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Od redakcji
Mimo iż w kalendarzu jeszcze 

lato, w powietrzu czuć już jesień. 
To zapowiedź zmiany.  Po bujnym 
lecie,  bogatym w atrakcje i wyda-
rzenia,  czas na złapanie oddechu. 
Przechodzimy na wolniejszy tryb. 
Czas refleksji, zadumy i podsumo-
wań.  Brenna powoli pustoszeje,  
pozostają najmniej wymagający  
i wytrwalsi - turyści górscy. Zachę-
cam do odwiedzania naszych szla-
ków turystycznych, które jesienią 
są niezwykłe. Nim jednak liście na 
drzewach zmienią kolory wróćmy 

do wspomnień sierpnia.  W niniej-
szym numerze relacja z Dożynek 
Ekumenicznych,  które w tym roku 
miały rekordowo długi korowód. 
Myślę, że z dumą możemy przyznać,  
że nasze święto plonów jest wyjąt-
kowo piękne i chyba nigdzie takich 
nie ma,  zresztą oceńcie sami. 

W „Wieściach” również kilka ar-
tykułów dotyczących projektów 
transgranicznych, zobaczcie jak na-
sza gmina zmienia się na lepsze, co-
raz więcej miejsc, które zostają od-
nowione lub wzbogacone o nowe 

atrakcje, które mają służyć zarówno 
turystom, jak i mieszkańcom. Jed-
nym z nich jest przedszkole w Gór-
kach, cieszymy się, że dzieci mogą 
rozpocząć swoją edukację w najlep-
szych warunkach. Przedszkolakom, 
a także uczniom szkół naszej gminy, 
z okazji nowego roku szkolnego, 
życzymy samych sukcesów i rozwi-
jania swoich pasji, a naszym Czytel-
nikom życzymy miłej lektury. 

 Dorota Greń-Grajewska
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Szanowni Mieszkańcy Brennej i Górek
Kolejny raz mam przyjemność 

zagościć w Państwa domach i spo-
tkać się z Wami za pośrednictwem 
naszej gminnej gazetki. Jest to dla 
mnie przyjemność i wielka radość, 
którą pragnę się podzielić, czując 
serdeczność i życzliwość z Waszej 
strony. Wypracowaliśmy taką wła-
śnie formę spotkań, podczas których 
podsumowujemy sobie miniony 
okres, realizację zamierzeń i planów 
oraz ukazujemy czym żyła cała spo-
łeczność  naszej gminy. Dlatego też  
i tym razem pragnę Państwa zapro-
sić do podróży w czasie ukazującej 
to, co udało się dobrego zrealizo-
wać. Bowiem co jest dobre chce-
my, aby trwało wiecznie, a dobry 
człowiek zawsze dobremu sprzyja. 
Z perspektywy miesiąca września, 
który wrzosami jest strojny, spoglą-
damy na ostatni tydzień wakacji,  
w którym zgodnie z tradycją naszej 
gminy spotkaliśmy się na Dożyn-
kach Ekumenicznych, aby wspólnie 
świętować i podziękować wszystkim 
rolnikom za całoroczny trud ich cięż-
kiej pracy na roli. Piękna słonecz-
na pogoda dodała blasku barwnej, 
dożynkowej oprawie. Korzystając  
z okazji, pragnę jeszcze raz Wszyst-
kim bardzo serdecznie podziękować 
za obecność, udział i zaangażowanie 
w tej uroczystości. Wspólnie chcemy 
oddać hołd miłości rolników do zie-
mi, bo ta miłość zawsze stanowiła 
mocny filar, na którym opierała się 
narodowa tożsamość. Drodzy Rol-
nicy, pozostańcie wierni tradycjom 
waszych praojców. Oni, podnosząc 
wzrok znad ziemi, ogarniali nim ho-
ryzont, gdzie niebo łączy się z zie-
mią i do nieba zanosili modlitwę  
o urodzaj, o ziarno dla siewcy i ziar-
no dla chleba. Obchody XXVIII doży-
nek były jednym z wielu elementów 
jakże bogatego kalendarza imprez, 
który na ten rok przygotował nam 
Ośrodek Promocji Kultury i Sportu. 
Dyrekcji i Wszystkim pracownikom 
Ośrodka serdecznie dziękujemy.  

Pozostając w tym ciepłym kli-
macie, chcemy prosić, aby wrzesień 
w słońcu chodził i babie lato nam 
rodził. Bardzo potrzebna nam jest 
dobra pogoda tej jesieni. Wiele bo-

Informacje/WydarzeniaInformacje/Wydarzenia

wiem zaplanowanych spraw i tema-
tów czeka jeszcze na realizację. 

Dzięki zaangażowaniu pracowni-
ków urzędu, fachowości i solidności 
branżowych firm, wsparciu życzli-
wych ludzi udało się bardzo dużo 
zaplanowanych tematów w ostat-
nim czasie zrealizować. Wizytów-
ką tych prac niech będzie piękny, 
nowo powstały obiekt rozbudowa-
nego przedszkola w Górkach. Przy-
gotowaliśmy pięćdziesiąt nowych 
– na miarę XXI wieku – miejsc do 
edukacji przedszkolnej dla naszych 
dzieci. Ponadto dodatkowe osiem  
i pół etatu zapewniło nowe miejsca 
pracy. Zrealizowaliśmy wszystkie 
zaplanowane remonty w pozosta-
łych placówkach oświatowych na 
terenie naszej gminy, poprawiając 
warunki nauki i pracy, jednocze-
śnie przygotowaliśmy w ten spo-
sób obiekty szkolne do realizacji  
i wdrażania reformy oświatowej.  
W imieniu mieszkańców i uczniów 
pragnę podziękować wszystkim dy-
rektorom placówek oświatowych 
oraz pracownikom za bezpieczny 
przebieg prac remontowych. Z oka-
zji nowego roku szkolnego pozo-
staje nam z przyjemnością złożyć 
życzenia uczniom i nauczycielom, 
co niniejszym czynię na łamach 
tej gazetki. Zanim przejdziemy do 
spraw gospodarczych  pozwólcie, że 
podzielimy się z Wami  radością jaką 
przeżyli końcem sierpnia nasi stra-

żacy a szczególnie rodzina druhów  
z OSP Górki Wielkie. Strażacy tej jed-
nostki odebrali bowiem upragniony 
nowy samochód gaśniczo-bojo-
wy. Jako jednostka zarejestrowana  
w krajowym systemie ratowniczo-
gaśniczym będzie mogła z dumą 
realizować swoje zadania, przyczy-
niając się jednocześnie do popra-
wy bezpieczeństwa życia miesz-
kańców nie tylko w naszej gminie, 
ale i okolicy. Skoro wspomnieliśmy  
o bezpieczeństwie to warto przy tej 
okazji zatrzymać się na naszych dro-
gach. Około 130 km dróg gminnych 
i 28 km dróg powiatowych w naszej 
gminie wymaga olbrzymiego nakła-
du finansowego i wiele, w związku 
z tym pracy dokumentacyjno-orga-
nizacyjnej.  Pomimo tych trudności 
nie poddajemy się, podejmujemy 
ten trudny temat, ciesząc się jedno-
cześnie każdym kilometrem nowej 
nawierzchni. Wszyscy obawialiśmy 
się remontu drogi w Górkach, nie 
było łatwo, bo pokonanie trudności, 
szczególnie w sezonie letnim, kiedy 
oblegane przez turystów „zielone 
plaże” wzdłuż mocno obciążonej ul. 
Sportowej, niejednokrotnie wyma-
gało cierpliwości i zrozumienia. Na 
początku października odetchnie-
my z ulgą, bo nowy odcinek drogi 
będzie oddany do użytku. Cieszymy 
się, że nowej nawierzchni docze-
kała się droga do Brennej Leśnicy. 
Planujemy jeszcze tej jesieni wyre-
montować półkilometrowy odcinek 
w Brennej Bukowej i poprawić na-
wierzchnię na kilku innych drogach. 
Pragnę również oznajmić, że ruszy-
ła tak długo oczekiwana budowa 
oświetlenia wzdłuż głównej drogi 
na odcinku od Spalonej do Ośrodka 
Zdrowia. O wspomnianych przeze 
mnie i pozostałych tematach może-
cie Państwo przeczytać na dalszych 
stronach tej gazetki. Zapraszam do 
lektury i przekazuję najlepsze ży-
czenia.  

Jerzy Pilch 

Wójt Gminy Brenna
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Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele, 
Wychowawcy, Drodzy Uczniowie i Rodzice 

W związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego Dyrektorom, Nauczycielom 
i Wychowawcom, życzymy wiele zadowolenia 

w zakresie wykonywanej pracy dydaktyczno-wychowawczej. 

Wszystkim uczniom, a w szczególności tym, 
którzy rozpoczynają przygodę 

z nauką życzymy zadowolenia w zdobywaniu wiedzy, 
rozwijaniu swoich pasji i zainteresowań.

Niech szkoła realizuje Wasze nowe plany, marzenia, 
stając się jednocześnie miejscem koleżeństwa i przyjaźni. 

Z kolei Rodzicom, przekazujemy życzenia owocnej współpracy 
z gronem pedagogicznym, aby Państwa wspólna praca kształtowała 

 osiągnięcia Waszych dzieci, przynosząc Państwu wiele satysfakcji. 

Wszystkim życzymy, aby nowy rok szkolny był pełen sukcesów zarówno 
w zdobywaniu wiedzy, pracy zawodowej, jak i w życiu osobistym.

Jerzy Pilch 
 Wójt Gminy Brenna

Marcin Janasik 
Przewodniczący Rady Gminy Brenna

Witaj szkoło!
Wójt Gminy Brenna pan Jerzy 

Pilch z okazji rozpoczęcia roku 
szkolnego odwiedził Szkołę Pod-
stawową nr 1 im. Janusza Korczaka 
oraz Szkołę Podstawową nr 2 im. 
Stefana Żeromskiego.  

Nowy rok szkolny 2017/2018 jest 
wyjątkowy z tego względu, gdyż 
z dniem 1 września 2017 r.  rozpo-
czynają się zaplanowane zmiany 
w polskiej oświacie. W wyniku re-
formy oświaty,   po wielu latach,  
w murach budynku gimnazjum przy 
ulicy Góreckiej 224 swoją edukację 
rozpoczęły przedszkolaki, a także 
pierwszoklasiści i czwartoklasiści.  
Ponadto po wieloletniej przerwie 
w systemie oświaty, znowu mamy 
siódmą klasę. Z kolei „Dwójka” od 
1 września 2017 r. ma nowego dy-

rektora, którym 
została pani Ka-
tarzyna Bobola. 
Z tego względu 
pan Jerzy Pilch 
na inauguracji 
nowego roku 
szkolnego na 
ręce pani Beaty 
J a w o r e k - S k a ł k a 
złożył podzięko-
wanie za piasto-
wanie stanowiska 
dyrektora Szkoły 
Podstawowej nr 
2 im. Stefana Że-
romskiego w la-
tach 2007-2017. 

UG Brenna
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Inauguracja Roku Szkolnego 2017/2018  
w Przedszkolu Publicznym Nr 1 W Górkach Małych

1 września 2017 w Przedszko-
lu Publicznym nr 1 w Górkach Ma-
łych miała miejsce inauguracja roku 
szkolnego oraz otwarcie nowego 
obiektu przedszkola, związanego 
z realizacją projektów współfinan-
sowanych ze środków Unii Euro-
pejskiej.  Projekt pod nazwą „Pod-
niesienie jakości i dostępności 
edukacji przedszkolnej w Gminie 
Brenna”, umożliwia organizowanie 
w przedszkolu, w roku szkolnym 
2017/2018, zajęć edukacyjnych  
o charakterze profilaktycznym, słu-
żących niwelowaniu problemów 
rozwojowych oraz zajęć korekcyj-
no-kompensacyjnych i specjali-
stycznych zapobiegających specy-
ficznym trudnościom w uczeniu się.

W bieżącym roku szkolnym,  
w ramach projektu, dla przedszko-
laków zostaną zorganizowane na-
stępujące zajęcia:

- zajęcia wspomagające rozwój 
sprawności manualnej i grafomoto-
rycznej,

- zajęcia wspomagające rozwój 
motoryki małej,

- zajęcia wspomagające rozwój 
motoryki dużej,

- zajęcia z gimnastyki korekcyj-
nej,

- zajęcia niwelujące zaburzenia 
psycho-ruchowe z elementami ar-
teterapii,

- zajęcia korekcyjno-kompensa-
cyjne,

- zajęcia wspomagające rozwój 
umysłowy dzieci ze specyficznymi 
trudnościami w uczeniu się mate-
matyki i nauk przyrodniczych,

- zajęcia stymulujące rozwój 
psychoruchowy z elementami mu-
zykoterapii.

