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Od Redakcji
Wszystko, co dobre kończy się 

bardzo szybko. Wiemy, to nie od 
dziś. Wakacje już za nami, dzieci  
i młodzież wróciły do szkół. Życzy-
my wszystkim uczniom naszej gmi-
ny pozytywnej energii na „starcie” 
edukacyjnej drogi. Nauczycielom 
wytrwałości i cierpliwości w prze-
kazywaniu wiedzy. Po letniej prze-
rwie wznawia działalność również 
Baza Talentów, czyli nasza breńsko-
górecka kuźnia młodych zdolnych 
mieszkańców. Na zajęcia dodatko-

we organizowane przez Ośrodek 
Promocji, Kultury i Sportu Gminy 
Brenna uczęszcza ponad 300 osób, 
to spora grupa, która miejmy na-
dzieje, dobrze wykorzysta dane im 
możliwości rozwoju.

Jesień już za pasem, ranki i wie-
czory są coraz chłodniejsze, jednak 
nie zapadamy w sen zimowy, jeste-
śmy w trakcie realizacji projektu 
Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne, 
przed nami  jeszcze sporo zadań 
realizowanych przez mieszkańców 

naszej gminy, polecam śledzić in-
formacje pojawiające się na stro-
nie internetowej oraz w Informacji 
Turystycznej. A już teraz zachęcam 
do lektury niniejszego numeru 
„Wieści znad Brennicy”, gdzie rela-
cje z minionych wydarzeń, w tym  
z Dożynek Ekumenicznych i otwar-
cia nowej atrakcji w Górkach Wiel-
kich – siłowni pod chmurką. 

          Dorota Greń-Grajewska
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Szanowni Mieszkańcy Brennej i Górek
Spotkanie z Państwem na łamach 

naszej gminnej gazetki to wielka 
przyjemność. Dla mnie jest to czas  
refleksji, zatrzymania się chociaż 
na chwilę, aby podzielić się z Wami 
tym, co wspólnie udało się zreali-
zować. Dzień za dniem porywa nas 
jak nurt górskiego potoku.  Życie  
z każdym dniem przemija, rozpędza-
jąc się jakby na równi pochyłej. Dla 
dzieci i młodzieży szkolny dzwonek 
oznajmił koniec wakacji i rozpoczę-
cie nowego roku szkolnego. Uczest-
nicząc w inauguracji kolejnego 
etapu szkolnej edukacji, doceniłem 
potencjał naszej młodzieży, stano-
wiący kapitał, który jest gwarantem 
i zabezpieczeniem naszej przyszło-
ści.  Nasuwa się pytanie – jak najle-
piej to wykorzystać? Do poszukania 
odpowiedzi zapraszam rodziców  
i dyrekcję z gronem nauczycieli, bo 
tylko na tej płaszczyźnie współpra-
cy można osiągnąć gwarantowany 
sukces. My jako urząd zgłaszamy 
pełną gotowość do tej współpra-
cy. Wypada przy tej okazji życzyć 
uczniom, aby rozpoczęty nowy rok 
szkolny był jak najbardziej owocny, 
by zdobyta wiedza niosła wiele no-
wych umiejętności, by nauka była 
nie tylko nudnym i trudnym obo-
wiązkiem, ale też powodem do sa-
tysfakcji i budowania świadomości. 
Ważne jest bowiem, by szkoła stała 
się nie tylko miejscem nauki, ale 
umożliwiła Wam drodzy uczniowie 
rozwój zainteresowań i uczyła życia 
w społeczeństwie. Dyrekcji i nauczy-
cielom życzę, by nowy rok szkolny 
przyniósł wiele radości w trudnej 
i odpowiedzialnej, ale niezwykle 
ważnej pracy. 

Patrząc na nasz zrealizowany ka-
lendarz letnich imprez, nie chce się 
wierzyć, że wchodzimy w czas jesie-
ni. Lato 2016 zapisało w swojej hi-
storii rekordową ilość turystów, od-
wiedzających naszą gminę, którym 
w pamięci zostaną występy między 
innymi takich zespołów jak: Dzi-
woludy, Kabaret Otto, Mig, Bacia-
ry, Łzy, Teresa Werner, Vołosi, Mała 
Brenna. A w ostatnią niedzielę wa-
kacji gminne Dożynki Ekumenicz-

Informacje/WydarzeniaInformacje/Wydarzenia

ne z przepiękną słoneczną oprawą 
barwnego korowodu dożynkowego. 
Należą się przy tej okazji wielkie  
i serdeczne słowa podziękowania 
dla wszystkich zaangażowanych rol-
ników. Dziękuję, że odpowiedzieli-
ście na moje i Radnych zaproszenie.  
Na uwagę zasługuje fakt, że coraz 
większą popularnością cieszą się or-
ganizowane na terenie naszej gmi-
ny „Redyki” owiec, ukazujące nasze 
dziedzictwo i tożsamość kultury wo-
łoskiej, z której planujemy stworzyć 
nasz produkt turystyczny.     

W cieniu wydarzeń kultural-
no-sportowych staraliśmy się rów-
nież realizować nasze plany inwe-
stycyjno-remontowe. Warto tutaj 
wspomnieć o licznych remontach 
przeprowadzonych w naszych pla-
cówkach oświatowych. Mimo ogra-
niczonych środków finansowych 
staramy się zapewnić jak najlepsze 
warunki do nauki i pracy. Serdecz-
nie dziękuje dyrekcji, wykonawcom 
i wszystkim, którzy czuwali nad tym, 
aby prace były sprawnie i bezpiecz-
nie prowadzone. Wiele udało się 
zrealizować prac remontowych na 
naszych drogach, łącznie z ich od-
wodnieniem. Odwołuję się przy tej 
okazji po raz kolejny do sprawnie 
działającej naszej brygady remon-
towo-drogowej, dzięki której tak 
długo oczekiwane i zgłaszane tema-
ty doczekały się realizacji. I chociaż 
katalog spraw do załatwienia jest 
bardzo długi, to pojawiła się szansa 
i nadzieja na sprawną jego realiza-
cję. Nawet tematy, które były nie do 
zrealizowania mamy już za sobą.

 Z katalogu tematów inwesty-
cyjnych warto podkreślić sprawnie 
przebiegającą rozbudowę przed-
szkola w Górkach, zakończone re-
monty nawierzchni na ul. Józefa 
Madzi i ul. Modrzewiowej w Brennej. 
Myślę, że możemy być zadowoleni  
z uporządkowanego terenu nad rze-
ką Brennicą w Górkach, zwanego 
„zielonymi plażami”, które odwiedza 
bardzo dużo turystów. Sąsiadujący 
z plażami teren „Pod Brandysem” 
ubogacił się we wrześniu tego roku 
o niezwykle atrakcyjną siłownię na 

wolnym powietrzu, która powięk-
szyła bazę rekreacyjno-sportową. 
Jest to efekt dobrze rozwiniętej 
współpracy z czeską gminą Bystrzy-
ca, która w ramach pozyskanych 
środków transgranicznych jest szan-
są na skuteczne powiększanie na-
szych gminnych dochodów.  
 Z wielką determinacją koncentru-
jemy się na aspekcie pozyskiwania 
środków zewnętrznych a to z tego 
względu, że pragniemy kontynu-
ować budowę kanalizacji w ramach 
przyjętej aglomeracji ściekowej. 
Uzyskaliśmy pozwolenie na budo-
wę łącznie ok. 15 km wodociągów w 
Górkach i Brennej. Realizacja tego, 
jakże ważnego zadania, jest możli-
wa tylko w oparciu o wspomniane 
środki zewnętrzne.

Chociaż przysłowie mówi, że: 
„Jesień, gdy długo zachowuje liście, 
srogiej zimy znakiem  oczywiście”, 
to perspektywa dalekiej zimy moty-
wuje nas do pracy jeszcze bardziej. 
Wiemy, że jeżeli wrzesień w słońcu 
chodzi, to dopiero babie lato się 
rodzi. Myślę, że łaskawa pogodo-
wo jesień pozwoli nam dokończyć 
wiele jeszcze zaplanowanych prac. 
Ograniczona ilość miejsca na tej 
stronie daje mi sygnał, aby zaprosić 
Was drodzy czytelnicy do zgłębienia 
zasygnalizowanych tematów na ko-
lejnych stronach. 

Wszystkim przesyłam serdeczne 
pozdrowienia.    
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Inauguracja roku szkolnego 2016/2017  
w Zespole Szkół w Brennej

W dniu 1 września 2016 r.  
w  Zespole Szkół w Brennej, na któ-
ry składa się Szkoła Podstawowa nr 
1 im. Janusza Korczaka oraz Gimna-
zjum  im. Króla Jana III Sobieskiego  
odbyła się uroczysta inauguracja 
roku szkolnego 2016/2017. 

W sali gimnastycznej podsta-
wówki, a następnie w gimnazjum 
spotkali się uczniowie, rodzice, 
nauczyciele oraz zaproszeni na tę 

uroczystość goście. Wśród nich był 
m.in. Wójt Gminy Brenna Pan Jerzy 
Pilch, który podczas uroczystości 
nawiązał w swojej wypowiedzi do 
zmian organizacyjnych, jakie na-
stąpiły z dniem 1 września tego 
roku,  w zakresie połączenia szkoły 
podstawowej i gimnazjum w Ze-
spół Szkół w Brennej. Podziękował                        
za zaangażowanie w proces połą-
czenia tych dwóch szkół, jak  rów-

nież w dotychczasowy wysiłek 
dbania o szkoły, przeprowadzo-
ne remonty, modernizacje, prze-
kładające się na bezpieczeństwo  
i higienę pracy. Mamy nadzieję, że 
podjęte działania w tym przypadku, 
tj. utworzenie zespołu, zaowocują  
w przyszłości i okażą się dobrą 
decyzją, przede wszystkim dla 
uczniów, jak i nauczycieli. 

         Olga Kowalik

Pięć tysięcy złotych dla Zespołu Szkół w Brennej
Pozyskano  zwiększenie czę-

ści oświatowej subwencji ogólnej  
z 0,4% rezerwy o 5 000,00 zł, na do-
finansowanie doposażenia gabine-
tu profilaktyki zdrowotnej i pomocy 

przedlekarskiej w Gimnazjum im. 
Króla Jana III Sobieskiego w Zespo-
le Szkół w Brennej.  W ramach ww. 
środków finansowych planuje się 
zakup niezbędnego sprzętu (lub 

wymianę zużytego) niezbędnego 
do udzielania pomocy przedlekar-
skiej.

