kluczową rolę w utrzymaniu 
zdrowia, a tym samym determinuje 
długość życia. Złe nawyki żywienio-
we przyczyniają się do wielu chorób 

cywilizacyjnych – otyłości,  cukrzy-
cy typu 2, chorób układu krążenia 
oraz nowotworów. 

Duże porcje, przejadanie się, 
niezdrowe jedzenie, powiększone 
zestawy dań w restauracjach dla 
niektórych są codziennością. Ta 
powszechna dostępność i moda 
na posiłki XXL powodują otyłość 
nie tylko wśród dorosłych. Problem 
ten dotyczy także naszych dzieci. 
Niestety, najmłodsi źle reagują na 
ograniczenia w ilości otrzymywa-
nego jedzenia.

Jednym ze sposobów pozwala-
jących możliwie płynnie i zdrowo 
oduczyć swoje dziecko przejadania 
się i uchronienia go przed przykry-
mi konsekwencjami tego nałogu 
jest ograniczanie ilości kalorii, jakie 
są przez najmłodszego spożywane.

Oto pięć sposobów na ograni-
czenie spożycia małowartościo-
wych kalorii przez dziecko:

1. Zastąp wysokokaloryczne skład-
niki w przepisach,

2. Zmniejsz dziecku serwowane 
porcje i zwróć uwagę na kulturę 
spożywania,

3. Wyeliminuj dziecku słodzone na-
poje,

4. Eliminuj żywność wysoko prze-
tworzoną,

5. Zdrowe przekąski to przyjaciel 
zdrowia dziecka.

W zdrowym ciele, zdrowy duch!

  UG Brenna

Informacje/WydarzeniaInformacje/Wydarzenia Informacje/Wydarzenia



13 Strona 13

W
ieści znad

 Brennicy

Wieści znad Brennicy

„Wakacje z pasją” – półkolonie w Brennej

Informacje/WydarzeniaInformacje/Wydarzenia

Z radością informujemy, że  
w dniach 11.07- 29.07.2016r, w dni 
pracujące, w godzinach od 9.30-
15.00 prowadzone będą warszta-
ty organizowane dla dzieci szkół 
podstawowych naszej gminy.  Moż-
liwość realizacji warsztatów za-
wdzięczamy życzliwej współpracy 
wielu instytucji Brennej, w tym: 
Wójta Gminy Brenna Jerzego Pil-
cha,  szkół podstawowych i gimna-
zjum, Radzie Rodziców Szkoły Pod-

stawowej nr 2, Ośrodkowi Promocji, 
Kultury i Sportu Gminy Brenna oraz  
Stowarzyszenia Rozwoju „Integra-
cja”, a także zaangażowanych  pań 
z Klubu Przedsiębiorczych „Osada 
Inicjatyw” z gminy Brenna.

Udział w warsztatach poprze-
dzony musi być wypełnieniem sto-
sownej ankiety i zastosowaniu się 
do jej wytycznych. Ankieta dostęp-
na jest na stronie www.facebook.
com/wakacjezpasjabrenna. 

Zadanie „Wakacje z pasją” zo-
stało dofinansowane z budżetu 
gminy Brenna w ramach otwartego 
konkursu ofert na realizację zadań 
publicznych Gminy Brenna w 2016 
roku z zakresu przeciwdziałania 
uzależnieniom i patologiom spo-
łecznym w kwocie 10.000,00 zł.

  Anna Sikora
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Podpisano porozumie o współpracy
Końcem lutego 2016 r. gminę 

Brenna odwiedziła delegacja sło-
wackiej gminy Babin, położonej  
w powiecie Námestovo, region: Bie-
la Orava. Podczas spotkania przed-
stawiciele obu stron prezentowali 
pomysły na partnerską współpracę, 
wymieniali spostrzeżenia i oczeki-
wania odnośnie przyszłego współ-
działania. Kolejne spotkanie nastą-
piło w Babinie, wówczas to Wójt 
Gminy Martin Matys prezentował 
istniejącą infrastrukturę, zasoby 
kultury, przyrody i lokalne tradycje. 
Następnym krokiem na drodze do 

wzajemnego poznania była wizyta 
Słowaków w Brennej. Ogranicze-
nia czasowe pozwoliły naszym Go-
ściom zobaczyć wyłącznie Park Tu-
rystyki w Centrum Brennej, a także 
Obserwatorium dla nietoperzy oraz 
teren „Pod Brandysem” w Górkach 
Wielkich. Zaprezentowano również 
walory  naszej Gminy. 

Spotkanie okazało się bardzo 
udane, ponieważ podpisano poro-
zumienie o współpracy obu gmin. 
Dokument jest podstawą do po-
dejmowania wspólnych działań  
w ramach różnych zadań gminy, 

w szczególności: szkolnictwa, kul-
tury i sportu, promocji, turystyki, 
ochrony środowiska naturalnego  
i ekologii, przedsiębiorczości i wy-
korzystywania potencjału inno-
wacyjnego, a także rozwoju infra-
struktury. Podpisanie porozumienia 
pozwoli również na przygotowanie 
i realizację projektów, dla których 
obie partnerskie gminy będą się 
starać pozyskać dofinasowanie  
z Unii Europejskiej, w ramach Pro-
gramu Interreg V-A Polska-Słowa-
cja.

  UG Brenna



15 Strona 15

W
ieści znad

 Brennicy

Wieści znad Brennicy

KulturaKultura

Piracki Dzień Dziecka
29 maja w amfiteatrze w Bren-

nej świętowaliśmy „Piracki Dzień 
Dziecka”. O godzinie 13:00, pomimo 
deszczowej pogody, odbyły się ani-
macje z grupą aktorską pod prze-
wodnictwem Szymona Pilcha. Na 
najmłodszych czekało wiele atrak-
cji: dmuchany kołyszący się statek, 
szczudlarz, zawody i konkurencje: 
bieg w workach, przeciąganie liny, 
gra w bule, rzucanie „frisbee”  oraz 
zabawa w poszukiwanie skarbu, pi-
racka bitwa i malowanie twarzy. 