Do wyżej wymienionych zajęć 

zostały zakupione środki dydak-
tyczne. Placówka została także wy-
posażona w  pomoce multimedial-
ne.

Projekt pod nazwą „Podniesie-
nie jakości i dostępności edukacji 
przedszkolnej w Gminie Brenna 
poprzez rozbudowę Przedszko-
la Publicznego nr 1 w Górkach 
Małych” umożliwił zwiększenie 
o 50 miejsc dla dzieci 3,4 – letnich. 
W związku z oddaniem do użyt-
ku nowego budynku przedszkola,  

Realizacja projektów unijnych

„Podniesienie jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Gminie Brenna”

współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz

 „Podniesienie jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Gminie Brenna  

poprzez rozbudowę Przedszkola Publicznego nr 1 w Górkach Małych”

współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
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4 września 2017 roku, opieką przed-
szkolną zostało objętych 125 dzieci 
w wieku 3-6 lat, z czego 75 to dzieci 
w wieku 3-4 lat.

Uroczystość inauguracji roku 
szkolnego rozpoczęła się symbo-
licznym przecięciem wstęgi przez 
Wójta Gminy Brenna, Pana Jerzego 
Pilcha, wiceprzewodniczącą Sejmi-
ku Śląskiego, Panią Sylwię Cieślar 
oraz Dyrektora Przedszkola Pu-
blicznego nr 1 w Górkach Małych, 
Panią Bożenę Cyganik. Inaugurację 
rozpoczął przemówieniem Pan Je-
rzy Pilch, Wójt Gminy Brenna, który 
przedstawił okoliczności, w jakich 
powstał projekt, etapy jego wdra-
żania oraz współpracę instytucji  
i osób zaangażowanych w realiza-
cję przedsięwzięcia. Pan Wójt ser-
decznie podziękował wszystkim za 
zaangażowanie, wysiłek i współpra-
cę. Następnie Pani Bożena Cyganik, 
Dyrektor Przedszkola, kolejno wita-
jąc gości, składała podziękowała za 
współpracę, pomoc w osiąganiu ce-
lów statutowych przedszkola, a tak-
że realizację projektu rozbudowy  
i wyposażenia placówki. Władzom 
gminnym podziękowano za owoc-
ną współpracę, nakłady na oświatę 
umożliwiające utrzymanie placó-
wek na wysokim poziomie, stwo-

rzenie możliwości zapewnienia  
w nich wysokiej jakości edukacji 
oraz traktowanie z powagą potrzeb 
środowiska szkolnego.  

Władze Gminne, będące orga-
nem prowadzącym dla naszego 
przedszkola, reprezentowali Pan 
Jerzy Pilch, Wójt Gminy Brenna oraz 
Pani Joanna Macura, Skarbnik Gmi-
ny Brenna. Przedstawicielem or-
ganu stanowiącego i kontrolnego 
samorządu województwa śląskiego 
była Wiceprzewodnicząca Sejmiku 
Śląskiego, Pani Sylwia Cieślar. Po-
wiat reprezentowała  Radna,  Pani 
Danuta Wasilewska, a Radę Gminy 
Brenna, jej Przewodniczący, Pan 
Marcin Janasik. Radnym podzięko-
wano za współpracę, za zrozumie 
i zainteresowanie potrzebami pla-
cówki oraz akceptację projektów  
i planów finansowych związanych  
z ich realizacją.

Na ręce Pani Sylwii Cieślar, Wice-
przewodniczącej Sejmiku Śląskiego, 
złożone zostały podziękowania do 
Urzędu Marszałkowskiego na pozy-
tywną ocenę projektu, zatwierdze-
nie go do realizacji i zapewnienie 
środków na jego wdrożenie pocho-
dzących z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Ślą-
skiego.

W imieniu organu nadzorują-
cego przedszkole wystąpiła Pani 
Agata Franek, Starszy Wizytator 
Kuratorium Oświaty, Delegatura  
w Bielsku-Białej, która odczytała list 

gratulacyjny oraz życzenia dla ca-
łej społeczności, przekazane przez 
Pana Tomasza Kowalika, Dyrektora 
bielskiej Delegatury.

Spośród pracowników Urzędu 
Gminy w uroczystości brali udział: 
Pani Monika Jankowska, przed-
stawiciel zespołu ds. funduszy ze-
wnętrznych, skład którego tworzą 
również Panie: Katarzyna Ferfecka 
i Katarzyna Motyka, Pan Dariusz 
Jakubiec, Naczelnik Inwestycji i In-
frastruktury i Pan Mariusz Nowak, 
Inspektor ds. Inwestycji Gminy 
Brenna, którzy zaangażowani byli 
w realizację projektu, czuwanie nad 
całością przedsięwzięcia i bezpo-
średnią współpracę z  przedszko-
lem w tym zakresie. Wśród pracow-
ników Urzędu Gminy była również 
Pani  Olga Kowalik, Inspektor ds. 
oświaty, świadcząca placówce po-
moc organizacyjną i merytoryczną.

Na spotkaniu nie mogło też za-
braknąć wykonawcy projektu, fir-
my Faktoria, której Prezesem jest 
Pan Henryk Szafarczyk, Członkami 
Zarządu: Pan Damian Masłowski  
i Marek Poręba, a kierownikiem bu-
dowy Pan Krystian Rassek. To dzięki 
nim, ich zaangażowaniu, rzetelno-
ści i terminowości, w dniu 1 wrze-
śnia 2017 r., nową salę przedszkol-
ną mogli napełnić dostojni goście, 
aby podziwiać efekty ich pracy. 
Firma Faktoria z Golasowic realizo-
wała projekt architekta Pana Marka 
Ciućka, który stworzył nowoczesny 
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obiekt, spełniający wysokie wyma-
gania i standardy,  wkomponowany 
w istniejący budynek przedszkola.

Wśród zaproszonych byli najbliż-
si sąsiedzi, czyli instytucje zlokalizo-
wane w budynku ośrodka zdrowia 
w Górkach Małych oraz partnerzy 
przedszkola, od lat współpracujący 
z placówką, poprzez świadczenie 
nieodpłatnych zajęć z zakresu pro-
filaktyki, ochrony życia i zdrowia,  
rozwoju czytelnictwa i kultury. Do 
nich należą: Pani Alfreda Owczarzy 
lekarz rodzinny, Panie pielęgniarki, 
stomatolog, Pani Iwona Szydłowska 
oraz Panie rehabilitantki z Zakładu 
Profilaktyki Leczniczej „Daja”.  Wśród 
partnerów przedszkola znaleźli się: 
Pani Małgorzata Cieślar z Biblioteki 
Gminnej w Górkach Małych, Pani 
Renata Ciemała-Sojka, Pełnomoc-
nik Wójta Gminy Brenna ds. Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych 
i przeciwdziałania Narkomanii, Pan 
Marcin Główczak, Członek Zarzą-
du Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Górkach Wielkich, Pan Mikołaj 
Żyła i Pani Edyta Maciejczyk dzielni-
cowi Gminy Brenna.

Na otwarciu przedszkola obecni 
byli również przedstawiciele jedno-
stek organizacyjnych Gminy Bren-
na, współpracujących z Przedszko-
lem Publicznym w Górkach Małych 
w zakresie organizacyjnym, mery-
torycznym, świadczenia pomocy 
społecznej i technicznej. Wśród 
obecnych była: Pani Maria Greń, Dy-
rektor Przedszkola Publicznego nr 1 
w Brennej, Pan Karol Niedźwiecki, 
Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych 
w Górkach Wielkich, Pani Halina 
Gabzdyl-Pilch, Dyrektor Zespołu 
Szkół w Brennej, Pani Katarzyna Bo-
bola, Dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Brennej, Pani Katarzyna Macura, 
Dyrektor Ośrodka Promocji Kultury 
i Sportu, Pan Robert Rymorz, Dy-
rektor Zakładu Budżetowego Go-
spodarki Komunalnej,  Pana Tomasz 
Kawa, Kierownik Gminnego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w Brennej.

Na inauguracji roku szkolnego 
nie mogło zabraknąć osób, dla któ-
rych powstał nowy obiekt – rodzi-
ców i dzieci. Na spotkaniu obecni 
byli przedstawiciele Rady Rodzi-

ców: Pan Szymon Madzia, Pani Iwo-
na Bortel i Pani Anna Wymysło oraz 
rodzice naszych przedszkolaków, 
które zaprezentowały gościom pro-
gram artystyczny, przygotowany 
przez nauczycielki: Panią Bożenę 
Łysek i Panią Bożenę Wieczorek.

Uroczystość uświetnili swoją 
obecnością uczniowie Państwo-
wej Szkoły Muzycznej I i II stopnia  
w Cieszynie i Wiśle pod kierunkiem 
Pani Teresy Zięba-Janasik, Kierow-
nika sekcji instrumentów dętych  
i akompaniatora Pani Zuzanny Pra-
dela. Na gitarze klasycznej zagrał 
Piotr Janasik, na saksofonie Ma-
ciej Rudecki, absolwenci naszego 
przedszkola, obecnie uczniowie  
II klasy Gimnazjum w Górkach 
Wielkich. Na flecie poprzecznym 
zagrały: Oliwia Wantulok, uczenni-
ca III klasy Gimnazjum w Cieszynie  
i  Anna Mszanik, uczennica III klasy 
II LO im. M. Kopernika, w Cieszynie.  
Występy uczniów szkoły muzycznej 
oraz przedszkolaków zostały nagro-
dzone gromkimi brawami publicz-
ności.

Uroczystość została zakończona 
odczytaniem przez Romana Kluz, 
księdza proboszcza z Parafii Ewan-
gelicko-Augsburskiej Brenna-Górki,  
tekstu z Ewangelii Mateusza 7, 24-
27 „Każdy więc, kto słucha tych słów 
moich i wykonuje je, będzie przyrów-
nany do męża mądrego, który zbu-
dował dom swój na opoce. I spadł 
deszcz ulewny, i wezbrały rzeki, i po-

wiały wiatry, i uderzyły na ów dom, 
ale on nie runął, gdyż był zbudowany 
na opoce...” i komentarzem księdza 
do tekstu biblijnego, a następnie  
wystąpieniem księdza proboszcza  
z Parafii Wszystkich Świętych  
w Górkach Wielkich, Krzysztofa Pa-
cyga. Ksiądz Pacyga zwrócił uwagę 
zgromadzonych, na trud wznosze-
nia „budowli ludzkiej”, odpowie-
dzialność dorosłych za powierzone 
im dzieci, mądrość wychowywania 
ich, aby w przyszłości, pełniąc róż-
ne role społeczne mogły uniknąć 
problemów. Na koniec wszyscy go-
ście pomodlili się o bezpieczeństwo 
dla dzieci przebywających w przed-
szkolu, mądrość dla ich opiekunów 
i Boże błogosławieństwo w modli-
twie „Ojcze nasz”.

Po części oficjalnej uroczystości 
został zorganizowany poczęstunek 
dla gości w formie szwedzkiego sto-
łu. Przysmaki przygotowane były 
przez pracowników przedszkolnej 
kuchni. Degustacji przekąsek towa-
rzyszyły miłe rozmowy i podzięko-
wania.

Dziękuję wszystkim za udział  
w uroczystości i współpracę z na-
szą placówką.

Bożena Cyganik 
Dyrektor Przedszkola
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Pumptrack dla każdego!
Uwieńczeniem realizacji trans-

granicznego projektu unijnego 
było uroczyste spotkanie w dniu 
6 września 2017 r. mieszkańców 
pogranicza z Polski i Czech na no-
wopowstałym torze pumptrack  
w Brennej przy ulicy Góreckiej 224. 
Na realizację projektu pn. „Pump-
track dla każdego!” Gmina Brenna 
pozyskała środki z EFRR z Fundu-
szu Mikroprojektów Euroregion 
Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko  
w ramach Programu Interreg V-A 
Republika Czeska-Polska 2014-
2020 i budżetu państwa RP. Projekt 
ten, był wspólnie realizowany przez 
Gminę Brenna oraz czeską Gminę 
Bystrzyca. Dofinansowanie pro-
jektu ze środków unijnych wynosi 
20.000,00 EUR.

