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Od Redakcji

Jesteśmy na półmetku wakacji, mnóstwo wydarzeń za nami,
o czym mogą Państwo przeczytać
w podwójnym – letnim numerze
„Wieści znad Brennicy”. Zdecydowanie największym zainteresowaniem minionych miesięcy cieszyła
się Noc Świętojańska, która co roku
przyciąga mnóstwo mieszkańców
i turystów, jednak tegoroczna edycja była wyjątkowa, tę najkrótszą
noc w roku spędziła z nami rekordowa liczba publiczności. Mimo
udanej i bogatej w imprezy pierw-
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szej części wakacji, nie zwalniamy
tempa, jeszcze sporo atrakcji przed
nami. Już dzisiaj zapraszam na wydarzenia odbywające się w drugim
weekendzie sierpnia, rozpoczynamy 13 koncertem zespołu Łzy, 14
odbędzie się najważniejsze sportowe wydarzenie w Brennej „Bieg
o Breńskie Kierpce”, tego samego
dnia koneserzy muzyki spotkają się
w Dworze Kossaków na wyjątkowym koncercie zespołu Vołosi. 20
zapraszamy na festiwal folklorystyczny, tuż po nim będzie można

podziwiać siłę i precyzje drwali,
podczas Mistrzostw Drwali Karpackich. Koniec wakacji, ostatnia
niedziela sierpnia, to już tradycyjnie termin zarezerwowany na Dożynki Ekumeniczne. To tylko część
planów, najważniejsze wydarzenia,
które przygotowaliśmy dla Państwa. Zapraszam do uczestnictwa
w naszych gminnych imprezach,
a także do lektury niniejszych „Wieści”.
		
Dorota Greń
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procedurę przetargową w świetle prawa zamówień publicznych
i ogłosiliśmy cztery przetargi m.in.
na remont i modernizację dwóch
ulic: ul. Modrzewiowej i ul. Dr Kisiały. Ponadto remont mostku na potoku Pilarzy w Leśnicy oraz przekładkę
mediów na terenie pod rozbudowę
cmentarza w Brennej. W ramach
wspomnianej procedury przetargowej wyłoniliśmy firmę do budowy
siłowni zewnętrznej w Górkach pod
Brandysem. Cieszę się, że udało
się wydłużyć utwardzone pobocze
o kolejny fragment wzdłuż głównej
ulicy do Brennej w okolicy Krzyżówki, zapewniając bezpieczeństwo
pieszych. Bardzo dobra współpraca
z Powiatem i Powiatowym Zarządem Dróg w Cieszynie zaowocowała finalizacją 900 metrowego odcinka nowej nawierzchni w Brennej
Leśnicy. Trwają intensywne prace
przy projektowaniu odcinka drogi
powiatowej i chodnika w Górkach
pomiędzy rondem a mostem na
Brennicy. Cały czas nasza brygada
drogowo-remontowa poprawia stan
dróg gminnych i ich odwodnienia.
Czystość naszej rzeki Brennicy przyciąga coraz więcej turystów, głównie
tych jednodniowych. Według opinii
sprawdzają się tzw. zielone plaże.
Mamy jednak świadomość, że w tym
temacie przed nami jeszcze dużo do
zrobienia. Chociażby sprawa rozwiązania parkingów i wynikające
z tego nawyki kierowców, którzy
chcieliby najlepiej zaparkować swój
samochód obok miejsca plażowania. Proszę wszystkich, aby włączyli się w proces edukacji związanej
z czystością i miejscem składowania śmieci. Nie możemy zrozumieć
i zaakceptować tego, że szczególnie
w poniedziałek wcześnie rano na
naszych przystankach oprócz śmieci turystów znajduje się na przykład po 10 czy 15 dużych worków
ze śmieciami tego samego koloru.
My uruchomiliśmy proces kontroli
urzędniczej. Apeluję, starajmy się
reagować na cwaniactwo tych, którzy bezczelnie podrzucają nam swoje śmieci do przestrzeni publicznej.

Z waszych pieniędzy drodzy mieszkańcy musimy za to zapłacić. Osobiście wolę te środki przeznaczyć
na drogi, chodniki czy np. budowę
kanalizacji. Przy tej okazji dziękuję
Wam za waszą wrażliwość, bo po
ilości telefonów i zgłoszeń sądzę, że
zarówno mnie, jak i Was uwiera to
zjawisko. Naszymi służbami robimy
wszystko, aby przywrócić czystość
i porządek w naszej gminie, szczególnie po weekendach. Proszę mi
wierzyć, nie jest to takie łatwe.
Wybaczcie mi, że pochłonął mnie
ten temat czystości i śmieci. Proponuję popatrzmy z optymizmem
w rozpoczęty drugi miesiąc wakacji. Na koniec naszego spotkania za
oknem rozpętała się burza. Nasuwa
się pytanie, co przyniosą sierpniowe
dni. Pamiętajmy, jeśli „W sierpniu
grzmotów wiele, mokrą zimę ściele”. W ostatnim zdaniu zwrócę się do
naszych rolników. Pragnę Was zaprosić na coroczne dożynki. Liczę na
Was, i wierzę że przy waszym wsparciu i zaangażowaniu kolejne dożynki będą niepowtarzalne. Wspólnie
z małżonką przesyłamy wszystkim
gorące pozdrowienia. Życzę miłej
lektury.
Wójt Gminy Brenna
Jerzy Pilch
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W niedzielne popołudnie usiadłem do komputera, aby kilka myśli,
spostrzeżeń i informacji przelać na
papier, ale przede wszystkim by spotkać się z Wami na łamach kolejnego
wydania naszej gazetki. Uświadamiam sobie, że lipiec zapisał swoje
karty historii. Połowę wakacji dzieci
mają już za sobą. Nasuwa się przysłowie „Czas jest drogi, szybko leci,
korzystajcie z niego, dzieci”. Wszyscy, myślę odetchnęliśmy z ulgą,
że nie powtórzyła się lipcowa susza
z ubiegłego roku. Burze i przelotne
opady deszczu dosyć regularnie nawadniały zielony ogród, jakim jest
nasza Gmina. No może z małym wyjątkiem, kiedy w połowie miesiąca
podczas zawodów w koszeniu łąki
deszcz i zimno próbowały odstraszyć zawodników i turystów przybyłych na Malinkę do Brennej Leśnicy.
Pomimo niesprzyjającej aury impreza i tak się udała, za co serdeczne
podziękowania dla organizatorów
i wszystkich uczestników.
Bogaty kalendarz wydarzeń, zaplanowany na lipiec, realizowany
był przy sprzyjającej pogodzie i bardzo wysokiej frekwencji. Wspomnę
tutaj chociażby wspaniałą Noc Świętojańską. Pragnę podkreślić, że drugi Redyk Beskidzki, który miał miejsce w naszej gminie cieszył się dużą
popularnością, nie tylko turystów,
ale i naszych mieszkańców. Cenimy
sobie zaangażowanie i wkład pracy
włożony w przygotowanie Redyku
przez naszych gospodarzy. Chcemy
odtworzyć i ożywić kulturę wołoską, stanowiącą nasze dziedzictwo
i tożsamość. Planujemy bowiem,
aby utworzenie szlaku wołoskiego
z bacówkami i wypasem owiec nie
tylko było naszą atrakcją turystyczną, ale pozwolił uratować piękne
nasze polany i łąki od degradacji
i zniszczenia. W naszej gminie żyje
blisko 1000 owiec, stanowiących
pewien potencjał, aby myśleć o produkcji naszego lokalnego produktu,
jakim byłaby „bryndza bryńska”.
Drodzy Czytelnicy, z naszego podwórka działalności samorządowej
w miesiącu lipcu przygotowaliśmy
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„Sport dla wszystkich - Zdrowie dla każdego” –
wspólny projekt Gminy Brenna i Gminy Bystrzyca

Wieści znad Brennicy

W 2013 roku Gmina Brenna
oraz Gmina Bystrzyca rozpoczęły,
podpisaniem umowy partnerskiej,
wzajemną współpracę. Kolejnym
krokiem do jej wzmocnienia jest realizacja projektu „Sport dla wszystkich - Zdrowie dla każdego”, o którego dofinansowanie ubiegamy się
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz
budżetu państwa w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska
– Polska 2014-2020 za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński
- Těšínské Slezsko.
W ostatnim tygodniu lipca br.
Gmina Brenna (Partner Wiodący
projektu) otrzymała informację ze
strony Stowarzyszenia Rozwoju
i Współpracy Regionalnej „Olza”
z Cieszyna, które pełni rolę Zarzą-

wspinaczkowa. Realizację projektu
zaplanowano na lipiec – październik br., jednak główne wydarzenia
sportowe przypadają na wrzesień
br. Wtedy też odbędzie się impreza otwarcia siłowni i ścianki wspinaczkowej, planowane są różnego
rodzaju zawody dla dzieci i dorosłych, pokazy, warsztaty i instruktaż
korzystania z siłowni oraz ścianki
wspinaczkowej.
Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące projektu, w tym terminarz wydarzeń, a także relacje
z jego realizacji, będą zamieszczane na stronie internetowej Gminy Brenna i Gminy Bystrzyca oraz
w kolejnych Wieściach znad Brennicy.
Monika Jankowska
UG Brenna

Budowa wodociągu w Górkach Wielkich
ul. Franciszkańska

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na
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dzającego Funduszem Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński
- Těšínské Slezsko, że projekt „Sport
dla wszystkich - Zdrowie dla każdego” spełnił kryteria oceny formalnej
oraz kwalifikowalności wydatków.
Oznacza to, iż projekt w najbliższych dniach zostanie przekazany
na kolejny etap oceny, którą przeprowadzają eksperci regionalni.
Równolegle do trwającej oceny
projektu obie partnerskie gminy –
Brenna i Bystrzyca, przystąpiły do
prac wdrażających projekt, co pozwoli na wspólną realizację działań
o charakterze sportowo - rekreacyjnym, a także na poszerzenie
infrastruktury sportowej. W Górkach Wielkich powstanie siłownia
zewnętrzna, natomiast po stronie
czeskiej zostanie wykonana ścianka

posiedzeniu w dniu 14.07.2016
r. podjął uchwałę nr 1202/2016
w sprawie udzielenia Gminie Bren-

na pożyczki w kwocie 29.520,20 zł
na realizację zadania pn.: „Budowa
wodociągu wraz z przyłączami w
Górkach Wielkich ul. Franciszkańska”.
W ramach projektu planowane
jest wykonanie dziewięciu przyłączy do dziewięciu gospodarstw
domowych dz40x3,7 mm i 32x2,9
mm PE- 161 mb. Utworzona zostanie sieć wodociągowa dz 90-63-5040-32 mm PE o długości 188 mb. Z
ulepszonego zaopatrzenia w wodę
pitną będzie korzystało 41 mieszkańców naszej Gminy.
Katarzyna Ferfecka
UG Brenna
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„Uczniowie z klasą” – nowy projekt
edukacyjny w szkołach
korekcyjne, językowe, terapeutyczne, dla dzieci z dysleksją rozwojową oraz zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych. Zakupione zostaną
także niezbędne pomoce dydaktyczne, dzięki którym zajęcia staną
się dla uczniów bardziej atrakcyjne oraz sprawią, że dzieci chętniej
i szybciej będą przyswajały wiedzę.
Efektem finalnym będzie nabycie
kompetencji kluczowych przez 119
uczniów uczestniczących w zajęciach w ramach projektu, a także
objęcie wsparciem 175 uczniów ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dla dzieci i młodzieży z Górek oraz Brennej będzie to kolejna
szansa, aby rozwijać swoje zainteresowania, doskonalić różnego rodzaju umiejętności, poszerzać wiedzę, a także niwelować istniejące
dysfunkcje i bariery.
Rodzaj wsparcia został określony na podstawie diagnozy przeprowadzonej w roku szkolnym
2014/15 przez grona pedagogiczne
poszczególnych placówek edukacyjnych, pod kątem występowania

potrzeb edukacyjnych w poszczególnych szkołach. Diagnoza pozwoliła również na określenie potrzeb
w zakresie podnoszenia kwalifikacji
nauczycieli. Na tej podstawie, w ramach projektu kształcić będzie się
18 pedagogów, którzy poszerzą
wiedzę z zakresu m.in. indywidualizacji pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, nabędą umiejętności związane
z wyrównywaniem zaburzeń sensomotorycznych, czy też uzyskają
kwalifikacje do prowadzenia zajęć
z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się i funkcjonowaniu społecznym.
Wszelkie dodatkowe informacje
dotyczące projektu będą zamieszczane na stronie internetowej Gminy Brenna, a także będą dostępne w Urzędzie Gminy Brenna oraz
w Szkołach realizujących projekt.
Monika Jankowska
UG Brenna

Chodnik w Brennej Centrum
Zakład Budżetowy Gospodarki
Komunalnej w Brennej wyremontował 150 m chodnika w Brennej
Centrum. Remont polegał na wymianie obrzeży wraz z płytkami
chodnikowymi oraz wzmocnieniem
podbudowy i uzupełnieniem zieleni wokół całej inwestycji.
Krzysztof Majeran
UG Brenna
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Od września 2016r. rozpoczynamy realizację kolejnego projektu edukacyjnego dla dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół
w Naszej Gminie. Projekt „Uczniowie
z klasą” będzie wdrażany przez 2
lata szkolne, a jego zakończenie
przypada na czerwiec 2018r.
Dofinansowanie
w
kwocie
454.573,92 zł, pozyskano ze środków Unii Europejskiej w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na
lata 2014-2020, oś priorytetowa: XI.
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, działanie: 11.1. Ograniczenie
przedwczesnego kończenia nauki
szkolnej oraz zapewnienie równego
dostępu do dobrej jakości edukacji
elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego.
W ramach projektu zaplanowano do realizacji zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe, w tym
m.in.: z matematyki, przyrody, języków obcych; zajęcia dla dzieci ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym m.in.: logopedyczne,
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Zgłaszanie kandydatów do Srebrnej Cieszynianki
W związku z przygotowaniami
do tegorocznej edycji „Uroczystej
Sesji Rad Samorządów Ziemi Cieszyńskiej”, na której zostaną wręczone Laury Cieszynianki, Wójt
Gminy Brenna informuje o możliwości zgłaszania kandydatów do
„Lauru Srebrnej Cieszynianki 2016”.
Zgodnie z zapisami Regulaminu
– samorządy (gminy) są uprawnione do corocznego przyznawania
wyróżnień – Laurów Srebrnej Cieszynianki - osobom, które zasłużyły
się dla społeczności w której działają, w szczególności wniosły nowe,
pozytywne wartości lub były na tyle
nowatorskie i innowacyjne, że ich

działanie może zostać powszechnie
uznane za godne naśladowania.
Laur Srebrnej Cieszynianki jest
przyznawany osobom, które zasłużyły się w następujących obszarach:
społecznym, regionalnym, tradycji
kulturalnych, wartości uniwersalnych, prac twórczych, pracy z dziećmi i młodzieżą, działalności samorządowej, promocji regionu.
Na poziomie gminy wyróżnienie
ma charakter lokalny i jest adresowane do osób posiadających miejsce zamieszkania na jej terenie.
Prawo zgłaszania kandydatów
do wyróżnienia Laurem Srebrnej
Cieszynianki przysługuje wszyst-

kim działającym na terenie gminy
stowarzyszeniom,
organizacjom,
instytucjom, radom sołeckim i osiedlowym oraz wójtowi gminy.
Kandydatów należy zgłaszać na
karcie zgłoszeniowej (w załączeniu)
wraz z uzasadnieniem wyboru.
Zgłoszenia
należy
składać
w Urzędzie Gminy w Brennej w terminie do dnia 16 września 2016
roku.
Barbara Greń
UG Brenna

Uwaga na trujący barszcz Sosnowskiego!