O tej samej godzinie rozpoczę-
ła się akcja „Jedź z głową”, organi-

zowana wspólnie ze Stowarzysze-
niem Promocji i Rozwoju Ustronia, 
Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu 
Drogowego w Katowicach, oraz 
Wydziałem Ruchu Drogowego Ko-
mendy Powiatowej Policji w Cieszy-
nie. Podczas akcji można było do-
wiedzieć się jak nie zostać piratem 
drogowym. Dzieci mogły jeździć po 
torze przeszkód - umieszczonym 
pod sceną amfiteatru -  na rowerze 
lub łyżworolkach. Organizatorzy 
przeprowadzili konkurs plastyczny,  
w którym uczestnicy rysowali ob-
razki o ruchu drogowym oraz kon-

kurs wiedzy o ruchu drogowym.  Do 
dyspozycji był także  symulator jaz-
dy samochodem i skuterem.

Podczas „Pirackiego Dnia Dziec-
ka” odbył się także „Letni Puchar 
Beskidzkich Groni INLINE  ALPINE  
- zawody na łyżworolkach” (konku-
rencja alpejska na wrotkach jed-
nośladowych), polegająca na po-
konaniu trasy ustawionej z bramek 
slalomowych w jak najkrótszym 
czasie.

                                                                                                   
                 Mateusz Wysogląd
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Sukcesy „Małej Brennej”

Wiosenne smażenie jajecznicy
W Zielone Świątki, zgodnie z tra-

dycją,  w jednej z piękniejszej części 
Brennej Leśnicy, w Gospodarstwie 
Agroturystycznym „U Gazdy” miesz-
kańcy gminy i goście zgromadzili 
się na wiosennym smażeniu waje-
śnicy. W zeszłym roku do sporzą-
dzenia jajecznicy wykorzystano 250 
jaj, w tym roku aż 570.

W tradycji ludowej Zielone 

Świątki rozpoczynały lato. Dla 
oczyszczenia ziemi ze złych mocy 
palono ognie, okadzano dymem 
pola, bielono domy, sprzątano oraz 
przyozdabiano zielonymi gałązka-
mi i kwiatami obejścia. Wieczorem 
śpiewano, tańczono przy ogniskach 
oraz smażono jajecznicę ze szczy-
piorkiem, którą jadano na krom-
kach chleba. 

I tym razem gospodarze raczyli 
gości doskonałą regionalną kuch-
nią. Można było spróbować nie tyl-
ko jajecznicy z kotła, ale także plac-
ków z wyrzoskami, śmietaną oraz 
kołaczy. Nie zabrakło również tra-
dycyjnej muzyki góralskiej, o którą 
zadbała Kapela „Maliniorze”. 

   OPKiS

27 maja na zaproszenie organi-
zatorów Dziecięcy Zespół Regio-
nalny „Mała Brenna” wziął udział  
w XVIII Międzynarodowym Festiwa-
lu Folkloru Dziecięcego w Jabłon-
kowie w Czechach, reprezentując 
na Festiwalu Polskę. Poza „Małą 
Brenną” w Jabłonkowie wystąpiły 
zespoły z Czech i Słowacji. Dzieci na 
scenie zaprezentowały się dwukrot-
nie, pokazując wiązankę tańców 

Beskidu Śląskiego. 
Dzieci z zespołu "Mała Brenna" 

intensywnie zakończyły majowe 
występy, ledwo wróciły z Między-
narodowego Festiwalu Folkloru 
Dziecięcego w Jabłonkowie, gdzie 
reprezentowały Polskę, to pojecha-
ły do Mogilan, gdzie pięknie, poza 
granicami województwa, prezen-
towały folklor Beskidu Śląskiego 
i promowały naszą gminę. W Mo-

gilanach działa również dziecięcy 
zespół regionalny "Mali Mogilanie", 
który zaprzyjaźnił się z naszymi 
dziećmi. Wcześniej, 3 maja, mogi-
lański zespół odwiedził Brenną, 28 
przyszła kolej na rewizytę, podczas 
której oba zespoły świetnie się ba-
wiły podczas konkurencji i gier zor-
ganizowanych przez instruktorów 
„Małych Mogilan”.

W czerwcu dziewczyny z "Małej 
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Reklama w miesięczniku  
„Wieści znad Brennicy”

1/8 strony – 50zł netto, ¼ strony – 100 zł netto,
½ strony – 200 zł netto, 1 strona – 400zł netto

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

REKLAMA REKLAMA REKLAMA

Brennej" wyśpiewały na finałowym 
XXIII Regionalnym Przeglądzie Pie-
śni "Śląskie Śpiewanie" w Koszę-
cinie wyróżnienie. Gratulujemy 
dziewczynom i Ani Musioł, tym 
bardziej, że nie było łatwo. Naj-
pierw w kwietniu w Cieszynie mu-
siały zmierzyć się w eliminacjach, 
które promowały do uczestnictwa  
w przeglądzie finałowym. W czerw-
cu w Koszęcinie zmagało się aż 
650 uczestników z całego Śląska. 
Dziewczyny pięknie śpiewały pieśni 
świętojańskie. 

Na tym sukcesów nie koniec, 12 
czerwca w Wiśle na XXIX Przeglądzie 

Dziecięcych Zespołów Folklory-
stycznych, którego organizatorem 
jest Regionalny Ośrodek Kultury  
w Bielsku - Białej oraz Wiślańskie 
Centrum Kultury, „Mała Brenna” 
zajęła III miejsce, prezentując na 
wiślańskiej scenie program „Na bo-
rówki”, obrazujący coroczny zwyczaj 
chodzenia w czerwcu na borówki. 
Zespołowi akompaniowała Izabela 
Szabla oraz dziewczynki z zespołu, 
grające na skrzypcach. Przed wy-
stępem dzieci odwiedziły Aquapark  
w Wiśle, co stanowiło nagrodę za 
całoroczną pracę w zespole. 

Gratulujemy członkom zespołu, 

instruktorce Ani Musioł i rodzicom 
sukcesów oraz dziękujemy za pra-
cę włożoną w działalność zespołu. 
„Mała Brenna” jednak nie kończy 
pracować i występować, przed nimi 
wyjazd do Białego Dunajca, gdzie 
nasz zespół zaprosiła grupa „Biało-
dunacanie”, którzy w Brennej wy-
stąpili podczas styczniowego kon-
certu kolęd, na „Gorolskie Święto” 
w Jabłonkowie, podczas ostatniego 
dnia Tygodnia Kultury Beskidzkiej 
oraz występ podczas breńskich 
„Dożynek Ekumenicznych”. 

