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Pumptrack dla każdego!
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Uwieńczeniem realizacji transgranicznego projektu unijnego, było uroczyste spotkanie w dniu 6
września 2017 r. mieszkańców pogranicza z Polski i Czech na nowopowstałym torze pumptrack w
Brennej przy ulicy Góreckiej 224. Na realizację projektu pn. „Pumptrack dla każdego!” Gmina
Brenna pozyskała środki z EFRR z Funduszu Mikroprojektów Euroregion Śląsk Cieszyński –
Těšínské Slezsko w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 i budżetu
państwa RP. Projekt ten, był wspólnie realizowany przez Gminę Brenna oraz czeską Gminę
Bystrzyca. Dofinansowanie projektu ze środków unijnych wynosi 20.000,00 EUR.
Na spotkanie przybyli goście z Czech: Starosta Gminy Bystrzyca Pan Roman Wróbel wraz z
delegacją z Urzędu Gminy i uczniowie z czeskiej Szkoły Podstawowej z opiekunem Panem
Grzegorzem Łuńskim. Swoją obecnością zaszczycił nas również Dyrektor Biura Stowarzyszenia
Rozwoju i Współpracy Regionalnej "Olza" - Zarządzający Funduszem Mikroprojektów Pan
Bogdan Kasperek. Gminę Brenna reprezentowali Pan Jerzy Pilch -Wójt Gminy Brenna, Pani
Joanna Macura – Skarbnik Gminy Brenna, Pani Halina Gabzdyl-Pilch – Dyrektor Szkoły
Podstawowej, Pani Katarzyna Macura – Dyrektor OPKiS w Brennej oraz Pani Elżbieta Hubczyk,
Bogusław Gruszczyk i Krystian Żylka – przedstawiciele Rady Gminy Brenna. Byli także
Przedstawiciele Fundacji Longboard Kids, a także uczniowie z sąsiadującej z torem pumptrack
Szkoły Podstawowej wraz ze swoimi wychowawcami i opiekunami.
Przecięcia wstęgi dokonali Gospodarze Gminy i obiektu Pan Jerzy Pilch i Pani Halina
Gabzdyl-Pilch oraz zaproszeni goście Pan Roman Wróbel i Pan Bogdan Kasperek.

Podczas spotkania, które miało charakter sportowo-rekreacyjny, każdy mógł skorzystać z nauki
jazdy po torze pumptrack. Zajęcia prowadził Pan Maciej Kucbora – przedstawiciel firmy VELO
PROJEKT. Instruktorzy zademonstrowali pokaz jazdy oraz udzielili szerokiego instruktażu jak
prawidłowo poruszać się po takim torze. Przypominamy, że prawidłowa jazda polega na
poruszaniu się po torze bez pedałowania, tylko za pomocą odpowiednich ruchów ciała tzw.
pompowania. Zwrócono również uwagę, iż niedopuszczalna jest jazda bez kasku ochronnego. Ze
szkolenia skorzystały zarówno dzieci, począwszy od kilkulatków jak i dorośli. Na pamiątkę każdy
uczestnik zajęć otrzymał dyplom udziału.
Dzieci i młodzież mogły korzystać z różnych animacji, przygotowanych Przez Panią Annę Musiołspecjalnie na tę uroczystość. Nie zabrakło toru przeszkód, międzynarodowego przeciągania liny,
malowania twarzy, dmuchania olbrzymich baniek mydlanych, wykonania pamiątkowej
mini-deskorolki, zabaw, konkursów i poczęstunku.
Dziękujemy mediom i wszystkim osobom przybyłym na otwarcie toru pumptrack.
Zapraszamy do korzystania z tego toru. Dojazd od ulicy Góreckiej 224 za boiskiem ORLIK. Tor
jest ogólnodostępny. Obowiązkowy dla każdego korzystającego jest kask rowerowy. Szczegółowe
warunki korzystania określa regulamin, umieszczony na terenie obiektu.
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