        UG Brenna
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„Sport dla wszystkich - Zdrowie dla każdego” – trans-
graniczny projekt Gminy Brenna i Gminy Bystrzyca
Początkiem września br. odbyło 

się w siedzibie Regionálního sdru-
žení územní spolupráce Těšínského 
Slezska, 1. posiedzenie Euroregio-
nalnego Komitetu Sterującego, 
Funduszu Mikroprojektów Progra-
mu Interreg V-A Republika Czeska-
Polska 2014-2020 w Euroregionie 
Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko, 
w trakcie którego zatwierdzono do 
dofinansowania projekt „Sport dla 
wszystkich - Zdrowie dla każdego”. 
Projekt ten, jest wspólnie realizo-
wany przez Gminę Brenna, Ośrodek 
Promocji Kultury i Sportu oraz cze-
ską Gminę Bystrzyca.

Jednym z początkowych eta-
pów realizacji projektu, intensyfi-
kującego współpracę Gmin Brenna 
i Bystrzyca, było wykonanie nowej 
infrastruktury sportowej w Ośrodku 
„Pod Brandysem” w Górkach Wiel-
kich. Uroczyste otwarcie siłowni 
zewnętrznej nastąpiło 9 września 
br., w obecności m.in. wójta gminy 
Brenna Pana Jerzego Pilcha i staro-
sty gminy Bystrzyca Pana Romana 
Wróbla. W uroczystości uczestni-
czył również Pan Bogdan Kasperek 
- dyrektor Stowarzyszenia Rozwo-
ju i Współpracy Regionalnej „Olza”  
z Cieszyna, które pełni rolę Zarzą-
dzającego Funduszem Mikroprojek-
tów Euroregionu Śląsk Cieszyński - 
Těšínské Slezsko.

Zgodnie z założeniami projek-
tu wykonana infrastruktura będzie 
przede wszystkim służyć budo-
waniu przestrzeni dla wspólnych 

działań mieszkańców, a także do 
zacieśniania kontaktów i wzajem-
nego poznania się mieszkańców 
obu partnerskich gmin. Dlatego 
też, przez dwa weekendowe dni 
w Ośrodku „Pod Brandysem” spo-
tykały się ze sobą drużyny z Polski  
i Czech. 

W piątek (09.09.2016r.) do ry-
walizacji na siłowni przystąpili 
uczniowie z Górek oraz ze szkoły  
w Bystrzycy. Uczniowie, dopingo-
wani przez zgromadzone na uro-
czystości osoby, rywalizowali w na-
stępujących konkurencjach:

1. Zwis na drabince – mierzo-
ny czas zwisu.

2. Podciąg nóg prostopadle 
do osi ciała – ilość powtórzeń.

3. Brzuszki – ilość powtórzeń 
w ciągu 90 sekund.

4. Motyl – 20 powtórzeń – 
mierzony czas wykonania.

5. Wyciskanie siedząc – ilość 
powtórzeń w ciągu 90 sekund.

6. Ścianka wspinaczkowa – 4 
minuty na wejście, wylosowanie py-
tań wg  4-poziomowej skali trudno-
ści, zejście i udzielenie odpowiedzi.

 Sobota (10.09.2016r.) rozpoczę-
ła się od organizowanego po raz 
pierwszy (i z pewnością nie ostat-
ni!) „Biegu na Bucze” (wyniki biegu 
podano w części sportowej).

Popołudniu startowały drużyny 
przygotowane przez radnych: panią 
Gabrielę Gańczarczyk-Dec, panią 
Magdalenę Myśliwiec i pana Mar-
cina Janasika, a ze strony czeskiej 

zagościli u nas strażacy. Przygoto-
wane konkurencje wzbudziły wiele 
emocji, rywalizacja i poświęcenie 
startujących godne było gorących 
oklasków. Dla młodzieży zorgani-
zowano dodatkowo „Festiwal Ko-
lorów”, a dla wszystkich - rodzinny 
festyn z kapelą „Maliniorze” i DJ-em.

Kolejne działania projektowe, 
realizowane w oparciu o pozytyw-
ne doświadczenia związane z upra-
wianiem sportu i aktywnym trybem 
życia, obejmują przeprowadzenie 
warsztatów „Dekalog Zdrowego 
Stylu Życia” dla młodzieży gimna-
zjalnej obu gmin, a także imprezy  
o charakterze sportowo – rekreacyj-
nym w czeskiej Gminie Bystrzyca. 
16.09.br. w Bystrzycy, odbyło się 
równie uroczyste otwarcie ścianka 
wspinaczkowej, połączone z warsz-
tatami boulderingu oraz sztafetą 
dla młodzieży na dystansie półma-
ratonu.

Wszelkie dodatkowe informa-
cje dotyczące projektu „Sport dla 
wszystkich - Zdrowie dla każdego”, 
w tym relacje z jego realizacji, są na 
bieżąco zamieszczane na stronach 
internetowych i profilach na Face-
booku Gminy Brenna i Gminy By-
strzyca oraz w kolejnych Wieściach 
znad Brennicy.

  
          Monika Jankowska

(fotorelacja na ostatniej stronie)
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Jubileusz 90-lecia OSP w Górkach Wielkich

W  sobotę 10 września 2016 roku 
na boisku sportowym w Brennej 
Centrum  odbyły się Międzygminne 
Zawody Sportowo-Pożarnicze Mia-
sta Ustroń i Gminy Brenna. 

W zawodach wzięło udział 11 
drużyn Ochotniczych Straży Pożar-
nych, w tym 1 kobieca z Ustronia 
oraz gościnnie, poza klasyfikacją 

wystąpili druhowie z OSP Ustronie 
Morskie. Zawody rozpoczęły się 
uroczystym przemarszem spod bu-
dynku remizy strażackiej na boisko 
sportowe w asyście orkiestry dętej, 
gdzie nastąpiło oficjalne otwarcie 
przez Wójta Gminy Brenna, a za-
razem Prezesa  Zarządu Oddziału 
Gminnego ZOSP RP w Brennej Je-

rzego Pilcha. 
Zawody zgodnie z regulaminem 

zostały przeprowadzane w dwóch 
konkurencjach:

1. Sztafeta pożarnicza 7x50 me-
trów z przeszkodami  
 
2. Ćwiczenia bojowe   

Międzygminne Zawody Sportowo-Pożarnicze 

Dzień 3 września 2016 roku, był 
szczególnym dniem dla społeczno-
ści strażackiej z Górek Małych i Wiel-
kich. W dniu tym obchodzono uro-
czyście jubileusz 90-lecia istnienia 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Gór-
kach Wielkich. W dniu 26 sierpnia 
1926 roku grupa 34. mieszkańców 
Górek Wielkich i Małych powołała 
do życia tę niezwykle pożyteczną 
organizację. Inicjatorami założe-
nia w Górkach straży pożarnej byli: 
miejscowy proboszcz ksiądz Sta-
nisław Kukla oraz trzej mieszkańcy 
Górek Małych i Wielkich Jan Wojnar, 
Jan Mojeścik i Ludwik Czakon – kie-
rownik miejscowej szkoły.

Uroczystości były niezwykle 
udane. Dopisała pogoda, zapro-
szeni goście, a przede wszystkim 
niezawodni jak zawsze mieszkańcy 
Górek Małych i Wielkich. Po uro-
czystej dziękczynnej mszy świętej 
odbył się uroczysty apel, a potem 
festyn strażacki, który trwał do 
późnych godzin nocnych dnia na-

stępnego. Zorganizowana z okazji 
jubileuszu zbiórka publiczna w celu 
zebrania środków finansowych na 
zakup nowego, średniego pojazdu 
ratowniczo gaśniczego też przynio-
sła rewelacyjne efekty. Co prawda 
niespełna połowa osób, do których 
skierowano imienne zaproszenia do 
udziału w zbiórce, odpowiedziała 
na apel, ale za to ofiarność i hojność 
tych, którzy włączyli się do zbiórki 
pozwoliła na zebranie kwoty 58 280 
złotych.

Zebrana kwota stanowi kilka 
procent wartości nowego pojazdu 
ratowniczego, ale jest to dla nas 
niezwykły argument do pozyskania 
z innych  źródeł środków na zakup 
tego samochodu.

Za  niezwykłą ofiarność i wspar-
cie naszej inicjatywy dotyczącej 
zakupu nowego samochodu ratow-
niczego Zarząd Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Górkach Wielkich składa 
wszystkim uczestnikom zbiórki ser-
deczne podziękowanie.

Państwa gest, świadczy o wy-
sokiej świadomości społecznej,  
o wielkim sercu i wrażliwości na po-
trzeby innych, a także o niezwykłej 
hojności.

Zapewniamy, że każda pozy-
skana w wyniku zbiórki złotówka 
zostanie spożytkowana na zakup 
pojazdu ratowniczego i jego wypo-
sażenia.

Ponadto zapewniam, że naby-
ty pojazd ratowniczy będzie służył 
wszystkim mieszkańcom potrzebu-
jącym pomocy ratowniczej.

Osoby, które chciałyby wesprzeć 
jeszcze naszą inicjatywę dot. za-
kupu nowego samochodu ratow-
niczego mogą to zrobić wpłacając 
datek na konto OSP w Górkach 
Wielkich (04 8126 1020 0040 4097 
2000 0020) z dopiskiem „na zakup 
samochodu ratowniczego”.

Zarząd Ochotniczej Straży  
Pożarnej w Górkach Wielkich
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Trzeba przyznać że poziom ry-

walizacji był bardzo wysoki, a róż-
nice czasowe  niewielkie. Upalna 
pogoda niczym z tropików i ogrom-
ne emocje towarzyszyły wszystkim 
drużynom oraz zgromadzonej pu-
bliczności.    

Po oficjalnym ogłoszeniu wy-

ników zawodów przez sędziego 
głównego, bezkonkurencyjna oka-
zała się drużyna z OSP  w Brennej 
Centrum, która zdobyła najwięcej 
punktów  i otrzymała superpuchar. 
Następnie odbyła się uroczystość 
wręczenia nagród zwycięzcom. 
Startujące drużyny otrzymały pu-

chary i nagrody ufundowane przez 
Wójta Gminy Pana Jerzego Pilcha  
Brenna oraz Burmistrza Miasta 
Ustroń Pana Ireneusza Szarca.