  Dorota Greń



18Strona 18 Wieści znad Brennicy

W
ie

śc
i z

na
d

 B
re

nn
ic

y
KulturaKultura Kultura

Ekologiczny Piknik Rodzinny

4 czerwca w amfiteatrze w Bren-
nej odbył się drugi Piknik Rodzinny. 
Idea wydarzenia powstała w ubie-
głym roku, zarówno pierwszy, jak 
tegoroczny Piknik został zorganizo-
wany przez: Urząd Gminy Brenna, 
Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu 
Gminy Brenna, Bibliotekę Publicz-
ną oraz Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej. Impreza miała na celu 
integrację mieszkańców, a także ak-
tywizację rodzin z naszej gminy do 
udziału w różnego rodzaju aktyw-
nościach. Tegorocznemu spotkaniu 
przyświecały tematy ekologiczne. 

Wydarzenie rozpoczęło się na 
scenie amfiteatru, gdzie wystąpił  
Dziecięcy Zespół Regionalny  „Mała 
Brenna”, zespół taneczny „Rytmix” 
oraz „Feniks”. Wszystkie grupy dzia-

łają przy Ośrodku Promocji, Kultury 
i Sportu Gminy Brenna w ramach 
Bazy Talentów, gdzie młodzi miesz-
kańcy naszej gminy szlifują swoje 
umiejętności i zdolności. Na sce-
nie zaprezentowały się również,  
w pięknych cieszyńskich i góral-
skich strojach, przedszkolaczki z 
zespołu folklorystycznego „Małe 
Goroliczki”, działającego przy 
Przedszkolu nr 1 w Brennej. Dzieci 
przygotowały: Jadwiga Tomala oraz 
Maria Greń – dyrektor placówki.  

Dla najmłodszych w amfiteatrze 
wystąpiły dwie grupy aktorskie, 
pierwsza zaprezentowała spektakl 
o ekologii, podczas którego dzieci 
dowiedziały się jak ważne jest se-
gregowanie śmieci, druga wysta-
wiła spektakl ekologiczny „O czym 

marzą drzewa”, który w sposób ła-
twy i przyjemny zwrócił najmłod-
szym uwagę na ważne tematy, jak 
segregacja odpadów, zanieczysz-
czenie powietrza, niska emisja, czy 
problem niszczenia lasów. 

Podczas wydarzenia można było 
uczestniczyć  w różnych warszta-
tach artystycznych, rozlokowanych 
w Parku Turystyki. Były to między 
innymi: zajęcia modelarskie, degu-
stacja oraz tworzenie własnej her-
baty z pokrzyw i kwiatów czarnego 
bzu, zajęcia artystyczne, recykling, 
podczas którego dzieci z odpadów 
tworzyły ciekawe użyteczne rzeczy, 
warsztaty ogrodnicze, aktywne sta-
nowisko biblioteki – kiermasz uży-
wanej książki i zabawki, teatrzyk ka-
mishibai, kamerowóz - można było 
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zobaczyć na czym polega praca sa-
mochodu do inspekcji kanalizacji, 
aktywne stanowisko Nadleśnictwa 
Ustroń, gdzie pod okiem leśników 
najmłodsi poznawali tajemnice 
lasu i budowali drewniany domek,  
aktywne stanowisko OSP Brenna 
Centrum i OSP Górki „Stoi sobie 
strażak” - każdy mógł usiąść w wo-
zie strażackim i podziwiać sprzęt 
używany podczas akcji gaśniczych, 
aktywne stanowisko promocji zdro-
wia, w którym można było przepro-
wadzić bezpłatne badania, stoisko 

Koła Gospodyń Wiejskich z Brennej, 
wypełnione pysznymi breńskimi 
wypiekami. 

Ponadto podczas pikniku roz-
dawane były opaski odblaskowe 
z napisem „Gmina Brenna świeci 
przykładem”. Opaski mają na celu 
zwiększenie bezpieczeństwa pie-
szych i zminimalizowanie ilości 
zdarzeń z ich udziałem. Piesi posia-
dający takie odblaski są lepiej wi-
doczni dla kierowców ze znacznej 
odległości. 

W ramach wydarzenia zorga-

nizowano także wystawę zdjęć 
przyrodniczych, spotkanie z po-
dróżnikiem, który opowiadał o Bor-
neo - wyspie w Azji Południowo-
Wschodniej, jednej z Wielkich Wysp 
Sundajskich, a także wycieczki do 
Obserwatorium Nietoperzy, znaj-
dującego się w budynku Gimna-
zjum w Brennej, gdzie wyjątkowo 
oprowadzał i opowiadał o latają-
cych ssakach Marcin Warchałowski, 
znawca i pasjonat nietoperzy. 

                                                                                                                                                      
                     Mateusz Wysogląd
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Gminna Baza Talentów w SP2

EdukacjaEdukacja

Wśród nas jest wielu wybitnie 
uzdolnionych ludzi. Wiemy jednak, 
że nie wszyscy mogą i potrafią sko-
rzystać z tego cennego daru.

25 maja 2016 r. w Szkole Pod-
stawowej nr 2 w Brennej odbył się  
Gminny Konkurs pod nazwą Baza 
Talentów. Uczniowie ze szkół gminy 
Brenna mieli okazję zaprezentować 
swoje pasje, zainteresowania i zdol-
ności: muzyczne, taneczne, wokal-
ne, plastyczne i sportowe. Każda 
placówka wytypować 7 reprezen-
tacji, które oceniało jury w składzie: 
Danuta Góral, Sylwia Waszek i Kata-
rzyna Dendys-Kosecka. Wybór oka-
zał się bardzo trudny, gdyż artyści 
pokazali swoje ogromne umiejęt-
ności i możliwości. Po burzliwych 
obradach udało się wyłonić lau-
reatów, którymi zostali: 
1. Miejsce -  Magdalena Waniołka - 
ZSP Górki Wielkie