Na spotkanie przybyli goście  
z Czech: Starosta Gminy Bystrzyca 
Pan Roman Wróbel wraz z delegacją 
z Urzędu Gminy i uczniowie z cze-
skiej Szkoły Podstawowej z  opieku-
nem Panem Grzegorzem Łuńskim. 
Swoją obecnością zaszczycił nas 
również Dyrektor Biura Stowarzy-
szenia Rozwoju i Współpracy Regio-
nalnej „Olza”  - Zarządzający Fundu-
szem Mikroprojektów Pan Bogdan 
Kasperek. Gminę Brenna reprezen-
towali Pan Jerzy Pilch -Wójt Gmi-

ny Brenna, Pani Joanna Macura – 
Skarbnik Gminy Brenna, Pani Halina 
Gabzdyl-Pilch – Dyrektor Szkoły 
Podstawowej, Pani Katarzyna Macu-
ra – Dyrektor OPKiS w Brennej oraz 

Pani Elżbieta Hubczyk, Bogusław 
Gruszczyk i Krystian Żylka – przed-
stawiciele Rady Gminy Brenna. 
Byli także Przedstawiciele Fundacji 
Longboard Kids, a także uczniowie 
z sąsiadującej z torem pumptrack 

Szkoły Podstawowej wraz ze swoimi 
wychowawcami i opiekunami. Prze-
cięcia wstęgi dokonali Gospodarze 
Gminy i obiektu Pan Jerzy Pilch  
i Pani Halina Gabzdyl-Pilch oraz za-

proszeni goście Pan Roman Wróbel 
i Pan Bogdan Kasperek. 

Podczas spotkania, które miało 
charakter sportowo-rekreacyjny, 
każdy mógł skorzystać z nauki jazdy 
po torze pumptrack. Zajęcia prowa-
dził Pan Maciej Kucbora – przedsta-
wiciel firmy VELO PROJEKT. Instruk-
torzy zademonstrowali pokaz jazdy 
oraz udzielili szerokiego instruktażu 
jak prawidłowo poruszać się po ta-
kim torze. Przypominamy, że prawi-
dłowa jazda polega na poruszaniu 
się po torze bez pedałowania, tylko 
za pomocą odpowiednich ruchów 
ciała tzw. pompowania. Zwrócono 
również uwagę, iż niedopuszczalna 
jest jazda bez kasku ochronnego. Ze 
szkolenia skorzystały zarówno dzie-
ci, począwszy od kilkulatków, jak  
i dorośli. Na pamiątkę każdy uczest-
nik zajęć otrzymał dyplom udziału.

Dzieci i młodzież mogły korzy-
stać z różnych animacji, przygoto-
wanych Przez Panią Annę Musioł- 
specjalnie na tę uroczystość. Nie 
zabrakło toru przeszkód, między-
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Projektu „Pumptrack dla każdego!” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego - Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska i budżetu państwa RP w ramach Funduszu 

Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko

narodowego przeciągania liny, ma-
lowania twarzy, dmuchania olbrzy-
mich baniek mydlanych, wykonania 
pamiątkowej mini-deskorolki, za-
baw, konkursów i poczęstunku.

Dziękujemy mediom i wszyst-

kim osobom przybyłym na otwarcie 
toru pumptrack. Zapraszamy do ko-
rzystania z tego toru. Dojazd od uli-
cy Góreckiej 224 za boiskiem ORLIK. 
Tor jest ogólnodostępny. Obowiąz-
kowy dla każdego korzystającego 

jest kask rowerowy. Szczegółowe 
warunki korzystania określa regula-
min, umieszczony na terenie obiek-
tu. 

  UG Brenna

Projekt  „Sport łączy pokolenia”
Powoli dobiega końca realiza-

cja wspólnego, polsko-czeskiego 
projektu „Sport łączy pokolenia”. 
Ostatnim z wydarzeń, planowanym 
na 22.09.2017 r., jest wyjazd do By-
strzycy na warsztaty „Aktywna je-
sień życia”. Seniorzy z Gminy Bren-
na i Bystrzyca będą mogli wziąć 
udział w nauce tańca regionalnego, 
pogadance na temat „Zasad racjo-
nalnego odżywiania“ oraz zajęciach 
z hipoterapii. Tym samym będzie to 
kolejny z elementów naszego pro-
jektu, który promuje aktywność 
fizyczną i ideę sportu w każdym 
wieku, a także rozwija współpracę 
transgraniczną.

Jeżeli pogoda dopisze, zorga-

nizowany będzie również minitur-
niej gry w Petanque. Nasi Seniorzy, 
podczas poprzedniej wizyty w By-
strzycy, mieli okazję uczestniczyć  
w uroczystym otwarciu nowej 
atrakcji sportowej naszego cze-
skiego partnera, ale również mogli 
zapoznać się z zasadami gry w Pe-
tanque oraz poćwiczyć rzuty na sali 
wewnątrz budynku Domu Seniora.

Realizacja całego projektu po-
zwoliła na intensyfikację współ-
pracy Gmin Brenna i Bystrzyca po-
przez wdrożenie wspólnych działań  
o charakterze sportowo-rekreacyj-
nym, wspólne promowanie oraz 
rozwijanie bazy sportowej obu sa-
morządów. Całość prowadzonych 

działań została dofinansowana 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.

Wszyscy partnerzy projekto-
wi (Gminy Brenna i Bystrzyca oraz 
OPKiS) na realizację projektu otrzy-
mali dofinansowanie w wysokości 
ponad 36 tysięcy euro, a całkowi-
ty koszt projektu to kwota około 
44.400,00 euro.

  UG Brenna
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„Polsko-Czeski Szlak Zakochanych” 

Projekt pt. „Polsko Czeski Szlak 
Zakochanych” dobiega końca.  
W jego ramach powstał szlak zako-
chanych - zbiór miejsc magicznych, 
pomysłów na spędzenie czasu we 
dwoje poprzez poznanie pięk-
na Euroregionu Śląsk Cieszyński. 
Ostatecznie Grupa Robocza wyło-
niła następujące atrakcje: Gmina 
Brenna: Krzyż Zakochanych pod 
Bukowym Groniem i Dwór Kossa-
ków w Górkach Wielkich; Cieszyn: 
Wzgórze Zamkowe oraz Cieszyńska 
Wenecja; Goleszów: Tuł; Istebna: 
Koczy Zamek i kościół Świętego 
Krzyża; Ustroń: Równica; Skoczów: 
Kaplicówka; Wisła: Wodospad Nia-
gara. Natomiast po czeskiej stronie 
znalazły się: Bystrzyca: kościół Pod-
wyższenia Krzyża Świętego; Czeski 
Cieszyn: Park im. Adama Sikory; 
Górna Łomna: kościół Podwyższe-
nia Krzyża Świętego; Dolna Łomna: 

Dolina Łomnej; Herczawa: drewnia-
ny kościół  Św. Cyryla i Metodego; 
Jabłonków: Park oraz Klasztor Elż-
bietanek; Nydek: Wielka Czantoria; 
Trzyniec: Wielki Jaworowy; Wędry-
nia: Piece Wapienne. 

Ponadto w ramach projektu od-
restaurowano Krzyż Zakochanych, 
znajdujący się pod Bukowym Gro-
niem w Brennej. Zorganizowano 
10.06.17 r. odsłonięcie odrestau-
rowanego Krzyża Zakochanych, 

24.06.17 r. - Bieg Zakochanych oraz  
17.07.17 r. i 12.08.17 r. - Wieczorne 
Wycieczki do Krzyża Zakochanych. 
Materiały promocyjne dotyczące 
szlaku dostępne są w Informacjach 
Turystycznych Brennej i Bystrzycy.  

Realizacja całego projektu po-
zwoliła na intensyfikację współpra-
cy Gmin Brenna i Bystrzyca poprzez 
wdrożenie wspólnych działań na 
rzecz zwiększenia popularności re-
gionu poprzez większe wykorzysta-
nie potencjału zasobów przyrodni-
czych i kulturowych.

Całość prowadzonych działań 
została dofinansowana ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwo-
ju Regionalnego – Program Inter-
reg V-A Republika Czeska-Polska 
w ramach Funduszu Mikroprojek-
tów Euroregionu Śląsk Cieszyński - 
Těšínské Slezsko i budżetu państwa 
RP.

  Łukasz Muschiol

Polsko - Czeski 
Szlak Zakochanych
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Remont Starego Kina, czyli postępy w realizacji
projektu „Beskid Śląski – wspólne dziedzictwo” – cz. 3

Budynek Starego Kina od stro-
ny ulicy Wyzwolenia niewiele się 
zmienia, osoby przechodzące obok 
mogą pomyśleć, że prace budow-
lane utknęły w martwym punkcie. 
Nic bardziej mylnego. Działania po-
stępują, a dociekliwe oko dostrze-
że, że nowa część powstająca od 
strony pomnika wznosi się w górę, 

widoczne już są mury zewnętrzne. 
Również wewnątrz powstają ściany 
działowe, scena. 

W dalszym ciągu trwają pracę 
nad powstającą publikacją, obecnie 
opracowane są teksty dotyczące 
beskidzkich ziół. W dalszym etapie 
treści zostaną przekazane eksper-
towi – dyplomowemu zielarzowi, 

który dokona ich korekty meryto-
rycznej. 

Nie ustają również prace nad 
powstającym filmem promocyjno – 
przyrodniczym. Wykonano zdjęcia  
z aktorami – amatorami. Jako plener 
wybrano uroczy zakątek w Brennej 
Leśnicy. Miejsce jest na tyle wyjąt-
kowe, że nie zdradzimy lokalizacji, 
niech zostanie tajemnicze i unika-
towe, takie, jakie je zastaliśmy. Już 
teraz dziękujemy właścicielom po-
sesji za życzliwość i wyrozumiałość 
podczas realizacji nagrania. 

W kolejnym numerze „Wieści” 
przedstawimy dalsze zmiany i po-
stępy w pracy. Na bieżąco może-
cie nasz śledzić na portalu spo-
łecznościowym facebook, pod 
adresem: https://www.facebook.
com/Beskidzki-Dom-Zielin-Przytu-
lia-1940603806170185/. 
 
 Dorota Greń-Grajewska

Budowa oświetlenia ulicznego
W dniu 25 sierpnia br. roku zo-

stała podpisana umowa na budowę 
oświetlenia ulicznego na odcinku 
około 1,85 kilometra od Brennej 

Spalona do Gimnazjum. Zabudowa-
nych zostanie 37 słupów i 38 opraw 
LED – 100W. Całkowita wartość ro-
bót wynosi 207.311,05 zł brutto. 

Zakończenie prac planowane jest 
na koniec października br.

  UG Brenna

Remonty nawierzchni
Na fragmencie ulicy Widoko-

wej w Górkach Wielkich na odcin-
ku 55 metrów została wykonana 
nawierzchnia z płyt JOMB. Prace 
zostały zrealizowane przez bryga-
dę remontową ZBGK Brenna. Po-
nadto wyremontowana została 
nawierzchnia chodnika od ul. Chro-
baczy w kierunku szkoły na odcinku 
280 metrów.

  UG Brenna
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Podpisanie umów na realizację remontów
W dniu 17 i 21 sierpnia br. zosta-

ły podpisane umowy na:
- remont mostu LNI-38 w ciągu 

drogi gminnej ul. Pilarzy w Brennej
- aktualnie prace trwają; zosta-

nie wykonana nowa płyta jezdna 
wraz z nawierzchnia asfaltową i od-
wodnieniem liniowym przed mo-
stem oraz zostaną zabudowane ba-

riery mostowe - całkowita wartość 
robót wynosi 83.926,10 zł brutto,  
a zakończenie prac planowane jest 
na początek listopada br.

- remont kładki LNI-26 w rejonie 
ul. Jawornik wraz z wymianą po-
szycia na nowe z elementów krato-
wych, koszt remontu 36.295,90 zł 
brutto,

- wykonanie odwodnienia na ul. 
Malinowej, koszt zadania 11.319,72 
zł brutto,

- wykonanie odwodnienia w re-
jonie skrzyżowania ul. Jawornik i ul. 
Hołcyna, koszt zadania 16.048,44 zł 
brutto.

  UG Brenna

Środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
W ramach podziału środków na 

usuwanie skutków klęsk żywioło-
wych Minister Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji przyznał dofi-

nansowanie na wykonanie remontu 
drogi gminnej ul. Barujec w Brennej 
w km 0+035 – 0+505 w wysokości 
149.000 zł, jednak maksymalnie 

80% wartości zadania po udziele-
niu zamówienia zgodnie z prawem 
zamówień publicznych.  

  UG Brenna

Opracowanie miejscowego planu  
zagospodarowania przestrzennego w Górkach

W dniu 14 września br. Wójt 
Gminy Brenna zawarł z Pracownią 
Urbanistyczną w Rybniku Sp. z o.o. 
umowę na opracowanie miejsco-
wego planu zagospodarowania 
przestrzennego w miejscowości 
Górki Wielkie i Górki Małe. Oferta 

firmy wybrana została w postępo-
waniu o udzielenie zamówienia pu-
blicznego w trybie przetargu nie-
ograniczonego. Wartość umowy to 
174.660,00 zł brutto. Przewidywany 
okres realizacji procedury sporzą-
dzenia planu miejscowego, zgodnie 

z wymogami ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzen-
nym, ustalono na okres 16 miesięcy 
od dnia zawarcia umowy.