Wieści znad Brennicy

Barszcz Sosnowskiego to agresywna, inwazyjna roślina parząca, bardzo trudna do zwalczania,
szybko się rozprzestrzenia i szybko odrasta. powodująca oparzenia
u ludzi i może być śmiertelnie niebezpieczna dla zdrowia, a nawet
życia ludzi.
Barszcz Sosnowskiego to roślina
bardzo niebezpieczna, zwłaszcza
dla dzieci. Kontakt z nią powoduje
dotkliwe oparzenie skóry podobne
do oparzenia wrzątkiem, czego następstwem są ropne pęcherze gojące się nawet przez kilka lat, a w niektórych przypadkach może nawet
przyczynić się do śmierci.
Za toksyczność barszczu Sosnowskiego odpowiedzialny jest
olejki eteryczne zawarte w roślinie,
które mogą osadzać się na skórze.
Wywołują one oparzenie dopiero, gdy skóra, która miała kontakt
z olejkiem, zostanie poddana działaniu słońca (działanie fotouczulające). Niestety, sprawia to, że często nieświadome zagrożenia osoby
mają kontakt z trującą rośliną przez
długi czas, a pierwsze objawy poparzenia występują dopiero po pół
godziny.
Aby ustrzec się przed poparzeniem nie wolno dotykać roślin przy
użyciu gołych rąk, a w upalne dni
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unikać zbliżania się do rośliny, ze
względu na emitowane do otoczenia lotne olejki eteryczne. Jeśli doszło już do kontaktu z rośliną nawet
jeśli jeszcze nie wystąpiły objawy
poparzenia należy obmyć skórę
dużą ilością letniej wody z mydłem
i niezależnie od stopnia nasilenia
objawów należy unikać ekspozycji
na światło słoneczne przynajmniej
przez 48 h.
W przypadku wystąpienia objawów należy niezwłocznie zgłosić
się do lekarza.
Jak rozpoznać barszcz Sosnowskiego?
Barszcz Sosnowskiego osiąga
od jednego do czterech metrów
wysokości. Tym samym to największa roślina zielna w Europie. Wokół
prostych łodyg rozmieszczone są
duże pierzaste liście, które tworzą
gęste kępy. Rozpoznać go można
również po kwiatach, które przypominają nieco kwiaty kopru. Korzeń
barszczu Sosnowskiego może mieć
nawet dwa metry długości, co jest
jednym z czynników sprawiających,
że tak trudno wyplenić roślinę.
Barszcz Sosnowskiego występuje praktycznie w całej Polsce,
szczególnie na Podhalu. Spotkać go
można na łąkach, w przydrożnych
rowach i na polach, na brzegach

cieków wodnych.
Priorytetem jest więc skuteczne
zwalczanie niebezpiecznej rośliny,
aby zapobiegać rozwojowi i jej rozprzestrzenianiu się.
Informacje o występowaniu
barszczu sosnowskiego.
W celu rozpoznania zakresu występowania na terenie gminy Brenna ognisk występowania barszczu
Sosnowskiego prosimy mieszkańców o przekazywanie do Urzędu
Gminy w Brennej informacji dotyczącej występowania stanowisk
barszczu Sosnowskiego na terenie
Gminy Brenna. Informacji można
udzielać osobiście w urzędzie gminy lub telefonicznie pod numerem
tel. 33 8536222 wew. 230.
W
przypadku
stwierdzenia
znacznej skali problemu gmina
podejmie kroki dla pozyskania
środków na zwalczanie barszczu
Sosnowskiego w roku 2017 np.
w przypadku uruchomienia wsparcia na zadania związane z likwidacją stanowisk roślin inwazyjnych ze
środków Wojewódzkiego Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach.
Krzysztof Majeran
UG Brenna
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Apel Prezesa KRUS do rolników
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Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny „Bucze”
W Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym „Bucze” w Górkach Wielkich został wprowadzony nowy
zabieg- HALOTERAPIA, który nie
wymaga stosowania leków, a opiera się na wykorzystaniu sztucznie
stworzonego mikroklimatu podobnego do nadmorskiego. Obecnie ta
metoda leczenia jest z powodzeniem stosowana na całym świecie,
nie tylko do leczenia różnych chorób, a także jako środek zapobiegawczy.
Jeden taki seans ma porównywalne właściwości terapeutyczne
jak 3 dni spędzone nad morzem.
Jak działa haloterapia?
Haloterapia należy do najskuteczniejszych metod leczenia
uzdrowiskowego. Opiera się na tej
właściwości układu oddechowego
i dzięki inhalacjom dostarcza do naszego organizmu powietrze bogate
w lecznicze związki soli. W powietrzu przy inhalacji suchym aerozolem solnym występują pierwiastki
: jod, potas, wapń, magnez, selen.
Jej główną zaletą jest wzmacnianie

teryjnie
Na czym polega działanie halogeneratora?
Przy pomocy generatora sól zostaje rozdrobniona na cząsteczki
o wielkości mikronów i jest wdmuchiwane do pomieszczenia haloterapii. Aerozol dostarczany jest
w sposób ciągły ponieważ mikrocząsteczki swoją najwyższą aktywność utrzymują przez około 100
sekund od momentu rozdrobnienia. W trakcie tego zabiegu fizjoterapeuci prowadza ćwiczenia oddechowe. Haloterapia może być
łączona w połączeniu z gimnastyką
leczniczą.
Wszystkich chętnych zapraszamy na HALOTERAPIĘ!
Seanse: WT – 15.30 i 16.15
CZW –15.30 i 16.15
Czas trwania:
30 min (min. 10 osób) 5zł/osobę
45 min (min. 10 osób)7,5 zł/ osobę
45 min (osoby indywidualne)10 zł
za osobę
Dzieci do lat 3 gratis
		

OLR „Bucze”
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Utrzymywanie czystości wód

Woda jest najpowszechniejszym
związkiem chemicznym występującym na Ziemi. Występuje niemal
wszędzie – w oceanach, morzach,
rzekach, we wszystkich cieczach,
w ludzkim ciele i zwierzętach. Jest
niezbędna do życia. Przy jej udziale zachodzi większość reakcji chemicznych i fizycznych.
Należy pamiętać o tym, by rzek
i innych zbiorników wodnych nie
traktować jak śmietników. Niestety, wiele osób nie przestrzega tych
zasad, ludzie nieustannie wywożą
worki pełne śmieci i pozostawiają
je w lasach, nad brzegami rzek lub
rzucają do wody. Nie dopuszczajmy
się takich czynów, a jeżeli będziemy świadkami takiego zachowania
bezzwłocznie to zgłaszajmy.
Woda jest naszym wspólnym
dobrem, ale dobrem zagrożonym,
o które wszyscy musimy dbać.
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naturalnych sił obronnych naszego
organizmu. Istotą inhalacji w haloterapii jest oddychanie powietrzem
bogatym w aerozol solny .W zależności od rozdrobnienia, dociera on
do poszczególnych partii układu
oddechowego i stymuluje naturalne reakcje obronne organizmu.
Na co pomagają inhalacje?
- Zapobieganie chorobom płuc
np. zapalenia płuc, oskrzeli,katar
sienny
- Choroby układu krążenia
- Niedoczynność tarczycy
- Stres, depresja,stany przemęczenia
- Wysoka skuteczność w stosunku do alergii, astmy mukowiscydozy,kaszel mokry i suchy oraz wielu
innych schorzeń układu oddechowego.
- Choroby laryngologiczne: nieżyt nosa, zapalenie zatok i gardł, zapalenie ucha środkowego
- Patologia powłok skórnych:
łuszczyca w stadium stabilizacji,
egzema, trądzik
- przeciwzapalnie i przeciwbak-
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Wody powierzchniowe są głównym źródłem wody pitnej w Polsce,
a jednocześnie zbiornikami, do których wpuszcza się wodę już zużytą,
oczyszczoną w oczyszczalni ścieków. Niestety prawie, co druga polska rzeka jest zanieczyszczona tak,
że została zachwiana jej równowaga ekologiczna.
Jak dbać o czystość wody? Nie
wrzucajmy do wody śmieci i nie wylewajmy do niej detergentów ani
innych szkodliwych substancji.
Przypominania nigdy dość, bo
na co dzień zapominamy o tym,
że właśnie z akwenów czerpiemy
wodę do domowego użytku, a także
spędzamy nad wodami swój wolny
czas.
Dlatego też szczególnie w miesiącach wakacyjnych zwracamy
uwagę i apelujemy do osób spędzających wolny czas nad rzeką

o zadbanie o czystość i porządek w
miejscu wypoczynku.
		
		

Karina Siemek
UG Brenna
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Zadbaj o czystość w miejscu wypoczynku!
Czystość otaczającej nas przyrody jest rzeczą bezcenną, w szczególności, jeżeli chodzi o rzeki.
W związku z panującą w ostatnim czasie słoneczną pogodą sprzyjającą odpoczynkowi i rekreacji nad
brzegami rzeki Brennica wypoczywające nad rzeką osoby zostawiły

już za sobą sporo śmieci.
W związku z powyższym bardzo
prosimy o zabieranie śmieci z tych
miejsc. Brzegi rzek to nie wysypisko.
W wielu miejscach nad brzegiem
rzeki Brennica ustawione są kosze
na śmieci, w których można pozostawić bieżące odpadki. Apelujemy,

zatem do osób spędzających wolny
czas nad rzeką o zadbanie o czystość i porządek w miejscu wypoczynku.
Karina Siemek
UG Brenna

Gminny Klub przedsiębiorczych „Osada inicjatyw”
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kampanie reklamowe. Nie istnieje
też gminny program wsparcia ukierunkowany na utrzymanie miejsc
pracy w małych lokalnych firmach,
ani też programy samorządowe
ułatwiające firmom niskobudżetową promocję.
Kobiety postanowiły więc wziąć
sprawy w swoje ręce. Dotychczas
spotkały się już kilkakrotnie: w
hotelu Kotarz, w cukierni Beskid
Centrum, w odzieżowym Butiku
Vena i w sklepie obuwniczym Meissner (na I piętrze supermarketu
Wiarus) i w Koziej Zagrodzie i Kawiarni Niebanalnie. Podczas spotkań właścicielki firm i działaczki
społeczne prezentują
specyfikę
prowadzonych przez nich działalności i dzielą się doświadczeniem
w prowadzeniu biznesu. Spotkania mają również charakter stricte
biznesowy - uczestniczki mówią
o tym, czego poszukują, dzieląc się
rekomendacjami i poleceniami. Dokonują u siebie zakupów. Na spotkania zapraszani są goście, aby
w części edukacyjnej przekazywać
wiedzę z zakresu marketingu, prawa i tego co aktualnie potrzebne.
Podczas spotkań przedsiębiorcze
kobiety rozmawiały, identyfikowały problemy, szukały rozwiązań,
a w babskiej atmosferze pojawiały
się pomysły.
Za najpilniejszy uznano opracowanie, wydrukowanie i dystrybucję
mapki lokalnych przedsiębiorców
stworzonej z myślą o turystach.
Mapka zawierać będzie oznaczone punkty usługowo-handlowe
np.: fryzjerka, sklep kosmetyczny,