Grupa śpiewacza „Dziełchy z Dwój-
ki”
2. Miejsce – Igor Greń – SP nr 1 
Brenna
3. Miejsce – Maja Bobrzyk – ZSP 
Górki Wielkie
Nie zabrakło również wyróżnień, 
które otrzymali:
Maciej Heller – SP nr 1 Brenna
Natalia Panek – SP nr 2 Brenna
Dominika Pasieka – ZSP Górki Wiel-
kie
Magdalena Leś – ZSP Górki Wielkie
Maria Staś – SP nr 2 Brenna 

 Po zakończeniu konkursu, ogło-
szeniu wyników, wręczeniu dyplo-
mów i nagród, na scenie pojawili 
się Goście Specjalni, którzy dostar-
czyli widzom i uczestnikom cudow-
nych wrażeń. Uczennica drugiej 
klasy Gimnazjum w Górkach Wiel-
kich oraz pierwszej klasy II stop-
nia Państwowej Szkoły Muzycznej  

w Cieszynie         w klasie skrzypiec 
Krzysztofa Durlowa, Bianka Kosec-
ka, zagrała koncert skrzypcowy. 
Weronika Holeksa i Michalina Greń, 
uczennice  Gimnazjum w Brennej, 
które zdobyły pierwsze i drugie  
miejsce w przeglądzie zespołów te-
atralnych, grand prix dla najlepszej 
aktorki i liczne wyróżnienia, zapre-
zentowały dwa teksty prozatorskie. 
Julia Kocurek, uczennica klasy szó-
stej ZSP w Górkach Wielkich, oraz  
Natalia Pindel,  uczennica klasy 
pierwszej Gimnazjum w Górkach, 
zagrały na gitarach w duecie utwór 
z repertuaru The Passenger pt. „Let 
Her Go”.   A Leon Sadlok, uczeń kla-
sy piatej Szkoły Podstawowej nr 2  
w Brennej, zagrał na  perkusji  utwór  
Alana Walkera.

   Zwycięzcom, Wyróżnionym  
i Gościom  szczerze gratulujemy  
i życzymy kolejnych sukcesów, wy-
trwałości w rozwijaniu, doskonale-
niu i pielęgnowaniu tak cennych, 
i wspaniałych darów, jakim są ich 
nieprzeciętne talenty. 

Bardzo dziękujemy Panu Wójto-
wi, Jerzemu Pilchowi, za patronat 
nad imprezą, sponsorom, Pani Dy-
rektor Beacie Jaworek – Skałka i na-
uczycielom z SP nr 2 w Brennej za 
pomoc w organizacji imprezy.

    
Organizatorki: 
 Izabela Białkowska - Żur
 Halina Byrtek 
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„Tu sóm moji korzynie” – sukcesy 
na konkursach gwarowych

„I dąb stary nad twym brzegiem/ 
jak szumiał tak szumi,/ a wnuk starą 
mowę dziadów/ ledwie że rozumie” 
– te słowa w czwartej strofie pieśni 
„Płyniesz Olzo” zawarł Jan Kubisz. 
Ten nadolziański Mickiewicz mar-
twił się o przyszłe pokolenia, które  
z łatwością i bezrefleksyjnie odrzu-
cają wiarę i mowę swoich przodków. 
Nierzadko dopiero wyjeżdżając za 
granice Śląska Cieszyńskiego do-
ceniamy wartość gwary, zauważa-
jąc jej endemiczny charakter. Na jej 
piękno zwracają szczególną uwagę 
organizatorzy konkursów gwaro-
wych oraz szkoły przygotowujące 
uczestników do tychże zmagań, 
to im należą się podziękowania za 

promowanie języka naszych dziad-
ków wśród najmłodszych pokoleń  
i pokazanie, że „godać czy rządzić ni 
ma gańba.”

19 maja w Zespole Szkół Pu-
blicznych w Górkach Wielkich od-
był się Gwarowy Konkurs Recyta-
torski. W konkursie prezentowały 
się wszystkie szkoły podstawowe 
naszej gminy oraz placówki ze Sko-
czowa, Pierśćca, Pogórza i Grodźca. 
Zadaniem uczestników konkursu 
było przygotowanie wybranego 
przez siebie tekstu pisanego gwa-
rą i zaprezentowanie go na scenie. 
Występy oceniło jury w składzie: 
Urszula Stefania Korzonek, Anna 
Mazur, Jolanta Skóra oraz Bogdana 

Zakolska - przewodnicząca. 
W kategorii klasy 1-3 pierw-

sze miejsce zajęła Julia Nowak ze 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Bren-
nej Bukowej, która wygłosiła tekst 
autorstwa Anny Musioł "Świynto 
krowa", podczas wręczenia nagród 
przewodnicząca jury Bogdana Za-
kolska powiedziała do Julki: „Pón 
Bóczek nie tylko doł Ci talynt, ale 
też nie poskąpił urody.”, drugie 
miejsce zajął Jan Grabowiecki, rów-
nież ze Szkoły Podstawowej nr 2  
w Brennej Bukowej, który zaprezen-
tował tekst napisany przez mamę 
Antoninę Grabowiecką "Wyćwika", 
trzecie miejsce zajął Michał Siko-
ra, reprezentujący Szkołę Podsta-
wową w Górkach Wielkich, Michał 
wyrecytował tekst nieznanego 
autora pod tytułem "Djobły". Jury 
przyznało również dwa wyróżnie-
nia: Małgorzacie Cieślar ze Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Brennej Le-
śnicy oraz Esterze Szturc ze Szko-
ły Podstawowej nr 8 w Skoczowie. 
W kategorii IV-VI pierwsze miejsce 
trafiło w ręce Magdaleny Podżor-
skiej ze Szkoły Podstawowej nr 2  
w Brennej Bukowej, która wygłosiła 
tekst nieznanego autora "Herkules 
mie mianowali", przewodnicząca 
jury, wręczając Magdzie nagrodę, 
komentowała jej talent i bezkon-
kurencyjne zwycięstwo: „Magda to 
perełka dzisiejszego konkursu, nie 
powinna już występować w sali 
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gimnastycznej, ale w teatrze.”, dru-
gie miejsce wywalczyła Weronika 
Kusy ze Szkoły Podstawowej nr 8  
w Skoczowie, recytująca tekst 
"Rzecz o praniu" autorstwa Karola 
Klocka, trzecie miejsce przyznano 
Józefowi Strach ze Szkoły Podsta-
wowej w Górkach Wielkich, który 
wygłosił tekst Stanisławy Jabłonki 
"Loteryja". Wyróżnienia otrzyma-
li: Maria Sidzina ze Podstawowej 
nr 1 w Brennej Leśnicy oraz Julia 
Kurczyk ze Szkoły Podstwowej nr 
7 w Pogórzu. W kategorii scenki 
zaprezentowała się jedna grupa 
ze Zespołu Szkół-Przedszkolnych 
w Grodźcu w składzie: Magdalena 
Lach, Julia Macijowska, Jakub We-
stermann, którzy za scenę "Jako sie 
Czubaniok dostoł do nieba" otrzy-
mali wyróżnienie. 

