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Godni Świynta 
– poradnik kulinar-
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Stosy śmieci wokół Zakładu 

Budżetowego, str. 10

Drodzy Czytelnicy!
Oddając w Państwa ręce ostatni 

w 2018 roku numer „Wieści” witam 
się jednocześnie z obfitymi opada-
mi śniegu, które jednocześnie bu-
dują tę magiczną atmosferę szcze-
gólnie sprzyjającą świątecznym 
przygotowaniom. W tym numerze 
znajdziecie państwo sporo o eko-
logii, która choć idzie do przodu, 
wciąż apeluje do naszych serc, by 

biały śnieg miał szansę jak najdłu-
żej zostać białym. Ponadto oczy-
wiście seria artykułów o tematyce 
świątecznej i moc życzeń. Będzie 
o potrawach wigilijnych, kolędo-
waniu i przewidywaniu pogody na 
następny rok… Mamy też pierwsze 
podsumowania pracy minionego 
roku. Na szczególną uwagę tutaj za-
sługuje tekst o „Złotej Kozicy”, którą 

ponownie zdobył „Dolina Leśnicy 
Bieg o Breńskie Kierpce”.

Życząc na nadchodzące święta 
przede wszystkim spokoju i zgo-
dy, mam jednocześnie nadzieję, że 
wśród wielu świątecznych spotkań 
i obowiązków znajdzie się czas na 
lekturę naszego miesięcznika.

  Anna Musioł
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Szanowni Mieszkańcy Brennej i Górek

Informacje/Wydarzenia

Bardzo odmienna jest grudnio-
wa świąteczna atmosfera od minio-
nego można by określić patriotycz-
nego miesiąca listopada tego roku.  
W czym objawia się grudniowa wy-
jątkowość? - na to pytanie po czę-
ści odpowiada nam nasza pisarka  
z Górek Zofia Kossak w swojej książ-
ce „Rok Polski” „(…)Oczekiwanie 
stanowi istotę grudnia. Oczekiwa-
nie na Gody. Gody to szczególnie 
niecodzienne słowo. Znaczy więcej 
niż biesiada, obchód. To stan szczę-
śliwości. (…) Więc w oczekiwaniu 
Godów śnieży się ziemia, białe pu-
chy wirują w powietrzu. Ludzie da-
lecy od czystości śniegu śpieszą  
w przedświtowym mroku na roraty. 
(...) Czeka świat. Czeka wszelkie stwo-
rzenie. Adventus. (…) Niech otworzy 
się ziemia i zrodzi Zbawiciela. …  
A Słowo stanie się Ciałem.” 

Miesiąc grudzień otwiera święta 
Barbara – patronka wszystkich gór-
ników, spoglądająca na naszą Gmi-
nę z kaplicy na „Płachcioku”. Tuż za 
nią  z niedalekiego Pierśca podąża 
św. Mikołaj, który swoją dobrocią  
i prezentami pragnie obdarować 
cały świat a w szczególności wszyst-
kie grzeczne dzieci. W otoczeniu 
migających światełek i kolorowych, 
świątecznych sklepowych wystaw, 
zbliżamy się do tego najważniej-
szego wigilijnego wieczoru. Niech 
ta polska noc betlejemska, dająca 
tyle radości połączy nas przy stole 
więzami rodzinnej tradycji zwień-
czonej życzliwą wyciągniętą ręką  
z łamiącym się opłatkiem. Grudzień 
to też miesiąc analiz, podsumowań, 
refleksji nad mijającym kolejnym 
rokiem. Kalendarz mój też wypełnia 
się mnogością świątecznych spotkań  
i cieszę się, że będę mógł spotkać się 
z Państwem w poszczególnych zor-
ganizowanych grupach, podzięko-
wać za tegoroczną współpracę i zło-
żyć życzenia na kolejny Nowy Rok. 
W okresie podsumowującym nasze 
działania na wielu płaszczyznach 
staramy się też pamiętać o ludziach, 
którzy z nami współpracowali  
i troszczyli się o budowanie lepsze-
go wizerunku naszej Gminy. Pragnę 
wszystkim za każdy, nawet ten naj-

drobniejszy gest z życzliwości serca 
serdecznie podziękować. Nakładem 
pracy i zaangażowania wielu osób 
możliwe było prowadzenie różnych 
inwestycji. Wspomnę o drogowych - 
powiatowych i gminnych, na których 
przerobiliśmy setki ton masy asfalto-
wej poprawiając komfort poruszania 
się zarówno pieszych jak i całego 
transportu kołowego. W tej kadencji 
wspólnie przerobiliśmy ponad 4500 
płyt drogowych poprawiających wa-
runki dojazdu do górskich posesji. 
Nieustannie koncentrujemy swoje 
wysiłki na inwestycjach sieciowych: 
- powstał 4-kilometrowy wodociąg 
na Leśnicę, wodociąg zasilający bu-
dynki przy ul. Wiązowej i Leśników  
w Brennej, rozpoczęty 11-kilome-
trowy wodociąg w Górkach Wiel-
kich nad kościołem. Realizujemy 
wcześniej przygotowany duży 
projekt sieci kanalizacyjnej w Gór-
kach - obecnie zadanie VI. Mniejsze 
zadania takie jak na ul. Wiejskiej  
w Brennej. Dużo satysfakcji daje mi 
rozpoczęty proces projektowania 
sieci kanalizacyjnej, od lat oczeki-
wanej przez mieszkańców zamiesz-
kujących „Kormany”, od Spalonej  
w górę do połączenia z istniejącą 
instalacją sieciową w okolicach sta-
cji benzynowej. Na uwagę zasługują 
zrealizowane szeroko pojęte inwe-
stycje oświatowe w formie rozbudo-
wy czy termomodernizacji obiektów 
szkolno-przedszkolnych. Trudnym 
zadaniem były remonty adaptacyjne  
w budynkach oświatowych, które 
musieliśmy przystosować i prze-
prowadzić równolegle z procesem 
wdrażania trudnej reformy oświato-
wej. Szanowni czytelnicy w króciut-
kim fragmencie zasygnalizowałem  
kilka inwestycji technicznych. Pro-
ponuję z racji nastroju świątecznego 
abyśmy przeszli do lżejszych tema-
tów. Tak się też składa, że w ostatnim 
czasie wielkim zainteresowaniem 
cieszy się Beskidzki Dom Zielin „Przy-
tulia” – jedyny taki Dom w Polsce.  
To wyjątkowe miejsce, które promu-
jemy w kraju i poza jego granicami 
prezentując potencjał zasobów na-
turalnych Beskidu Śląskiego na ob-
szarze pomiędzy Brenną a Bystrzycą 

po stronie Czeskiej. Razem tworzy-
my wizytówkę ukazującą tematykę 
ludowości i dawnych obyczajów. 
„Przytulia” z całym nowoczesnym 
bogactwem interaktywnej wystawy 
oraz wiedzy merytorycznej z zakresu 
przyrodniczych dziedzin nauki, zio-
łolecznictwa i ludowych obyczajów, 
w niezwykły sposób łączy tradycję  
z nowoczesnością. Ukazuje jak kształ-
towało się życie naszych przodków 
w ścisłym kontakcie z bogactwem 
otaczających roślin odgrywających 
niezwykle ważną rolę w codzien-
nym życiu Górali Beskidzkich. Warto 
wspomnieć, że jednym z owoców 
tego wspólnego projektu jest pro-
dukt „Brenna Ziołami Pachnąca”,  
z możliwością degustacji ziołowych 
herbat jak i specjalnie przygotowa-
nych dań promujących zioła w zesta-
wach kulinarnych. To oferta naszych 
lokalnych restauracji i kawiarni.  
O wspomnianej „Przytulii” można 
opowiadać i pisać wiele, jednak naj-
lepiej ją odwiedzić doceniając w ten 
sposób w pełni jej walory. Kończąc 
powyższym zaproszeniem pragnę 
pozostać z Państwem wczytując się 
w pozostałe teksty tego grudniowe-
go, świątecznego wydania. 

Do Siego Roku.   

Wójt Gminy Brenna 

Jerzy Pilch

* Zofia Kossak, Rok Polski, Wydawnictwo 
Warszawa PAX, rok 1958, str. 159-160
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Życzenia Świąteczne

Szanowni Państwo !

Zbliżamy się do tego najważniejszego 
wigilijnego wieczoru. 

Niech ta polska noc betlejemska, 
dająca tyle radości połączy nas przy stole więzami 

rodzinnej tradycji zwieńczonej życzliwą.
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia 
pragnę złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia, 

spełnienia wszystkich marzeń 
oraz realizacji najskrytszych pragnień.

Niech ten Nowy 2019 Rok obdarzy Was zdrowiem, 
miłością i pokojem.  

Do Siego Roku!!!      
    Jerzy Pilch

 
  Wójt Gminy Brenna
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Kolejne dofinansowanie na rozbudowę sieci  

wodociągowej w Gminie Brenna

Gmina Brenna w dniu 
07.11.2018r. podpisała z Wojewódz-
kim Funduszem Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki w Katowicach  
umowę o dofinansowanie w formie 
pożyczki umarzalnej na zadanie pn. 
„Rozbudowa sieci wodociągowej 
w Gminie Brenna – Górki Wielkie, 
Brenna Leśnica”. Wysokość pożycz-
ki wynosi 2.814.932,46 zł. Ponadto, 
na tę inwestycję Gmina pozyska-
ła również środki w formie dotacji  
z Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Śląskiego 
na lata 2014-2020 w wysokości 
4.393.245,29 zł.

Zadanie polega na wykonaniu 
inwestycji pn. Rozbudowa sieci 
wodociągowej na terenie Gminy 
Brenna poprzez budowę wodocią-
gu w Brennej Leśnicy oraz w Gór-
kach Wielkich – Etap III (Wymoliny, 
Parszywiny, Zebrzydka), zgodnie 
z projektem budowlano - wyko-
nawczym, specyfikacją techniczną 
wykonania i odbioru robót opraco-
wanymi przez firmę GEOKART – IN-
TERNATIONAL Sp. z o.o. z Rzeszowa. 

Wykonawstwo robót prowadzo-
ne jest przez Firmę HYDRO-INSTAL 
Zakład Instalacji Sanitarnych Ho-

ma-Homa, s.j. z Mazańcowic w za-
kresie budowy wodociągu w Bren-
nej Leśnicy.

