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Bike Atelier MTB Maraton
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„Mała Brenna”
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Udany piknik  
rodzinny - „Zabawa 
po Naszemu”, str. 22

Wyróżnienie dla 
„Manufaktury Smaku”, str. 9

Drodzy Czytelnicy!
To był niesamowicie gorący mie-

siąc. Dosłownie i w przenośni. Tem-
peratury dawały w kość nawet naj-
większym ciepłolubom, do któ-
rych osobiście nie zaliczam się wca-
le. Ciągle obiecywano nam desz-
cze, a nawet straszono gwałtowny-
mi wyładowaniami i niebezpiecz-
nymi zjawiskami atmosferyczny-
mi, które jednak szczęściem omi-
nęły większość naszego regionu.  
A w ciągu miesiąca spadło może 

dwanaście kropel deszczu. Rolni-
cy zaczynali się już niepokoić, ale 
wreszcie końcem czerwca trochę 
popadało. Choć te męczące upały 
zmuszają do poważnego zrewido-
wania swojej wiedzy o ciągłym ob-
niżaniu się wód gruntowych, o efek-
cie cieplarnianym, o zatruciu gleb 
i powietrza. Starajmy się w swo-
im otoczeniu dbać o to, co nam zo-
stało. Okres był gorący również za 
sprawą rozpędzającego się kalen-

darium wydarzeń. Od 10-lecia mo-
jej ukochanej „Małej Brennej”, przez 
ogromne sportowe i mniejsze - pa-
sterskie imprezy, po nadchodzącą 
Noc Świętojańską. Dobrze być zaję-
tym. Ale mam nadzieję, że Państwo 
znajdziecie czas na przerwę i po-
czytacie trochę o tym, co się ostat-
nimi czasy w Gminie Brenna dzieje.

  Anna Musioł
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Szanowni mieszkańcy Brennej i Górek

Informacje/Wydarzenia

Jak w czerwcu pogoda służy, rol-
nik tylko oczka mruży. Odpowied-
nia pogoda jest bardzo potrzeb-
na,  szczególnie naszym rolnikom 
na czerwcowe sianokosy, które okre-
ślane były wiosennym karnawałem. 
Jakże różnią się sianokosy, które pa-
miętają nasi ojcowie od tych dzisiej-
szych w pełni zmechanizowanych. 
Zofia Kossak pięknie opisuje cały ob-
rzęd koszenia ”(…) Kosiarze stanęli  
w rząd. Rytmicznie, jak na paradzie, 
klepią kosy, ujmują styliska, zagar-
niają tęgi pokos. Idą równym, sko-
śnym sznurem, wcinając się w ścia-
nę traw. Nazajutrz, kiedy trawa prze-
schnie, dziewczęta przewrócą pokos 
na druga stronę. Znów trzeba od-
czekać parę dni i już wszyscy pospo-
łu, spiesząc się, przeganiając wza-
jemnie, grabią suche siano, stawiają  
w kopki, z kopek na wozy i cenny 
towar jedzie do stodoły (…)”*. Za-
równo na terenie naszej gminy jak  
i w górskich miejscowościach do su-
szenia siana używano orstwi aby 
układana na nich trawa nie ciągnęła 
wilgoci z ziemi. Dzisiaj niegdyś ma-
lowniczy krajobraz kopek zamienił 
się w bale siana owinięte różnoko-
lorową folią. Podziwiamy bogactwo 
sprzętu i maszyn rolniczych uspraw-
niających prace polowe.  Tegoroczne 
upały czerwcowe sprawiły, że dosyć 
sprawnie rolnicy uporali się z siano-
kosami. Miesiąc czerwiec to najdłuż-
sze dnie i najkrótsze noce, które roz-
jaśniają swoim błyskiem świętojań-
skie robaczki. To szczytowy punkt 
wiosny – miesiąc ognia, wody. Cie-
szymy się na widok płonących watr 
w wigilię świętego Jana. To piękna 
tradycja, która pielęgnowana jest  
w naszej Gminie. Obchody Nocy 
Świętojańskiej, które rozpoczyna-
ją się od modlitwy i uroczystego po-
święcenia ognia w kościele, przeno-
szą się do Parku Turystyki i rozpo-
czynają coroczną zabawę połączoną  
z luksusową fantazją natury. Zabawę 
i swoje święto wakacji rozpoczynają 
również wszyscy uczniowie. To znak, 
że zakończył się kolejny rok szkol-
ny, wyjątkowy, a to z tego wzglę-
du, że pożegnaliśmy absolwentów 
ostatnich roczników gimnazjalnych. 

W ten sposób do historii przechodzi 
cały system edukacji szczebla gim-
nazjalnego. Korzystając z okazji pra-
gnę na ten czas rozpoczynających 
się wakacji złożyć wszystkim nauczy-
cielom i uczniom życzenia: 

Szanowni nauczyciele, 
drodzy uczniowie!

Za Wami trudy roku szkolne-
go 2018/2019, który dla nauczycieli 
był czasem intensywnej pracy, a dla 
uczniów okresem wytężonej nauki.  
W ciągu minionych dziesięciu mie-
sięcy wiele razy mogłem się prze-
konać, że placówki oświatowe w na-
szej gminie funkcjonują wyjątko-
wo sprawnie zapewniając dzieciom 
i młodzieży wysoki poziom kształ-
cenia, możliwość rozwijania zainte-
resowań oraz osiąganie sukcesów 
edukacyjnych, sportowych i arty-
stycznych. To cieszy i napawa dumą.  
Z okazji rozpoczynających się wa-
kacji zarówno nauczycielom, jak  
i uczniom życzę udanego i bezpiecz-
nego wypoczynku. Niech wszystkie 
zaplanowane latem wyjazdy oka-
żą się wielką, wakacyjną przygodą, 
a równie wspaniale niech mija Wam 
wolny czas spędzany w naszej pięk-
nej gminie! 

Dynamiczna czerwcowa pogo-
da była też odzwierciedleniem wielu 
wydarzeń kalendarza zarówno tego 
sakralnego jak i kulturalno-sporto-
wego, które odbyły się na terenie 
całej naszej Gminy. Wspomnę tyl-
ko o Święcie Zesłania Ducha Świę-
tego – dawcy darów Bożych i pięk-
nej tradycji smażenia jajecznicy, któ-
rą nieprzerwalnie od lat pielęgnu-
je agroturystyka „U Gazdy” w Bren-
nej Leśnicy. O barwnych procesjach 
Bożego Ciała, które przy wtórze or-
kiestry w rytmach śpiewu i modlitwy 
przeszły ulicami naszej gminy. War-
to również odnotować fakt najwięk-
szej imprezy rowerowej, która od-
była się 16 czerwca. Na terenie gmi-
ny gościliśmy ok. 700 dorosłych ro-
werzystów i prawie 100 dzieciaków, 
którzy wystartowali w piątym Bike 
Atelier – MTB Maratonie Górskim. 
Najdłuższa trasa dla dorosłych wy-

niosła 45 km. Wszystkim uczestni-
kom, kibicom, sponsorom serdecz-
nie dziękujemy.  Swoje dziesięcio-
lecie istnienia i działalności święto-
wał nasz Dziecięcy Zespół Regional-
ny „Mała Brenna”, któremu serdecz-
nie gratulujemy. Wspomnę również 
o udanym Pikniku pod Buczem połą-
czonym z pierwszymi w historii ob-
chodami Ludowego Klubu Sporto-
wego „Spójnia” w Górkach Wielkich, 
który świętował 70-lecie powstania.  
O pozostałych, równie ciekawych 
wydarzeniach przeczytacie na dal-
szych stronach tego wydania Wieści. 
Wiele spraw udało się również zreali-
zować  z zakresu działań gospodar-
czo-inwestycyjnych. Niektóre tema-
ty inwestycyjne są w trakcie realiza-
cji. Wszyscy z utęsknieniem czekamy 
na zakończenie prac planistycznych 
dla całego obszaru Górek i  zagospo-
darowania rejonu góry Kotarz. Pla-
nowane inwestycje ponaglają i z nie-
cierpliwością czekają na realizację. 
Kończąc pragnę wspólnie z małżon-
ką życzyć wszystkim Państwu bez-
piecznych, udanych wakacji i miłe-
go urlopu. 

Jerzy Pilch 

Wójt Gminy Brenna

*„Rok Polski” Zofia Kossak, 2017 r., str. 91” 
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Dobrze się żyje w Gminie Brenna
Atrakcyjne warunki życia w Gór-

kach i Brennej sprawiają, że do obu 
tych miejscowości przeprowadza 
się spora grupa mieszkańców du-
żych miast śląsko-zagłębiowskiej 
aglomeracji. Jednocześnie z ankie-
towych badań wynika, iż mieszkań-
cy Gminy Brenna są zdania, że ich 
warunki do życia są nie tylko dobre, 
ale i systematycznie się poprawiają.

Według danych z początku maja 
Gmina Brenna liczy obecnie 11038 
mieszkańców (5632 kobiet i 5406 
mężczyzn), z czego 6136 mieszka  
w Brennej, 4070 w Górkach Wiel-
kich i 832 w Górkach Małych.  
W porównaniu z rokiem 2010 licz-
ba mieszkańców Gminy Brenna 
zwiększyła się o tysiąc osób, czy-
li aż o 10 procent. To duży skok de-
mograficzny, który jest wynikiem 
migracji do Górek i Brennej miesz-
kańców wyludniających się miast 
śląsko-zagłębiowskiej aglomera-
cji. Najwięcej nowych mieszkańców 
przybyło do Gminy Brenna z takich 
miast jak Wodzisław Śląski, Jastrzę-
bie-Zdrój, Rybnik, Mikołów, Dąbro-
wa Górnicza i Sosnowiec. To duże 
zainteresowanie Brenną i Górkami 
ze strony mieszkańców miast Gór-
nego Śląska i Zagłębia Dąbrowskie-
go zauważyli również organizato-
rzy majowego Europejskiego Kon-
gresu Gospodarczego w Katowi-
cach, którzy wójta Gminy Brenna 
Jerzego Pilcha zaprosili do udzia-
łu w panelu dyskusyjnym poświę-
conym kwestiom demografii i wy-
ludniania się miast. - Rozmawiali-
śmy o tym, że w Polsce, podobnie jak 
w większości krajów europejskich, 
nasila się proces wyludniania miast, 

których mieszkańcy wybierają życie 
w mniejszych i spokojniejszych miej-
scach. Gmina Brenna jest doskona-
łym przykładem miejscowości, któ-
ra budzi duże zainteresowanie wśród 
mieszkańców miast chcących zmie-
nić miejsce zamieszkania. W naszym 
przypadku zjawisko to korzeniami 
sięga jeszcze lat 60-tych ubiegłego 
wieku, kiedy to w Brennej i Górkach 
mieszkańcy śląskich miast budowa-
li domki letniskowe, domy z pokoja-
mi do wynajęcia czy tak zwane dru-
gie domy. Jednak w ostatnich dwóch 
dekadach osiedlanie się na stałe  
w naszej gminie mieszkańców ślą-
skich oraz zagłębiowskich miast zde-
cydowanie przybrało na sile. Górki  
i Brenna mają liczne atuty przycią-
gające nowych mieszkańców. Z jed-
nej strony to atrakcyjne położenie 
nad górską rzeką i u stóp Beskidów,  
a z drugiej dobra komunikacja z du-
żymi ośrodkami miejskimi, bogata 
oferta aktywnego spędzania wolne-
go czasu oraz dobra baza oświato-
wa. Ważne są również nasze walo-
ry przyrodnicze i turystyczne – mówi 
wójt Jerzy Pilch. Dodaje on, że kie-
rowany przez niego samorząd ma 
świadomość, iż napływ nowych 
mieszkańców nie tylko będzie trwał, 
ale może się jeszcze nasilić. Stąd też 
gminne władze tak dużo starań po-
święcają  rozbudowie sieci wodocią-
gowo-kanalizacyjnej, modernizacji 
infrastruktury drogowej czy proeko-
logicznym inwestycjom. - Zdajemy 
sobie sprawę, że za kilka czy kilka-
naście lat mieszkańców Górek i Bren-
nej będzie jeszcze więcej niż obecnie. 
Jeżeli nie chcemy dopuścić do obni-
żenia jakości i komfortu życia, musi-

my inwestować w szeroko rozumia-
ną infrastrukturę oraz dbać o czyste 
środowisko – podkreśla wójt Jerzy 
Pilch.

Przeprowadzone pod koniec 
2017 roku badanie ankietowe do-
tyczące opinii mieszkańców Gmi-
ny Brenna na temat jakości życia 
pokazały, że jego poziom ocenia-
ny jest wysoko, a ocena ta ma ten-
dencję wzrostową. Na przykład bli-
sko 44 procent mieszkańców gmi-
ny (o niemal 16 procent więcej niż 
5 lat wcześniej) za dobry uznało po-
ziom ochrony przyrody i stan śro-
dowiska naturalnego. W przypad-
ku dostępności przedszkoli, ich sta-
nu technicznego oraz oferty eduka-
cyjnej ocen dobrych było niemal 60 
procent (o blisko 20 procent więcej, 
niż w 2012 roku), a w przypadku do-
stępności i poziomu szkół ocen do-
brych było aż 66 procent (o ponad 
11 procent więcej, niż pięć lat wcze-
śniej). Słabiej w ankietowych bada-
niach wypadła ocena stanu chod-
ników, oświetlenia ulicznego, sie-
ci wodociągowej i kanalizacyjnej. 
Tu dobrych ocen było 25 procent 
(o 12,5 procent więcej niż w 2012 
roku). - Wiemy, że w tym względzie 
oczekiwania naszych mieszkańców 
są duże i staramy się wychodzić im 
naprzeciw, nie żałując ani pieniędzy 
z budżetu gminy, ani energii na po-
zyskiwanie zewnętrznych funduszy. 
Ale musimy pamiętać, że tego typu 
inwestycje komunalne są naprawdę 
bardzo kosztowne i dlatego ich reali-
zacja siłą rzeczy musi być rozłożona  
w czasie – mówi wójt Jerzy Pilch.

  S.Horowski

Reklama w miesięczniku „Wieści znad Brennicy” 
1/8 strony – 50zł netto, ¼ strony – 100 zł netto,
½ strony – 200 zł netto, 1 strona – 400zł netto

10gr/szt. netto – wkładki, ulotki do gazety
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Dofinansowanie ważnego remontu

Blisko dwa miliony zł dofinan-
sowania otrzymała Gmina Brenna 
z Europejskiego Funduszu Rolnego 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiej-
skich. Pieniądze te zostaną prze-
znaczone na przebudowę ważnej 
gminnej drogi – ulicy Skoczowskiej 
i Stary Dwór w Górkach Wielkich.