butik odzieżowy, usługi szewskie,
dyskoteka. Wydruk takiej mapki
finansowany będzie przez wszystkie podmioty na niej umieszczone.
Dzielenie tego kosztu nie będzie
więc istotnym wydatkiem dla kieszeni żadnego z nich. Mapki firm
znajdą się w punktach związanych
z inicjatywą, jak również w OPKiS
oraz w ośrodkach wczasowych
i pensjonatach.
Innym pomysłem jest stworzenie promowanego na facebook
profilu reklamowego lokalnych
przedsiębiorców. Aby mieszkańcy
gminy mogli śledzić aktualne oferty
i promocje. Rozważana jest również
możliwość wydruku lokalnej gazetki reklamowej, która wydawana byłaby cyklicznie i kolportowanej za
pomocą Poczty Polskiej. Przedsiębiorcy mogliby informować mieszkańców o przygotowanych przez
siebie promocjach, zniżkach oraz
innych atrakcjach.
Następnym z pomysłów jest doprowadzenie do zbudowania spójnej kampanii reklamowej zaplecza
noclegowego Gminy Brenna, wykorzystującej Internet i social media
w programie, który byłby współfinansowany przez wszystkie pensjonaty i ośrodki w nim uczestniczące. Takie wspólne działania dałyby
szanse promowania się wielu mniejszym punktom oferującym nocleg.
Reklama w sieci jest kosztowna,
wielu wcale na to nie stać. Konkurowanie poprzez promowanie wyjątkowości placówek oferujących
noclegi oraz współpraca w oparciu
o wyjątkowy charakter miejsca, to
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Przedsiębiorcze kobiety z Gminy Brenna rozpoczęły serię spotkań, których celem jest stworzenie
wzajemnej sieci wsparcia w prowadzonych przez nich biznesach, pomocnej również w realizacji działań
społecznych na rzecz wszystkich
mieszkańców. Inicjatywa spotkań
wyszła od Romy Rojowskiej, prezeski Stowarzyszenia Klub Kobiet
Kreatywnych w Cieszynie, a pomysłem zaraziła kobiety Brennej autorka tego artykułu. Powodem, dla
którego postanowiła zainicjować
spotkania kobiet było przekonanie,
że większości problemów z jakimi
borykają się lokalni przedsiębiorcy,
nie da się rozwiązać w pojedynkę.
Mały może niewiele, ale razem - to
całkiem nowe i większe możliwości
rozwoju.
Podczas spotkań przedsiębiorcze kobiety zdefiniowały bolączki
małych firm działających na lokalnym rynku. Za podstawowy problem została uznana sezonowość
dochodów - firmy zarabiają od
maja do sierpnia - cztery miesiące, by zapewnić sobie całoroczne
utrzymanie. Uciążliwością w rozwoju przedsiębiorczości jest rozproszenie lokalizacji firm w Brennej
i wynikająca z tego dezorientacja
u turystów, którzy nie wiedzą gdzie
i co mogą kupić czy załatwić. Najpoważniejszy jednak problem stanowi
fakt, iż mieszkańcy zakupy najczęściej robią poza obrębem gminy,
wybierając duże miasta. Ponad to
mali przedsiębiorcy nie dysponują
środkami, które umożliwiłyby im
samodzielnie realizować efektywne
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klucz do niskich wydatków i wysokiej skuteczności sprzedażowej.
Klub przedsiębiorczych Gminy
Brenna zaprasza do swojego grona wszystkich, którzy chcą przyczynić się do stworzenia nowych
perspektywy rozwoju w Gminie.
Zaproszenie do uczestnictwa kierują do kobiet prowadzących biznesy, działaczek społecznych oraz
wszystkich którym na sercu leży
działanie na rzecz wzmacniania
wspólnego dobra.
Szanowni Mieszkańcy i Mieszkanki Gminy Brenna!
Zwracamy się do Was z prośbą,
abyście wspierali to co lokalne!
Zachęcamy do korzystania z oferty, jaką dla Was przygotowaliśmy,
gdyż opiera się ona na wysokiej
jakości produktów i usług. Zapewniamy Wam fachowe doradztwo
i po-sprzedażową obsługę, czyli to,
czego brakuje w sklepach sieciowych. U nas nie ma sprzedawców
z przypadku, bo całym sercem angażujemy się w nasze działalności,
służąc Wam kompetencjami na najwyższym poziomie. Dla nas nie jesteście wyłącznie klientami. Jesteście bliższym lub dalszym sąsiadem,
którego opinia może zdecydować
o losie prowadzonych przez nas
biznesów. Wybierając nas, pomagacie utrzymać się naszym firmom,
a my pomagamy utrzymać się rodzinom osób, które zatrudniamy.
Dajmy sobie szansę i zadbajmy
o siebie nawzajem. Podatki z naszych działalności zasilają budżet
gminy, a z niego finansowane są nasze dzieci w szkołach, realizowane
są programy rozwoju i modernizacji
gminnej. Szanowni Mieszkańcy, nie
wyrzucajmy naszych pieniędzy „za
burtę”. Zostawmy skarby na naszym
wspólnym pokładzie i pozwólmy,
by się mnożyły. Brenna może być
piękna, zasobna i atrakcyjna. Brenna – to nasz dom. Każdy z nas ma
wpływ na jej kondycję. Potrzeba
wielu cegieł by zbudować budynek.
I każda cegła ma znaczenie. Gdzie Ty
mieszkańcu układasz swoje cegły?
Adres, pod którym mieści się Twój
dom, to cześć gminnej rzeczywistości. I choć ograniczona jest płotem,
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to czy tego chcesz, czy nie, należy
do znacznie większej rodziny. Czy
o tym pamiętasz?
Czekamy na Was, przyłączcie się
do nas.
Kolejne spotkanie odbędzie się
18.08.2016r w Karczmie „Skalica”.
Zapraszamy wszystkich chcących się przyłączyć.
Znajdziecie nas na: www.facobook.com : Klub Przedsiębiorczych
”Osada inicjatyw”
tel. kontaktowe:
Anna Sikora tel. 535 222 739 ,
Ilona Kamińska tel. 662 33 99 08,
Izabela Meissner, tel. 604 77 83 48
Anna Sikora - autorka artykułu.
Inicjatorka Osady Inicjatyw. Działaczka społeczna na rzecz rozwoju
szans i łączenia ludzi. Organizatorka wydarzeń publicznych. Wierzy, że „razem” możliwe jest prawie
wszystko. Od wielu lat związana
z biznesem – tworzy i wdraża strategie marketingowe. Projekt manager Targów Nowoczesnej Techniki
Feniksy 2015. Matka trójki wspaniałych dzieci. Studentka studiów inżynierskich ze specjalizacją Zarządzanie Produkcją oraz Zarządzanie
Zasobami ludzkimi w Wyższej Szkole Biznesu w Cieszynie. Od 2012 r.
związana z branżą MLM (Jeunesse
Global), którą rekomenduje jako
antidotum na większość kobiecych
bolączek. Twórczyni i koordynatorka „WakacjI z Pasją”. E-mail: anna.
jolanta.sikora@gmail.com
Agata Suchy - Z Brenną związana od dziecka, kwiaciarnię Krynia przy Domu Handlowym Wiarus
w Brennej prowadzi od sześciu lat.
Chce by dla odwiedzających kwiaciarnia była nie tylko miejscem zakupu, ale przystanią odpoczynku
i swoistym SPA dla ducha. Zdolności
plastyczne i manualne oraz wrażliwość na formy i zapachy, realizuje
układając wysublimowane bukiety,
aranżując wnętrza, patia i balkony.
Żona i matka dwójki dzieci. Lubi
górskie i rowerowe wycieczki. Email: kwiaciarnia.krynia@gmail.com
Aleksandra Cieplińska – Zakochana w Brennej farmaceutka
o ogromnej wiedzy i kompetencjach. Właścicielka apteki zlokali-

zowanej w Budynku Urzędu Gminy
w Brennej, którą prowadzi od 1992
r. Wyłącznie z Brenną wiąże swoją
działalność zawodową. Ukończyła
Wydział Farmacji Śląskiej Akademii
Medycznej, a praktykę zawodową
realizowała m.in. w Holandii i Szwajcarii. Wieloletni pracownik naukowy Wydziału Biochemii Instytutu
Chemii i Fizyki Śląskiej Akademii
Medycznej. Działaczka społeczna dwukrotnie organizowała Międzynarodową Konferencję Studentów
Farmacji. W wolnych chwilach lubi
śpiewać (była członkini Chóru Politechniki Śląskiej). Bardzo ceni sobie
przyjaźnie i zabiega o ich trwałość.
Matka dwójki dorosłych dzieci, które dają jej powody do dumy. E-mail:
aptekabrenna@post.pl
Beata Marchlewicz - mieszkanka Brennej z urodzenia, rozkochana
w regionalizmie. Działa na rzecz
przywracania tożsamości regionalnej mieszkańców wraz z ich dziedzictwem kulturowym.
Współwłaścicielka gospody regionalnej Kozia Zagroda - wraz
z mężem prowadzi w niej warsztaty
regionalne dla dzieci. Absolwentka
Colegum Civitas przy P.A.N w Warszawie na kierunku stosunki międzynarodowe. Ukończyła również
Studium Porozumienia Bez Przemocy. Żona, szczęśliwa matka trójki
dzieci. W wolnym czasie lubi czytać,
chodzić po górach, uprawiać ogródek, spędzać czas z dziećmi. E-mail:
koziazagroda@onet.pl
Dorota Frączek - Z Brenną związana wakacyjnie, sentymentalnie
i biznesowo. Wspiera charytatywnie
programy pomocy potrzebującym.
Uczestniczy jako wolontariuszka
w organizacji Kongresów Kobiet
Śląska Cieszyńskiego. Z wykształcenia magister chemii, z zawodu
- ceniony grafik komputerowy. Właścicielka Agencji Reklamy Grafikstudio.com.pl. Z jej usług korzystają
poważne instytucje i firmy. Projektowała m.in. dla: Belos-PLP S.A.,
Tytoń Polski, Inter Trade Sp z o.o.,
TTI Poland, Ambra S.A. Z zamiłowania: rysownik, fotograf artystyczny.
Mama dwójki dzieci, obojga płci.
Email: dorota@grafikstudio.com.pl
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i oczekiwaniami dzisiejszego rynku. Studia wyższe ukończyła na
Wydziale Zarządzania Zasobami
Ludzkimi w GWSH w Katowicach
ze specjalizacją psychologii w ZZL.
Specjalista ubezpieczeniowo-finansowy w PZU ŻYCIE. Najcenniejsze
w życiu są dla niej dzieci, praca i zadowoleni klienci, stanowiący źródło
satysfakcji. E-mail: kaminska.ilona@
op.pl
Izabela Greń - W Brennej mieszka ponad połowę swojego życia
i z Brenną wiąże swoją przyszłość.
Nieustannie kształcąca się rzemieślnik – cukiernik, poszukujący
jakości w smakach. Chętnie dzieli
się wiedzą i doświadczeniem. Stara
się łączyć pasję się z rzemiosłem,
a tradycję z innowacją. Właścicielka cukierni „Beskid Centrum” powiększonej ostatnio o Manufakturę
Smaków. Organizatorka warsztatów z czekoladą, w której produkcji
osiągnęła mistrzostwo. Wymyśliła
praliny czekoladowe z logo Gminy
Brenna. Matka dwójki dzieci. E-mail:
izagren@me.com
Izabela Meissner - Przez 20 lat
mieszkanka Austrii - pięć lat temu
wróciła do Brennej i zamierza tutaj
pozostać. Widzi sens w podejmowaniu działań społecznych. Kandydatka na radną, ciesząca się dużym
poparciem społecznym. Z wykształcenia technik hotelarz. Właścicielka dwóch sklepów obuwniczych w Brennej i w Ustroniu. W biznesie
stawia na różnorodność, rzetelność
i jakość, a także indywidualne podejście. Matka dwójki dzieci, których właściwe prowadzenie jest dla
niej priorytetem życiowym. E-mail:
izabela.meissner@gmail.com
Klaudia Marek - Od siedmiu lat
mieszkanka Brennej - nie zamieniłaby tego miejsca na żadne inne! Od
kilku lat - z dużymi sukcesami - jest
Dyrektorem Zarządzającym Hotelu
Kotarz w Brennej. Z wykształcenia
technik ekonomista. W pracy zawodowej stawia na dialog i współpracę. Lubi dobrą literaturę, górskie
wędrówki i podróże. Żona, matka
17. letniego syna. E- mail: administracja@kotarz.com
Maja Waliczek - Urodzona