Warto zauważyć, że dwa pierw-
sze miejsca w konkursie oraz jed-
no drugie trafiły w ręce członków 
Dziecięcego Zespołu Regionalne-
go "Mała Brenna", co z pewnością 

nie jest bez znaczenia. Gratuluje-
my opiekunom, nagrodzonym, jak 
również wszystkim uczestnikom, 
którzy włożyli sporo czasu i serca  
w przygotowanie swojego występu. 
Konkurs odbył się pod patronatem 
Wójta Gminy Brenna Jerzego Pilcha.

Ostatniego maja reprezentanci 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Bren-
nej Bukowej: Magdalena Podżor-
ska, Julia Nowak, Jan Grabowiecki 
oraz Kacper Kula wzięli udział w IX 
Konkursie Gwarowym 'Tu sóm moji 
korzynie', który odbył się w Zespo-
le Szkół im. Zofii Kossak w Pierśćcu. 
W tegorocznym konkursie wzięło 
udział około 70 uczniów z całego 
powiatu, a także z gminy Jasienica.  
Reprezentanci gminy Brenna poka-
zali się z jak najlepszej strony: Julka 
Nowak zajęła pierwsze miejsce, Ja-
nek Grabowiecki drugie, natomiast 
Magda Podżorska, Zuzanna Maciej-
czek i Sebastian Madzia otrzymali 
wyróżnienie. Przewodniczący jury 
– Leszek Richter, którego ocen naj-

bardziej obawiają się uczestnicy, 
komentował stan gwary w naszym 
regionie:

„Niestety słychać, że po polskiej 
stronie Śląska Cieszyńskiego dzie-
ciaki nie mówią gwarą. To się słyszy, 
czy dziecko tekst ma wyuczony, czy 
mówi 'na każdo' czyli na co dzień. 
Brakuje akcentu, kwestia rozróż-
nienia 'wymowy 'h i 'ch'. U nas, po 
czeskiej stronie ciągle jednak mówi 
się 'po naszymu' To elementarna 
cegiełka świadomości narodowo-
ściowej, najpierw jestem tu 'stela, 
ze Śląska Cieszyńskiego. Dopiero 
później jestem Polakiem. Na tym 
się buduje świadomość. Tacy ludzie 
nie mają problemu z określeniem 
swojej narodowości, z patrioty-
zmem, nie mieszają pojęć patriota 
i nacjonalista. Ludzie wychowani  
w tym duchu są otwarci, tolerancyj-
ni, doskonale wiedzą gdzie patrzą.”

  Dorota Greń

Po naszymu, czyli po cieszyńsku – konkurs 
gwarowy dla przedszkolaków

„Poznać po mowie, co mo gdo  
w głowie” to tytuł konkursu recyta-
torskiego gwary cieszyńskiej, w któ-
rym wzięły udział najmłodsze dzieci 
z gminy Brenna. Konkurs odbył się 
10 maja 2016 roku w Przedszko-

lu Niepublicznym CHICHOPOTAM  
w Górkach Wielkich. 

Występy dzieci oceniało jury  
w składzie: Marta Kawulok- prezes 
Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, Broni-
sław Brudny, Janina Guzior, Daniela 

Guzior- Pilch, Ewelina Szuścik oraz 
Urszula Czyżewska.

W konkursie wzięło udział dwu-
nastu uczestników, w dwóch prze-
działach wiekowych. Laureatami 
konkursu zostali:

EdukacjaEdukacjaEdukacja
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Spotkanie z pielęgniarką

W grupie młodszej (3,4-latki):
I miejsce: Ewelina Ferfecka  

z Przedszkola Niepublicznego CHI-
CHOPOTAM za zaprezentowanie 
utworu W. Mider „Komórka”;

II miejsce: Zuzanna Czyż z Od-
działu Przedszkolnego przy SP nr 1 
w Brennej Leśnicy; za przedstawie-
nie przepisu kulinarnego; 

III miejsce: Zuzanna Golik z Od-
działu Przedszkolnego przy SP nr 1 
w Brennej Leśnicy; za utwór R. Da-
nela „Cygon zawsze scygani”.

W grupie starszej (5, 6- latki)

I miejsce: Adrian Kuczera  
z Przedszkola Publicznego nr 1  
w Górkach Małych, za recytację 
utworu W. Mider „Na wiesioło”;

II miejsce: Jakub Ogórek z Przed-
szkola Publicznego nr 1 w Górkach 
Małych za zaprezentowanie utworu 
Ł. Kukuczki „Janko Gajdosz”;

III miejsce: Noemi Nowak  
z Przedszkola Niepublicznego Chi-
chopotam za utwór L. Szkaradnik 
„Milijońsko utropa z tymi przebrzi-
dłymi bajtlami”;

Wyróżnienie: Paweł Nowak  

z Przedszkola Publicznego nr 1  
w Brennej za wiersz W. Mider „Sta-
rość”.

Dziękujemy wszystkim uczest-
nikom za wspaniałą prezentację 
naszej pięknej, cieszyńskiej mowy, 
opiekunom za przygotowanie dzie-
ci do konkursu oraz sponsorom na-
gród- Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, 
Pani Ewelinie Szuścik oraz Pani Ur-
szuli Czyżewskiej. 