Uroczyste podpisanie umowy 
na dofinansowanie drogowego re-
montu miało miejsce w Sali Ko-
lumnowej Urzędu Marszałkowskie-
go w Katowicach. Obecny był mar-
szałek województwa śląskiego Ja-
kub Chełstowski, a dokument pod-
pisali członek Zarządu Wojewódz-
twa Śląskiego Michał Woś oraz wójt 
Gminy Brenna Jerzy Pilch. Zgodnie 
z zawartą umową samorząd Gmi-
ny Brenna otrzyma 1 950 548 zł na 
modernizację 0,5 kilometra gmin-
nej ulicy Skoczowskiej i Stary Dwór 
w Górkach Wielkich. Zakres prze-
widzianych robót to nie tylko kom-
pleksowy remont drogowy, ale mię-
dzy innymi także przebudowa sie-
ci energetycznej i teletechnicznej. 
- Ciąg ulicy Skoczowska i Stary Dwór 
to ważna droga na komunikacyjnej 
mapie naszej gminy gdyż obsługu-
je strefę przemysłowo-gospodarczą,  
w której funkcjonuje kilkanaście firm 
i korzystają z niej ciężkie pojazdy, 
więc przebudowa musi być zrobiona 
bardzo solidnie. Ale dobry stan tej in-
frastruktury leży nam na sercu jesz-
cze z innych powodów. Prowadzi ona 
do „Dworu Kossaków”, który odwie-
dzają liczni turyści, jest więc w pew-
nym sensie wizytówką naszej gmi-
ny i powinna być w jak najlepszym 
stanie. A na końcu tej ulicy znajdu-
ją się zabudowania dawnej stanicy 
harcerskiej Aleksandra Kamińskiego, 
dla której szukamy inwestora, więc 
dobry dojazd będzie w tych poszu-
kiwaniach atutem – mówi wójt Je-
rzy Pilch. Dodaje on, że kierowane 
przez niego samorządowe władze 
o remoncie tej drogi myślały już  
w poprzedniej kadencji, ale z uwagi 
na znaczne koszty, które mocno ob-
ciążyłyby gminną kasę, szukały ze-
wnętrznego dofinansowania tego 

zadania. Sztuka się udała i teraz bę-
dzie można drogową modernizację 
zrealizować przy mniejszym udzia-
le własnych funduszy. To, ile Gmina 
Brenna będzie musiała do tej inwe-
stycji dołożyć z własnego budżetu 
okaże się po przetargu. - Zaraz po 
podpisaniu umowy zaczęliśmy przy-

gotowywać procedurę przetargową 
dotyczącą tego zadania i mamy na-
dzieję, że po wakacjach uda się wy-
łonić jego wykonawcę. Na realizację 
tej inwestycji mamy dwa lata – mówi 
wójt Jerzy Pilch.

 
  S.Horowski
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Ulica Harcerska jak nowa
Zakończył się remont na-

wierzchni ulicy Harcerskiej w Gór-
kach Wielkich. Była to wspólna in-
westycja Gminy Brenna oraz Lasów 
Państwowych.

Prace drogowe na ulicy Harcer-
skiej trwały trzy miesiące, od po-
czątku marca do początku czerw-
ca, a wykonała je firma Kamrat ze 
Studzionki. W ramach moderniza-
cji najpierw usunięto dotychczaso-
wą nawierzchnię, potem wyprofilo-

wano podłoże drogi oraz wykona-
no stabilizację jej podbudowy, a na 
koniec położono nową nawierzch-
nię z asfaltobetonu. Remont objął 
83 metry ulicy Harcerskiej, a koszt 
tego zadania to 76 310 zł. Co waż-
ne, pieniądze na ten cel pochodzi-
ły nie tylko z budżetu Gminy Bren-
na. Zadanie to wsparło bowiem fi-
nansowo Państwowe Gospodar-
stwo Leśne Lasy Państwowe, prze-
kazując na ten cel 45,7 tysiąca zł, 

czyli 60 procent łącznych kosztów. 
- Ta inwestycja to przykład bardzo 
dobrej współpracy dwóch publicz-
nych podmiotów – Lasów Państwo-
wych i naszego samorządu. Cieszy 
mnie, że udało się poprawić jakość 
kolejnej drogi w naszej gminie i dzię-
kuję Lasom Państwowym za znaczą-
cy udział w tym zadaniu – mówi wójt 
Gminy Brenna Jerzy Pilch.

 
  S.Horowski

Nowy sprzęt brygady remontowo-drogowej
Brygada remontowo-drogowa 

Zakładu Budżetowego Gospodar-
ki Komunalnej wzbogaciła się o ko-
lejny, bardzo potrzebny o tej porze 
roku, sprzęt. Jest nim kosiarka hy-
drauliczna, która umożliwia szyb-
sze od tradycyjnego koszenie oraz 
sprawniejsze przemieszczanie się  
z miejsca jednej pracy do drugiej.

Brygada remontowo-drogo-
wa Zakładu Budżetowego Gospo-
darki Komunalnej powstała w po-
przedniej kadencji samorządu, je-
sienią 2015 roku. Początkowo liczy-
ła trzech pracowników, obecnie jest 
ich sześciu. Zwiększenie zatrudnie-
nia było związane ze wzrostem cią-
żących na brygadzie obowiązków. 

- Brygada została utworzona z uwa-
gi na fakt, że szeroko rozumianych 
potrzeb remontowo-drogowych było 
na terenie gminy bardzo dużo. Mię-
dzy innymi myślę tu o udrożnianiu 
cieków wodnych. Po dużych opadach 
deszczu z reguły był z tym problem,  
a nasza brygada jest zawsze pod ręką 
i reaguje bardzo szybko. Zdecydowa-
nie poprawiła się też nasza dyspozy-
cyjność. To znaczy kiedy mamy zgło-
szenie o problemie, to możemy na-
tychmiast działać. Inne zadania bry-
gady to zimowe utrzymanie dróg, 
wykaszanie poboczy dróg gminnych, 
a od ubiegłego roku, w ramach zlece-
nia, również poboczy dróg powiato-
wych. Na jej barkach spoczywa tak-

że koszenie trawy na „zielonych pla-
żach” w Górkach oraz przy ścieżkach 
rowerowych na wałach Brennicy – in-
formuje wójt Gminy Brenna Jerzy 
Pilch. Dodaje on, że zimą brygada 
remontowo-drogowa odpowiada 
za odśnieżanie całych Górek. Obec-
nie dysponuje ona nowym, bardzo 
przydatnym urządzeniem do wyka-
szania traw. - W ubiegłym roku, ma-
jąc na względzie kwestie związane  
z zimowym utrzymaniem dróg, kupi-
liśmy wielozadaniowy nośnik narzę-
dzi Unimog, który został zaopatrzony 
w pług śnieżny oraz piaskarkę na sól. 
Uznaliśmy jednak, że byłoby szkoda, 
aby tak dobry pojazd pracował jedy-
nie zimą. Dlatego zrodził się pomysł 
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kupienia kosiarki hydraulicznej, któ-
ra nie tylko pozwala pełniej wykorzy-
stać nasz wielozadaniowy nośnik na-
rzędzi, ale również umożliwia szyb-
sze koszenie i szybsze przemiesz-
czanie się z jednego miejsca pracy 
do drugiego. Kosiarka przeszła już 
pierwsze testy i jesteśmy zadowole-
ni z tego, jak funkcjonuje – mówi Ro-
bert Rymorz, dyrektor Zakładu Bu-
dżetowego Gospodarki Komunal-
nej. Pytany o to, jakie są plusy ist-
nienia brygady remontowo-dro-
gowej w porównaniu z poprzednią 
sytuacją, gdy za wykaszanie odpo-
wiadały prywatne firmy, z którymi 
zawierano umowy, odpowiada, że 
największy atut to niezależność. - 
Nie musimy czekać na to, kiedy wska-
zane przez nas tereny znajdą się  
w grafiku prac danej firmy tylko robi-

my to według swojego planu, a jed-
nocześnie jesteśmy bardziej elastycz-
ni. To znaczy, jeżeli gdzieś trzeba wy-
kosić nieco więcej, niż pierwotnie za-
kładano, to po prostu jest to robione 

– wyjaśnia dyrektor Robert Rymorz.  

  S.Horowski 

Informacja o rozstrzygnięciu naboru wniosków 
na dofinansowanie wykonania OZE 

15 maja 2019 r. nastąpiło długo 
oczekiwane rozstrzygnięcie kon-
kursu organizowanego przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Ślą-

skiego (nabór nr RPSL.04.01.03-
IZ.01-24-199/17), w ramach które-
go Gmina Brenna złożyła wniosek 
o dofinansowanie realizacji projek-
tu pn.: Poprawa jakości powietrza 
poprzez zwiększenie udziału OZE 
w wytwarzaniu energii na terenie 
Gminy Brenna.

Do dofinansowania wybrane 
zostały 4 projekty na łączną kwo-
tę ponad 147 mln zł. Są to projekty 
przygotowane przez Związek Gmin  
i Powiatów Subregionu Zachodnie-
go (projekt obejmuje 10 gmin: Go-
dów, Marklowice, Pszów, Rydułto-
wy, Wodzisław Śląski, Krzyżanowi-
ce, Racibórz, Żory, Jastrzębie Zdrój, 
Rybnik), Gminę i Miasto Czerwion-
ka Leszczyny (1 gmina), Związek 
Międzygminny ds. Ekologii w Żyw-
cu (projekt obejmuje 10 gmin: Gilo-
wice, Jeleśnia, Koszarawa, Lipowa, 

Milówka, Radziechowy-Wieprz, Raj-
cza, Ujsoły, Żywiec i Łodygowice),  
a także partnerski projekt Gminy 
Zawiercie (podregion sosnowiec-
ki - 6 gmin: Irządze, Łazy, Poręba, 
Szczekociny, Zawiercie, Sosnowiec).

Nasz projekt pn.: Poprawa jako-
ści powietrza poprzez zwiększenie 
udziału OZE w wytwarzaniu ener-
gii na terenie Gminy Brenna, zna-
lazł się na liście projektów rezerwo-
wych. W ramach ww. naboru wnio-
sków do Urzędu Marszałkowskiego 
wpłynęło łącznie 125 projektów, co 
10-krotnie przekroczyło dostępną 
pulę środków finansowych zapla-
nowanych w konkursie.

  UG Brenna

Wyniki naboru:
https://rpo.slaskie.pl oraz www.brenna.org.pl 
 
Dodatkowe informacje są dostępne pod poniższym linkiem:
https://www.slaskie.pl oraz www.brenna.org.pl
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Świadczenie „500+” i  „300+”
ŚWIADCZENIE 500+  na nowych 

zasadach od 1 lipca 2019 r.
Od 1 lipca 2019 r. świadczenie 

wychowawcze (tzw. 500+) obej-
mie wszystkie dzieci do 18 roku ży-
cia bez względu na dochód rodzi-
ny. Prawo do świadczenia w nowym 
okresie zasiłkowym 2019/2021       
będzie ustalone do końca 31 maja 
2021 roku.

Proszę pamiętać o konieczności 
złożenie wniosku ( już od lipca), gdy 
chcesz:

- kontynuować pobieranie 
świadczenia 500+ na dane dziecko,

- ubiegać się o świadczenie na 
dziecko, na które aktualnie nie jest 
pobierane świadczenie z Programu.

Aby uzyskać prawo do świad-
czenia wychowawczego na pierw-
sze dziecko (na które obecnie nie 
pobiera się świadczenie) na no-
wych zasadach należy złożyć wnio-
sek  w okresie:

- od 1 lipca do 30 września br. 
(wówczas świadczenie zostanie wy-
płacone  z wyrównaniem od lipca 
2019 roku),

- natomiast  wniosek  złożony po 
30 września br., świadczenie będzie 
przysługiwać od miesiąca złożenia 
wniosku (bez wyrównania).

Przyznanie świadczenia 
wychowawczego nie wymaga 

wydania decyzji
Wnioskodawca otrzymuje in-

formację, która zostanie przeka-
zana na wskazany we wniosku ad-
res poczty elektronicznej - o ile zo-
stał wskazany. Jeżeli adres pocz-
ty elektronicznej nie został umiesz-
czony we wniosku, informację moż-
na odebrać osobiście w siedzi-
bie GOPS. Nieodebranie informacji  
o przyznaniu świadczenia nie 
wstrzymuje wypłaty świadczenia.

Na stronie internetowej Urzędu 
Gminy Brenna (zakłada aktualności) 
zostały umieszczone podstawowe 
informacje, z którymi prosimy się 
zapoznać.

Przyjmowanie wniosków: 
- od 1 lipca wyłącznie za pomocą 

systemów elektronicznych (banko-
wość elektroniczna, empatia, PUE 
ZUS),

- od 1 sierpnia: elektronicznie 
oraz drogą tradycyjną czyli wniosek 
papierowy (można dostarczyć oso-
biście, za pośrednictwem poczty).

Ze względu na objęcie progra-
mem szerszej liczby dzieci, a co za 
tym idzie nominalnie większej licz-
by zainteresowanych, odwiedzają-
cych placówkę zachęcamy do prze-
syłania wniosków za pomocą sys-
temów elektronicznych (korzyści: 
wcześniejszy i o miesiąc wydłużo-
ny czas składania wniosku, a co za 
tym  przesłanie dokumentu można 
dokonać między innymi przez sys-
tem bankowy o każdej porze i przez 
7 dni w tygodniu, nie przestrzega-
jąc godzin urzędowania GOPS, brak 
oczekiwania w kolejkach).

„DOBRY START” (300+) 
Podobnie jak w ubiegłym roku 

kontynuowany jest rządowy pro-
gram, który ma na celu  na częścio-
we pokrycie wydatków związanych 
z rozpoczęciem roku szkolnego  
w wysokości 300 zł. 

Program nie jest uzależniony od 
dochodów.

Wnioski podobnie jak w przy-
padku świadczeń 500+ można skła-
dać od lipca wersji elektronicznej, 
w sierpniu wersja papierowa.

Bliższe informacje znajdują 
się na internetowej stronie Urzę-
du Gminy Brenna (zakładka : stre-
fa mieszkańca > jednostki organi-
zacyjne > Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej > Program Dobry Start 
300+).

Zachęcamy do składania wnio-
sków na świadczenia już od 1 lip-
ca za pomocą systemów elektro-
nicznych.

  GOPS Brenna
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Wyróżnienie dla „Manufaktury Smaku”

Kapituła konkursu Osobowość 
Ziem Górskich przyznała firmie 
„Manufaktura Smaku” z Brennej no-
minację do tytułu „Mały przedsię-
biorca ziem górskich”.