w Brennej. Widzi sens w łączeniu
się przedsiębiorców, i działaniach
na rzecz wspólnego dobra. Członkini Stowarzyszenia Integracja.
Właścicielka ulubionego miejsca
spotkań mieszkańców. - Kawiarnia
& Pub NIEbanalnie, przy Hotelu Kotarz w Brennej. Absolwentka Wyższej Szkoły Biznesu w Cieszynie,
kierunku Zarządzanie i Inżynieria
Produkcji, w specjalizacji Logistyka
i Transport. Współwłaścicielka spółki Vinaria Din Vale Polska Spółka .z
o.o., importującej oryginalne wina
mołdawskie. W wolnym czasie lubi
czytać. E-mail: majawaliczek@gmail.com
Sylwia Marek - Dostrzega wartość wsparcia wynikającego ze
współdziałania. Zafascynował ją
świat reklamy, w którym pozostaje
do dziś, współpracując A.R. GRASFIKSTUDIO.com.pl w charakterze
projektanta graficznego. Ukończyła
Policealną Szkołę Reklamy College of art. w specjalizacji: technik
organizacji reklamy. Weekendowo
pasjonatka aktywnego wypoczynku. Mama dwójki dzieci. E-mail: sylwia@grafikstudio.com.pl
Wioleta Dziadek - Mieszkanka
Brennej z urodzenia - nie wyobraża
sobie życia poza Brenną! Od zawsze
związana z kulturą regionalną. Od
5. roku życia śpiewała i tańczyła w
zespole Kotarzanie, nadal kontynuuje tradycję tańcząc w Zespole Regionalnym „Brenna”. Zawodowo od
dawna uszczęśliwia mieszkańców,
zmieniając im fryzury i humory.
Właścicielka Studia Urody Studiocolette, zlokalizowanego w Brennej
Spalonej. Wciąż poszerza wachlarz
swoich umiejętności, specjalizując
się w zdobieniu paznokci oraz kolorowych makijażach. Żona i szczęśliwa matka. Email: studiocolette@
op.pl
Anna Jolanta Sikora
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Elwira Moskała - Wiceprzewodnicząca Rady Rodziców Przedszkola
w Brennej. Mieszkanka Brennej od
10 lat - widzi głęboki sens w angażowaniu się w działania służące jej
mieszkańcom.
Współrealizatorka
projektu Wakacje z Pasją 2016. Przez
dwa lata Prezeska Klubu Sportowego UKS Brenna-Górki. Z wykształcenia handlowiec, od 2014r. Multi
Agent Ubezpieczeniowy (reprezentuje 25 firm), a jej motto zawodowe
skierowane do klientów to: maksimum za minimum. Żona i matka
dwójki dzieci. Wolny czas spędza
rodzinnie, na wycieczkach rowerowych. E-mail: elwira_84@op.pl
Elżbieta Hubczyk - Kobieta
wielkiego serca, pasji i talentów. Zakochana w Brennej i jej spuściźnie.
Mieszkanka Brennej od 30 lat. Dobrostan Brennej, przy zachowaniem
walorów kulturowych, jest dla niej
sprawą najważniejszą. Sopranistka,
prezeska i koordynatorka Chóru
Benedictus. Wiceprezeska Związku
Podhalan - Oddział Górali Śląskich
w Brennej. Przewodnicząca PKPS
w Brennej. Właścicielka składu opałowego i skupu złomu Eliza w Brennej Spalonej. W wolnych chwilach
haftuje i hekluje koronki. Żona,
matka i szczęśliwa babcia. E-mail:
eliza1511@op.pl
Ewa Chmielewska - Działaczka społeczna - pomysłodawczyni
i koordynatorka wielu inicjatyw lokalnych. Wierzy, że obowiązkiem
każdego jest dbałość o innych,
zwłaszcza tych słabszych. Prezeska
Stowarzyszenia
Charytatywnego
Dogonić czas. Przewodnicząca Rady
Rodziców ZSP Górki Wielkie. Matka
siedmiorga dzieci. I szczęśliwa babcia. Uwielbia spędzać czas z dziećmi. W wolnym czasie pisze wiersze
i czyta książki. E-mail: ewachmielewska1966@o2.pl
Ilona Kamińska - Przewodnicząca Rady Rodziców w SP nr 2
w Brennej. Z Brenną związana od 9 lat,
z nią łączy swoją przyszłość. Właścicielka dwóch sklepów odzieżowych w Brennej i Ustroniu. Widzi
duży sens w podejmowaniu wysiłków na rzecz dobra społecznego.
Interesuje się psychologią biznesu
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Noc Świętojańska
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25 czerwca w amfiteatrze w Brennej odbyła się Noc Świętojańska
impreza inspirowana słowiańskimi
wierzeniami, zwana też nocą kupalną, kupalnocką, kupałą, sobótką lub
sobótkami, związana z letnim przesileniem słońca. Noc Świętojańska
w Brennej ma charakter bardzo żywiołowy i skoczny, na scenie obok
porywających do tańca zespołów
folkowych i tanecznych można
było zobaczyć zespoły ludowe.
Noc Świętojańska dla mieszkańców
Brennej, ale także coraz częściej dla

turystów jest najważniejszym wydarzeniem artystyczno-muzycznym
w gminie Brenna. Każdego roku tę
wyjątkową noc spęcza w Parku Turystyki coraz większe grono osób.
Nie inaczej było 25 czerwca, kiedy
Park Turystyki pękał w szwach.
O godz. 19:00 na scenie amfiteatru jako pierwsza wystąpiła kapela
ze Słowacji Lokciarski Pramienok

Strona
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– Breza (Heligonka), nie tak dawno gmina Brenna zawiązała porozumienie partnerskie z Babinem,
słowacką miejscowością. Wynikiem
rozpoczynającej się współpracy
była wizyta w Brennej grupy grającej na Heligonkach. Podczas gdy
kapela „Maliniorze” grała na scenie
amfiteatru spod „Starego Kina” wyruszył tradycyjny pochód, na czele
którego podążała Orkiestra Czesława Grenia, a także Zespół Regionalny „Brenna”, Dziewczęca Grupa
Śpiewacza z „Małej Brennej” wraz

gionalny „Brenna” im. Józefa Macha.
Zaraz po występie na scenę wkroczyła Orkiestra Czesława Grenia.
Po krótkiej przerwie, podczas której publiczność zabawiał konferansjer Jan Staś, na scenie pojawiła się
gwiazda wieczoru zespół „Baciary”,
kapela folklorystyczna założona
przez braci Andrzeja i Janusza Bodych w Poroninie. W swojej muzyce oraz strojach grupa nawiązuje
do tradycji góralskiej. W 2003 do
grupy dołączyli Adam Szymczyk,
Stanisław Skupień oraz Piotr Pardyl.

z Anią Musioł, a także Wójt Gminy
Brenna Jerzy Pilch wraz z małżonką.
Pochód prowadził do kościoła parafialnego pw. Św. Jana Chrzciciela
w centrum Brennej, gdzie nastąpiło
Nabożeństwo Poświęcenia Ognia.
Z pochodniami zespoły ruszyły do
Parku Turystyki, gdzie rozpalono
watrę – góralskie ognisko.
Na scenie wystąpił Zespół Re-

Członkowie zespołu pochodzą z Zakopanego i Poronina. Punktualnie
o godz. 00:00 widzowie mogli podziwiać pokaz sztucznych ogni.
Jako ostatni wystąpił zespół Jana
Stasia „Johnny Band”.
Mateusz Wysogląd
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Kultura
Kultura
Redyk Beskidzki w Brennej
Cykl pasterskich wydarzeń rozpoczęliśmy w maju u Państwa Jucha, gdzie w Bacówce na Buczu
odbyło się tradycyjne mieszanie
owiec. Kolejne spotkanie w ramach
Redyku Beskidzkiego odbyło się 23
lipca w Koziej Zagrodzie u Państwa
Marchlewicz, 24 lipca na Polanie
Kotarskiej na Kotarzu u Państwa
Greń, a 30 lipca na Skałce u tegorocznych gazdów dożynkowych
Państwa Kawik.
Redyki w Brennej, zapoczątkowane w zeszłym roku, są okazją
do poznania pasterskich zwycza-

jów, do posmakowania regionalnej kuchni, szczególnie tej bogatej
w sery, baraninę, jagnięcinę, a także kozinę, a także do dobrej zabawy przy góralskich kapelach
w kameralnym gronie. Spotkania
pasterskie odbywają się w miejscach związanych z wypasem owiec:
bacówka na Buczu, gdzie obecnie
można zobaczyć góreckie stado,
Kozia Zagroda, gdzie odbywają się
warsztaty edukacyjne o regionie,
a także Kotarz i Skałka, związane od
wieków z tradycją pasterską.
Na przestrzeni dziejów w Bren-

nej było aż 11 ośrodków szałaśniczych - Stołów, Równica, Orłowa,
Malinka, Stary Groń, Węgierski, Kotarz, Cisowa, Skałka, Grabowa, Horzelica. W Beskidzie Śląskim Brenna
przodowała w pasterstwie, to tutaj
powstał najstarszy, wg źródeł, sałasz. Tutaj też w 1621 r., było więcej owiec niż mieszkańców (liczba mieszkańców wynosiła ok. 200
osób, a hodowano 1000 owiec).
Również w Brennej, gdy Komora
Cieszyńska, promując gospodarkę szałaśniczą zakazywała wypasu owiec, w wyniku oporu górali,

Wieści znad Brennicy
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Kultura

zachowało się najwięcej sałaszów.
Cieszy, więc fakt, że owce wróciły
na nasze hale, przede wszystkim
dzięki Programowi Owca Plus. Program realizowany jest w Brennej od
2010 r., ma na celu wspieranie pasterstwa, szczególnie na terenach
cennych przyrodniczo. W gminie
Brenna największe stada owiec ma

Leszek Greń, Józef Kawik, Andrzej
Cieślar i Stanisław Jucha.
I to właśnie wśród gazdów breńskich, łowczorzy, jak od zawsze
w naszym regionie nazywa się pasterzy, powstała idea spotkań pasterskich w Brennej. Gazdowie są
także współorganizatorami wydarzeń, wraz z Ośrodkiem Promocji,

Kultury i Sportu Gminy Brenna, to
oni przyrządzają jadło na redyki,
dzięki nim możemy posmakować
pysznej beskidzkiej baraniny i jagnięciny, a jak wiadomo powszechnie przyrządzenie tego rodzaju
mięsa do łatwych nie należy.
		

Dorota Greń

X Mistrzostwa Górali Karpackich w Koszeniu Łąki

Wieści znad Brennicy

W sobotę 16 lipca w Agroturystyce u Gazdy w Brennej Leśnicy
odbyły się X Mistrzostwa Górali
Karpackich w Koszeniu Łąki, mimo
nie sprzyjającej aury do koszenia
przystąpiło 12 uczestników w tym
jedna kobieta. Zawodnicy reprezentowali Czaniec, Trzebinię, Ujsoły, Ustroń-Dobkę, Wisłę, Rajczę, Sól,
a także Brenną i Górki Wielkie. Pierwsze miejsce wywalczył Jan Bednarz
z Rajczy, drugie zajął Paweł Sztwiert-
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nia z Ustronia Dobki, trzecie Rafał
Łajczak z Soli. W tym roku po raz
pierwszy w konkurencji uczestniczył Wójt Gminy Brenna Jerzy Pilch
oraz dziennikarka TVP Katowice,
która chciała spróbować swoich
sił w posługiwaniu się kosą, jak się
okazało nie jest to łatwe zajęcie.
Wydarzeniu towarzyszyły pokazy
judo, występy kapeli góralskiej. Goście mogli spróbować kuchni regionalnej. W trakcie zawodów padał

mocno deszcz i było zimno mimo to
na imprezę przyjechało wielu gości,
którzy mogli schronić się pod przenośnym namiotem, lub ogrzać się
przy piecu na którym smażone były
tradycyjne placki ziemniaczane.
Wydarzenie prowadził niezastąpiony Szymon Pilch.
Mateusz Wysogląd
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Kultura
Kultura
49. Wojewódzki Przegląd Wiejskich
Zespołów Artystycznych
2 i 3 lipca 2016 r. w amfiteatrze
w Brennej odbył się 49. Wojewódzki
Przegląd Wiejskich Zespołów Artystycznych, to coroczna impreza,
w której główną atrakcją są zespoły
regionalne prezentujące swój dorobek artystyczny, będący później
oceniany przez jury. Oprócz zespołów zapraszane są Koła Gospodyń
Wiejskich i przeróżni ludowi artyści,
których to regionalne wyroby i rękodzieła są sprzedawane na towarzyszącym temu wydarzeniu kiermaszu. To właśnie w tych dniach
można posłuchać u nas tradycyjnej
muzyki w wiejskim klimacie, zauważyć jak wyjątkowa i niepowtarzalna jest kultura płynąca z naszych
wiosek. Wydarzenie zorganizował
Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku – Białej oraz Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna.

Podczas dwóch dni zaprezentowało się blisko 1050 uczestników
skupionych w 52 zespoły. Zespoły
wykonywały stare pieśni ludowe,
folklorystyczne, biesiadne, religijne, patriotyczne, przedstawiały także dawne zwyczaje i obrzędy oraz
pokazywały scenki z przeszłości
z życia, którego dzisiaj już nie ma.
Jury w składzie: Małgorzata Kiereś – etnograf, Muzeum Beskidzkie
w Wiśle, Małgorzata Banach – Makaruk – dziennikarz muzyczny, autorka telewizyjnych programów
folklorystycznych, Leon Majkut
– muzyk, Krystyna Pieronkiewicz –
Pieczko – etnograf, Muzeum Śląskie
w Katowicach, Kazimiera Koim – sekretarz jury, Regionalny Ośrodek
Kultury w Bielsku – Białej, oceniło
54 prezentacje (w tym dwie poza
konkursem).

II miejsce w kategorii zespoły autentyczne zajęła Rodzinna
Grupa Pieśni i Tańca „Kotarzanie”
z Brennej. Na scenie breńskiego
amfiteatru zaprezentowali scenkę
rodzajową „Rukowanie do wojska”
(pobór do cesarskiego wojska). Obraz przedstawia pożegnanie rekrutów, którzy byli wcieleni do wojska.
Jednym z nich był syn gospodarza
oraz jego koledzy – stąd i wspólne
pożegnanie tańcem i pieśnią. Tańce
zostały opracowane przy wykorzystaniu publikacji Pani Janiny Marcinkowej, Jana Taciny, Jana Brody.
Pieśni pochodzą od wspomnień byłego żołnierza Pawła Grenia, Józefa
Mojeścika, Jana Taciny oraz Jana
Chmiela.
Mateusz Wysogląd
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Kultura
„Mała Brenna” nie próżnuje!!!

Wieści znad Brennicy

Dziewczyny z „Małej Brennej”
wyśpiewały na finałowym XXIII Regionalnym Przeglądzie Pieśni „Śląskie Śpiewanie” w Koszęcinie oraz
na Europejskim Konkursie „Rozśpiewany Śląsk, Kilar – Hadyna” wyróżnienia. Gratulujemy dziewczynom
i Ani Musioł, tym bardziej, że nie
było łatwo. Najpierw w kwietniu
w Cieszynie musiały zmierzyć się
w eliminacjach, które promowały
do uczestnictwa w przeglądzie finałowym. W Koszęcinie zmagało się
aż 650 uczestników z całego Śląska.
Dziewczyny pięknie reprezentowały Beskid Śląski i Brenną. Dziewczynki
podczas
Europejskiego
Konkursu wywalczyły pobyt w Koszęcinie i uczestnictwo w warsztatach organizowanych przez Zespół
Pieśni i Tańca „Śląsk”. Natomiast na
XXIX Przeglądzie Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych w Wiśle

nej podczas zimowych koncertów
zaprezentował kolędy i pastorałki,
w lipcu, wdzięczni za gościnę „Białodunajcanie” zaprosili „Małą Brenną” do siebie. Można tylko żałować,
że, z powodu odległości, musieliśmy szybko wracać i niedostatecznie nacieszyliśmy się urokami Podhala, chociaż mamy nadzieję, że ta
przyjaźń nie zakończy się na dwóch
spotkaniach.
Już za niedługo, bo 13 sierpnia,
kolejne ważne wydarzenie dla „Małej Brennej”, występ podczas 69.
Gorolskiego Święta w Jabłonkowie,
zapraszamy chętnych do uczestnictwa w tym wydarzeniu, bo to wyjątkowe miejsce i nietuzinkowa impreza, na której nie mogło zabraknąć
naszych górali.
		

