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Krzyż	Zakochanych	odrestaurowany

Spotkanie	80+

Remont	Starego	Kina
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Od	redakcji
Polska	wstąpiła	do	Unii	Europej-

skiej	w	2004	roku,	i	mimo	że	upłynę-
ło	już	13	lat,	nadal	głosy	o	koniecz-
ności	 i	 potrzebie	 jednoczenia	 się	
państw,	 są	 podzielone.	 Na	 szerszą	
skalę	 czasami	 trudno	 ocenić	 nam,	
bądź	 wskazać	 „plusy”	 tej	 decyzji,	
jednak	 patrząc	 lokalnie	 jest	 to	 nie-
co	łatwiejsze.	Nie	bez	powodu	więc	
w	 tym	 numerze	 „Wieści”	 chciała-
bym	 zwrócić	 Waszą	 uwagę,	 drodzy	
Czytelnicy,	na	korzyści,	które	nasza	
gmina	 Brenna	 bezpośrednio	 zyska-
ła	 dzięki	 funduszom	 europejskim.	

To	 wszystko	 za	 sprawą	 projektów,	
które	są	obecnie	w	trakcie	realizacji,	
dlatego	też	artykułom	na	ich	temat	
poświęciliśmy	 w	 gazecie	 naprawdę	
sporo	miejsca.

Połowa	 roku	 już	 za	 nami.	 Sezon	
w	 pełni.	 Zajrzyjcie	 proszę	 na	 nasza	
stronę	 internetową:	 www.brenna.
org.pl	 -	 strefa	 turysty	 –	 kalendarz	
imprez,	 aby	 sprawdzić,	 co	 w	 naj-
bliższym	 czasie	 będzie	 się	 działo	
w	 naszej	 gminie.	 Dla	 najmłodszych	
podczas	wakacji,	a	dokładnie	w	każ-
dy	 piątek	 o	 godzinie	 16:00	 w	 amfi-

teatrze	 odbędą	 się	 przedstawienia	
w	 ramach	 Plenerowego	 Teatru.	
Wybierając	 się	 na	 bajkę	 koniecznie	
przywitajcie	 się	 z	 Utopcem,	 który	
jak	 nowy,	 gdyż	 pięknie	 odmalo-
wany	 wita	 nas	 w	 Parku	 Turystyki.	
Zakochanych	 zapraszam	 na	 wie-
czorne	wycieczki	do	odrestaurowa-
nego	Krzyża	Zakochany,	a	sportow-
ców	 do	 wzięcia	 udziału	 w	 5.	 Biegu	
o	 Breńskie	 Kierpce.	 Obiecuję,	 bę-
dzie,	będzie	się	działo!

	 	 Sonia	Gawlas	 	
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Szanowni	Mieszkańcy	Brennej	i	Górek
Słoneczny	czerwcowy	dzień	chy-

li	 się	 ku	 zachodowi.	 Na	 tle	 błękit-
nego	 nieba	 wiatr	 lekko	 przepędzał	
pojedyncze,	 zabłąkane	 chmurki.	
Wiele	pozytywnej	energii	przekazy-
wała	 otaczająca	 nas	 soczysta	 zieleń	
i	 wydobywający	 się	 z	 niej	 śpiew	 ru-
chliwych	 ptaków.	 W	 ten	 to	 cudow-
ny	 dzień	 usiadłem	 przed	 komputer,	
aby	 podzielić	 się	 z	 Wami	 drodzy	
czytelnicy	 radością,	 pokojem	 i	 po-
godą	 ducha.	 Tak	 jak	 mówi	 przysło-
wie	–	„Czerwiec	temu	się	zieleni,	kto	
do	 pracy	 się	 nie	 leni”.	 Po	 mokrym	
i	chłodnym	miesiącu	maju	spragnie-
ni	 jesteśmy	 słonecznych	 dni	 i	 cie-
płych	 wieczorów.	 Czasami	 czerwiec	
po	deszczowym	maju	często	dżdży-
sty	 w	 naszym	 kraju.	 Wielokrotnie	
przekonaliśmy	 się,	 że	 właściwa	 po-
goda	 odgrywa	 bardzo	 ważną	 rolę	
zarówno	 podczas	 organizowanych	
imprez	 plenerowych,	 jak	 i	 wszyst-
kich	 prac	 gospodarczo-remonto-
wo-budowlanych.	 Doskonale	 o	 tym	
wiedzą	 i	 przekonali	 się	 nasi	 rolnicy	
podczas	pierwszych	w	tym	roku	sia-
nokosów.	 Wszyscy	 próbujemy	 nad-
gonić	opóźnienia	kapryśnej	wiosny.	
Czas	ucieka	i	nie	czeka	na	człowieka.	
W	 kalendarzu	 odhaczyliśmy	 już	 za-
planowane	 i	 wykonane	 na	 przeło-
mie	maja,	czerwca	prace	 i	wydarze-
nia	społeczno-kulturalne.	

Na	 uwagę	 zasługuje	 tutaj	 udany	
pierwszy	 w	 naszej	 gminie	 „Polsko-
Czeski	Dzień	Dziecka”	ze	smażeniem	
jajecznicy	 z	 1000	 jaj.	 Często	 pod-
kreślam	 współpracę	 transgraniczną	
z	 partnerską	 gminą	 Bystrzyca	 po	
czeskiej	 stronie,	 ponieważ	 wiele	
obopólnej	 korzyści	 czerpiemy	 z	 tej	
współpracy.	 Dowodem	 tego	 jest	
kolejny	projekt,	dzięki	któremu	mo-
gliśmy	 10	 czerwca	 dokonać	 odsło-
nięcia	 „Krzyża	 zakochanych”	 znaj-
dującego	 się	 na	 szlaku	 wspomnień.	
Dzięki	 pozyskanym	 środkom	 trans-
granicznym	 krzyż	 udało	 się	 poddać	
gruntownym	 pracom	 konserwator-
skim.	Bardzo	dziękujemy	wszystkim,	
którzy	przyczynili	się	do	tego	przed-
sięwzięcia.	 Szczególnie	 dyrekcji	
i	 pracownikom	 OPKiS-u,	 Zakładowi	
Budżetowemu,	 dyrekcji	 i	 pracowni-
kom	 Nadleśnictwa	 Ustroń,	 ponadto	

Informacje/WydarzeniaInformacje/Wydarzenia

za	 oprawę	 artystyczną	 Kapeli	 „Ma-
liniorze”	 i	 zespołowi	„Mała	 Brenna”,	
za	 konferansjerkę	 Ani	 Musioł	 i	 pre-
lekcję	historyczną	Wojciechowi	Gra-
jewskiemu.

	 Mile	 i	 serdecznie	 wspominamy	
majowe	 spotkania	 z	 naszymi	 senio-
rami	„80+”.	 Jak	 się	 okazało,	 dla	 nie-
których	 to	 okazja	 spotkania	 się	 po	
wielu	 latach.	 Budujące	 dla	 nas	 były	
świadectwa	 i	 rozmowy	 zacnych	 na-
szych	 mieszkańców,	 którzy	 tworzyli	
piękne	 karty	 historii	 naszej	 gminy.	
W	spotkaniach	uczestniczyło	prawie	
200	osób,	natomiast	na	terenie	gmi-
ny	odnotowujemy	prawie	400	osób,	
którzy	cieszą	się	tak	zacnym	i	sędzi-
wym	wiekiem.	

Jak	co	roku,	w	tym	okresie,	w	pej-
zaż	naszej	pięknej	architektury	wpi-
sują	 się	 rozmodlone	 procesje	 Boże-
go	 Ciała.	 Mocno	 przeżywamy	 ten	
czas	 uroczystości,	 w	 której	 wspól-
nie	 z	„Corpus	 Christi”	 –	 Chrystusem	
obecnym	 wśród	 nas	 wizytujemy	 po	
ulicach	i	drogach	nasze	osiedla	i	po-
sesje.	Końcówka	czerwca	zwraca	na-
szą	 uwagę	 na	 mijający	 rok	 szkolny.		
Dla	 całej	 społeczności	 szkolnej	 roz-
poczynają	 się	 dwa	 miesiące	 wypo-
czynku	 od	 nauki.	 Dla	 absolwentów	
zamyka	 się	 kolejny	 etap	 edukacji.	
Zanim	 jednak	 fizycznie	 przeniesie-
my	się	w	zaplanowane	i	wymarzone	
miejsca	naszego	wypoczynku	warto	
zrobić	 sobie	 małe	 podsumowanie	
tego,	 co	 przez	 minione	 10	 miesięcy	
udało	 się	 Wam	 osiągnąć	 –	 drodzy	
uczniowie.	 Dla	 nas	 wszystkich	 był	
to	 wyjątkowy	 czas,	 w	 którym	 bo-
rykaliśmy	 się	 trudami	 	 wdrażania	
w	 naszym	 kraju	 Reformy	 Oświato-
wej.	 Od	 września	 rozpoczniemy	 już	
praktyczne	wdrażanie	zmian.	Szkoły	
co	 prawda	 odpoczną	 od	 uczniów,	
ale	 przed	 nami	 trudne	 wyzwania	
związane	z	remontami	zarówno	we-
wnątrz,	 jak	 i	 na	 zewnątrz	 obiektów	
szkolnych.	Zaadoptować	i	przygoto-
wać	nasze	budynki	szkolne	do	edu-
kacji	ośmioklasowej	nie	jest	bowiem	
łatwe	 i	 wymaga	 sporych	 nakładów	
finansowych.	 Warto	 podkreślić,	 że	
bez	dobrej	współpracy	administracji	
szkoły	z	gminą	nie	udało	by	się	tych	
problemów	 pokonać.	 Za	 tę	 współ-

pracę	i	zrozumienie	serdecznie	dzię-
kuję	 zarówno	 pracownikom	 szkoły,	
jak	 i	 szanownej	 dyrekcji.	 U	 progu	
tego	radosnego	czasu	wakacji	życzę	
wszystkim	 uczniom,	 rodzicom,	 dy-
rekcji	 i	nauczycielom,	pracownikom	
administracji,	 by	 nadchodzące	 wa-
kacje	były	spokojne	i	pełne	niezapo-
mnianych	 wrażeń.	Wracajcie	 zdrowi	
i	wypoczęci,	a	także	pełni	zapału	do	
podjęcia	szkolnych	obowiązków.	

Na	 koniec	 drodzy	 mieszkańcy	
kilka	 informacji	 z	 naszych	 tema-
tów	 remontowo-inwestycyjnych.	
Kończymy	 remonty	 cząstkowe	 na	
naszych	 drogach,	 poprawiając	
znacznie	 ich	 bezpieczeństwo.	 Ko-
lejny	 ponad	 kilometrowy	 kawałek	
nawierzchni	 asfaltowej	 doczekała	
się	mocno	zniszczona	droga	w	Bren-
nej	 na	 Leśnicę.	 	 W	 czerwcu	 przeka-
zaliśmy	 również	 plac	 budowy	 pod	
generalny	 remont	 głównej	 drogi	
w	 Górkach	 Wielkich	 od	 mostu	 na	
Brennicy	 w	 okolicy	 państwa	 Paster-
ny	 do	 ronda	 w	 Centrum	 Górek.	 Od-
cinek	ten	będzie	wyłączony	z	ruchu	
za	 wyjątkiem	 dojazdów	 do	 posesji,	
a	główny	objazd	odbywać	się	będzie	
na	 ul.	 Sportowej.	 Prace	 remontowe	
potrwają	 niestety	 do	 końca	 waka-
cji.	Pragnę	wszystkich	gorąco	prosić	
o	 zrozumienie	 i	 pomoc	 podczas	 tej	
trudnej	 inwestycji.	 Przypominam,	
że	 przebudowie	 poddany	 będzie	
pas	 jezdny,	chodnik	 i	pobocze	wraz	
z	 kompleksowym	 odwodnieniem.	
Kończąc	 pragnę	 wszystkim	 miesz-
kańcom	 życzyć	 udanego	 urlopu	
i	zapraszam	do	miłej	lektury.	 			

	 	 Jerzy	Pilch			
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Życzenia	na	zakończenie	roku	szkolnego
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Odsłonięcie	odrestaurowanego	Krzyża	
Zakochanych	w	ramach	projektu	

„Polsko-Czeski	Szlak	Zakochanych”
10	 czerwca	 2017	 r.	 w	 Brennej	

miało	 miejsce	 odsłonięcie	 odre-
staurowanego	Krzyża	Zakochanych,	
w	 ramach	 projektu	 „Polsko-Czeski	
Szlak	Zakochanych”.	Pochód	uczest-
ników	 wydarzenia	 wyruszył	 o	 9:10	
spod	 kościoła	 na	 Lachach.	 Następ-
nie	poprzez	Lachy	Górne	zakończył	
się	 pod	 Bukowym	 Groniem,	 gdzie	
oficjalnie	 powitano	 wyremontowa-
ny	 zabytek	 po	 ponad	 półrocznej	
przerwie.	

Projekt	„Polsko-Czeski	 Szlak	 Za-
kochanych”	to	nie	tylko	odrestauro-
wany	 zabytek	 w	 postaci	 Krzyża	 Za-
kochanych.	 Głównym	 	 założeniem	
projektu	 było	 odnalezienie	 i	 przy-
pomnienie	 miejsc	 „sprzyjających	

miłości”.	 Przez	 takie	 miejsca	 należy	
rozumieć,	 np.:	 lokalizacje,	 zabytki,	
elementy	 przyrody,	 które	 lokalnie	
są	 utożsamiane	 z	 miłością.	 W	 taki	
oto	 sposób	 powstał	 zbiór	 miejsc	
z	terenu	Euroregionu	Śląsk	Cieszyń-
ski.	 Szlak	 liczy	 łącznie	 24	 obiekty,	
po	12	z	Polski	i	12	z	Czech.	

Dodatkowo	 w	 ramach	 projek-
tu	 odbył	 się	 Bieg	 Zakochanych	
oraz	 	 odbędą	 się	 dwie	 Wieczorne	
Wycieczki	 do	 Krzyża	 Zakochanych,	
z	 przewodnikiem/historykiem,	
zaplanowane	 na	 15	 lipca	 oraz	 12	
sierpnia.

Wnioskodawcą	 projektu	 jest	
Ośrodek	 Promocji	 Kultury	 i	 Sportu	
Gminy	 Brenna.	 Partnerem	 projektu	

Gmina	 Bystrzyca	 z	 Czech.	 Informa-
cje	 oraz	 materiały	 promocyjne	 dot.	
projektu	dostępne	na	stronie	www.
brenna.org.pl	oraz	Informacjach	Tu-
rystycznych	Brennej	i	Bystrzycy.	

W	 imieniu	 koordynatora	 projek-
tu,	 za	 	 wsparcie	 i	 cenne	 sugestie,	
pragnę	 podziękować:	 Renacie	 Po-
lokovej,	 Dorocie	 Greń-Grajewskiej,		
Anecie	 Legierskiej,	 Katarzynie	 Ku-
baszewskiej,	 Romanowi	 Wróblowi,	
Marcinowi	Wieczorkowi	 i	Bogdano-
wi	Kasperkowi.

	 Łukasz	Muschiol	
	 Koordynator	projektu	
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Polsko-Czeski	Dzień	Dziecka
Dzień	 Dziecka	 jest	 jednym	

z	najważniejszych	dni	w	kalendarzu.	
W	tym	roku	mieliśmy	okazję	święto-
wać	 go	 wspólnie	 z	 naszymi	 czeski-
mi	 przyjaciółmi	 z	 Bystrzycy.	 Razem	
z	 południowymi	 sąsiadami	 Brenna	
realizuje	 projekt	 p.n.	 „Sport	 łączy	
pokolenia”	 współfinansowany	 ze	
środków	 Europejskiego	 Funduszu	
Rozwoju	 Regionalnego	 –	 Program	
Interreg	 V-A	 Republika	 Czeska-Pol-
ska	 w	 ramach	 Funduszu	 Mikropro-
jektów	Euroregionu	Śląsk	Cieszyński	
-	 Těšínské	 Slezsko	 i	 budżetu	 pań-
stwa	RP.	Oficjalnie	imprezę	otworzył	
Wójt	Gminy	Brenna	Jerzy	Pilch	wraz	
z	małżonką	i	Wicestarostą	Bystrzycy	
Marcelem	 Ćmielem.	 W	 wydarzeniu	
uczestniczył	również	Dyrektor	Biura	
Stowarzyszenia	 Rozwoju	 i	 Współ-
pracy	 Regionalnej	 „Olza”	 oraz	 tym	
samym	 Przedstawiciel	 Euroregionu	
Tesinskie	 Slesko	 –	 Śląsk	 Cieszyński	
Bogdan	Kasperek,	który	czuwa	nad	
realizacją	wszystkich	projektów.

3	 czerwca	 podczas	 imprezy	 p.n.	
„Polsko	–Czeski	Dzień	Dziecka”	Park	
Turystyki	w	Brennej	Centrum	wypeł-
nił	 się	 po	 brzegi.	 Na	 najmłodszych	
w	 strefie	 sportowo	 –	 rekreacyjnej,	
którą	oficjalnie	otworzyliśmy	3	maja	
podczas	 Dnia	 Czeskiego,	 czekały	
niesamowite	 atrakcje.	 Dzieci	 miały	
okazję:	 poćwiczyć	 na	 zewnętrznej	
siłowni,	 wziąć	 udział	 w	 międzypo-
koleniowym	torze	przeszkód,	zaba-
wach	z	chustą	animacyjną	i	przecią-
ganiu	 liny,	pomalować	sobie	buźki,	
poskręcać	 balony,	 wyczarować	 ol-
brzymie	 bańki	 mydlane	 i	 poskakać	
na	dmuchanej	zjeżdżalni.	

Zaraz	 obok	 Utopca	 smażono	
jajecznicę	 z	 tysiąca	 jaj.	 Nie	 przy-
padkowo,	 gdyż	 następnego	 dnia,	
w	 niedzielę	 przypadały	 Zielone	
Świątki,	 czyli	 w	 tradycji	 ludowej	
święto	 rozpoczynające	 lato.	 Tego	
dnia	dla	oczyszczenia	ziemi	ze	złych	
mocy	 palono	 ognie,	 okadzano	 dy-
mem	 pola,	 bielono	 domy,	 sprząta-
no	 oraz	 przyozdabiano	 zielonymi	
gałązkami	i	kwiatami	obejścia.	Wie-
czorem	 śpiewano,	 tańczono	 przy	
ogniskach	 oraz	 smażono	 jajeczni-

cę	 ze	 szczypiorkiem.	 Taką	 właśnie	
przepyszną	 wajeśnicę	 mieli	 okazję	
spróbować	mieszkańcy,	turyści	oraz	
goście	 z	 Czech.	 Dodatkowo	 zorga-
nizowano	zawody	w	wybijaniu	jajek	
oraz	slalom	z	jajkiem.	