Konkurs Osobowość Ziem Gór-
skich organizuje Zarząd Stowarzy-
szenia Koalicja Marek Ziem Górskich 
z siedzibą w Żywcu. Mogą do nie-
go być zgłaszane te osoby fizyczne, 
organizacje pozarządowe i przed-
siębiorstwa z terenu Polski, Słowa-
cji oraz Czech, które swoją działal-
nością przyczyniły się do rozwoju  
i promocji ziem górskich. W tym 
roku nominację w kategorii „Mały 
przedsiębiorca ziem górskich” 
otrzymała „Manufaktura Smaku” 
Izabeli Greń z Brennej. „Manufaktu-
ra Smaku” to znajdująca się w cen-
trum Brennej cukiernia, lodziarnia 
oraz pracownia czekolady, w tym 
pralinek z logo Brennej. - Wszystkie 
nasze produkty powstają tutaj, na 
miejscu, wykorzystujemy przy tym 
bardzo dobre, wysokiej jakości i czę-
sto lokalne produkty, takie jak wiej-
skie jajka czy ser z pobliskiej mleczar-
ni, owoce , zioła z naszego ogród-
ka. Zapewniam, że nie oszczędzamy 
na jakości żadnego składnika. I bar-
dzo cieszy nas to, że choć konkuren-
cyjne wyroby wielkich, spożywczych 
koncernów, siłą rzeczy są tańsze, to 
jednak mamy naprawdę duże grono 

wiernych klientów, którzy doceniają 
wysoką jakość – mówi Izabela Greń, 
właścicielka i twórca „Manufaktury 
Smaku”. Z cukiernictwem jest zwią-
zana od ponad 20 lat. Jej biznesowa 
przygoda z szeroko rozumianymi 
słodkościami zaczęła się od czeko-
lady, ciast i torów, a następnie po-
szerzyła o rzemieślnicze lody. Dzi-
siaj czekolady i pralinki Izabeli Greń 
kupić można w „Manufakturze Sma-
ku”, ale mają one również klientów 
firmowych, dla których wykonywa-
ne są czekoladowe upominki, któ-
re wędrują potem po całej Polsce.  
W „Manufakturze smaku” pralinki  
z logo Brennej szczególnie chętnie 
kupują odwiedzający Gminę Bren-
na turyści. - Nie ukrywam, że no-
minowanie mojej firmy w konkursie 
Osobowość Ziem Górskich do tytułu 
„Mały przedsiębiorca ziem górskich” 
było wyjątkowo miłym zaskocze-
niem. To bardzo budujące, że naszą 
działalność docenił zarówno samo-
rząd Gminy Brenna zgłaszając „Ma-
nufakturę Smaku” do tego konkursu, 
jak i konkursowa kapituła przyznając 
wspomnianą nominację – mówi Iza-
bela Greń.

Wójt Gminy Brenna Jerzy Pilch 
nie kryje satysfakcji z faktu, że to 
już trzecia firma z terenu tej gmi-
ny, która odnosi sukces w konkur-
sie Osobowość Ziem Górskich. - Cie-

szę się bardzo, że mały przedsiębior-
ca, który przez swoje wyroby promuje 
naszą gminę, został doceniony przez 
konkursową kapitułę. To z pewnością 
duży prestiż i duże osiągnięcie tej fir-
my. Ten przykład dobitnie pokazu-
je, że w naszej gminie nie tylko sama 
turystyka, ale również szeroko ro-
zumiana branża turystyczna ma się 
bardzo dobrze. To ważne, bo dzisiaj 
turyści czy wczasowicze są wyma-
gający i oprócz ciekawych tras oraz 
pięknych widoków oczekują również 
innych, w tym gastronomicznych 
atrakcji. I u nas takie znajdują – pod-
kreśla wójt Jerzy Pilch.   
    

           S.Horowski

27 lat współpracy z Baiersdorf
W tym roku mija 27 lat współ-

pracy  pomiędzy gminą Brenna  
i niemieckim miastem Baiersdorf. 

Wszystko rozpoczęło  się od 
współpracy góreckiej Ochotniczej 
Straży Pożarnej z tamtejszą jed-
nostką strażacką. Nasza gmina na 
początku transformacji ustrojowej  
w Polsce otrzymała w podarun-
ku kilka wozów strażackich, które 
służyły nam przez wiele lat , a te-
raz można je oglądać w powstają-
cym muzeum w Chlebowej Cha-
cie. Współpraca owocowała wielo-
ma wizytami w Niemczech, często 

również gościliśmy różne delegacje 
u nas. I właśnie końcem maja odby-
ła wizyta   członków stowarzyszenia 
„Witaj Brenna”  z jej szefem Karlem 
Heinzem Peppelem na czele. Wójt 
gminy Brenna Jerzy Pilch zaprosił  
gości do Agroturystyki „U Gazdy” na 
Malince, gdzie przy śpiewie kape-
li „Maliniorze” i dobrym góralskim 
jedzeniu miło spędziliśmy czas. 
Podczas spotkania Pan Karl Heinz 
wspominał zmarłego niedawno gó-
reckiego strażaka Tadeusza Madzię 
, który był pionierem współpracy 
polsko-niemieckiej. Na nasze ręce 

złożył wyrazy współczucia rodzinie 
zmarłego. 

 Nie mogło oczywiście zabraknąć  
wizyty w Beskidzkim Domu Zielin 
„Przytulia” , który wywarł ogromne 
wrażenie na zwiedzających. Do gu-
stu szczególnie przypadły im breń-
skie herbatki ziołowe. Bardzo dzię-
kujemy Darkowi Naczyńskiemu, na-
szemu mieszkańcowi, którego los 
„rzucił” właśnie do Baiersdorfu, za 
przygotowanie tej wizyty i pomoc 
w jej realizacji. 

      KM
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Projekt: Dobry start w edukację!
„Dobry start w edukację!” to pro-

jekt, który Gmina Brenna realizuje 
od marca 2018r. i na który otrzyma-
ła dofinansowanie ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Śląskiego na lata 2014-
2020. 

Pozyskane środki pozwoli-
ły na utworzenie w roku szkolnym 
2018/2019 nowego oddziału przed-
szkolnego w Szkole Podstawowej 
nr 1 w Brennej, przy ul. Góreckiej 
224, a także na wykonanie placu za-
baw oraz realizację dla dzieci zajęć 
dodatkowych z dogoterapii oraz ar-
teterapii. Nowy oddział przedszkol-
ny został również w pełni wyposa-
żony w meble, materiały i pomoce 
dydaktyczne oraz sprzęt multime-
dialny, a przez 12 miesięcy zapew-
niono finansowanie kosztów za-
trudnienia 2 nauczycielek i woźnej 
oddziałowej.

Dodatkowym elementem pro-
jektu była możliwość prowadzenia 

szkoleń dla nauczycielek wycho-
wania przedszkolnego pracujących 
w Szkole Podstawowej nr 1 w Bren-
nej. Wszystkie szkolenia zakończy-
ły się w kwietniu br., a ich realizacja 
umożliwiła wzbogacenie warsztatu 
pracy nauczycielek, a także rozwój 
kompetencji w zakresie pedagogiki 
specjalnej

Realizacja projektu, którego pla-
nowane zakończenie przypada na 
sierpień 2019r., powoli dobiega 
końca. 

W czerwcu br. zakończyły się 
wszystkie zajęcia dodatkowe dla 
dzieci. 06.06.2019r. odbyło się uro-
czyste wręczenie prac ceramicz-
nych wykonanych przez przed-
szkolaki w ramach zajęć z artetera-
pii. Natomiast w ostatnim dniu za-
jęć czyli 11.06.2019r., dzieci otrzy-
mały dyplomy Małego Artysty.  
W dniu 04.06.2019r. zakończyły się 
zajęcia z terapii kontaktowej z wy-
korzystaniem psa (dogoterapia). 
Dzieci otrzymały pamiątkowe dy-

plomy, miały również możliwość 
pożegnania Pana Krystiana i jego 
psa.

Oba rodzaje zajęć znalazły wśród 
naszych przedszkolaków swoich 
miłośników, dostarczyły dzieciom 
wiele radości, a przede wszystkim 
pozytywnie wpływały na ich roz-
wój. 

Całość zaplanowanych w projek-
cie „Dobry start w edukację!” zadań, 
pozwoliła na zwiększenie dostępu 
do wysokiej jakości edukacji przed-
szkolnej na terenie Gminy Brenna. 
Dziękujemy zatem wszystkim za ak-
tywny udział, a osobom zaangażo-
wanym w jego realizację, za pomoc 
i wsparcie naszych działań.

Szczegółowe informacje o pro-
jekcie, w tym zdjęcia z realizacji 
projektu, dostępne są na stronie 
Gminy Brenna, w zakładce Środki 
zewnętrzne.

  UG Brenna
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Imprezy gmin partnerskich Brenna - Písečná 

Drużyna dziękuje wszystkim 
za sms - y, dzięki   którym  zosta-
liśmy  III  najlepszą drużyną roku 
w Województwie Śląskim.

W kwietniu MDP przy OSP Bren-
na Leśnica wzięła udział w Plebiscy-
cie  organizowanym przez gazetę 
- Dziennik Zachodni,  na najlepszą 
Młodzieżową Drużynę Pożarniczą 
w województwie Śląskim. Głoso-
wanie trwało do 29.04.2019r do go-
dziny 22.00.   Do rywalizacji zgłosi-
ło się około 61 drużyn z całego wo-
jewództwa Śląskiego. Nasza druży-
na startowała z ostatniego miejsca. 
Dzięki zaangażowaniu całej  jed-
nostki OSP Brenna Leśnica na cze-
le z prezesem  i opiekunem drużyny 
oraz pani Dyrektor SP-1 w Brennej, 
bardzo szybko dotarliśmy do trójki 
najlepszych. W rezultacie plebiscyt 
zakończyliśmy na trzecim miejscu.  

 A teraz coś o nas.
MDP przy OSP Brenna Leśni-

ca, powstała w marcu 2017r.. Na-

sza drużyna była drużyną miesza-
ną. Składała się z 15 chłopców i 7 
dziewcząt w wieku od 7-11 lat . Po-
czątki były trudne. Nikt nie wierzył 
ze damy radę. Jednak dzięki zaufa-
niu rodziców, wielkim zaangażowa-
niu opiekuna i dzieci , prezesa OSP 
Brenna Leśnica oraz naszym dru-
hom strażakom pokonaliśmy wszel-
kie niedogodności i młodzieżówka 
działa. Z roku na rok jest lepiej. Na-
szą działalnością promujemy rów-
nież Gminę. 14. 04.2018r  do na-
szej drużyny wstąpiło 8 kandydatek 

w wieku powyżej 10 lat i czwórka 
młodszych dzieci w wieku  od 7-9 
lat . Zwiększyła się nam ilość człon-
ków z 22 do  34.  Dwoje dzieci  ode-
szło, więc MDP w zeszłym roku li-
czyła  32 członków. Mogliśmy utwo-
rzyć już 2 niezależne drużyny- MDP 
chłopców / 13 / i MDP dziewcząt 
/13 /   i  wdrażać sześcioro  młod-
szych do zajęć. Dziewczyny miały 
bardzo mało czasu na przygotowa-
nie się do zawodów , które odbyły 
się 26.06. 2018 .  Dały radę.  Wspar-
ciem w przygotowaniu do zawo-

MDP Brenna Leśnica - dziękuje…

W dniu 01.06.2019 r. w partner-
skiej Gminie Písečná (Czechy) odby-
ła się impreza „Přeshraniční olympi-
áda spolků”, w której uczestniczyły 
dzieci wraz z opiekunami ze Szko-
ły Podstawowej nr 2 w Brennej.  
W trakcie imprezy odbywały się za-
bawy animacyjne dla dzieci, a tak-
że zawody sportowe „na wesoło”  
z udziałem zawodników z kilku dru-
żyn, w tym także drużyny z Brennej.  

Natomiast 05.06.2019r. przy 

Szkole Podstawowej nr 2 w Brennej 
odbyła się impreza transgraniczna 
„Mali Odkrywcy”, w której uczestni-
czyły dzieci z SP nr 2 w Brennej wraz 
z nauczycielami oraz ze Szkoły Pod-
stawowej z Písečná wraz z opieku-
nami. W trakcie imprezy odbywały 
różnego rodzaju gry i zawody spor-
towe dla dzieci, strzelanie z łuku, 
malowanie na łonie natury, malo-
wanie buziek oraz mini disco. 

Obie imprezy są efektem współ-

pracy transgranicznej nawiązanej 
w ramach projektu „Brenna Píse-
čná – wspólny start” współfinanso-
wanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego 
– Program Interreg V-A Republika 
Czeska-Polska i budżetu państwa 
RP w ramach Funduszu Mikropro-
jektów Euroregionu Śląsk Cieszyń-
ski - Těšínské Slezsko.

  UG Brenna
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dów byli : prezes OSP Brenna Leśni-
ca - druh Bogusław Gruszczyk, dru-
howie: Wojtek Pilch,  Patryk Moska-
ła, Zdzisław Tarasewicz, Irek Moska-
ła, Piotr Bojda ,Łukasz Pszczółka

Nasze osiągnięcia w zeszłym 
roku  to:

02.03.2018 r. Szymon Cieślar za-
jął III miejsce w Gminnym Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej. 

23.06.2018 r. MDP dziewczyny 
I miejsce; MDP chłopcy II  miejsce  
w Gminnych Zawodach Pożarni-
czych 

23.06.2018 r. MDP chłopcy II  
miejsce w Gminnych Zawodach Po-
żarniczych

15.09.2018 r. MDP dziewczyny 
11 miejsce na 30 drużyn w Powiato-
wych Zawodach Pożarniczych

Dzięki naszemu prezesowi 
młodzieżówka mogła wyjechać 
11.09.2018r. na wycieczkę do Za-
toru, na którą zaprosiliśmy rów-
nież MDP- Centrum i MDP – Górki

.27.06.2018r. 
Przedstawiciele MDP wspólnie  

z przedstawicielami OSP wzięli 
udział w przekazaniu naszej jedno-
stce sprzętu medycznego ufundo-
wanego przez Ministerstwo Spra-
wiedliwości.

10.12.2018 odbyło się podsumo-
wanie naszej działalności spotka-
niem,  na którym członkowie MDP 
zostali obdarowani drobnymi upo-
minkami mikołajkowymi ufundo-
wanymi przez naszą jednostkę.

Oprócz spotkań ze starszy-
mi członkami MDP, odbywają się 
zajęcia z młodszymi.  Są to zaję-
cia sprawnościowe na sali gimna-
stycznej w SP1 Leśnica. W tym roku 
członkowie drużyny  zorganizowali 
spotkanie dla rodziców połączone  
z prezentacją na temat  „ Pożar 
-przyczyny  i zapobieganie”,  bra-
li  czynny udział w Wielką Sobotę 
w warcie przy grobie w Brennej Le-
śnicy w  Kościele św. Jana Nepomu-

cena, najstarsi wzięli udział w ma-
newrach ratowniczych, do których 
zostali przygotowani przez Łukasz 
Pszczółkę. Mamy również swoją kro-
nikę, którą prowadzi druhna Noemi 
Kozłowska z opiekunem drużyny 
Krystyną Tarasewicz.  Kronika zosta-
ła wysłana we wrześniu na Ogólno-
polski Konkurs Kronik. W nagrodę 
druhna Noemi  została mianowana 
przez Prezesa Głównego Związku 
OSP RP Waldemara Pawlaka na kro-
nikarza MDP przy OSP Brenna Le-
śnica, oraz obdarowana dyplomem 
i drobnymi upominkami.