 Kadra PN CHICHOPOTAM

Od najmłodszych lat człowiek 
poddawany jest wielostronnemu, 
społecznemu oddziaływaniu, któ-
re dotyczy min. zdrowia. Rozwija-
nie poczucia odpowiedzialności za 
własne zdrowie i zdrowie innych 
to podstawa adaptacji do stale 
zmieniających się warunków. Wie-

dza o zdrowiu stanowi znakomitą 
płaszczyznę integrującą wiele róż-
norodnych działań edukacyjnych, 
wspomagających wszechstronny 
i harmonijny rozwój dziecka. Aby 
dogłębniej poznać tajniki zdrowia, 
podczas realizacji tematyki kom-
pleksowej dotyczącej tego tematu, 

dzieci z Przedszkola Publicznego  
w Górkach Małych  gościły w swych 
progach przedstawicielkę Służby 
Zdrowia, pielęgniarkę, panią Janinę 
Madzię.

Pani Janina przybliżyła dzieciom 
na czym polega praca pielęgniarki; 
omówiła zasady dbania o  zdrowie 
i higienę, dzięki czemu przedszko-
laki utrwaliły sobie wiedzę zdobytą 
na zajęciach. Na czas wizyty sala 
przedszkolna zamieniła się w Ośro-
dek Zdrowia. W poczekalni licznie 
zebrani pacjenci,  cierpliwie ocze-
kiwali  na swoją kolej. W gabinecie 
zabiegowym pani Janina z uwagą, 
wysłuchiwała co dolega małym pa-
cjentom i w fachowy sposób udzie-
lała pomocy – zakładała opatrun-
ki, bandażowała zwichnięte ręce, 
osłuchiwała serce, udzielała porad. 
Dzieci bardzo aktywnie i chętnie 
brały udział w spotkaniu, zadawały 
gościowi  dużo pytań, jak również 
trafnie odpowiadały na zadawane 
im pytania.

Dziękujemy bardzo pani Janinie 
Madzi za to,  że znalazła czas i od-
wiedziła nasze przedszkole, życzy-
my dalszych sukcesów w pracy.

                                                                                   
   Katarzyna Durbas

EdukacjaEdukacja
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Biblioteka na Pikniku Rodzinnym
4 czerwca biblioteka wzięła 

udział w Pikniku Rodzinnym zorga-
nizowanym przez Gminę Brenna. 
Oferta była różnorodna. Dla dzieci 
przygotowane były warsztaty pla-
styczne „Drugie życie papieru i pla-
stiku”. Warsztaty te cieszyły się dużą 
popularnością. Dzieci wykonały 
z plastikowych opakowań po jo-
gurtach śliczne kwiaty i pojemniki 
ozdobione włóczką, z kapsli zrobiły 
żabkę, a z gazet piękne kapelusze.  
  Dorośli i dzieci mieli okazję wy-
słuchać bajki „Szukając Marudka”  

w formie japońskiego teatrzyku Ka-
mishibai. 

Biblioteka zorganizowała także 
Konkurs na najpiękniej przeczy-
tany wiersz ekologiczny z książki 
Małgorzaty Strzałkowskiej „Raj na 
Ziemi”. W konkursie wzięło udział 
ośmioro dzieci, jury przyznało na-
grodę główną Tomkowi Garusowi 
za wiersz pt. „Kran”. Dla wszystkich 
dzieci przygotowana była niespo-
dzianka – lody ufundowane przez 
lodziarnię w Brennej. Bardzo ser-
decznie dziękujemy sponsorowi 

Pani Bernadecie Banaśkiewicz.
Podczas pikniku na naszym 

stoisku można było nabyć książki  
w bardzo atrakcyjnej cenie. Uzyska-
ne pieniądze zostaną przekazane 
na zakup nowych książek. Na kier-
maszu można było nie tylko zaku-
pić, ale również wymienić się książ-
ka lub zabawką. Bardzo serdecznie 
dziękujemy wszystkim, którzy włą-
czyli się do akcji.

   Biblioteka

Tydzień Bibliotek
Włączając się w XIII Ogólnopol-

ski Tydzień Bibliotek, Biblioteka 
w Brennej i Górkach Małych zain-
spirowała swoich czytelników do 
atrakcyjnych sposobów spędzania 
wolnego czasu. Na początek zawi-
tał do nas Ciekawski George – mała 
małpka znana z książek dla dzieci  
i bajek w telewizji. Podczas spotka-
nia dowiedzieliśmy się, skąd Geor-
ge przybył do Ameryki, zgadywali-
śmy, jakie zwierzęta żyją w Afryce. 
Poznaliśmy jego przygody, m.in. jak 
został pierwszą małpką w kosmo-
sie. Razem z nim przypomnieliśmy 
sobie, jakie są i czym charakteryzu-
ją się planety Układu Słonecznego.

Przedszkolakom z Brennej i Gó-

EdukacjaEdukacjaEdukacja
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rek zaprezentowaliśmy spektakl 
pt. "Koziołek Nie-Matołek" oparty 
na motywach książki Kornela Ma-
kuszyńskiego. Mądry Koziołek wy-
rusza w świat, zabierając w podróż 
również dzieci. Odwiedzają razem 
Azję, Afrykę, Amerykę Południową 
i Grenlandię. Poznają nowe kultury, 
uczą się obcych języków i obycza-
jów, a przy tym świetnie się bawią, 
ćwicząc sztuki walki czy wykonując 
indiański taniec wojenny.

Jak zostać detektywem – opo-
wiadał Dariusz Rekosz, pisarz  
i animator kultury, który spotkał 
się z gimnazjalistami 10 maja. Au-
tor, wprowadzając młodych ludzi  
w sprawy języka i alfabetu, pokazał, 
w jaki sposób można je wykorzy-
stać. Przedstawił sposoby zaszyfro-
wania wiadomości. W części prak-
tycznej gimnazjaliści próbowali 
rozkodować zapisy autora, nawet 
z niezłym skutkiem, najbardziej ak-
tywni uczniowie otrzymali nagrody 
książkowe.

O dziecięcych marzeniach roz-
mawialiśmy z poczytną autorką 
Magdaleną Witkiewicz 18 i 19 maja. 
Uczniowie ze szkoły podstawowej  
w Brennej i Górkach Wielkich byli 
ciekawi, jak wygląda praca i życie pi-
sarza, zadawali wiele pytań - szcze-
rych, konkretnych i zabawnych.  
Z kolei Autorka była zainteresowa-
na, jakie milusińscy mają marzenia 
i kim chcieliby zostać w przyszłości. 
Padały takie odpowiedzi, jak gwiaz-
da rocka, piłkarz, strażak. Pisarka 
zachęcała do rozwijania swoich pa-
sji i spełniania marzeń.