Dorota Greń

Dni Dawnych Kultur i IV Noc Słowiańska

W dniach od 8 do 10 lipca
w amfiteatrze w Brennej przenieśliśmy się w czasie, a to za sprawę Dni
Dawnych Kultur, podczas których
można było przyjrzeć się jak wyglądało życie w słowiańskiej wiosce.
Na terenie Parku Turystyki Słowianie prezentowali rzemiosło oraz
stroje średniowieczne. Wydarzeniu
towarzyszyła rekonstrukcja bitwy
średniowiecznej, wówczas w całym
rynsztunku stawili się do boju wszyscy wojowie, dając pokaz swoich
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„Mała Brenna” programem „Na borówki” wywalczyła III miejsce!
Mimo wakacji „Mała Brenna” nie
odpoczywa, chociaż zwolniła nieco tempo, czas letni to przecież
przede wszystkim okres odpoczynku dla dzieci, również od zajęć fakultatywnych. Grupa Śpiewacza, po
raz pierwszy w tym roku, uczestniczyła w Nocy Świętojańskiej, podczas której nie tylko wzięła udział
w tradycyjnym pochodzie, ale również uświetniła obrzęd poświęcenia
ognia w kościele śpiewami świętojańskimi.
Początkiem lipca nasi mali górale śląscy odwiedzili górali z Podhala, gdzie zostali zaproszeni przez
Związek Podhalan Biały Dunajec na
XVII Wybory Noswarniyjsyj Gorolecki. Przyjaźń z góralami z Podhala
rozpoczęła się od wizyty „Białodunajcanów”, zespołu, który w Bren-
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bitewnych umiejętności. Mieszkańcy Brennej oraz turyści mogli nabyć
rzeczy wykonane w średniowiecznym stylu, a najmłodsi wziąć udział
w różnego rodzaju konkurencjach.
W piątek 8 lipca w Parku Turystyki odbył się koncert akustycznego zespołu „Othalan” - pochodzącego z Katowic oraz z Gliwic.
Następnego dnia około godziny
18:00 rozpoczęła się w amfiteatrze
IV Słowiańska Noc Folk Metalowa.
Imprezę rozpoczął występ kapeli

z Warszawy. Zespół Łysa Góra powstał w 2012 roku. W swojej działalności artystycznej porusza się
miedzy folkiem, rockiem i ciężkim
głębokim metalowym brzmieniem. Większość tekstów czerpią
zarówno z tradycji polskiej wsi, jak
i z kultury naszych wschodnich sąsiadów. Jako druga wystąpiła kapela
„Czertoróg”, która została założona
w 2016 roku i pochodzi z Wrocławia. Jest to młody zespół przejawiający w swojej twórczości fascynację
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Kultura
Kultura
bogatym dziedzictwem muzyki
tradycyjnej. Zarówno polsko- jak
i rosyjskojęzyczne teksty opiewają
pierwotne siły natury oraz poruszają tematykę słowiańskich podań
i legend. Mocne riffy przeplatają się
z melodyjnym śpiewem i harmonią
skrzypiec. Następnie na scenie pojawił się „Diaboł Boruta” - zespół
pochodzi z Rzeszowa i gra muzykę folk – metalową. Przedostatnią
grupą, którą usłyszeć można było
w amfiteatrze była dobrze znana
breńskiej widowni (zespół wystąpił
na Nocy Folk Metalowej w zeszłym
roku) „Runika”. Charyzmatyczny

damski wokal, muzyka w mocnej
metalowej oprawie inspirowana
folkiem, a także pozytywna reakcja
widowni po zeszłorocznym koncercie przesądziły o wyborze tej
kapeli również podczas IV Nocy.
I w tym roku nie zawiedli, dając
popis swoich muzycznych umiejętności. Zespół na scenie łączy mistycyzm z energią czterech żywiołów,
przenosząc słuchaczy do czasów
epickich bitew sutych biesiad przy
kupalnym ogniu. Jako ostatni tej
nocy wystąpił zespół „Radogost”
grupa folk – metalowa powstała
w 2006 roku na Śląsku Cieszyńskim.

Zespół tej nocy obchodził swoje
10- lecie. Jubileusz był okazją, aby
przypomnieć stare kawałki w oryginalnych wykonaniach. Z „Radogostem” w Brennej wystąpił Marcin
Wieczorek, Anna Musioł, Adrianna
„Aminae” Janusz - wokalistka Runiki.
Następnego dnia na scenie amfiteatru wystąpił zespół pochodzący z Wrocławia „Dziwoludy”. Jest to
grupa ludzi, których połączyła pasja
muzyczna i średniowiecze. Zespół
przygrywa na biesiadach i turniejach, sławiąc pieśnią Słowian.
Mateusz Wysogląd
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Teatralny lipiec
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W każdy piątek lipca oraz sierpnia w amfiteatrze w Brennej oraz
w Ośrodku Pod Brandysem w Górkach Wielkich odbywa się Plenerowy Teatr dla dzieci w wykonaniu
Teatru „ART-RE Studio Małych Form
Teatralnych”. Do tej pory udało nam
się poznać miedzy innymi Pchłę
Krętaczkę, Kaczkę Cudaczkę, Skrzata Titelitury. Co tydzień przedstawienia skupiają blisko 300 małych
i dużych widzów.
W sobotę 23 lipca w Górkach
Wielkich w Dworze Kossaków można było zobaczyć spektakl na podstawie książki „Kłopoty Kacperka
góreckiego skrzata”
autorstwa
Zofii Kossak. Baśń góreckiej pisarki to piękna historia skrzata, który
opiekował się od wieków starym
dworem w Górach Wielkich i jego

rzenie inspirowane jest klaunadą
rosyjską, gdzie śmiech przeplata się
z melancholią. Gagi klaunów interakcja z publicznością, etiudy z balonami i „śnieg” na widowni zagwarantowały dobrą zabawę. Zaraz po
spektaklu w amfiteatrze odbyły się
warsztaty dla najmłodszych „Teatr
w cyrku, cyrk w teatrze” prowadzone przez Tomasza Kubika. Były to
warsztaty sztuki teatralno-kuglarskiej, podczas których dzieci nauczyły się, jak z pomocą cyrkowych
rekwizytów wykreować szalony,
kolorowy świat. Najmłodsi zostali
wtajemniczeni w budzącą zachwyt
iluzję i magię cyrku, a najprostsze
kuglarskie sztuczki spróbowały
same opanować.
Mateusz Wysogląd

Wystawa „Dedykacje”

25 czerwca w budynku amfiteatru w Brennej o godz. 17:00 odbył
się wernisaż grafik „Dedykacje”, prace wykonali artyści-studenci z Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie.
Prezentowane na wystawie i w katalogu prace plastyczne, eksponujące
motywy beskidzkiego krajobrazu,
dopełniają się z egzystencjalną zadumą nad górskim krajobrazem,
który również kształtuje przekonania i postawy odgrywające istotną
rolę w ludzkim życiu. Autorami prac
są Justyna Biedrawa, Marcin Bochenek, Maria Bugdol, Aleksandra
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mieszkańcami. Spektakl oparty
na kanwach został zrealizowany
w planie lalkowym, choć był też
wspomagany grą aktorską. Przedstawienie to koprodukcja Fundacji
im. Zofii Kossak oraz Teatru Gry i Ludzie z Katowic, a realizowana dzięki
wsparciu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Reżyserem
przedstawienia był Maciej Nogieć
współzałożyciel i obecny dyrektor
Teatru Gry i Ludzie.
Z kolei w niedzielę 24 lipca
w amfiteatrze w Brennej najmłodsi
widzowie mogli zobaczyć spektakl
„Najmniejszy Klaun Na Świecie”
prowadzony przez Grupę Klaun
& Tomi. Klaun Tomi wraz z najmniejszym człowiekiem na świecie
zabrał widzów w podróż po krainie
ożywionych przedmiotów. Wyda-
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Bury, Adam Czech, Marta Frąckowiak, Katarzyna Gielecka – Grzemska, Angelika Hajduk, Małgorzata
Klimek, Anna Kowalczyk Klus, Katarzyna Kwiatkowska, Angelika Lorek,
Sandra Malczewska, Angelika Orlicka, Natalia Pawlus, Gabriela Podosek, Mirosława Polewska, Katarzyna Rećko, Magdalena Rutkowska,
Justyna Smoła, Anna Wajda, Aneta
Wieczorek.
Mateusz Wysogląd
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Kultura
Kultura
Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2016
– realizacja pomysłów gminy Brenna
młodzież, a jej kontynuacją będą
warsztaty teatralne, druga dotyczy
realizacji pierwszego w Brennej
spektaklu mobilnego, podczas którego widownia, jak i aktorzy będą
przemieszczać się w przestrzeni
Brennej Centrum, tematem przedstawienia będą nasze korzenie,
czyli historia naszej miejscowości.
W wrześniu spotkamy się na spotkaniach z cyklu „Ocalić od zapomnienia śpiewy i tańce naszego
regionu”, podczas których będzie
można zatańczyć i zaśpiewać, a także powspominać dawne czasy, również na jesień rozpoczną się warsztaty fotograficzne dla młodzieży,
a także warsztaty kuchni śląska cieszyńskiego i szycia strojów regionalnych.
Już dzisiaj zapraszamy wszystkich mieszkańców naszej gminy do
uczestnictwa w tych wydarzeniach.
To są Wasze inicjatywy, realizowane z myślą o Waszych potrzebach
i upodobaniach. O poszczególnych
wydarzeniach będziemy informować poprzez plakaty, stronę internetową gminy Brenna www.brenna.
org.pl, a także portal społecznościowy facebook.
		

Dorota Greń

REKLAMA REKLAMA REKLAMA

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
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Ośrodek
Promocji,
Kultury
i Sportu Gminy Brenna został beneficjantem programu „Dom Kultury +”, którego organizatorem jest
Narodowe Centrum Kultury. Celem
działań podejmowanych w ramach
programu jest poszerzenie dostępu
do kultury, stworzenie warunków
sprzyjających rozwojowi współpracy, komunikacji, pobudzenie
aktywności obywatelskiej w przestrzeni kultury, wykreowanie warunków sprzyjających nowoczesnej
edukacji kulturalnej i artystycznej.
Zamierzeniem projektu jest aktywizacja słabo zaangażowanych
grup społecznych i włączenie ich
do działania poprzez rozwijanie
współpracy międzypokoleniowej,
integrowanie lokalnej społeczności
i aktywne współdziałanie, a nie tylko współobecność.
W marcu 2016 roku w Brennej
rozpoczęto realizację pierwszej
części zadania, w ramach której
przeprowadzono diagnozę identy-

fikującą zasoby i samodzielne inicjatywy mieszkańców. Na początek
wśród mieszkańców gminy Brennej
rozprowadzone zostały ankiety,
przeprowadzono wywiady, zorganizowano również warsztaty dla gimnazjalistów oraz dla seniorów.
Kolejnym etapem realizacji zadania było zgłoszenie przez mieszkańców pomysłów na działania
kulturalne, z których specjalnie powołana komisja konkursowa wyłoniła najciekawsze. Zgłoszonych zostało dziewięć inicjatyw, z których
komisja musiała wybrać siedem. Po
pomyślnym rozliczeniu pierwszej
części zadania w sierpniu Ośrodek
Promocji Kultury i Sportu Gminy
Brenne rusza z realizacją wyłonionych pomysłów zgłoszonych przez
mieszkańców gminy Brenna. Już za
niedługo, bo od 15 sierpnia w dniu
Matki Boskiej Zielnej w Koziej Zagrodzie rozpoczniemy warsztaty
zielarskie „Zielone fascynacje – zioła i dzikie rośliny dawniej i dziś.”,
Pod koniec sierpnia ruszają „Breńsko-góreckie posiady” czyli spotkania z ciekawymi, wartościowymi
osobami. Następnie ruszą przygotowania do teatralnych inicjatyw,
pierwsza rozpocznie się Festiwalem
Kolorów, co z pewnością ucieszy
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Kultura
Kultura
II edycja „Gram i Bucze”
imprezy. Dziękujemy ekipie dźwiękowców za dobrą robotę, ochronie
za wyrozumiałość i zapewnienie
bezpieczeństwa. Wolontariuszom
i wolontariuszkom, którzy pomogli w przeprowadzeniu zbiórki
i wszystkim darczyńcom ofiarującym choćby grosz do festiwalowej
puszki, jak również dzieła na licytacje i wszystko, co było potrzebne
do przygotowania tego cudownego
dnia!
Na specjalne podziękowania zasługują również darczyńcy, bez których wydarzenie nie mogłoby się
obyć: OPKiS, Pizzeria Sangos, Andrzej Burkot, Pracownia Snycerska,
Piekarnia Pasja, Cukiernia Bajka,
Ośrodek Jeździecki Pogórze - Equical, Pani Małgorzata Klimek oraz
Ochotnicza Straż Pożarna.
Dziękujemy Bogu za słoneczną pogodę, jaka nam towarzyszyła
całą sobotę, podkreślając serdeczną atmosferę panującą w tym miejscu, a Bartkowi za jego bezcenny
uśmiech, kochającą rodzinę i przyjaciół.

Życzymy dalej dużo miłości,
szczęścia Wam i wszystkim wkoło. Pokazaliście jak Wasze serca są
pięknie otwarte na pomoc drugiemu człowiekowi, co daje nam
wszystkim ogromną motywację
i energię na dalsze działanie! Jeszcze raz niewysłowione dzięki
i mamy nadzieję, że zobaczymy się
już za rok na Gram i Bucze 2017!
					