Na	 boisku	 wielofunkcyjnym	
przez	 cały	 czas	 trwania	 imprezy	
Fundacja	Longboard	Kids	z	Istebnej	
uczyła	 jazdy	 na	 longbordzie,	 czyli	
snowboardzie	na	kółkach.	Ta	forma	
aktywności	 fizycznej	 bardzo	 przy-
padła	do	gustu	zarówno	tym	młod-
szym	 jak	 i	 starszym	 uczestnikom	
imprezy.	 Instruktorzy	 jazdy	 pro-
mują	 Longboarding	 jako	 wygodny	
i	 ekologiczny	 środek	 alternatyw-
nego	 transportu.	 Wskazują	 na	
jego	 funkcjonalność	 i	 wygodę	 np.	
możliwość	 wożenia	 w	 bagażniku	
samochodowym,	 wniesienia	 do	
autobusu.	 Ukazują	 również	 eko-
nomiczną	 zaletę	 Longboardu	 jako	
sprzętu	 sportowego	 -	 dzieciaki	 ni-
gdy	 nie	 wyrastają	 z	 jego	 rozmiaru	
w	odróżnieniu	od	np.	rolek.

Na	 scenie	 amfiteatru	 odbył	 się	
Letni	Koncert	Bazy	Talentów,	działa-
jącej	przy	Ośrodku	Promocji	Kultury	
i	Sportu	Gminy	Brenna.	Jako	pierw-
szy	zaprezentował	się	Dziecięcy	Ze-
spół	 Regionalny	„Mała	 Brenna”	 pod	
kierunkiem	 Anny	 Musioł.	 Podczas	
imprezy	można	było	zakupić	pierw-
szą	płytę	zespołu	w	cenie	20	zł.	Cały	
dochód	ze	sprzedaży	przeznaczany	
jest	 na	 „Małą	 Brenną.”	 W	 dalszym	
ciągu	 płyta	 dostępna	 jest	 w	 Infor-
macji	Turystycznej	Gminy	Brenna.	

Następnie	 wystąpiły	 dwie	 sek-
cje	 skrzypiec.	 Grupę	 skrzypiec	 kla-
sycznych	prowadzi	Pani	Dorota	Mu-
sialik.	 Aktualnie	 należy	 do	 niej	 13	
młodych	 muzyków,	 którzy	 wystą-
pili	 z	 utworami:	 Idziemy	 do	 Szkoły,	
Kukułka,	 Stary	 Donald	 oraz	 Etiud-
ka.	 Zajęcia	 ze	 skrzypiec	 góralskich	
z	 dużym	 zaangażowaniem	 prowa-
dzi	 Katarzyna	 Gonciarczyk.	 Grupa	
liczy	15	uczestników,	wśród	nich	aż	
8	 osób	 należy	 do	 „Małej	 Brennej”,	
zasilając	 zespół	 regionalny	 pod-
czas	 występów	 scenicznych	 swoim	
akompaniamentem.	Jedna	z	uczen-

nic	 Julia	 Nowak	 w	 zeszłym	 roku,	
podczas	 47.	 Festiwalu	 Folkloru	 Gó-
rali	 Polskich	 w	 Żywcu,	 w	 konkursie	
Mistrz	i	Uczeń,	grając	na	skrzypcach	
zaledwie	 pół	 roku	 wywalczyła	 III	
miejsce.	Uczniowie	w	swoim	reper-
tuarze	mają	utwory	ludowe,	przede	
wszystkim	 te	 wywodzące	 się	 z	 Be-
skidu	 Śląskiego.	 Podczas	 koncertu	
zaprezentowali	 utwory:	 Szpacyr-
Polka,	 Jawornicki,	 Piłka,	 Stoi	 Lipka	
i	Doliny,	Doliny.	

Do	 grup	 gitarowych	 prowadzo-
nych	 przez	 Błażeja	 Żura	 oraz	 Se-
bastiana	 Kreta	 należy	 43	 młodych	
muzyków.	 W	 trakcie	 koncertu	 swój	
talent	 zaprezentowali:	 Kajetan	
Bury,	 Aleksandra	 Cecherz	 ,	 Emilia	
Kowalik,	 Maciej	 Gaszczyk,	 Julia	 Ko-
curek,	 Samuel	 Szymura,	 Mateusz	
Kamiński	oraz	Maciek	Heller.

Jako	 przedostanie	 zawładnęły	
sceną	 grupy	 tańca	 nowoczesnego	
prowadzone	 przez	 Kingę	 Stasiuk.	
Młodsza	 grupa	 hip	 hop	„Tutti-Frut-
ti”	 zaprezentowała	 się	 w	 układzie	
z	 pomponikami,	 a	 starsza	 Swag,	
która	 w	 tegorocznym	 Gminnym	
Konkursie	 Bazy	Talentów	 zajęła	 za-
szczytne	III	miejsce,	w	Street	Dance	
w	 miksie	 utworów.	 Łącznie	 do	 obu	
zespołów	należy	17	uczniów.

Ogromne	 zainteresowanie	
wzbudził	pokaz	tańca	orientalnego	
w	wykonaniu	podopiecznych	Domu	
Dzieci	 i	 Mlodzieży	 w	 Bystrzycy.	
Wśród	tańczących	dziewczyn	znala-
zły	się	mistrzynie	Republiki	Czeskiej	
i	mistrzynie	świata!	W	pięknych,	ko-
lorowych	 strojach	 zaprezentowały	
m.in.	 nowoczesny	 taniec	 egipski	
shaab,	 taniec	ze	skrzydłami	 i	 indyj-
ski	taniec	filmowy	bollywood.	

Kolejnym	 punktem	 imprezy	
było	 rozstrzygnięcie	 konkursu	 na	
„Najbardziej	 Niezwykły	 Latawiec“	
,	 który	 został	 zorganizowany	 przez	
Ośrodek	 Promocji	 Kultury	 i	 Spor-
tu	 Gminy	 Brenna.	 Było	 o	 co	 wal-
czyć,	 gdyż	 nagrodą	 w	 konkursie	
był	 pokaz	 oraz	 warsztaty	 dla	 całej	
klasy	 z	 iluzjonistą	 Tomaszem	 Ka-
bisem	 –	 finalistą	 programu	 Mam	
Talent!	 Konkurs	 skierowany	 był	
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do	 uczniów	 szkół	 podstawowych	
oraz	 gimnazjalnych.	 Po	 prezenta-
cji	 latawców	 komisja	 konkursowa	
wyłoniła	 zwycięzców.	 W	 katego-
rii	 klasy	 1-3	 szkół	 podstawowych	
wygrała	 klasa	 2B	 z	 SP	 w	 Górkach	
Wielkich,	 która	 wykonała	 latawiec	
„Szybowiec”.	 Wychowawczyni	 Pani	
Bernadeta	 Bury	 przyznała	 jednak,	
że	 wszystkie	 latawce	 w	 tej	 katego-
rii	 były	 piękne	 i	 zaprosiła	 na	 pokaz	
iluzji	 dwie	 pozostałe	 klasy	 biorą-
ce	 udział	 w	 konkursie.	 W	 kategorii	
klasy	 4-6	 szkół	 podstawowych	 naj-
większą	liczbę	punktów	za	latawiec	

„Fikołek	 Kręciołek”	 otrzymała	 klasa	
5B	z	SP	w	Górkach	Wielkich,	jednak	
naruszając	 regulamin	 w	 rezultacie	
przyznano	 dwie	 równorzędne	 na-
grody,	 dla	 wspomnianej	 klasy	 oraz	
dla	klasy	5A	z	tej	samej	szkoły,	któ-
ra	 wykonała	 latawiec	„Feniks”.	 Jed-
nocześnie	 obie	 klasy	 uczestniczyły	
w	 pokazie	 iluzji.	 W	 kategorii	 klas	
Gimnazjalnych	 nagrodę	 wywalczył	
„Podniebny	 Macgyver”	 wykonany	
przez	uczniów	klasy	1b	Gimnazjum	
w	Brennej.	

Na	zakończenie	 imprezy	na	sce-
nie	pojawił	się	jeszcze	jeden	akcent	

regionalny	 –	 kapela,	 która	 umila-
ła	 czas	 przebywającym	 na	 parku	
mieszkańcom,	 turystom	 oraz	 go-
ściom	z	Czech.	

W	ramach	działań	projektowych	
w	 Bystrzycy	 będzie	 miała	 miejsce	
jeszcze	 jedna,	 ostatnia	 impreza.	
Serdecznie	zapraszamy	na	warszta-
ty	ruchowo-rehabilitacyjne	„Aktyw-
na	 jesień	 życia”,	 które	 odbędą	 22	
września	 u	 naszych	 południowych	
sąsiadów.	

	 	 Sonia	Gawlas
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Rowerem	przez	Beskidy	
Już	 wkrótce	 dostępna	 będzie	

kompleksowa	 oferta	 dla	 miłośni-
ków	sportów	rowerowych.	

Ośrodek	 Promocji,	 Kultury	
i	 Sportu	 Gminy	 Brenna	 wraz	 z	 Re-
gionalną	 Radą	 Rozwoju	 i	 Współ-
pracy	 z	 Trzyńca	 realizuje	 projekt	
„Rowerem	 przez	 Beskidy”,	 dzięki	
któremu	 nasza	 gmina	 	 zaoferuje	
miłośnikom	 kolarstwa	 górskiego	
i	 rodzinnych	 wycieczek	 na	 dwóch	
kołach	 wachlarz	 ciekawych	 propo-
zycji.	 Promując	 aktywne	 spędzanie	
czasu	 wolnego	 zaproponuje	 trasy	
rowerowe	 w	 okolicy	 i	 znacznie	 da-
lej,	 nowe	 imprezy	 rowerowe	 oraz	
szereg	 udogodnień	 dla	 rowerzy-
stów.	

W	 ramach	 projektu	 powstanie	
mapa	 zawierająca	 trasy	 rowerowe	
łączące	 się	 z	 istniejącymi	 już	 ścież-
kami	 w	 Ustroniu,	 Istebnej	 czy	 na	
terenie	 Czech	 i	 Słowacji.	 Długość	
i	 stopień	 trudności	 dostosowane	
będą	 zarówno	 dla	 zawodników	
MTB,	 jak	 również	 odpowiednie	 dla	
amatorów	 preferujących	 rodzinne	
wycieczki.	 	 Umożliwią	 one	 cykli-
stom	 szczegółowe	 zaplanowanie		
wypraw,	 nie	 pomijając	 najciekaw-
szych	 atrakcji	 oraz	 widokowych	
szczytów	 zwłaszcza,	 że	 zawarty	 w	
niej	 profil	 wysokościowy	 i	 dokład-
ny	 opis	 ułatwi	 dopasowanie	 trasy	
do	 własnych	 możliwości	 i	 kondycji.	
Aby	ułatwić	korzystanie	z	map	będą	
one	 dostępne	 na	 stronach	 interne-
towych:	mtbbrenna.pl,	mtbbeskidy.

pl	oraz	mtbbeskydy.cz,.	jak	również	
na	 tablicach	 informacyjnych	usytu-
owanych	 na	 trasach.	 Sporym	 uła-
twieniem	 będzie	 także	 możliwość	
pobrania	 śladów	 GPS.	 Uzupełnie-
niem	 będą	 ulotki	 promocyjne	 do-
stępne	 w	 Informacji	 Turystycznej	
zawierające	opisy	tras	MTB	w	okoli-
cach	Brennej	oraz	Trzyńca.	 			

Brenna	 stanie	 się	 miejscem,	
gdzie	 cyklicznie	 odbywać	 się	 bę-
dzie	jeden	z	etapów	cyklu	zawodów	
rowerowych	 Uphill	 MTB	 Beskidy.	
Wydarzenie	 to	 skupia	 zawodników	
i	 sympatyków	 wyczynowej	 jazdy	
po	trudnych	terenach	górskich.	Im-
preza	 odbywa	 się	 corocznie	 na	 ob-
szarze	 Polski,	 Czech	 i	 Słowacji.	 Za-
wodnicy	 po	 wyznaczonej	 trasie	 na	
czas	 wjeżdżają	 na	 kolejne	 szczyty	
Beskidu	Śląskiego	i	Śląsko	–	Moraw-
skiego.	 29	 lipca	 2017r.	 uczestnicy	
wyścigu	po	raz	pierwszy	zdobywać	
będą	 szczyt	 Błatniej.	 Szczegółowe	
informacje	dostępne	na:	uphillmtb.
pl.	 	

Regionalna	 Rada	 Rozwoju	
i	 Współpracy	 stworzy	 w	 ramach	
tego	projektu	Studium	Single	Track	
Beskid	 Cieszyński.	 Single	 Track	 to	
wąskie,	 naturalne	 ścieżki,	 zapro-
jektowane	 i	 wybudowane	 według	
specjalnej	 i	 latami	 sprawdzonej	
metody.	 Dzięki	 temu	 Single	 Track	
jest	 kompleksowym	 produktem,	
przeznaczonym	 do	 wypoczynku	
na	 łonie	 natury.	 Działania	 uzupełni	
Product	 Management	 obejmują-

cy	 przygotowanie	 profesjonalnych	
materiałów	 promujących	 turysty-
kę	 rowerową,	 rozszerzenia	 strony	
internetowej	 www.mtbbeskydy.cz	
oraz	 zapewnienie	 profesjonalnego	
programu	 studytour	 do	 centrum	
MTB	Single	Track	Moravský	Kras.

Zawody w ramach UPHILL MTB 
BESKIDY: 

Bystrzyca	–	Ostry:	22.07.2017r.	
Wędrynia	 –	 Wielka	 Czantoria:	

23.07.2017r.	 	
Brenna	–	Błatnia:	29.07.2017r.
Rakova	 –	 Wielki	 Połom:	

30.07.2017r.
Ustroń	–	Równica:	05.08.2017]

Projekt	 współfinansowany	 ze	
środków	 Europejskiego	 Funduszu	
Rozwoju	 Regionalnego	 -	 Programu	
Interreg	 V-A	 Republika	 Czeska-Pol-
ska	i	budżetu	państwa	RP	w	ramach	
Funduszu	 Mikroprojektów	 Eurore-
gionu	 Śląsk	 Cieszyński	 –	 Těšínské	
Slezsko.

Projekt	 	 „Na	 kole	 přes	 Besky-
dy”	 spolufinancovaný	 z	 prostředků	
Evropského	 Fondu	 pro	 Regionál-
ní	 Rozvoj	 -	 Programu	 Interreg	 V-A	
Česká	 republika	 -	 Polsko	 v	 rámci	
Fondu	 mikroprojektů	 Euroregionu	
Śląsk	 Cieszyński	 -	 Těšínské	 Slezsko	
a	státního	rozpočtu	PR.

Marzena	Bochnak	
Izabela	Piór
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„Pumptrack	dla	każdego!”	Ciąg	dalszy	
transgranicznej	współpracy	Gminy	Brenna	

z	partnerską	Gminą	Bystrzyca	z	Czech
Euroregionalny	Komitet	Sterują-

cy	 Euroregioniu	 Śląsk	 Cieszyński	 –	
Těšínské	Slezsko,	w	dniu	31.01.2017	
r.	 w	 oparciu	 o	 opinie	 ekspertów	
zatwierdził	 do	 dofinansowania	
projekt	 „Pumptrack	 dla	 każdego!”	
z	 Funduszu	 Mikroprojektów	 Pro-
gramu	 Interreg	V-A	 Republika	 Cze-
ska-Polska	 2014-2020	 Euroregionu	
Śląsk	Cieszyński	–	Těšínské	Slezsko.	
Projekt	 realizowany	 jest	 wspólnie	
przez	 Gminę	 Brenna	 oraz	 czeską	
Gminę	Bystrzyca.

Jak	 wcześniej	 informowaliśmy,	
w	 2013	 roku	 Gmina	 Brenna	 oraz	
Gmina	 Bystrzyca	 rozpoczęły	 pod-
pisaniem	 umowy	 partnerskiej,	
wzajemną	 współpracę.	 Kolejnym	
jej	 etapem	 	 jest	 realizacja	 projektu	
„Pumptrack	dla	każdego!”.	Poprzed-
nio	 wspólnie	 zrealizowano	 projekt	
pn.:	 „Sport	 dla	 wszystkich	 -	 Zdro-
wie	 dla	 każdego”,	 w	 ramach	 które-
go	 powstała	 zewnętrzna	 siłownia	
w	 Górkach	 Wielkich.	 W	 trakcie	 re-
alizacji	jest	projekt	pn.:	„Sport	łączy	
pokolenia”,	którego	produktem	jest	
siłownia	zewnętrzna	i	plac	zabaw	w	
Brennej	Centrum.	Realizacja	projek-
tów	transgranicznych	ma	na	celu	in-

tensyfikację	współpracy	Gmin	Bren-
na	 i	 Bystrzyca	 poprzez	 wdrożenie	
wspólnych	 działań	 o	 charakterze	
sportowo-rekreacyjnym,	 wspólne	
promowanie	 aktywności	 fizycznej	
i	 idei	 sportu	 wśród	 mieszkańców	
gmin	 partnerskich	 oraz	 rozwijanie	
bazy	sportowej	obu	samorządów.

W	 	 ramach	 projektu	„Pumptrack	
dla	 każdego!”	 w	 Brennej,	 przy	 Ze-
spole	Szkół	przy	ulicy	Góreckiej	(za	
boiskiem	 ORLIK),	 w	 ramach	 infra-
struktury	 sportowej	 powstanie	 tor	
rowerowy	 typu	 pumptrack.	 Inwe-
stycja	 obejmuje	 realizację	 obiek-
tu	 małej	 architektury	 w	 miejscu	
publicznym,	 jakim	 jest	 rekreacyj-
ny	 tor	 do	 jazdy	 na	 rowerze	 typu	
‘pumptrack’	 wraz	 z	 infrastrukturą	
towarzyszącą	 w	 postaci	 placu	 od-
poczynku	wyposażonego	w	2	ławki,	
tablice	 informacyjne,	 stojaki	 rowe-
rowe	oraz	kosz.

Pumptrack	 jest	 innowacyjnym,	
zdobywającym	 coraz	 większą	 po-
pularność	 na	 świecie	 obiektem	
zwanym	 Rowerowym	 Placem	 Za-
baw,	 przeznaczonym	 do	 zbiorowej	
rekreacji.	Jazda	po	nim	może	odby-
wać	 się	 bez	 pedałowania	 dzięki	 in-

tuicyjnym	ruchom,	podobnie	jak	na	
huśtawce.	 Jest	 odpowiedzią	 na	 ro-
snącą	potrzebę	aktywnego	spędza-
nia	 czasu	 na	 świeżym	 powietrzu.	
Stanowi	 idealne	 połączenie	 bez-
piecznej	zabawy	i	 jazdy	na	rowerze	
na	 każdym	 poziomie	 zaawansowa-
nia.	 Przeznaczony	 jest	 zarówno	 dla	
profesjonalistów,	 pasjonatów	 jak	
i	całych	rodzin.