    Co roku MDP organizuje  Dzień 
Strażaka  połączony z występami 
najmłodszych w  SP1 Brenna  Le-
śnica, na który zapraszani zostają 
przedstawiciele  OSP Brenna Leśni-
ca.  Obecnie drużyna przygotowuje  
się do Zawodów Sportowo-Pożarni-
czych.

  K. Tarasewicz

Śladami prac konkursowych uczniów szkół 
W kwietniu br. rozstrzygnięty 

został konkurs pt. „Rzeka miejscem 
wypoczynku – nie śmieci” organi-
zowany przez Urząd Gminy Bren-
na. Celem konkursu było zwrócenie 
uwagi na dbanie o czystość i po-
rządek wokół rzeki Brennicy. Łącz-
nie nadesłano ponad 30 prac kon-
kursowych. Szczególnie cieszy nas 
liczne zainteresowanie konkursem 
wśród najmłodszej kategorii wieko-
wej. Nagrody przyznano w dwóch 
kategoriach wiekowych:

Kategoria A klasy I-III:
I miejsce: Nadia Nalepa – uczen-

nica klasy 1 Szkoły Podstawowej im. 
T. Kościuszki  w Górkach Wielkich

II miejsce: Bartłomiej Boruta – 
uczeń klasy 2 Szkoły Podstawowej 
nr 2 im. S. Żeromskiego w Brennej

III miejsce: Klaudia Jaworska – 
uczennica klasy 3 Szkoły Podstawo-
wej  nr 1 im. J. Korczaka z siedzibą 
przy ul. Leśnica w Brennej

Kategoria B klasy IV-VIII:
I miejsce: Nikola Jarząbek – 

uczennica klasy 6 Szkoły Podstawo-

wej im. S. Żeromskiego w Brennej 
II miejsce: Marta Mendrek – 

uczennica klasy 5 Szkoły Podstawo-
wej  nr 1 im. J. Korczaka z siedzibą 
przy ul. Leśnica w Brennej

III miejsce: Dominika Bąk – 
uczennica klasy 5 Szkoły Podstawo-
wej  nr 1 im. J. Korczaka z siedzibą 
przy ul. Góreckiej w Brennej

Ponadto, każdy z uczestników 
otrzymał imienne zaproszenie dla 
siebie oraz swojego opiekuna do 
Beskidzkiego Domu Zielin „Przy-
tulia” w Brennej. Wiemy, że część 
uczestników odwiedziła „Przytulię”, 
z kolei my zapraszamy pozostałych 
biorących udział w konkursie, do 
skorzystania z zaproszenia. 

Część prac konkursowych wy-
korzystano do sporządzenia ta-
blic edukacyjnych wzdłuż nabrze-
ża Brennicy. Trasa biegnie po obu 
stronach rzeki, od amfiteatru w kie-
runku Brennej Bukowej. Mamy na-
dzieję, że przekaz młodego pokole-
nia płynący z plakatów wpłynie po-
zytywnie na wrażliwość ekologicz-
ną Mieszkańców i Turystów odwie-
dzających naszą gminę.  

    
                      UG Brenna
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Buczańskie dzieci uczą i pokazują 

gdzie wyrzucać śmieci
11 czerwca, 15 osobowa grupa 

wraz z opiekunem rozpoczęła ak-
cję oczyszczania góreckiego tere-
nu rekreacyjnego. Zakład Budżeto-
wy gminy Brenna zapewnił  ręka-
wiczki jednorazowe i worki folio-
we. Ze względu na utrzymujące się 
upały oraz ograniczenia czasowe, 
sprzątanie trzeba było skrócić. Ale 
to nie koniec akcji. Przez całe wa-
kacje kolejne grupy  będą kontynu-
ować to dzieło. Uczniowie podczas 
zajęć wychowawczych, zredagowa-
li kilkadziesiąt haseł, które zostały  

umieszczone na koszach. Oto nie-
które z nich:
- Ćwicz, ale nie śmieć!
- Myjesz się codziennie? Ziemia też 
chce być czysta! Zadbaj o otocze-
nie!
- Górki Wielkie – UZDROWISKO,  
a nie śmieci wysypisko!
- Miło spędzaj tu czas i nie zaśmie-
caj nas! Twój Plac Zabaw, Ścianka  
i Siłownia
- JESTEM głodny: - Daj mi jeść! (lu-
bię tylko śmieci)
- Górki Wielkie – piękna okolica,  

a nie śmieci stolica
- BUCZE leczy dzieci, a one poma-
gają zbierać śmieci. Uszanuj to!

Naśladownictwo mile widzia-
ne. Życzymy  słonecznego lata  
i zachęcamy do współodpowie-
dzialności za czystą gminę Brenna.

                                                                                               
Marzena Smela i Barbara Marsula
     Szkolne Koło Wolontariatu
  ZS Skoczów przy O L-R Bucze  
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Pierwszoklasistka z góreckiej szkoły laureatką 
V Regionalnego Konkursu Bibliotecznego

Uczennica klasy 1c Szkoły Pod-
stawowej w Górkach Wielkich – Na-
talia Sikora- została laureatką V Re-
gionalnego Konkursu Biblioteczne-
go pt.: „Zareklamuj książkę” (opie-
kun p.Katarzyna Holisz) . Natalia za-
jęła zaszczytne 1 miejsce w konkur-
sie organizowanym przez Ośrodek 
Doskonalenia Zawodowego „Publi-
sher Innowacje” w Cieszynie, Peda-
gogiczną Bibliotekę Wojewódzką 
w Bielsku – Białej – Filia w Cieszy-
nie oraz Zespół Szkół Specjalnych 
nr 9 im.dr M. Witczaka w Jastrzę-
biu Zdroju. Przedmiotem konkur-
su było wykonanie dowolną techni-
ką plastyczną oryginalnego plaka-
tu, reklamującego książkę, wybraną 
z zaproponowanego przez Organi-
zatorów spisu literatury. Na konkurs 
nadesłano ok. 70 plakatów. Uroczy-

ste wręczenie nagród  oraz prezen-
tacja prac konkursowych odbyła 
się 8 maja 2019r. Natomiast pokaz 
wszystkich nadesłanych prac kon-
kursowych miał miejsce w Pedago-

gicznej Bibliotece Wojewódzkiej- 
Filia w Cieszynie. Natalii serdecznie 
gratulujemy! 

  Katarzyna Holisz

„Mały Książę” w szkole w Górkach
Dnia 10 maja bieżącego roku 

najstarsze roczniki naszej szkoły 
wzięły udział w konkursie czytania 
literatury pięknej w obcych języ-
kach. Wybór padł na „Małego Księ-
cia”. Biorąc pod uwagę, że ten kawa-
łek literatury nie jest nikomu obcy, 
uczniowie zaprezentowali wybra-
ne fragmenty zarówno w języku an-
gielskim, jak i niemieckim. Przyznać 
należy, że poziom był bardzo wy-

równany! 
W wersji niemieckiej pierwsze 

miejsce zajęła Teresa Leś z klasy 
ósmej. Druga lokata przypadła Ma-
ciejowi Rudeckiemu z klasy trzeciej 
gimnazjum, a trzecia - Nikodemowi 
Greniowi, również z klasy trzeciej.

Natomiast uwzględniając czyta-
nie w języku angielskim, pierwsze 
miejsce zajął Gabriel Sokalski z kla-
sy siódmej. Druga pozycja przyzna-

na została ex aequo Emilii Świer-
żewskiej i Weronice Pasiece - obie 
uczennice uczęszczają do klasy 
trzeciej gimnazjum. Ostatnie miej-
sce na podium zajął Kamil Kupczak 
z klasy siódmej.

Konkurs wzbudził zainteresowa-
nie u ponad dwudziestu uczniów 
naszej szkoły. Cieszy nas, że czyta-
nie w językach obcych jest wśród 
naszych uczniów tak popularne. 

W językowe zmagania zostali za-
angażowani również uczniowie klas 
piątych, którzy przygotowali pięk-
ne plakaty reklamujące obcojęzycz-
ne wydania książek i zachęcające 
do czytania w językach obcych. Tu 
również uczniowie zostali sklasy-
fikowani na poszczególnych miej-
scach. Pierwsze miejsca zajęli: Jan 
Jakubowski, Klara Klon i Anna Hart-
man.

Karolina Jurys- Szmukier - nauczy-
ciel języka niemieckiego

Agnieszka Szczotka - nauczyciel  
języka angielskiego
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Uroczystości w SP1 Leśnica

31 maja nasza szkoła uroczyście 
obchodziła Dzień Dziecka. Organi-
zacją imprezy zajął się Samorząd 
Uczniowski wraz z opiekunką panią 
Magdaleną Urbaś. Dla dzieci przy-
gotowane zostały zabawy integra-
cyjne oraz sensoryczne na świeżym 
powietrzu. Tego dnia dopisała pięk-
na, słoneczna pogoda, a dzieciom 
towarzyszyły znakomite humory. 
Warto podkreślić, że nasi uczniowie 
chętnie uczestniczyli w zabawach 
ruchowych i wykonywali oryginal-
ne prace plastyczne. Największą 
atrakcją były niewątpliwie olbrzy-
mie dmuchane zjeżdżalnie, które 
zasponsorowała nam „Dolina Leśni-
cy”, za co jej serdecznie dziękujemy.

Z kolei 3 czerwca uroczyście ob-
chodziliśmy Dzień Patrona – Janu-
sza Korczaka.  Wszystkie dzieci, a 
nawet 3-latki,  w barwnym pocho-
dzie w asyście strażaków udały się 
na Jarowiska. W trakcie przemar-
szu dzieci śpiewały radosne piosen-
ki. Po dotarciu na miejsce młodzi 

konferansjerzy przypomnieli syl-
wetkę patrona Janusza Korczaka.  
W trakcie obchodów dzieci otrzy-
mały słodki poczęstunek ufundo-
wany przez sklepik szkolny, a za-
miast obiadu smakowite pieczone 
kiełbaski. W tym dniu nie zabrakło 
wielu konkurencji i zabaw na świe-
żym powietrzu. 

Swoją obecnością zaszczycił nas 
Pan Wójt Jerzy Pilch. Dziękujemy 
mu, że znalazł chwilę czasu i był ra-
zem z nami.

Dziękujemy również strażakom  
i wszystkim rodzicom.

  SP1 Leśnica

Finalistka powiatowego konkursu 
„Zdrowie po cieszyńsku” z Górek Wielkich

10 maja 2019 r. w auli COK Domu 
Narodowego w Cieszynie odbył się 
finał powiatowego konkursu „Zdro-
wie po cieszyńsku”, który promu-
je zdrowy styl życia, w połączeniu 
z tradycją i kulturą Śląska Cieszyń-

skiego. Niezmiernie miło nam jest 
poinformować, że uczennica Szko-
ły Podstawowej im. T. Kościuszki  
w Górkach Wielkich z klasy 1c - 
Nadia Nalepa, w kategorii: bajka – 
grupa młodsza, została doceniona 

i zdobyła 2 miejsce. „Pomoc wróż-
ki”- tak brzmiał tytuł jej bajki. Była 
to już kolejna edycja tego konkur-
su. W tym roku na konkurs wpłynę-
ło- w kategorii bajka: 40 prac gru-
py młodszej, 17- bajek grupy star-
szej oraz 16 gier edukacyjnych  
i zgłoszono 11 scenek teatralnych.  
Na finał zostali zaproszeni laureaci 
wszystkich kategorii, czyli za baj-
kę, grę i scenki wraz z ich opieku-
nami. Dyplomy i nagrody rzeczowe 
wręczył Starosta Powiatu Mieczy-
sław Szczurek oraz Wicestarosta Po-
wiatu Janina Żagan. Laureatce ser-
decznie gratulujemy i życzymy ta-
kich samych sukcesów za rok. 

  Katarzyna Holisz
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Gminny Konkurs Literacki
„Ja w mojej małej Ojczyźnie”

Konkurs literacki, przeprowa-
dzony w maju w roku szkolnym 
2018/2019 w Szkole Podstawowej 
w Górkach Wielkich, adresowany 
był do uczniów klas VI - VIII szkoły 
podstawowej naszej gminy. Uczest-
nicy zmagań zmierzyli się z zada-
niem napisania autorskiej legendy. 
Fabułę utworu należało umiejsco-
wić na terenie gminy Brenna z jej 
rozpoznawalnymi elementami kul-
tury, zabytków, tradycji oraz krajo-
brazu lokalnej okolicy   ze szczegól-
nym uwzględnieniem postaci Zo-

fii Kossak i bohaterów jej utworów. 
Celem przedsięwzięcia jest pogłę-
bianie wśród młodzieży znajomo-
ści zwyczajów i tradycji kultywowa-
nych w miejscu zamieszkania, a tak-
że budowanie poczucia przynależ-
ności do małej ojczyzny. 