		
Zespół Elipsa
Wiersz o Bartku
Na świat patrzę oczami duszy,
Ozdabiam uśmiechem swym,
Piękno chwil niech Cię poruszy
Tak jak w kinie piękny film,
Mam coś więcej niż Wy wszyscy
Więcej niż niejeden król,
To ma radość, która błyszczy
W moich oczach
Zagram w piłkę ze swym losem
Strzelę mu gola z postępami a Wy
Wszyscy jednym głosem
Jesteśmy z Tobą zawołajmy ...
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Chyba każdy z nas zna to uczucie, kiedy uda się pomóc drugiej
osobie. Czy to w pracy, szkole, czy
na ulicy. Napełnia to człowieka siłą
i wiarą w to, że przyczynił się do
czegoś większego.
Właśnie taką energią napełniła
nas ubiegłoroczna, pierwsza edycja festiwalu "Gram i Bucze", a 23
lipca 2016 roku w Górkach Wielkich ponownie zabrzmiały głośne
przesterowane gitary w rytm ciężko
grzmiących perkusji. Druga edycja
koncertu dla amatorów muzyki rockowo - metalowej i kolejna możliwość, aby pomóc osobie potrzebującej. Tegoroczna zbiórka skupiała
się na pomocy Bartkowi, który zmaga się z porażeniem mózgowym.
Naszym zadaniem kolejny raz
był między innymi dobór zespołów.
I tak w tegorocznej edycji zagrali dla Bartka: Seals, Redfire, Sliver,
Elipsa, Perihellum, Srogo, natomiast
gwiazdą był zespół J.D. Overdrive,
który może się pochwalić występami przed takimi światowymi tuzami
metalu jak DOWN, Black Label Society czy Soulfly. Oprócz muzycznych rarytasów, jakie serwowały
nam zespoły, całości dopełnił pasjonujący pokaz militarny góreckiej
grupy Air-Softowej - CORPS pod dowództwem Bartłomieja Łyska.
Tegoroczna akcja trwała jeden
dzień i zaowocowała kwotą 5125 zł,
która w całości zostaną przekazane na subkonto Bartka do fundacji
SŁONECZKO.
Jako współorganizatorzy chcieliśmy podziękować w imieniu swoim, ale przede wszystkim w imieniu
Bartka i jego rodziców. Nie sposób
wymienić wszystkich, którzy pomogli i przyczynili się do wyniku, jaki
uzyskaliśmy. Dziękujemy gminie
Brenna i OPKiS za pomoc w organizacji całego wydarzenia i akcji charytatywnej. Specjalne podziękowania dla Pani Ewy i Stowarzyszenia
Charytatywnego "Dogonić czas",
Pani Gabrysi, całego dzielnego sztabu z zaplecza gastronomicznego.
Dzięki Szymonowi za prowadzenie
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Kultura
Kultura
W sobotę 30 sierpnia w Parku Turystyki zarówno turyści, jak
i mieszkańcy bawili się przy muzyce disco. Imprezę już o godz. 16:00
rozpoczął DJ Gieras. Około godziny
20:30 wystąpił zespół „Mig”.
Grupa została założona w 2000
roku w Pruszkowie w powiecie
płońskim. Zespół tworzy czwórka rodzeństwa Dorota Gwiazdowska, Marek Gwiazdowski, Krzysztof
Gwiazdowski i Sławomir Gwiazdowski. W pierwszych latach istnienia zespół współpracował z grupą
„Top One”, co miało duży wpływ

Disco Party

na późniejszą twórczość zespołu.
Największym sukcesem grupy było
zdobycie w 2012 r. tytułu „Hit Lata”
na „Disco Hit Festiwal” w Kobylnicy
za utwór „ Jej Dotyk”. W roku 2013
na festiwalu w Ostródzie grupa wykonała utwór " Jej dotyk" , który zakwalifikował się do Gali Finałowej
"Disco Polo Hit Wszech Czasów".
Żadna scena nie jest im obca a dowodem tego jest wytęp na Wielkiej
Gali Disco Polo "Kiedyś i Dziś" w Sali
Kongresowej w Warszawie. W 2015
roku za utwór „Wymarzona” formacja zdobyła wyróżnienie „Super Pre-

Zgubione słowo
Między ustami a sercem
istnieje przestrzeń niczym wieczność
Gubi się tam słów wiele
Których usta nigdy nie wypowiedzą
Budzą się nocą w snach
Stając się niespełnieniem
Czasem niepowiedziane
Stają się zmarszczką na czole
Czasem błądzą gdzieś w Oczach
Smutne lecz wyzwolone
Są to słowa miłości, żalu
czasem goryczy
Grzęzną głęboko w gardle
łzami roszą policzek
I tylko słowa wesołe
nic zatrzymać nie może
One niczym motyle
Sfruną z ust w błękicie
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Ewa Chmielewska

Mateusz Wysogląd

Żeby się obudzić
Ze snu bardzo złego
Otrzymać od ludzi
Coś wspaniałego.
Taki zwyczajny uśmiech
Na przyjaznej twarzy
Tak nie wiele uśmiechu
W życiu nam się zdarzy.
Albo dobre słowo
Uzdrowi człowieka
Spotkać dobro losowo
Na to człowiek czeka.
Albo wolne chwile
Spędzać u bliźniego
Spraw ciekawych tyle
Za życia naszego.
Aby w końcu dotknąć
Czyjeś ciepłe ciało
Zaraz potem pomknąć
Naprzód w życie śmiało.

Wieści znad Brennicy

Kącik poezji

miera” na Polo tv Hit Festival 2015.
Zespół znany jest też z takich kompozycji, jak „Nie ma mocnych na
Mariolę”, „Wymarzona”, „Miód Malina” i „Słodka wariatka”, które posiadają po kilkadziesiąt milionów wyświetleń w serwisie internetowym
YouTube.
Po występnie imprezę prowadził
ponownie Dj Gieras. Impreza trwała do godz. 24:00.

(wiersz nadesłany do redakcji przez anonimowego nadawcę)
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Franciszek Żertka – opowieść
o góreckim gawędziarzu
Frydku, Kalwarii Zebrzydowskiej,
Piekar i Częstochowy. Każdego roku
brał udział w Wielkanocnym Misterium Męki Pańskiej w roli św. Piotra.
Gospodarował na siedmiohektarowym gospodarstwie. Był zawsze pogodny, wesoły i bardzo rozmowny.
Zmarł mając 99 lat, w 1961 r., został
pochowany na miejscowym cmentarzu w Górkach.
Odręcznie robił notatki pisane
„po dziedzińsku z hańdownych lat”,
które nie dotrwały do naszych czasów w oryginale (spalone w czasie

II wojny światowej). Zachowało się
opracowanie tych pamiętników pn.
„Opowieści stulatka”, którego oryginał znajduje się w Bibliotece Ossolineum we Wrocławiu. Opowiadania
Franciszka Żertki zebrane i opracowane przez Jana Brodę wydało w
1996 r. Towarzystwo im. Zofii Kossak w postaci broszury „Opowieści
góreckiego stulatka”.
Sam o sobie Franciszek pisał:
„Moje lata były w dobrym położeniu. Gdy miałem 6 lat, to żech
już umiał czytać, pisać i rachować,

Wieści znad Brennicy

Dzięki Pani Joannie Kałuża i
rodzinie Palowskiego trafiły do
redakcji „Wieści znad Brennicy” biogramy ważnych osób dla
Górek Wielkich zebrane i opracowane przez Józefa Palowskiego, również zasłużonego dla
społeczności góreckiej mieszkańca. Istotne jest, aby pamięć
o naszej historii i przodkach przetrwała w świadomości rodaków.
Grzechem byłoby, aby pracę Józefa Palowskiego, jego dążność
do ocalenia od zapomnienia
postaci historii, schować do szuflady, dlatego w kolejnych numerach gazetki gminnej będziemy
publikować wybrane biogramy,
będące świadectwem wielkiej miłości do regionu.
Franciszek Żertka urodzony
5 stycznia 1862 r. w Górkach Wielkich, syn Franciszka i Zuzanny,
rolnik, gawędziarz i śpiewak ludowy. Pomimo, iż posiadał jedynie wykształcenie podstawowe,
był wyróżniającą się w Górkach
indywidualnością. Był oczytany i
obdarzony wybitną zdolnością zapamiętywania zasłyszanych opowiadań, podań, dowcipów, tekstów i melodii pieśni ludowych
i religijnych. Był mile widzianych na
zebraniach wiejskich, na uroczystościach rodzinnych. Był znany przede
wszystkim zbieraczom twórczości
ludowej, którzy notowali lub utrwalali na taśmie magnetofonowej dla
celów archiwalnych i badań folklorystycznych jego pieśni i różne teksty. W wolnych chwilach własnym
zaprzęgiem pomagał sąsiadom
w pracach polowych. Zimą robił
naczynia domowe – putnie, dzieże,
cebrzyki, beczki, a także proste meble – łóżka, stoły, ławki, półki. Wykonywał do później starości pokrycia
dachowe ze słomy, pracował jako
cieśla i murarz. Był osobą do późnych lat aktywną. Jeszcze w wieku
dziewięćdziesięciu lat był był śpiewakiem pątniczych pielgrzymek do
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na front. (.) W ostatnim roku byłem
w Agrarnie. Byłem oficerem i miałem się dobrze.
Przyjechałech do domu ode¬brał grunt i ożenił się z córką Kunza z Lipcowa. Żona mi umarła jeszcze młoda, jeszcze 40 lat nie miała.
Było to w r. 1917. I mój ojciec też
w tym roku umrzył. Zostało czworo dzieci: 3 dziewczęta i 1 chłopiec.
Najstarsza miała lat 16. najmłodszej córce szedł trzeci rok. Ja się
nie ożenił i tak z tymi dziećmi pracował, sługi żadnego nie trzymał.
To było ciężkie życie: 12 jochów
ziemi zaorać, obsiać, wszystko wymłócić, bydło oporządzić. A dzieci
były jeszcze słabe do pracy! Ale ja
był zawsze wesoły i zawsze śpiewał. Zakiel jeszcze moja żona żyła,
toch chodził i do roboty do Trzyńca.
Tam żech pracował przy tesarzach
pod Buchtą z Pogorza. Tesarke żech
prowadził 2 roki, toch po dworach
stawioł stodoły i więźby na budynkach. I w Górkach Wielkich na tej
nowej szkole przy kościele więźbech robił i podłogi. I na rzekach
teżem pracował, faszyny robił. Ludzi żech miał pod sobą, a dycki sobie podśpiewywał i cosi opowiadał
do uciechy, i robotnicy mnie lubili
a robota szła żywo. Mularkę teżech
robił pod baumeistrem Kohutem
z Kozakowic. U ks. Waszycy piecech
stawioł i mularke prowadził. Ksiądz
mi zawsze wina ku robocie przyniósł, a ja mu opowiadał różne zdarzenia i on mnie lubił słuchać. Za
niegom się ożenił. Jak przyszedłem
do niego na naukę, nic się mnie nie
pytał. Powiedział: co cie sie mom
pytać, kiedy ty wszystko wiesz? Tylko ojców zapisał i było po nauce.
W Lipowcu ślub mi dawał ks. Podziwiński: 3 reński żech mu zapłacił.
Jakem był kawalerem, toch ku
muzyce nie chodził, tylko żech był
dwa razy. Wódki żech nie pił, a siłech miał wielką, samech meter
zboża na ramię dźwignął. Ważyłech 95 kilo. Jakech kogo chwycił
za rękę przez kabot, a ścisł, to miał
rękę czarną. Ale przeszła wojna,
zdrowie mi zeźrała. a dobiła mnie
wojna druga, ten front, jak mi się
wszystko spaliło, cała żywność,

i zostałem w każdowym ubraniu
i sam, bo syn był u wojska a niewiasta poszła ku ojcom do Lipowca. Tu
nie było co jeść, nie było co dać bydłu. Takech głodował. Potem mi syn
z Anglii pisał że żyje. Toch zaś drzewo skludzoł z Brennej na budowę:
coś mi też darowali, a resztę musiałem obiłem wypłacać i sam do
domu zwozić. Com przy tym wystoł,
żaden nie uwierzy! Potemech syna
z wojska wyrobił i dał się do budowy. Smutne to budowanie bez sekurantu: choć żem go płacił, na budowę nie dostałem nic: krowę było
trzeba sprzedać na robotników. Ja
im też pomagał tesarke i mularke.
Jeść nie było co, przeziębiłech się,
bo to już było jesienią. Koło Wszystkich Świętych przyszła niewiasta,
ale jo już leżał. Aż do Wielkanocy
nie mogłech ani siednąć, ani leżeć,
ani ręki do góry dźwignąć. Już byłech księdzem zaopatrzony, alech
jed-nak wyzdrowioł. Ja nie był nigdy chory do tego czasu, ja nie wiedział, co to jest choroba. Kiedych
był młody, moją uciechą i radością
było prowadzić ludzi na odpusty
i pielgrzymki do Częstochowy, do
Piekar, do Frydku, do Ślemienia
a do Kalwarii Zebrzydowskiej. Każdy rok po dwa razy. Teraz mi już siły
nie pozwalają, ale jeszcze się cieszę,
pośpiewuję i modlę się i rozważuję.
jak to było dawniej, a jako teraz się
zbliża ku końcu świata.
Gruntemech dzieci podzielił:
każdemu po 3 jochy ziemi doł. Ja 56
lat był gazdą na tym gruncie i skończyło się wszystko.
To taki opis mojego życia. To
tak, jakby z bronami po gróniu po
pniach jeździł.
Górki Wielkie, wiosna 1956”
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bo mnie mój ojciec śp. dej mu Panie
lekkie spoczywanie, był pobożnym
katolikiem i uczył mnie czytać, pisać, śpiewać i rachować. I ją też rad
śpiewał pieśni pobożne. A modlić
się też mnie nauczył po morawsku. Czytać, to było moją radością
a wesołością. Ja dużo książek przeczytał i miałem dużo swoich różnych książek, ale wszystko mi się
spaliło. Jak miałem 6 lat, to moja
siost¬ra starsza do szkoły chodziła i ja też z nią poszedł do szkoły.
I przyszedł rechtór Szypuła, i patrzy
na mnie, i mówi:
- A ty teżeś przyszedł do sokoły?
Ja mu mówię: - Ja już umiem czytać! Kazał mi czytać i ja mu czyteł.
I pokręcił głową, i pogłoskał mnie,
i jużech chodził do szkoły. Ku rechtorowi Sładeczkowi. Jak on umarł,
był rechtorem Kozieł. Czytać żech
umioł i pisać i miał ze mną dobrze.
Tyle, że się przy nim nauczył po niemiecku. Innego nic. bom to drugie
już umiał. To ja mu dzieci uczył, pomogoł mu. bo miał ich w klasie 130.
Potem żech ze szkoły wyszeł
i w kościele żech mu śpiewoł, a on
grał na organach, bo już był stary,
ale był pobożny. Każdy dzień w kościele różaniec się modlił i grał. Za
to granie mu gazdowie dawali żyto
i pszenice, jak chodził z opłatkami
na wilije. Na pogrzebie ja mu pomagał śpiewać. Był wtedy u nas ks. Waszyca i miał mnie rad. To była moja
uciecha, śpiewać i procesje prowadzić na odpusty.
Jak mi było 13 lat to ja poszedł
za gajowego do Żywca i byłem tam
4 roku. I dobrze żech sie tam miał.
I obergojnego zastępował, i na
penzyje skłodoł. I ludzie mnie lubili,
bom im przy pracy zawsze śpiewał.
I ci drudzy gajowi mnie lubili, bom
wódki nie pił od 13 aż do 35 roku
(życia) ani fajki nie palił - czasem
w niedzielę wyrzynko zapalił. I po
teraz też tego nałogu unikam. (…)
Przyjechałem do domu w 21
roku życia. I co się stało? Asent
i na wojnę marsz, na 4 lata. Jeden
rok żech jeny po wodzie turnował.
Potem mnie dali ku dragonom na
3 roki. Wybuchła wojna turecko
z Hercegowiną i Bośnią. Abmarsz