Zakres rzeczowy zadania obej-
muje wybudowanie sieci wodo-
ciągowej w Brennej Leśnicy ok. 
3,46 km, przyłącza wodociągowe 
ok. 0,4 km – 28 sztuk przyłączy 
oraz budowę hydroforni ze zbior-
nikiem wody o pojemności V=20 
m3. Źródłem zasilania jest istnieją-
cy wodociąg PE 110mm w rejonie 
Ośrodka Zdrowia w Brennej Leśni-
cy. W ramach inwestycji zaplanowa-
no również doprowadzenie wody 
do istniejącego zbiornika przy  
ul. Trowniki.

Z kolei prace przy budowie wo-
dociągu w Górkach Wielkich wy-
konuje Firma KAN-EKO sp. z o.o.  
z Ustronia.

Zakres rzeczowy zadania obej-
muje wybudowanie sieci wodo-
ciągowej w Górkach Wielkich  
o długości ok. 10,7 km, przyłą-
cza wodociągowe o długości ok. 5 
km – 236 sztuk przyłączy, budowę 
hydroforni dolnej z zbiornikiem 
wody o pojemności V=2x25m3 przy  
ul. Olszyna oraz budowę hydro-
forni górnej z zbiornikiem wody  

o pojemności V=2x50m3 przy  
ul. Pod Zebrzydkę. Źródłem zasila-
nia będzie istniejący wodociąg PE 
140mm w rejonie Zespołu Szkół Pu-
blicznych przy ul. Bielskiej w Gór-
kach Wielkich.

Sieć oprócz zaopatrzenia  
w wodę do celów socjalno-byto-
wych spełniać będzie również rolę 
przeciwpożarową. Ogółem długość 
wybudowanej sieci wodociągowej 
(Brenna Leśnica i Górki Wielkie) wy-
nosić będzie ok. 18 km.

  UG Brenna
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Zakończone remonty dróg gminnych 
w Gminie Brenna

W październiku, listopadzie  
i grudniu dokonano odbioru końco-
wego robót związanych z remonta-
mi dróg gminnych w Brennej, Gór-
kach Małych i Górkach Wielkich.

W ramach przeprowadzonych 
robót, zrealizowano pięć remon-
tów:

1. Remont nawierzchni dro-
gi gminnej ul. Łączka w Górkach 
Małych

Remont drogi polegał na wyko-
naniu nawierzchni z asfaltobetonu. 
Wykonano odcinek drogi o długości 
710 mb i szerokości 3,00 m. Wartość 
robót budowlanych wyniosła brut-
to 322.798,56 zł. Roboty związane 
z remontem ul. Łączka w Górkach 
Małych, wykonano z dofinansowa-
niem, z budżetu państwa przezna-
czonym na usuwanie skutków klęsk 
żywiołowych. Wysokość wsparcia 
to 258.238,00 zł. Roboty wykonywa-
ła firma Marek Kunz >DROMOST<  
z Brennej.

2. Remont nawierzchni drogi 
gminnej ul. Olszyna w Górkach 
Wielkich

Remont drogi polegał na wyko-
naniu nawierzchni z asfaltobetonu. 
Wykonano odcinek drogi o długo-
ści 653 mb i szerokości 3,50 do 4,00 
m. Wartość robót budowlanych wy-

niosła brutto 377.770,00 zł. Roboty 
związane z remontem ul. Olszyna  
w Górkach Wielkich, wykonano  
z dofinansowaniem z budżetu pań-
stwa przeznaczonym na usuwanie 
skutków klęsk żywiołowych. Wy-
sokość wsparcia to 258.192,00 zł. 
Roboty wykonywała firma KAMRAT 
mgr inż. Dawid Sojka z Studzionki.  

3. Remont nawierzchni drogi 
gminnej ul. Dzielowy w Górkach 
Wielkich

Remont drogi polegał na wyko-
naniu nawierzchni z asfaltobetonu. 
Wykonano odcinek drogi o długości 
415 mb i szerokości 3,00 m. Wartość 
robót budowlanych wyniosła brut-
to 182.631,38 zł. Roboty wykonywa-
ła firma Marek Kunz >DROMOST<  
z Brennej.

4. Remont nawierzchni dro-
gi gminnej ul. Franciszka Żerdki  
w Górkach Wielkich

Remont drogi polegał na wyko-
naniu nawierzchni z asfaltobetonu 
oraz 13 szt. zjazdów na posesje. Wy-
konano odcinek drogi o długości 290 
mb i szerokości ok. 3,00 m. Wartość 
robót budowlanych wyniosła brut-
to 129.753,19 zł. Roboty wykonywa-
ła firma Marek Kunz >DROMOST<  
z Brennej.

5. Remont nawierzchni drogi 
gminnej ul. Kobyla w Brennej

Remont drogi polegał na wyko-
naniu nawierzchni z asfaltobeto-
nu oraz 3 szt. zjazdów na posesje. 
Początek remontowanego odcinka 
znajdował się od drogi powiatowej 
Brenna - Leśnica w kierunku budyn-
ku nr 9 do nawierzchni z płyt JOMB, 
na odcinku 189 metrów. Wartość 
robót budowlanych wyniosła brut-
to 79.386,09 zł. Roboty wykonywa-
ła firma Marek Kunz >DROMOST<  
z Brennej.
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Stawki podatków i opłat obowiązujące w 2019 roku
Na ostatniej sesji Rada Gminy 

Brenna podjęła uchwały dotyczące 
podatków i opłat, które wejdą w ży-
cie z dniem 1 stycznia 2019 rok. Od 
nowego roku obowiązywać będą 
nowe wzory formularzy informacji  
i deklaracji na podatek od nieru-
chomości, rolny i leśny oraz opła-
ty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. Stawki podatku od 
nieruchomości uległy zmianie, i tak 
za powierzchnię użytkową budyn-
ków mieszkalnych będzie wynosić 
0,79 zł/m2, a budynków związanych  
z prowadzeniem działalności go-
spodarczej – 21,61 zł/m2. Stawka za 
grunty pozostałe, czyli m.in.  grunty 
sklasyfikowane jako tereny miesz-
kaniowe wyniesie 0,30 zł/m2, nato-
miast grunty zajęte na prowadze-
nie działalności gospodarczej będą 
opodatkowane stawką w wysokości 
0,93 zł/m2. 

Od stycznia obowiązywać będą 
również nowe stawki opłaty za 
gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi ponoszone przez właści-
cieli nieruchomości zamieszkałych. 
Za odpady zbierane i oddawane  
w sposób selektywny opłata wyno-

sić będzie 15,50 zł miesięcznie od 
osoby zamieszkującej daną nieru-
chomość. Stawka wyższa, tj. za od-
pady zbierane i oddawane w spo-
sób nieselektywny wyniesie 25,00 
zł miesięcznie od osoby zamieszku-
jącej daną nieruchomość. 

Określając wysokość stawki 
opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi Rada Gminy 
musi wziąć pod uwagę wysokość 
kosztów ponoszonych przez gminę 
na funkcjonowanie systemu gospo-
darki odpadami komunalnymi, do 
których należą:

1. odbieranie, transport, zbiera-
nie, odzysk i unieszkodliwianie od-
padów komunalnych;

2. tworzenie i utrzymanie punk-
tu selektywnego zbierania odpa-
dów komunalnych;

3. obsługa administracyjna tego 
systemu;

4. edukacja ekologiczna w za-
kresie prawidłowego postępowania 
z odpadami komunalnymi.

W przetargu dot. odbierania, 
transportu, zbierania, odzysku  
i unieszkodliwiania odpadów ko-
munalnych zmieszanych najniższą 

stawkę zaoferowała firma P.H.U. 
Operatus, która wynosi 10,82 zł 
miesięcznie na 1 mieszkańca. Od-
bieranie, transport, zbieranie, od-
zysk i unieszkodliwianie odpadów 
komunalnych takich jak szkło, pa-
pier, tworzywa sztuczne itp. przez 
Zakład Budżetowy Gospodarki 
Komunalnej wyniesie 2,25 zł mie-
sięcznie na 1 mieszkańca. Ponadto 
tworzenie i utrzymanie punktów 
selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych to koszty w wysoko-
ści 1,38 zł miesięcznie na 1 miesz-
kańca, a obsługa administracyjna 
– 1,05 zł miesięcznie na 1 mieszkań-
ca. 

Rada Gminy Brenna uchwaliła 
także stawkę opłaty za posiadanie 
psa oraz formularz informacji, któ-
rą zobowiązani będą złożyć właści-
ciele psów. Stawka opłaty wyniesie 
35,00 zł rocznie od posiadanego 
psa i płatna będzie w kasie Urzędu 
lub na konto bankowe do dnia 30 
kwietnia danego roku bez wezwa-
nia. 

  UG Brenna

Wyróżnienie w Bystrzycy
W dniu 13 grudnia 2018 roku 

w budynku MUS-IC w czeskiej By-
strzycy odbyło się uroczyste spo-
tkanie władz samorządowych 
Gminy Bystrzyca z organizacjami  
i przedsiębiorcami tam działają-
cymi. Spotkanie „Gmina Bystrzyca 
dziękuje” miało na celu podsumo-
wanie mijającego roku kalenda-
rzowego i zapoznanie zebranych 
z planami na przyszłość. W trakcie 
spotkania dziękowano osobą, które 
swoją pracą i dokonaniami przyczy-
niły się do kształtowania wizerunku 
Bystrzycy i całego regionu. Wśród 
osób wyróżnionych znalazł się Wójt 
gminy Brenna Pan Jerzy Pilch, który 
w swoim wystąpieniu przypomniał 
początki współpracy pomiędzy 
gminami, a także zwrócił uwagi na 

osiągnięte w wyniku partnerstwa 
rezultaty. Wymiernym efektem tych 
działań jest powstała w naszych 
gminach infrastruktura sportowa, 
a także zmodernizowane obiekty 

bystrzyckiego MUS-IC i breńskiej 
„Przytuli”. Najcenniejsze jest jednak 
to, że u naszego Partnera czujemy 
się jak w domu.

  UG Brenna
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Przyjęto „Programu współpracy Gminy Brenna  
z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok”

Na sesji 30 listopada br. Rada 
Gminy przyjęła uchwałę nr II/9/18  
w sprawie przyjęcia Programu 
współpracy Gminy Brenna z orga-
nizacjami pozarządowymi na 2019 
rok.