Wyniki konkursu:
Klasy VI – VIII szkoły podstawo-

wej:
I miejsce – Michalina Żyłka, kl.8 

– Szkoła Podstawowa nr 1 w Bren-
nej Leśnicy

II miejsce – Julia Gruszczyk, kl.6 
– Szkoła Podstawowa nr 1 w Bren-
nej Leśnicy

III miejsce – Roksana Holek-
sa, kl.8 – Szkoła Podstawowa nr 1  
w Brennej Leśnicy

Wyróżnienia:
Teresa Leś, kl.8  – Szkoła Podsta-

wowa w Górkach Wielkich
Kaja Puchała, kl.6 – Szkoła Pod-

stawowa w Górkach Wielkich

  Anna Poloczek

Konkurs plastyczny dla klas1-3  
pod patronatem Wójta Gminy Brenna

W pierwszym kwartale 2019r. 
dla uczniów z klas 1-3 z terenu na-
szej gminy został zorganizowa-
ny konkurs plastyczny pn.: „Karna-
wał, czyli zapusty”, który odbył się 
w Szkole Podstawowej im. T. Ko-
ściuszki w Górkach Wielkich. Hono-
rowy patronat nad tym konkursem 
objął Pan Wójt Gminy Brenna- Je-
rzy Pilch. Celem konkursu było roz-
wijanie inwencji twórczej i fanta-
zji uczniów, wyrabianie poczucia 
wrażliwości estetycznej, populary-
zacja działań plastycznych oraz na-
wiązanie do tradycji ludowych. Pra-
ce konkursowe dzieci wykonywa-
ły pastelami  albo kredkami świe-
cowymi bądź glinianymi. Specjal-
nie powołane do tego jury, wyłoni-
ło zwycięzców oraz wyróżniło naj-
ciekawsze prace. Oto laureaci: 

Klasa 1: 
1 miejsce: Anna Kuczera- kl.1a SP 
Górki Wielkie
2 miejsce: Artur Moskała- kl.1a SP 
Górki Wielkie, Andrzej Sikora-kl.1a 
SP Górki Wielkie
3 miejsce: Radosław Mędrek- kl.1c 
SP Górki Wielkie, Sandra Gajewska- 

kl.1c SP Górki Wielkie

Wyróżnienie:
Emilia Niziołek- kl.1c SP Górki Wiel-
kie, Agnieszka Dorda- SP nr 1 Bren-
na Leśnica, Julia Pielka- kl.1a SP 
Górki Wielkie, Nadia Nalepa- kl.1c 
SP Górki Wielkie, Nikodem Jawor-
ski- kl.1c SP Górki Wielkie

Klasa 2:
1 miejsce: Piotr Gajda- kl.2b SP Gór-
ki Wielkie
2 miejsce:  Bartosz Kuźniak- kl. 2a 
SP Górki Wielkie, Jakub Gruszczyk- 
kl. 2a SP nr 1 Brenna Leśnica
3 miejsce:  Karolina Gawlas- kl. 2a 
SP nr 1 Brenna Leśnica, Natan Ko-
złowski- kl.2a SP nr 1 Brenna Leśni-
ca

Wyróżnienie:
Maciej Żurek- kl. 2a SP nr 1 Brenna 
Leśnica

Klasa 3
1 miejsce:  Szymon Andrejew- kl.3b 
SP Górki Wielkie
2 miejsce: Julia Jaworska- kl.3a SP 
Brenna Leśnica, Kamil Kociomyk- 

kl.3a SP Górki Wielkie
3 miejsce:  Patrycja Szostok, kl.3b 
SP Górki Wielkie, Zuzanna Macura, 
kl.3a SP nr 1 Brenna Leśnica

Wyróżnienie:
Klaudia Jaworska- kl.3a SP nr 1 
Brenna Leśnica, Konrad Bortel, kl.3a 
SP Górki Wielkie, Antoni Chybiorz, 
kl.3a SP Górki Wielkie.

Laureaci otrzymali dyplomy gra-
tulacyjne oraz atrakcyjne nagrody 
ufundowane przez Pana Wójta. Każ-
dy z uczestników otrzymał również 
upominek.  Organizatorki (nauczy-
cielki p. Ludwika Obracaj oraz p. Ka-
tarzyna Holisz) dziękują wszystkim 
uczestnikom konkursu za udział 
i zaangażowanie. Szczególne po-
dziękowania należą się Panu Wój-
towi Jerzemu Pilchowi za objęcie 
konkursu honorowym patronatem 
i ufundowanie nagród dla zwycięz-
ców oraz inspektor ds. oświaty Pani 
Oldze Kowalik za pomoc w organi-
zacji konkursu.

  Katarzyna Holisz
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Międzyszkolny gwarowy konkurs recytatorski 

pt. „Szumno naszo godka”
Dnia 6 czerwca 2019r. w Szkole 

Podstawowej w Górkach Wielkich 
już po raz siódmy odbył się mię-
dzyszkolny gwarowy konkurs re-
cytatorski pt. „Szumno naszo god-
ka” objęty patronatem Wójta Gminy 
Brenna – Pana Jerzego Pilcha.

Cel zorganizowanego przedsię-
wzięcia to zainteresowanie dzieci 
i młodzieży gwarą Śląska Cieszyń-
skiego – mową naszych przodków, 
a także doskonalenie umiejętno-
ści recytatorskich oraz obcowanie 
uczniów z kulturą żywego słowa.

W zmaganiach gwarowych wzię-
li udział reprezentanci szkół podsta-
wowych z Brennej Leśnicy, Grodź-
ca, Pierśćca, Pogórza, Skoczowa, 
Kiczyc, Jasienicy i Górek Wielkich. 
Zwycięzców konkursu wyłoniło jury 
w składzie: Pan Tomasz Sochacki – 
przewodniczący jury, Pani Helena 
Kalicka, Pani Helena Podżorny.

 W kategorii klas I –III w gwaro-
wym konkursie recytatorskim pt. 
„Szumno naszo godka” wyłonio-
no następujących zwycięzców:
I miejsce: Adrian Kuczera ze Szko-
ły Podstawowej im. Tadeusza Ko-

ściuszki w Górkach Wielkich, który 
wygłosił utwór Mieczysława Peter-
ka Pojadymy automobilym,
II miejsce: Tomasz Stebel z Zespołu 
Szkolno – Przedszkolnego w Kiczy-
cach, który wystąpił z tekstem Mie-
czysława Peterka Bómbóny,
III miejsce: Julia Jaworska ze Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Brennej Leśni-
cy za recytację utworu Wandy Mi-
der Na wiesioło.

Wyróżnienia:
Monika Koziej - Szkoła Podstawowa 
im. Zofii Kossak w Pierśćcu, Natalia 
Sikora - Szkoła Podstawowa im. Ta-
deusza Kościuszki w Górkach Wiel-
kich.
 W kategorii klas IV-VIII:
I miejsce: Justyna Rączka ze Szko-
ły Podstawowej im. Zofii Kossak  
w Pierśćcu za tekst nieznanego au-
tora pt. Jako stareczka krowy pasła,
II miejsce: Julia Kliber z Zespołu 
Szkolno – Przedszkolnego im. Tade-
usza Kościuszki w Jasienicy, która 
wygłosiła utwór Jana Chmiela Ka-
pusta,
III miejsce: Filip Kamiński z Zespołu 

Szkolno – Przedszkolnego w Grodź-
cu, który wyrecytował tekst Eweliny 
Szuścik Kłak.
 Wyróżnienia:
Marta Korecka - Zespół Szkolno 
– Przedszkolny im. Tadeusza Ko-
ściuszki w Jasienicy, Weronika Kusy 
- Szkoła Podstawowa nr 8  im. Kry-
styny Bochenek w Skoczowie.

Poziom konkursu był bardzo wy-
soki, a prezentowane teksty zróż-
nicowane. Recytacje uczestników 
uświetnił występ szkolnego chó-
ru „Perspektywa” pod batutą Pana 
Marcina Janasika. Nagrody, upo-
minki oraz dyplomy wszystkim 
uczestnikom oraz opiekunom wrę-
czyli: Wójt Gminy Brenna Pan Jerzy 
Pilch oraz przewodniczący jury Pan 
Tomasz Sochacki. Konkurs został 
zorganizowany przez: Panią Bogu-
sławę Gwizdoń, Panią Małgorzatę 
Nalepę i Panią Annę Poloczek.

Serdeczne podziękowania skła-
damy sponsorom, dzięki którym 
udało się zorganizować całe przed-
sięwzięcie.

Znów w finale!
Drugi raz z rzędu uczniom Szko-

ły Podstawowej nr 2 w Brennej pod 
opieką pani Magdaleny Krzempek  
udało się dostać do Finału VIII ogól-

nopolskiego konkursu „Ratujemy  
i Uczymy Ratować”, organizowane-
go przez Wielką Orkiestrę Świątecz-
nej Pomocy. W tej edycji o wejście 

do finału rywalizowało prawie 200 
szkół z całej Polski. W I etapie chęt-
ni uczniowie z klas 5a i 4 stworzyli 
ogromną kolorowankę o pierwszej 
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pomocy. W II etapie zadaniem do 
wykonania było stworzenie pomo-
cy dydaktycznej, która uatrakcyjni  
i ułatwi zapamiętywanie wiadomo-
ści dotyczących udzielania   pierw-
szej pomocy. Uczniowie klasy 3 
świetnie poradzili sobie z tym trud-
nym i wymagającym  zadaniem, 
gdyż awansowaliśmy do ścisłego fi-
nału, który odbył się w Warszawie  
w dniu 11 czerwca 2019 roku. Po-
dobnie jak w zeszłym roku finał był 
zorganizowany w formie gry miej-
skiej. Reprezentacja naszej szko-

ły, czyli Martyna Ciupka, Bartło-
miej Gawlas,  Alicja Pasterny i Ro-
bert Wojtyna, przeszli trasę ok. 10 
km, po drodze wykonując różne 
zadania dotyczące pierwszej po-
mocy. Przy okazji mieli okazję być  
w takich miejscach w Warszawie jak 
: Muzeum Powstania Warszawskie-
go, Muzeum Etnologiczne, Muzeum 
Ewolucji, Muzeum Kojelnictwa, Pa-
łac Kultury i Nauki, Centrum Na-
uki „Kopernik”, Muzeum Nurkowa-
nia. Bardzo ciekawie było również 
w „Niewidzialnej wystawie” oraz  

w Stacji Flitrów W. Lindleya. Cała 
społeczność Szkoły Podstawowej nr 
2 serdecznie gratuluje wysiłku i za-
angażowania wszystkim uczniom, 
którzy przyczynili się do naszego 
wspólnego sukcesu, jakim jest nie-
wątpliwie fakt, że  jesteśmy w naj-
lepszej 14 w całej Polsce! Do usły-
szenia za rok, ponieważ będziemy 
uczyć się ratować ludzkie życie do 
końca świata i o jeden dzień dłużej!

     
 Magdalena Krzempek

Warsztaty w Londynie
W dniach 15-20 maja uczniowie 

szkół naszej gminy odbyli warsztaty 
językowe w Londynie. Podczas po-
bytu zobaczyliśmy, jak wygląda ży-
cie w stolicy Wielkiej Brytanii, mo-
gliśmy skosztować tradycyjnych 
potraw, oraz, co najważniejsze, mie-
liśmy wiele okazji do rozmowy w ję-
zyku angielskim. Zobaczyliśmy wie-
le zabytków, zwiedziliśmy interesu-
jące muzea: Muzeum Historii Natu-
ralnej, Muzeum Nauki, Galerię Na-
rodową. Zachwyciły nas uniwersy-
tety w Oxfordzie, w których pano-
wała atmosfera rodem z „Harry’ego 
Pottera”. Znane londyńskie mosty 
oraz przybrzeżne budynki podzi-
wialiśmy podczas krótkiego rejsu 
Tamizą. Dech w piersi zapierał tak-
że widok ze słynnego London Eye. 
W Muzeum Figur Woskowych Ma-
dame Tussaud  zobaczyliśmy wiele 
sławnych postaci, które stały na wy-
ciągnięcie ręki. W ciągu całego wy-

jazdu poznaliśmy interesujących lu-
dzi, a same warsztaty pozostaną  
w naszej pamięci na długo.

Uczestniczka warsztatów,
Teresa Leś

kl. 8 b SP w Górkach Wielkich
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Sukces Piotra Janasika z gimnazjum 

w Górkach Wielkich

Wojewódzki Konkurs z Języka Polskiego
Beata Klus z klasy III B (opie-

kun Urszula Pyda) i Emilia Świer-
żewska z klasy III C (opiekun Do-
minika Badura) zostały laureatkami 
Wojewódzkiego Konkursu Przed-
miotowego z Języka Polskiego dla 
uczniów gimnazjum w roku szkol-
nym 2018/2019. Serdecznie gratu-
lujemy i życzymy dalszych sukce-
sów w szkole ponadgimnazjalnej! 

  Dominika Badura

Piotr Janasik, uczeń klasy III A 
gimnazjum, przeszedł do drugiego 
etapu  XXI Ogólnopolskiego Kon-
kursu Krasomówczego im. Wojcie-
cha Korfantego, składającego się  
z trzech etapów – lokalnego, regio-
nalnego i ogólnopolskiego. Piotr 
wziął udział w przesłuchaniach lo-
kalnych, które odbyły się 25 lutego 
br. w RODN „WOM” w Bielsku-Białej, 
a następnie zakwalifikował się do 
etapu regionalnego. 4 marca 2019 
r. w auli Polskiego Gimnazjum im. 
Juliusza Słowackiego w Czeskim 

Cieszynie reprezentował naszą pla-
cówkę, wygłaszając przemówienie 
„Dobroć bez odwagi jest niewiele 
warta”. Ogólnopolski Konkurs Kra-
somówczy im. Wojciecha Korfante-
go jest przedsięwzięciem edukacyj-
nym motywującym do pielęgnowa-
nia pięknej polszczyzny i kształcą-
cym wysoką sprawność językową. 
Twórcą idei i inicjatorem konkursu 
jest Związek Górnośląski w Katowi-
cach, a jego finał co roku ma miej-
sce w Sali Sejmu Śląskiego w Ka-
towicach. Zaś główna nagroda dla 

trzech laureatów to wizyta w Parla-
mencie Europejskim w Brukseli na 
zaproszenie europosła prof. Jerze-
go Buzka. Mimo iż Piotr nie prze-
szedł do etapu ogólnopolskiego, 
sam udział w przesłuchaniach re-
gionalnych – ze względu na prestiż 
konkursu i ilość uczestników – jest 
wyróżnieniem. Do konkursu Piotr-
ka przygotowała Dominika Badura.

 Dominika Badura
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Dzień Dziecka inny niż wszystkie
1 czerwca zawsze jest dniem 

magicznym i pełnym radości. Dzień 
Dziecka nie może być inny. I taka 
atmosfera towarzyszyła wszystkim, 
którzy dotarli tego dnia do Amfi-
teatru w Brennej. Ale nie był to po 
prostu „Dzień Dziecka”, mimo, iż 
na najmłodszych czekało mnóstwo 
atrakcji. Święto nabrało szczegól-
nego charakteru za sprawą Jubile-
uszu 10-lecia Dziecięcego Zespołu 
Regionalnego „Mała Brenna”, który 
wówczas obchodziliśmy. 

10 lat. Pełna dekada. Około 200 
dzieci, które w tym czasie tańczy-
ło w zespole. Prawie 300 koncertów 
w niezliczonej ilości miejscowości 
w Polsce, Czechach i na Słowacji. 
Mnóstwo nagród i wyróżnień. Kil-
kanaście międzynarodowych festi-
wali i tyleż zaprzyjaźnionych zespo-
łów. Setki godzin prób, góra fanta-
stycznych wycieczek i niesamowita 
ilość magicznych wspomnień, któ-
re w dorosłości na pewno zakrę-
cą dzisiejszym Spórnym Dzieckom 
niejedną łzę w oku. Tak w ogrom-
nym skrócie można podsumować 
dziesięcioletnią działalność Zespo-
łu. Jego powstanie w 2009 r. zaini-
cjowała ówczesna pani Wójt – Iwo-
na Szarek oraz Dyrektor OPKiS 
pani Katarzyna Macura, które na-
mówiły mojego tatę, Jacka Musio-
ła, by został instruktorem zespo-
łu. Na początku grupie akompanio-
wał Krzysztof Kłaczkowski, następ-
nie ja, by początkiem 2012 r. zostać 

samodzielnym kierownikiem „Małej 
Brennej”. Ten czas był dla mnie wy-
pełniony wyzwaniami, przeszkoda-
mi, które trzeba było pokonać, życz-
liwością całego mnóstwa osób, dla 
których kultura ludowa jest ważna, 
mniejszymi i większymi sukcesa-
mi i porażkami. Każdy rok odsłaniał 
przede mną nowe możliwości pracy 
z dzieciakami, których potencjał ar-
tystyczny zdaje się niewyczerpany. 