     Jan Czernicki
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Miejska Spółka SKO-EKO Sp. z o.o. zakończyła kolejny 
etap akcji edukacyjno – ekologicznej

Miejska Spółka SKO-EKO Sp.  
z o.o. zakończyła kolejny etap akcji 
edukacyjno – ekologicznej. Wszyst-
kie dzieci objęte edukacją wcze-
snoszkolną otrzymały książeczkę 
- bajkę pt. „Listka przygody w Dziw-
nej Pralni Brudnej Wody”. 
-  Jest to ciekawie, w prosty spo-
sób opowiedziana historia Listka, 
który jest naszym przewodnikiem 
po ścieżce edukacyjno-ekologicz-
nej oczyszczalni. Opowieść zaczy-
na się od tego jak Listek poprzez 
sieć kanalizacyjną trafia do Dziwnej 
Pralni Brudnej Wody, jak bohate-
rowie książeczki nazwali oczysz-
czalnię ścieków.  W przystępny dla 
najmłodszych sposób pokazane są 
procesy dzięki którym ścieki znów 
stają się wodą, zwracając przy tym 
uwagę na problemy wynikające  
z nieprawidłowego korzystaniu z 
kanalizacji. Wyjaśniamy, jakie skut-
ki wywołuje np. wprowadzanie wód 
deszczowych do kanalizacji czy 
wrzucania śmieci do ubikacji. Chce-

my przez to wykształcić w najmłod-
szych właściwe postawy związane  
z naszym bytowaniem, z gospodar-
ką ściekową. – wyjaśnia Beata Ha-
lama, prezes zarządu spółki - Ksią-
żeczki rozdawał bohater bajki w 
formie maskotki.

W ramach przeprowadzonej ak-
cji na terenie Gminy Brenna ksią-
żeczki otrzymało 411 dzieci ob-
jętych edukacją wczesnoszkolną, 
przekazano 22 szt. książeczek do 
bibliotek szkolnych i biblioteczek 
przedszkolnych. Jednocześnie  
w pomieszczeniach toalet szkol-
nych we wszystkich szkołach na ob-
szarze Gminy Brenna naklejono 208 
szt. naklejek „Rysunkowego porad-
nika użytkownika toalet – Sedes to 
nie kosz na śmieci”.
- Promujemy zasady właściwego 
korzystania z kanalizacji sanitar-
nej, poprzez zabawne rysunki na 
których skojarzenia są wesołe, cie-
kawe, a jednocześnie pouczające. 
Naklejki umieszczono nie tylko  

w toaletach w szkołach ale również 
w miejscach użyteczności publicz-
nej. Czasem popełniamy błędy, co 
wynika z niewiedzy, złych nawy-
ków. Chcemy również zaznaczyć że 
niewłaściwe korzystanie z kanaliza-
cji przekłada się również na koszty, 
na cenę ścieków – podkreśla Beata 
Halama.

Dodatkowo w ramach promocji 
prowadzonych działań edukacyj-
nych Miejska Spółka SKO-EKO Sp.  
z o.o. przygotowała prezentację ka-
mery do inspekcji kanalizacji sani-
tarnej na pikniku rodzinnym który 
odbył się 4 czerwca 2016r. w Parku 
Turystyki.

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

Miejska Spółka SKO-EKO Sp. z o.o. 

Informacje/Wydarzenia
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Sukcesy Gazdów z Malinki
Gmina Brenna może się po-

szczycić wyjątkowymi osiągnięcia-
mi swoich mieszkańców. Państwo 
Marta i Andrzej Cieślar, prowadzą-
cy Gospodarstwo Agroturystyczne 
"U Gazdy" w Malince są chlubnym 
przykładem gospodarzy skutecz-
nie promujących nasz region. Ich 
Zagroda Edukacyjna wzięła udział 
w zorganizowanym po raz ósmy, 
przez Śląski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego w Częstochowie, kon-
kurs na najlepsze gospodarstwo 
agroturystyczne w województwie 
śląskim. Po przejściu dwuetapowej 
oceny - najpierw oceniono gospo-
darstwa na podstawie nadesłanych 
dokumentów konkursowych, a na-
stępnie komisja konkursowa wizy-
towała każde gospodarstwo, by na 
miejscu sprawdzić standard i jakość 
oferowanych usług- Agroturystyka 
„U Gazdy” została laureatem pierw-
szej nagrody.

Domowe posiłki, przygoto-

wywane na bazie własnych pro-
duktów i opierające się na kuchni 
regionalnej są drugim powodem 
do dumy Państwa Cieślar. Spe-
cjalnością gospodarstwa są placki  
z blachy z wyrzoskami oraz potra-
wy z baraniny, które wzięły udział  
w konkursie na najlepszy regional-
ny produkt żywnościowy „Nasze 
Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Re-
gionów”. Tegoroczny finał regional-
ny  w województwie śląskim odbył 
się 18 czerwca  w Częstochowie. 
Do udziału zakwalifikowano 53 
produkty oraz 10 ekip w części ga-
stronomicznej. Komisje konkurso-
we miały trudne zadanie przy wy-
łanianiu zwycięzców XVI edycji, bo 
charakteryzowała się wysokim i wy-
równanym poziomem zgłoszonych 
potraw i produktów. Jury przyznało 
wiele nagród równorzędnych i wy-
różnień, a I nagrodę w kategorii: 
Produkty pochodzenia zwierzęcego 
-Produkty i przetwory mięsne zdo-

był Andrzej Cieślar „Agroturystyka 
u Gazdy” za kiełbasę baranią. Gra-
tulujemy!

        Izabela Piór
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Przygarnij czworonoga
W schronisku dla zwierząt  

w Cieszynie wiele zwierząt czeka 
na nowy dom. Trafiają tam porzu-
cone przez właścicieli psy - naj-
częściej w wakacje albo młode, bo 
„szczeniak za duży urósł”. Często 
właściciele psów nie są świadomi, 
że nabywając psa biorą na siebie 
poważ¬ne i długotrwałe zobowią-
zanie. Zachęcamy zatem wszystkich 
zainteresowanych adopcją, aby 
kontaktować się z Schroniskiem dla 
zwierząt „Azyl”, które mieści się przy 
ul. Cichej 10 w Cieszynie. Zachęca-
my także do śledzenia strony inter-
netowej  Gminy Brenna, na której 
zamieszczamy zdjęcia zwierzaków, 
które znaleziono na terenie naszej 
gminy i które trafiły do schroniska 
(zakładka „opieka nad zwierzętami 
bezdomnymi”). Poniżej przedsta-
wiamy także zdjęcie psa, którego 
odebrano z terenu Gminy Brenna.  

  Krzysztof Majeran

Ślońskie Show
 6 sierpnia w Amfiteatrze w Bren-

nej odbył się koncert solowy Mariu-
sza Kalagi, artysty znanego przede 
wszystkim śląskiej publiczności, ale 
w naszej gminie również ma rze-
sze swoich fanów, dlatego podczas 
Ślóńskiego Show widownia zapeł-
niła się po brzegi. Mariusz Kalaga 
pseudonim „Max Mario” ur. 19 grud-
nia 1959 w Dąbrowie Górniczej. Jest 
absolwentem Uniwersytetu Śląskie-
go w Katowicach, Akademii Peda-
gogicznej w Krakowie oraz Akade-
mii Ekonomicznej w Katowicach. 
Jako czternastolatek zapisał się do 
chóru „Cordis Christi”  dzięki czemu 
mógł występować na koncertach, 
występach oraz spektaklach o te-
matyce religijnej. Zawodowo zaczął 
występować w roku 1980. Na Festi-
walu Piosenki Studenckiej zdobył 
główną nagrodę Złotego Gwoź-
dzia za utwór własnej kompozycji 
„Monopolowy Blues”. W latach 90 
współpracował z kilkoma zespołami 
m. in.: „Duo For You”, „Johny Walker 

Band”, „Gang Marcela”. Muzyk wy-
stępował również w USA w Nashvil-
le na Festiwalu Muzyki Country Fan 
Fair. W Chicago występował dla po-
lonii amerykańskiej. Następnie po 
powrocie do Polski Mariusz Kalaga 
założył zespół „Partners” , w którym 
występuje do dnia dzisiejszego.  
W latach 2006- 2010 był radnym 
miasta Dąbrowa Górnicza i prze-

wodniczącym Komisji Kultury, na-
stępnie w latach 2010-2014 był 
przewodniczącym Komisji Kultury 
Związku Miast Polskich. Występo-
wał na „Pikniku Country” w Mrągo-
wie. Występował również z Krzysz-
tofem Krawczykiem. 

                                                                                                                                                      
                       Mateusz Wysogląd

KulturaKulturaKultura

Numer ewidencyjny: 302/2016.
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Gwiazda wakacji „Łzy”
Tegoroczną gwiazdą wakacji  

w Brennej był zespół „Łzy”, który  
w tym roku obchodzi swoje 20 –le-
cie, koncert gwiazd, który odbył się 
13 sierpnia, poprzedził występ me-
talowego zespołu z Górek Wielkich 
„Elipsa” oraz blusowej grupy ze Ślą-
ska „Galhan”.

Wykonawcy przekazali publicz-
ności moc pozytywnej energii. Roc-
kowe brzmienie oraz świetny kon-
takt wokalistki „Łez” Sary Chmiel 
z publicznością zaprocentowały 
bardzo dobrą zabawą. Widownia 
domagając się bisów, pokazała jak 
bardzo podobał im się jubileuszo-
wy występ.

Zespół powstał jesienią 1996 
roku w Pszowie. W tym samym 
roku grupa nagrała swoje  pierwsze 
utwory „Słońce” oraz „Nienawiść”  
w Cyberstudiu w Katowicach.   Wio-
sną 1997 roku zespół nagrał sześć 
innych utworów dzięki czemu po-

wstało demo zespołu. W tym sa-
mym roku zespół wygrał pierwsze 
miejsce w Przeglądzie w Opato-
wie, dzięki czemu mógł nagrywać  
w warszawskim „Sonusie” gdzie na-
grał  utwór „W księżycowym śnie” 
oraz w debiutancki album „Śłońce” 
, który miał premierę w 1998 roku. 
W roku 2000 formacja wydała drugi 
album „W związku z samotnością”. 
Album zyskał w 2002 roku status 
platynowej płyty. W maju 2002 roku 
zespół nagrał trzeci album  „Jesteś 
jaka jesteś”. Album ten zyskał status 
złotej płyty. W 2003 roku grupa na-
grała czwarty album „Nie czekaj na 
jutro”, który także zyskał status pla-
tynowej płyty. W czerwcu 2004 roku 
pojawił się kolejny album  „Historie 
jakich nie było” . 17 listopada 2010 
roku zespół zakończył współpracę 
z Anną Wyszkoni. A już pierwszego 
stycznia 2011 wokalistką zespo-
łu Łzy została Sara Chmiel. Zespół  

w nowym składzie miał debiut  
9 stycznia 2011 roku na finale XIX fi-
nale Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. 