Program współpracy jest ele-
mentem lokalnego systemu szero-
ko rozumianej polityki społecznej, 
realizowanej przez Gminę. Program 
określa zasady oraz formy współ-
pracy Gminy z organizacjami poza-
rządowymi prowadzącymi działal-
ność pożytku publicznego na rzecz 
Gminy Brenna i jej mieszkańców.

Współdziałanie Gminy z organi-
zacjami pozarządowymi obejmuje 
współpracę o charakterze finan-
sowym i pozafinansowym. Współ-
praca finansowa realizowana jest 
poprzez zlecanie organizacjom 
pozarządowym zadań publicznych  
i udzielanie dotacji na ich realizację.

Finansowanie zadań odbywa się 
w ramach Budżetu Gminy na rok 
2019. Wysokość środków zaplano-
wanych na realizację programu wy-
nosi 67.000,- zł.

W 2019 roku zaproponowano do 
realizacji zadania z zakresu kultury, 
sztuki, ochrony dóbr kultury i dzie-
dzictwa narodowego, polegające 
na:

a) wydawaniu niekomercyjnych 
publikacji poświęconych tradycji, 
kulturze oraz historii gminy,

b) organizowaniu imprez kultu-
ralnych, w tym również z udziałem 
miejscowych zespołów regional-

nych
c) kultywujących miejscową tra-

dycję,
d) organizowaniu szkoleń, 

warsztatów, konkursów, konferen-
cji, spotkań, prelekcji i prezentacji 
w celu

e) popularyzowania lokalnej kul-
tury i tradycji,

f ) organizowaniu imprez kul-
turalnych popularyzujących życie  
i twórczość Zofii Kossak,

g) organizowaniu wystaw do-
robku gminnych artystów i pisarzy,

h) prowadzeniu zespołów regio-
nalnych i orkiestr,

i) organizowaniu zajęć z ręko-
dzielnictwa,

j) upowszechnianiu kultury na 
terenie gminy poprzez edukację 
kulturalną dzieci, młodzieży i doro-
słych,

k) wspieraniu artystycznej twór-
czości amatorskiej. 

Na ten cel zarezerwowano w bu-
dżecie 27.000,- zł

Na zadania realizowane w ob-
szarze przeciwdziałania uzależ-
nieniom i patologiom społecznym 
zaplanowano 35.000,- zł. Zadania 
te powinny polegać na organizacji 
i prowadzeniu świetlic dla dzieci  
i młodzieży oraz na organizacji wy-
poczynku letniego dla dzieci i mło-
dzieży.

Zadania realizowane z zakresu 
ekologii i ochrony zwierząt oraz 
ochrony dziedzictwa przyrodnicze-
go powinny polegać w szczególno-

ści na:
a) działaniach informacyjnych 

i edukacyjnych skierowanych do 
mieszkańców w zakresie ochrony 
przyrody ożywionej i nieożywionej,

b) działaniach edukacyjnych 
skierowanych do mieszkańców 
w zakresie ochrony powietrza, ze 
szczególnym uwzględnieniem ni-
skiej emisji,

c) działaniach dotyczących 
ochrony zagrożonych gatunków ro-
ślin i zwierząt,

d) działalności wydawniczej pro-
mującej walory przyrodnicze tere-
nów chronionych i proponowanych 
do ochrony w Gminie Brenna.

Na realizację powyższych zadań 
zaplanowano w budżecie kwotę 
5.000,- zł.

Zlecanie realizacji zadań pu-
blicznych gminy organizacjom po-
zarządowym obejmuje w pierwszej 
kolejności te zadania, które pro-
gram określa, jako zadania priory-
tetowe i odbywa się po przeprowa-
dzeniu otwartego konkursu ofert. 
Otwarty konkurs ofert jest ogłasza-
ny przez Wójta i przeprowadzany  
w oparciu o przepisy ustawy  
o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie. Wójt może także 
zlecić realizację zadania publicznego  
z pominięciem otwartego konkursu 
ofert, czyli na wniosek organizacji 
pozarządowej,  w formie tzw. „ma-
łych grantów”. 

  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

10gr/szt. netto – wkładki, ulotki do gazety
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Czy współpraca się opłaca? 

Konferencja dotycząca współpracy transgranicznej
6 grudnia br. w Cieszynie od-

była się polsko-czeska konferencja 
pn. „Czy współpraca się opłaca?”, 
poświęcona unijnemu programowi 
Interreg V-A Republika Czeska - Pol-
ska, którą zorganizował Regionalny 
Punkt Kontaktowy w województwie 
śląskim we współpracy z Euroregio-
nem Śląsk Cieszyński i Regionalnym 
Punktem Kontaktowym w Kraju Mo-
rawskośląskim.

Konferencja była okazją do za-
prezentowania m.in. efektów reali-
zowanych projektów, współpracy 
partnerów, promocji Interreg V-A 
RCz-PL, postępów we wdrażaniu 
Programu oraz przedstawieniu in-
formacji o przyszłości czesko-pol-
skiego programu współpracy trans-
granicznej.

Gmina Brenna promowała efek-
ty współpracy transgranicznej 
poprzez prezentację projektu „Be-
skid Śląski – wspólne dziedzictwo”, 
który w ramach programu Inter-
reg V-A Republika Czeska – Polska 
otrzymał dofinansowanie w wyso-
kości 1.438.883,24 euro. Realizacja 
projektu rozpoczęła się w styczniu 
2017r., a jego zakończenie zaplano-
wano na grudzień 2018r. W ramach 
projektu, i pozyskanego wsparcia  
z Unii Europejskiej, przeprowa-
dzono kompleksową rewitalizację 

Domu Katolicko-Ludowego, który 
obecnie funkcjonuje jako Beskidz-
ki Dom Zielin „Przytulia”, natomiast 
po stronie czeskiej – budynku kina, 
które teraz działa  jako centrum kul-
tury i informacji „MUZ-IC”.

W ramach działań projektowych 
zrealizowano zarówno w Brennej, 
jak i Bystrzycy wystawy stałe, które 
są dostępne w Przytulii i MUZ-ICu, 
a także szereg wydarzeń towa-
rzyszących np. warsztaty tanecz-
ne, wystawy tematyczne, prelek-
cje. Ważnym elementem projektu  
i polsko-czeskiej współpracy była 
realizacja zadań promocyjnych 
i informacyjnych. Powstało sze-
reg ciekawych materiałów, w tym 
przewodnik, mapa i aplikacja, kil-
ka filmów promocyjnych, a także 
wydawnictwo książkowe – Zielnik 

Beskidzki. Całość działań projek-
towych uzupełniła turystyczna gra 
przełajowa oraz zbudowany na niej 
program lojalnościowy „Polsko-cze-
skie wyprawy”.

Realizacja partnerskiego projek-
tu umożliwiła utworzenie wspól-
nego produktu turystycznego pro-
mującego dziedzictwo Beskidu 
Śląskiego. Podjęte razem z Gminą 
Bystrzyca działania, będą kontynu-
owane w kolejnych latach współ-
pracy transgranicznej.

Zapraszamy do odwiedzenia Be-
skidzkiego Dom Zielin „Przytulia”  
w Brennej oraz MUZ-ICu w Bystrzy-
cy, a także śledzenia informacji  
o pojawiających się wydarzeniach 
na fanpage’ach obu instytucji.

  UG Brenna

Akcja zima 2018/2019
W nadchodzącym sezonie zimo-

wym za utrzymanie dróg gminnych 
odpowiadać będzie firma wyłonio-
na w przetargu nieograniczonym – 
DRO-MOST Marek Kunz z Brennej.

Za zimowe utrzymanie dróg po-
wiatowych w granicach administra-
cyjnych gminy na zlecenie Powia-
towego Zarządu Dróg Publicznych  
w Cieszynie odpowiadać będzie fir-
ma Dro–Most Marek Kunz.

Drogi powiatowe to:
2600 S Grodziec – Górki: ul. Biel-

ska w Górkach Wielkich,

2601 S Górki – Nałęże: ul. Szpo-
tawicka w Górkach Wielkich,

2602 S Skoczów – Brenna:  
ul. Z. Kossak i Breńska w Górkach 
Wielkich oraz Górecka, Wyzwolenia 
i Bukowa w Brennej,

2603 S Brenna – Leśnica: ul. Le-
śnica w Brennej,

2604 S Nierodzim – Brenna:  
ul. Lipowska w Brennej i Górkach 
Małych.
Kontakt w spawie odśnieżania: 
Waldemar Ornowski – koordyno-
wanie wszelkich działań ze strony 

Urzędu Gminy Brenna związanych 
z zimowym utrzymaniem dróg – nr 
telefonu 698 675 272 lub 33 853 62 
22 wew. 222 Urząd Gminy Brenna 
ul. Wyzwolenia 77 Brenna biuro nr 
30 (II piętro).

Firma “DRO-MOST” Marek 
Kunz – główny wykonawca odpo-
wiedzialny za zimowe utrzymanie 
dróg na terenie gminy Brenna – 
nr telefonu 33 853 62 46, 606 207 
593

  UG Brenna
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Stosy śmieci wokół Zakładu Budżetowego
Zakład Budżetowy Gospodarki 

Komunalnej w ramach gminnego 
systemu odbioru odpadów komu-
nalnych prowadzi Punkt Selektyw-
nego Zbierania Odpadów Komunal-
nych. Do punktu mogą przywozić  
odpady osoby, które złożyły w Urzę-
dzie Gminy w Brennej deklaracje  
o wysokości opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi, 
czyli Mieszkańcy Gminy. PSZOK 
przyjmuje: 

• przeterminowane leki i chemi-
kalia, 

• zużyte baterie i akumulatory, 
• zużyty sprzęt elektryczny  

i elektroniczny, 
• meble i inny sprzęt wielkoga-

barytowy, 
• zużyte opony, 
• odpady zbierane w sposób se-

lektywny, w tym odpady z papieru, 
metalu, tworzyw sztucznych i szkła,

• odpady opakowaniowe, w tym 
opakowania wielomateriałowe,

• odpady zielone,
• odpady komunalne ulegające 

biodegradacji, w tym odpady opa-
kowaniowe ulegające biodegrada-
cji,

• odpady budowlane i rozbiórko-
we, stanowiące odpady komunalne

PSZOK jest czynny od ponie-
działku do piątku w godzinach 7.00 
do 14.00 oraz w każdą pierwszą 
sobotę miesiąca w godzinach 7.00 
do 13.00. Niestety częstą praktyką 
jest podrzucanie odpadów, często 
zmieszanych, których PSZOK nie 
przyjmuje, na parkingu przed bu-
dynkiem,  poza godzinami otwarcia 
punktu, podczas gdy brama wjaz-
dowa do ZBGK jest zamknięta. Po-

woduje to ogromny bałagan i szpe-
ci wjazd do centrum Brennej. 