Budowę	toru	rowerowego	zapla-
nowano	na	czerwiec	–	wrzesień	br.,	
jednak	 główne	 wydarzenie	 sporto-
we	 będzie	 miało	 miejsce	 w	 drugiej	
połowie	września	br.	Wtedy	też	od-
będzie	 się	 impreza	 otwarcia	 toru	
pumptrack,	 gdzie	 planowane	 są	
różnego	rodzaju	animacje	dla	dzie-
ci	 i	 dorosłych,	 pokazy	 i	 instruktaż	
nauki	jazdy	po	torze	pumptrack.	

Wszelkie	 dodatkowe	 informa-
cje	 dotyczące	 projektu,	 w	 tym	 ter-
minarz	 wydarzeń,	 a	 także	 relacje	
z	 jego	 realizacji,	 będą	 zamieszcza-
ne	 na	 stronie	 internetowej	 Gmi-
ny	 Brenna	 i	 Gminy	 Bystrzyca	 oraz	
w	 kolejnych	 Wieściach	 znad	 Bren-
nicy.

	 	 UG	Brenna

Reklama w miesięczniku „Wieści znad Brennicy”

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

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

+	200zł	za	kolor	bez	względu	na	wymiar	reklamy

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

A
RE
KL
AM

A
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Aktywnie	w	drodze	po	zdrowie
Od	 września	 w	 Zespole	 Szkół	

Publicznych	 w	 Górkach	 Wielkich	
realizowany	 jest	 projekt	„Aktywnie	
w	 drodze	 po	 zdrowie”.	 Projekt	 jest	
współfinansowany	 ze	 środków	 Eu-
ropejskiego	 Funduszu	 Rozwoju	 Re-
gionalnego	 Programu	 Interreg	 V-A	
Republika	 Czeska-Polska	 i	 budżetu	
państwa	 RP	 w	 ramach	 Funduszu	
Mikroprojektów	 Euroregionu	 Śląsk	
Cieszyński	–	Těšínské	Slezsko.	

Nadrzędną	 ideą	 całego	 przed-
sięwzięcia	 jest	 integracja	 polsko-
czeskiego	 pogranicza	 poprzez	
działania	związane	z	promowaniem	
aktywnego	 stylu	 życia.	 W	 porozu-
mieniu	 z	 czeskim	 partnerem	 pro-

jektu,	 Szkołą	 Podstawową	 im.	 Sta-
nisława	Hadyny	z	Polskim	Językiem	
Nauczania	 w	 Bystrzycy	 za	 kwestie	
priorytetowe	 uznano	 wzmacnianie	
znaczenia	 aktywności	 fizycznej	 dla	
zdrowia.

W	 oparciu	 o	 powyższe	 założe-
nia	 projektu	 zorganizowano	 lekcje	
pływania	 na	 basenie	 Delfin	 w	 Sko-
czowie	 oraz	 trening	 narciarski	 na	
Kubalonce	 z	 uczniami	 z	 partner-
skiej	 szkoły	w	Bystrzycy.	Uczniowie	
obu	 szkół	 wzięli	 udział	 w	 zajęciach	
z	 narciarstwa	 biegowego,	 które	
były	 okazją	 do	 bliższego	 poznania	
się	 oraz	 integracji.	 Wychowanko-
wie	 naszej	 szkoły	 wraz	 z	 kolegami	

z	Czech	brali	także	udział	we	współ-
zawodnictwie	 sportowym	 w	 szko-
le	 w	 Bystrzycy,	 podczas	 którego	
uczestniczyli	w	zajęciach	z	floorbal-
lu,	 czyli	 tak	 zwanego	 unihoka	 oraz	
w	 zajęciach	 na	 basenie	 znajdują-
cym	się	przy	tamtejszej	szkole.	

	 Ponadto	 w	 czerwcu	 odbę-
dzie	 się	 uroczyste	 otwarcie	 „ścież-
ki	 zdrowia”,	 na	 którym	 będziemy	
gościć	 partnerów	 z	 czeskiej	 szkoły	
oraz	 wycieczka	 rowerowa	 do	 By-
strzycy	 połączona	 z	 konferencją	
podsumowującą	projekt.	

Lucyna	Krzywoń	
Ewa	Chmielewska
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Pamiętając	o	najstarszych	-	spotkanie	„80+”
Papież Franciszek powiedział, 

że naród, który nie szanuje lu-
dzi starszych, nie ma przed sobą 
przyszłości, gdyż stracił pamięć. 
Starsi ludzie to ci, którzy niosą 
nam historię, którzy niosą nam 
nauczanie i wiarę, zostawiają 
nam spuściznę.

Z	 inicjatywy	 radnej	 Gabrieli	
Gańcarczyk-Dec	 oraz	 przy	 pomo-
cy,	 również	 finansowej,	 pozosta-
łych	 Radnych	 Gminy	 Brenna	 wcho-
dzących	 w	 skład	 Komisji	 Oświaty	
i	Spraw	Społecznych	Gminy	Brenna	
dnia	24	i	25	maja	w	Górach	Wielkich	
i	 Brennej	 odbyły	 się	 pierwsze	 spo-
tkania	z	najstarszymi	mieszkańcami	
naszej	 gminy	 pod	 nazwą	„Seniorzy	
80+”.	 Mimo	 trudności	 wieku	 i	 czę-
stych	 niedomagań	 na	 zaproszenie	
radnych	 i	 wójta	 gminy	 Brenna	 od-
powiedziała	spora	rzesza	seniorów.	

Obie	sale	Ochotniczej	Straży	Pożar-
nej,	które	dzięki	gościnności	straża-
ków,	 posłużyły	 za	 miejsce	 spotkań,	
zapełniły	 się	 po	 brzegi.	 	 O	 obsługę	
obu	 wydarzeń,	 zarówno	 od	 strony	
gastronomicznej,	 jak	 i	 muzycznej	
zadbali	 radni:	 Marcin	 Janasik,	 Ga-
briela	 Gańcarczyk-Dec,	 Krzysztof	
Staś,	 Małgorzata	 Greń,	 Jan	 Staś,	
Elżbieta	 Hubczyk	 i	 Józef	 Ferfecki.	
Swoją	pomocą	służyli	również:	Ewa	
Chmielewska	oraz	Urszula	Pilch.

Seniorów	 przywitał	 wójt	 gminy	
Brenna	 Jerzy	 Pilch,	 w	 spotkaniach	
uczestniczyli	 również:	 skarbnik	 Jo-
anna	 Macura	 oraz	 dyrektor	 OPKiS	
Katarzyna	 Macura.	 Wójt	 wręczył	
kwiaty	 najstarszym	 uczestnikom	
spotkań,	 gratulował	 również	 obec-
nym	 małżonkom,	 którzy	 mogli	
pochwalić	 się	 długim	 stażem	 mał-
żeńskim.	 Każdy	 z	 uczestników	 wy-

darzenia	 otrzymał	 prezent.	 Swo-
im	 występem	 spotkania	 ubogacił	
Dziecięcy	 Zespół	 Regionalny	„Mała	
Brenna”	 wraz	 z	 instruktorką	 Anną	
Musioł.

Organizatorzy	 pragną	 podzię-
kować	 wszystkim,	 którzy	 pomo-
gli	 w	 spotkaniach.	 W	 tym	 przede	
wszystkim:	Komisji	Oświaty	i	Spraw	
Społecznych	Gminy	Brenna,	cukier-
ni	 „Bajka”	 Górki	 Wielkie,	 piekarni	
„Pasja”	 Górki	 Wielkie,	 Spółdzielni	
Brenna,	„Manufakturze	 Smaku”	 Be-
skid	 Brenna,	 Mokate	 z	 Ustronia,	
w	tym	p.Urszuli	Holeksa,	OSP	Górki	
Wielkie,	OSP	Brenna	Centrum,	Dzie-
cięcemu	 Zespołowi	 Regionalnemu	
„Mała	 Brenna”	 wraz	 z	 Anną	 Musioł	
oraz	 Ośrodkowi	 Promocji,	 Kultury	
i	Sportu	Gminy	Brenna.

Mamy	 w	 Brennej	 Kluby	 Senio-
ra,	 które	 organizują	 spotkania,	
wycieczki,	 okolicznościowe	 wy-
darzenia,	 aktywizujące	 starszych	
mieszkańców	naszej	gminy.	Jednak	
w	 wydarzeniach	 tych	 uczestniczą	
bardzo	 często	 osoby,	 które	 mają	
sporo	 energii,	 siły	 i	 zdrowia.	 Nato-
miast	 mieszkańcy	 powyżej	 osiem-
dziesiątego	 roku	 życia,	 często	 po-
trzebują	 pomocy	 bliskich,	 więc	 nie	
biorą	udziału	w	wydarzeniach	orga-
nizowanych	 przez	 stowarzyszenia,	
grupy,	 kluby,	 gminę	 czy	 ośrodek	
kultury.	 Inicjatywa	 radnej	 Gabrieli	
Gańcarczyk-Dec	 jest	 bardzo	 cen-
na	 i	 zasługuje	 na	 kontynuacje	
w	przyszłości.	Seniorzy	bardzo	czę-
sto	 są	 skarbnicą	 wiedzy	 o	 czasach	
minionych,	 zazwyczaj	 dla	 nas	 bar-
dzo	 odległych,	 dla	 zainteresowa-
nych	 przeszłością	 naszej	 Małej	 Oj-
czyzny	 spotkania	 z	 takimi	 osobami	
są	 niezwykle	 wartościowe,	 również	
ze	 względu	 na	 ich	 doświadczenia	
i	tak	zwaną	mądrość	życiową.	Rów-
nież	 seniorzy	 nie	 kryli	 swojego	
zadowolenia,	 podczas	 zebrania	
w	 Brennej	 głos	 zabrali	 ks.	 Alojzy	
Binda	 i	 dr	 Kazimierz	 Czaja,	 którzy	
wyrazili	wdzięczność	za	organizację	
spotkania	 i	 pamięć	 o	 najstarszych	
mieszkańcach	Brennej	i	Górek.	

	 Dorota	Greń-Grajewska
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Z	wizytą	u	przyjaciół
W	dniu	19.05.2017r.		Zarząd	Klu-

bu	 Seniora	 „	 Marzenie”	 w	 Brennej	
gościł	 na	 dorocznym	 Europejskim	
Pikniku	 Gospodarczym.	 Gospoda-
rzem	 spotkania	 było	 Forum	 Firm	
z	siedzibą	w	Radlinie.	Stałym	hono-
rowym	 uczestnikiem	 pikniku	 jest	
prof.	Jerzy	Buzek.

Współpraca	 z	 Forum	 nawiązana	
została	w	czerwcu	2016	roku	w	Świ-
noujściu.

W	 Radlinie	 zwiedziliśmy	 zabyt-
kową	 kopalnie	 Hoym-Ignacy	 liczą-
cą	ponad	200	lat,	w	tym	unikatową	

maszynę	wyciągowa,	parową	z	1900	
roku,	która	nadal	 jest	sprawna	oraz	
galerię	 olimpijczyków	 z	 słynnego	
Klubu	 Sportowego	 „Sokół”.	 Relak-
sowaliśmy	 się	 w	 cieniu	 wspaniałej	
tężni.	Po	południu	w	Domu	Przyjęć	
„Arkadia”	 rozpoczął	 się	 piknik	 eu-
ropejski.	 Po	 wysłuchaniu	 prelekcji	
przy	suto	zastawionych	stołach	po-
dziwialiśmy	występy	zespołów	mu-
zycznych,	a	nawet	pokaz	mody	oraz	
sprawność	 młodzieży	 o	 kierunku	
telewizyjnym,	 czy	 to	 wojskowym	
z	LO	w	Wodzisławiu.	Wspólna	zaba-

wa	taneczna	była	podsumowaniem	
całości.

W	imieniu	Zarządu	naszego	klu-
bu	 chciałem	 serdecznie	 podzięko-
wać	 panu	 prezesowi	 Ryszardowi	
Tkocz	 za	 tak	 miłe	 i	 serdeczne	 przy-
jęcie,	 za	 słowa	 skierowane	 do	 nas,	
zawspólne	 odśpiewanie	 na	 poże-
gnanie	 piosenki	„Szumi	 Jawor,	 szu-
mi”.

																																																																	
Ludwik	Gluza																																																																

Klub	Seniora	„Marzenie”																																															
w	Brennej

Przebudowa	drogi	powiatowej	2602S	
–	ul.	Zofii	Kossak	w	Górkach	Wielkich	od	mostu	

nad	rzeką	Brennicą	do	obrębu	skrzyżowania	
z	ul.	Bielską	i	Zalesie.	

Informujemy,	że	Firma	BUDMAR-
WAR	 Sp.	 z	 o.	 o.	 z	 siedzibą	 w	 Stru-
mieniu,	przy	ul.	Cieszyńskiej	26	roz-
poczęła	 roboty	 budowlane	 na	 w/w	
zadaniu	w	dniu	08.06.2017	r.

W	 związku	 z	 rozpoczęciem	 ro-
bót	związanych	z	przebudową	dro-
gi	 występować	 będą	 utrudnienia	
w	 ruchu.	 W	 pierwszej	 kolejności	
wprowadzona	 zostanie	 tymczaso-

wa	organizacja	ruchu	wyznaczająca	
objazd	ul.	Sportową	oraz	wykonane	
roboty	 związane	 z	 poszerzeniem	
pobocza	ul.	Sportowej.	

W	 trakcie	 prowadzenia	 robót	
występować	 będą	 całkowite	 za-
mknięcia	 na	 odcinkach	 drogi	 ul.	
Z.	Kossak	zgodnie	z	zatwierdzonym	
przez	 Starostę	 Cieszyńskiego	 pro-
jektem	organizacji	ruchu.

O	objazdach	informować	będzie	
oznakowanie.

Roboty	potrwają	do	końca	wrze-
śnia.

	 	 UG	Brenna
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Nowy	samochód	ratowniczo-gaśniczy
W	 dniu	 17	 maja	 br.	 został	 roz-

strzygnięty	 przetarg	 nieograniczo-
ny	 pn.:	 „Zakup	 nowego	 samocho-
du	 ratowniczo–gaśniczego	 wraz	
z	 wyposażeniem,	 w	 celu	 zwiększe-
nia	 gotowości	 bojowej	 jednostki	
OSP	 Górki	 Wielkie	 w	 Gminie	 Bren-
na”.	 Do	 realizacji	 zamówienia	 zo-
stała	 wybrana	 oferta	 złożona	 przez	
firmę	 „WAWRZASZEK	 ISS	 SPÓŁKA	
Z	 OGRANICZONĄ	 ODPOWIEDZIAL-
NOŚCIĄ”	Spółka	Komandytowa	z	sie-

dzibą	w	Bielsku-Białej	przy	ul.	Lesz-
czyńskiej	 22,	 za	 cenę	 819.180,00	 zł	
brutto.	W	 dniu	 23	 maja	 2017	 r.	 od-
było	 się	 podpisanie	 umowy	 na	 re-
alizację	ww.	dostawy.		Przedmiotem	
umowy	jest	dostawa	fabrycznie	no-
wego	średniego	samochodu	ratow-
niczo–gaśniczego	 marki	 RENUALT	
MDB3	z	napędem	4x4	wraz	z	wypo-
sażeniem.	 Dostarczony	 samochód	
będzie	spełniał	najnowocześniejsze	
wymagania	 techniczno–użytkowe	

dla	 pojazdów	 służących	 zapewnie-
niu	 bezpieczeństwa	 publicznego	
lub	 ochrony	 zdrowia	 i	 życia	 oraz	
mienia,	 które	 mają	 służyć	 do	 użyt-
kowania	 w	 jednostkach	 ochrony	
przeciwpożarowej.	 Wykonawca	 zo-
bowiązał	 się	 dostarczyć	 przedmiot	
umowy	w	terminie	do	31.08.2017	r.

	 	 UG	Brenna

Koparko-ładowarka
W	 dniu	 25	 maja	 2017	 r.	 został	

rozstrzygnięty	 przetarg	 nieograni-
czony	na	dostawę	używanej	kopar-
ko	 –	 ładowarki	 na	 potrzeby	 Gminy	
Brenna.	 W	 wyniku	 przeprowadzo-
nego	 postępowania	 została	 wy-
brana	 oferta,	 za	 cenę	 264.450,00	
złotych,	 złożona	 przez	 Firmę	 Han-
dlowo	Usługową	NORDEN	Sławomir	
Górny	 z	 siedzibą	 w	 Bielsku–Białej	
przy		ul.	Wapiennej	42/5.

Zakupiona	 koparko–ładowarka	
została	dostarczona	i	jest	już	wyko-
rzystywana	 zgodnie	 z	 jej	 przezna-
czeniem	 do	 prac	 remontowo-bu-
dowlanych	 na	 ternie	 naszej	 gminy.	
Możliwości	techniczne	pojazdu	po-
zwolą	 na	 realizację	 szerokiego	 za-
kresu	 zadań	 i	 skrócą	 czasu	 ich	 wy-
konywania.

	 	 UG	Brenna

Przystanki	autobusowe	a	odpady
W	 związku	 ze	 zjawiskiem	 za-

śmiecania	 wiat	 przystankowych,	
informujemy,	 że	 na	 przystankach	
wkrótce	 pojawią	 się	 plakaty	 infor-
mujące	 o	 zaniechaniu	 tego	 proce-
deru,	 a	 tereny	 	 przystanków	 będą	
czasowo	objęte	monitoringiem.	Ma	
to	 służyć	 polepszeniu	 utrzymania	
czystości	i	porządku	w	gminie.	Jed-
nocześnie	 przypominamy,	 że	 kosze	

tam	 umiejscowione	 przeznaczone	
są	 wyłącznie	 dla	 pasażerów	 korzy-
stających	z	komunikacji	publicznej.	

	
	 	 UG	Brenna												
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Zmiana	przepisów	dotycząca	wycinki	drzew
Informujemy	 mieszkańców,	 że	

w	 dniu	 02.06.2017	 w	 Dzienniku	
Ustaw	 Rzeczpospolitej	 Polskiej	
ogłoszona	 została	 Ustawa	 z	 dnia	
11	 maja	 2017	 r.	 o	 zmianie	 ustawy	
o	ochronie	przyrody.