  UG Brenna

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków 
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Zgłaszanie kandydatów do Lauru Srebrnej  
Cieszynianki 2017

Dobra zabawa

W związku z przygotowaniami 
do tegorocznej edycji „Uroczystej 
Sesji Rad Samorządów Ziemi Cie-
szyńskiej”, na której zostaną wrę-
czone Laury Cieszynianki, Wójt 
Gminy Brenna informuje o możli-
wości zgłaszania kandydatów do 
„Lauru Srebrnej Cieszynianki 2017”.

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

Laur Srebrnej Cieszynianki jest 
przyznawany osobom, które za-
służyły się w następujących obsza-
rach: społecznym, regionalnym, 
tradycji kulturalnych, wartości uni-

wersalnych, prac twórczych, pracy 
z dziećmi i młodzieżą, działalności 
samorządowej, promocji regionu.
Na poziomie gminy wyróżnienie 
ma charakter lokalny i jest adre-
sowane do osób posiadających 

miejsce zamieszkania na jej tere-
nie.Prawo zgłaszania kandydatów 
do wyróżnienia Laurem Srebrnej 
Cieszynianki przysługuje wszyst-
kim działającym na terenie gminy 
stowarzyszeniom, organizacjom, 
instytucjom, radom sołeckim  
i osiedlowym oraz wójtowi gminy. 
Kandydatów należy zgłaszać na 
formularzu wraz z uzasadnieniem 
wyboru. Formularz oraz regulamin 
przyznawania nagrody dostępny 
jest na stronie internetowej gminy 
Brenna pod adresem: http://www.
mieszkaniec.brenna.org.pl/news/
zglaszanie-kandydatow-do-lauru-
srebrnej-cieszynianki-2017. Zgło-
szenia należy składać w Urzędzie 
Gminy w Brennej w terminie do 
dnia 29 września 2017 roku.

  UG Brenna

Pomimo niesprzyjającej aury, 
dziewiętnasty raz udowodniliśmy, 
że można bawić się na trzeźwo.  
W dniu 19 sierpnie 2017 r. miały 
miejsce XIX Obchody Dnia Trzeź-
wości w gminie Brenna, „Jarowi-
ska 2017”. Inauguracja rozpoczęła 
się tradycyjnie Mszą Święta w Ko-

ściele p.w. św. Jana Nepomucena,  
a następnie miała miejsce zabawa 
taneczna przy akompaniamencie 
zespołu muzycznego  Music Staś. 
Uczestnicy zabawy mieli możliwość 
zmierzyć się m.in. w takich kon-
kurencjach jak dojenie krowy na 
czas. Były nagrody, puchary i mnó-

stwo niespodzianek dla milusiński. 
Goście raczyli się pysznym poczę-
stunkiem. Zabawa trwała do póź-
nych godzin nocnych. Zapraszamy 
wszystkich za rok. 

UG Brenna
Renata Ciemała-Sojka
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Ograniczenia w zakresie eksploatacji instalacji
Szanowni Mieszkańcy, uprzej-

mie przypominamy, iż w związku 
z Uchwałą Nr V/36/1/2017 Sejmiku 
Województwa Śląskiego z dnia 7 
kwietnia 2017 r. w sprawie wprowa-
dzenia na obszarze województwa 

śląskiego ograniczeń w zakresie 
eksploatacji instalacji, w których 
następuje spalanie paliw, od 1 
września 2017 r. obowiązuje ZAKAZ 
spalania m. in. węgla brunatnego, 
mułu, flotu oraz biomasy, której 

wilgotność prze-
kracza 20%. Ww. 
uchwała reguluje 
również ograni-
czenia w sprawie 
eksploatacji pie-
cy, kotłów oraz 
kominków.

W związku  
z powyższym 
zwracamy uwagę, 
aby przy zakupie 
nowego pieca 
na paliwo stałe, 

który eksploatację rozpocznie po 1 
września br., sprawdzić czy spełnia 
on kryterium podane w  powyż-
szej uchwale tj. czy posiada stan-
dard emisyjny zgodny z 5 klasą pod 
względem granicznych wartości 
emisji zanieczyszczeń normy PN-EN 
303-5:2012 oraz stosowny certyfi-
kat. 

Zachęcamy do zapoznania się 
z uchwałą oraz poradnikiem za-
wierającym podstawowe infor-
macje dostępnym pod linkiem: 
h t t p s : / / w w w . s l a s k i e . p l / z d j e -
cia/2017/04/27/1493299585.pdf 

  UG Brenna

Informacje/WydarzeniaInformacje/Wydarzenia
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Wsparcie dla poszkodowanych rolników

Samochód dla OSP w Górkach Wielkich

Śląski Urząd Wojewódzki  infor-
muję, że na stronach internetowych 
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi oraz Agencji Restrukturyzacji  
i Modernizacji Rolnictwa ogłoszo-
no formy wsparcia finansowego dla 
poszkodowanych rolników tego-
rocznymi niekorzystnymi zjawiska-
mi atmosferycznymi, i są to:

1. Uchwała Nr 129/2017 Rady 
Ministrów z dnia 28 sierpnia 2017 
r. w sprawie ustanowienia progra-
mu pomocy dla rolników i produ-
centów rolnych, którzy ponieśli 
szkody w gospodarstwach rolnych 
lub działach specjalnych produkcji 
rolnej spowodowane wystąpieniem 
w sierpniu 2017 r. huraganu, gra-
du lub deszczu nawalnego, więcej 
szczegółów można znaleźć pod 
linkiem: http://www.minrol.gov.pl/
pol/Informacje -branzowe/Nieko-
rzystne -zjawiska-atmosferyczne -
pomoc

2. Ogłoszenie Ministra Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi odnoszące się 
do poszkodowanych tegorocz-

nymi przymrozkami wiosennymi 
producentów rolnych, w których 
gospodarstwach rolnych lub dzia-
łach specjalnych produkcji rolnej, 
powstały szkody w wysokości co 
najmniej 70% danej uprawy na 
powierzchni występowania tej 
uprawy.  Wnioski o udzielenie po-
mocy można składać w terminie 
od 13-27 września 2017 r. do biu-
ra powiatowego Agencji Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
właściwego ze względu na miejsce 
zamieszkania albo siedzibę produ-
centa rolnego, więcej szczegółów 
pod linkiem: http://www.minrol.
gov.pl/pol/Ministerstwo/Biuro-Pra-
sowe/Informacje-Prasowe/Pomoc-
dla-poszkodowanych-w-wyniku-
wiosennych-przymrozkow

3.   Ponadto w okresie od 4-18 
września 2017 r.  rolnicy, którzy po-
nieśli straty spowodowane tego-
rocznymi niekorzystnymi zjawiska-
mi atmosferycznymi, mogą składać 
w ARiMR wnioski o przyznanie po-
mocy na odtworzenie zniszczonych 

składników gospodarstwa. Jest to 
wsparcie na operacje typu „Inwe-
stycje odtwarzające potencjał pro-
dukcji rolnej” więcej można znaleźć 
pod linkiem: http://www.arimr.gov.
pl/aktualnosci/ar tykuly/rolnic y-
ktorzy-poniesli-straty-w-wyniku-
klesk-zywiolowych-moga-skladac-
w-arimr-wnioski-o-po.html

4. Kolejny program pomo-
cy dla rolników i producentów 
rolnych, którzy ponieśli szkody  
w gospodarstwach rolnych lub 
działach specjalnych produkcji rol-
nej spowodowane wystąpieniem 
w sierpniu 2017 r. huraganu, gradu 
lub deszczu nawalnego dostępny 
jest pod linkiem: http://www.min-
rol.gov.pl/pol/Ministerstwo/Biu-
ro-Prasowe/Informacje -Prasowe/
Pomoc-dla-producentow-rolnych-
ktor z y-ponies l i - s t rat y-wsk utek-
nawalnic-w-sierpniu-br.

  UG Brenna

Informacje/WydarzeniaInformacje/Wydarzenia

31 sierpnia  br. w  Ochotniczej 
Straży Pożarnej w  Górkach Wiel-
kich pojawił się oczekiwany przez 
strażaków  nowy średni samochód 
ratowniczo–gaśniczy marki RE-
NAULT D14 z napędem 4x4 wraz  
z wyposażeniem. Samochód bojowy 

Gmina Brenna  mogła zakupić dzię-
ki wsparciu zewnętrznemu - Urzędu 
Marszałkowskiego Śląskiego Urzę-
du Wojewódzkiego, Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej.

   UG Brenna

Drużyna z  OSP w Brennej Centrum  najlepsza 
9 września 2017 r. na boisku 

sportowym Ustroń Nierodzim odby-
ły się Międzygminne Zawody Spor-
towo – Pożarnicze Ochotniczych 
Straży Pożarnych z gminy  Brenna i 
miasta Ustroń. Do walki  stanęło 11 
drużyn męskich kategorii A oraz  2 
drużyny żeńskie kategorii C.  

Uczestnicy tradycyjnie rywa-
lizowali w dwóch konkurencjach:  

sztafecie pożarniczej  z przeszkoda-
mi oraz ćwiczeniu bojowym.

W wyniku niezwykle emocjonu-
jącej rywalizacji w grupie męskiej 
zwyciężyli strażacy z OSP  w Bren-
nej Centrum, uzyskując jednocze-
śnie najlepszy czas w sztafecie po-
żarniczej. Miejsce drugie przypadło 
ochotnikom z Górek Wielkich, któ-
rzy z kolei uzyskali najlepszy wynik 

w ćwiczeniu bojowym.
Po zawodach odbyło się wrę-

czanie pamiątkowych pucharów, 
dyplomów oraz nagród ufundowa-
nych przez  Wójta Gminy Brenna 
oraz Burmistrza Miasta Ustroń.

                                                                                                                                                      
                                                UG Brenna
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Dożynki Ekumeniczne
Zgodnie z tradycją, w ostatnią 

niedzielę sierpnia obchodziliśmy 
już XXVIII Dożynki Ekumeniczne, 
święto rolników, którzy na prze-
kór przeciwnościom pogodowym 
starają się jak najlepiej pracować 
na roli. Jednak wraz z biegiem lat 
świat się zmienia, nasze miejscowo-

ści również, rolników, gospodarstw 
jest coraz mniej, dlatego dożynki 
stały się świętem nie tylko rolników, 
chociaż przede wszystkim, ale rów-
nież wszystkich mieszkańców, któ-
rzy poprzez przedsiębiorstwa, Koła, 
Stowarzyszenia, Kluby, Zespoły bu-
dują naszą społeczność. Tym bar-
dziej cieszy fakt, że w korowodzie, 
który co roku inauguruje dożynki, 
uczestniczą nie tylko rolnicy, ale 
również zespoły regionalne, przed-
siębiorstwa, orkiestra, liczne orga-
nizacje działające na terenie naszej 
gminy, a także władze samorządo-
we, powiatowe, duchowni. 

Wydarzenie rozpoczęło się re-
kordowo długim korowodem do-
żynkowym, który wyruszył spod 
Kościoła Ewangelicko-Augsbur-
skiego w Brennej Pinkas do Bren-
nej Centrum, gdzie w amfiteatrze 
odbyło się uroczyste nabożeństwo 
poprzedzone obrzędem dożynko-
wym prowadzonym przez Zespół 
Regionalny „Brenna”, podczas któ-
rego górale, członkowie Zespołu 
przekazali Gazdom dożynkowym 

Karinie i Zdzisławowi Zbijowskim  
z Górek Wielkich chleb oraz wieniec 
dożynkowy. Za żniwa, ciężką pra-
cę na roli dziękowali Wójt Gminy 
Brenna Jerzy Pilch oraz Gazdowie. 
Kolejne słowa wdzięczności popły-
nęły już podczas nabożeństwa eku-
menicznego sprawowanego przez 

księży katolickich i ewangelickich 
naszej gminy. Po nabożeństwie, 
które ubogacił występ chórów, rad-
ni, zgodnie z miejscową tradycją,  
podzielili się ze zgromadzonymi 
chlebem, symbolem dożynek, cięż-
kiej pracy rolników, który dla wielu 
nadal stanowi świętość.

Dożynki były również okazją do 
wyróżnienia miejscowego zespołu 
regionalnego. W uznaniu za ciężką 

pracę i krzewienie kultury ludowej 
Kapituła Odznaki Honorowej nada-
ła Odznaki Honorowe za Zasługi dla 
Województwa Śląskiego Rodzinnej 
Grupie Pieśni i Tańca „Kotarzanie”, 
założycielce zespołu Annie Gielacie 
i obecnej kierowniczce Teresie Gaw-
las. Odznaki wręczyła wiceprze-
wodnicząca Sejmiku Województwa 
Śląskiego Sylwia Cieślar. 