Kolejnym problemem jest zwo-
żenie odpadów biodegradowal-
nych na skwer za ZBGK. Właśnie ten 
skwer został w ostatnim czasie upo-
rządkowany, zaś dostęp  do niego 
ograniczony łańcuchem z tablicz-
kami informacyjnymi. Niestety po 
weekendzie listopadowym łańcuch 
został zerwany i skradziony. 

Problem zwożenia odpadów 
zmieszanych dotyczy też nieru-
chomości niezamieszkałych, czyli 
domków letniskowych, campingów 
i firm. Zgodnie z ustawą o utrzyma-
niu czystości i porządku w gminach 
właściciel takiej nieruchomości ma 
obowiązek posiadania umowy na 
odbiór odpadów komunalnych oraz 
potwierdzeń w postaci faktury lub 
rachunków za wywóz odpadów. 
Odpady z tych nieruchomości mają 

być odbierane zgodnie z zapisa-
mi umowy lub zgodnie z harmo-
nogramem wywozu danej firmy. 
Większość mieszkańców stosuje się 
zawartej umowy, wystawiając od-
pady przed posesję we właściwych 
terminach. Zdarzają się jednak 
przypadki wyrzucania worków ze 
śmieciami do przydrożnych koszy 
(przeznaczonych na drobne odpa-
dy) oraz podrzucania śmieci pod 
Zakład Budżetowy. Problem nasila 
się w okresach letnich, zimowych 
oraz po słonecznych weekendach, 
kiedy to odnotowuje się duży ruch 
turystyczny. Właściciele tzw. „dru-
gich domów” i campingów pozby-
wają się swoich śmieci podrzuca-
jąc je wszędzie. Jest to niezgodne  
z prawem i szpeci całą naszą gminę. 

Przypominamy, że zgodnie  
z art. 145 ustawy kodeks  wykro-
czeń za zanieczyszczanie lub za-
śmiecanie miejsc publicznych gro-
zi kara grzywny do 500 zł, dlatego  
w przypadku zaobserwowania ta-
kiego zachowania powinniśmy to 
zgłosić Policji. W tym celu Wójt 
Gminy Brenna spotkał się z Komen-
dantem Policji w Skoczowie, każ-
dorazowy przypadek porzucania 
śmieci będzie zgłaszany do Policji.   

  UG Brenna
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Harmonogram wywozu śmieci na rok 2019
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Urząd Gminy będzie nieczynny
Uprzejmie informujemy, że w dniu 24.12.2018r. Urząd Gminy w Brennej będzie nieczynny.

Nieczynne będą również jednostki organizacyjne: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Ośrodek Promocji, 
Kultury i Sportu, Zakład Budżetowy oraz Biblioteki.

Za powstałe niedogodności wszystkich zainteresowanych serdecznie przepraszamy.
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Odpady biodegradowalne

Dofinansowanie do usuwania azbestu
Zakończono rozliczanie przy-

znanych dotacji na realizację przed-
sięwzięć związanych z usunięciem 
wyrobów azbestowych z terenu 
Gminy Brenna. W roku 2018 tylko  
z 10 nieruchomości, właściciele 
ubiegali się o udzielenie dotacji 
na demontaż, transport i utylizację 
materiałów zawierających azbest. 
Ośmiu inwestorów rozliczyło do-
tacje w wymaganym terminie, tj. 
do 31 października br. Ze środków 
Budżetu Gminy Brenna wypłacono 
łącznie kwotę 7 971,27 zł. 

Jeśli azbest nadal znajduje się 
na elewacji lub na dachu budyn-
ku mieszkalnego/gospodarczego, 
można ubiegać się o uzyskanie do-
tacji na demontaż, transport i uty-
lizację azbestu w wysokości 60% 
kosztów kwalifikowanych, lecz nie 
więcej niż 3 000,00 zł. Warunkiem 
jest tu usunięcie azbestu z całego 
obiektu budowlanego, czyli jeśli 
azbest znajduje się na dachu i na 

elewacji budynku - to trzeba usunąć 
wszystko.  Wniosek o udzielenie do-
tacji na realizację przedsięwzięcia 
związanego z usunięciem wyrobów 
azbestowych z terenu Gminy Bren-
na znajduje się w zakładce Ochro-
na Środowiska/Azbest lub bezpo-
średnio w Urzędzie Gminy. Nabór 
wniosków jest ciągły, ale decyduje 
kolejność zgłoszeń. Szczegółowe 
informacje można uzyskać w Re-
feracie Ochrony Środowiska, tel. 
33 8536222 wew. 240.

Przypominamy także, że jeśli na-
dal posiada się azbest, to co roku,  
w terminie do 31 stycznia po roku  
w którym azbest był wykorzy-
stywany, istnieje obowiązek 
przedstawienia Wójtowi Gmi-
ny „INFORMACJI O WYROBACH 
ZAWIERAJĄCYCH AZBEST”, któ-
rej wzór również znajduje się 
na stronie internetowej Urzędu  
w z zakładce Ochrona Środowiska/
Azbest (druk można pobrać oso-

biście w pok. 20B w Urzędzie Gmi-
ny).                                                                                                                                           

Wymóg składania informacji 
określa Rozporządzenie Ministra 
Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 
r. w sprawie wymagań w zakresie 
wykorzystywania wyrobów zawie-
rających azbest oraz wykorzysty-
wania i oczyszczania instalacji lub 
urządzeń, w których były lub są wy-
korzystywane wyroby zawierające 
azbest (Dz.U. 2011 Nr 8, poz. 31). 
Pamiętaj by informację wykonać 
w dwóch egzemplarzach – jeden 
złóż w Urzędzie, a drugi pozostaw  
u siebie do czasu sporządzenia 
kolejnej informacji. Tak długo jak 
azbest znajduje się na posesji, tak 
długo Ty musisz co roku taką in-
formację przedstawiać do urzędu, 
więc pozbądź się problemu i usuń 
azbest!

           
  UG Brenna

Z uwagi na rosnące ceny związa-
ne z zagospodarowaniem odpadów 
biodegradowalnych  przypomina-
my, że najprostszym sposobem ich 
ograniczenia jest wprowadzenie 
do swojego ogrodu kompostow-
nika. Nie rozwiąże on wszystkich 
problemów związanych z zago-
spodarowaniem liści lub trawy  
z całego ogrodu, ale może pomóc  
w ograniczeniu odpadów bio,  
w tym odpadów kuchennych, które 
coraz częściej Mieszkańcy wyrzuca-
ją do odpadów zmieszanych, czyli 
tam gdzie nie powinni. 

Na rynku jest wiele firm oferu-
jących gotowe, wykonane z two-
rzyw sztucznych kompostowniki. 
My jednak zachęcamy by stworzyć 
taki kompostownik samodzielnie  
np. z zalegających desek.  Przy jego 
racjonalnym wykorzystaniu, może-
my mieć gotowe podłoże dla roślin. 

Mimo, iż sezon jesienny już za 
nami, pomyślmy o nadchodzącym. 

Kompostownik nie musi zajmować 
znacznej części ogrodu i śmiało 
można go wkomponować w nawet 

najbardziej wypielęgnowany przy-
domowy ogródek. 

   UG Brenna
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Eko dotacje w Gminie Brenna
Zanieczyszczone powietrze  

w wielu miastach, ale także mniej-
szych gminach jest faktem. Najczę-
ściej to spalany w domach węgiel 
odpowiedzialny jest za taki stan 
rzeczy. Mamy jednak nadzieję, 
że niedługo to się zmieni. Przy-
jęta przez Sejmik Województwa 
Śląskiego uchwała antysmogowa  
wprowadziła zakaz spalania węgla 
brunatnego, mułów i flotokoncen-
tratów oraz biomasy o wilgotności 
powyżej 20 procent w budynkach 
mieszkalnych. Wprowadzono rów-
nież zapisy dotyczące obowiązku 
wymiany urządzeń grzewczych  
w okresie najbliższych 10 lat. Jed-
nakże najistotniejsze znaczenie 
ma to, że zmienia się świadomość 
mieszkańców, którzy coraz większą 
uwagę zwracają na jakość otaczają-
cego ich środowiska, wpływ zanie-
czyszczeń na stan zdrowia, a także 
na komfort życia. 

Z tych to właśnie powodów 
władze wielu miejscowości, w tym 
również Gminy Brenna zdecydo-

wały się na opracowanie specjal-
nych programów adresowanych 
do mieszkańców zainteresowanych 
wymianą ogrzewania węglowego 
na bardziej ekologiczne. W ramach 
realizacji takiego programu w 2018 
roku na terenie gminy dofinanso-
wano 32 wymiany niskowydajnych 
i nieekologicznych kotłów. Miesz-
kańcy decydując się na wymianę 
mogli liczyć na dofinansowanie  
w wysokości 50 procent ponie-
sionych kosztów zakupu i mon-
tażu pieca, jednak nie więcej niż 
4 tys. zł. Z budżetu gminy na ten 
cel wyasygnowano kwotę: 130 tyś. 
zł. Udzielone dotacje pomagają 
mieszkańcom w dostosowaniu się 
do wprowadzanych w tym zakresie 
przepisów prawa. 