14 lutego, na Walentynki, zespół 
wydał singel „Zatańcz ze mną, pro-
szę”, który promował szósty studyj-
ny album zespołu „Bez słów...”.  Pre-
miera albumu odbyła się 13 maja. 
Album został wydany w dwóch 
wersjach: jednopłytowej, która za-
wiera 13 premierowych utworów, 
oraz dwupłytowej, na której znala-
zły się największe przeboje zespo-
łu zaśpiewane przez najbardziej 
uzdolnione uczestniczki castingu 
na wokalistkę zespołu. Kolejnym 
singlem promującym album została 
piosenka „Bo każdej nocy” . W 2016 
roku grupa wydała utwór „Życie jest 
piękne” , które cieszy się dużą po-
pularnością. 

                                                                                                                                                      
                     Mateusz Wysogląd

KulturaKultura
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Vołosi u Kossaków

KulturaKulturaKultura

14 sierpnia w parku przed Dwo-
rem Kossaków wystąpił zespół Voło-
si - polska grupa muzyczna, w której 
skład wchodzą muzycy ludowi oraz 
klasyczni. Zespół powstał w 2007 
roku pierwotnie pod nazwą Wałasi 
i Lasoniowie. Nastąpiło wtedy spo-
tkanie dwóch muzyków klasycz-
nych, braci Krzysztofa  i Stanisława 
Lasoniów z muzykami ludowymi 
z kapeli Wałasi z Beskidu Śląskie-
go: Zbigniewem Wałachem, Janem 
Kaczmarzykiem, Zbigniewem Mi-
chałkiem i Robertem Waszutem. 
W 2010 r. jako Wołosi i Lasoniowie 
( już bez Zbigniewa Wałacha, lide-
ra Wałachów) zdobyli Grand Prix 
podczas XIII Festiwalu Folkowego 
Polskiego Radia Nowa Tradycja oraz 
nagrodę publiczności „Burza Braw”  
i Złote Gęśle dla Krzysztofa Lasonia. 

W roku 2011, potwierdzając swój 
sukces, otrzymali Grand Prix Sveto-
zar Stracina dla najlepszego utworu 
world music w Europie na konkursie 
organizowanym przez Europejską 
Unię Nadawców EBU. W roku 2012 
pierwsza płyta zespołu znalazła się 
w specjalnej selekcji TOP20 World 
Charts Europe. Od tej pory VOŁOSI 
są nieprzerwanie w trasie. Grupa 
koncertuje na całym świecie i spo-
tyka się ze spontanicznymi reak-
cjami publiczności oraz niezwykle 
przychylnym głosem recenzentów. 
Koncerty zespołu były transmito-
wane przez Program II i Program 
III Polskiego Radia, brytyjskie radio 
BBC oraz niemiecką stację WDR3. 
VOŁOSI współpracowali m.in. z Ma-
teuszem Pospieszalskim, Markiem 
Mosiem i Orkiestrą AUKSO, Ada-

mem Klockiem, legendą gruzińskiej 
muzyki Niazem Diasamidze, fran-
cuskim zespołem Lo’jo, norweskim 
Sigrid Moldestad Trio.

Koncert w Dworze Kossaków, 
jak twierdzą organizatorzy, był naj-
bardziej udanym występem odby-
wającym się w Górkach Wielkich  
w ramach „Artystycznego Lata  
u Kossaków”. Wykonanie na najwyż-
szym poziomie, odpowiedni klimat 
miejsca, spora widownia oraz bar-
dzo dobra pogoda, wszystkie te 
czynniki sprawiły, że koncert Voło-
chów zapamiętamy na długo.

                                                                                                                                                      
                    Mateusz Wysogląd
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XXIX Międzynarodowy Studencki Festiwal Folklorystyczny

KulturaKultura

W ramach festiwalu w amfite-
atrze w Brennej wystąpiły 4 zespo-
ły. Były to grupy z Armenii, Buł-
garii, Czarnogóry oraz Słowacji. 
Impreza rozpoczęła się o godz. 16:00  
w sobotę 20 sierpnia.  Jako pierw-
szy wystąpił Zespół Pieśni i Tańca 
„Araks” z Armenii, który powstał  
w 2006 roku przy Konsulacie Hono-
rowym w Charkowie na Ukrainie. 
Zespół postanowił popularyzować 
armeńską kulturę, muzykę, pieśni  
i tańców. Grupa  w 2012 roku otrzy-
mała  honorowy tytuł „Wzorcowy”, 
który stał się członem jego obecnej 
nazwy. „Araks” może zaprezento-
wać 25 kompozycji tanecznych oraz  
wiele tradycyjnych armeńskich oraz 
ukraińskich pieśni ludowych. Kape-
la wchodząca w skład zespołu po-
siada tradycyjne instrumenty ludo-
we charakterystyczne dla Armenii  
i Kaukazu. Zespół często występuje 
za granicą między innymi we Fran-
cji, Rosji na Węgrzech oraz Krymie. 

Następnie na scenie wystąpił 
zespół ze Słowacji „Furmani”. Ze-
spół ludowy  powstał  w styczniu 
2004 roku i działa w ramach Mło-
dzieżowego Domu Kultury w Ni-

trze. Wszyscy tancerze, śpiewacy  
i muzycy zespołu są wychowanka-
mi różnych zespołów tanecznych 
działających w Nitrze. Grupa zajmu-
je się również zbieraniem i renowa-
cją tradycyjnych strojów ludowych 
a także części kostiumów. Zespół 
regularnie bierze udział w wydarze-
niach kulturalnych organizowanych 
przez władze miasta Nitra. Ma za 
sobą wiele występów, udział w licz-
nych konkursach oraz festiwalach 
krajowych i zagranicznych. Grupa 
zdobyła m.in. główną nagrodę na 
47. Tygodniu Kultury Beskidzkiej 
w Wiśle w roku 2010. W tym roku, 
zespół występował już w Czechach, 
Holandii na Węgrzech w Polsce oraz 
w Niemczech.

Jako trzeci wystąpił Zespół Folk-
lorystyczny „Danilovgrad” z Czarno-
góry. Zespół składa się ze 170 osób 
podzielonych na trzy grupy wieko-
we, dzieci, młodzież oraz grupę re-
prezentacyjną. Dotychczas zespół 
uczestniczył w trzydziestu między-
narodowych festiwalach organi-
zowanych przez CIOFF, na których 
prezentował autentyczne pieśni  
i tańce z Czarnogóry pozostawiając 

jak najlepsze wrażenie na widzach. 
Grupa zdobyła nagrody podczas 
konkursu, a także zaproszeniami 
na kolejne festiwale. Narodowy ko-
stium Czarnogórców należy do jed-
nych z najpiękniejszych i najdroż-
szych strojów na świecie. Ponadto  
uwagę zwraca też charakterystycz-
ny, tradycyjny sposób wykonywa-
nia ludowych pieśni.

Ostatni wystąpił Akademic-
ki Zespół Folklorystyczny – „AFA”  
z Bułgarii. Zespół został założony 
w 1957 roku. Jako integralna część  
Studenckiego Domu Kultury w So-
fii i jest to najstarszy i najbardziej 
rozpoznawalny zespół ludowy z ca-
łej Bułgarii. Bogaty repertuar grupy 
obejmuje wiele tańców ludowych 
charakterystycznych dla poszcze-
gólnych regionów Bułgarii. Grupa 
wielokrotnie pojawiała się w buł-
garskich oraz międzynarodowych 
programach telewizyjnych, wygry-
wając także wiele nagród  na szcze-
blach lokalnym, krajowym oraz 
międzynarodowym. 

                                                                                                                                                      
                     Mateusz Wysogląd
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IX Międzynarodowy Plener Rzeźbiarzy 
w Dworze u Kossaków w Górkach Wielkich

W Centrum Kultury i Sztuki 
„Dwór u Kossaków” w Górkach 
Wielkich między  2-6 sierpnia 2016 
odbył się kolejny Międzynarodowy 
Plener Rzeźbiarzy. W tym roku te-
matem przewodnim pleneru była 
bajka Zofii Kossak „Kłopoty Kacper-
ka góreckiego skrzata”. Jest to jedna 
z najpiękniejszych baśni polskich, 
zaczerpnięta z śląskiej tradycji. Po-
znajemy z niej Kacperka z twarzą 
dobrotliwą i rozumną, otoczoną 
rzadką szpakowatą bródką, z lewym 
uchem znacznie większym i grub-
szym niż prawe.  Skrzat nosił w nim 
wielki czarodziejski kolczyk tzw. 
„maru”. Za pomocą, tego kolczyka 
mógł dokonywać różnych rzeczy 
i  czuwać nad starym domostwem. 
Kacperek wiele przeżył i doświad-
czył wiele trudów i niespodzianek, 
ale czas mijał mu miło i spokojnie. 

Aż nagle stało się coś strasznego, 
„maru” zniknęło. O zdobycie  czaro-
dziejskiego kolczyka muszą się te-
raz zmierzyć dobre duszki ze złymi 
postaciami. 

Z bajkowymi wyobrażenia-
mi postaci z książki Zofii Kossak  
w tym roku zmierzyli się rzeźbiarze: 
Jiri Cieślar autor 
pracy pt. „Bajko-
wej sowy”, Artur 
Czyż - „Miś”, Anna 
Koniecka - „Klu-
czek”, Juraj Lab-
dik  -„Crazy Sowa”, 
Bronisław Mazur - 
„Światowid górec-
ki”, Artur Szołdra 
- „Lux in Tenebris”, 
Anna Urbaniak 
-„Anioł Stróż” oraz 
Ivelin Iliev - „Rak 

nieborak”.
Rzeźby zostały wystawione na 

sprzedaż podczas III Jarmarku Kul-
tury i Sztuki, który odbył się 28 
sierpnia w Dworze u Kossaków.

                                                                                                                                                      
                   Mateusz Wysogląd



15 Strona 15

W
ieści znad

 Brennicy

Wieści znad Brennicy

KulturaKultura

W Dworze Kossaków ruszyło „INSPIRATIO” - Akade-
mia Małych i Dużych Działań Aktywizujących

Od sierpnia tego roku Fundacja 
im. Zofii Kossak realizuje projekt 
ze środków otrzymanych od Mini-
sterstwa Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej w ramach Programu 
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. 
Celem przedsięwzięcia jest prze-
prowadzenie serii edukacyjno-ani-
macyjnych inicjatyw angażujących 
praktycznie każdą grupę wiekową 
lokalnych społeczności z gminy 
Brenna i gmin sąsiadujących oraz 
powiatu cieszyńskiego. 

„Proponujemy różne formy 
warsztatowe inspirowane twórczy-
mi metodami edukacyjnymi i ani-
macyjnymi oraz poszukiwaniem 
szeroko rozumianej kreatywności. 
Nasze działania są adresowane dla 
dzieci w wieku od 2 lat po senio-
rów.” – mówi pomysłodawczyni pro-
jektu, Monika Serafin.