Po części oficjalnej, sakralnej 
na scenie rozpoczęła się część ar-
tystyczna. Wystąpiły zespoły regio-
nalne: „Brenna”, „Kotarzanie”, Orkie-
stra Dęta Czesława Grenia, zespół 
z Babina na Słowacji, miasta part-
nerskiego Brennej, a także uczest-
nicy Międzynarodowego Studenc-
kiego Festiwalu Folklorystycznego 
– zespoły z Niemiec, Serbii i Włoch. 
Gospodarzem wydarzenia jest Stu-
dencki Zespół Pieśni i Tańca „Kato-
wice”, działający przy Uniwersytecie 
Śląskim. Grupy, swoją oryginalno-
ścią, pięknymi strojami i tańcami 
wzbudziły niemałe zainteresowanie 
wśród zebranej publiczności. Była 
to niepowtarzalna okazja, aby zo-
baczyć folklor i kulturę innych, cza-
sem bardzo odległych krajów. Po 
występach folklorystycznych roz-
począł się festyn z zespołem Astro  
z Brennej. Całość wydarzenia po-
prowadził Radny Gminy Jan Staś. 

Dorota Greń-Grajewska
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Święto Zielin
„Pod koniec lata przypada ko-

ścielne święto Wniebowzięcia Matki 
Boskiej (15 VIII), znane pod nazwą 
Matki Boskiej Zielnej. Według inter-
pretacji terenowej, nazwa ta wzięła 
się jakoby stąd, że gdy apostołowie 
otworzyli grób Matki Boskiej, zna-
leźli w nim tylko kwiaty. Kobiety 
uważały dawniej ten dzień za naj-
większe święto maryjne w cią¬gu 
roku. Blisko 80-letni   mieszkaniec 
Brennej-Hołcyny wspomina: ,,Za 
starki  kobiety w tym dniu bardzo 
świętowały. Były trzy dni w roku, że 
nie wolno było zamiatać, ani mietły 
wziąć do ręki. To było Boże Naro-
¬dzenie, Wielkanoc i Zielna". Utarło 
się mniemanie, że częstokroć w tym 
dniu przechodzą straszne huraga-
ny. „Ludzie mówili, że ten smok, co 
kiedyś chciał pokonać Matkę Boską,   
zburzył się i próbuje ją  atakować 
jeszcze teraz, prawie po dwóch ty-
siącach  lat.  Wtedy zapalali   grom-
niczki, wynosili łopaty do chleba  
i stawiali przed domem tą stroną co 
chleb się piecze do   chmury, żeby 
odbijała pioruny. Obchodzili też 
trzy razy dom i kropili wodą agato-
wą, która  była  najbardziej cudow-
na".

Powszechnym zwyczajem kul-
tywowanym w intencji uczczenia 
Matki Boskiej było  święcenie ziela. 

Zwyczaj ten praktykowany jest na-
dal, jakkolwiek już nie powszech-
nie.   Kobiety robią wiązanki składa-
jące się z różnych dziko rosnących 
roślin i polnych kwiatów. W  Brennej 
wiązanka ziela powinna zawierać: 
macierzankę, zimzielon, miętę, jało-
wiec,   dziurawiec, liście jagodowe 
(poziomkowe), liście ożyny, balsa-
minkę, ajbisz, bałszankę, polej oraz 
polne kwiaty. Dawniej po powrocie 
z kościoła okadzano święconym 
zielem wnętrze domu  i  pomiesz-
czenia dla krów, a także ludzi „żeby 
ich diabeł nie kusił". Następnie wią-
zankę zawieszano na strychu przy 
krokwi, aby była pod ręką w razie 
potrzeby okładzenia chorej lub 
cielącej się krowy, a także „kobiety, 
która miała ślegnyć do łóżka [ro-
dzić]", czy też umierającego, „żeby 
Pan Bóg te dusze przyjął, że pach-
nie". Poświęconym zielem kadzo-
no też  w czasie gwałtownej burzy  
i w obawie przed nieczystymi du-
chami. Podczas wichury okadzano  
maleńkie dzieci obawia¬jące się, 
że „wtedy ktoś się obwiesił" i w po-
wietrzu błąka się potępiona dusza. 
Wywary z odpowiednich ziół sto-
sowano jako środki terapeutyczne  
w przypadkach bólu głowy lub żo-
łądka.” (źródło: Krystyna Kwaśnie-
wicz, „Zwyczaje i obrzędy dorocz-

ne”)
Zioła w Brennej ponownie sta-

ją się znane i cenione, a to przede 
wszystkim za sprawą powstającego 
Beskidzkiego Domu Zielin „Przy-
tulia”, którego otwarcie przewidu-
jemy w wakacje przyszłego roku, 
a także Koziej Zagrody, gdzie 15 
sierpnia, już po raz trzeci, odbyło 
się Święto Ziół. Tradycyjnie rozpo-
częto od pokazu wyrobu sera, któ-
ry poprowadził Gospodarz „Koziej” 
Rafał Marchlewicz, następnie od-
były się prelekcje: „Zioła w kuchni” 
w wykonaniu kucharza z „Koziej 
Zagrody” oraz „Jadalne kwiaty” 
prowadzone przez eksperta Domu 
Zielin dyplomowanego zielarza - 
Magdalenę Mildner. Podczas wykła-
dów była możliwość zasmakowania  
w wyjątkowych smakołykach wy-
konanych przez samą zielarkę, były 
to galaretki z kwiatami bratków  
i koniczyny, masło nasturcjowe, li-
zaki nagietkowe. Na zakończenie 
wszystkich zebranych zaproszono 
do udziału w warsztatach plecenia 
wianków prowadzonych przez Do-
rotę Greń-Grajewską i tworzenia 
zielników w wykonaniu Sylwestra 
Moskałę. Piękna pogoda, pachnące 
zioła, smaczne przetwory sprawiły, 
że 15 sierpnia prawdziwie święto-
waliśmy „Zieliny”. 

   Dorota Greń-Grajewska
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Wieczór sowich piosenek

Gwiazda Wakacji oraz Gram i Bucze

Pomimo intensywnego deszczu 
19 sierpnia 2017 r., w Centrum Kul-
tury i Sztuki "Dwór Kossaków"  odbył 

się koncert, który swoją frekwencją 
zawstydziłby niejedno wydarzenie 
podczas idealnej pogody. "Wieczór 

sowich piosenek" - pod takim ty-
tułem Grzegorz Turnau oraz Jacek 
Królik zaczarowali Dwór Kossaków 
wraz widownią. Krakowscy artyści 
grali około dwóch godzin, w reper-
tuarze nie zabrakło sztandarowych 
utworów i wyrafinowanego poczu-
cia humoru. Organizatorami kon-
certu byli: Ośrodek Promocji Kultu-
ry i Sportu Gminy Brenna, Centrum 
Kultury i Sztuki „Dwór Kossaków” 
oraz Regionalny Ośrodek Kultury 
w Bielsku Białej. Wydarzenie odby-
ło się pod honorowym patronatem 
Sylwii Cieślar - wiceprzewodniczą-
cej Sejmiku Woj. Śląskiego.  

  Łukasz Muschiol

Gram i Bucze 
12 sierpnia 2017 r. w Parku Tu-

rystyki odbyła się kolejna edycja 
Festiwalu Charytatywnego „Gram 
i Bucze”.  W związku z remontem 
drogi w Górkach Wielkich, wyjątko-
wo górecki festiwal rockowy odbył 
się na deskach Amfiteatru w Bren-
nej.  Organizatorzy – zespół Elipsa 
z Górek Wielkich wraz z przyjaciół-
mi i Stowarzyszenie Charytatyw-
ne Dogonić Czas zbierali środki na 
tegorocznego bohatera – Antosia, 
z którego historią można się zapo-
znać poprzez blog Antoszkowo: 

w w w. f a c e b o o k . c o m / A n t o s z k o -
wo-1453606244855482 .W ramach 
pomocy wystąpiły zespoły: Neith, 
Demontaż, Formax, Master Men 
oraz Pepper Gas. Zebrane środki w 
kwocie 5620 zł wesprą rehabilita-
cyjne Antosia. 

 
Królowa jest tylko jedna! 

Doda wraz z zespołem wystąpi-
ła jako Gwiazda Wakacji tegorocz-
nego letniego sezonu w gminie 
Brenna. 12 sierpnia po Festiwalu 
Charytatywnym „Gram i Bucze”,  
w okolicach godziny 20:30, rozpo-

częło się show Doroty Rabczew-
skiej. W repertuarze oprócz nowych 
produkcji pojawiły się największe 
hity sprzed lat, takie jak: „Dżaga”, 
„Szansa” czy „Nie Daj Się” oraz na ko-
niec koncertu cover amerykańskie-
go zespół hard rockowego  Guns N’ 
Roses pt. „Sweet child o' Mine”. Kon-
cert był żywiołowy, pełen emocji  
a sama artystka opowiadała między 
utworami o swoim życiu, wyborach 
i trudnościach z jakimi przyszło się 
jej zmierzyć. Po koncercie Doda 
przez około 40 minut rozdawała au-
tografy i fotografowała się z fanami, 
którzy jak sama podkreślą, są dla 
niej najważniejsi.  

     Łukasz Muschiol
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Jak było w Ełku? Dużo kolo-
rów, mało spania. Piękna pogoda, 
piękne uśmiechy, piękna okolica, 
piękne koncerty, piękne wspo-
mnienia.

Gdyby ktoś potrzebował na-
prawdę krótkiego sprawozdania, 
myślę, że każdy z uczestników po-
wiedziałby mniej więcej tyle. Bo 
niezniszczalna czelodka dzieciaków 
z “Małej Brennej” spać nie chciała 
do ostatniego dnia, stroje zespołów 
z całej polski zachwycały barwami, 
pogoda była bardzo łaskawa, Ełk 
okazał się gościnnym i pięknym 
miastem, a Mazury zdobyte sztur-
mem przez nasz Zespół zostaną  
w pamięci na długo. 

Przygotowania trwały od dawna. 
Małe kroczki prowadzące do wyjaz-
du na pierwszą edycję Dziecięcego 
Festiwalu Folkloru “Mazurskie Figle” 
zaczęliśmy stawiać na początku 
2017 roku, kiedy tylko znaleźliśmy 
ogłoszenie o zapisach. Wtedy też 
zaczęły się rozmowy z dyrektorem 
Festiwalu, niezwykłym człowie-
kiem, panem Piotrem Witaszczy-
kiem, który w Ełckim Centrum Kul-
tury zajmuje się… No tak. Na to 

nie wystarczy miejsca w Wieściach.  
W uproszczeniu pan Piotr to czło-
wiek orkiestra - kierownik, cho-
reograf, animator, etatowa dusza 
towarzystwa. Pomysł zaproszenia 
zespołu z Beskidu Śląskiego przyjął 
z otwartymi ramionami i od począt-
ku był dla nas ogromnym wspar-
ciem.

Z regulaminem i kartą zgłosze-
nia wreszcie dotarliśmy do gabi-
netu Dyrektora Ośrodka Promocji, 
Kultury i Sportu Gminy Brenna. 
Wszystko oczywiście rozbijało się  
o fundusze, bo pula środków, jakich 
potrzebowaliśmy na wyjazd była 
znaczna. Ale udało się. Zaczęły się 
rozmowy z rodzicami, ustalanie li-
sty… No i prace nad programem, 
który na Mazurach zostawi trwały 
ślad gminy Brenna.

Dzieci mając przed oczyma tak 
piękny cel pracowały jeszcze chęt-
niej i ciężej. Nie było im nawet 
szkoda wakacji - spotykaliśmy się 
regularnie całe lato! Wielką dumą 
podczas tego wyjazdu była też 
nowo utworzona dziecięca kapela, 
w której grają skrzypaczki uczące 
się muzykowania w Bazie Talentów 

OPKiSu. Poza kapelą zespołu “Mali 
Mystkowianie”, nasza kapela była 
jedyną muzyką na żywo i wzbudzi-
ła niemałą sensację od pierwszych 
chwil w Ełku!

Jechaliśmy na Mazury nocą. Ale 
o śnie można było zapomnieć. Pora 
oswoić się z myślą, że część “Małej 
Brennej” przestaje być “mała” i zary-
wanie kilku nocy z rzędu zupełnie 
nie robi na nich wrażenia. Wyrasta 
nam roztańczona, rozśpiewana, 
zżyta z sobą młodzież, która potrafi 
zorganizować sobie czas niezmor-
dowanie. Powoli dziecięce festiwale 
zaczną ustępować dla nich miejsca 
tym młodzieżowym. A to jest coś, 
na co czekaliśmy od momentu po-
wołania “Małej Brennej” do życia.