Zastanawiając się nad wymianą 
kotła lub pieca powinniśmy wziąć 
pod uwagę, także aspekty związa-
ne z poprawą komfortu życia. Uży-
wanie pieca węglowego jest nie-
zwykle uciążliwe, gdyż w okresie 
grzewczym wymaga codziennego 

zaangażowania osoby zajmującej 
się jego utrzymaniem. Zaopatrze-
nia w węgiel, opróżniania paleniska. 
Utrzymanie czystości w najbliższej 
okolicy jest znacznie utrudnione. 
Nieumiejętne operowanie piecem 
może skutkować ulatnianiem się 
czadu, który jest śmiertelnie trują-
cy. Stężenie szkodliwych substan-
cji wpływa również niekorzystnie 
na stan zdrowia. Wymiana kotła 
nie tylko ograniczy do minimum 
ilość wizyt w kotłowni, ale wpłynie 
również na poprawę efektywności 
spalania, zmniejszy  lub wyelimi-
nuje ilość popiołu, a także popra-
wi stan spalin wydobywających się  
z komina. Dlatego też dbając o stan 
środowiska i komfort mieszkańców, 
Gmina Brenna w kolejnych latach 
kontynuowała będzie realizację 
programu gospodarki niskoemisyj-
nej udzielając kolejnych dotacji na 
wymiany źródeł ciepła.

  UG Brenna
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Projekt: Dobry start w edukację!

„Dobry start w edukację!” to 
projekt, na który Gmina Brenna  
w czerwcu br. pozyskała dofinanso-
wanie ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Ślą-
skiego na lata 2014-2020. 

Dzięki otrzymanemu dofinan-
sowaniu, oprócz nowego placu za-
baw, możliwa jest realizacja zajęć 
dodatkowych dla dzieci z dwóch 
oddziałów przedszkolnych działa-
jących w Szkole Podstawowej nr  
1w Brennej, przy ul. Góreckiej 224.

W listopadzie br. rozpoczęły się 
pierwsze zajęcia dla dzieci z do-
goterapii oraz arteterapii. Podczas 
zajęć z psem dzieci poznają jego 
różne potrzeby i związane z nimi 
obowiązki, uczą się być odpowie-
dzialnym właścicielem psa. Dodat-
kowo poznają zasady prawidłowe-
go zachowania w obecności psa,  
a także zawody w jakich pies odgry-
wa bardzo ważną rolę. Cześć zajęć 
przeznaczona jest na zabiegi pie-
lęgnacyjne oraz wykonanie obroży 
lub laurki dla pieska. Zajęcia będą 

realizowane do czerwca 2019r.
Natomiast zajęcia z zakresu ar-

teterapii będą przede wszystkim 
wspierały rozwój sprawności rąk 
oraz wzmocnienie mięśni dłoni  
i palców, ponadto wpłyną na po-
prawę koncentracji uwagi i koor-
dynacji wzrokowo-ruchowej. Nie-
odzownym efektem takich zajęć 
jest również rozwój wyobraźni 
twórczej i umiejętności współdzia-
łania w grupie. W ramach artetera-
pii przeprowadzone będą  również 
zajęcia ceramiczne uwzględniające 

wykonanie różnorodnych prac ce-
ramicznych np.: figurek Mikołaja, 
aniołka lub baranka, czy też naczyń 
użytkowych tj. wazoników, świecz-
ników lub miseczek. Zajęcia z arte-
terapii, podobnie jak z dogoterapii, 
potrwają do czerwca 2019r.

W listopadzie rozpoczęły zaję-
cia również nauczycielki wychowa-
nia przedszkolnego. Zaplanowane  
w ramach projektu szkolenia umoż-
liwią wzbogacenie warsztatu pra-
cy nauczycieli, a także pozwolą na 
rozwój kompetencji w zakresie pe-
dagogiki specjalnej. Pierwsze zaję-
cia odbyły się 17 i 18 listopada br.,  
a dotyczyły wykorzystania literatu-
ry, muzyki, plastyki i ruchu, a także 
form teatralnych w pracy dydak-
tycznej. Dodatkowo szkolenie ma 
na celu przybliżenie umiejętności 
odkrywania i doświadczania świata 
żywiołów, budowania pozytywnych 
kontaktów z przyrodą oraz kształ-
towania szacunku wobec natury  
u dzieci. 

Informacje o projekcie, w tym 
galeria zdjęć dostępne są na stronie 
Urzędu Gminy Brenna, w zakładce 
Środki zewnętrzne.

  UG Brenna
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Poznaj instruktorów „Bazy Talentów” OPKiS
Joanna Konieczny – tysiąc technik

W pewnym wieku plastyka jest 
jedną z ulubionych lekcji, jakie 
mamy w szkole. Nie tylko dlate-
go, że można na niej się rozwijać  
i robi niezwykłe, piękne, kreatywne 
rzeczy, ale tez dlatego, że jest wy-
tchnieniem od silnego, intelektual-
nego skupienia, które jest od dzieci 
wymagane na przedmiotach bar-
dziej ścisłych. Dobrze prowadzo-
ne zajęcia sprawiają, że pociechy 
mają szansę odkryć w sobie dar do 
różnych manualnych prac. Jest to 
też doskonała forma terapii, która  
w ostatnim czasie pod nazwą arte-
terapii zyskuje sobie coraz szersze 
grono zwolenników. A dobry na-
uczyciel nie wymusza doskonało-
ści. Pozwala dzieciom tworzyć tak, 
jak lubią i potrafią. I właśnie taką 
dobra nauczycielką jest Asia Ko-
nieczny, która od kilku lat prowadzi 
zajęcia plastyczne w Górkach, a od 
roku szkolnego 2018/2019 również  
w Brennej. 

Asia jest absolwentką oligofre-
nopedagogiki w Kolegium Nauczy-
cielskim w Bielsku – Białej. Ukończy-

ła również jednocześnie I i II stopień 
ceramiki. Później przyszło mnóstwo 
kursów, warsztatów i szkoleń z wie-
lu technik artystycznych, dzięki 
którym nie tylko rozszerzała swoje 
umiejętności i kompetencje, ale tez 
mogła podglądać, jak inni pedago-
dzy pracują z grupami. Prowadziła 
też warsztaty rękodzieła dla dzie-
ci i dorosłych w Bielsku – Białej,  
a w zeszłym roku ukończyła studia 
podyplomowa na kierunku Plasty-
ka. 

W szkole na Bukowej uczy 
plastyki i pracuje jako bibliote-
karz, gdzie najwięcej kontaktu ma  
z dziećmi i młodzieżą.

Asię lubią wszyscy. Rodzicom 
stara się pomóc w kwestiach orga-
nizacyjnych, często do tego stop-
nia, że choć ma już pełną grupę 
daje się namówić na przyjęcie jesz-
cze jednego spragnionego sztuki 
uczestnika zajęć. Dzieci bawią się  
z nią tak, jak podobno nie umieją się 
już bawić w dzisiejszych czasach. 
Bez telefonów, komputerów… i jed-
nocześnie z ogromną, typową dzie-

ciom radościom. Ze swojej strony 
spokojnie mogę dodać, że jest też 
bardzo dobrze zorganizowaną oso-
bą i zawsze wszelkie formalności 
załatwia na czas. 

Chyba najmniej czasu ma dla 
siebie samej. Jest jedną z tych osób, 
dla których hobby jest pasją i od-
wrotnie. Artystyczne zajęcia – lub 
planowanie tego typu aktywności 
- wydają się zajmować każdą jej 
chwilę. Na szczęście, gdzieś mię-
dzy zajęciami a warsztatami, któ-
re prowadziła w miniony weekend 
podczas Jarmarku Świątecznego w 
Brennej udało mi się ją namówić na 
tę rozmowę.

Anna Musioł: Idą święta. Wy-
obrażam sobie, że Twój dom mu-
siał się zmienić w przemagiczne 
miejsce. Masz już ustrojony dom? 
Jeśli nie, jakie masz co do tego 
plany i od czego zaczynasz stro-
jenie własnych czterech kątów? 
A może to jest tak, że „szewc bez 
butów chodzi”?

Joanna Konieczny: Powoli po-
wstają świąteczne dekoracje moje-
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go domu. Staram się by choinka co 
roku była inna, wyjątkowa. W tym 
roku dominującym kolorem bę-
dzie biel. Przygotowałam  koronki  
z gessa,   ozdoby z masy solnej, cera-
miczne aniołki.  W trakcie tworzenia 
są drobne dekoracje na świąteczny 
stół i dodatki do prezentów dla bli-
skich. Tradycyjnie robię też  stroiki.  

AM: Czy uważasz, że wszyscy 
mają talent?

JK: Myślę, że tak. Może nie każ-
dy miał szansę go odkryć lub odpo-
wiednio rozwinąć, ale na to nigdy 
za późno. 

AM: Jak rozbudzać w dzieciach 
zamiłowanie do różnego rodzaju 
form plastycznych?

JK: Dzieci mają w sobie natu-
ralną chęć tworzenia, próbowania, 
więc pozwólmy im na to.  Umożli-
wiajmy im kontakt ze sztuka w róż-
nych formach i miejscach. Codzien-
ne, wspólne zabawy są doskonałą 
formą na rozbudzanie zaintereso-
wań plastycznych, kreatywności.  

AM: Co to Twoim zdaniem 
daje?

 JK: Zdolności manualne są bar-

dzo pomocne w życiu codziennym, 
ale również zawodowym więc war-
to  je rozwijać. Mają moc terapeu-
tyczną i w przyjemny, nieświadomy 
sposób możemy stymulować roz-
wój młodego człowieka. Pasje, któ-
re zaszczepimy w dzieciach będą 
towarzyszyły, pomagały im w dal-
szych latach. 

AM: Czy poza sztuką masz 
jeszcze czas na inne hobby? Co 
robisz, kiedy nie malujesz, rysu-
jesz, linorytujesz...?

JK: W ostatnim czasie mam bar-
dzo mało czasu wolnego.  Kiedy 
jednak mam już dodatkową chwil-
kę sięgam po książki, spotykam się  
z przyjaciółmi.  

AM: W takim razie, Asiu, dzięku-
jąc za rozmowę, życzę Ci tyle wol-
nego czasu, byś mogła nadrobić 
zaległości w lekturach i spotkać się 
ze wszystkimi, którzy na pewno na 
Ciebie czekają. Wesołych Świąt!
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Godni Świynta – poradnik kulinarny 
Codzienna kuchnia górali ślą-

skich była bardzo uboga. Jadano 
właściwie tylko to co urosło i co 
uchowano ( a nie zostało sprzeda-
ne). Nastawał jednak czas, kiedy 
można było sobie „pofolgować”. Ten 
czas to Godni Świynta, czyli Boże 
Narodzenie. 