Rozłożone na lata 2016 i 2017 
inicjatywy odbędą się w Centrum 
Kultury i Sztuki „Dwór Kossaków” 
prowadzonym przez Fundację im. 
Zofii Kossak w zrewitalizowanych 
ruinach dawnego Dworu Kossaków 
w Górkach Wielkich, w okalającym 
dwór Parku Kossaków oraz w okoli-

cy. Część warsztatów projektowych 
będzie mieć charakter plenerowy, 
przewiduje się zatem także tzw. 
„wyjście w teren”.

Projekt zakłada realizację  
3 ścieżek aktywizacji:

1. Cykl interdyscyplinarnych 
spotkań dla Najmłodszych i ich 
opiekunów pt. „Mali Odkrywcy” 
inspirowany twórczymi metoda-
mi pracy z Najmłodszymi. ZAPISY 
TRWAJĄ! 

Grupa wiekowa: 2-6 lat, limit 
miejsc 24 osoby / 12 par dziecko + 
opiekun. Zachęcamy do stworze-
nia stałej grupy, możliwy jest także 
udział w zajęciach pojedynczych  
w zależności od wolnych miejsc. 
„Mali Odkrywcy” to cykl 22 tema-
tycznych spotkań, z czego 

5 dedykowanych będzie lokal-
nym jednostkom żłobkowej i przed-
szkolnej opieki nad dzieckiem. 
Spotkania będą ściśle powiązane  
z tematyką odkrywania świata 
przez Najmłodszych różnymi zmy-
słami. 

Wśród spotkań znajdą się m.in.:
- Spotkanie „Laboratorium Ko-

loru” inspirowane technikami ma-
larskimi wykorzystującymi duże 
formaty, zabawę i eksperymenty  
z kolorami.

-  Spotkanie „Latarnia Magiczna”, 
w ramach specjalnego pokazu dzie-
ci poznają różne sposoby wyświe-
tlania bajek (np. przez diaskop). Ze-
tknięcie z baśnią, jak i z „dziwną, ale 
inspirującą aparaturą”, którą można 
rozebrać na części pierwsze. Dzieci 
i rodzice skonstruują własne mini 
aparaty i stworzą krótkie etiudy ba-
śniowe.

-  Spotkanie „Laboratorium Za-
pachu” – zabawa z zapachami oraz 
wspólne komponowanie perfum 
botanicznych.

-  Spotkanie „Nasz kwiatowy 
ogródek” poświęcone kwiatom i ich 
zapachom. Dzieci wraz z opiekuna-
mi zaprojektują swój własny ogró-
dek w wydzielonej dla nich prze-
strzeni Parku Kossaków.

-  Spotkanie „Laboratorium Sma-
ku” wspólne odkrywanie smaków 
tych znanych i mniej znanych oraz 
kuchenne eksperymenty.

-  Spotkanie „Laboratorium 
Dźwięku” – zabawy kształtujące 
postrzeganie słuchowe i ekspresję 
słowną.

- Spotkanie „W świecie muzyki” 
– „podróż” w krainę starych instru-
mentów oraz próba stworzenia wła-
snych z prostych materiałów.

-  „Zwierzyniec u Kossaków” - 
spotkania z gośćmi specjalnymi 
psem i koniem. Specjaliści - tera-
peuci, zaproponują wspólne ćwi-
czenia ze zwierzętami na bazie 
elementów dogo  i hipoterapii 
kształcące empatię dzieci, ich loko-
motorykę oraz pozytywny stosunek 
do zwierząt.

-  Spotkanie „Mój Zwierzaczek” 
w ramach doskonalenia zmysłu do-
tyku i technicznych umiejętności 
dzieci wraz z opiekunami zrobią 
swojego własnego Zwierzaczka Ma-
skotkę.

-  Spotkanie „Maluszkowa Im-
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prowizacja” – taneczne spotkanie 
oparte o metody kreatywnej impro-
wizacji dla Najmłodszych bazujące 
na naturalnym ruchu dzieci oraz 
spontanicznych zabawach naśla-
dowczych.

Akademia rozpocznie się we 
wrześniu 2016 roku i będzie trwać 
do października 2017 roku.

Będziemy spotykać się 1-2 razy 
w miesiącu.

2. Cykl warsztatowy inspiro-
wany pracą z nowymi technolo-
giami dedykowany młodzieży 
(15+) i dorosłym pt. „Pamięć Ak-

tywna”.
Cykl warsztatów filmowo-foto-

graficznych, podczas których pod 
czujnym okiem mistrzów z danych 
dziedzin uczestnicy projektu przej-
dą cały proces tworzenia od zagad-
nień teoretycznych, poprzez wybór 
tematu, pracę w plenerze, postpro-
dukcję komputerową po wydanie 
kompletnego dzieła. Pracować bę-
dziemy w trzech obszarach: filmu 
dokumentalnego, filmu reklamo-
wego i fotografii krajobrazowo-ar-
chitektonicznej (rezultatem będą 
kartki pocztowe).

UWAGA! Od września prowadzi-

my rekrutację do grupy pracującej 
z filmem dokumentalnym. Warszta-
ty filmowe / film dokumentalny to 
warsztaty, których efektem ma być 
jeden lub dwa wspólne 10-15 mi-
nutowe filmy dotyczące wybranego 
lokalnego zagadnienia. Zajęcia po-
dzielimy na pięć dwudniowych spo-
tkań, które odbędą się w miesiącach 
październik 2016 - marzec 2017. 
Dzięki tym warsztatom uczestnicy 
nauczą się jak zrealizować film bez 
prawie żadnych kosztów, dowiedzą 
się jak zaangażować i zachęcić do 
aktywnego udziału w realizowanym 
filmie, zrozumieją na czym napraw-
dę opiera się skuteczność filmu 
dokumentalnego. Warsztat popro-
wadzi Wojciech Królikowski – ab-
solwent reżyserii na Wydziale Radia 
i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach, wcześniej ukończył 
filmoznawstwo na Wydziale Filo-
logicznym UŚ, współpracuje z TVP 
Katowice. Autor kilkudziesięciu re-
portaży, filmów dokumentalnych, 
programów publicystycznych oraz 
reportaży radiowych. 

3. Cykl warsztatowo-plenero-
wy inspirowany fotografią oraz 
grafiką i malarstwem pt. „AK-
TYWNI+”

Działania adresowane do osób 
aktywnych zawodowo powyżej 50 
roku życia oraz do seniorów: plene-
ry fotograficzne oraz warsztaty gra-
ficzno-malarskie dostosowane do 
różnych grup uczestników.

W najbliższym terminie odbę-
dzie się jesienny plener fotograficz-
ny (październik 2016). Inicjatywa 
ma charakter kompleksowy i obej-
muje także noclegi oraz wyżywie-
nie uczestników.

(materiał: Fundacja im. Zofii  
Kossak, sierpień 2016)
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„Kluby 5 dni” – wakacyjne zajęcia dla dzieci
W dniach 22-26 sierpnia w Gór-

kach Wielkich, przy „Ośrodku pod 
Brandysem” odbyły się zajęcia dla 
dzieci. Poprowadzili je wolontariu-

sze z Chrześcijańskiej Wspólnoty 
Ewangelicznej w Bielsku – Białej. 
Zajęcia pod nazwą "Kluby 5 dni", 
to 1,5 godziny wspólnej zabawy, 
nauki pieśni, lekcja biblijna i nauka 
wersetu z Pisma Świętego. Każdy 
prowadzący był do tego odpowied-
nio przeszkolony przez CEF Polska. 
Dzieci chętnie uczestniczyły w spo-
tkaniach, pogoda też dopisała, do 
zobaczenia w przyszłym roku!

  Elżbieta Kuriata

Reklama w miesięczniku  
„Wieści znad Brennicy”

1/8 strony – 50zł netto, ¼ strony – 100 zł netto,

½ strony – 200 zł netto, 1 strona – 400zł netto

+ 200zł za kolor bez względu na wymiar reklamy

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

REKLAMA REKLAMA REKLAMA
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XXVII Dożynki Ekumeniczne
Tradycyjnie w ostatnią niedzielę 

sierpnia odbyły się w gminie Bren-
na Dożynki Ekumeniczne. To wy-
jątkowy dzień dla rolników, którzy  
z ciężką pracą na roli zmagają się 
cały rok. Tak jak w minionych la-
tach wydarzenie rozpoczęło się od 
barwnego korowodu, w którym za-
prezentowali się przede wszystkim 
rolnicy i przedsiębiorcy, podziwiać 

można było także wozy alegorycz-
ne, które nieraz w sposób bardzo 
żartobliwy ukazały naszą codzien-
ność.  W korowodzie nie zabrakło 
władz samorządowych, dostoj-
ników kościelnych, członków or-
ganizacji, zespołów regionalnych  
i stowarzyszeń.  Tegoroczny obrzęd 
dożynkowy, poprowadziła Rodzin-
na Grupa Pieśni i Tańca „Kotarzanie”. 

Górale na ręce gazdów dożynko-
wych, Państwa Teresy i Józefa Ka-
wika, przekazali wieniec oraz chleb, 
symbole święta plonów. Pan Jó-
zef Kawik, który na co dzień wraz  
z żoną zajmują się wypasem owiec, 
skierował parę słów do zebranych 
gości. Również Wójt Gminy Brenna 
Jerzy Pilch, w przemówieniu, pod-
czas którego powitał zebranych, 

KulturaKulturaKultura
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podkreślił ważność pracy rolników, 
a także życzył wszystkim dobrej za-
bawy.  

Po nabożeństwie ekumenicz-
nym, które ubogacił występ miej-
scowych chórów Magnificat i Be-
nedictus, radni podzielili się ze 

zgromadzonymi symbolicznym, do-
żynkowym chlebem. Po występach 
miejscowych zespołów regional-
nych: Małej Brennej i Brennej oraz 
słowackiej grupy z Babina, na sce-
nie amfiteatru pojawiła się Estrada 
„Styl-Folk” oraz kapela „Maliniorze”. 

Wydarzenie zakończyła zabawa  
z zespołem „Kontrast Band”. Tego-
roczne dożynki poprowadzili Szy-
mon Pilch i Anna Musioł. 

    Dorota Greń-Grajewska

KulturaKultura

4 września w parafii pw. Św. 
Jana Sarkandra w Górkach Wielkich 
- Sojce odbyła się Msza Dziękczyn-
no-Dożynkowa z udziałem ks. pro-
boszcza Zygmunta Moćko oraz gaz-
dów dożynkowych Państwa Lucyny 
i Marcina Hojoł. W uroczystościach 
wziął udział Wójt Gminy Brenna Je-
rzy Pilch wraz z małżonką. 