Tekst opracowany na podstawie
notatek Józefa Palowskiego
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Konkurs plastyczny
„W zaczarowanym świecie książek”
Biblioteka Miejska w Cieszynie
zaprasza do udziału w konkursie
plastycznym „W zaczarowanym
świecie książek”. Konkurs ma zasięg powiatowy i adresowany jest
do dzieci w wieku od 5 do 12 lat
i młodzieży od 13 do 15 lat zamieszkałych na terenie powiatu cieszyńskiego i Zaolzia. Każdy uczestnik
może zgłosić tylko 1 pracę wykonaną techniką dowolną. Prace muszą
być czytelnie opisane wg schematu: imię i nazwisko, wiek uczestnika, adres zamieszkania, nr telefonu
rodzica.
Prace należy przesłać lub dostarczyć na adres biblioteki w Cieszynie
do 16.09.2016 r.:
Biblioteka Miejska w Cieszynie
ul. Głęboka 15
43-400 Cieszyn
z dopiskiem Konkurs plastyczny.

Wieści znad Brennicy

Zapraszamy do udziału w konkursie, nagrody czekają.

Więcej informacji w bibliotece
w Brennej i Górkach Małych.
		

Biblioteka

Wystawa z cyklu Twórcy Śląskiej Architektury

W lipcu w bibliotece w Brennej
i Górkach Małych można było oglądać wystawę pt. „Twórcy Śląskiej Architektury. Portrety. Henryk B. Buszko” ukazującej dorobek wybitnego
architekta Henryka Buszko, współtwórcy m.in. budynków sanatoryjnych w Ustroniu tzw. Piramid, czy
osiedla Tysiąclecia w Katowicach.
Ekspozycję udostępniła Biblioteka
Śląska w Katowicach.
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Wakacje w Brennej Leśnicy
Kolejny raz Szkoła Podstawowa nr 1 w Brennej Leśnicy zorganizowała dla swoich uczniów
letni wypoczynek z elementami
profilaktyki w postaci półkolonii. Akcja trwała od 11.07.2016 do
22.07.1016. Pieczę nad naszymi milusińskimi sprawowali nauczyciele
z miejscowej szkoły, którzy mają
wieloletnie doświadczenie w organizacji różnego rodzaju wypoczynku. Założeniem programu
zajęć profilaktycznych dla dzieci
było kształtowanie ich osobowości
i wspieranie ich rozwoju, głównym
zaś celem – stworzenie dzieciom
warunków do ciekawego i aktywnego spędzania wolnego czasu tak,
aby radziły sobie lepiej w nawiązywaniu relacji interpersonalnych,
rozwiązywaniu problemów, by lepiej rozumiały siebie, umiały współżyć i spółdziałać w grupie, kon-

struktywnie wyrażały swoje zdanie
i opinie, nauczyły prezentowania
siebie na forum grupy oraz umiały znaleźć oparcie w sobie w sytuacjach kryzysowych. Mogliśmy
to osiągnąć dzięki harmonogramowi zajęć, który został w całości
zrealizowany. Dzieci były w Dworze Kossaków, gdzie uczestniczyły
w warsztatach plastycznych oraz
teatralnych, w Chlebowej Chacie
poznawały wyrabiania i wypiekania chleba, powstawania miodu.
Poznały również dawne narzędzia rolnicze, brały czynny udział
w warsztatach przy pieczeniu podpłomyków, wyrabianiu masła. Wyjazd na basem do Skoczowa, piesza
wycieczka na Malinkę, zajęcia taneczne Zumby, Dzień Sportu, były
dla dzieci sprawdzianem nie tylko
fizycznej, ale również współzawodnictwa. Zabawy logiczne, relaksują-

ce, plastyczne – to kolejne zadania,
w których dzieci świetnie się sprawdziły. Największą jednak atrakcją
było samodzielne wykonanie i pieczenie pizzy. Zakończenie półkolonii odbyło się na Jarowiskach pożegnalnym ogniskiem, zabawami,
rozdaniem dyplomów i nagród.
Za wsparcie finansowe i możliwość zorganizowania tego letniego
wypoczynku chcieliśmy podziękować panu Jerzemu Pilch – Wójtowi
Gminy Brenna, pani Dyrektor Szkoły Podstawowej - Halinie Gabzdyl
Pilch, rodzicom za zaufanie oraz
pani Ewie Gawlas za utrwalanie naszych zajęć aparatem fotograficznym.
W imieniu uczestników letniego wypoczynku – Krystyna Tarasiewicz.
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Obalając mity, opowieść o tym, jak to się
w Brennej „nie da”

Wieści znad Brennicy

To ciekawe. Dzieląc się swoimi
pomysłami tak właśnie wokół słyszałam. I jeszcze: po co ty to chcesz
robić, i tak nikt nie doceni, a tylko
szukać będą dziury w całym, i kto
może, to nogę Ci podłoży... wykorzystają Cię, inni powinni się tym
zająć....Znacie to? Znajoma nuta?
Wszystkim tym, którzy tak
mówili do mnie oraz tym, którzy
w podobny sposób „zachęcają”
do aktywności innych chcę powiedzieć, że nie taka jest prawda.
I Chcę Was prosić- jeśli nie macie
chęci działać, to przynajmniej zamilknijcie. Bardzo się mylicie. Właśnie że da się. I to wspaniale.
Mam nawet przykład na potwierdzenie.
Dobiegła końca realizacja
półkolonii gminnej „Wakacje z Pasją”. Moje „nie da się” miało swój
początek od zdziwienia, gdy odkryłam, że nie istnieje gminny program
gwarantujący pracującym rodzicom zapewnienie opieki nad nieletnimi dziećmi, na czas ich pobytu
w pracy. Niestety, tylko nieliczni
dysponują ponad dwu miesięcznym urlopem, który pozwala na
sprawowanie wakacyjnej opieki.
1. Ankietyzacja. Dla mnie „nie
ma” nie jest wstępem do narzekania, lecz wstępem do zajmij się tym
sama. Aby zorientować się na ile
uzasadnione jest wdrożenie takiego programu, zdecydowałam się na
przeprowadzenie ankietyzacji, która objęłam grupę 400 dzieci oraz
400 gminnych rodziców dzieci szkół
podstawowych. Wynikiem ankietyzacji otrzymałam zestawienie preferencji związanych ze sposobami
spędzania wolnego czasu wynikłe
z analizy ankiet dziecięcych, oraz
zestawienie oczekiwań rodziców,
które, jak zapewne się domyślacie,
nie były tożsame. Z badania wyraźnie wyłonił się też inny obraz.
Rodzice sygnalizowali kłopot z zapewnieniem letniej opieki dla dzieci, uznając organizację takowej jako
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potrzebną i zasadną.
2. Rozpoznanie. Znając preferencje dzieci udałam się na rozmowy.
Mój pomysł przedstawiłam Pani
dyrektor OPKiS Brenna, Pani Katarzynie Macura. Zapytując o możliwość skorzystania z zasobów, którymi dysponuje. Taki sam wywiad
przeprowadziłam z dyrektor SP nr
2 w Brennej, Panią Beatą JaworekSkałka . Rozpoznałam również zasoby i możliwości, które mogłabym
uzyskać od gimnazjum. Wszyscy
rozmówcy do pomysłu odnieśli się
z entuzjazmem, oferując mi wszelka
możliwą pomoc.
3. Wybór organizacji. Nie jest
możliwe, aby realizować projekty
z pieniędzy powierzonych personalnie, jako Jan Kowalski. Projekty
pisze się z ramienia stowarzyszeń
czy klubów. Ponieważ „Osada Inicjatyw” nie była jeszcze formalnym
stowarzyszeniem, projekt realizowałam z ramienia Stowarzyszenia
Rozwoju „Integracja”, którego jestem członkiem, a które to wyraziło
dla niego akceptację.
4. Pisanie wniosku. Nie byłoby „Wakacji z Pasją”, gdyby nie
nieprawdopodobna
cierpliwość,
życzliwość, wielkie serce inspektor
obsługi rady Gminy Brenna, Pani
Barbary Greń, która od moich pytań, wątpliwości, błędów ledwie
żyła. Którą dręczyłam wątpliwościami w różnych porach, która pomagała mi ze wszystkim na wczoraj (tu
wspomnę tylko, że od pomysłu, do
zamknięcia pomysłu miałam zaledwie tydzień). Wszystkim rodzicom,
których dzieci brały udział w „Wakacjach z Pasją” polecam osobiście
podziękować Pani Barbarze (2. piętro)
5. Akceptacja Wójta. Projekt,
który trafił na ręce Wójta zakładał
sześciotygodniową opiekę nad
dziećmi. Jednakże Wójt Jerzy Pilch
wraz z Komisją Konkursową zdecydował, że w związku z faktem,

iż gmina nie miała wcześniej doświadczeń związanych z przeprowadzaną przeze mnie realizacją
i rozliczeniem, przekaże na jego realizację połowę kwoty wnioskowanej.
W konsekwencji czego projekt zawężał się do opieki trzytygodniowej, a Wójt przeznaczył na niego
kwotę 10.000 zł. Panie Wójcie, Komisjo Konkursowa, dziękujemy za
zaufanie!!
6. Wybór Wykonawców. Zmiana długości realizacji projektu spowodowała konieczność przeprowadzania rozmów z wykonawcami
od podstaw. To, co miało dla nich
finansowe przełożenie w cyklu sześciotygodniowym, traciło zupełnie
swoje uzasadnienie ekonomiczne
w trybie trzytygodniowym.
Muszę Państwu powiedzieć
otwarcie, że mimo iż wykonawcy,
mistrzowie w swoich dziedzinach,
dojeżdżali do nas z daleka, a ich
dochód po opodatkowaniu i odliczeniu kosztów, był właściwie symboliczny. Wykonawcami projektów
byli ludzie z pasją, rozumiejący
i doceniający idee przez nas realizowaną.
Dziękuję Wam wszystkim - Szkole Tańca „Stereo Dance Scholl”
z Bielska- Białej, Panu Damianowi
Brączek z towarzyszącymi mu instruktorami Sztuk Walki, Pani mgr
sztuki, Annie Chmielewskiej Maśka
z Bielska-Białej, Panu Joachimowi
Gemza - trenerowi tenisa ziemnego
z Brennej, Panu Bogusławowi Żurowi - trenerowi tenisa stołowego
z Brennej. Panu mgr Pawłowi Andrzejuk,
który
przeprowadził
z dziećmi zajęcia z umiejętności
społecznych, oraz Pani kierownikGrażynie Podżorskiej.
7. Ja i Elwira Moskała. Gdy już
zapełniłyśmy grafik, okazało się, że
atrakcje i trenerów mamy, ale nie
mamy już pieniędzy na wypłatę
wynagrodzeń dla wychowawców,
których ilość przypadająca na dzieci regulowana jest w przepisach
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która mimo że przekazała swoich
dzieci pod opiekę półkolonii, to
z własnej inicjatywy przekazał na
nią darowiznę w postaci wody
i kubków, w wysokości 65 zł.
11. Realizacja projektu. Dziękujemy Pani dyrektor OPKiS- Katarzynie Macura wraz z Zespołem
w osobach: Iza Piór oraz Marzena
Bochnak. Notorycznie zawracałam
im głowę, wszystko chcąc na już.
Ogromnej życzliwości i pomocy
doświadczyliśmy od Doroty Greń
i Krzysztofa Gawlasa, służących
nam wszelaką pomocą podczas
działań przy Amfiteatrze. Cały zespół OPKiS-u dołożył do tego projektu wszystko co mógł, a czego
nie miał, to wyczarował. Tak było ze
sztalugami do malarstwa, które wypożyczył nam Pan Dyrektor Gimnazjum w Brennej, Czesław Marcjasz.
12. Obiady w Koziej Zagrodzie. Dziękujemy Beacie i Rafałowi
Marchlewiczom za udostępnienie
zagrody na potrzeby dzieci półkolonijnych. Dziękujemy za pyszne
obiady i rozsądna cenę, a także za
możliwość spożycia własnego wiktu przez dzieci nie zamawiające
obiadów.
13. SP nr 2 w Brennej, Dziękujemy Pani Dyrektor, Beacie Jaworek-Skałka za udostępnienie sali
sportowej i sprzętu sportowego,
oraz świetlicy. Pani zgoda miała
kluczowe znaczenie nie tylko dla
uczestników rozkochanych w tenisie stołowym, ale także i dla wszystkich, którzy w szkolnym wnętrzu