Pierwszego dnia w Ełku, po tym, 
jak rozgościliśmy się w pokojach, 
nasza kapela zrobiła sobie próbę na 
korytarzu. Beskidzkie granie niosło 
się daleko i zapoczątkowało pierw-
sze interakcje między zespołami, 
które z ciekawością przychodziły 
posłuchać, popatrzeć i nawet po 
próbie zostały już w okolicy.

W piątek, oprócz prób mieliśmy 
również przyjemność spotkać się 

“Mazurskie Figle” breńskich drzików
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z prezydentem Ełku, panem Toma-
szem Andrukiewiczem. Pan Prezy-
dent wręczył delegacjom zespołów 
drobne upominki i przyjął podobne 
z naszych rąk i życzył nam wszyst-
kim udanej zabawy podczas Mazur-
skich Figli. 

Po tym spotkaniu i jeszcze jed-
nej próbie daliśmy swój koncert na 
scenie cudownego amfiteatru nad 
Jeziorem Ełckim. Był to napraw-
dę udany występ, zapraszamy do 
obejrzenia go na naszym profilu 
na Facebooku. Publiczność “Małą 
Brenną” przyjęła z wielkim entu-
zjazmem, żywo reagowała na to, 
co działo się na scenie i wybaczyła 
drobne potknięcia, bo przecież jak 
można czegokolwiek nie wybaczyć 
dzieciom? 

Wieczorem wszyscy wzięliśmy 
udział w zabawach integracyjnych, 
które były sercem festiwalu i nosi-
ły nazwę właśnie “Mazurskich Figli”. 
Pierwszego dnia bawiliśmy się pod 
okiem innych zespołów, a drugiego 
dnia - sami prowadziliśmy anima-
cje. Nauczyliśmy innych tańczyć 
“Kapustę”, stworzyliśmy orkiestrę 
festiwalową i graliśmy w “trzecie-
go”, jedną z ulubionych zabaw dzie-
ciaków z “Małej Brennej“.

Zanim dotarliśmy do niedzielne-
go koncertu finałowego zalazł się 
czas, by popływać motorówkami 
po jeziorze, odwiedzić ełckie kino  

i wyszaleć się w parku linowym. 
Czas spędziliśmy bardzo aktywnie, 
z pewnością zdobyliśmy kolejne 
cenne doświadczenie i całą listę 
kontaktów na przyszłość. Jeden  
z nich już owocuje - “Mała Brenna” 
planuje wymianę koncertów z ze-
społem “Iskierki”, który poznała wła-
śnie w Ełku. Będą to koncerty kolęd 
już w tym sezonie zimowym!

Dziękujemy gorąco wszystkim 
którzy przyczynili się do naszego 
wyjazdu. Tym, którzy kupili płyty, 
którzy zaprosili nas na koncerty  
i dorzucili swoją cegiełkę do nasze-
go wyjazdu. Dziękujemy Ośrodkowi 
Promocji, Kultury i Sportu z panią 
Kasią Macurą na czele - dzięki Wam 
wyglądaliśmy pięknie, mogliśmy 
obdarować naszych partnerów 
wspaniałymi prezentami i na pew-
no wyryliśmy się w ich pamięci na 
zawsze! Dziękujemy za szansę bycia 

ambasadorami gminy Brenna na 
drugim końcu Polski. 

Na koniec, jako kierownik Zespo-
łu, gorąco dziękuję Dzieciom i Ro-
dzicom, zwłaszcza tym, którzy byli 
opiekunami naszej grupy podczas 
wyjazdu. Prasowanie, pranie, pilno-
wanie porządku i bezpieczeństwa. 
Naprawdę było dużo roboty i bez 
Was nie byłoby to możliwe. I wresz-
cie - dobrym duchem jest Dorota 
Greń-Grajewska, która od dawna 
mrówczą pracą stwarza niesamo-
wity klimat nie tylko wokół “Małej 
Brennej” ale wokół całego folkloru 
naszej gminy. Dziękuję za to!

Dzięki zaangażowaniu wszyst-
kich tych ludzi wiem, że mamy 
możliwości, by zaprosić do zespołu 
jeszcze więcej dzieci. Nabór trwa! 
Zapraszamy!

  Anna Musioł
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Wakacje w Brennej Leśnicy
Po raz kolejny Dyrekcja Zespołu 

Szkół w Brennej wspólnie z Gminą 
Brenna zorganizowała dla swoich 
uczniów letni wypoczynek z ele-
mentami profilaktyki i szkolenia 
MDP w postaci półkolonii. Wypo-
czynek podzielony został na dwa 
etapy - od 03.07.2017 do 07.07.2017 
i od 21.08 do 25.08.2017 Pieczę nad 
naszymi milusińskimi sprawowali 
nauczyciele z tutejszej szkoły, któ-
rzy mają wieloletnie doświadczenie 
w organizacji różnego rodzaju wy-
poczynku. Założeniem programu 
zajęć profilaktycznych  dla dzieci 
w lipcu było kształtowanie ich oso-
bowości i wspieranie ich rozwoju, 
głównym zaś celem - stworzenie 
dzieciom warunków do ciekawego 
i aktywnego  spędzania wolnego 
czasu tak, aby radziły sobie lepiej  
w nawiązywaniu relacji interper-
sonalnych, rozwiązywaniu proble-
mów,  by lepiej rozumiały siebie,  
umiały  współżyć  i współdziałać 
w grupie, konstruktywnie wyraża-
ły swoje zdanie i opinie, nauczy-
ły prezentowania siebie na forum 
grupy oraz umiały znaleźć oparcie  
w sobie  w sytuacjach kryzysowych. 
Mogliśmy to osiągnąć dzięki har-
monogramowi zajęć, który został   
w całości zrealizowany. Dzieci były 

na pieszej wycieczce na Malince, 
gdzie poznawały  zasady prowa-
dzenia agroturystyki, brały czynny 
udział w warsztatach przy karmie-
niu zwierząt i innych czynnościach.  
W ramach „Dnia Sportu” urządzi-
liśmy na Jarowiskach podchody  
i ognisko.    Dwa razy byliśmy na ba-
senie w Skoczowie. Jedną z atrakcji 
corocznych półkolonii jest samo-
dzielne wykonanie i pieczenie pizzy 
oraz zajęcia taneczne. Zabawy lo-
giczne, relaksujące, plastyczne – to  
kolejne zadania, w których dzieci 
świetnie się sprawdziły. Zakończe-
nie pierwszego etapu  półkolonii 
odbyło się na Basenie w Skoczowie  
rozdaniem dyplomów i nagród.

W sierpniu realizowaliśmy dru-
gi etap półkolonii o trochę innym 
założeniu. Brały w nim udział dzie-
ci należące do MDP - Brenna Le-
śnica. Założeniem programu był 
pozytywny wpływ na rozwój mło-
dych ludzi poparty działaniami 
potrzeby niesienia pomocy i czyn-
nego uczestnictwa na rzecz ochro-
ny przeciwpożarowej. W tym celu  
w pierwszym dniu zorganizowali-
śmy zajęcia edukacyjno –sprawno-
ściowe, filmy, podchody. W drugim 
i trzecim dniu  zajęcia prowadzili 
specjaliści w udzielaniu  pierwszej 

pomocy – przedstawiciel GOPR-u 
w Szczyrku pan Michał Juraszek 
oraz pan Janusz Głaz. Dzieci brały 
czynny udział w tych zajęciach bę-
dąc ratownikami i poszkodowany-
mi. Zajęcia kończyły się ogniskiem. 
Wybraliśmy się również do centrum 
Brennej na plac zabaw, oraz na piz-
zę. Wyjazd na Basen do Skoczowa 
był ostatnim dniem półkolonii, za-
kończonych rozdaniem nagród. 

Za wsparcie finansowe i możli-
wość zorganizowania tego letniego 
wypoczynku chcieliśmy podzięko-
wać panu Jerzemu Pilch-Wójtowi 
Gminy Brenna,  pani dyrektor Ze-
społu Szkół w Brennej-  Halinie 
Gabzdyl- Pilch, pani dyrektor OPKi-
S-u  Katarzynie Macurze, prezesowi 
OSP w Brennej Leśnicy -panu Bog-
danowi Gruszczykowi, przedsta-
wicielowi GOPR -w Szczyrku panu 
Michałowi Juraszek i panu Januszo-
wi Głaz za bezinteresowną pomoc  
w zajęciach pierwszej pomocy  
i pogadanki, rodzicom za pomoc  
i zaufanie, wychowawcom za zaan-
gażowanie.                                            

W imieniu uczestników letniego 
wypoczynku – kierownik

 Krystyna Tarasewicz
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Sukcesy Góreckiej Szkoły

Polimery i czytanie

       Wrzesień - kolejny rok 
szkolny i nowe wyzwania dla każ-
dej szkoły. Mijający rok obfitował  
w wiele sukcesów podopiecznych 
góreckiej placówki. Przede wszyst-
kim osiągnęliśmy wysokie wyniki 
egzaminów zewnętrznych po gim-
nazjum, plasując się - w 9-stop-
niowej skali staninowej - w bardzo 
wysokiej na tle ogólnopolskim sta-
ninie 7 z języka polskiego i przed-
miotów przyrodniczych oraz w sta-
ninie 6 z matematyki oraz historii  
i wiedzy o społeczeństwie. Do gro-
na laureatów konkursów przedmio-
towych dołączyli Julia Sajak, która 
została laureatką Wojewódzkiego 
Konkursu Przedmiotowego z Geo-
grafii (op. Elżbieta Śniegoń) oraz 
Paweł Mitręga - laureat Wojewódz-
kiego Konkursu Przedmiotowego  
z Fizyki (op. Ewa Nędzi). 

W Ogólnopolskim Konkursie 
Matematycznym Kangur wyróżnie-
nia zdobyły Beata Klus (op. Graży-
na Kubok) oraz Sara Urbanowicz 
(op. Iwona Piwowarczyk). Finalista-
mi XXII Wojewódzkiego Konkursu 

Wiedzy Biblijnej zostali Aleksandra 
Strach (op. ks. T. Stanek) oraz Dawid 
Kołder (op. Małgorzata Dziadkie-
wicz), Anna Greń (op. Bogusława 
Jaworska) - finalistką XX Międzyna-
rodowego Ekumenicznego Konkur-
su Wiedzy Biblijnej JONASZ. 

Z kolei w szkole podstawowej 
tytuły laureatów Wojewódzkiego 
Konkursu Przedmiotowego z Ję-
zyka Polskiego zdobyli Teresa Leś 
oraz Jakub Kosecki (op. Małgorza-
ta Nalepa). W Międzynarodowym 
Konkursie Matematycznym Kan-
gur wyniki bardzo dobre osiągnęli 
Adam Kawecki i Tomasz Krzempek 
(op. Małgorzata Muschiol) oraz Ju-
lian Heller (op. Anna Kociomyk), 
a wyróżnienia Alicja Sikora (op. 
Joanna Duczmalewska), Mateusz 
Gajda (op. Ludwika Obracaj), Jakub 
Urbanowicz (op. Anna Kociomyk) 
oraz Szymon Krzempek i Jakub 
Kosecki (op. Iwona Piwowarczyk). 
Pod opieką Małgorzaty Dziad-
kiewicz finalistami XXII Konkursu 
Wiedzy Biblijnej zostali Hanna Leś, 
Tymoteusz Bury i Teresa Leś. Z ko-

lei finalistą XX Międzynarodowego 
Ekumenicznego Konkursu Wiedzy 
Biblijnej JONASZ został Łukasz Mi-
tręga (op. Bogusława Jaworska). 
Zarówno w szkole podstawowej jak  
i w gimnazjum na 61 szkół powia-
tu cieszyńskiego, które biorą udział  
w rywalizacji sportowej, szkoła za-
jęła 4 miejsce w klasyfikacji Szkol-
nego Związku Sportowego w Cie-
szynie, zdobywając m.in. I miejsce 
w piłce ręcznej dziewcząt (op. Da-
niel Klus, Jacek Oświecimski, Jaro-
sław Smelik). Drużynowo zajęliśmy 
również miejsce III w Podbeskidz-
kiej Lidze Szachowej oraz II w po-
wiatowych zawodach szachowych 
w ramach SZS (op. Jakub Dudys). 
Zachęcamy do śledzenia naszej 
strony internetowej www.zspgorki.
net, na której publikujemy najważ-
niejsze wydarzenia z życia szkoły 
i dzielimy się sukcesami naszych 
podopiecznych. 

Dominika Badura
SP w Górkach Wielkich

W dniu 24 sierpnia w Sali „Ka-
lejdoskop” naszego amfiteatru 
rozdano nagrody w konkursie czy-
telniczym „Bibliomaniak”  zorgani-
zowanym przez Gminną Bibliotekę 
Publiczną w Brennej. Uczestnicy 
mieli za zadanie przeczytać jak naj-
więcej książek  od 23 czerwca do 22 
sierpnia br.