Całe 10 lat pracy wielu osób,  
z Dziećmi i ich wspaniałymi Rodzi-
cami na czele, podsumowaliśmy 
na pięknej uroczystości 1 czerwca 
2019 r., którą rozpoczęła msza świę-
ta w ludowej oprawie, w kościele 
pw. Św. Jana Chrzciciela w Brennej. 
Gościliśmy tego dnia wiele osób. 
Od zaprzyjaźnionych zespołów – 
kapeli Bazy Talentów pod kierow-
nictwem pana Zbigniewa Wałacha, 
ZPiT „Goleszów”, „Małych Siedlecan” 
z Bochni, „Małych Holnych” z Białe-

go Dunajca i „Malego Karlovjanka”  
z czeskich Moraw; przez nasze „do-
bre duchy” – Dorotę i Wojtka Gra-
jewskich, Jacka Musioła, delega-
cje innych zespołów regionalnych  
z Brennej i wielu naszych dobro-
dziejów, po przedstawicieli władz 
– Starostę Cieszyńskiego pana Mie-
czysława Szczurka, Dyrektora Re-
gionalnego Ośrodka Kultury w Biel-
sku-Białej pana Lesława Werpa-
chowskiego oraz gospodarzy – Wój-
ta Gminy Brenna pana Jerzego Pil-
cha i Radnych Gminy Brenna z Prze-
wodniczącym panem Marcinem Ja-
nasikiem na czele. Przy takiej ilo-
ści gości nie trudno nie zgadnąć, że 
odbywająca się na koniec imprezy 
oficjalna część była przepełniona 
prezentami i podziękowaniami kie-
rowanymi w stronę Zespołu i od nas 
do bardzo wielu osób. 

Było trudno i nadal jest trudno 
wyrazić wdzięczność i o nikim nie 
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Piękne zdobycze „Małej Brennej”
Tak już jest zbudowany kalen-

darz imprez folklorystycznych w re-
gionie, że ich ilość w maju i czerw-
cu jest przeogromna. „Mała Brenna” 
stara się przygotowywać program 
na każdą z nich, także na te, które są 
konkursami. I tak oto  8 czerwca na-
sze najmłodsze pociechy wystąpiły 
na scenie wiślańskiego amfiteatru 
podczas Wojewódzkiego Przeglą-
du Dziecięcych Zespołów Folklo-
rystycznych. Dzieci zaprezentowa-
ły program „Na placu”, prezentują-
cy typowe, codzienne dziecięce za-

jęcia, zabawy i muzykowanie. Jury 
przeglądu oceniło w ciągu dwóch 
dni 15 zespołów i „Małej Brennej” 
przyznało w kategorii zespołów au-
tentycznych III miejsce. 

Kolejnego dnia – 9 czerwca – 
Dziewczęca Grupa Śpiewacza „Sój-
ki” z „Małej Brennej” zaprezentowa-
ła się w Koszęcinie, w siedzibie Ze-
społu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Sta-
nisława Hadyny podczas finału 
Przeglądu Pieśni im. Adolfa Dyga-
cza „Śląskie Śpiewanie”. W samym 
finale zaprezentowało się 75 pod-

miotów wykonawczych w wielu ka-
tegoriach wiekowych i wykonaw-
czych. Pierwszą wspaniałą informa-
cją był werdykt Jury, które przyzna-
ło „Sójkom” I miejsce  w ich katego-
rii. Już ta nagroda była dla nas za-
skoczeniem, ale organizatorzy mie-
li dla nas jeszcze jedną, większą. 
Ogromną. Dziewczętom przyzna-
no również GRAND PRIX - Nagrodę 
Marszałka Województwa Śląskie-
go i statuetkę „Szczyglika” Śląskie-
go Śpiewania. Okazały się najlep-
sze. Pokonały wybitnych solistów 
i wspaniałe zespoły regionalne 
– dzieci, nastolatków i dorosłych.  
A prezentem za tę niesamowitą na-
grodę jest między innymi zaprosze-
nie na kilkudniowe warsztaty, za-
proszenia do Filharmonii Śląskiej, 
bilety do parków rozrywki i wiele 
innych przyjemności. Do tej pory 
trudno się nam otrząsnąć z szoku 
po otrzymaniu tej informacji. 

Ale mamy nadzieje, ze przejdzie 
nam do września, bo właśnie wtedy 
podczas Dni Hadynowskich zosta-
nie nam wręczona oficjalnie statu-
etka „Szczyglika”. Czekamy i zapra-
szamy!

  Anna Musioł

zapomnieć, ale spróbuję. Szanowni 
Państwo, za każde dobre słowo, za 
każde zaproszenie, za każde wspól-
ne „Szumi Jawor”, za zabawę, za 
wsparcie, za zaciskane mocno kciu-
ki, za przyprowadzanie dzieci na 
próby, za ciągłe motywowanie do 
pracy… Dziękuję. Z całego serca.

I po cichu sobie myślę, że ten 
Jubileusz może się nie zakończyć 
na tym 2019 r. Jego forma, nieco 
zmieniona, rozbudowana, mogłaby  
w przyszłości stać się pełnym rado-
ści i zabawy, dziecięcym festiwalem 
folklorystycznym. To byłaby piękna 
klamra pracy na gruncie rodzimej 
tradycji.

  
  Anna Musioł
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Udany piknik rodzinny - „Zabawa po Naszemu”
Pod takim hasłem 15 czerw-

ca na terenie Ośrodka „Pod Bran-
dysem” odbył się Rodzinny Piknik. 
Jego głównym celem było wspól-
ne zaangażowanie: Gminy, parafii 
pw. Wszystkich Św., lokalnych firm, 
wspólnoty parafialnej, Stowarzy-
szenia Charytatywnego „Dogonić 
Czas”, całej lokalnej społeczności  
w przygotowanie imprezy rodzin-
nej opartej o nasze bogactwo kultu-
rowe: gościnność i dobrą rodzinną 
– wielopokoleniową zabawę. Aura 
była aż nadto sprzyjająca a przy-
chylność  przyjaciół z OSP Brenna 
Centrum, którzy rozłożyli sporych 
rozmiarów namiot utworzył sprzy-
jający klimat do dobrej zabawy. Za-
planowane liczne atrakcje i konku-
rencje sportowe uatrakcyjnione te-
atrzykiem Kamiszibaj i warsztata-
mi plastycznymi: „Indiański Pióro-
pusz”  spotkały się z niebywałym 

zainteresowaniem milusińskich. 
Rodzice oraz zaangażowana wspól-
nota parafii poprowadzili stanowi-
ska i strefy zabaw oraz kiermasz: 
książki i ciast. Podczas zabawy de-
gustowaliśmy pyszną grochów-
kę, chleb ze smalczykiem przypra-
wionym naszymi zielinami. Zabawa 
wzbogacona była muzycznie przez: 
pana Jacentego Ignatowicz, Scho-
le Górecką, oraz zespół Music Staś,  
w tym miejscu wykonawcą serdecz-
nie dziękuje za charytatywny wy-
stęp. Pragnę jako współorganizator 
serdecznie podziękować wszystkim 
osobom i firmom, które przyczyni-
ły się do tej gminno – społecznej 
inicjatywy w szczególności spon-
sorom: Spółdzielni Brenna, Cukier-
ni Bajka, Chlebowej Chacie, Gale-
rii Kwiatów i Prezentów p. Joli Kruk, 
Restauracji Góreckiej, Firmie Laser-
wood z Ustronia, Firmie Nasiennic-

two p. Holeksy z Górek, oraz dar-
czyńcom, którzy ofiarowali książki. 
Dochód uzyskany z prowadzone-
go kiermaszu podczas imprezy zo-
stał w całości przeznaczony na zor-
ganizowanie wakacji dla naszych 
dzieci. Zbiórką oraz pomocą służyło 
nam Stowarzyszenie  Charytatyw-
ne „Dogonić Czas”, za co jesteśmy 
wdzięczni. Ponadto pragnę podzię-
kować osobom, które były szcze-
gólnie zaangażowane proboszczo-
wi ks. Romanowi Berke, pani Basi  
i panu Michałowi Gajda, Scholii przy 
Parafii Wszystkich Św., oraz kierow-
nictwu i pracownikom naszych Bi-
bliotek. Pragnę podziękować rów-
nież wszystkim mieszkańcom, któ-
rzy bawili się z nami jak również za-
prosić już dzisiaj za rok na wspólną 
zabawę rodzinną. 

     
 Renata Ciemała-Sojka

Wieczory Muzyczne nabierają tempa
Za nami drugi koncert tegorocz-

nego cyklu Wieczorów Muzycznych 
w Leśnicy. Po raz kolejny koncert 
ten w piękny sposób zakończył dłu-
gi weekend w Gminie Brenna. Tym 
razem na zaproszenie Pawła Selig-
mana pojawiła się jedna z najbar-
dziej uzdolnionych organistek mło-
dego pokolenia w Polsce: Julianna 
Petzuch. Bardzo charyzmatyczna 
artystka skradła serca zebranej wi-
downi, choć widzieć mogli ją głów-
nie dzięki kamerom, które wyświe-

tlały widok tego, co działo się na 
chórze kościoła w Leśnicy na rzutni-
ku. Oprócz organ podczas koncertu 
usłyszeć można było również trąb-
kę, na której zagrał Rafał Poremba. 
Pozostając pod wrażeniem niezwy-
kłych wspomnień z tego koncertu, 
mijamy półmetek i już zapraszamy 
na trzeci koncert, który odbędzie 
się 14 lipca, jak zwykle na Leśnicy, 
jak zwykle o 18:00. Do zobaczenia!

   OPKiS
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Herbarium wokół „Przytulii”

Działalność Beskidzkiego Domu 
Zielin „Przytulia” nabiera rozpędu. 
Maj i czerwiec to czas wycieczek 
szkolnych i innych wyjazdów zor-
ganizowanych więc i u nas sporo 
zwiedzających się pojawiło. Więk-
szość, co nas niezmiernie cieszy 
wyszło zadowolonych i bogatszych 
o wiedzę ziołową i historyczną. Jak 
prawdziwi gospodarze, częstujemy 
gości „breńska herbatką” -czyli na-
parem zielinowo-owocowym opo-
wiadając o tym, co rośnie wokół  
i o wielkiej mocy natury. Zachęca-
my również, do oglądania nasze-
go herbarium, gdzie zobaczyć moż-
na najczęściej przez górali używane 
zioła rosnące na łąkach, miedzach,  
polach czy bagnach. W czasach 
gdy nie było dostępu do medycyny  
w każdym domu mieszkała osoba, 
która znała podstawowe właściwo-
ści roślin. Dziś uznawane są często 
za chwasty i plewione z ogródków 
ale kiedyś sadzono je przy domu by 
były „pod ręką” i stosowano do wy-
twarzania lekarstw i praktyk ma-
gicznych.

Herbarium to zielnik, kolekcja 
roślin a „Brenna to zielona apte-
ka”. Staramy się więc stworzyć taką 
właśnie kolekcję, roślin występują-
cych powszechnie na terenie Beski-
dów, mających właściwości zarów-
no lecznicze jak i trujące, by moż-
na je było zobaczyć z bliska. Zapo-
znać się z nimi i nauczyć rozpozna-
wać, by ziołami pomagać a nie za-
szkodzić.

Rabaty wokół Przytulii zaplano-
wane są tak, by zaprezentować ro-
śliny z różnych siedlisk przyrodni-
czych. Zaczynając od wejścia:

I. ROŚLINY LECZNICZE – sa-
dzone w przydomowych ogród-
kach i wykorzystywane w medycy-
nie ludowej do leczenia najczęst-
szych dolegliwości (np.: przezię-
bienie, niestrawność) oraz w kuch-
ni jako przyprawy: przytulia won-
na i czepna, melisa lekarska, mię-
ta (długolistna), lebiodka pospoli-
ta (oregano), tymianek, majeranek, 
rumianek, szałwia, miodunka pla-

mista, glistnik jaskółcze ziele, przy-
wrotnik;

II. ROŚLINY RUDERALNE - ro-
śliny pospolite, stanowiące otocze-
nie gospodarstw, przydroży, nie-
użytków i pól uprawnych. Rośliny 
te, mimo niewielkich walorów de-
koracyjnych miały duże znacze-
nie zarówno w kuchni wiejskiej jak 
i ziołolecznictwie: pokrzywa, wro-
tycz, podbiał, mniszek, żywokost, 
bez czarny, pnącza chmielu, krwaw-
nik, podagrycznik, dziewanna, 
przetacznik;

III. KWIETNA ŁĄKA – rośliny 
najczęściej jednoroczne, rozsiewa-
jące się na dzikich łąkach bez inge-
rencji człowieka. Stanowiły natural-
ne środowisko dla owadów, zbiera-
ne ze względu na ich właściwości 
lecznicze: mak, chaber bławatek, 
dziurawiec, lepnica, macierzanka, 
fiołek, wielosił, gwiazdnica, pier-
wiosnek, wyka, jaskier, szczaw;

IV. ROŚLINY UPRAWIANE 
- gatunki użytkowe, uprawiane  
w celach żywieniowych posiadają-
ce również wiele walorów zdrowot-
nych: ziemniak, chrzan, seler, cebu-
la, czosnek, pomidory, marchew, 
pietruszka, kapusta, rabarbar, dy-
nia, ostropest;

V. ROŚLINY DZIKIE - gatunki 
często spotykane w ogrodach wiej-
skich a pozyskiwane z naturalnych 
stanowisk. Rośliny te posiadają za-
równo liczne walory dekoracyjne, 
lecznicze a część z nich związana 
jest z licznymi wierzeniami lokalnej 
ludności: głóg, jarząb, dzika róża, 
bylica piołun, bylica boże drzew-
ko, rozchodnik, barwinek pospoli-
ty, bluszcz pospolity, gajowiec żół-
ty, bluszczyk kurdybanek, poziom-
ka, kocimiętka;

VI. KRZEWY UŻYTKOWE - wy-
korzystywane w gospodarstwach 
domowych jako cenny surowiec 
leczniczy, źródło witamin. owoce 
powszechnie wykorzystywano do 
wyrobu dżemów, marmolad, so-
ków: porzeczka czarna, czerwona, 
porzeczka biała, agrest, malina, śli-
wa mirabelka, śliwa tarnina;

VII. ROŚLINY DEKORACYJNE 
– tzw. „WIEJSKI OGRÓD” - rośliny 
barwnie kwitnące, atrakcyjne pod 
względem wizualnym i zapacho-
wym: malwa, słoneczniki, mieszan-
ka floksów, astrów marcinków, bez 
lilak, irysy, orliki, naparstnice, lwie 
paszcze, piwonie, firletki, ostróżki, 
goździki, jeżówki, łubiny.