Co i kiedy jadano: 

Wigilia 
Od rana, przez cały dzień nic 

się nie jadło, obowiązywał bowiem 
ścisły post. Dzieciom pozwalano 
ewentualnie zjeść kawałek suchego 
chleba, lub ugotowany w łupinie 
ziemniak. Dopiero, gdy pierwsza 
gwiazdka zaświeciła na niebie, sia-
dano do uroczystego posiłku czyli 
Wieczerzy Wigilijnej. Od dawien 
dawna obowiązywał zwyczaj pozo-
stawiania jednego wolnego miejsca 
przy stole.  Posiłek rozpoczynano 
łamaniem się opłatkiem, potem 
każdy obowiązkowo musiał spró-
bować chleba posypanego solą.  
Podawano również: struclę posy-
paną piernikiem z gorącym mle-
kiem, zupę grzybową, jarzynową 
ew. grochową z chlebem. Do tego:  
kapustę z fasolą lub grochem, kaszę 
jaglaną z masłem, cukrem i cyna-
monem, ryż ugotowany na mleku  
i obowiązkowo do popicia kompot  
z pieczek. Zwyczaj jedzenia ryb 

zagościł na góralskich stołach 
znacznie później. Od stołu, w cza-
sie wieczerzy nikt nie mógł odejść. 
Wieczerzą należało się podzielić 
również z  gawiedzią. Po wieczerzy 
nie sprzątano ze stołu, aby nakar-
mić domowe duszki i skrzotki. Po 
wieczerzy powoli zbierano się na 
Jutrznię. 

Boże Narodzenie
Od tego dnia można już było 

jeść mięso. Na śniadanie gospodyni 
podawała często brytfannę chru-
piących  jelit, gorącą kiełbasę i ko-
łocz lub babkę z mlekiem. Łupiny  
z orzechów i obierki z jabłek gospo-

darz wynosił do sadu, pod drzewka 
owocowe, aby hojnie obrodziły. 

Na obiad podawano obowiąz-
kowo rosół wołowy lub drobiowy 
z wątrobianymi kluseczkami, a na 
drugie danie gęsinę, kaczkę lub in-
dyka. Do tego ziemniaki i modrą ka-
pustę, oraz kompot z renglod. 

Kolacja w tym dniu była również  
bardzo odświętna. 

Warto dodać, że w pierw-
szy dzień świąt nie wychodzono  
z domu. Wyjątek stanowił udział we 
mszy św. W tak wielkie święto  nie 
godziło się chodzić po chałupach. 

Św. Szczepana Męczennika
W tym dniu menu wyglądało 

raczej podobnie jak w pierwsze 
święto. Po domach zaczynali cho-
dzić kolędnicy, w kościołach i więk-
szych salach odgrywano Jasełka,  
a wieczorem organizowano zabawy 
taneczne – Szczepanówki. Często-
wano na nich wędzonką, gorącą, 
domową kiełbasą, wódką i piwem .

Współczesne menu świąteczne 
jest dużo bogatsze i bardziej uroz-
maicone, ale czy przez to smacz-
niejsze? Oceńcie Państwo sami. 

          
  Katarzyna Macura

*opracowano na podstawie książ-
ki Jana Szymika  „Doroczne zwyczaje 
i obrzędy na Śląsku Cieszyńskim „  
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 I my też przychodzim… - o znaczeniu 

kolędowania 
Dziś „Godni Świynta”, czyli Boże 

Narodzenie nadal stanowi niezwy-
kle ważny okres w naszym życiu. 
Zmieniają ludzi w życzliwych, po-
budzają do godzenia się, roznie-
cają jakieś stare, wrażliwe nuty  
w naszych sercach. Wiele zwycza-
jów związanych z tym czasem jest 
do dziś kultywowanych, choć nie 
zawsze wiemy jak powstały i z cze-
go wynikały. Najbardziej żywe jest, 
zwłaszcza wśród ludności wiejskiej, 
także w Beskidzie Śląskim i samej 
Brennej – chodzenie po kolędzie.

Żeby dobrze rozumieć zwyczaje 
związane z kolędowaniem należy 
w pierwszej kolejności zdać sobie 
sprawę, że nie powstały one jako 
sztuka dla sztuki, czy rozrywka sama 
w sobie. Względy finansowe rów-
nież nie były dla dawnych kolędni-
ków pierwszorzędną kwestią. Ko-
lędowanie było jednym z ważnych 
elementów kołowego cyklu rocz-
nego, nieodzownym dla zachowa-
nia równowagi i nieprzerwalności 
odradzającego się stale kosmosu. 
Obrzędy zimowe miały za zadanie 
zapewnić światu siłę na czas mar-
twoty, która ogarniała przyrodę. 
Chodziło zatem o pewnego rodzaju 
zaklinanie rzeczywistości. Magicz-
na symbolika każdego gestu, rekwi-
zytu, oracji, pieśni i zwyczaju za-
wiera się w podstawowej jednostce 
aksjologicznej, którą jest dla folk-
loru i całej kultury ludowej Słowo.  
I w kolędowaniu Słowo ma zna-
czenie najważniejsze. To kiedy, jak, 
przez i do kogo zostaje wypowie-
dziane obrazuje sposób widzenia 
świata przez ludzi zależnych i żyją-
cych w zgodzie z naturą. 

Kolędownicy i winszownicy  
w zamian za różnego rodzaju poda-
runki przynosili w domostwo wróż-
bę obfitości i szczęścia. Bardziej 
ekonomiczną stroną tych spotkań 
był również fakt, że kolędnikami 
byli często żeńcy, których gazda  
prosił później o pomoc przy żni-
wach. Nie przyjęcie kolędników 

wiązało się z silnym ostracyzmem 
społecznym, niechęcią sąsiadów 
 i w konsekwencji później brakiem 
rąk do pracy. Musiało dojść do sy-
tuacji obrzędu słowa i daru. Inaczej 
świat zaczynał się rozpadać.

Słowo „kolęda” wywodzi się z ła-
cińskiego słowa „calendae”, nawią-
zującego do szczególnie hucznie 
obchodzonego pierwszego dnia 
roku w starożytnym Rzymie. Sam 
termin „kolęda”, a właściwie jego 
dzisiejsze rozumienie wykrystalizo-
wało się mniej więcej początkiem 
XIX w. Wcześniej oznaczał on „dar”, 
który był sensem bardzo wielu zwy-
czajów zapisanych na kartach tra-
dycji. Najwcześniej odnosiły się do 
życzeń słanych z domu do domu  
w okresie nowego roku, z czasem 
także w okresie bożonarodzenio-
wym a nawet wiosennym, kiedy  
z wiosenną kolędą po chałupach 
wędrowały goiczorki, czyli dziew-
częta z wiecznie zielonym drzew-
kiem, przebrane za panią młodą  
i drużki.

Zimowe kolędowanie ma wiele 
twarzy. W naszym regionie zacho-
wało się ich kilka. Najbardziej zna-
ne, bo co roku kultywowane przez 

zespoły regionalne „Brenna”, „Ko-
tarzanie” i „Mała Brenna” jest tzw. 
„Kolyndowani z Betlymkym”, czyli 
chodzenie wesołej, rozśpiewanej 
grupy z szopką bożonarodzeniową. 
Jest to dziś forma najbardziej róż-
norodna, najłatwiejsza do adaptacji 
i najchętniej podejmowana. Trzeba 
jednak zaznaczyć, że nie zawsze 
dba się o to, by zawrzeć wszystkie 
elementy, które dawniej składały 
się na takie kolędowanie. Pierw-
szą kwestią jest fakt, że kolędowali  
w ten sposób wyłącznie mężczyź-
ni. Zachwianie tej zasady widoczne 
jest absolutnie wszędzie i jedno-
cześnie widziane jest to jako znak 
czasów i rzadko podejmowane są 
próby, by to zmienić. Panie kolędu-
ją z panami ramię w ramię. Drugą 
rzeczą jest sprawa niezbędnego re-
kwizytu – „Betlymka”, czyli stajenki 
betlejemskiej. Oczywiście zespoły 
regionalne nie mają z tym proble-
mu. Jednak często różne grupy 
kolędników nie mają zrozumienia 
dla zachowania tego drobnego,  
a jednak ważnego elementu naszej 
kultury. A „Betlymek” przez kolędu-
jących przed chałupą kolędników 
przystawiany był od pola do okna, 
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gdzie domownicy mogli pooglądać 
znajdujące się w środku figurki. 

Wreszcie – repertuar. Czyli Sło-
wo. Kolędowanie w tej wersji skła-
da się głównie z pieśni, zwykle za-
kończonych winszem. Ważnym jest, 
by pamiętać o tym, jakie kolędy  
i pastorałki powinno się wykonać.  
A tu folklor zasady przekazuje ja-
sno. Musi być kolęda dlo gazdów. 
„Dobry wam dzień gospodarzu nasz 
miły”, „Dej Pan Bóg wieczór, dziyń 
wiesioły”, „Przystępujmy bracia do 
pana sąsiada” czy „Mości gospoda-
rzu, domowy szafarzu” to tylko kilka 
przykładów na taką właśnie kolędę. 
W niej się kolędnicy witają z gazdą  
i gaździną, wyrażają swój szacunek  
i przede wszystkim sygnalizują 
swoją obecność, więc rozpoczęcie 
obrzędu. Dalej okolędować – ob-
darzyć pomyślnością – zgodnie  
z hierarchią należy robotników od-
wiedzanego domu. Wiele jest przy-
śpiewek dla łowczorzy i rzemieślni-
ków. „I my też przychodzim”, „Anioł 
się zwiastuje łowczorzyczkom”, 
„W pole pasterze”. Wreszcie, jeśli 
w domu mieszka panna na wyda-
niu i jej się należy kolęda. Często 
zresztą bywało, że po kolędzie do 
domu panny przychodził z kamra-
tami kawaler, który się o nią starał.  
I taki też matrymonialny kontekst 
się wówczas w tekstach pojawiał. 
Przykładem mogą być tu pieśni 
„Jest tu dzieweczka, śliczna panie-
neczka” czy „A w tym to tu domu 

orzech zielóny”. 
Po okolędowaniu już wszystkich, 

których należało dobrze jeszcze 
mieć przygotowaną orację winszu. 
Tu wariantów jest ogromna ilość. 