 W konkursie wzięło udział 17 
osób, przeczytali łącznie ponad 200 
książek. Mistrzami czytania okazali 
się Teresa Leś z biblioteki w Górkach 
Małych i Mateusz Holeksa z biblio-
teki w Brennej.  Wszyscy otrzymali 
z rąk Pana Krzysztofa Majerana, za-
stępcy Wójta Gminy Brenna dyplo-
my i upominki książkowe.

 Młodzi ludzie wzięli także udział 
w warsztatach polimerowych or-
ganizowanych przez grupę „Fabry-
ka Naukowców”. Dzieci pod okiem 

instruktorów przeprowadziły kil-
ka eksperymentów chemicznych. 
Tworzenie polimerowych robaków 
sprawiło młodym naukowcom wie-
le radości. Swoje prace mogli za-
brać do domu.

G r a t u l u j e -
my wszystkim 
uczestnikom na-
szego konkursu,  
a szczególne 
podziękowania 
kierujemy do 
rodziców, któ-
rzy zachęcają  
dzieci do spę-
dzania czasu 
wolnego rów-
nież z książką.

Ż y c z y -
my wszyst-
kim szczęśli-

wego nowego roku szkolnego  
i zapraszamy do naszych bibliotek.

     
 Janina Herzyk
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Koniec wakacji wiąże się z nowy-
mi wyzwaniami i obowiązkami nie 
tylko naszych pociech ale również 
dla nas rodziców. Nadmiar obo-
wiązków, szybkie tempo życia po-
woduje, iż często bagatelizujemy 
lub nieświadomie nie dostrzegamy 
sygnałów czy też niepokojących 
zachowań naszych dzieci. Na tle 
negatywnych zjawisk szczególnie 
niebezpiecznie jawi się obniżający 
się ciągle wiek inicjacji alkoholo-
wej. Wynika to przede wszystkim 
z powszechnej dostępności alko-
holu, jego nieustannej promocji  
w mediach, ale również z coraz bar-
dziej liberalnych modeli wychowa-
nia w rodzinach. Ze szczególnym 
niepokojem czytamy opracowania 
mówiące o tym, że wciąż wielu ro-
dziców uważa, że podawanie alko-
holu dzieciom w domu nie tylko 
nie szkodzi, ale wręcz działa profi-
laktycznie i zapobiega późniejszym 
problemom alkoholowym. Nic bar-
dziej mylącego. 

W pracy zawodowej coraz czę-
ściej spotykam się z problemami, 
dzieci i młodzieży popadających  
w konflikt z literą prawa  głównie 
z powodu spożywania alkoholu. 
Bardzo często obecne problemy 
poprzedzone były niepokojącymi 
sygnałami, które niestety zostały 
przez rodziców zbagatelizowane, 
pomimo trwających kampanii spo-

łecznych szeroko rozumianych dzia-
łań profilaktycznych. Jako rodzice 
nie dopuszczamy myśli, że „w mojej 
rodzinie, moje dziecko może mieć 
tego typu problemy”. Niska świado-
mość, brak kontroli nad dzieckiem, 
nieograniczone zaufanie powodu-
je, że dziecko popada w problemy 
i bardzo często dowiadujemy się  
o tym jako ostatni. Zapominamy, że 
to my powinniśmy wskazywać dzie-
ciom drogę nie rówieśnicy czy też 
moda. 

Ogólnie wiadomo, że dla peł-
nego rozwoju dzieci nieodzowna 
jest wstrzemięźliwość od alkoho-
lu i innych środków toksycznych. 
Dlatego dorośli muszą być szcze-
rze zatroskani o abstynencję dzie-
ci i młodzieży. Zapominamy, że od 
wychowania dzieci zależy nie tylko 
ich własny los, lecz także sytuacja 
przyszłych ich rodzin – czy zdajemy 
sobie sprawę, że to jest tylko i wy-
łącznie nasze świadome bagateli-
zowanie problemu, które wcześniej 
czy później zaowocuje bezpowrot-
nie. Należy podkreślić, iż sięganie 
po alkohol w dzieciństwie prowa-
dzi do szybkiego uzależnienia, bo 
dzieci wszystkiego uczą się szybciej 
niż dorośli, zarówno dobra jak i zła.  
W wieku rozwojowym każdy kon-
takt z alkoholem prowadzi nie-
uchronnie do niszczenia zdrowia, 
do popadania w kłamstwo, niepo-

wodzenia szkolne, do wchodzenia 
w konflikt z literą prawa, do wcho-
dzenia w toksyczne więzi z uzależ-
nionymi rówieśnikami.  Co za tym 
idzie odpowiedzmy sobie na pyta-
nie: dlaczego dzieci sięgają po al-
kohol? 

Okazuje się, iż dziwna, czasem 
wręcz zabójcza atrakcyjność alko-
holu dla wielu dzieci bierze się stąd, 
że substancja ta – podobnie jak nar-
kotyki lub inne substancje psycho-
aktywne, które zniekształcają nasze  
sposoby myślenia i nasze przeżycia 
ma szczególną właściwość mia-
nowicie pozwala poprawić sobie 
nastrój, zapomnieć o problemach 
czy lękach. Dzieci pragną szczęścia  
w wyjątkowo intensywny sposób. 
Gdy przeżywają lęki, napięcia, kon-
flikty czy niepokoje, pragną natych-
miast poprawić sobie nastrój i za-
pomnieć o problemach.

 Alkohol ma władzę poprawia-
nia nastroju jedynie na chwilę i po-
zornie, ale za to natychmiast i bez 
poprawy czegokolwiek w naszym 
życiu, staje się zastępczym „przyja-
cielem”. Jeżeli nie znajdziemy cza-
su dla własnego dziecka, nie po-
możemy mu przejść przez trudne 
dla niego sytuacje, nie pomożemy 
rozwiązać problemów dla nas bła-
hych a dla młodego człowieka nie 
raz bardzo trudnych należy zdawać 
sobie sprawę, że diler, czy też zde-
moralizowane środowisko rówie-
śnicze  znajdzie czas dla naszego 
dziecka. Świadome rodzicielstwo 
to nic innego jak branie odpowie-
dzialności za wychowanie własne-
go dziecka, to rozmawianie z dziec-
kiem o wszystkim: o czym myśli, co 
przeżywa i czyni, co go uszczęśliwia 
z czym sobie nie radzi. Takie rozma-
wianie oparte o zrozumienie i part-
nerstwo w rozumieniu poszanowa-
nia zdania i dochowania dyskrecji, 
przepełnione wrażliwością rodzica. 
Czy jesteś pewny, że wiesz o swoim 
dziecku wszystko? Czy możesz po-
wiedzieć znam własne dziecko?

UG Brenna
Renata Ciemała-Sojka

Nasze dzieci, nasze problemy!
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„Z breńsko-góreckiej dziedziny”
Rubryka redagowana przez członków  

Towarzystwa Miłośników Brennej i Górek „Jodła”
„Gwiazdka” donosi…

W Brennej przed 90 laty powsta-
ła – Nowa Spółka spożywcza!
[Korespondencja „Gwiazdki 

Cieszyńskiej” z 1927 r.] Z Brennej. 
Wioska nasza posiada 3000 ludno-
ści, prawie wyłącznie małorolnej, 
która wobec nieurodzajności gle-
by górskiej zmuszona jest większą 
część artykułów żywnościowych 
nabywać w sklepach. Mamy we wsi 
wprawdzie 7 sklepików, lecz brak  
w nich często nawet najniezbęd-
niejszych artykułów codziennej 
potrzeby, oprócz tego niektóre  
z nich pobierają ceny zanadto wy-
górowane. Stąd ludność tutejsza 
pokrywała swoje potrzeby prze-
ważnie w sklepach okolicznych,  
w Skoczowie, w Górkach, w Szczyr-
ku i Salmopolu. Towary tam zakupy-
wane były tańsze, za to dowóz trud-
ny i kosztowny, a nieraz trzeba było 
je znosić mozolnie na własnych 
plecach kilkugodzinną drogą. Od-
czuwano wobec tego ogólnie po-
trzebę założenia we wsi większego 
sklepu, który, opierając się na zasa-
dach spółdzielczych, dostarczyłby 
ludności wszelkich potrzebnych jej 
artykułów po cenach umiarkowa-
nych. Spółdzielnie takie, świetnie 
się rozwijające, istnieją n. p. w Wiśle 
i w Bobrku. 

Myśl utworzenia u nas podob-
nej Spółki kiełkowała od dawna w 
umysłach światlejszych obywate-
li, aż wreszcie obecnie doczeka-
ła się urzeczywistnienia. Dnia 19. 
grudnia ub. r. zebrała się w Domu 
Katolicko-Ludowym [tj. budynku 
tzw. starego kina] spora liczba go-
spodarzy wraz z częścią miejsco-
wej inteligencji, którzy postanowili 
jednogłośnie zawiązać »Chrześci-
jańską Spółkę Spożywczą«. Reje-
stracja sądowa firmy nastąpiła dnia 
22. grudnia. Siedzibą Spółki będzie 

Dom katolicko-ludowy, położony  
w centrum gminy, którego lokale 
tym samem w całości będą zużyt-
kowane dla celów kulturalno-oświa-
towych i społeczno-gospodarczych 
(mieszczą się w nimi obecnie już 
Stowarzyszenia katol. młodzieży 
męskiej i żeńskiej, oraz Kasa Spół-
dzielcza). Kierownictwo Spółki 
oddano w ręce fachowo wykształ-
conego rodaka, jako przewodniczą-
cego Zarządu. W skład Rady nad-
zorczej weszli poważni obywatele, 
stanowiący gwarancję, że interes 
Spółki znajdują się pod należytą 
opieką i kontrolą. Zebrano już po-
kaźny kapitał obrotowy, na który 
złożyły się 100-złotowe udziały kil-
kudziesięciu członków-założycieli. 
Uroczyste otwarcie Spółki odbędzie 
się w niedzielę, dnia 30. stycznia o 
godz. 1 w południe. — Spółka ma 
na celu dostarczenie mieszkańcom 
wioski wszelkich do życia, do go-
spodarstwa lub użytku domowego 
potrzebnych artykułów i narzędzi, 
jednym słowem, ma ona unieza-
leżnić miejscowych konsumentów 
od kupców obcych. Ceny będą 
możliwie najniższe, według wypró-
bowanej zasady kupieckiej: »mały 

zysk — duży obrót«. Zamierzenia 
te, zdążające do podniesienia do-
brobytu wioski i jej mieszkańców, 
liczyć mogą wtenczas na powo-
dzenie, jeżeli także ludność udzieli 
jej pełnego poparcia i w własnym 
interesie wszelkie zakupy, zamiast 
u kupców pozamiejscowych, czę-
stokroć żydowskich, czynić będzie 
w tutejszej Chrześcijańskiej Spółce 
Spożywczej, której w nowej pracy 
składamy życzenia »Szczęść Boże!«.

Górki przed pół wiekiem 
oczami turysty

W ramach cyklu – Szlaki i Ludzie, 
na łamach „Głosu Ziemi Cieszyń-
skiej” 6 VIII 1967 roku w artykule 

pt. Góreckie wędrówki 

Władysław Oszelda pisał:
„Kto wie o tym, że Górki Wielkie, 

leżące na szlaku Skoczów— Brenna, 
moją najlepszy klimat w Beskidzie 
Śląskim? Tego przynajmniej zdania 
byli specjaliści szwajcarscy, którzy 
jeszcze przed wojną przeprowadza-
li tu badania i pomiary, dochodząc 
do tych właśnie wniosków. Czyż 
dziw, że z roku na rok przybywa 

HistoriaHistoria
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Górkom gości, ze od dwu lat działa 
tu FWP [fundusz Wczasów Pracow-
niczych]? Właśnie tym wszystkim, 
którzy w Górkach lub ich okolicy 
odpoczywają, polecam wędrów-
ki po tej uroczej miejscowości,  
w towarzystwie kierownika ośrod-
ka FWP, Jana Brody. Jest to nie tyl-
ko znakomity znawca regionu, ale  
i człowiek wielkiej swady.