chronili się przed upałem.
Podsumowanie:
Czy warto było? Czy miało to
sens?
Rekrutacja dzieci do projektu
przeprowadzana była na tydzień
przed zakończeniem roku. Na szybko. Na wariata. Mimo to, do projektu zgłoszono 60 dzieci. Przy okazji
runął kolejny mit- mówiono mi, że
rodzice dzieci nie będą zainteresowani dowozem dzieci z Leśnicy
i z Górek. Znowu nieprawda. 1/3
dzieci przyjętych to właśnie wspomniane dzieci. Rodzice wspaniale
się zorganizowali, dzieląc między
siebie obowiązki związane z dowozem.
Mam postulat na tę okoliczność
- nie twórzmy podziałów, i ich nie
wzmacniajmy. Twórzmy sytuacje,
w których dzieci mogą się poznawać i być razem. Niech rośnie nam
nowe pokolenie wolne od animozji
i uprzedzeń.
Każdego dnia w projekcie brało udział ok 30 dzieci. Dochodziły
do nas również mamy ze swoimi
pociechami. Co na to dzieci? Bywało różnie- jedne rozkochały się
w tańcu, inne odkryły swoje powołania w tenisie, innym spodobały
się sztuki walki. Były i takie, którym
nie podobało się, że nie mogą grać
na smart- fonie. Dzieci deklarowały
chęć kontynuowania uczestnictwa
w zajęciach. Ja ze swojej strony
sprawdzę, czy jest taka możliwość.
Wykonawcy i rodzice dzieci chcą
spotkać się z Wójtem, by podzięko-
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kuratorium oświaty. Co było robić.
Opłaciłyśmy sobie kursy, w wyniku
których uzyskałyśmy uprawnienia.
Wynagrodzenie, które uzyskałyśmy
z tytułu realizacji projektu pokryło
wyłącznie koszty, które wymagane
były by zrealizować projekt. Elwira,
dziękuje Ci za to, że tak wiele z siebie dałaś i że byłaś przy mnie. Twoja obecność potwierdzała mi, że
to co robię jest słuszne i że watro.
Bez Ciebie poddałabym się. Rodzice dzieci- Wy również podziękujcie
Elwirze!
8. Zgłoszenie do kuratorium.
No.. tutaj przestało być do śmiechu. Ustawy ministerialne, kryteria
do spełnienia. Papirologia. Powiało
grozą :)
9. Spotkanie z przedstawicielami Rady Rodziców SP nr 2
w Brennej. To dzięki uczestnikom
tego spotkania projekt miał szansę
realizacji. Rada rodziców podjęła
decyzję o przekazaniu finansowego wkładu własnego, który wyniósł
702.50zł. Drodzy rodzice, również
sobie samym zawdzięczacie organizację półkolonii. Wasze mądre
spojrzenie dało szanse na realizację
tego projektu.
10. Dobrowolne datki rodziców. Składaliśmy się na zakup wody,
ubezpieczenia i innych drobiazgów.
Chcę Państwa poinformować, że
ubezpieczenie od nieszczęśliwych
wypadków kosztowało taniej niż
zakładaliśmy. Zostały też pieniądze
przeznaczone na zakup wody. Co
prawda jeszcze trochę z nich wydamy na prezent mający być pamiątką z „Wakacji z Pasją” dla gminy, ale
i tak pieniędzy zostanie. Kwota pozostała przekazana zostanie Radzie
Rodziców SP nr 2 w Brennej. Muszę
w tym miejscu dodać, że choć zdarzali się rodzice, którzy nie poczynili
żadnych wpłat, to byli i tacy rodzice,
którzy wpłacili składki większe niż
sugerowaliśmy, by wspomóc tych,
którzy mają niewiele. Szczególnie dziękuję Pani Agnieszce Marek
z mężem, którzy zajęli się zamówieniem wody, z własnej kieszeni wykładając na nią dodatkowo 100zł.
Dziękuję również Właścicielce sklepu Kaprys, Beacie Heller z mężem,
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wać. Będzie więc okazja, by porozmawiać.
Łza kręciła mi się w oku, gdy płakały, że nie chcą jechać na wakacje,
by móc zostać z nami. Ich postawa
oraz opowieści rodziców o tym, jak
bardzo potrzebowali pomocy w zakresie opieki nad dziećmi były uzasadnieniem, dla podjętego przeze
mnie wysiłku. Realizacja projektu
zajęła mi łącznie 6 tygodni zaangażowania, od rana czasami do
nocy. Projekt zrealizowałam kosztem bałaganu w domu i ogrodzie,
nie zapłaconych rachunków i braku
urlopu. Posprzątam teraz, a zarobię
niebawem. I powiem Wam warto
było.
Mamy w Gminie żywe skarbyniezwykłych ludzi, którzy chcą i potrafią. I da się. Łatwiej niż myślicie.
Brenna-nasz dom. Brenna -Mój

dom. Każdy, kto wziął udział w projekcie wpłynął na zmianę świata,
w którym żyje. Dokonał tego. Do
ciebie Mieszkańcu Brennej również
mam prośbę. Przede wszystkim
otwórz oczy. A jak już dostrzeżesz,
to podwieź do sklepu starszą sąsiadkę, lub mniej zamożnym dzieciom z sąsiedztwa kup lody. 10.000
małych rzeczy może zmienić świat.
Nas jest 10.000 :)
Reportaż z „Wakacji z Pasją” znajdziecie na: www.facebook.com/wakacjezpasjabrenna/
Dziękujemy Panu Wójtowi, Jerzemu Pilchowi za umożliwienie realizacji projektu.
Dziękujemy Pani dyrektor OPKiSKatarzynie Macura. Dołożyła do
tego projektu wszystko co mogła,
a czego nie mogła, to wyczarowała.
Dziękujemy inspektor obsługi Rady

Gminy Brenna, Pani Barbarze Greń.
Za jej cierpliwość, zaangażowanie,
wyrozumiałość i wielkie serce.
Dziękujemy dyrektor SP nr 2
w Brennej, Pani Beacie JaworekSkałka za udostępnienie szkoły
i sprzętu sportowego. A także Radzie Rodziców SP nr 2 w Brennej,
bez której nie mielibyśmy wkładu
własnego.
Dziękujemy rodzicom, którzy
wpłacili składki większe niż sugerowaliśmy, by wspomóc tych, którzy
mają niewiele. Bez Waszej mądrości, wiary, zaangażowania, nic nie
wydarzyło by się. Gmina Brenna naprawdę potrafi. Jesteście Niesamowici. Jestem dumna z Brennej, bo
jestem dumna z Was :)
Anna Jolanta Sikora

Zostań partnerem Karty Dużej Rodziny!
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W dobie kryzysu demograficznego bardzo istotnym staje się powzięcie działań mających na celu
wspieranie rodzin, zwłaszcza rodzin wielodzietnych pozostających
w trudnej sytuacji finansowej. W
tym celu wprowadzony został program Karta Dużej rodziny funkcjonujący od 2014 r.
Aby inicjatywa KDR spełniła
oczekiwania, niezbędne jest systematyczne pozyskiwanie nowych
podmiotów z różnych branż w tym
szczególnie podmiotów lokalnych,
znajdujących się w najbliższym otoczeniu rodziny.
Zapraszamy firmy i instytucje do
włączenia się do ogólnopolskiego
programu Karta Dużej Rodziny. Do
współpracy zapraszamy podmioty
niezależnie od sektora, czy wielkości. Warunkiem udziału jest zapewnienie zniżek lub dodatkowych
uprawnień dla rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny.
Korzyści dla firm i instytucji
z włączenia się do programu:
- współtworzenie pierwszego
ogólnopolskiego programu skierowanego do dużych rodzin
- możliwość posługiwania się
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znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”
- zwiększenie rozpoznawalności
i zainteresowania ofertą firmy/instytucji
- realizacja polityki społecznej
odpowiedzialności biznesu.
Jak zgłosić swoją firmę do programu?
- określ, jakiego rodzaju zniżki,
ulgi bądź inne korzyści Twoja firma/
instytucja może zaoferować rodzinom wielodzietnym
- wypełnij e-deklarację
Co dalej?

- po weryfikacji formularza zostaną uzgodnione z Twoją firmą/
instytucją szczegółowe warunki
współpracy
- Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub Wojewoda
(w przypadku firm/instytucji działających lokalnie) podpisze z Twoją firmą umowę ws. przyznawania
uprawnień rodzinom wielodzietnym
			
GOPS
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Sport
Sport
Sukcesy sportowe góreckich uczniów
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się roku szkolnym niewątpliwie
była piłka ręczna. Zarówno dziewczęta ze Szkoły Podstawowej, jak
i Gimnazjum dzięki swojemu zaangażowaniu i determinacji dotarły aż
do półfinałów wojewódzkich.
Chłopcy po bardzo wyrównanych meczach swoją grę zakończyli na drugich miejscach w finałach
powiatowych. Składy zwycięskich
drużyn prezentują się następująco:
1. Mini Piłka ręczna dziewcząt
(IV miejsce w półfinale wojewódzkim): Julia Kocurek, Natalia Wadas,
Martyna Węglorz, Weronika Pasieka, Monika Frączek, Justyna Staś,
Roksana Tomala, Aleksandra Krzuś,
Natalia Gawron, Paulina Pilch, Kinga Szyndler, Olimpia Pustówka,
Kornelia Małyjurek, Natalia Kocoń,
Anna Greń.
Drużynę przygotował p Daniel
Klus.
2. Mini Piłka nożna chłopców
(IV miejsce w półfinale wojewódzkim): Matula Bartek, Borkała Adrian,
Drelich Jan, Moskała Sebastian, Rudecki Maciej,Holeksa Maciej, Krucek

Jakub, Tolasz Jakub, Bąk Damian,
Greń Nikodem, Szymura Samuel
Drużynę przygotował p. Jacek
Oświecimski
3. Mini Piłka koszykowa chłopców (III miejsce w półfinale wojewódzkim): Matula Piotr, Matula
Bartek, Borkała Adrian, Drelich Jan,
Greń Jakub, Moskała Sebastian, Janasik Piotr, Dutka Szymon, Tyczyński Dawid, Hojoł Nikodem, Rudecki
Maciej ,Szymura Samuel
Drużynę przygotował p. Jacek
Oświecimski
4. Piłka ręczna dziewcząt (II
miejsce w półfinale wojewódzkim):
Zuzanna Siwy, Julia Sajak, Karolina
Matuszny, Patrycja Waniołka, Marta
Myśliwiec, Aleksandra Smelik, Magdalena Krysta, Żaneta Talik, Magdalena Krysta, Natalia Pindel, Marta
Myśliwiec.
Drużynę przygotował p. Jarosław Smelik
Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów sportowych.
		
ZSP Górki Wielkie
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Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich zakończył rok szkolny
2015/16 ze sporą ilością sukcesów
sportowych.
Ukoronowaniem szeregu zwycięstw w różnych dyscyplinach
sportowych jest pierwsze miejsce
szkoły w klasyfikacji powiatowej
szkół podstawowych w ramach rywalizacji Szkolnego Związku Sportowego.
Rywalizacje na szczeblu powiatowym były normą sukcesywnie
powtarzaną w całym roku szkolnym, a udziały w czterech półfinałach na etapie województwa śląskiego świadczą o umiejętnościach
i bardzo dobrym przygotowaniu
góreckiej młodzieży. Należy podkreślić, że w naszej placówce już od
czterech lat nie ma zajęć SKS, które
w przypadku szkoły są jedynym narzędziem do osiągnięcia sukcesu.
Przełożyło się to na wynik sportowy
naszych gimnazjalistów, którzy są
w sytuacji z góry przegranej gdyż
wszystkie gimnazja w powiecie
mają albo klasy sportowe albo godziny SKS.
Najmocniejszą
dyscypliną
w Górkach Wielkich w kończącym
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Ważne i przydatne numery telefonów
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

Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej
43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 34
tel. 33 853 62 85, kom. 504 039 392
e-mail: zbgk@brenna.org.pl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zastępca Wójta Gminy Brenna oraz Sekretarz
Gminy Brenna - Krzysztof Majeran
tel. (33) 8536222 w. 103 lub (33) 8536350
e-mail: sekretarz@brenna.org.pl
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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

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
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Miesięcznik „Wieści znad Brennicy” można nabyć w Informacji Turystycznej (ul. Wyzwolenia 77, Brenna, a także
w: Delikatesach Centrum (Górki), sklepie z nasionami p. K. Holeksy (Górki), Kiosku „Trafika” (Górki), Sklepie GS na Buczu (Górki),
Sklepie GS w Szpotawicach (Górki), Sklepie „Lewiatan” (Brenna Skrzyżowanie), Sklepie GS Brenna Skrzyżowanie,
W Delikatesach p. Bocka (Brenna Spalona), Sklepie GS Brenna Pinkas, Sklepie GS Brenna Leśnica, Sklepie p. Dadok
(Brenna Leśnica), FH Renata Łysek (Brenna Leśnica), Kiosku z prasą – p. J. Ćwierzyk, (Brenna Centrum) „Toto Lotku” –
p. J. Madzi, (Brenna Centrum) Kiosku p. Cz. Grenia (Brenna Bukowa), Sklepie „Kaprys” ul. Jawornik (Brenna), Delikatesach
Centrum (Brenna Lachy), Stacja paliw (Górki Wielkie), Delikatesy Centrum Sojka, Gminnej Bibliotece Publicznej (Urząd Gminy,
II p.). Sklepy, kioski, pensjonaty itp. lokale, chcące również kolportować „Wieści”, proszone są o kontakt z redakcją.
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Wkrótce w Gminie
Wkrótce Brenna
w Gminie Brenna
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