    Dorota Greń-Grajewska

Msza Dziękczynno-Dożynkowa  
w Górkach Wielkich
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„Posiady Breńsko-Góreckie” – ślady człowieka 
prehistorycznego na Śląsku Cieszyńskim

Tysiące lat temu, gdy Beskidy 
porastała prastara puszcza, a u ich 
stóp osady zaczęli zakładać pierwsi 
ludzie... Tak rozpoczyna się pasjo-
nująca opowieść, której ciąg dalszy 
usłyszeć mogli uczestnicy pierw-
szego spotkania z cyklu „Posiady 
Breńsko-Góreckie”, realizowane  
w ramach projektu Dom Kultury 
+ Inicjatywy Lokalne 2016, dofi-
nansowane ze środków Ośrodka 
Promocji, Kultury i Sportu Gminy 
Brenna oraz Narodowego Centrum 
Kultury, zainicjowane przez Towa-
rzystwo Miłośników Brennej i Górek 
„Jodła”. 

Wbrew powszechnym opiniom 
historia takich miejscowości, jak: 
Jaworze, Lipowiec, Górki, Brenna 
czy wiele innych nie rozpoczęła się 
500, czy nawet 800 lat temu lecz 
dużo, dużo wcześniej. Ludzie żyli  
i umierali w nich bowiem już w opo-
kach brązu, żelaza, a często nawet 
w czasach jeszcze odleglejszych.

Na terenie samej Brennej odno-
towano kilka śladów pobytu czło-
wieka w czasach prehistorycznych. 

Jednym z nich jest kamienne ostrze 
znalezione na Grabowej, jeden  
z najstarszych dowodów pobytu  
w Beskidach człowieka neandertal-
skiego.

Kto o nim dotychczas słyszał?  
Poza wąskim gronem naukow-
ców - nikt. Podobnie jak chociażby  
o przypisywanym germanom gro-
cie włóczni sprzed ok. 2 tysięcy lat, 
czy o zespole kamiennych kopców 
ze Stołowa, megalitycznym „Jacku” 
spod Trzech Kopców, czy odkrytych 
niedawno śladach osadnictwa na 
Lipowskim Groniu. 

Te oraz inne znaleziska, w do-
konane w bezpośrednim otoczeniu 
Brennej i Górek stały się pratekstem 
do opowieści o dawnym świecie na 
pograniczu Śląska Cieszyńskiego  
i Małopolski na przestrzeni ostat-
nich kilkudziesięciu tysięcy lat. 
Spotkanie poprowadzili archeolo-
dzy z muzeum w Bielsku-Białej – 
Bożena i Bogusław Chorąży, którzy 
od dwudziestu lat badają teren 
między Olzą a Sołą, dokonując wie-
lu nowych odkryć w bezpośredniej 
okolicy Brennej i Górek.

Wśród najważniejszych pytań 
pojawiających się w kontekście te-
matyki spotkania - było także te -  
w co wierzyli dawni mieszkańcy Zie-
mi Cieszyńskiej? Jak wyglądały ich 
miejsca święte i kim byli, bądź czym 

mogli być ich pradawni bogowie? 
Odpowiedzi na te pytania próbo-
wali znaleźć archeolodzy podczas 
wycieczki szlakiem tajemnic szczy-
tów Stołowa i Trzech Kopców, anali-
zując tajemnicze kamienne obiekty 
w naszych Beskidach (pomiędzy 
Brenną a Bielskiem). Wyprawę na-
ukową poprowadzili dr  Bogusław 
Chorąży i Jarosław Ornicz 

Opowiedzieli oni o odkrywaniu 
tajemnic kopców, form skalnych, 
kamiennych bloków Beskidu Ślą-
skiego i Żywieckiego, m.in takich, 
jak znajdujący się pod Trzema Kop-
cami, noszący na swojej powierzch-
ni tajemnicze ryty i znaki, „Jacek”. 
Obiekt ten i jego otocznie, kryją  
w sobie do dziś zagadkę dotyczącą 
ludzi i wydarzeń sprzed wieków. Jak 
dotychczas wiemy o nim niewiele, 
poza tym, iż jego usytuowanie spra-
wia, iż można podejmować próby 
odczytania jego znaczenia w kon-
tekście zjawisk astronomicznych. 
Czy może być to kluczem do zinter-
pretowania jego istoty, podobnie 
jak innych obiektów położonych na 
okolicznych zboczach i szczytach? 

Kolejne spotkanie w ramach „Po-
siad Breńsko-Góreckich” już w paź-
dzierniku.

           Wojciech Grajewski
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Festiwal Kolorów

10 września 2016 r. w Górkach 
Wielkich „Pod Brandysem” po raz 
pierwszy w naszej gminie został 
zorganizowany, coraz bardziej po-
pularny wśród młodzieży, Festiwal 
Kolorów, który odbył się w jako 
część zadania pn. „Teatralna manu-

faktura” organizowanego w ramach 
projektu Dom Kultury + Inicjatywy 
Lokalne 2016, dofinansowane ze 
środków Ośrodka Promocji, Kultury 
i Sportu Gminy Brenna oraz Naro-
dowego Centrum Kultury. 

Uczestnicy festiwalu zostali ob-
sypani kolorowym proszkiem zwa-
nym holi.  Nad grupą utworzyła się 
barwna chmura, która po chwili 
opadła kolorując uczestników od 
stóp do głów. Ze sceny grała ra-

dosna muzyka i wszyscy rzucili się  
w wir zabawy.   

Tradycja pochodzi z Indii, gdzie 
ten zwyczaj kultywuje się w czasie 
obchodów hinduistycznego święta 
radości i wiosny. W Europie jest po-
pkulturowym wydarzeniem pełnym 
pozytywnej energii i okazją do za-
bawy z przyjaciółmi. Imprezę pro-
wadził Dj Gieras.

        Mateusz Wysogląd
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Zielone Fascynacje

15 sierpnia 2016 r. w Koziej Za-
grodzie spotkaniem „Niezwykła 

rola ziół w Beskidach” rozpoczęli-
śmy realizację projektu „Zielone Fa-
scynacje” organizowane w ramach 
projektu Dom Kultury + Inicjatywy 
Lokalne 2016, dofinansowane ze 
środków Ośrodka Promocji, Kultury 
i Sportu Gminy Brenna oraz Naro-
dowego Centrum Kultury. Prelekcję 
poprowadził Józef Michałek - kul-

turoznawca i pasjonat pasterstwa 
oraz historii Beskidów. Po wykładzie 
odbył się spacer, podczas którego 
w terenie szukano i rozpoznawano 
miejscowe zioła. Kolejne spotkanie 
dotyczące zielarstwa już we wrze-
śniu.

 Dorota Greń-Grajewska

Kurs komputerowy
W filii Gminnej Biblioteki w Gór-

kach Małych ruszyła 9. edycja kur-
su „Komputer dla Każdego” skie-
rowanego głównie dla osób, które 
do tej pory nie miały do czynienia  
z komputerem. Kurs obejmuje pod-
stawy obsługi komputera, edytor 
tekstowy, Internet. Szkolenie odby-
wa się w czwartki w dwóch kilku-
osobowych grupach. Przyjmujemy 

już zgłoszenia do kolejnej edycji, 
więcej informacji w bibliotekach, 
zapraszamy do skorzystania.

   Biblioteka
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Przedszkolaki poznają bibliotekę 
w Górkach Małych

We wrześniu przedszkolaki 
odwiedziły filię naszej biblioteki  
w Górkach Małych. Dzieci dowie-
działy się, jakie książki są w niej 
gromadzone, na czym polega pra-
ca bibliotekarza i jak należy dbać 
o wypożyczone książki. Każde  
z nich mogło własnoręcznie opie-

czętować pamiątkową zakładkę. 
Na zakończenie spotkania mali czy-
telnicy poznali przygody świstaka 
Gwizdka. Aktywne uczestnictwo 
i bezbłędne odpowiedzi w quizie 
„Jaka to bajka” pozwalają sądzić, że 
czytanie jest pięknym zwyczajem  
w rodzinach naszych przedszko-

laków. To pierwsze spotkanie  
w ramach cyklicznej współpracy  
z Przedszkolem nr 1 w Górkach Ma-
łych.

   Biblioteka

EdukacjaEdukacja
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Szkoła w Górkach Wielkich w roku szkolnym 2015/2016
Z początkiem września nadszedł 

nowy rok szkolny, ale warto pod-
sumować ten miniony, który w Ze-
spole Szkół Publicznych w Górkach 
Wielkich był bardzo udany. Przy-
niósł sukcesy naukowe oraz spor-
towe, a także wysokie wyniki egza-
minu gimnazjalnego i sprawdzianu 
szóstoklasisty.

Na początku warto wspomnieć 
o uczniu Wojtku Gawlasie, który 
jako uczeń I klasy gimnazjum zdo-
był pod okiem pana Władysława 
Gawlasa tytuł laureata Wojewódz-
kiego Konkursu Przedmiotowego 
z Historii, a tym samym powtórzył 
ubiegłoroczny sukces innej pierw-
szoklasistki, Julii Sajak. Z kolei lau-
reatem Wojewódzkiego Konkursu 
Przedmiotowego z Matematyki zo-
stał Marcin Stasiak (kl. IIIB), przygo-
towany przez panią Grażynę Kubok. 
Finalistką Wojewódzkiego Konkur-
su Przedmiotowego z Języka Pol-
skiego została Emilia Mildner (kl. 
IIIA, pod opieką pani Urszuli Pydy), 
zaś finalistką Wojewódzkiego Kon-
kursu Przedmiotowego z Geografii 
Julia Sajak (kl. IIA, pod opieką pani 
Elżbiety Śniegoń). 

W Konkursie Matematycznym 
„Kangur” wyróżnienia zdobyli 
wspomniany wcześniej Marcin Sta-
siak, drugoklasista Paweł Mitręga 
oraz pierwszoklasistka Sara Urba-
nowicz. Paweł pod opieką pani Bo-
gusławy Jaworskiej został również 
finalistą XIX Międzynarodowego 
Ekumenicznego Konkursu Wiedzy 
Biblijnej „Jonasz”. W Ogólnopolskiej 
Stypendiadzie Polonistycznej szko-
ła zdobyła 2 miejsca na podium  
i 3 wyróżnienia (op. panie Urszula 
Pyda i Dominika Badura), zaś pierw-
szoklasistka Emanuela Waliczek 
pod okiem pani Marii Płomieńskiej-
Krzak zdobyła wyróżnienie w Mię-
dzynarodowym Konkursie Plastycz-
nym „Przyroda w kolorach”. 

Nie mające sobie równych  
w okolicy piłkarki ręczne, zgodnie 
z klasyfikacją Szkolnego Związku 
Sportowego w Cieszynie, wywal-
czyły V miejsce w województwie 

w piłce ręcznej dziewcząt (II miej-
sce w półfinale wojewódzkim,  
I w rejonie i powiecie). Gimnazjali-
ści z kolei uplasowali się na brązo-
wym miejscu podium w powiecie 
cieszyńskim w koszykówce chłop-
ców (opiekunowie: panowie Jaro-
sław Smelik, Jacek Oświecimski, 
Daniel Klus). 