Jan Broda radzi rozpocząć wę-
drówkę ze Skoczowa, ale dla wy-
godniejszych stoi do dyspozycji 
PKS, który zawiezie nas do restau-
racji „Sojka”. Ci którzy mieszkają,  
w Górkach, dostaną sie tu, jadąc 
autobusem od strony Brennej. Od 
„Sojki” kroczek do dworku Szat-
kowskich, którzy tu w ciszy pracują.  
W tej samej okolicy jest jeszcze sa-
natorium dla dzieci, którego zwie-
dzenie wymaga umyślnego zezwo-
lenia. Ale wędrujmy dalej, na Bucze, 
gdzie od wojny znajduje się dom 
harcerski, przeznaczony na różnego 
typu kursy, obozy, konferencje itp. 
Maszerując z Buczą po z lekka po-
fałdowanym terenie, warto wysłu-
chać opowieści o Walentym Krząsz-
czu, do którego chaty już wkrótce 
dotrzemy i gdzie warto zatrzymać 
się na chwile, by oddać hołd pamię-
ci tego zasłużonego twórcy regio-
nalnego. A jeśli już tu jesteśmy, po-
wędrujmy jeszcze na miejsce, gdzie 
według legendy, zresztą popartej 
historycznymi faktami, pochowani 
zostali żołnierze rosyjscy, wędrują-
cy tym pod beskidzkim szlakiem na 
zachód. Bardzo dawne to lata, a jed-
nak jeszcze żywe w pamięci starych 
ludzi.

Na cmentarzu góreckim, prze-
pięknie położonym na skłonie 
lasu, mogiły tych, którzy walcząc 

na naszej ziemi, życie swe oddali  
w ofierze. Uczestników walk z hitle-
rowskim najeźdźcą, wywodzących 
się znad Wołgi i Donu, o których 
nie zapomina miejscowa ludność. 
Tu też znajdują się groby ojca Zo-
fii Kossak-Szatkowskiej. Walentego 
Krząszcza i Jana Wojnara, uczone-
go chłopa, działacza społecznego, 
bibliofila, długoletniego prezesa 
Powiatowego Związku Kółek Rolni-
czych w Cieszynie. Osobliwa to była 
postać, ceniony działacz spółdziel-
czy, odznaczony m. in. Krzyżem 
Kawalerskim Odrodzenia Polski. 
Warto, aby przewodnicy beskidzcy 
zapoznali sie z jego życiorysem”.

Przydrożne spotkania
„Kapliczka św. Judy Tadeusza 
przy ul. Leśnica. Jej początki się-
gają lat 20 XX wieku, kiedy to Leon 

Ohanka, wielki czciciel św. Judy 
Tadeusza, umieścił na przydrożnej 
jarzębinie pierwszy obraz przedsta-
wiający tego świętego. Przetrwał 
on w tym miejscu do lat 80 minio-
nego wieku, kiedy to został znisz-
czony przez spadający konar. Wów-
czas na jego miejscu umieszczono 
niedużą kapliczkę z obrazem Matki 
Boskiej Częstochowskiej. W latach 
90 XX wieku kapliczkę zdjęto i prze-
niesiono w inne miejsce, a na jarzę-
binie ponownie zawisł obraz św. 
Judy Tadeusza, który był własnością 
rodziców ks. Józefa Gielaty.” („Nowe 
kapliczki, krzyże i figury przyrożne” 
ks. Karol Mozor)

Red. Wojciech Grajewski
Dorota Greń-Grajewska

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 RE
KL
AM

A
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5. Dolina Leśnicy Bieg o Breńskie Kierpce
To był zdecydowanie najbardziej 

udany bieg w swojej nowej, pięcio-
letniej historii. Bieg, który obfitował 
w kilka rekordów. Przede wszystkim 
frekwencji, ponieważ w biegach 
dla dzieci i młodzieży wystartował 

komplet 160 uczestników, czyli tyle 
na ile zaplanowano limit. W biegu 
głównym osiągnięto limit zgłoszeń 
wynoszący 500 osób, natomiast 
zainteresowanie było dużo więk-
sze, ponieważ napłynęło ponad 
700 zgłoszeń. Rywalizację w biegu 
głównym ukończyło 474 uczestni-
ków. Prócz frekwencji rekordowe 
były również wyniki. Dotychczaso-
wy rekord trasy mężczyzn należą-
cy do Dawida Maliny (1:05:02,10) 
przeszedł do historii, ponieważ 
dość znacznie poprawił go zwycięz-
ca poprzedniej i tegorocznej edycji 
Marek Chrascina, który trasę bie-
gu (15,3 km) pokonał w 1:00:54,0. 
Reprezentant Czech swoim feno-
menalnym występem bardzo wy-
raźnie zakomunikował, że możliwe 
jest przebiegnięcie trasy poniżej 
1 godziny, do czego z pewnością 
w kolejnych latach będzie dążył. 
Drugi na mecie wśród mężczyzn 
Krzysztof Bodurka także pobiegł 

szybciej od dotychczasowego re-
kordu 1:03:19’,8. Trzeci na mecie 
zameldował się Piotr Koń 1:06:06,0. 
Wśród kobiet bezkonkurencyjna 
okazała się po raz drugi Katarzyna 
Golba, która jak większość uczestni-

ków wykorzystała sprzyjającą osią-
ganiu dobrych rezultatów pogodę 
i prócz zwycięstwa w klasyfikacji 
kobiet, ustanowiła nowy rekord tra-
sy 1:15:09,4. Druga na mecie była 
Michalina Mendecka, z kolei jako 
trzecia przybiegła Sylwia Byrska. 

Ciekawa była również rywalizacja 
w kategorii mieszkańców Gminy 
Brenna. W tej kategorii wśród ko-
biet zwyciężyła Jadwiga Dybczyń-
ska, wyprzedzając Agnieszkę Greń 
i Dorotę Szczotkę. Najlepszym 

mieszkańcem okazał się Tomasz Ka-
wik, drugi był Błażej Mendrek, trze-
ci Jan Płoskonka.

  Krzysztof Gawlas
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2. Bieg na Bucze oraz festiwal kolorów
W drugi weekend września od-

była się kolejna edycja Biegu na Bu-
cze. W czasie tegorocznej imprezy 
odbyły się również biegi dla dzieci  
i młodzieży, w których wystartowa-
ło ponad 70 osób. Rywalizacje mło-
dych adeptów biegania odbyły się 

przed południem, dlatego wszyscy, 
z uczestnikami biegu głównego 
na czele, mogli kibicować młodym 
biegaczom. Punktualnie o godzinie 
13 wystartował bieg główny. Do 
rywalizacji przystąpiło 112 osób,  
z czego 110 uczestników ukończyło 
bieg. Najszybciej tego dnia na linii 
mety pojawił się Tomasz Kawik, po-
konując dystans 5,75 km w czasie 
20:54,1, wyprzedzając ubiegłorocz-
nego zwycięzcę Tomasza Wróbla 
oraz Bartosza Misiaka. Zwycięzca 
przebiegł trasę biegu szybciej niż 
stanowi jej rekord, jednak z racji 
zmiany organizacji ruchu na ul. 
Sportowej zmianie uległa również 
końcowa część trasy i mimo że dy-
stans pozostał bez zmian rekord 
nie może zostać uznany. Wśród ko-
biet zwyciężyła Sylwia Byrska przed 
Jadwigą Dybczyńską i Katarzyną 
Kanclerz-Januszewską. Klasyfikację 
mieszkańców Gminy Brenna wy-
grał Tomasz Kawik, wyprzedzając 
Jana Płoskonkę i Błażeja Mendrka. 

Klasyfikację mieszkanek wygrała 
Jadwiga Dybczyńska przed Bożeną 
Podżorską i Janiną Greń. Jak waż-
nym aspektem każdego biegu jest 
zabezpieczenie medyczne pokaza-
ła wspomniana impreza. Na trasie 
biegów niektórych uczestników 

zaatakowały szerszenie. Odnotowa-
no kilka użądleń, z czego dwa przy-
padki okazały się bardzo poważne, 
ponieważ osoby zaatakowane były 
uczulone na owady. Przytomność 
osób zajmujących się zabezpiecze-
niem trasy oraz przede wszystkim 
sprawna i szybka pomoc ze strony 
ratowników medycznych TransMed 

Goleszów oraz Fantom Ratownic-
two Medyczne sprawiły, że nie do-
szło do poważnych wypadków. 

Po zakończonej rywalizacji spor-
towej rozpoczęto kąpiel w kolorach 
– festiwal kolorów. Ośrodek „Pod 
Brandysem” zamienił się w istną tę-

czę. W górę co godzinę wędrowały 
kolory, którym barwności i błysku 
dodawało święcące tego dnia słoń-
ce. Do zabawy zachęcał DJ Gieras, 
który zza swojej konsoli „serwował” 
taneczną muzykę dla wszystkich 
uczestników imprezy.

  Krzysztof Gawlas
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UKS Brenna-Górki – z nami aktywniej
Uczniowski  Klub Sportowy Bren-

na-Górki w czasie tegorocznych 
wakacji zorganizował dwa obozy 
dla dzieci i młodzieży z gminy Bren-
na i okolic. Pierwszy, w terminie 
15-20.08.2017r. to obóz sportowy 
współfinansowany z Ministerstwa 
Sportu i Turystyki w ramach „Pro-
gramu KLUB” odbył się nad jezio-
rem w Januszkowicach w woj. opol-
skim. Uczestniczyło w nim 13 dzieci 
i młodzieży. Główną atrakcją była 
codzienna nauka jazdy na deskach 
i nartach wodnych. Ponadto dzieci 
korzystały z infrastruktury ośrodka: 
relaks w basenie, zawody kajaków, 
pływanie na rowerkach wodnych, 
jazda na pontonie, gra w siatków-
kę plażową, treningi na siłowni  
i ćwiczenia ruchowe w terenie i na 
hali. Rowerami zwiedzały okolice 
m.in. zdobyły Górę Świętej Anny. To 
było 6 dni intensywnych treningów  
i świetnej zabawy. 

Drugi obóz w terminie 21-
25.08.2017r. to „Obóz rowerowy –  
z nami aktywniej” współfinansowa-
ny przez gminę Brenna ze środków 

na realizację zadania publicznego 
w zakresie przeciwdziałania uza-
leżnieniom i patologiom społecz-
nym. Celem obozu był sport na 

świeżym powietrzu przy wykorzy-
staniu potencjału turystycznego 
gminy Brenna i wskazanie poprzez 
sport alternatywy dla dzisiejszych 
zagrożeń (m.in. Internet, telewi-
zja, gry komputerowe, przemoc 
rówieśnicza, zażywanie substancji 
niebezpiecznych, złe odżywianie). 
Uczestniczyło w nim 30 dzieci i mło-

dzieży. Zajęcia odby-
wały się przez pięć dni  
w godzinach od 8.00 
do 16.00 oraz dwa 
noclegi poza do-
mem. 

Atrakcje, które 
p r z y g o t o w a l i ś m y 
dla dzieci i mło-
dzieży: górskie 
wycieczki rowero-
we (m.in. na Sta-
ry Groń, Grabową, 
Trzy Kopce, Błatnią, 
Klimczok,  Przełęcz 
Karkoszczonka, do 
Dworu Kossaków); 
górskie wycieczki 
piesze; jazda konna 
w Ośrodku Kolonij-
no – Wypoczynko-
wym Hucuł; nocleg 
w Ranczo Błatnia, 
ognisko; warsztaty 
plastyczno – ani-
macyjne w Centrum 

Kultury i Sztuki „Dwór Kossaków”; 
warsztaty w Chlebowej Chacie za-
kończone degustacją własnoręcz-
nie zrobionych podpłomyków ze 

smalcem, masłem, miodem i kawą 
zbożową; pobyt w agroturystyce 
„U Gazdy”, warsztaty w Zagrodzie 
Edukacyjnej; nocleg w namiotach; 
relaks w basenie, jacuzzi i saunie 
w Dolinie Leśnicy; Szymon Pilch 
prowadził gry, zabawy i disco; pod-
chody, gry terenowe; zajęcia edu-
kacyjne z zakresu przeciwdziałania 
uzależnieniom i przemocy rówie-
śniczej; regionalna kuchnia m.in. 
plackami z wyrzoskami lub śmieta-
ną „U Gazdy”, pierogi w „Koziej Za-
grodzie”; każdy uczestnik otrzymał 
pamiątkową koszulkę. Dziękujemy 
wszystkim osobom, które przyczy-
niły się do realizacji obu obozów.

UKS Brenna-Górki ogłasza nabór 
dzieci i młodzieży na zajęcia spor-
towe: Zima – doskonalenie technik 
narciarskich, jazda na tyczkach, za-
wody. Wiosna i jesień – treningi na 
sali gimnastycznej, ściance wspi-
naczkowej oraz parki typu Jum-
pWorld, Freestyle Park. Lato – tenis 
ziemny, treningi na rolkach, inline 
alpinie jako uzupełnienie trenin-
gów narciarskich, bieganie, górskie 
wycieczki rowerowe, zajęcia na ba-
senie oraz lekkoatletyka. Wszystkie 
informacje na stronie internetowej: 
www.uks.brenna.pl/nowa/

Zarząd UKS Brenna-Górki
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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
43-438 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
 

Ważne i przydatne numery telefonów
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