Na żywopłot przed budynkiem 
wykorzystany jest grab i buk – mło-
de liście bukowe przyrządzano lub 
kiszono jak kapustę, a z nasion ro-
biło się mąkę.

Wokół parkingu rośnie też la-
wenda -jest blisko spokrewniona 
z rozmarynem, szałwią i tymian-
kiem, stosowana przeciwko molom 
odzieżowym, które odstrasza swo-
im zapachem, w aromaterapii i do 
masaży. Napar z kwiatów ma dzia-
łanie uspokajające, ułatwia zasypia-
nie.

Przez całe wakacje zapraszamy 
serdecznie tych stela i tych przy-
jezdnych na „ziołowe wtorki”, w cza-
sie których będą również spacery 
po herbarium.

  BDZ „Przytulia”
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Zesłanie Ducha Świętego to 
jedno z najstarszych świąt Kościo-
ła, wprowadzono je już w III wie-
ku chrześcijaństwa. Zielone Świąt-
ki mają przypominać nam rado-
sny moment, kiedy to na zebranych 
w wieczerniku apostołów zstąpił 
Duch Święty. Apostołowie zaczę-
li wtedy przemawiać w wielu języ-
kach, by móc głosić prawdy wiary 
na całym świecie. 

W Polsce zwyczaje zielonoświąt-
kowe wywodzą się jeszcze z czasów 
pogańskich. Pierwotnie nawiązy-
wały one do obrzędów związanych 
ze świętem rolników i pasterzy - 
głównie przeróżnych zabaw ludo-
wych oraz dekorowania domostw 
zielenią.

Umajone dni… tak nazywano 
uroczystość Zesłania Ducha Świę-
tego, która przypada w najpięk-
niejszej porze roku, kiedy przyro-
da rozkwita i zachwyca wszech-
obecną zielenią pól, łąk, sadów i la-
sów.  Zdobiono więc domy i obej-
ścia brzozowymi gałązkami – wkła-
dano je za drzwi, futryny okien, czy 

obrazy.
W Beskidzie Śląskim, w tym rów-

nież w Brennej, nieodłączną czę-
ścią tradycji zielonoświątkowej jest 
jajecznica, zwana u nas „wajeśni-
cą”. Od lat mieszkańcy i turyści gro-
madzą się podczas Zielonych Świą-
tek w Gospodarstwie Agrotury-
stycznym „u Gazdy” na Malince. Cu-
downa pogoda zgromadziła w tym 
roku mnóstwo uczestników, a Gaz-
da – Andrzej Cieślar – by nakarmić 
wszystkich chętnych rozbił 1000 jaj! 

Zielonoświątkowy przysmak trady-
cyjnie uzupełniły szpyrki i szczy-
piorek. Góral Śląscy mawiali, że ka-
tegorycznie nie powinno się w tym 
dniu „wajeśnicy” jeść łyżką, a ra-
czej nakładać na pajdę chleba. Tak 
przecież jest smaczniej! Ale oprócz 
pysznego poczęstunku goście mo-
gli też bawić się przy muzyce, którą 
zapewnili „Maliniorze”.

   OPKiS

Najlepsza wajeśnica w roku
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Sportowy Piknik pod Buczem

Kolejna wakacyjna impreza –  
i kolejny piękny jubileusz. Tym ra-
zem 22 czerwca bawiliśmy się  
w Górkach Wielkich „Pod Brandy-
sem” podczas Sportowego Pikniku 
połączonego z Jubileuszem 70-le-
cia istnienia Ludowego Klubu Spor-
towego „Spójnia” w Górkach Wiel-
kich. Podczas pełnej podziękowań 
części oficjalnej najpierw prezes 
Beskidzkiego Podokręgu Bogusław 
Walica wręczył Brązowe, Srebrne  
i Złote honorowe odznaki Ślązkiego 
ZPN i PZPN najbardziej zasłużonym 
działaczom klubu. Następnie Wójt 

Gminy Brenna Jerzy Pilch oraz Prze-
wodniczący Rady Gminy Brenna 
przekazali na ręce Prezes Klubu Ga-
brieli Trzeckiej list gratulacyjny oraz 
drobny prezent – piłki, które zawsze 
się klubom przydają. 

Poza tym fragmentem imprezy 
związanym z Jubileuszem zebrani 
w ciągu całego dnia mogli uczestni-
czyć w szeregu atrakcji. Dmuchań-
ce, animacje i konkursy dla dzieci, 
pokazy tricków piłkarskich w wy-
konaniu Mistrza Świata Pawła Skó-
ry, biesiada śląska z gwiazdą TVS 
– Mirosławem Jędrowskim oraz fe-

styn z DJ Gierasem. Program wyda-
rzenia uzupełniły mecze piłkarskie, 
w których przeciwko sobie stanę-
ły drużyna Żaków „Spójni” i druży-
na ich rodziców. Pozytywnych emo-
cji nie brakowało przez cały dzień. 
A dzięki dużemu namiotowi, mimo 
chwilowych, przelotnych opadów, 
wszyscy chętni mieli szansę spę-
dzić „pod Brandysem” tyle czasu, 
ile chcieli, nie musząc salwować się 
ucieczką przed deszczem.

   OPKiS
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Trzecia odsłona Pumptrackowego Pucharu
Ponad 20 śmiałków wystarto-

wało w trzeciej edycji Pumptrac-
kowego Pucharu Brennej. Pomimo 
iż pumptrack jest dyscypliną mało 
jeszcze popularną, ma zmotywo-
wanych i zawziętych zwolenników, 
którzy są w stanie przejechać wiele 
kilometrów, by wziąć udział w upra-
gnionych zawodach, czego dowo-
dem może być fakt, że w breńskich 
zawodach wystartowali zawodnicy 

z Kędzierzyna-Koźla czy Żywca. 
Pocieszający jest również fakt, że 
nawet wśród najmłodszych dziew-
czynek czy chłopców pumptrack 
ma swoich zwolenników, co może 
być dobrym prognostykiem na 
przyszłość jeśli chodzi o jego roz-
wój i rozgłos.

 Rywalizacja w zawodach 
była bardzo ekscytująca, szczegól-
nie w kategorii Open Mężczyzn 

i Junior Chłopców, gdzie osią-
gane przez zawodników prędkości 
były naprawdę duże, co przekładało 
się na kosmiczne wręcz czasy. Naj-
szybsi tego dnia byli Samuel Kucze-
ra i Hubert Greń, którzy pokonali 
dwa okrążenia toru w czasie 19:15! 

Pierwszy z panów zwyciężył w ka-
tegorii Junior Chłopcy, drugi nato-
miast Open – Mężczyźni. W pozo-
stałych kategoriach zwyciężyli: Zo-
sia Kubica – Smyk Dziewczynki, Pa-
weł Staniek – Skrzat Chłopcy, Ju-

styna Trząska – Skrzat Dziewczyn-
ki, Alicja Młyniuk – Kopiety Open 
oraz Maciej Baran – Masters – 30 lat 
i więcej.

  Krzysztof Gawlas

Ale potańczyli!
Ruch to zdrowie. Taniec to zdro-

wie. Zwłaszcza w tej swobodnej, re-
kreacyjnej wersji dla każdego. I ta 
myśl przyświecała twórcy imprezy 
„Brenna Tańczy” – Bogusławowi La-
likowi -  której druga edycja odby-
ła się 25 maja. Niemal 150 tancerzy, 
reprezentujących najlepsze szko-
ły tańca w regionie i bardzo różno-
rodne style taneczne zagościło na 
scenie Amfiteatru w Parku Turystyki  
w Brennej. Wszyscy razem, pod 
okiem szalonego i pełnego energii 
Szymona Pilcha stworzyli niesamo-
wity, barwny, żywiołowy spektakl, 
który nie tylko zachwycał, ale też 
wciągał publiczność w oko cyklonu 
dzięki nietuzinkowym animacjom. 

Zespoły, które można było zoba-
czyć na scenie to: ogromna grupa 
młodych akrobatów z ustrońskiej 
Akademii Esprit, śmiałe tancerki ze 

Szkoły Tańca w Hałcnowie, Studio 
Tańca Soca, cieszyńska Szkoła Tań-
ca Hause of Dance, niesamowicie 
porozciągani tancerze Breakdance 
Katowice. Lokalny taneczny świat 
reprezentowała Grupa Artystyczna 
„Brucliki” oraz Rodzinna Grupa Pie-
śni i Tańca „Kotarzanie”, która wy-
różniała się folklorystycznym ak-
centem pośród nowoczesnych mo-

tywów pozostałych formacji.
Dobrą atmosferę dopełniła pięk-

na pogoda, która wraz z bogatym 
programem sprawiła, że impreza 
wypadła bardzo dobrze. Ten fakt 
cieszy nas tym bardziej ze wzglę-
du na to, że impreza sfinansowana 
została z funduszu Inicjatyw Lokal-
nych OPKiS. 

   OPKiS
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Bike Atelier MTB Maraton Brenna

Już po raz drugi zapaleni fani 
dwóch kółek w wydaniu MTB ry-
walizowali w Brennej podczas Bike 

Atelier MTB Maraton. Ponownie jak 
w ubiegłym roku rywalizację roz-
grywano na trzech dystansach: Pro, 

Hobby i Family, jednak na zmienio-
nych i dużo trudniejszych trasach, 
które bez wątpienia na długo po-
zostaną w głowach uczestników,  
a także pewnie i organizatorów, 
jednak z zupełnie innych powodów. 
Podczas sprawdzania oznaczeń tras 
przed zawodami okazało się, że do-
konano kilku aktów wandalizmu. 
Niektóre przygotowane i umiesz-
czone na trasie oznaczenia zostały 
odwrócone, a nawet zasypane żwi-
rem, aby zdezorientować zawodni-
ków i poprowadzić ich 

w zupełnie inna stronę niż prze-
biegała trasa, narażając w ten spo-
sób ich życie i zdrowie. Problemy 
udało się rozwiązać, jednak nie-
smak pozostał. Zastanawiający jest 
fakt, co kierowało kimś, kto dopu-
ścił się takiego zachowania? Odpo-
wiedzi na to pytanie zapewne nie 
poznamy.

Wracając do zawodów, w tych 
udział wzięło blisko 700 rowerzy-
stów w trzech wspomnianych ka-
tegoriach. Trasy były trudne tech-
niczne i bardzo wymagające,  
a w niektórych miejscach, jak wy-
nikało z relacji uczestników po za-
kończonych zmaganiach, trzeba 
było prowadzić rower, ponieważ nie 
dało się wjechać. Bardzo widowi-
skowy był start maratonu MTB, po-
nieważ zawodnicy wyruszyli z par-
kingu na ul. Malinowej i porusza-
li się ul. Wyzwolenia, na której ruch 
na czas startu został wstrzymany,  
w kierunku Jatnego (Pro i Hobby). 
Dystans Family „wyruszył” nato-
miast w kierunku Hołcyny.

Bardzo dobry występ w Hobby 
odnotował Jakub Baszczyński (RK 
Aluminium Bike Team), który do-
jechał na metę z trzecim czasem. 
Mieszkaniec Górek Wielkich tylko 
niespełna o 35 sekund przegrał ry-
walizację o drugie miejsce i gdyby 
trasa była kilka kilometrów dłuższa 
rywalizacja mogłaby być bardzo za-
cięta i ciekawa.

         Krzysztof Gawlas

Foto: Magdalena Wójcik Fotografia Sportowa
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3. Rodzinny Rajd Rowerowy
Wakacyjny okres w Gminie Bren-

na rozpoczęto 3. Rodzinnym Raj-
dem Rowerowym. Chęć wspólnej 
przejażdżki na 10 km trasie wyrazi-
ło około 70 zainteresowanych. Prze-
jazd rozpoczęto z parkingu koło 
Przedszkola w Górkach Małych, na-
stępnie jechano w okolicę Czarne-
go Lasu i Lipowca, by ponownie za-
witać w miejsce, gdzie rozpoczę-
to rajd. Na mecie na uczestników 
czekał przepyszny arbuz oraz ga-

sząca pragnienie w ten słoneczny 
dzień woda. Warto dodać, że każ-
dy z uczestników rajdu otrzymał  
w pakiecie startowym pamiątkowy 
bidon, który z pewnością, z uwa-
gi na panujące upały, będzie bar-
dzo często używany podczas ro-
dzinnych wycieczek rowerowych. 
Po nawodnieniu i degustacji arbu-
za uczestnicy rajdu przenieśli się 
do Ośrodka „Pod Brandysem”, gdzie 
specjalnie dla nich serwowany był 

posiłek. Tam też odbył się quiz,  
w którym zawodnicy mogli zdobyć 
ciekawe gadżety rowerowe. Po za-
kończonym rajdzie można było spę-
dzić czas na obchodach 70-lecia 
klubu LKS „Spójnia” Górki Wielkie, 
podczas których występował m.in. 
Mistrz Świata w trikach piłkarskich 
– Paweł Skóra.

  Krzysztof Gawlas
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Sukces Góreckich „CORPS-ów”

Od 7 do 9 czerwiec 2019 w So-
bótkce odbywały się Zawody Ra-
towniczo Taktyczne Grup Paramili-
tarnych.  

Pierwsze miejsce zajęła gru-
pa pasjonatów Wojsk Specjalnych 
"CORPS" z Górek Wielkich. Druży-
na startująca w zawodach składała 
się ze studentów ratownictwa me-
dycznego z powiatu cieszyńskiego, 
a w tym mieszkańca Górek Małych. 
Zawody składały się z 10 punktów  
(w tym 3 pętli nocnej), na których 
zawodnicy mieli do czynienia m.in. 
z symulowanymi zdarzeniami o cha-

rakterze masowym (liczba poszko-
dowanych niewspółmierna do sił  
i środków) oraz zadaniami wymaga-
jącymi ekstrakcji poszkodowanych 
z miejsc niebezpiecznych m.in. przy 
użyciu technik linowych. Zawodni-
cy działając w utrudnionych warun-
kach taktycznych - huki, dym, syre-
ny alarmowe, ostrzał, reżim światła, 
mieli za zadanie udzielać medycz-
nych czynności ratunkowych po-
szkodowanym z ranami postrzało-
wymi, penetrującymi ranami oczu, 
wytrzewieniami, złamaniami, opa-
rzeniami, itp. Sędziowie oceniali za-

wodników pod kątem stosowania 
się do wytycznych cywilnych i woj-
skowych postępowania medyczne-
go oraz poprawności wykonania in-
terwencji takich jak np. kaniulacja 
żył obwodowych, konikotomia ra-
tunkowa, odbarczenie odmy pręż-
nej, farmakoterapia. Dla drużyny 
"CORPS" był to drugi start w ogól-
nopolskich zawodach ratownic-
twa taktycznego. Wcześniej w 2017 
roku zdobyli szóste miejsce.