Z kolei w szkole podstawowej 
na tytuł finalistki Wojewódzkiego 
Konkursu Przedmiotowego z Ję-
zyka Polskiego zapracowała pod 
okiem pani Małgorzaty Nalepy 
Emilia Świerżewska z klasy 6c. We 
wspomnianym wcześniej „Kangu-
rze”, tym razem w kategorii szkół 
podstawowych, wynik bardzo do-
bry osiągnął Józef Strach (kl. 5a, 
pod opieką pani Anny Kociomyk),  
a wyróżnienia Alicja Sikora (kl. 2b, 
op. pani Joanna Duczmalewska), 
Mateusz Gajda (kl. 2c, op. pani Lu-
dwika Obracaj), Hanna Leś (kl. 3b, 
op. pani Bożena Wawrzeczko), Ju-
lian Heller (kl. 4a), Jakub Kosecki (kl. 
5a), Dariusz Cieślar (kl. 5b, op. pani 
Anna Kociomyk). W XXI Konkursie 
Wiedzy Biblijnej pod okiem pani 
Małgorzaty Dziadkiewicz finalista-
mi zostali Tymoteusz Bury (kl. 4b)  
i Aniela Bąk (kl. 5c), a przygotowa-
na przez panią Bogusławę Jaworską 
Kinga Kuriata z klasy 4a zdobyła 
tytuł laureata we wspominanym 
wcześniej konkursie „Jonasz” w ka-
tegorii szkół podstawowych.

Pod opieką wymienionych 
wcześniej nauczycieli wychowa-
nia fizycznego chłopcy wywalczyli  
w półfinałach wojewódzkich III 
miejsce w minikoszykówce (I miej-
sca w rejonie i powiecie cieszyń-
skim) oraz IV w minipiłce nożnej 
(również nie mieli sobie równych 
w rejonie i powiecie), zaś dziew-
czyny znalazły się tuż za podium  
w półfinale wojewódzkim w mini-
piłce ręcznej (podobnie jak chłopcy 
zajęły w tej dyscyplinie I miejsca w 
rejonie i powiecie). Co roku odno-
simy sukcesy w zawodach szacho-
wych, nie inaczej było i teraz, gdy 
drużyna pod okiem pani Lucyny 

Krzywoń zajęła III miejsce w lidze 
szachowej szkół podstawowych.

Tegoroczni absolwenci osiągnę-
li bardzo dobre wyniki egzaminów 
gimnazjalnych. 

W składającej się z 9 jednostek 
skali staninowej, którą co roku 
przedstawia Centralna Komisja Eg-
zaminacyjna, a dzięki której możemy 
porównywać wyniki naszej szkoły  
z gminą, powiatem i wojewódz-
twem, znaleźliśmy się odpowied-
nio: z języka polskiego (75,5%), hi-
storii (60,2%) i matematyki (55,4%) 
w siódmym staninie, a to oznacza, 
że wynik był wysoki, z przedmiotów 
przyrodniczych (53,1%) w szóstym 
(wynik wyżej średni), a z języka 
angielskiego (59%) w piątym. Zwa-
żywszy na to, że skala staninowa 
uwzględnia wyniki ogólnopolskie 
wszystkich typów szkół, również 
tych zlokalizowanych w średnich  
i dużych miastach, wyniki naszego 
gimnazjum na ich tle są bardzo wy-
sokie. Warto dodać, że biorąc pod 
uwagę zarówno przedmioty ścisłe, 
jak i język polski oraz historię, wy-
niki szkoły są odpowiednio wyż-
sze niż wyniki w gminie, powiecie  
i województwie. Bardzo dobrze wy-
szedł również sprawdzian po klasie 
szóstej, kończący edukację w szko-
le podstawowej. Zgodnie z reformą 
programową odbył się w tym roku 
po raz ostatni. Zarówno z języka 
polskiego (73,2%), jak i matematy-
ki (56,4%) oraz języka angielskiego 
(73,2%) szóstoklasiści osiągnęli wy-
nik wyższy niż w gminie, powiecie  
i województwie, co świadczy o tym, 
że szkoła utrzymuje wysoki poziom 
nauczania. 

W nowym roku szkolnym pozo-
staje zatem życzyć zarówno nam, 
nauczycielom, jak i naszym pod-
opiecznym sukcesów równym tym, 
które nasi wychowankowie osią-
gnęli w bardzo udanym dla nas 
roku szkolnym 2015/2016.

  Dominika Badura 

EdukacjaEdukacja Sport
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Działania UKS Brenna - Górki
Drodzy Mieszkańcy Brennej! 
Jak co roku Uczniowski  Klub 

Sportowy Brenna-Górki na zakoń-
czenie lata zorganizował na terenie 
gminy Brenna obóz dochodzenio-
wy pt. „Z nami aktywniej”. Projekt 
współfinansowany został w kwocie 
5425,00 zł ze środków na realiza-
cję zadania publicznego w zakresie 
przeciwdziałania uzależnieniom 
i patologiom społecznym oraz ze 
środków stowarzyszenia w kwocie 
ok. 3000,00 zł i wpłat adresatów za-
dania 1450,00 zł.

- Obóz odbył się pod koniec 
sierpnia br. (w dniach 22-26.08.2016 
r.) i trwał przez pięć dni w tygodniu 
w godz. od 8:00 do 17:00 oraz jeden 
nocleg poza domem.

- W obozie wzięło udział 29 dzie-
ci z naszej gminy i miast/wsi ościen-
nych. 

- Motywem przewodnim był 
sport na świeżym powietrzu przy 
wykorzystaniu potencjału tury-

stycznego gminy Brenna i wskaza-
nie alternatywy poprzez sport dla 
dzisiejszych zagrożeń (m.in. inter-
net, telewizja, słodycze, złe odży-
wianie, niewłaściwe zachowanie).

W ramach atrakcji uczestnicy tj. 
dzieci i młodzież otrzymali: 

- górskie wycieczki rowerowe  
i odkrycie nowych nie oznaczonych 
szlaków turystycznych dla rowerzy-
stów (m.in. na Stary Groń, Grabową, 
Trzy Kopce, do Dworu Kossaków), 

- naukę i podstawy jazdy konnej 
w Ośrodku Kolonijno – Wypoczyn-
kowym Hucuł,

- gry i zabawy w podchody  
z użyciem sprzętu radiowego,

- warsztaty plastyczno – anima-
cyjne w Centrum Kultury i Sztuki 
„Dwór Kossaków”,

- przygotowywanie własnej piz-
zy w Sangosie,

- pobyt w agroturystyce „U Gaz-
dy”, gdzie korzystaliśmy z Zagrody 
Edukacyjnej (poznaliśmy wszyst-

kich mieszkańców gospodarstwa 
m.in.: króliki, kozy, konie, owce, 
wiernego podhalańczyka) poza tym 
doiliśmy kozy, wyrabialiśmy ser, ko-
rzystaliśmy z placu zabaw, tyrolki 
oraz spaliśmy w namiotach pod go-
łym niebem,

- także „U Gazdy” zorganizowali-
śmy mini disco z udziałem niesamo-
witego Szymona Pilch,

- wspinaliśmy się w parku lino-
wym w Brennej przy hotelu Kotarz,

- regenerowaliśmy się regional-
ną kuchnią m.in. plackami z wyrzo-
skami „U Gazdy” pierogi w „Koziej 
Zagrodzie”,

- dzień sportu na boisku w 
Brennej, m.in. współzawodnictwo  
w grupach, gry i zabawy, strzelanie 
z łuku, balony z wodą, ślizgawka 
wodna, ścianka wspinaczkowa, kula 
wodna i wiele innych atrakcji dzię-
ki zaprzyjaźnionej ekipie ze Swim-
sport’u.

- każdy uczestnik otrzymał pa-

SportSport
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miątkowy kubek i koszulkę promu-
jącą ten sympatyczny projekt.

To wszystko tylko za: 50,00 zł 
Zdjęcia i relacja z obozu na na-

szej stornie internetowej: www.uks.
brenna.pl/nowa/

Za pomysł na projekt, pozyska-
nie funduszy, rozliczenie zadania, 
realizację i logistykę biorąc czyn-
ny udział byli i są odpowiedzialni: 
Joanna Kowalik (skarbnik) i Marek 
Adamczyk (prezes). 

W przeprowadzeniu obozu po-
mogli pracownicy społeczni jw. 

oraz  przede wszystkim rodzice. 
Szczególnie dziękujemy: Agniesz-
ce Żyłka, Jarkowi Juraszczyk, Izie  
i Krzyśkowi Piór, trenerowi Rafałowi 
Kałuża.

Dziękujemy także Wójtowi  
i Gminie Brenna, a także personelo-
wi OPKiS za zaoferowaną pomoc.

Stowarzyszenie UKS Brenna Gór-
ki zaprasza wszystkie dzieci i mło-
dzież na regularne treningi. Prowa-
dzimy zajęcia sportowe w różnych 
dyscyplinach w zależności od pory 
roku:

- W zimę – narciarstwo alpejskie 
sportowe GS, SL oraz lekkoatletyka,

- Wiosna i jesień – treningi na 
sali gimnastycznej, ściance wspi-
naczkowej oraz parki typu Jum-
pWorld, Freestyle Park w Chorzowie 
oraz lekkoatletyka,

- W lato – tenis ziemny, treningi 
na rolkach inline alpinie jako uzu-
pełnienie treningów narciarskich, 
bieganie, górskie wycieczki rowe-
rowe, zajęcia na basenie oraz lekko-
atletyka.

  UKS Brenna - Górki

VI Mistrzostwa Drwali Beskidzkich

SportSport Sport

Od 6 lat Brenna jest miejscem, 
w którym podczas wakacji organi-
zowane są Mistrzostwa Drwali Be-
skidzkich. Bardzo ciekawe dla oka 
zmagania obrazują codzienną pra-
cę drwala w lesie. 