Nowelizacja	 przepisów	 ma	 na	
celu	przede	wszystkim	wprowadze-
nie	 szczegółowych	 reguł	 postępo-
wania	 w	 sprawie	 usunięcia	 drzew,	
które	 rosną	 na	 nieruchomościach	
stanowiących	własność	osób	fizycz-
nych	 i	są	usuwane	na	cele	niezwią-
zane	 z	 prowadzeniem	 działalności	
gospodarczej.

Nowe	 przepisy	 przewidują	 m.in.	
obowiązek	zgłoszenia	przez	właści-
ciela	 nieruchomości	 zamiaru	 usu-
nięcia	 drzewa	 w	 przypadku,	 gdy	
obwód	 pnia	 na	 wysokości	 5	 cm	
przekracza:

1)	 	80	cm	–	w	przypadku	topoli,	
wierzb,	 klonu	 jesionolistnego	 oraz	
klonu	srebrzystego;

2)	 65	 cm	 –	 w	 przypadku	 kaszta-
nowca	zwyczajnego,	robinii	akacjo-
wej	oraz	platanu	klonolistnego;

3)	 	 50	 cm	 –	 w	 przypadku	 pozo-
stałych	gatunków	drzew.

We	 wskazanych	 przypadkach	
możliwość	 usunięcia	 drzewa	 może	
nastąpić	dopiero	w	przypadku	bra-

ku	sprzeciwu	ze	strony	organu	(wój-
ta,	burmistrza,	prezydenta	miasta).

Organ,	 może	 wnieść	 sprzeciw	
w	przypadku	lokalizacji	drzewa:

1)	 na	 nieruchomości	 wpisanej	
do	rejestru	zabytków;

2)	 na	 terenie	 przeznaczonym	
w	 miejscowym	 planie	 zagospoda-
rowania	 przestrzennego	 na	 zieleń	
lub	 chronionym	 innymi	 zapisami	
miejscowego	 planu	 zagospodaro-
wania	przestrzennego;

3)	 na	 terenach	 objętych	 forma-
mi	 ochrony	 przyrody,	 o	 których	
mowa	w	art.	6	ust.	1	pkt	1–5	ustawy	
o	 ochronie	 przyrody,	 jak	 również	
spełnienia	 przez	 drzewo	 kryteriów,	
o	których	mowa	

w	przepisach	wydanych	na	pod-
stawie	 art.	 40	 ust.	 3	 (drzewa	 o	 wy-
miarach	pomnikowych).

W	 terminie	 21	 dni	 od	 dokona-
nia	 zgłoszenia	 organ	 przeprowadzi	
oględziny	 drzewa,	 które	 ma	 zostać	
usunięte.	Do	wycinki	drzewa	można	
przystąpić	 jeżeli	 w	 terminie	 14	 dni	
od	 dnia	 przeprowadzenia	 oględzin	
organ	 nie	 wniesie	 w	 drodze	 decy-
zji	 sprzeciwu,	 jednak	 nie	 później	
niż	po	upływie	6	miesięcy	od	prze-
prowadzonych	 oględzin,	 ponieważ	
wówczas	wycinka	będzie	wymagała	

ponownego	zgłoszenia.
Obowiązek	 zgłoszenia	 zamia-

ru	 usunięcia	 drzew	 o	 wymiarach	
wymienionych	 powyżej	 oraz	 inne	
przepisy	 regulujące	 kwestie	 wy-
cinki	 drzew	 wejdą	 w	 życie	 od	 dnia	
17.06.2017	r.

Druk	 zgłoszenia	 dostępny	 bę-
dzie	 na	 stronie	 internetowej	 Gmi-
ny	 Brenna	 oraz	 w	 urzędzie	 gminy.	
Zgłoszenie	zwolnione	jest	z	opłat.

Jednocześnie	 informujemy,	 że	
nie	 uległy	 zmianie	 przepisy	 doty-
czące	wycinki	drzew	na	terenie	nie-
ruchomości	 stanowiącej	 własność	
osoby	 prawnej	 i	 na	 cele	 związane	
z	 prowadzeniem	 działalności	 go-
spodarczej.	 Wówczas	 wycinka	
drzew	 o	 obwodach	 pni	 wymienio-
nych	 powyżej	 będzie	 wymagała	
uzyskania	zezwolenia	wójta.

Ponadto	 nadal	 obowiązuje	 za-
kaz	 niszczenia	 siedlisk	 gatunków	
chronionych	 w	 trakcie	 okresu	
ochronnego	ptaków	(tj.	od	1	marca	
do	 15	 października).,	 a	 także	 zakaz	
umyślnego	 płoszenia	 lub	 niepo-
kojenia	 tych	 gatunków	 oraz	 nisz-
czenia,	 usuwania	 lub	 uszkadzania	
gniazd	ptasich.

	 	 UG	Brenna

„Spójnia”	z	dofinansowaniem
Dzięki	 staraniom	 prezesa	 klu-

bu	 Fundacja	 KGHM	 Polska	 Miedź	
i	 starannie	 przygotowanemu	 wnio-
sku	o	udzielenie	darowizny,	
Zarząd	 Fundacji	 KGHM	 Pol-
ska	 Miedź	 podjął	 decyzję	
o	 przyznaniu	 dofinanso-
wania	 w	 kwocie	 do	 5000	 zł	
z	 przeznaczeniem	 na	 dzia-
łalność	 szkoleniową	 dzieci	
i	młodzieży	w	zakresie	piłki	
nożnej	 w	 ramach	 projektu	
pn.	„Promocja	sportu	wśród	
dzieci	i	młodzieży”.

Fundacji	 w	 imieniu	 ca-
łego	 zarządu	 klubu	 LKS	
„Spójnia”	Górki	Wielkie	oraz	

wszystkich	członków	klubu,	składa-
my	serdeczne	podziękowania!

Pieniądze	zostaną	przeznaczone	

na	zakup	strojów	oraz	sprzętu	spor-
towego	dla	dzieci	i	młodzieży.

wiceprezes	
Przemysław	Pilch



15Strona	15 Wieści	znad	Brennicy

W
ie

śc
i	z

na
d

	B
re

nn
ic

y
Informacje/WydarzeniaInformacje/Wydarzenia

Wycieczka	otwartych	serc
Tej	 wycieczki	 dzieci	 z	 Zespołu	

Szkół	 	 Nr	 3	 Specjalnych	 w	 Pszczy-
nie	 długo	 nie	 zapomną.	 Wspaniała	
pogoda	i	ogromna	życzliwość	wielu	
osób	 sprawiły,	 że	 dzieci	 specjalnej	
troski	 wraz	 z	 mamami	 i	 nauczy-
cielkami	 miały	 okazję	 poznać	 uroki	
Brennej.	 	U	progu	Gminy	gości	 ser-
decznie	 powitali	 Wójt	 Jerzy	 Pilch	
oraz	 Dyrektor	 OPKiS	 Gminy	 Brenna	
Katarzyna	 Macura,	 dzięki	 którym	
uczestnicy	 wyjazdu	 mieli	 zapew-
nione	ciekawe	atrakcje	m.in.	pokaz	
w	 Chlebowej	 Chacie	 czy	 warsztaty	
i	 poczęstunek	 w	 Koziej	 Zagrodzie.	
Ciekawe	 były	 także	 odwiedziny	

w	 Muzeum	 i	 w	 Dworze	 Zofii	 Kos-
sak.	 Dojazd	 do	 wszystkich	 atrakcji	
był	 możliwy	 dzięki	 wsparciu	 finan-
sowemu	 bielskiego	 Parku	 Techno-
logicznego	 oraz	 działającego	 przy	
szkole	 Stowarzyszenia	 „Razem”.	
„Nasze	 dzieci	 zwiedziły	 już	 Ustroń,	
Wisłę,	a	teraz	mają	możliwość	dzię-
ki	 zaangażowaniu	 ludzi	 wielkiego	
serca	 gościć	 w	 Brennej.	To	 dla	 nich	
wielkie	 przeżycie	 oraz	 najlepsza	
forma	 poznania	 piękna	 gór,	 a	 tak-
że	 bogatej	 tradycji	 i	 kultury	 Ziemi	
Cieszyńskiej”	 –	 mówi	 wychowaw-
czyni	 klasy	 4u	 ZS	 Nr	 3	 w	 Pszczynie	
Ewa	 Golda.	 Nie	 bez	 znaczenia	 jest	

fakt,	 że	 w	 organizację	 wydarzenia	
włączyło	się	wielu	życzliwych	ludzi,	
którzy	poświęcając	swój	czas	i	środ-
ki	 pokazali	 piękno	 gminny	 Brenna,	
otwierając	przed	niepełnosprawny-
mi	dziećmi	swoje	serca.

Kasia	Raszka	Sodzawiczny
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W	Brennej	urodziły	się	pierwsze	na	Śląsku	trobojce
Miot	 liczy	 pięć	 szczeniąt,	 dwie	

suczki	 i	 trzy	 pieski.	 Jest	 pierwszym	
na	 Śląsku.	 Urodziły	 się	 z	 16	 na	 17	
maja	 br.	 w	 Brennej,	 prawie	 czarno-
białe,	ale	z	dnia	na	dzień	przybywa	
im	 coraz	 więcej	 koloru	 brązowe-
go.	 Tak	 jak	 na	 trobojce	 przystało,	
muszą	 być	 bowiem	 trójkolorowe.	
Można	 nas	 zobaczyć	 na	 spacerze	
w	 okolicach	 od	„Spalonej“	 do	„Wo-
dospadu“,	 albo	 w	„Centrum“,	 na	 lo-
dach,	które	oboje	bardzo	lubimy.

Trobojce	 to	 serbskie	 gończe	
trójkolorowe.	 W	 języku	 serbskim	
„trobojac“	znaczy	ni	mniej	ni	więcej	
tylko	 trójkolorowy.	 Ta	 druga	 peł-
na	 nazwa	 jest	 dla	 kynologów	 i	 na-
ukowców,	 a	 ta	 pierwsza	 krótka	 dla	
miłośników	czworonogów.	Czasami	
na	 Bałkanach	 mówią	 też	 o	 tej	 rasie	
psów	trobojac-planinac,	wzmacnia-

jąc	 jego	 trójkolorową	 urodę	 przy-
miotnikiem	 górski,	 znaczy	„planin-
ski“.	Bo	to	psy	myśliwskie,	na	trudne	
tereny,	 górskie	 i	 zarośnięte,	 co	 naj-
mniej	tak	jak	nasze	Beskidy.

Jeszcze	 wcześniej	 trobojce	 były	
nazywane	 gończymi	 jugosłowiań-
skimi	 trójkolorowymi.	 Nazwę	 na	
serbski	 zmieniono	 im	 po	 wojnie	
domowej	w	byłej	Jugosławii	w	1991	
roku.	 Trudno	 jednak	 znaleźć	 w	 pu-
blikacjach	naukowych,	nawet	obco-
języcznych	 cokolwiek	 więcej	 o	 tej	
rasie,	 poza	 krótkimi	 informacjami	
encyklopedycznymi.	 Trobojce	 są	
wszak	 teraz	 w	 czystej	 postaci	 rzad-
ko	 spotykaną	 rasą	 na	 Bałkanach.	
Wojna	 w	 tym	 regionie	 zrobiła	 spu-
stoszenie	również	w	kynologii.	Nasi	
południowi	 słowiańscy	 bratan-
kowie	 bardziej	 wówczas	 walczyli	
o	 swoje	 życie	 i	 przetrwanie	 niż	 o	
swoich	 milusińskich.	 Stąd	 teraz	 o	
czystej	 krwi	 trobojca	 nie	 jest	 tam	

łatwo.	 Należy	 uważać	 przy	 kupnie	
szczeniaka,	 nawet	 jak	 ma	 papiery	
rodowodowe.	 W	 Serbii	 czy	 Bośni	
i	 Hercegowinie	 de	 facto	 nikt	 nie	
kontroluje	 hodowców.	 Suki	 mają	
po	 dwa	 mioty	 rocznie,	 co	 bardziej	
przypomina	 „fabrykę	 psów“,	 a	 nie	
ochronę	 hodowlaną	 psiej	 rasy.	 Na	
konto	 suki	 hodowlanej,	 brzydko	
moim	 zdaniem	 nazywanej	 oficjal-
nie	 reproduktorką,	 wpisuje	 się	 tam	
też	 szczeniaki,	 tak	 naprawdę,	 nie	
w	stu	procentach	rasowe.	

Moja	 trobojka	Meze	przyjechała	
do	Brennej	z	Bosanskiej	Otoki	w	Fe-
deracji	Bośni	i	Hercegowiny	należą-
cej	 do	 pojugosłowińskiej	 republiki	
Bośnia	i	Hercegowina.	Taka	na	mar-
ginesie	 geograficzna	 ciekawostka.	
Urodziła	 się	 w	 dobrej	 hodowli	 Fe-
ticia	 w	 2014	 roku.	 Jako	 pierwsza	
została	 w	 Polsce	 zarejestrowana	
w	Związku	Kynologicznym	w	Polsce.	
Obecnie	 w	 naszym	 kraju	 trobojce	
są	 dosłownie	 w	 kilku	 miejscach,	
na	 Śląsku	 moja	 Meze	 jest	 jedyną,	
a	 właściwie	 była,	 bo	 jej	 dwa	 szcze-
niaki	 zamówili	 już	 sobie	 myśliwi	
z	naszego	województwa.

Meze	 już	 jako	 juniorka	 wygra-
ła	 w	 swojej	 rasie	 XX	 Jubileuszową	
Międzynarodową	 Wystawę	 Psów	
Rasowych	 w	 marcu	 2015	 roku	
w	 katowickim	 „Spodku“.	 Nie	 mia-
ła	 co	 prawda	 konkurencji,	 ale	 dla	
mnie	 liczy	 się	 fakt,	 że	 na	 ringu	
gończych	 i	 posokowców	 sędziował	
wówczas	 sekretarz	 generalny	 Ky-
nologicznego	 Związku	 Czarnogóry	
Miodrag	 Wretenczić,	 który	 od	 razu	
dodatkowo	 pochwalił	 ją	 na	 swo-
jej	 stronie	 internetowej.	 Odzew	
miłośników	 tej	 rasy	 na	 Bałkanach	
był	 wyjątkowo	 pozytywny.	 Potem	
Meze	 bezkonkurencyjnie	 wygrała	
jeszcze	„Best	 of	 Breed“	 na	 Krajowej	
Wystawie	Psów	Myśliwskich	w	Ryb-
niku,	w	październiku	2015	roku	oraz	
w	listopadzie	na	DUO	CACIB	w	Nitrze	
na	Słowacji,	a	następnie	w	styczniu	
2016	 roku	 podczas	 Krajowej	 Wy-
stawy	 Psów	 Rasowych	 w	 Będzinie.	
Z	kolei	w	plebiscycie	internetowym	
redakcji	 „Dziennika	 Zachodniego“	

Meze	 zajęła	 czwarte	 miejsce,	 jako	
jeden	 z	 najładniejszych	 psów	 na	
Śląsku.	To	z	nadkładem	wystarczyło	
do	 zarejestrowania	 jej	 jako	 suczki	
hodowlanej,	czyli	 jej	dzieci	z	odpo-
wiednio	utytułowanym	psem	mogą	
otrzymać	rodowody.

Na	 partnera	 wybrałem	 dla	 niej	
trobojca	 Hektora	 ze	 Słowacji,	 ku-
pionego	jako	szczenię	w	Serbii.	Jest	
starszy	 od	 Meze	 o	 dwa	 lata	 i,	 jak	
zapewnił	 mnie	 jego	 przewodnik,	
poluje.	 Patrząc	 na	 mapę	 środkowej	
Europy	 z	 północy	 na	 południe,	 to	
tylko	na	Słowacji	 jest	zarejestrowa-
ny	 reproduktor	 z	 rasy	 serbski	 goń-
czy	 trójkolorowy,	 a	 potem	 dopiero	
na	 Bałkanach.	 Czesi,	 Węgrzy,	 Ru-
munii,	 nie	 wspominając	 o	 nas,	 nie	
mogą	 się	 nim	 pochwalić.	 Dobrze	
się	stało,	bo	szczeniaki	Meze	są	krwi	
serbskiej	i	bośniackiej.	Ich	przodko-
wie	nie	pomieszali	jej.

Obserwując	 moją	 Meze	 już	 pra-
wie	 trzy	 lata	 widzę,	 że	 te	 psy	 mają	
dwa	charaktery.	Są		oddane	dla	sta-
da,	 czyli	 są	 towarzyszami	 rodziny	
i	 mają	 pasję	 myśliwską.	 Sprawdzi-
łem	 to	 z	 nią	 w	 zagrodzie	 dzika	 i	 na	
ścieżce	 tropowej	 podczas	 szkoleń	
organizowanych	 przez	 Stowarzy-
szenie	 Miłośników	 Gończego	 Pol-
skiego.	Mogą	więc	być	przyjacielem	
myśliwego,	 jak	 również	 osoby	 nie-
polującej	lub	rodziny.

Może	więc	moja	Meze	zapocząt-
kuje	w	Brennej	nową	w	tej	rasie	pol-
ską	Dynastię	Dziordziewiciów?	Wię-
cej	o	trobojcach	można	poczytać	na	
www.balkanekspres.blog.pl.

Jerzy	Wiśniewski
Foto:	autora
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Nieodpłatna	pomoc	prawna

Informacje/WydarzeniaInformacje/Wydarzenia
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Praca	dźwignią	sukcesu
Uprzejmie	 informujemy,	 że	 Po-

wiatowy	 Urząd	 Pracy	 w	 Cieszynie	
zaprasza	 wszystkich	 chętnych	 do	
wzięcia	 udziału	 w	 projekcie	 skie-
rowanym	 do	 osób	 bezrobotnych,	
zarejestrowanych	 w	 Powiatowym	

Urzędzie	Pracy	w	Cieszynie.	Projekt	
realizowany	 jest	 w	 ramach	 Regio-
nalnego	 Programu	 Operacyjnego	
Województwa	 Śląskiego	 na	 lata	
2014-2020,	 Oś.	 VII	 Regionalny	 Ry-
nek	Pracy.

Szczegóły	 dostępne	 są	 u	 pra-
cowników	 PUP	 w	 Cieszynie,	 Plac	
Wolności	 6	 43-400	 Cieszyn,	 tel.	 33	
851	49	91	wew.	143.

	 	 UG	Brenna

Z	obrad	Rady	Gminy
Czwarte	w	tym	roku	posiedzenie	

Rady	Gminy	odbyło	się	29	maja.	XX	
sesja	 była	 tzw.	 sesją	 absolutoryjną,	
co	oznacza	że	radni	udzielili	Wójto-
wi	Gminy	absolutorium.	Udzielenie	
go	 jest	 potwierdzeniem	 przez	 radę	
gminy,	 że	 wójt	 prawidłowo	 zreali-
zował	 budżet	 gminy,	 czyli	 zgodnie	
z	 prawem	 wydał	 publiczne	 pienią-
dze.	 Udzielenie	 przez	 radnych	 ab-
solutorium	 jest	 oceną	 wykonania	
budżetu	 za	 ubiegły	 rok,	 tj.	 wyko-
nania	 planu	 dochodów,	 wydatków,	

planu	 przychodów	 i	 rozchodów	
oraz	 innych	 elementów	 uchwały	
budżetowej.