   S.M.

Gmina Brenna na Sportowo-Półmetek
Dnia 23.05.2019 r. została pod-

pisana umowa o dofinansowanie 
z Ministerstwem Sportu i Turysty-
ki. Wysokość dofinansowania w for-
mie dotacji wynosi 17.640,00 zł, co 
stanowi 50% wartości kosztów cał-
kowitych. Projekt polega na prowa-
dzeniu zajęć sportowych z elemen-
tami gimnastyki korekcyjno-kom-
pensacyjnej dla dzieci ze wszyst-

kich Szkół Podstawowych, znajdu-
jących się w Gminie Brenna.

Przypominamy, że zajęcia roz-
poczęły się już w marcu tego roku. 
Bierze w nich udział ok.250 dzieci, 
podzielonych na 18 grup ćwiczeb-
nych. Zajęcia mają na celu kształ-
towanie postaw pro-zdrowotnych, 
wdrożenie do realizacji idei sportu 
dla wszystkich, a także nauki odpo-

wiednich wzorców utrzymania pra-
widłowej postawy.

W związku ze zbliżającymi się 
wakacjami, od lipca do sierpnia za-
jęcia nie będą się odbywały. 

Kontynuacja zajęć będzie pro-
wadzona od września do grudnia 
2019 r. 

Niech okres wakacji letnich bę-
dzie czasem radośnie, zdrowo i bez-
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piecznie spędzonym, w którym na-
byte umiejętności podczas zajęć 
sportowych będą nadal utrwala-
ne podczas wakacyjnych zabaw, bo 

pamiętajmy, że „w zdrowym ciele 
zdrowy duch!”.

Projekt „Gmina Brenna na spor-
towo” realizowany jest w ramach za-

dania „Sport dla Wszystkich” działa-
nie „Upowszechnianie sportu dzieci 
i młodzieży” dofinansowany przez  
Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Puchar Wójta Gminy Brenna
Coroczny Puchar Wójta Gminy 

Brenna w Piłce Nożnej to już w na-
szej gminie wspaniała tradycja.

W tegorocznych zmaganiach  
w grupie chłopców starszych zwy-
ciężyli uczniowie z SP Górki Wiel-
kie przed SP2 Brenna i SP1 Brenna.  
W grupie młodszej zwycięstwo rów-
nież odnieśli piłkarze SP Górki Wiel-
kie przed SP2 Brenna i SP1 Brenna.

W kategorii dziewcząt na turnie-
ju zjawiły się tylko przedstawiciel-
ki SP Górki Wielkie i to właśnie one 
zdobyły upragniony puchar.

   OPKiS
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Ważne	i	przydatne

Miesięcznik „Wieści znad Brennicy” można nabyć w Informacji Turystycznej (ul. Wyzwolenia 77, Brenna, a także w: Gminnej Bibliotece Publicznej 
(Urząd Gminy w Brennej), Delikatesach Centrum (Górki Wielkie Sojka, Górki Wielkie Centrum, Brenna Skrzyżowanie, Brenna Spalona, Brenna Leśnica), 
sklepie z nasionami - p. K. Holeksy (Górki Wielkie), kiosku  „Trafika” (Górki Wielkie), sklepie na Buczu (Górki Wielkie), sklepie w Szpotawicach (Górki Wielkie), 
sklepie „Lewiatan” (Brenna Skrzyżowanie), sklepie p. R. Łysek (Brenna Leśnica), kiosku z prasą - p. J. Ćwierzyk (Brenna Centrum), „Toto Lotku” - p. J. Madzi 
(Brenna Centrum), kiosku p. Cz. Grenia (Brenna Bukowa), stacji paliw (Górki Wielkie). 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. 606 251 562
e-mail: zbgk@brenna.org.pl

GOPR
43-438 Brenna ul. Węgierski 41
43-370 Szczyrk ul. Dębowa 2, tel. 33 829 69 00
tel. alarmowy 985, 601 100 300

Poczty:
43-438 Brenna ul. Wyzwolenia 77, tel. 33 853 62 76
43-436 Górki Wielkie ul. Z. Kossak 34, tel. 33 853 94 44

Muzeum Zofii Kossak - Szatkowskiej
w Górkach Wielkich
43-436 Górki Wielkie ul. Stary Dwór 2
tel. 33 853 95 15, e-mail: biuro@muzeumkossak.pl
www.muzeumkossak.pl

Biblioteki:
43-438 Brenna ul. Wyzwolenia 77, tel. 33 853 63 59
43-436 Górki W. ul. Zalesie 3, tel. 33 853 91 86
www.biblioteka.brenna.org.pl 
e-mail: bibl.brenna@wp.pl, bibl.gorki@vp.pl

Wójt Gminy Brenna - Jerzy Pilch
W celu umówienia się na spotkanie prosimy o kontakt 
z sekretariatem: tel. 33 853 62 22, tel. 33 853-65-48 
fax: 33 853 63 70, e-mail: poczta@brenna.org.pl
 
Zastępca Wójta Gminy Brenna - Dariusz Jakubiec 
tel. (33) 853 62 22 
e-mail: d.jakubiec@brenna.org.pl

Biuro Rady Gminy Brenna
W celu umówienia się na spotkanie prosimy o kontakt 
z sekretariatem: tel. 33 853 62 22, tel. 33 853-65-48 
fax: 33 853 63 70, e-mail: poczta@brenna.org.pl

Urząd Gminy Brenna
43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 77,
tel. 33 853 62 22, fax. 33 853 63 70
www.brenna.org.pl, e-mail: poczta@brenna.org.pl

Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna
43-438 Brenna ul. Wyzwolenia 77,
tel. 33 853 65 50, fax 33 8586 971
e-mail: opkis@brenna.org.pl

Informacja Turystyczna
43 - 438 Brenna, ul. Wyzwolenia 77,
tel. 33 858 69 71, 
e-mail: it@brenna.org.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
43-438 Brenna, ul. Leśnica 8
tel. 33 853 64 59, 33 855 12 61, fax. 33 858 71 01
email: gops@brenna.org.pl, gops_brenna@interia.pl

Policja - Komisariat policji w Skoczowie
tel. 33 853 32 13

Ochotnicza Straż Pożarna:
43-438 Brenna ul. Wyzwolenia 75, tel. 33 853 65 85
43-438 Brenna ul. Leśnica 134, tel. 723 089 363
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
43-438 Brenna, ul. Malinowa 3, NFZOZ P. Gruszczyk, tel. 33 432 15 00
43-436 Górki Wielkie ul. Zalesie 3, tel. 33 8539182

Pogotowie Ratunkowe
43-430 Skoczów ul. Krzywa 4
tel. alarmowy 999
tel. 033 857 95 49, 33 857 95 50

Apteki
43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 34a, tel. 33 8169 736
43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 38b, tel. 33 8570073
43-436 Górki Wielkie ul. Zalesie 3, tel. 33 853 92 05
43-436 Górki Wielkie ul. Breńska 2, tel. 33 858 71 19

Ważne i przydatne numery telefonów
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01.06.19 r. (sb) Jubileusz 10-lecia „Małej Brennej” i Góralski Dzień Dziecka
   Park Turystyki, start: 10:00 #tort #folklor #dladzieci #animacje

07.06.19 r. (pt) Ziołowe zauroczenie - Lato, czas na budowanie odporności – wykład 
   Brenna - BDZ  „Przytulia”, start: 18:00 #zioła #warsztaty #tradycja #zapisy

07-14.06.19 r. Warsztaty Działań Kreatywnych
   Górki Wielkie - CKiS Dwór Kossaków #warsztaty #dladzieci #zapisy

08-12.06.19 r.  Rozmowy o Sztuce
   Górki Wielkie - CKiS Dwór Kossaków #teatr #literatura #spotkanie

09.06.19 r. (nd) Smażenie Wajeśnicy w Agroturystyce „U Gazdy”
   Brenna ul. Malinka 4, start: 13:00 #folklor #tradycja #kuchnia 
10-12.06.19 r. Graficzna Akademia Umiejętności
   Górki Wielkie - CKiS Dwór Kossaków #warsztaty #dladzieci #zapisy 
16.06.19 r. (nd) Bike Atelier MTB Maraton
   Brenna - Park Turystyki, start 11:30 #sport #rowery #mtb #zapisy

20.06.19 r. (czw)  Wycieczka górska Bajkowym Szlakiem Utopca na Stary Groń
   Brenna - start: 9:00 z Informacji Turystycznej #naszlaku #góry

   „Spotkanie przy kolybie na Starym Groniu” – impreza pasterska 
   Brenna- obok Wieży Widokowej start: 13:00 #góry #dlakażdego

22.06.19 r. (sb)  3. Rodzinny Rajd Rowerowy 
   Górki Małe - start: 13:00 z parkingu koło Przedszkola #sport #rowery

   Sportowy Piknik pod Buczem i 70-lecie LKS Spójnia - wystąpią m.in: Jędrowski Show
   Górki Wielkie - Pod Brandysem, start: 14:00 #sport #biesiada #gwiazda

23.06.19 r. (nd) Piknik Rodzinny „Na Zdrowie”
   Brenna - Park Turystyki, start: 14:00 #dlarodzin #dlakażdego 

   XII Wieczory Muzyczne w Leśnicy - Wieczór II
   Brenna Leśnica parafia J. Nepomucena, start: 18:00 #klasyka #organy

29.06.19 r. (sb) „Uwij z nami wianek świętojański” – warsztaty
   BDZ „Przytulia”, start: 10.00 #tradycja #folklor #zioła #zapisy

   Chrześcijański Festiwal Nadziei
   Brenna - Park Turystyki #dlarodzin #dlakażdego

   Noc Świętojańska - wystąpią m.in: Johnny Band & Turnioki
   Brenna - Park Turystyki, start: 20:00 #zabawa #tradycja #folk-rock #dorana

30.06.19 (nd) II Bieg z mapą na orientację Brenjada
   Brenna - start: 10:00 z Parku Turystyki #sport #mapa #góry #dlarodzin

Jędrowski Show10 lat „Małej Brennej Bike Atelier MTB MaratonTurnioki Bieg na orientacjęSmażenie Wajeśnicy

Kalendarz Imprez 
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Szczegółowy program na: 

www.brenna.org.pl i na profilu facebook 
Program może ulec zmianie oraz organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie.  
Kontakt: OPKiS Brenna, ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna. 

LIPIEC:
02.07.19 r. (wt) Ziołowe wtorki - spotkania z zielarką
   Brenna – BDZ „Przytulia”, start: 16.00 #zioła #spotkanie #zapisy

05.07.19 (pt) Dni Dawnych Kultur - biesiada przy ognisku
   Brenna - Park Turystyki, start: 21:00 #średniowiecze #gawęda

06.07.19 r. (sb) Wycieczka górska do Krzyża Zakochanych i na Skałkę 
   Brenna - start: 9:00 z przystanku „Kotarz”, ul.Bukowa #naszlaku #góry

   „Na szałasie u Kawików” – impreza pasterska 
   Brenna Skałka, start: 13:00 #góry #dlakażdego #folklor #tradycja

   Dni Dawnych Kultur - codzienność w słowiańskiej wiosce
   Brenna - Park Turystyki, start: 10:00 #średniowiecze #wojowie #kuchnia 

   7. Słowiańska Noc Folk Metalowa
   Brenna - Park Turystyki, start: 18:00 #folkmetal #Bucovina(ROU) #SSOG(CZ)   

   #Radogost(PL) #Velesar(PL) #Alphayn(AUT) #Aether(PL)

07.07.19 r. (nd) Dni Dawnych Kultur, - folk średniowieczny & słowiańska wioska
   Brenna - Park Turystyki, start: 11:00 #dziwoludy #średniowiecze #wojowie  

   #kuchnia #stroje #jarmark #pojedynki

09.07.19 r. (wt.) Ziołowe wtorki - spotkania z zielarką
   Brenna – BDZ „Przytulia”, start: 16.00 #zioła #spotkanie #zapisy

12.07.19 r. (pt) Plenerowy Teatr dla dzieci
   Brenna - Park Turystyki, start: 16:00 #teatr #dladzieci #bajka

13.07.19 r. (sb) 52. Wojewódzki Przegląd Wiejskich Zespołów Artystycznych
   Brenna - Park Turystyki, start: 11:00 #folklor #tradycja #konkurs

   Mistrzostwa Górali Karpackich w Koszeniu Łąki
   Brenna ul. Malinka 4, start: 13:00 #folklor #tradycja #kuchnia #koszenie

14.07.19 r. (nd) 52. Wojewódzki Przegląd Wiejskich Zespołów Artystycznych
   Brenna - Park Turystyki, start: 11:00 #folklor #tradycja #konkurs

   XII Wieczory Muzyczne w Leśnicy - Wieczór III
   Brenna Leśnica parafia J. Nepomucena, start: 18:00 #klasyka #organy

16.07.19 r. (wt)  Ziołowe wtorki - spotkania z zielarką
   Brenna – BDZ „Przytulia”, start: 16.00 #zioła #spotkanie #zapisy

19.07.19 r. (pt) Plenerowy Teatr dla dzieci
   Brenna - Park Turystyki, start: 16:00 #teatr #dladzieci #bajka

20.07.19 r. (sb) Wycieczka górska na Błatnią 
   Brenna - start: 9:00 z Informacji Turystycznej #naszlaku #góry

   Uphill MTB Beskidy 
   Brenna - Park Turystyki, start: 13:00 #sport #rowery #mtb #zapisy #zawody

   Disco Party - wyst. m.in: Chwytak & Dj Wiktor, Martin Vide, Dj Daniel i Dj Gieras 
   Brenna - Park Turystyki, start: 19:00 #zabawa #dyskoteka #dlamłodzieży 

23.07.19 r. (wt)  Ziołowe wtorki - spotkania z zielarką
   Brenna – BDZ „Przytulia”, start: 16.00 #zioła #spotkanie #zapisy

24.07.19 r. (śr) Bajki u Kossaków
   Górki Wielkie - CKiS Dwór Kossaków, start: 11:00 #teatr #dladzieci #bajka

26.07.19 r. (pt)  Plenerowy Teatr dla dzieci
   Brenna - Park Turystyki, start: 16:00 #teatr #dladzieci #bajka

27.07.19 r. (sb) Gram i Bucze - festiwal charytatywny
   Górki Wielkie - Pod Brandysem, start: 13:00 #rock #animacje #dladzieci 

30.07.19 r. (wt.) Ziołowe wtorki - spotkania z zielarką
   Brenna – BDZ „Przytulia”, start: 16.00 #zioła #spotkanie #zapisy
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