Na szczynści, na zdrowi, na tyn 
nowy rok. Coby się wóm darzyło, 
mnożyło, kapusta i groch. Coby się 
wóm darzyło, mnożyło, we dworze  
i w łoborze, na kołeczku i w worecz-
ku, w kożdym kóntku po dziecióntku. 
Cobyście byli zdrowi i wiesieli, jako 
w niebie janieli. Cobyście mieli pełne 
skrzinie, pełne pudła, coby wóm ta 
szykowno gaździnka przi piecu nie 
schudła. Tak to Boże dej!

Rzadziej dziś kultywowaną, za 
to mocno związaną z aspektem 
rolniczym i żniwnym częścią win-
szowania jest tak zwane „obsądzo-
wywani”. Jest to zabawna, czasem 
dokuczliwa i kąśliwa forma „obma-
wiania” żeńców z innych wsi, żeby 
gazda tylko tym, którzy tu do niego 
teraz przyszli dał potem przy żni-
wach zarobić. I tak mówił winszują-
cy kolędnik „A jak przidą żniweczka, 
tak nie pytejcie żyńców z Wiseł, bo 
im z nosa dycki kidze!”, albo „Ani 
tych z Lipowca, bo łóni cisnów, ale 
jyny z kopca!” Wyraźnie widać tutaj 
podstawową kategorię, jaką dawni 
ludzie widzieli świat. Był to kontrast 
„MY” - „ONI”, „NASZE” – „CUDZE”, 
„DOBRE” – „ZŁE”.  

Kolędę kończyć się powinno 
podziękowaniem. Gdy nastąpi już 
przekazanie podarunku, kolędnicy 

powinni sobie wybrać którąś z przy-
śpiewek, które w tym pomogą: „Bóg 
wam zapłać, panie gospodarzu za 
tę kolędę”, „Za kolędę dziękujemy” 
czy inną, a jest ich wiele. 

Inną formą kolędowanie jest 
chodzenie „Po pastuszku”. Jego 
kantyczkowy zapis na Śląsku Cie-
szyńskim rozpowszechnił ksiądz Jó-
zef Lądzin a tekst z 1866 r. sygnowa-
ny był przez Adama Sikorę – majstra 
tkackiego z Jabłonkowa. W Brennej 
również chłopcy kolędowali w ten 
sposób. Tekst lokalnej wersji kilka-
naście lat temu u świętej pamię-
ci Józefa Hellera z Maliny zapisał 
mój tata, Jacek Musioł. A razem  
z bratem, mając już pewne umiejęt-
ności w zapisie nut, spisywaliśmy 
jako 7-8 letnie dzieci prymki pie-
śniczek, stąd wiemy, że ich źródłem 
również jest oracja Adama Sikory  
z Jabłonkowa. „Po pastuszku” to 
bardzo ciekawa, zabawna i żywio-
łowa, kilkunastominutowa forma 
małego przedstawienia, w którym 
trzech pastuszków spotyka anioła  
i z nim udaje się do Betlejemu. Peł-
ny tekst oryginalnej wersji znaleźć 
można między innymi w wydanej 
przez Regionalny Ośrodek Kultu-
ry w Bielsku - Białej kilka lat temu 
książce „Kolędowanie” wspólnego 
autorstwa Małgorzaty Kiereś i Bar-
bary Rosiek. Kilka lat temu „Pastusz-
kowie” z „Małej Brennej” zdobyli nie 
tylko nagrodę za swoją wersję tej 
inscenizacji, ale też ogromne uzna-
nie jurorów za piękne jej przedsta-
wienie. Ta forma wymaga już dużo 
więcej pracy z tekstem – zarówno 
w oracji, jak i śpiewie – dlatego, jak 
sądzę, jest rzadziej wybierana przez 
kolędników.

Inaczej rzecz się ma z chodze-
niem z połaźniczką. Tu krótkie, we-
sołe, zabawne wierszyki występują 
bardzo licznie. Proste do naucze-
nia są bardzo lubiane przez dzieci. 
Zachęcam gorąco, by nauczyć ich 
swoje pociechy, by mogły dziad-
kom, ciociom, wujkom i  sąsiadom 
zanieść połaźniczkę w świętego 
Szczepana i tym samym zaczarować 
im świat dobrocią i szczęściem. Oto 
niektóre z nich: 
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Jo je mały połaźnicziek

przyszełech tu po trójniczek
trojniczek mi dejcie

sy mnie sie nie śmiyjcie.
Na szczynści, na zdrowi, 

Na ty Godni Świynta,
Coby się wóm chowali chłapcy i dziewczynta,

Cobyście mieli jednóm rogatóm koze,
Coby wóm łurosło wysoki zboże.

lebo grosz lebo dwa
to je dobro kolynda

lebo stówkym lebo dwie
to mi kapsy nie urwie

Jo je mały chrzónszcz, ni mogłech tu zónś
Musieli mie mama z tatóm na kierkusy wziónś

Musieli mie niyś, połaźniczke wziónś
Popod strzechym moće ślisko 

i żech upod na dupisko. 
A jo z wozym nie jadym,
suchej rzepy nie wiezym,
co mi docie to weznym.

Lebo grosz, lebo dwa, to je mojo kolynda.

Kolędowanie to w Beskidzie Ślą-
skim i samej Brennej bodaj ostat-
ni żywy kawałek starej góralskiej 
tradycji. Nie tylko odtwarzają go 
na scenie zespoły regionalne, ale 
ludzie sami z siebie, po sąsiedzku, 
dziedzinami się zbierają i chodzą 
od domu do domu. Nawet, jeśli 
dziś wygląda to nieco inaczej, jest 
to piękny zwyczaj. Warto dbać  
o to, jak przekazujemy go kolejnym 
pokoleniom. A czasem niewielki 
nakład pracy sprawi, że pozbędzie-
my się nowoczesnych naleciałości 
i przekażemy to samo stare Słowo, 
co nasi przodkowie.

  Anna Musioł

IV Jarmark Świąteczny w Brennej
Organizowane na terenie całej 

Polski Jarmarki Bożonarodzeniowe 
to piękna przedświąteczna tradycja. 
Panujący nastrój radości oraz po-
szukiwanie prezentów dla bliskich 
stały się nieodłącznym elementem 
okresu Świąt Bożego Narodzenia. 

W Parku Turystyki w Brennej 
już po raz 4. zorganizowany został 
Jarmark Świąteczny i nie trzeba 
było pokonywać setek kilometrów, 
aby cieszyć się atmosferą takiego 
wydarzenia. W tym roku odbył się  
w weekend bezpośrednio poprze-
dzający święta, czyli 15 i 16 grudnia 
2018r. 

Na pierwszy dzień jarmarku za-
planowane zostały występy, warsz-
taty i animacje dla dzieci. Na po-

trzeby warsztatów plastycznych 
sala “Kalejdoskop” breńskiego am-
fiteatru zamieniła się w pracownię 
artystyczną, gdzie dzieci, wspólnie 
z animatorem, mogły przygoto-
wać wspaniałe ozdoby świąteczne. 
Najmłodszych gości Park Turystyki 
odwiedził Mikołaj wraz ze swoim 
pomocnikiem; niewątpliwie była 
to okazja do świetnej zabawy i pa-
miątkowego zdjęcia. Na scenie am-
fiteatru odbyło się przedstawienie 
teatralne pt. “Opowieść wigilijna 
na podstawie powieści Charlesa 
Dickensa”, w wykonaniu rodziców  
z przedszkola “Chichopotam”.

Równolegle do trwających 
atrakcji nastąpiło otwarcie lodowi-
ska. Tym samym oficjalnie powita-

liśmy sezon zimowy w Brennej. Na 
miejscu dzieci i osoby dorosłe mo-
gły wypożyczyć łyżwy i wspólnie 
bawić się na tafli lodowiska. Zwień-
czeniem pierwszego dnia impre-
zy był koncert kolęd w wykonaniu 
Dziecięcego Zespołu Regionalnego 
“Mała Brenna”.

Tradycyjne zakupy trwały przez 
cały weekend. Na odwiedzających 
czekali sprzedawcy, lokalni twórcy 
i rękodzielnicy. Z pewnością był to 
wyjątkowy czas do nabycia orygi-
nalnych podarunków dla bliskich 
osób. W Parku Turystyki zabrzmiały 
melodie świąteczne, a na stoiskach 
gastronomicznych można było ku-
pić ciepłe napoje oraz jedzenie.

Spotykaliśmy się, aby wspól-
nie celebrować nadchodzący czas 
i czynić dobro. Podczas jarmarku 
przeprowadzona została licytacja 
charytatywna, z której fundusze  
w całości przeznaczone zostały na 
leczenie mieszkanki Gminy Brenna, 
która dzięki naszej pomocy może 
wrócić do zdrowia! 

Prawda, że piękne? 
Dziękujemy Wszystkim darczyń-

com oraz Stowarzyszeniu Charyta-
tywnemu Dogonić Czas, bez Was ta 
zbiórka nie miałaby miejsca. 

   
   IT
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Ogólnopolskie obchody 
50. rocznicy śmierci Zofii Kossak

9 kwietnia 2018 roku minęła 
50. rocznica śmierci Zofii Kossak.  
W związku  tym, niemal cały rok ob-
fitował w różnorodne wydarzenia 
mające na celu upamiętnienie tej 
postaci. 

Uroczyste, oficjalne obchody 
rozpoczęły się 9 kwietnia z ini-
cjatywy Starostwa Powiatowego  
w Cieszynie. Na cmentarzu w Gór-
kach Wielkich osobistości ze świa-
ta polityki i kultury złożyły kwiaty 
na grobie pisarki. Wieniec przysłał 
także Prezydent RP Andrzej Duda. 
Następnie uczestnicy udali się do 
Centrum Kultury i Sztuki „Dwór Kos-
saków”, by wysłuchać przemówień 
oraz wziąć udział w koncercie. 

W następnych miesiącach   
w największych miastach całej Pol-
ski (m.in. w Lublinie, Częstochowie, 
Gnieźnie, Poznaniu) odbyły się licz-
ne sympozja i konferencje. Do naj-
ważniejszych wydarzeń należała  
z pewnością konferencja w Senacie 

RP 24 kwietnia, połączona z otwar-
ciem wystawy pt. Bezcenne dzie-
dzictwo. Zofia Kossak (1889-1968) 
stworzonej przez Fundację im. Zofii 
Kossak i Muzeum Zofii Kossak-Szat-
kowskiej. Wystawa aktualnie jest 
prezentowana w różnych miejscach 
na terenie kraju, niedługo dotrze 
również do Górek Wielkich.