Procedura	 absolutoryjna	 roz-
poczęła	 się	 podjęciem	 uchwały	 Nr	
XX/219/17	 w	 sprawie	 zatwierdze-
nia	sprawozdania	finansowego	oraz	
sprawozdania	z	wykonania	budżetu	
gminy	 za	 2016	 rok.	 Następnie	 rad-
ni	 po	 przyjęciu	 sprawozdań	 oraz	
po	 zapoznaniu	 się	 z	 opinią	 Regio-
nalnej	 Izby	 Obrachunkowej	 a	 także	
po	 odczytaniu	 stanowiska	 Komi-

sji	 Rewizyjnej	 podjęli	 uchwałę	 Nr	
XX/220/17	w	sprawie	udzielenia	ab-
solutorium	Wójtowi	Gminy.

Uchwałę	 w	 sprawie	 absoluto-
rium	 radni	 podjęli	 bezwzględną	
większością	 głosów	 ustawowego	
składu	 rady.	 W	 sesji	 uczestniczyli	
wszyscy	 radni,	 za	 udzieleniem	 ab-
solutorium	 wójtowi	 gminy	 Brenna	
oddano	15	głosów.

Pozostałe	 uchwały	 podjęte	 na	
sesji	to:

1)	 uchwała	 	 Nr	 XX/221/17	

Informacje/WydarzeniaInformacje/Wydarzenia
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w	sprawie	określenia	kryteriów	bra-
nych	pod	uwagę	

w	 postępowaniu	 rekrutacyjnym	
do	klasy	I	publicznej	szkoły	podsta-
wowej	 prowadzonej	 przez	 gminę	
Brenna	 przy	 przyjęciu	 kandydatów	
zamieszkałych	 poza	 obwodem	 pu-
blicznej	 szkoły	 podstawowej	 oraz	
określenia	 dokumentów	 niezbęd-
nych	 do	 potwierdzenia	 tych	 kryte-
riów,

2)	 uchwała	 Nr	 XX/222/17	
w	 sprawie	 określenia	 kryteriów	
obowiązujących	 na	 drugim	 etapie	
postępowania	 rekrutacyjnego	 do	
publicznych	 przedszkoli	 i	 oddzia-
łów	 przedszkolnych	 w	 publicznych	
szkołach	podstawowych	prowadzo-
nych	przez	Gminę	Brenna	oraz	okre-
ślenia	 dokumentów	 niezbędnych	
do	potwierdzenia	tych	kryteriów,

3)	 uchwała	 Nr	 XX/223/17	
w	 sprawie	 przystąpienia	 do	 spo-
rządzenia	 miejscowego	 planu	 za-
gospodarowania	 przestrzennego	
dla	dz.	nr	2421/2,	2421/3	w	Brennej	
przy	ul.	Leśnica,

4)	 uchwała	 Nr	 XX/224/17	
w	sprawie	nadania	nazw	ulic	w	rejo-

nie	ulicy	Cisowej	w	Brennej,
5)	 uchwała	 Nr	 XX/225/17	

w	sprawie	przyjęcia	Gminnego	Pro-
gramu	 Przeciwdziałania	 Przemocy	
w	Rodzinie	oraz	Ochrony	Ofiar	Prze-
mocy	w	Rodzinie	na	lata	2017-2021,	

6)	 uchwała	 Nr	 XX/226/17	
w	sprawie	przyjęcia	Gminnego	Pro-
gramu	 Wspierania	 Rodziny	 na	 lata	
2017	–	2019,

7)	 uchwała	 Nr	 XX/227/17	
w	sprawie	zmian	w	uchwale	budże-
towej	Gminy	Brenna	na	2017	rok,

8)	 uchwała	 Nr	 XX/228/17	
w	 sprawie	 zmian	 wieloletniej	 pro-
gnozy	finansowej.

Na	 posiedzeniu	 radni	 przyjęli	
dwa	dokumenty,	tj.	Ocenę	zasobów	
pomocy	 społecznej	 oraz	 Sprawoz-
danie	 z	 realizacji	 programu	 współ-
pracy	 Gminy	 Brenna	 z	 organizacja-
mi	pozarządowymi	w	2016	roku

Jak	zwykle	sesję	poprzedziły	po-
siedzenia	 Komisji	 Rady	 Gminy,	 na	
których	 omówiono	 sprawozdanie	
roczne	 z	 wykonania	 budżetu	 Gmi-
ny	 Brenna	 za	 2016	 rok,	 projekty	
uchwał	oraz	pisma	i	wnioski	miesz-
kańców	skierowane	do	Rady.	

Posiedzenia	 komisji	 odbyły	 się	
w	dniach:

25	 kwietnia	 i	 17	 maja	 –	 Komisja	
Oświaty	 i	 Spraw	 Społecznych	 Gmi-
ny	Brenna,

15	maja	–	Komisja	Rewizyjna,	
23	 maja	 -	 Komisja	 Rozwoju	 i	 Fi-

nansów	Gminy	Brenna.
Składane	 interpelacje	 i	 zapyta-

nia	 radnych	 dotyczyły	 m.	 in.	 budo-
wy	 wodociągu	 w	 Brennej	 Leśnicy,	
remontów	cząstkowych	na	drogach	
gminnych,	 wykonania	 nowej	 na-
wierzchni	 chodnika	 dla	 pieszych	
przy	 drodze	 powiatowej	 od	 przy-
stanku	w	Brennej	Hołcyna	oraz	bu-
dowy	chodnika	do	Bukowej.	 		

Protokoły	 z	 posiedzeń	 Rady	
Gminy	oraz	podjęte	uchwały	publi-
kowane	 są	 w	 Biuletynie	 Informacji	
Publicznej	www.bip.brenna.org.pl

	 	 UG	Brenna

		

Remont	Starego	Kina
	czyli	postępy	w	realizacji	projektu	

„Beskid	Śląski	–	wspólne	dziedzictwo”
Pewnie	 nie	 dziwi	 już	 nikogo	 za-

słonięty	 blaszanym	 ogrodzeniem	
budynek	 Starego	 Kina,	 czy	 jak	 kto	
woli	 Lokalu,	 GOKu,	 Domu	 Katolic-
ko	–	Ludowego.	Nazw	jest	sporo,	bo	
i	koleje	tego	budynku	są	zawiłe,	na	
przestrzeni	prawie	stu	lat	pełnił	róż-
ne	 role.	 Najstarsi	 mieszkańcy	 Bren-
nej	 wspominają	 jak	 funkcjonowa-
ła	 w	 nim	 biblioteka,	 odbywały	 się	
spektakle	i	spotykały	się	w	nim	Sto-
warzyszenia	 Młodzieży	 Katolickiej,	
czyli	 fundatorzy	 budynku.	 Jeszcze	
inni	mieszkańcy	pewnie	chodzili	do	
niego	na	seanse	filmowe,	bo	mieścił	
Kino	„Beskid”	 lub	 na	 tzw.	„muzyki”,	
czyli	 potańcówki.	 Moje	 pokolenie	

nie	 pamięta	 tych	 czasów,	 a	 budy-
nek	utkwił	w	świadomości	jako	sie-
dziba	 Gminnego	 Ośrodka	 Kultury,	
gdzie	odbywały	się	koncerty,	próby	
zespołów	 folklorystycznych,	 gdzie	
mieściła	się	Izba	Regionalna.	

Takiego	 miejsca	 nie	 powinno	
się	 zmarnować,	 ale	 uszanować,	 bo	
w	nim	zamknięta	jest	nie	tylko	nasza	
historia,	 wspomnienia	 i	 tożsamość,	
to	także	ciężka	praca	 i	wyrzeczenia	
budowniczych,	 którzy	 za	 własne	
środki	stawiali	ten	swoisty	dom	kul-
tury	 w	 Brennej.	 Niedawno	 usłysza-
łam	od	córki	jednego	z	fundatorów	
budynku,	że	ojciec	wszystkie	swoje	
pieniądze	 i	 czas	 poświęcił	 dla	 tego	

miejsca,	 przez	 to	 został	 wydziedzi-
czony,	 bo	 nie	 pomagał	 rodzicom	
w	gospodarce.	Pomyślimy	szaleniec,	
kto	dzisiaj	poświęca	się	dla	 innych,	
własnym	 kosztem.	 Pewnie	 niewie-
lu	 jest	 zapaleńców,	 społeczników,	
zresztą	 popatrzmy	 wokół	 siebie.	
Cieszy,	że	miejsce	które	dla	naszych	
ojców,	dziadków	tak	wiele	znaczyło,	
znów	będzie	żyło,	a	zabytkowy	bu-
dynek	zostanie	uratowany.	Chcemy	
Was	 drodzy	 Czytelnicy	 informować	
o	 postępach	 w	 remoncie,	 a	 także	
całym	 projekcie,	 abyście	 wiedzieli	
na	 bieżąco	 co	 dzieje	 się	 z	 naszym	
budynkiem,	 tak	 naszym,	 bo	 to	 na-
sze	wspólne	dziedzictwo.

KulturaKultura
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Rewitalizacja	 Starego	 Kina	 pew-
nie	 nie	 udałaby	 się,	 gdyby	 nie	 po-
wstał	projekt	„Beskid	Śląski	-	wspól-
ne	 dziedzictwo”	 współfinansowany	
ze	 środków	 Europejskiego	 Fundu-
szu	 Rozwoju	 Regionalnego	 –	 Pro-
gram	Interreg	V-A	Republika	Czeska	
–	 Polska	 i	 gminy	 Brenna,	 a	 także,	
albo	przede	wszystkim,	dzięki	przy-
chylności	 rządzących:	 Wójta	 i	 Rady	
Gminy	Brenna.	

Prace	 już	 trwają,	 nasz	 przyszły	
Beskidzki	 Dom	 Zielin	 właśnie	 prze-
chodzi	 metamorfozę.	 Pracownicy	
budowlani	 pozbywają	 się	 ducha	
PRL-u	z	wnętrza	budynku,	tzn.	usu-
wają	dobudowane	w	środku	ścianki	
działowe,	 sufity,	 podłogi,	 boaze-
rie	 i	 kasetony.	 Wszystko	 po	 to,	 by	
dotrzeć	 to	 tego,	 co	 w	 nim	 najcen-
niejsze:	 pierwotne	 ściany,	 funda-
menty…	Podczas	kolejnych	etapów	
mają	 one	 być	 odpowiednio	 zabez-
pieczone	i	odnowione.	

Jednak	 projekt	 to	 nie	 tylko	 re-
mont	 budynku,	 to	 również	 jego	
przyszłość,	czyli	Beskidzki	Dom	Zie-
lin	„Przytulia”.	 Beskidzki,	 bo	 nawią-
zujemy	 do	 naszego	 projektowego	
partnera	 po	 drugiej	 stronie	 Olzy	 –	

Bystrzycy,	łączy	nasz	przede	wszyst-
kim	region	–	Beskid	Śląski;	Dom	ma	
przywodzić	 na	 myśl	 jego	 początki,	
czyli	 Dom	 Katolicko-Ludowy;	 Zie-
lin,	 bo	 w	 nim	 utworzone	 będzie	
nasze	 ziołowe	 laboratorium,	 czy-
li	 herbarium,	 wystawa	 i	 warsztaty	
o	 zielinach,	 czyli	 roślinach	 nie-
zwykle	 ważnych	 dla	 ludzi	 daw-
niej	 mieszkających	 w	 Brennej,	 dla	
których	 były	 częścią	 magii,	 ob-
rzędowości,	 atrybutem	 ludowych	
zwyczajów	 i	 przede	 wszystkim	 le-
karstwem;	Przytulia,	bo	ziółko,	któ-
re	 dzisiaj	 uznawane	 jest	 za	 chwast,	
dawniej	było	dobrą	 rośliną,	nie	 tyl-
ko	używane	było	jako	lekarstwo,	ale	
także	 miało	 moc	 odganiania	 złych	
sił.	

Obecnie	 trwają	 prace	 nad	 wy-
stawą,	 która	 zobrazuje	 zioła	 w	 ży-
ciu	 dawnej	 Brennej	 i	 Górek,	 w	 tym	
przede	wszystkim	ich	funkcjonowa-
nie	 w	 obrzędowości.	 Mamy	 swoje	
ludowe	 zwyczaje,	 które	 powoli	 się	
zatracają,	 rozmywają.	 Walentynki	
i	 Halloween	 może	 są	 barwne,	 ale	
nie	 rodzime.	 Wystawa	 pokaże	 jak	
ponad	 100	 lat	 temu	 w	 Brennej	
i	 Górkach	 obchodzono	 święta,	 jak	

wyglądało	 pasterstwo,	 jakie	 stro-
je	 dawniej	 noszono…	 W	 budynku	
znajdować	 się	 będzie	 również	 wy-
stawa	o	historii	miejsca	i	jego	kole-
jach.	

Aktualnie	 powstaje	 również	
czteroodcinkowy	 film	 promocyj-
ny,	 nawiązujący	 do	 przeszłości,	 in-
spirowany	 ludowością,	 ale	 przede	
wszystkim	 ukazujący	 walory	 przy-
rodnicze	 naszego	 miejsca	 zamiesz-
kania.	 Jednocześnie	 fotografowane	
są	rośliny	do	powstającego	zielnika,	
publikacji,	 którą	 będzie	 można	 na-
być	 podczas	 otwarcia	 Domu	 Zielin.	
Realizowane	 są	 również	 spotkania	
z	 przedstawicielami	 społeczności	
gminy	 Brenna	 i	 Bystrzyca,	 a	 także	
trwają	 prace	 nad	 projektowaniem	
identyfikacji	wizualnej	miejsca.	

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

Dorota	Greń	–	Grajewska			 	
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Piknik	rodzinny	„W	co	się	bawić”
Mnóstwo	 atrakcji	 czekało	 na	

uczestników	 kolejnego	 pikniku	
rodzinnego,	 który	 powstał	 przy	
współudziale	Gminy	Brenna,	Ośrod-
ka	 Promocji	 Kultury	 i	 Sportu	 Gmi-
ny	 Brenna,	 Gminnego	 Ośrodka	
Pomocy	 Społecznej	 oraz	 Gminnej	
Biblioteki	 Publicznej	 w	 Brennej,	
a	 odbył	 się	 w	 niedzielę	 11	 czerw-
ca	 2017	 r.	 Impreza	 rozpoczęła	 się	
od	 ciekawych	 warsztatów	 jazdy	 na	
Longboardach,	 czyli	 deskorolkach	
do	 rozwijania	 dużych	 szybkości.	

Instruktorzy	 z	 Longboard	 Kids	 Fo-
undation	opowiadali	o	tym	stosun-
kowo	młodym	sporcie,	udzielali	też	
instruktażu	 oraz	 dawali	 możliwość	
jazdy	na	wspomnianych	deskach.	W	
międzyczasie	na	terenie	Parku	Tury-
styki	 odbywał	 się	 kiermasz	 książki,	
warsztaty	 plastyczne	 origami,	 za-
bawa	 piaskiem	 i	 modelarstwo.	 Pod	
namiotem	profilaktycznym	wszyscy	
chętni	 mogli	 zasięgnąć	 wiedzy	 na	
temat	 antyzdrowotnego	 wpływu	
oraz	 szkodliwości	 substancji	 psy-

chotropowych	 na	 organizm	 czło-
wieka.	 Informacji	 na	 temat	 bezpie-
czeństwa	 udzielali	 przedstawiciele	
Policji	 oraz	 Straży	 Pożarnej.	 Bardzo	
ciekawym	 punktem	 imprezy	 był	
konkurs	 czytania	 oraz	 jak	 zawsze	
barwne	 występy	 dzieci,	 które	 rzecz	
jasna	 odbywały	 się	 na	 scenie	 amfi-
teatru.		

								
								Krzysztof	Gawlas

Redyki	w	Brennej
Organizowane	 redyki	 mają	

przybliżyć	 mieszkańcom	 oraz	 tu-
rystom	 tradycje	 szałaśnicze	 górali	
beskidzkich.	 Jeszcze	 na	 początku	
XX	 wieku	 owce	 pasące	 się	 na	 be-
skidzkich	 łąkach	 nikogo	 nie	 dziwi-
ły,	 były	 naturalną	 częścią	 naszych	
Karpat	Zachodnich.	Ich	ilość	jednak	
zmniejszała	 się	 radykalnie,	 tak,	 że	
nieliczne	 stada	 pozostawały	 koło	
domów,	 gospodarstw,	 rzadkością	
zakładano	 sałasze,	 wypasano	 owce	
na	halach.

Owce	 jednak	 wróciły	 na	 nasze	
hale,	przede	wszystkim	dzięki	upo-
rowi	miejscowych	gospodarzy,	któ-
rzy	 również	 są	 organizatorami	 wy-
darzeń	 pasterskich.	 W	 maju	 odbył	
się	 redyk	 w	 Bacówce	 Bucze	 w	 Gór-
kach	Wielkich,	u	Państwa	Jucha.	

W	 długi	 weekend	 czerwcowy	
pasterskie	 spotkania	 odbyły	 się	
w	 Brennej,	 17	 czerwca	 na	 Skałce	
u	 Państwa	 Kawików,	 a	 18	 czerwca	
w	Koziej	Zagrodzie.	W	sobotę	pogo-
da	 była	 okropna,	 zimno,	 cały	 dzień	
padał	deszcz.	Norweskie	przysłowie	
mówi:	„Nie	 ma	 złej	 pogody,	 są	 tyl-
ko	złe	ubrania”.	Góry	są	malownicze	
o	 każdej	 porze	 roku	 i	 w	 każdej	 au-
rze,	a	dla	owiec	pogoda	 jest	zupeł-
nie	 obojętna.	 Jednak	 my	 wolimy	
słońce.	 Ziąb	 i	 ciągłe	 opady	 trochę	
pokrzyżowały	nam	plany,	ale	mimo	
to	najbardziej	wytrwali	goście	dopi-
sali	 i	 wybrali	 się	 tego	 dnia	 na	 Skał-
kę.	Gości	bawiły	dwie	kapele	góral-
skie,	odbył	się	pokaz	wyrobu	serów	
z	 degustacją,	 a	 także	 pokaz	 robie-
nia	na	drutach,	każdy	mógł	również	

spróbować	 regionalnej	 kuchni,	 nie	
zabrakło	 baraniny	 i	 serków,	 czyli	
pasterskich	wyrobów.	