A my zachęcamy do odwiedza-
nia biblioteki, korzystania z naszej 
oferty, u nas ciekawie spędzisz czas 
i poszerzysz horyzonty.

  Biblioteka

EdukacjaEdukacja
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Bibliomaniak – wakacyjny konkurs biblioteczny

Informacja – 500+

Biblioteka zachęca dzieci i mło-
dzież szkół podstawowych oraz 
gimnazjalnych do udziału w Biblio-
maniaku – wakacyjnym konkur-

sie na największą ilość przeczyta-
nych książek. Jeśli chcesz wziąć w 
nim udział, zapisz się w bibliotece  
w Brennej lub Górkach Małych. 

Konkurs trwa od 27 czerwca do 22 
sierpnia 2016 roku. Impreza finało-
wa odbędzie się 25 sierpnia 2016. 
Zapraszamy serdecznie!

SportEdukacja/GOPSEdukacja/GOPS

dot. składania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brennej informuje, iż w przypadku wniosków
o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (tzw. 500plus) złożonych w okresie 

od 1 kwietnia do 1 lipca br. beneficjent otrzyma wyrównanie świadczenia od 1 kwietnia. 
W przypadku złożenia wniosku po 1 lipca br.  świadczenie wychowawcze zostanie przyznane 

od miesiąca złożenia wniosku bez wyrównania za minione miesiące. 

Mając na uwadze powyższe, prosimy zainteresowane osoby o zwrócenie uwagi na ww. terminy.
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SportSport

Lekkoatletyczny sukces SP2 Brenna Bukowa
Zespół SP 2 Brenna w skałdzie: 

Dawid Macura, Filip Holeksa, Paweł 
Greń, Dawid Macura, Łukasz Macura, 
Daniel Wawrowicz,  okazał się naj-

lepszy w zawodach powiatowych 
w czwórboju lekkoatletycznym. Za-
wody odbyły się na stadionie Start 
w Wiśle. Rywalizacja odbyła się  
w czterech konkurencjach: bieg na 
1000 metrów, skok w dal, rzut piłecz-
ką palantową i bieg na 60 metrów.  
W zawodach wzięło udział 14 dru-
żyn z powiatu cieszyńskiego. Na 84 
uczestniczących w zmaganiach za-
wodników indywidualnie najlepszy 
okazał się Dawid Macura. Drużyna 
SP2 Brenna Bukowa dobrymi wy-
stępami swoich podopiecznych wy-
walczyła sobie  awans do zawodów 
rejonowych w Pszczynie. 

  Krzysztof Gawlas

Letni Puchar Beskidzkich Groni 
na łyżworolkach Inline Alpine

W niedzielę 29 maja 2016 r.  
w Brennej odbył się 1 letni Puchar 
Beskidzkich Groni w Inline Alpine 
(konkurencja alpejska na wrotkach 
jednośladowych), polegająca na 
pokoniu trasy ustawionej z bramek 
slalomowych w jak najkrótszym 
czasie. Udział wzięło 36 startują-
cych zawodników/-czek (dzieci, 
młodzież i dorośli). Pomimo, że po-
goda troszkę pokrzyżowała zma-
gania zawodnicy, zawodniczki i tak 

dzielnie walczyli. Nie obyło się bez 
kilku poślizgów, na szczęście kon-
trolowanych. Zwycięzcy w każdej  
z 4-ch kategorii wiekowych otrzy-
mali pamiątkowe puchary, nagrody 
oraz dyplomy. 

Zachęcamy młodszych i star-
szych do rowoju osobistych umie-
jętności jazdy na rolkach i za-
praszamy na wspólne treningi. 
Informujemy że pod koniec wakacji 
organizator UKS Brenna-Górki ma 

ambicje stworzenia cyklu zawodów 
i promowania dyscypliny INLINE 
ALPINE, jakże zbliżonej do konku-
rencji technicznej narciarstwa al-
pejskiego, jakim jest slalom. 

Trasy przejazdu w kolejnych 
edycjach będą dłuższe i o większym 
pochyleniu oraz bardziej widowi-
skowe dla publiczności i kibiców. 
Trenujcie i przyjeżdżajcie do Bren-
nej.      
  UKS Brenna-Górki
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Wielki sukces Orlików Brenna
W środowisku sportowym pa-

nuje przekonanie, że czwarte miej-
sce jest najgorszym, jakie można 
zająć. Trudno się z tym stwierdze-
niem nie zgodzić, ponieważ bycie  
o włos za podium, o które każdy wal-
czy, może zdemotywować, jednak  
w opisywanym przypadku napawa 
wielkim optymizmem, „składając” 
ręce do oklasków.

Maj i czerwiec to okres, w któ-
rym odbyły się Rozgrywki Orlik 
2016 o Puchar Prezesa Podokręgu 
Skoczów. W rywalizacji wystarto-
wały 24 drużyny, które podzielone 
na 6 grup rywalizowały przez 4 ty-

godnie o możliwość udziału w wiel-
kim finale, który zaplanowano na 
stadionie piłkarskim w Skoczowie. 
Orliki Brenna dzielnie rywalizowa-
ły w swojej grupie z Goleszowem, 
Pierśćcem i Nierodzimiem. Dobrze 
przepracowany okres zimowy spra-
wił, że będący w dobrej dyspozycji 
zawodnicy z rocznika 2005 i młod-
si bez problemów poradzili sobie 
w grupie, wywalczając zasłużony 
awans do upragnionego finału,  
w którym co roku biorą udział naj-
lepsze drużyny skoczowskiego Pod-
okręgu.

Wielki finał odbył się we wspo-

mnianym wcześniej Skoczowie, 
co już było dla „Orlików” wielkim 
wydarzeniem, ponieważ mogli ry-
walizować na murawie, na której 
w przeszłości odbywały się mecze 
IV, a nawet III ligi. Dobrze utrzyma-
na trawiasta nawierzchnia dawała 
wielką radość z gry. W finale rywa-
lizowało 8 zespołów (6 zespołów  
z 1 miejsca w grupie + 2 zespoły  
z 2 miejsca z najlepszym dorobkiem 
punktowym). Breńskie Orliki trafiły 
na Lukam Skoczów, Pielgrzymowi-
ce i dobrze znany Goleszów. Wygry-
wając 2 mecze grupowe i doznając 
1 porażki drużyna zajęła 2 miejsce 
w grupie i przystąpiła do walki o 3 
miejsce. Mimo porażki w najważ-
niejszym meczu sezonu zdobyte 4 
miejsce w gronie 24 zespołów, któ-
re wzięły udział w rywalizacji, na-
leży uznać za ogromny, największy  
w historii występów młodego ze-
społu sukces. 