W rywalizacji biorą udział 2-oso-
bowe drużyny, które poprzez wy-
konywanie przewidzianych konku-
rencji, pod bacznym, sędziowskim 
okiem pracowników ustrońskiego 
Nadleśnictwa, starają się pokazać 
swoją wyższość nad konkurenta-

mi. Tegoroczne zawody przejdą do 
historii z dwóch względów – otóż 
po raz pierwszy doszło do sytuacji, 
w której dogrywka zadecydowała 
o wyłonieniu zwycięzców. Po dru-
gie zwycięzcami zostali… kierowcy 
ciężarówek, którzy pomimo posia-
dania odpowiednich kwalifikacji 
umożliwiających pracę w lesie, na 
co dzień zajmują się transportem 
drewna. Jak widać jednak doświad-
czenie robi swoje, a wykonywanej 
w przeszłości profesji się nie zapo-

mina, dlatego brak codziennego 
„treningu” nie był przeszkodą dla 
Łukasza Martynka, który w duecie 
z Andrzejem Heczko sięgnął po 1 
miejsce w VI MDB. Drugie miejsce 
przypadło reprezentantom Wisły 
– Zbigniew Stebel-Janusz Szarzec, 
trzecie padło łupem Romana Chrap-
ka i Pawła Jakubowskiego. 

     
              Krzysztof Gawlas
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Bieg na Bucze

SportSport

Górki Wielkie to również dobre 
miejsce na uprawianie biegania. 
Dużo bardziej przyjazne tereny do 
rozpoczęcia swojej biegowej przy-
gody były jednym z powodów or-
ganizacji Biegu na Bucze, imprezy 
która odbyła się w ramach otwar-
cia siłowni zewnętrznej w Ośrodku 
„Pod Brandysem”, będącej efektem 
pozyskania środków z funduszy 
unijnych. 

Rywalizacja biegu odbyła się na 
dystansie 5,75 km, czyli skierowa-
nym zarówno do początkujących 

biegaczy, jak i tych którzy mają już 
„w nogach” po kilkaset kilometrów. 
Trasa biegu swój początek i koniec 
miała we wspomnianym Ośrodku 
„Pod Brandysem”, wiodła drogą 
asfaltową oraz leśnymi ścieżkami 
góry Bucze. W rywalizacji udział 
wzięło 141 osób. Najlepszym wśród 
mężczyzn okazał się Tomasz Wró-
bel, drugi wśród mężczyzn był Jan 
Marian Wróblewski, zaś trzeci Ma-
ciej Szczeciński. Wśród kobiet wy-
grała Izabela Wysłuch przed Bożeną 
Długosz i Kingą Kowalską.

Rywalizacja toczyła się także  
o miano najlepszych mieszkańców 
gminy w kategorii kobiet i męż-
czyzn. Wśród płci pięknej zwycięży-
ła Janina Greń, druga była Brygida 
Dzida, zaś trzecia Dagmara Broda. 
Rywalizację panów wygrał, podob-
nie zresztą jak podczas 4. Biegu  
o Breńskie Kierpce, Błażej Mendrek, 
przed Janem Płoskonką i Łukaszem 
Lamparskim.     
     
  Krzysztof Gawlas



28Strona 28 Wieści znad Brennicy

W
ie

śc
i z

na
d

 B
re

nn
ic

y
SportSport Sport

4. Breńskie Kierpce
Nie da się ukryć, że za sprawą 

biegu o Breńskie Kierpce, zapocząt-
kowanego czy bardziej reaktywo-
wanego w 2013 r., „szał” biegania 
udziela się także w Brennej. Cieszy 
nie tylko coroczny wzrost frekwen-
cji, ale także coraz liczniejszy udział 
gospodarzy, czyli mieszkańców 
naszej gminy, w tej wspaniałej i 
coraz bardziej cenionej imprezie 
biegowej. Cieszy również fakt, że w 
Kierpcach rywalizują coraz bardziej 
znane nazwiska ze środowiska bie-
gów górskich, jak chociażby Bar-
tosz Gorczyca, reprezentant Polski  
w biegach Górskich – Dariusz Ma-
rek, Piotr Koń, Robert Faron, Ewa 
Majer, Katarzyna Golba. 

Tegoroczna rywalizacja odbyła 
się bez ubiegłorocznych zwycięz-
ców klasyfikacji generalnej kobiet  
i mężczyzn – Michaliny Mendeckiej 
i Dawida Maliny. Sportowcy prze-

bywali na obozach, co uniemożli-
wiło im start w Brennej, czego jak 
się dowiedzieliśmy żałowali, ponie-
waż lubią startować w Beskidach. 
Taki obrót spraw wbrew pozorom 
nie sprawił, że w rywalizacji mogło 
zabraknąć emocji, ponieważ inne 
„mocne” nazwiska na liście star-
towej dawały podstawy do wiel-
kich sportowych oczekiwań. Tych  
z pewnością nie zabrakło, ponieważ 
rywalizacja w jednym biegu takich 
zawodników jak Koń, Gorczyca, 
Faron czy Marek zawsze budzi za-
chwyt i podnosi poziom sportowy. 
Po raz kolejny okazało się, że sport 
jest nieprzewidywalny, ponieważ 
po 4. Breńskie Kierpce sięgnął re-
prezentant Czech – Marek Chrasci-
na, co z pewnością można uznać za 
małą niespodziankę. Ponad minutę 
za zwycięzcą na mecie zameldował 
się Bartosz Gorczyca, zaś jako trze-

ci na metę dotarł Dariusz Marek. 
Wszyscy trzej panowie pokonali dy-
stans biegu poniżej 1 godziny i 10 
minut, co jest nie lada wyczynem. 
Wśród kobiet 1 miejsce wybiega-
ła obie Katarzyna Golba, która ze 
sporą przewagą nad resztą stawki 
pań osiągnęła linię mety. Pasjonu-
jącą walkę o drugą lokatę stoczy-
ły Ewa Majer z Iwoną Januszczyk. 
Ostatecznie to pierwsza z wymie-
nionych, reprezentantka Dobczyc, 
pokonała 15,3 km szybciej.

Jak już zaznaczono wcześniej 
cieszy fakt, że coraz więcej miesz-
kańców naszej gminy „zaraża” się 
bieganiem, czego dowodem była 
chociażby frekwencja w oma-
wianym biegu. Nasi w rywalizacji 
również dostarczyli nam nie lada 
emocji i chcieli się pokazać z jak 
najlepszej strony na rodzimym po-
dwórku. Wśród mężczyzn miano 
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SportSport
najlepszego mieszkańca wywalczył 
Błażej Mendrek, który wyprzedził 
Tomasza Dybczyńskiego i Jana Pło-
skonkę. Najlepszą kobietą wśród 
mieszkanek okazała się Dorota 

Szczotka, która wyprzedziła Sylwię 
Lisoń i Katarzynę Pietrzak.

Warto odnotować, że tegorocz-
ną rywalizację ukończyło 395 osób.

  

Fotografie: Grand Chili Studio  
oraz Katarzyna Krupa - Gryfne Fotki

  Krzysztof Gawlas

Więcej informacji o biegu: www.brenskiekierpce.pl



30Strona 30 Wieści znad Brennicy

W
ie

śc
i z

na
d

 B
re

nn
ic

y

Miesięcznik „Wieści znad Brennicy” można nabyć w  Informacji Turystycznej (ul. Wyzwolenia 77, Brenna, a  także 
w: Delikatesach Centrum (Górki), sklepie z nasionami p. K. Holeksy (Górki), Kiosku „Trafika” (Górki), Sklepie GS na Buczu (Górki), 
Sklepie GS w  Szpotawicach (Górki), Sklepie „Lewiatan” (Brenna Skrzyżowanie), Sklepie GS Brenna Skrzyżowanie, 
W  Delikatesach p. Bocka (Brenna Spalona), Sklepie GS Brenna Pinkas, Sklepie GS Brenna Leśnica, Sklepie p. Dadok 
(Brenna Leśnica), FH Renata Łysek (Brenna Leśnica), Kiosku z  prasą – p. J. Ćwierzyk, (Brenna Centrum) „Toto Lotku” –  
p. J. Madzi, (Brenna Centrum) Kiosku p. Cz. Grenia (Brenna Bukowa), Sklepie „Kaprys” ul. Jawornik (Brenna), Delikatesach 
Centrum (Brenna Lachy), Stacja paliw (Górki Wielkie), Delikatesy Centrum Sojka, Gminnej Bibliotece Publicznej (Urząd Gminy, 
II p.). Sklepy, kioski, pensjonaty itp. lokale, chcące również kolportować „Wieści”, proszone są o kontakt z redakcją.
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Muzeum Zofii Kossak - Szatkowskiej
w Górkach Wielkich
43-436 Górki Wielkie ul. Stary Dwór 2
tel. 33 853 95 15, e-mail: biuro@muzeumkossak.pl
www.muzeumkossak.pl

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

Wójt Gminy Brenna - Jerzy Pilch
W celu umówienia się na spotkanie prosimy o kontakt 
z sekretariatem: tel. 33 853 62 22, tel. 33 853-65-48 
fax: 33 853 63 70, e-mail: poczta@brenna.org.pl
 
Zastępca Wójta Gminy Brenna oraz Sekretarz 
Gminy Brenna - Krzysztof Majeran 
tel. (33) 8536222 w. 103 lub (33) 8536350
e-mail: sekretarz@brenna.org.pl

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

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

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

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

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

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

Ochotnicza Straż Pożarna:
43-438 Brenna ul. Wyzwolenia 75, tel. 33 853 65 85
43-438 Brenna ul. Leśnica 134, tel. 33 853 63 00
43-436 Górki Wielkie ul. Breńska 2, tel. 33 853 93 12

Ośrodek Zdrowia
43-438 Brenna ul. Leśnica 8, tel. 33 853 63 11
43-436 Górki Wielkie ul. Zalesie 3, tel. 33 8539182

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

Apteki
43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 34a, tel. 33 8169 736
43-438 Brenna ul. Wyzwolenia 77, tel. 33 853 64 64
43-436 Górki Wielkie ul. Zalesie 3, tel. 33 853 92 05
43-436 Górki Wielkie ul. Breńska 2 tel. 33 858 71 19 

Ważne i przydatne numery telefonów
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Spotkanie po latachSpotkanie po latach

Spotkanie klasowe po 60-ciu  latach
Absolwenci siódmej klasy Szkoły 

Podstawowej w Górkach Wielkich 
spotkali się po 60-ciu latach na spo-
tkaniu klasowym. 

Siedzą od lewej Maria Kisiała 
(Moskała), Stefania Tomaszko(Klus), 
Stefania Szymańczyk (Duda), Kry-

styna Borkała, Maria Zaremba (Ol-
szowska), Gertruda Wilczek (Kisza), 
Andrzej Gańczarczyk, Edward Dzia-
dek.

Stoją od lewej Hildegarda Skark 
(Madusiak), Maria Holeksa (Heler), 
Natalia Mendrek (Ciemała), Anna 

Gorczyczka (Cieślar), Agnieszka 
Macura (Jaworska) , Paula Pelar 
(Rakus), Irena Rakus (Kotorc) , Bro-
nisław Moskała, Wiktor Mojeścik, 
Ludwik Chrapek.



Siłownia oficjalnie otwarta!