W	niedziele	u	Państwa	Marchle-
wiczów	 w	 Koziej	 Zagrodzie	 przy	
znacznie	 sprzyjającej	 aurze	 spędzi-
liśmy	drugi	dzień	redyku.	W	ramach	
wydarzenia	 odbył	 się	 pokaz	 zaga-
niania	 i	 strzyżenia	 owiec,	 obróbki	
wełny	 –	 gręplowania,	 przędzenia,	
dziergania,	 robienia	 powrozów,	
a	 także	 wyrobu	 serów.	 Wystąpił	
Dziecięcy	 Zespół	 Regionalny	„Mała	
Brenna”,	a	także	Izabela	Szabla	i	Da-
mian	Nowak,	grający	na	skrzypcach	
i	gajdach.	

	 Dorota	Greń-Grajewska
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Świętowanie	w	przedszkolu
	W	sobotę	27	maja	w	Przedszko-

lu	nr	1	w	Brennej,	było	głośno,	rado-
śnie	 i	 uroczyście.	 W	 ogrodzie	 przy	
rozłożonych	 stolikach	 biesiado-
wali	 rodzice	 i	 całe	 rodziny	 naszych	
przedszkolaków.	 Jak	 co	 roku	 w	 ten	
sposób	świętowaliśmy	Dzień	Mamy	
i	 nadchodzący	 Dzień	 Taty.	 Dzieci	
pod	kierunkiem	swoich	pań	przygo-
towały	bogaty	program	artystyczny.	
Były	 występy	 Małych	 Goroliczków,	
którym	 przygrywała	 Kapela	 Mali-
niorze,	 najmłodsi	 wychowankowie	
zabrali	 nas	 w	 rodzinną	 podróż	 na	
wakacje,	Krasnoludki	przeniosły	wi-
dzów	w	świat	bajek,	a	Kotki	wytań-
czyły	 i	wyśpiewały	swoją	miłość	do	
rodziców.	 Do	 życzeń	 dla	 rodziców	
dołączył	się	również	Pan	Jerzy	Pilch	
-Wójt	naszej	gminy,	kóry	jak	zwykle	
znalazł	chwilę	czasu,	aby	być	wśród	
najmłodszych	 mieszkańców.	 Jak	 co	
roku	 na	 naszym	 pikniku	 nie	 zabra-

kło	 atrakcji.	 Orgomną	 niespodzian-
kę	 sprawił	 pies	 policjant	 ze	 swoim	
opiekunem.	Chcemy,	aby	dzieci	pa-
miętały,	że	pies	może	być	przyjacie-
lem,	ale	konieczne	jest	zachowanie	
bezpieczeństawa	 przy	 zawieraniu	
takich	 przyjaźni.	 Ponadto	 były	 licy-
tacje	 i	 loteria	 fantowa,	 która	 cieszy	
się	 zawsze	 wielkim	 powodzeniem.	
Nasz	 przedszkolny	 bufet	 serwował	
wspaniały	 bigos,	 pyszną	 grochów-
ką,	 smaczne	 kiełbaski	 i	 dramstiki	
z	grilla.	Całość	uzupełniały	wyśmie-
nite	 ciasta	 przygotowane	 przez	 ro-
dziców.	XI	Piknik	Rodzinny	był	świę-
towaniem	 całych	 rodzin	 naszych	
przedszkolaków.	 Cieszy	 nas	 widok	
uśmiechniętych	 dzieci,	 	 	 radosnych		
spojrzeń		mamusi	i	tatusiów.	To	wła-
śnie	jest	celem	tej	imprezy-	bawimy	
się	razem	w	gronie	rodzinnym.

Pragnę	 złożyć	 podziękowania	
wszystkim	 tym,	 którzy	 wnieśli	 ja-

kąkolwiek	 cegiełkę	 w	 budowaniu	
tego	 przesięwzięcia.	 Szczególne	
podziekowania	 składam	 wszystkim	
sponsorom	 fundującym	 nagrody	
do	 loterii	 fantowej.	 To	 dzięki	 wa-
szej	 szczodrości	 nasze	 przedszko-
le	 wzbogaci	 się	 o	 nową	 atrakcyjną	
interaktywną	 pomoc	 dydaktyczną	
–	 Bravo	 PlayToch.	 Nie	 byłoby	 tego	
wszystkiego	 bez	 pomocy	 i	 zaanga-
żowania	 Rady	 Rodziców	 –	 serdecz-
nie	 dziękuję.	 Wiele	 pracy	 włożyli	
w	 ten	 piknik	 również	 wszyscy	 pra-
cownicy	 przedszkola,	 wychowaw-
czynie	 przygotowując	 program	
artystyczny,	 kucharki	 przyrządzają-
ce	 pyszne	 jedzenie	 i	 cały	 personel	
dbający	o	oprawę	 i	organizację	 im-
prezy.	Wam	 również	 składam	 gorą-
ce	podziękowania.

	 	 	 	
Maria	Greń	-dyrektor	Przedszkola	

Publicznego	nr	1	w	Brennej



23Strona	23 Wieści	znad	Brennicy

W
ie

śc
i	z

na
d

	B
re

nn
ic

y

									Sukces	uczennic	ZS	Gimnazjum	w	Brennej	
w	konkursie	powiatowym	pt.	”Śląsk	Cieszyński	

–	moja	mała	Ojczyzna	wczoraj	i	dzis“
W	 środę	 31	 maja	 2017r.	 w	 ZS	

Gimnazjum	 w	 Brennej	 odbył	 się	
XV	 Powiatowy	 Gimnazjalny	 Kon-
kurs	 Wiedzy	 o	 Regionie	 pt.	 „Śląsk	
Cieszyński	 –	 moja	 mała	 Ojczy-
zna	 wczoraj	 i	 dziś“.	 Uczniowie	 klas	

gimnazjalnych	 musieli	 wykazać	
się	 znajomością	 kultury,	 literatu-
ry,	 historii,	 geografii,	 architektury,	
przyrody,	 zagadnień	 dot.	 turystyki	
całego	 obszaru	 Śląska	 Cieszyńskie-
go	 od	 Ostrawicy	 do	 Białej,	 łącznie	

z	 Zaolziem.	 Od	 kilku	 lat	 honorowy	
patronat	 nad	 konkursem	 sprawuje	
były	premier	prof.	Jerzy	Buzek.	Jest	
on	 fundatorem	 głównej	 nagrody	
w	konkursie	–	wyjazdu	zwycięzcy	te-
stu	 indywidualnego	do	Parlamentu	
UE	w	Brukseli.		Pytania	do	konkursu	
przygotowują	i	konkurs	przeprowa-
dzają	 przewodnicy	 Koła	 Przewod-
ników	 Beskidzkich	 i	 Terenowych	
w	 Cieszynie.	 W	 konkursie	 starto-
wała	 po	 raz	 pierwszy	 szkoła	 spoza	
powiatu	 cieszyńskiego	 (z	 Rudzicy).	
Celem	 organizatorów	 jest	 obję-
cie	 zasięgiem	 także	 polskich	 szkół	
z	 Zaolzia.	 W	 tym	 roku	 indywidual-
nie	 konkurs	 wygrała	 uczennica	 ZS	
Gimnazjum	im.	Króla	Jana	III	Sobie-
skiego	 w	 Brennej	 Wiktoria	 Mędrek.	
Zespołowo	 wygrały	 także	 uczenni-
ce	z	ZS	Gimnazjum	w	Brennej:	Wik-
toria	Mędrek,	Wioletta	Kuczera	i	Na-
talia	Chrapek.	Drugie	miejsce	zajęła	
drużyna	 z	 Gimnazjum	Towarzystwa	
Ewangelickiego	w	Cieszynie,	a	trze-
cie	miejsce	uczniowie	z	Gimnazjum	
Nr	2	w	Ustroniu.

Nagrodę	główną	konkursu,	czyli	
zaproszenie	do	wyjazdu	do	Brukseli	
wręczył	zwyciężczyni	konkursu	Wik-
torii	 Mędrek	 dyr.	 biura	 poselskiego	
prof.	 J.	 Buzka	 w	 Bielsku-Białej	 dr	
Henryk	Kretek.		Konkurs	wzbogaciły	
żywiołowe	 występy	 regionalnego	
zespołu	 dziecięcego	“Mała	 Brenna“	
prowadzonego	 przez	 Annę	 Musioł.	
Ciekawy	 wykład	 pt.	 „Brenna.	 Skar-
by	i	tajemnice	góralskiej	wsi	Śląska	
Cieszyńskiego“	 wygłosił	 pracownik	
Książnicy	 Cieszyńskiej	 Wojciech	
Grajewski	 -	 autor	 	 najnowszej	 mo-
nografii	Brennej.

												
	 				oprac.	Piotr	Skałka

EdukacjaEdukacja
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Uczniowie	ZS	Gimnazjum	w	Brennej	zdobyli	
„Królową	Beskidów“

								W	środę	24.05.17.	uczniowie	
kl.	IB	i	kl.	IIA	ZS	Gimnazjum	w	Bren-
nej	 wybrali	 sie	 na	 wycieczkę	 wy-
sokogórską	 na	 Babią	 Górę.	 Jest	 to	
najwyższy	szczyt	Beskidów	Zachod-
nich.	 Najwyższa	 kuluminacja,	 czyli	
Diablak	 	osiąga	1725	m.n.p.m.	 i	ma	
charakter	skalisty,	alpejski.		Ucznio-
wie	 wyruszyli	 z	 przeł.	 Krowiarki	
(1000	m.n.p.m.)	wchodząc	na	teren	
Babiogorskiego	 Parku	 Narodowe-
go.	 Jest	 on	 rezerwatem	 biosfery	
UNESCO	 i	 jednym	 z	 najstarszych	
parków	 narodowych	 w	 Polsce,	 któ-
rego	 symbolem	 jest	 okrzyn	 jeleni	
i	 rogownica	 alpejska.	 Jest	 jedynym	
masywem	 górskim	 poza	 Tatrami,	
gdzie	 wystepują	 wszystkie	 pietra	
(regle)	 roślinności	 górskiej,	 łącznie	
z	 piętrem	 kosodrzewiny	 i	 piętrem	

alpejskim.	 Po	 południowej	 stronie	
Babiej	 Góry	 rozciąga	 się	 Orawa,	
ktora	 przez	 tysiąc	 lat	 należala	 do	
Węgier,	 a	 obecnie	 do	 Polski	 i	 Sło-
wacji.	 Droga	 na	 Babią	 Górę	 zajęła	
uczniom,	 razem	 z	 postojem	 na	 So-
kolicy	 2,5	 godziny.	 Ostatnie	 podej-
ście	 na	 szczyt	 Diablaka	 prowadziło	
po	blokach	skalnych,	w	szczelinach	
leżał	 jeszcze	 snieg.	 Na	 górze	 sły-
nącej	 z	 pieknych	 wschodów	 sloń-
ca	 panowała	 mgła.	 Satysfakcja	 ze	
zdobycia	 takiego	 szcztu	 była	 duża.	
Jeszcze	 wiecej	 emocji	 dostarczy-
lo	 uczniom	 zejście	 z	 Diablaka,	 po	
ogromnych	 głazach	 i	 rumowiskach	
skalnych.	Przed	przełęczą	Brona	od-
słonił	 się	uczniom	piekny	widok	na	
Babią	 Górę	 i	 cały	 masyw	 babiogor-
ski.	Po	zejściu	do	schroniska	na	Mar-

kowych	 Szczawinach	 na	 zasłużony	
posiłek,	 młodzież	 zwiedziła	 także	
Muzeum	 Turystyki	 Górskiej,	 ktore	
posiada	 ekwipunek	 i	 wyposażenie	
turystów	 sprzed	 100	 lat.	 Dla	 wiek-
szości	 uczniow	 wejście	 na	 Babią	
Górę	 bylo	 pierwszym	 kontaktem	
z	 wysokimi	 górami	 o	 charakterze	
alpejskim.	Samo	zdobycie	góry	wy-
magało	 od	 uczniów	 walki	 ze	 swo-
imi	 slabościami,	 było	 dobą	 szkołą	
kształtowania	 własnego	 mocnego	
charakteru	 i	 walki	 z	 przeciwnościa-
mi	stworzonymi	przez	piękna	przy-
rodę.	 Uczniowie	 pełni	 wrażeń	 wró-
cili	 do	 domu,	 umawiając	 się	 na	
wrzesień	 na	 wycieczkę	 w	 Tatry	 do	
doliny	Pięciu	Stawów	Polskich.

	 			oprac.	Piotr	Skalka

EdukacjaEdukacja

Szumnie	godali
„Moja	 ty	 cieszyńska	 mowo	 być	 za-
wsze	 do	 prawiynio	 gotowo,	 a	 jak,	
już	żodyn	cie	nie	bydzie	rozumioł	to	
jyny	wiater	bydzie	po	naszymu	szu-
mioł”	/F.J.Dral/.	Te	słowa	już	od	paru	
lat	 przyświecają	 uczestnikom	 Gwa-
rowego	 Konkursu	 Recytatorskiego,	
który	 pod	 hasłem	 „Szumno	 naszo	
godka”	odbywa	się	w	Zespole	Szkół	
Publicznych	w	Górkach	Wielkich.	
W	 konkursie,	 który	 odbył	 się	 19	
maja,	zaprezentowały	się	wszystkie	
szkoły	 podstawowe	 naszej	 gminy	
oraz	 placówki	 ze	 Skoczowa,	 Pierść-

ca,	Pogórza	i	Grodźca.	Łącznie	wzię-
ło	udział	21	uczestników:	8	uczniów	
klas	I-III	i	13	uczniów	klas	IV-VI.	
Pani	 Bogusława	 Gwizdoń,	 która	
wraz	 z	 Panią	 Małgorzatą	 Nalepą	
każdego	 roku	 organizuje	 wydarze-
nie,	 oficjalnie	 otworzyła	 piątą	 już	
edycję	 konkursu:	„Słowa	 powitania	
kieruję	do	wójta	naszej	gminy,	któ-
ry	patronuje	projektowi,	witam	sza-
nowne	jury,	a	nade	wszystko	witam	
Was	kochane	dzieci	oraz	wszystkich	
opiekunów.	Cieszę	się,	że	już	po	raz	
piąty	dzięki	przychylności	wielu	 lu-

dzi,	 możemy	 się	 spotkać	 i	„porzón-
dzić	 po	 naszymu”.Wspaniali	 z	 Was	
młodzi	 ludzie,	 znacie,	 rozsławiacie	
mowę	 naszych	 pradziadków,	 a	 po-
przez	 nią	 zwyczaje,	 o	 których	 nie	
wolno	nam	zapomnieć,	bo	cóż	to	za	
naród,	który	nie	zna	swoich	korzeni.	
Życzę	 Wam,	 by	 w	 miłej	 atmosferze	
upłynęło	nam	to	do	południe”.	 	
Po	 uroczystym	 otwarciu	 konkursu	
głos	 zabrali:	 Dyrektor	 Szkoły	 Pan	
Karol	 Niedźwiecki	 oraz	 Wójt	 Gmi-
ny	 Brenna	 Pan	 Jerzy	 Pilch.	 Następ-
nie	odbyła	się	prezentacja	tekstów.	
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Uczestnicy	 wykazali	 się	 nie	 tylko	
doskonałą	 znajomością	 gwary	 ślą-
ska	 cieszyńskiego,	 pamięciowym	
opanowaniem	 treści,	 ale	 również	
talentem	 aktorskim.	 Każdy	 występ	
nagrodzony	 został	 gromkimi	 bra-
wami,	a	jury	w	składzie:	przewodni-
cząca	 Anna	 Mazur	 –	 poetka	 z	 Dro-
gomyśla,	 uhonorowana	 wieloma	
nagrodami	 animatorka	 życia	 kultu-
ralnego,	 Barbara	 Janasik	 –	 emery-
towana	polonistka	góreckiej	szkoły,	
wychowała	 i	 wyposażyła	 w	 wiedzę	
wiele	 pokoleń,	 Urszula	 Stefania	
Korzonek	–	poetka	z	Pogórza,	dzię-
ki	 swojemu	 talentowi	 i	 mrówczej	
pracy	zdobyła	wiele	nagród	literac-
kich	 oraz	 Jolanta	 Skóra	 –	 znawczy-
ni	 języka	 literackiego	 i	 specjalistka	
od	 terapii	 zaburzeń	 komunikacji	
zarówno	 dzieci,	 jak	 i	 dorosłych,	 po	
usłyszeniu	 wszystkich	 teksów	 jed-
nogłośnie	 przyznało,	 że	 poziom	
konkursu	 z	 roku	 na	 rok	 jest	 coraz	
wyższy,	 a	 co	 za	 tym	 idzie	 decyzja	
o	 wyłonieniu	 najlepszych	 jest	 bar-
dzo	trudna.	
Nagrodzeni zostali:
W	kategorii	klas	I-III:
I	miejsce:	Marcelina	Chmiel	–	Szko-
ła	 Podstawowa	 im.	 Zofii	 Kossak	

w	 Pierśćcu	 (	 „Doborowa	 orkiestra”	
Jan	Chmiel),
II	miejsce:	Zuzanna	Małysz	–	Szkoła	
Podstawowa	 nr	 1	 im.	 Janusza	 Kor-
czaka	 w	 Brennej	 („Cieszyńsko	 suk-
nia”	Wanda	Mider),
III	 miejsce:	 Julia	 Jaworska	 -	 Szkoła	
Podstawowa	 nr	 1	 im.	 Janusza	 Kor-
czaka	 w	 Brennej	 („Jabłónka”	 Eweli-
na	Szuścik).
Wyróżnienie:	 Maja	 Pilch	 –	 Szkoła	
Podstawowa	 nr	 2	 im.	 Stefana	 Że-
romskiego	 w	 Brennej	 („Utopcowo	
cera”	Karol	Kajzer),	 	
Wyróżnienie:	Michał	Sikora	–	Szkoła	
Podstawowa	im.	Tadeusza	Kościusz-
ki	 w	 Górkach	 Wielkich	 („Milijóńsko	
utropa	z	tymi	przebrzydłymi	bajtla-
mi”	Lidia	Szkaradnik).
W kategorii klas IV-VI:
I	miejsce:	Julia	Nowak	-	Szkoła	Pod-
stawowa	 nr	 2	 im.	 Stefana	 Żerom-
skiego	 w	 Brennej	 („Chodzyni	 z	 go-
iczkiym”	Anna	Musioł),
II	miejsce:	Sebastian	Madzia	-	Szko-
ła	 Podstawowa	 im.	 Tadeusza	 Ko-
ściuszki	w	Górkach	Wielkich	(„Ni	ma	
kiedy”	Stanisława	Jabłonka),
III	 miejsce:	 Igor	 Greń	 -	 Szkoła	 Pod-
stawowa	nr	1	 im.	 Janusza	Korczaka	
w	 Brennej	 („Cudze	 chwolicie”	 Jan	

Chmiel).