Drużyna występowała w skła-
dzie:

Dominik Gawlas, Dawid Gawlas, 
Mateusz Gańczarczyk, Jan Gań-
czarczyk, Krzysztof Greń, Szymon 
Heller, Kacper Kula, Jakub Lorek, 
David Meissner, Dawid Puzoń, Eryk 
Szymura.

     
  Krzysztof Gawlas

Powiatowy Turniej Mistrzów 
w Amatorskiej Halowej Piłce Nożnej „5” 

o Puchar Starosty Cieszyńskiego
Za duży sukces należy uznać 

występ Mistrza IX Amatorskiej Ligi 
Futsalu o Puchar Rady Gminy Bren-
na we wspomnianym w tytule tur-
nieju. Alco-Skład, bo o nim, mowa 
przystąpił do rywalizacji z mistrza-
mi lig w Cieszynie, Goleszowie  
i Strumieniu. W turniejowych zma-
ganiach pokonał swoich odpowied-
ników z Goleszowa i Strumienia (AS 

Futbol Sklep), musiał z kolei uznać 
wyższość cieszyńskiego Old Piastu, 
którego do zwycięstwa w całym 
turnieju poprowadził Ireneusz Je-
leń. Ostatecznie popularne Alco za-
jęło wysokie 2 miejsce, dorzucając 
do swojego sportowego dorobku 
kolejną cenna zdobycz. Swoje bar-
dzo wysokie umiejętności bramkar-
skie nie pierwszy raz potwierdził 

Przemysław Szołdra, który został 
najlepszym bramkarzem turnieju. 
Wspomniany zawodnik ma niema-
łe zasługi w odnoszonych przez 
drużynę sukcesach, co udowadnia  
w każdej możliwej sytuacji.

  Krzysztof Gawlas
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SportSport

Polska Biega – podsumowanie XII weekendu

Zygmunt Greń z bliska

Trudno jednoznacznie odpowie-
dzieć na pytanie dlaczego dopiero 
teraz bieganie stało się tak bardzo 
popularne. Cieszy jednak fakt, że 
coraz więcej osób zaczyna sobie 
zdawać sprawę z bardzo ważnej 
roli ruchu w swoim życiu. Jako, że 
bieganie jest jedną z najprostszych 
jego form, może to być odpowie-
dzią na nurtujące wszystkich pyta-
nie. Fenomenu biegania nie da się 
wyjaśnić, biegania trzeba „spróbo-
wać”, tak jak zrobiło to blisko 130 
osób, które zdecydowało się wziąć 
udział w biegach zorganizowanych 

w ramach ogólnopolskiej akcji Pol-
ska Biega, do której co roku przyłą-
cza się Brenna. Tegoroczna formu-
ła biegu została nieco zmieniona, 
zorganizowano biegi dla dzieci na 
dystansach adekwatnych do moż-
liwości wydolnościowych danego 
rocznika oraz bieg główny dla do-
rosłych i nastolatków na dystansie 
4 km. Jak przy okazji każdej impre-
zy biegowej, tak i tutaj „wisienką 
na torcie” była rywalizacja w bie-
gu głównym. Tę konfrontację bez 
większych problemów wygrał jeden 
z najlepszych breńskich biegaczy – 

Błażej Mendrek. Drugi na mecie za-
meldował się Krzysztof Majeran, zaś 
trzeci Grzegorz Kozieł. W rywalizacji 
Pań, co nikogo nie powinno dziwić, 
pewnie zwyciężyła Agnieszka Greń, 
nie dając większych szans swoim 
rywalkom. „Srebro” dla Darii Kotorc, 
„brąz” dla Justyny Wasilewskiej. 

Wyniki pozostałych biegów oraz 
fotorelacja znajdują się na stronie 
www.brenna.org.pl

  Krzysztof Gawlas

Przedsiębiorca, założyciel i czło-
nek UKS Brenna-Górki, działacz 
społeczny, pasjonat biegania – to 
w telegraficznym skrócie sylwetka 
kojarzonego przez wielu Zygmunta 
Grenia, popularnego „Zygi”, czło-
wieka, który prócz codziennych 
obowiązków znajduje czas na roz-
wijanie swojej biegowej pasji. Na-
leży do przedstawicieli kategorii 
M-60, z sukcesami startuje w wielu 
imprezach sportowych, stawiając 
czoła innym biegaczom oraz przede 
wszystkim własnym słabościom, 
które w tej kategorii coraz ciężej 
pokonać, bo jak wiadomo z wie-
kiem sił nie przybywa. Jednak jak 
się chce, to można, o czym poniżej.

Pan Zygmunt 2015 rok może 
zaliczyć do bardzo udanych. Z po-

wodzeniem wystartował w Biegu 
o Puchar Złotego Gronia w Isteb-
nej, zajmując 1 miejsce w swojej 
kategorii, w Biegu na Kozią Górkę 
w Bielsku-Białej, Wiślański Biegu 
na Stożek oraz biegu w Czechach, 
gdzie stawał na 2 stopniu podium. 
Dobre występy zagwarantowały mu 
II miejsce w klasyfikacji generalnej 
kat. M-60 w Pucharze Polski w Bie-
gach Górskich. 

Pozostałe sukcesy w 2015 r.:
Cross Świętojański – Pogórze – 

III miejsce,
Bieg o Złotą Szyszkę – Bystra – III 

miejsce,
Bieg Legionów – Ustroń – III 

miejsce,
3. Breńskie Kierpce – Brenna – IV 

miejsce.

Starty w 2016 r.:
8. Cieszyński Fortuna Bieg – V 

miejsce,
20. Bieg Magurki – Bielsko-Białą 

– V miejsce.

  Krzysztof Gawlas
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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 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

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 

Ważne i przydatne numery telefonów

Wieści znad Brennicy
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