Wyróżnienie:	Weronika	Kusy	–	Szko-
ła	 Podstawowa	 nr	 8	 im.	 Krystyny	
Bochenek	 w	 Skoczowie	 („Be-Bas”	
Wanda	Mider),
Wyróżnienie:	 Jakub	 Westerman	
–	 Zespół	 Szkolno-Przedszkolny	
w	 Grodżcu	 („Pan	 Hilary”	 Autor	 nie-
znany).
Tak	 jak	 każdego	 roku,	 tak	 i	 w	 tym,	
wydarzenie	 ubogacił	 występ	 szkol-
nego	 chóru	 „Perspektywa”	 prowa-
dzonego	 przez	 Pana	 Marcina	 Jana-
sika.	 W	 zorganizowaniu	 spotkania	
pomogli	 także	 sponsorzy:	 Wójt	
Gminy	 Brenna	 Jerzy	 Pilch,	 Chlebo-
wa	 Chata,	 Cukiernia	 Bajka	 Basz-
czyńska	 i	Baszczyński	SP.J.,	Holeksa	
Krzysztof	 Przedsiębiorstwo	 Han-
dlowe,	 Instal-Greń.	 PPHU,	 „Pasja”	
P.P.H.U.	Zakład	Piekarniczy	Jan	i	Syl-
wer	 Pasterny,	 Rada	 Rodziców	 przy	
szkole	 w	 Górkach	 Wielkich	 oraz	
Zrzeszenie	 BPS	 Bank	 Spółdzielczy	
(punkt	kasowy)	w	Górkach	Wielkich.

	 	 Sonia	Gawlas
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Laureaci	z	Górek	
Julia	Sajak	została	laureatką	Wo-

jewódzkiego	Konkursu	Przedmioto-
wego	z	Geografii	(opiekun:	Elżbieta	
Śniegoń),	 natomiast	 Paweł	 Mitręga	
wywalczył	 tytuł	 laureata	 w	 Woje-
wódzkim	 Konkursie	 Przedmioto-
wym	 z	 Fizyki	 (opiekun:	 Ewa	 Nędzi).	
Oboje	 są	 uczniami	 klas	 trzecich	
gimnazjum	 w	 ZSP	 w	 Górkach	Wiel-
kich.	Serdecznie	gratulujemy	laure-
atom	i	ich	opiekunom	oraz	życzymy	
dalszych	 sukcesów	 w	 szkołach	 po-
nadgimnazjalnych.

Dominika	Badura
ZSP	w	Górkach	Wielkich

Dzień	Dziecka	na	Bukowej
Dzień	 Dziecka	 w	 Szkole	 na	 Bu-

kowej	 obchodziliśmy	 pod	 	 hasłem	
„W	 LABORATORIUM”	 .	 Uczniowie	
wraz	z	nauczycielami	zamienili	sale	
lekcyjne	 w	 prawdziwe	 laboratoria.	
Przeprowadzali	 różne	 doświad-
czenia,	 eksperymenty,	 badania.	
Pozwoliło	 to	 by	 wiedza	 zdobyta	
na	 podstawie	 podręcznika	 została	
przetestowana	w	praktyce.

Następnie	 klasy	 młodsze	 i	 star-
sze	 brały	 udział	 w	 warsztatach	 ba-
niek	 mydlanych.	 Dzieci	 musiały	
samodzielnie	 wykonać	 specjalne	

przyrządy	 do	 ich	 puszczania.	 Póź-
niej	 każdy	 mógł	 przetestować	 moc	
baniek	 na	 własnej	 skórze.	 Bańki	 są	
niesamowite,	dlatego	że	zaspokaja-
ją	potrzebę	zabawy,	kreowania	oraz	
doświadczenia	piękna.	Każdy	uczeń	
został	 też	 „zamknięty”	 w	 bańce.	
Wzbudziło	 to	 niesamowite,	 pozy-
tywne	emocje	oraz	uśmiech	każde-
go	 bańkowicza.	 W	 przerwie	 dzieci	
mogły	 bawić	 się	 niezwykłymi	 bań-
ko-	piłkami.	Radości	nie	było	końca.

„Pokaz	 chemika”	 –	 to	 kolejna	
atrakcja,	 która	 czekała	 na	 uczniów	

w	 sali	 gimnastycznej.	 Płonąca	 ław-
ka,	 zielony	 smok,	 wybuchy	 oraz	
eksplozje,	to	tylko	niektóre	z	zapre-
zentowanych	 doświadczeń.	 Dzieci	
z	 ogromnym	 zaciekawieniem	 zgłę-
biały	świat	fizyki	i	chemii.	

Atrakcje	te	zostały	sfinansowane	
przez	 Radę	 Rodziców.	 Wszystkim	
dzieciom,	 rodzicom	 i	 nauczycie-
lom	dziękujemy	za	uśmiech,	pomoc	
i	miłe	słowa.

Agnieszka	Frączek	
Marta	Madzia	 	

Warsztaty	językowe	w	Londynie
W	 dniach	 29	 kwietnia	 -	 04	 maja	

wyjechałem	 wraz	 z	 jedenastoma	
uczniami	mojej	szkoły	na	warsztaty	

językowe	do	Londynu.
Od	 dawna	 marzyłem	 o	 tym,	 aby	

pojechać		na	Wyspy	Brytyjskie.	Bar-
dzo	się	cieszę,	że	miałem	taką	możli-
wość.	 Chciałbym	 przede	 wszystkim	
bardzo	 podziękować	 moim	 rodzi-
com	 za	 sfinansowanie	 mojego	 po-
bytu	 w	 Londynie,	 Pani	 Beacie	 Greń	
-	 nauczycielce	 języka	 angielskiego,	
za	 zorganizowanie	 tego	 wyjazdu,	
a	 także	 Panu	 Ryszardowi	 Wojdyło	
za	 oprowadzenie	 nas	 po	 Londynie	
i	pokazanie	wielu	ciekawych	miejsc,	
np.	Tower	of	 	London,	Big	Ben,	Mu-

zeum	 Figur	 Woskowych	 Madame	
Tussaud,	Muzeum	Sztuki	Współcze-
snej	 oraz	 Muzeum	 Historii	 Natural-
nej,	 a	 także	Tower	 Bridge	 -	 najsłyn-
niejszego	mostu	świata.	Największe	
wrażenie	 wywarł	 na	 mnie	 London	
Eye	-	największe	na	świecie	koło	ob-
serwacyjne	wznoszące	się	na	wyso-
kość	 135m,	 z	 którego	 mogłem	 do-
strzec	 rozległą	panoramę	Londynu.	
Ostatniego	 dnia	 zwiedziliśmy	 śre-
dniowieczne	miasteczko	Cantenbu-
ry	z	najstarszą	anglikańską	katedrą.	
Było	to	ciekawe	doświadczenie,	po-
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nieważ	 po	 pobycie	 w	 londyńskiej	
metropolii	 przenieśliśmy	 się	 jakby	
w	 inny	 świat.	 Podróż	 była	 urozma-
icona,	 gdyż	 do	 Londynu	 przejeż-
dżaliśmy	kanałem	la	Mache,	a	z	po-
wrotem	płynęliśmy	z	portu	w	Dover	
ogromnym	 promem	 (wjeżdżało	 na	

niego	40	autokarów	turystycznych).	
Pobyt	w	Londynie	urozmaiciło	nam	
również	 mieszkanie	 u	 angielskich	
rodzin	 oraz	 możliwość	 konwersacji	
z	nimi.

Teraz	 już	 wiem,	 po	 co	 uczę	 się	
języka	angielskiego	i	wszystkich	do	

tego	 zachęcam.	 A	 nuż	 za	 kilka	 lat	
pojadę	na	studia	do	Londynu…	

	Learn	English!	It’s	easy	and	use-
ful!	 				

Tymoteusz	Bury	uczeń	klasy	5b	
SP	w	Górkach	Wielkich

Finał	III	Regionalnego	konkursu	bibliotecznego	
„W	ogrodzie	baśni”

10	 maja	 2017	 r.	 w	 Ośrodku	 Do-
skonalenia	 Zawodowego	 „Publi-
sher-Innowacje”	 w	 Cieszynie	 odbył	
się	uroczysty	Finał	III	Regionalnego	
konkursu	 bibliotecznego	 “W	 ogro-
dzie	baśni".

Konkurs	 przeznaczony	 był	 dla	
uczniów	 Szkół	 Podstawowych,	
Gimnazjów	 Powiatu	 Cieszyńskiego	
i	 Jastrzębia-Zdroju.	 Organizatora-
mi	 konkursu	 byli:	 Ośrodek	 Dosko-
nalenia	 Zawodowego	 „Publisher-
Innowacje”	 w	 Cieszynie,	 Biblioteka	
Pedagogiczna	 w	 Bielsku-Białej	 filia	
w	 Cieszynie	 oraz	 Zespół	 Szkół	 nr	 9	

im.	dr	Mikołaja	Witczaka	w	Jastrzę-
biu-Zdroju.

Zadaniem	 uczestników	 konkur-
su	było	wykonanie	pracy	konkurso-
wej	 w	 formie	 lapbooka,	 inspirowa-
nego	dowolną	baśnią.

Na	 konkurs	 wpłynęło	 blisko	 50	
prac,	 poświęconych	 znanym	 ba-
śniom	 Andersena,	 Braci	 Grimm,	 ale	
również	 twórcom	 lokalnym	 jak	 Gu-
staw	Morcinek.

Wśród	 laureatów	 w	 kategorii		
klas	 I	 -	 III	 gimnazjum	 znalazły	 się	
uczennice	 Zespołu	 Szkół	 w	 Bren-
nej	 	 Anna	 Pilch	 klasa	 II	 a	 (I	 miejsce	

za	 lapbooka	 "Dziewczynka	 i	 lalka"	
Braci	 Grimm)	 oraz	Wiktoria	 Mędrek	
klasa	 III	 c	 (II	 miejsce	 za	 lapbooka	
"Brzydkie	 kaczątko"	 Hansa	 Chri-
stiana	Andersena).	Prace	wykonane	
zostały	pod	kierunkiem	Aleksandry	
Madzi-Grzybek.

Wszystkie	 prace,	 jakie	 wpłynęły	
na	konkurs,	będzie	można	zobaczyć	
na	 wystawie	 w	 Bibliotece	 	 Pedago-
gicznej	w	Cieszynie.

Zespół	Szkół	w	Brennej

Szukamy	podkowy
Na	 ostatnie	 warsztaty	 literacko-

plastyczne	 w	 tym	 roku	 szkolnym	
do	 góreckiej	 biblioteki	 przybyły	
dzieci	z	Przedszkola	nr	1	w	Górkach	
Małych.	 	 Dowiedziały	 się,	 jak	 funk-
cjonuje	 biblioteka,	 każdy	 mógł	 się	

zabawić	 w	 „małego	 bibliotekarza”	
wypożyczając	 samodzielnie	 książ-
kę.	 Dzieci	 wysłuchały	 opowiadania	
o	 zagubionej	 podkowie	 z	„Wielkiej	
księgi	 przygód	 Reksia”,	 a	 następnie	
odszukały	 ukryte	 w	 bibliotece	 re-

kwizyty	na	czele	z	tytułową	podko-
wą.	 Na	 zakończenie	 spotkania	 mali	
czytelnicy	 otrzymali	 dyplomy	 i	 za-
kładki.

Bibliotekę	 odwiedzili	 również	
uczniowie	z	klasy	 IA	ze	szkoły	pod-
stawowej	 w	 Górkach	 Wielkich.	
Obejrzały	 prezentację	 o	 bogatej	
florze	 i	 faunie	 góry	 Bucze.	 Poznały	
małego	świstaka	Gwizdka	żyjącego	
w	 Tatrach,	 bohatera	 książek	 Barba-
ry	Gawryluk.	Na	zajęciach	plastycz-
nych	 wykonały	 piękne,	 wielobarw-
ne	kwiaty.

Tym	 spotkaniem	 zakończyliśmy	
cykl	 warsztatów	 literacko-plastycz-
nych	„Czytamy	 w	 Bibliotece”	 w	 ra-
mach	 Narodowego	 Programu	 Roz-
woju	 Czytelnictwa.	 Wzięło	 w	 nim	
udział	około	185	dzieci	z	klas	1-3.

	 	 Małgorzata	Cieślar
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Spełniajmy	swoje	marzenia
Podczas	 spotkania	 8	 czerwca	

z	 pisarką	 Moniką	 Sawicką	 dzieci	
ze	 szkoły	 podstawowej	 w	 Brennej	
i	Górkach	Wielkich	dzieliły	się	swo-
imi	 marzeniami.	Wykonując	 własną	
książkę	 mogły	 przelać	 na	 papier	
swoje	 pragnienia,	 marzenia,	 pasje,	
miały	 je	uzasadnić	 i	 spróbować	na-
pisać,	co	muszą	zrobić,	żeby	je	speł-
nić.																																																													

Dzieci	 ochoczo	 pracowały,	 ich	
książki	były	urozmaicone,	kolorowe,	
pełne	fantazji.	To,	o	czym	marzą,	nie	
sprawiało	 im	 problemu,	 natomiast	
część	 zadania	 opisująca,	 jak	 zreali-
zować	 swoje	 marzenie,	 przyspo-
rzyła	 nieco	 trudności.	 Na	 szczęście	
Autorka	 zawsze	 służyła	 pomocą	
i	fachową	radą.

Uczniowie	 byli	 bardzo	 zadowo-

leni	 z	 warsztatów.	 Pisarka	 zyskała	
ich	 sympatię,	 potrafiła	 zachęcić	 do	
współpracy	 i	 przekonać,	 że	 marze-
nia	 nie	 spełniają	 się	 same,	 my	 je	
musimy	spełniać.	A	to	wymaga	wy-
trwałości	i	wytężonej	pracy.

	 	 Anna	Wisełka

„Z	breńsko-góreckiej	dziedziny”
rubryka	redagowana	przez	członków	Towarzystwa	

Miłośników	Brennej	i	Górek	„Jodła”	
"Gwiazdka" donosi...

„Gwiazdka Cieszyńska”, 2. 
sierpnia 1927, nr 59, s. 3. Z Bren-
nej. (Obraz św. Teresy.) Staraniem	
Stowarzyszenia	Katolickiej	Młodzie-
ży	 Żeńskiej	 ufundowany	 został	 dla	
tutejszego	kościoła	obraz		św.	Tere-
sy	od	Dzieciątka	Jezus.	Poświęcenie	
obrazu,	 wykonanego	 artystycznie	
przez	 znanego	 malarza	 p.	 Wałacha	
w	 Istebnej,	 odbyło	 się	 w	 niedzielę,	
dnia	 24.	 lipca.	 Poświęcenia	 doko-
nał	 miejscowy	 ks.	 proboszcz	 Skuli-
na.	Podczas	poświęcenia	i	Mszy	św.	
chór	 młodzieży	 żeńskiej	 odśpiewał	
udatnie	szereg	pieśni.	Na	zakończe-
nie	uroczystości	odbyło	się	w	Domu		
Katolicko-Ludowym	 zebranie	 Stow.	
młodzieży	 żeńskiej	 	 przy	 udziale	
licznych	 gości.	 Referat	 wygłosił	 ks.	
Kopeć,	 skreślając	 w	 krótkich,	 lecz	

treściwych	 	 i	 ujmujących,	 dziwnie	
pięknych	 słowach	 życiorys	 Świętej	
(...)	 Za	 wzbogacenie	 naszego	 	 ko-
ścioła	obrazem	św.	Teresy	należy	się	
pełne	 uznanie	 tut.	 Stowarzyszeniu	
Młodz.	Żeńskiej,	a		szczególnie	drch.	
przewodniczącej	 Szczepanównej		
i	 p.	 naucz.	 Kaszównej.	 Wszystkim,	
którzy	 datkami	 przyczynili	 się	 do	
ufundowania	obrazu	serdeczne	Bóg	
zapłać.

Początki Brennej w tradycji 
Pierwszą	 osobą	 z	 grona	 miesz-

kańców	 Brennej,	 która	 zaintere-
sowała	 się	 przeszłością	 wsi	 był	
kierownik	 szkoły	 nr	 1	 w	 Brennej	 –	
Leonard	Świba,	który	powołując	się	
na	 ludowe	 tradycję	 i	 dostępne	 mu	
dokumenty	zebrał	najstarsze	dzieje	
wsi	i	szkolnictwa	na	jej	terenie,	spi-
sując	 po	 niemiecku	 począwszy	 od	

1892	 roku	 kronikę	 Szkoły	 Ludowej	
nr	1	w	Brennej.	

Leonard	 Świba,	 który	 przez	 25	
lat	 piastował	 stanowisko	 kierowni-
ka	 szkoły	 ludowej	 mieszczącej	 się	
w	 starym	 gmachu	 u	 zbiegu	 dolin	
Bukowej	i	Leśnicy	(w	którym	później	
mieścił	 się	 Urząd	 Gminy	 i	 Policja),	
w	 prowadzonej	 przez	 siebie	 kroni-
ce,	 szczególnie	 zaś	 w	 prezentowa-
nym	 niżej	 wstępie	 do	 niej,	 zawarł	
wiele	ciekawych	wątków.

Opisał	on	m.in.	etymologię	ludo-
wą	 nazwy	 Brenna	 (warto	 dodać,	 iż	
dziś	 odchodzi	 się	 jednak	 od	 inter-
pretacji,	mówiącej,	 iż	pochodzi	ona	
z	 języka	 niemieckiego),	 informacje	
o	 mielerzach,	 hutach	 i	 kopalniach,	
a	 przede	 wszystkim	 bezcenne	 in-
formacje	 o	 zapomnianych	 dziś	 na-
zwach	 miejscowych,	 takich	 jak:	„Na	
wieś”	(Nawsie);	„Nowa	Wieś”	i	„Nowy	

HistoriaHistoria
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Świat”;	 których	 dokładnej	 lokaliza-
cji	mimo	wielu	próśb	nie	mógł	nam	
dotąd	 wskazać	 żaden	 (z	 kilkudzie-
sięciu	 zapytanych!)	 mieszkaniec	
Brennej	 i	 Górek	 (gdyby	 ktoś	 z	 czy-
telników	 wiedział	 coś	 na	 ich	 temat	
–	prosimy	o	kontakt	z	redakcją).	

Poniżej	 inwokacja,	 kroniki	 pro-
wadzonej	do	roku	1914	r.,	a	więc	do	
chwili	przejścia	na	emeryturę	przez	
kierownika	 Świbę,	 która	 zachowała	
się	w	zbiorach	rodziny	(wnuczki	Le-
onarda	 Świby	 –	 Heleny	 Skrzypek):	
„Nasza	 wieś	 otrzymała	 według	 tra-
dycji	 swoją	 nazwę	 Brenna	 od	 nie-
mieckiego	 słowa	 brennen	 'palić'.	
Od	 potoku	 Snowaniec	 do	 Leśnicy	
rosły	 na	 brzegu	 Brennicy	 podobno	
lasy,	 które	 się	 spaliły.	 Pewne	 jest,	
że	 węglarze	 produkowali	 tu	 węgiel	
i	potaż,	potrzebny	do	wyrobu	szkła	
w	 hutach,	 o	 których	 do	 dziś	 dnia	
przypominają	 takie	 nazwy	 miej-
scowe	 jak	„Huta”	 i	„Hucisko”	 (lud	 w	
Brennej	twierdzi,	że	były	w	Brennej	
huty	 szkła,	 w	 rzeczywistości	 raczej	
chodzi	tu	o	huty	żelaza,	jako	że	znaj-
dowały	się	przy	zachodniej	granicy,	
koło	 Lipowca,	 wykopy	 rudy	 żelaza,	
brak	 zaś	 składów	 kwarcu,	 których	
pozostałości	 byłyby	 widoczne	 do	
dziś).	 Brenna	 była	 wsią	 przynależ-
ną	 do	 dóbr	 lennych	 skoczowskich.	
Nie	ma	dokumentów	potwierdzają-
cych	 jej	 założenie.	 Pierwsze	 siedzi-
by	ludzkie	powstały	w	każdym	razie	
przy	 wejściu	 do	 doliny	 koło	 Górek	
Małych,	w	miejscu	zwanym	do	dziś	
„Na	 wieś”	 (w	 przeciwieństwie	 do	
„Nowej	Wsi”	w	wyżej	położonej	czę-
ści	miejscowości	Bukowa	i	„Nowego	
Świata”	 koło	 potoku	 Chrobaczy).	
Do	 roku	 1785,	 kiedy	 to	 do	 Brennej	
przybył	 pierwszy	 proboszcz,	 Bren-
na	 była	 częścią	 parafii	 Grodziec,	 a	
potem	 Górki	 Wielkie.	 W	 roku	 1825	
Brenna	 liczy	 już	 148	 numerów	 do-
mów,	szkoła	ma	numer	146.”

Leonard Świba
Leonard	 	 Świba	 	 urodził	 	 się		

15	 	 X	 	 	 1857	 	 r.	 	 w	 	 Bronowie	 jako		
syn	 	 Andrzeja,	 	 nauczyciela.	 Ukoń-
czył	 	 Seminarium	 	 	 Nauczycielskie		
w		Bobrku		k.		Cieszyna		(1876).		Uczył		
kolejno	 w	 	 Strumieniu,	 	 Końskiej		
na	 	Zaolziu	 	 (1877-1890)	 	 i	 	Brennej		

(1890—1915).	 	 Wolał	 	 zostać	 kie-
rownikiem	 	 polskiej	 	 szkoły	 	 ludo-
wej	 	 w	 	 Brennej	 	 niż	 	 nauczycielem		
niemieckiej	 	 szkoły	 wydziałowej	
w	 Trzyńcu.	 Za	 jego	 kierownictwa	
szkoła	w	Brennej	została	podniesio-
na	 w	 1901	 r.	 z	 dwu	 	 	 na	 	 trzyklaso-
wą.		Wyszło		z	niej		wielu		uznanych		
ludzi:	 patriotów	 i	 	 społeczników.	
Z	 zamiłowania	 	 był	 	 mineralogiem.		
Wykonał	jedyny	jak		dotąd		brązowy		
relief	–	mapę	Księstwa	Cieszyńskie-
go	 od	 	 Białki	 po	 Ostrawicę	 	 (obec-
nie	 	 do	 	 obejrzenia	 	 w	 	 muzeum	
w		Skoczowie).		Założył		i		prowadził		
Kronikę		szkoły		w		Brennej,	 	zakoń-
czoną	 	 w	 	 1914	 roku.	 Ożenił	 się	 6	
września	 1881	 	 r.	 z	 Julią	 Vindis	 (ur.		
30	 	 lipca	 	 1859	 	 r.	 	 we	 	 Frydlandzie		
na				Morawach),		córką		gospodzkie-
go	 	 Franciszka	 	 i	 jego	 	 żony	 	 Amalii		
Lakoty.	Trzy	starsze	córki		Leonarda		
i	 	 Julii	 	 przyszły	 	 na	 	 świat	 w	 	 Koń-
skiej,		pozostałe		dzieci		w		Brennej.	
Dom		Świbów		był	 	ośrodkiem		kul-
tury		polskiej,	szczególnie	dla	miej-
scowej	 młodzieży.	 Udostępniał	 jej	
polskie	 książki,	 prasę,	 sprowadzał	
odpowiednie	 materiały	 z	 Krakowa,	
uczył	 śpiewu	 patriotycznych	 i	 lu-
dowych	pieśni.	Wraz	z	synem	i	cór-
kami	 tworzyli	 muzykującą	 rodzinę.		
Najzdolniejsza	 z	 córek,	 	 Stefania,		
wyręczała	 	 ojca	 jako	 	 organistę.	 Po		
przejściu	 	na	 	emeryturę	 	Świbowie		
przenieśli	 	 się	 	 do	 	 Cieszyna.	 	 Za-
mieszkali	 	 przy	 	 ul.	 Stalmacha,	 	 na-
przeciw	 	 gimnazjum	 	 klasycznego.		
Przyzwyczajony	do		pracy,		Leonard		
Świba	 nie	 	 umiał	 żyć	 bezczynnie,		
toteż	 niedługo	 cieszył	 się	 	 skrom-
ną		emeryturą.	Zmarł	w	Cieszynie	9	
października	1925		roku.

	

O utopcach i o tym jak z nimi 
sobie radzić, a jak nie? (Dwie 

historie spisane przed 70. laty 
z opowiadań ludu Brennej i Górek 
przez Jana Brodę.)

„Przed	 pierwszą	 wojną	 miesz-
kał	 pod	 Zebrzydką	 jeden	 chłop,	
co	 se	 bardzo	 rad	 popijał.	 Gospoda	
była	 wtedy	 aż	 za	 Brennicą.	 Jak	 raz	
szedł	 po	 ławie,	 to	 uwidział	 przed	
sobą	 nową	 drogę,	 a	 na	 niej	 se	 sie-
dział	 mały	 człowiek	 i	 wołał:	 „Pod-
nieś	mnie,	podnieś	mnie!”.	Chłop	go	
podniósł,	 a	 ten	 wskoczył	 do	 wody.	
Za	 parę	 dni	 zaś	 go	 spotkał	 na	 tym	
samym	miejscu.	Zaś	wołał:	„spadnę,	
spadnę!”.	Chłop	mu	na	 to:	„Spadnij,	
pieronie!”.	 I	 ten	 człowieczek	 spadł	
na	 kamie¬nie.	 Na	 trzeci	 dzień	 uto-
pił	 się	 ten	 chłop	 na	 tym	 miejscu.”	
(Franciszka	Handzel,	Górki		Małe).

„W	 Brennej,	 na	 moście	 przy	
kościele,	 straszyło.	 Jak	 przyszedł	
wieczór,	 wdycki	 widzieli	 ludzie	
chłopieczka	 na	 moście,	 jak	 gabał	
łopatką	 na	 tych,	 co	 przechodzili	
i	 wołał:	 „spadnę,	 spadnę!”.	 Ludzie	
poszli	 do	 księdza,	 aby	 poświęcił	
most.	 Ksiądz	 przyszedł,	 uderzył	
utopca	 stułą	 i	 powiedział:	„Spadnij,	
jak	 masz	 spadnąć”.	 Utopiec	 wpadł	
do	 wody	 i	 więcej	 się	 nie	 pokazał.”	
(Maria	 	 Nowak,	 	 Górki	 	 Małe).	 (źró-
dło:	 Jan	 Broda	 „O	 czarownicach,	
utopcach	i	nocnicach”,	Bielsko-Biała	
1980).

Milerze i węgiel drzewny
W	 poprzednim	 numerze	 pisa-

liśmy	 o	 przysiółku	 Górek	 Wielkich	
–	 Zamielerzach.	 Jego	 nazwa,	 po-
dobnie	 jak,	 kilka	 innych	 na	 tere-
nie	 gminy	 Brenna	 (wspomniane	
Milerze,	 łąka	 znajdująca	 się	 przed	
szkołą	w	Brennej	Leśnicy;	oraz	inne:	
Milerzysko;	 Mielerze	 na	 Bukowej);	
odwołuje	 się	 do	 jednego	 z	 najważ-
niejszych	dawniej	sposobów	zarob-
kowania	 w	 Beskidach	 –	 wypalania	
w	 tzw.	 Mielerzach	 węgla	 drzewne-
go.	Był	on	wytwarzany	na	potrzeby	
miejscowych	hut	i	innych	zakładów	
industrialnych	 dawnej	 monarchii	
austriackiej,	 tak	 długo,	 jak	 było	 na	
nie	 zapotrzebowanie,	 	 a	 więc	 do	
II	 połowy	 XX	 wieku,	 gdy	 węgiel	
drzewny	 potrzebny	 do	 przemysło-
wych	 pieców	 został	 wyparty	 przez	
wydobywany	 w	 kopalniach	 Zagłe-

HistoriaHistoria
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bia	Karwińsko-Ostrawskiego	węgiel	
kamienny.

Zmarły	 w	 1961	 roku,	 liczący	 bli-
sko	sto	lat	Franciszek	Żertka,	wspo-
minał	 pod	 koniec	 życia,	 jak	 to	 pod	
koniec	 XIX	 wieku	 płonęły	 w	 Gór-
kach,	nad	Brennicą	ostatnie	milerze.	
Opowiadał	 on	 Janowi	 Brodzie:	„Już	
je	 tému	 90	 roków	 jak	 polili	 milérze	
w	Górkach.	Ty	milérze	były	naprost	
Łyska	 na	 kamieńcu	 za	 Brennicą.	
Drzewo	pławili	każdy	 rok	z	Brennej	
na	 wiosnę	 jak	 była	 wielko	 woda.	
Na	 Brénnicy	 były	 taki	 mocne	 ławy	
i	 taki	 koły	 w	 tych	 ławach	 nawra-
żowane	 gęsto,	 coby	 woda	 mogła	
przepływać,	 a	 drzewo	 zostało	 stoć.	
Ludzie	 to	drzewo	prziciągali	 takimi	
dłógimi	hokami	do	brzegu	a	potém	
wyciągali	 na	 brzég.	Tych	 ludzi	 było	

kole	 60.	 Jedni	 prziciągali,	 drudzy	
wyciągali,	 insi	 ładowali	 a	 jeszcze	
insi	 dowozili	 do	 milérzi,	 gdzie	 sie	
przepolało.	 Na	 milérz	 to	 ustawia-
li	 porznięte	 już	 drzewo	 na	 stosy	 3	
metry	 wysoki.	 I	 suszyli.	 Jak	 już	 wy-
schło,	 ukłodali	 do	 przepolanio.	 U	
spo¬dku	 był	 milérz	 szeroki,	 u	 góry	
wąziejszy.	 U	 dołu	 były	 przigotowa-
ne	 otwory	 do	 zapolénio.	 Do	 jed-
nego	 milerza	 układało	 20	 chłopów	
(mieli	płacone	na	dzień	po	40	grej-
carów).	Wlazło	na	taki	stos	100	me-
trów	drzewa.	A	z	Brennej	spławiało	
sie	 co	 roku	 około	 2500	 metrów	 ku-
bicznych.	Jak	milérz	zápolili,	trzeba	
go	było	pilnować,	aby	sie	od	niego	
suche	 drzewo	 w	 stosach	 nie	 chyci-
ło.	Jak	sie	już	drzewo	odpowie-dnio	
w	milérzu	przepoliło,	przywoziło	sie	

wode	i	gasiło	milérz.	To	przepolone	
drzewo,	 podobne	 całkiem	 do	 wę-
glo,	 wozili	 furmani	 przez	 Wisłę	 na	
drogę	 ustrońską	 do	Trzyńca	 czy	 do	
Cieszyna,	 bo	 w	 Skoczowie	 jeszcze	
sztacyjónu	 kolejowego	 nie	 było.	
A	 potém	 szło	 koleją	 do	 Krakowa	
czy	 do	 Austryje.	 Choć	 przi	 miler-
zach	mioł	wachtorz	swój	murowany	
dómek,	 to	 i	 tak	 złodzieje	 chodzili	
w	 nocy	 na	 to	 drzewo.	 Wachtorz	 se	
rod	 popił	 i	 społ,	 a	 wtedy	 złodzieje	
mieli	 żniwo.	 Za	 sprzedane	 drzewo	
kupowali	 w	 gospodzie	 Śliwki	 kieł-
base	czy	wódkę.	 I	 starczyło	wszyst-
kim.”

red.	Dorota	Greń-Grajewska
Wojciech	Grajewski

SportSport

1	Rodzinny	Rajd	Rowerowy	za	nami!
Za	 nami	 1.	 Rodzinny	 Rajd	 Ro-

werowy	 zorganizowany	 na	 terenie	
Gminy	Brenna,	a	konkretnie	w	Gór-
kach	 Małych	 i	Wielkich,	 bo	 właśnie	
na	 terenie	 tych	 miejscowości	 prze-
biegała	 7	 km	 trasa	 rajdu.	 	 Wspo-
mnianą	trasę,	w	sobotę	17	czerwca	
2017	 r.,	 	 pokonało	 41	 śmiałków,	 co	
jak	 na	 dość	 niesprzyjające	 warunki	
atmosferyczne	 i	 premierową	 edy-
cję	 imprezy,	stanowiło	sporą	grupę	
rowerzystów.	 Biuro	 wspomniane-
go	 rajdu	 znajdowało	 się	 na	 parkin-
gu	 przy	 Przedszkolu	 Publicznym	
w	 Górkach	 Małych,	 gdzie	 można	
było	 odebrać	 numer	 startowy,	 pa-
miątkową	 chustę	 wielofunkcyjną,	
przygotowaną	specjalnie	na	tę	oka-

zję,	 a	 także	 dokonać	 zapisu,	 jeżeli	
wcześniej	 nie	 dokonało	 się	 zgło-
szenia	drogą	elektroniczną.	Przyby-
łych	na	 rajd	śmiałków	gorąco	przy-
witał	 Wójt	 Gminy	 Brenna	 –	 Jerzy	
Pilch,	 który	 wyraźnie	 zaznaczył	 że	
uczestnicy	 rowerowej	 przejażdżki	
na	 stałe	 wpiszą	 się	 na	 karty	 histo-
rii	organizowanego	po	raz	pierwszy	
na	 terenie	 gminy	 rajdu.	 Po	 krótkiej	
przemowie	 Wójta	 i	 odprawie	 tech-
nicznej	 grupa	 rowerzystów	 wyru-
szyła	 na	 trasę.	 Po	 wspólnej	 prze-
jażdżce	 rowerzyści	 zameldowali	
się	ponownie	w	biurze	rajdu,	gdzie	
otrzymali	 opaski	 odblaskowe,	 bę-
dące	 częścią	 kampanii	 pn.	 „Gmina	
Brenna	świeci	przykładem”,	mającej	

na	 celu	 uświadomienie	 społeczeń-
stwa	o	tym,	żeby	po	zmroku	zadbać	
o	 swoje	 bezpieczeństwo	 i	 być	 wi-
docznym	 na	 drodze	 poprzez	 cho-
ciażby	umieszczenie	odblaskowych	
elementów	na	odzieży	czy	plecaku.	
Następnie	uczestnicy	rajdu	udali	się	
do	Ośrodka	„Pod	Brandysem”,	gdzie	
po	 wspólnym	 poczęstunku	 mogli	
wziąć	 udział	 w	 zabawach	 i	 zdobyć	
ciekawe	 gadżety	 promujące	 naszą	
gminę.	Również	tam	wręczono	upo-
minki	 najstarszym	 i	 najmłodszym	
uczestnikom	Rodzinnego	Rajdu	Ro-
werowego.

	 	 	 	 	
	 							Krzysztof	Gawlas
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Miesięcznik „Wieści znad Brennicy” można nabyć w  Informacji Turystycznej (ul. Wyzwolenia 77, Brenna, a  także 
w:	 Delikatesach	 Centrum	 (Górki),	 sklepie	 z	 nasionami	 p.	 K.	 Holeksy	 (Górki),	 Kiosku	 „Trafika”	 (Górki),	 Sklepie	 GS	 na	 Buczu	 (Górki),	
Sklepie	 GS	 w  Szpotawicach	 (Górki),	 Sklepie	 „Lewiatan”	 (Brenna	 Skrzyżowanie),	 Sklepie	 GS	 Brenna	 Skrzyżowanie,	
W  Delikatesach	 p.	 Bocka	 (Brenna	 Spalona),	 Sklepie	 GS	 Brenna	 Pinkas,	 Sklepie	 GS	 Brenna	 Leśnica,	 Sklepie	 p.	 Dadok	
(Brenna	 Leśnica),	 FH	 Renata	 Łysek	 (Brenna	 Leśnica),	 Kiosku	 z  prasą	 –	 p.	 J.	 Ćwierzyk,	 (Brenna	 Centrum)	 „Toto	 Lotku”	 –	
p.	 J.	 Madzi,	 (Brenna	 Centrum)	 Kiosku	 p.	 Cz.	 Grenia	 (Brenna	 Bukowa),	 Sklepie	„Kaprys”	 ul.	 Jawornik	 (Brenna),	 Delikatesach	
Centrum	(Brenna	Lachy),	Stacja	paliw	(Górki	Wielkie),	Delikatesy	Centrum	Sojka,	Gminnej	Bibliotece	Publicznej	(Urząd	Gminy,	
II	p.).	Sklepy,	kioski,	pensjonaty	itp.	lokale,	chcące	również	kolportować	„Wieści”,	proszone	są	o kontakt	z redakcją.
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Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej
43-438	Brenna,	ul.	Wyzwolenia	34
tel.	33	853	62	85,	kom.	504	039	392
e-mail:	zbgk@brenna.org.pl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Apteki
43-438	Brenna,	ul.	Wyzwolenia	34a,	tel.	33	8169	736
43-438	Brenna	ul.	Wyzwolenia	77,	tel.	33	853	64	64
43-438	Brenna,	ul.	Wyzwolenia	38b,	tel.	33	8570073
43-436	Górki	Wielkie	ul.	Zalesie	3,	tel.	33	853	92	05
43-436	Górki	Wielkie	ul.	Breńska	2,	tel.	33	858	71	19

Ważne	i	przydatne	numery	telefonów

Wieści znad Brennicy
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