8 sierpnia, z okazji 129 roczni-
cy urodzin pisarki (przypadającej 
10 sierpnia) fasada Pałacu Prezy-
denckiego  została rozświetlona 
iluminacją z postacią Zofii Kossak. 
11 listopada Zofia Kossak została 
doceniona w sposób najważniej-
szy z możliwych –  w setną rocznicę 
odzyskania niepodległości rodzina 
Zofii Kossak odebrała z rąk Prezy-
denta przyznany jej pośmiertnie 
Order Orła Białego.

Zwieńczeniem tegorocznych 
obchodów rocznicy była premie-
ra monodramu pt. Usta Weroniki. 
Zupełnie nieznane modlitwy Zofii 

Kossak, która miała miejsce 25 listo-
pada w Teatrze im. Adama Mickie-
wicza w Cieszynie. Autorem tekstu 
jest Artur Pałyga, jeden z najwybit-
niejszych współczesnych polskich 
dramaturgów. Reżyserii podjął 
się Bogusław Słupczyński, artysta 
znany i ceniony nie tylko lokalnie,  
a niełatwego zadania – wciele-
nia się w rolę Zofii Kossak podjęła 
się Joanna Gruszka, aktorka Sceny 
Polskiej Teatru w Czeskim Cieszy-
nie. Spektakl przedstawia pisarkę 
z innej niż zazwyczaj perspektywy, 
przeprowadzając widza poprzez 
jej zmagania z największymi życio-
wymi dramatami. Zależy nam, by  
w 2019 roku sztuka była wysta-
wiana w kraju, wpisując się w ten 
sposób w obchody kolejnej ważnej 
rocznicy związanej z Zofią Kossak – 
130. rocznicy jej urodzin.

  Natalia Kisza
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Bajkowo w Przytulii

Niezwykły czas „od Łucyje do Wilije”

„Święta na zamku”? Świetny po-
mysł! Zwłaszcza gdy ów zamek to 
bajkowa scenografia, a księżnicz-
ka na chwilę zamienia się żabę. Na 
szczęście, jak to w bajkach, wszyst-
ko dobrze się kończy a najmłod-
si widzowie mogli trochę inaczej 
spojrzeć na święta. Przy okazji prze-
konać się jak ważna w życiu jest 
przyjaźń i poznać znaczenie przy-
słowia ,,nie czyń drugiemu co tobie 
nie miłe”.

Czternastego grudnia w Przytulii 
odbył się spektakl teatralny w wy-
konaniu Teatru Uśmiech z Krakowa. 
Było to już drugie przedstawienie 
tej grupy w naszym Domu Zielin, 
ale z pewnością nie ostatnie. Sa-
dząc po reakcjach dzieci, bajka bar-
dzo się podobała więc planujemy 
kontynuować zwyczaj, zapraszając 

teatr przynajmniej raz w miesiącu. 
Kolejne widowisko już 18 stycznia - 
tym razem zdradzimy co zwierzęta 

robią zimą. Zapraszamy serdecznie.
  

  Izabela Piór

Życie i śmierć św. Łucji związane 
jest z miastem Syrakuzy na Sycylii. 
Według biografii napisanej w wieku 
V wynika, że św. Łucja pochodziła 
ze znakomitej rodziny, była jedy-
naczką przeznaczoną na żonę dla 
pewnego bogatego młodzieńca. 
Kiedy jednak ciężko zachorowała 
matka Łucji Eutychia, córka udała 
się do grobu św. Agaty do pobliskiej 
Katanii, aby tam ją prosić o zdro-
wie. Rzeczywiście Eutychia otrzy-
mała łaskę powrotu do zdrowia za 
przyczyną św. Agaty. Jednakże św. 
Agata ukazała się Łucji i przepowie-
działa jej rychłą śmierć męczeńską, 
prosząc, aby do tego przygotowała 
się. Po powrocie do Syrakuzy Łucja, 
zgodnie z radą św. Agaty, rozdała 
swoje mienie ubogim, zerwała zna-
jomość z narzeczonym i złożyła ślub 
dozgonnej czystości. Wkrótce z roz-
kazu cesarza Dioklecjana wybuchło 
jedno z największych prześladowań 
chrześcijan. Wówczas niedoszły 
małżonek z zemsty oskarżył Łucję 
przed władzami rzymskimi, że jest 
chrześcijanką. Namiestnik cesar-

ski Paschazjusz usiłował namówić 
Łucję do apostazji. Jednakże nasza 
Patronka była nieugięta w swojej 
wierze, w miłości do naszego Pana, 
Jezusa Chrystusa. Nie załamały ją 
tortury. Została ścięta mieczem. 
Miało to miejsce 13 XII 304 roku. 
Łucja miała wówczas 23 lata.

Okresy przesileń w kulturze lu-
dowej zawsze wiązały się ze zwięk-
szeniem wpływów magicznych  
w różnych sferach życia. Ten czas za-
wsze uznawany był za doskonały na 
wróżby ale też niebezpieczny. Wy-
jątkowo cienka była bowiem wów-
czas granica między bezpiecznym 
światem codzienności a zaświata-
mi, z których mogło przeniknąć do 
domostw również wiele złych du-
chów. Istniało wiec wiele zwycza-
jów, które miały to bezpieczeństwo 
zapewnić domownikom.

Za każdym razem, gdy przycho-
dził w kulturze tak szczególny czas, 
kiedy właśnie niebezpiecznie blisko 
siebie byli żywi z duszami, należało 
się powstrzymywać od operowania 
metalowymi, ostrymi narzędziami. 

Lepiej było unikać rąbania drew-
na, by jakiejś duszyczki nie zranić. 
Lepiej było nie prząść i nie szyć, by 
przypadkiem jakiejś nieziemskiej 
istoty nie przyszyć na zawsze do 
swego domu. 

Wigilię Świętej Łucji, czyli 12 
grudnia uznawano za najdłuższą 
noc w roku. Z uwagi na to uważano 
ten za okres wzmożonej działalno-
ści czarownic. Miały one wówczas 
mieć większą moc, zatem wzrastało 
ryzyko rzucenia złego uroku. Unika-
no pożyczania w tym dniu czego-
kolwiek jakiejkolwiek kobiecie. Na 
wszelki wypadek, gdyby ta miała 
się okazać czarownicą. Wierzono 
bowiem, że może ów przedmiot ze-
psuć lub rzucić nań urok. Wierzyło 
się, że jeśli kobieta w tym okresie 
uszyła koszulę i założyła ją na sie-
bie – mogła stać się posiadaczką 
magicznych mocy na cały kolejny 
rok nawet, jeśli wcześniej nimi nie 
władała. Przed czarownicami w ich 
najpotężniejszą noc, czyli wigilię 
św. Łucji, chroniła gromnica zapalo-
na w oknie.
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Silniej też w tym okresie dzia-
łały wszelkie ziołowe leki czy ma-
giczne dekokty. Jeśli chciało się 
więc zamówić maść to ta robiona 
w 13 grudnia miała mieć silniejsze 
działanie. Z kolei, jeśli dziewczyna 
chciała wywołać uczucie ukocha-
nego, splatając swoje zaklęcie wła-
śnie w tym dniu miała na to o wiele 
większe szanse.

Istnieją zapiski z bardzo odle-
głych już czasów, jakoby w miejsco-
wościach beskidzkich w dzień św. 
Łucji od domu do domu chodziły 
tzw. „Lucki” – kobiety, które gęsim 
piórem omiatały kąty izby, by wy-
mieść z niej wszelkie złe wróżby. 
W zamian dostawały dar w postaci 
chleba, soli i wody.

Wróżebnych metod w opisywa-
nym okresie było bardzo wiele. Po-
dobno deszcz w dniu św. Łucji miał 
zapewniać mleczność krów. Dobrze 

było je nawet na ten deszcze wypro-
wadzić. Dziewczęta miały schować 
do trówły z bielizną dorodne jabłko 
aż do Wigilii. Wówczas należało je 
wyjąć i jeśli nie zgniło – zjeść. Da-
wało to szansę, by w zwierciadle uj-
rzeć przyszłego męża. Inną wróżbą, 
która miała sprawdzić, czy przyszły 
rok będzie pomyślny było zrywanie 
gałązki wiśni lub jabłoni właśnie  
w Łucyje. Wstawiała się ja do wody 
w chałupie. Jeśli rozkwitła w Wigilię 
– rok miał obfitować w szczęście.

Dziś dysponujemy wieloma no-
woczesnymi możliwościami prze-
widywania pogody. Meteorolodzy 
z największych instytutów badaw-
czych na całym świecie prześci-
gają się w coraz dokładniejszych 
prognozach, sięgając nimi na cały 
świat, na miesiące w przód. Ich sku-
teczność jest różna. Dawni górale, 
a nawet starsi ludzie dziś mają na 

to swoją metodę.  Ludzie mocno 
wpatrzeni w naturę końcówkę roku 
spędzają na pilnym obserwowaniu 
pogody, z której to odgadują pogo-
dę na cały kolejny rok. 

Po co góralom było takie prze-
widywanie pogody? Przecież nie 
latali samolotami, prowadzili ra-
czej osiadły tryb życia, nie czeka-
ły ich dalekie podróże… A jednak 
chcieli wiedzieć, jak będzie za rok. 
Ile i kiedy spadnie deszczu? Kiedy 
będą pierwsze przymrozki? Jak sro-
ga będzie zima? Dzięki temu mogli 
skutecznie planować okres wiosen-
nych prac polowych, dostosowując 
je do nadchodzącego „jaru”, czyli 
wiosny. Mądry gazda potrafił osza-
cować ilość zbiorów a nawet obli-
czyć ile drzewa będzie mu trzeba, 
by wystarczyło na całą zimę. 

Różne cywilizacje w różny spo-
sób opanowywały tę sztukę. Górale 
za to wsłuchiwali się w puls natury 
i „od Łucyje do Wilije” zapisywali 
prognozę na cały kolejny rok. Każ-
dy kolejny dzień miał wyznaczać 
pogodę na kolejny miesiąc roku. 
Do południa widoczna była pogoda 
pierwszej połowy miesiąca, po po-
łudniu – drugiej.

Ten dzień tradycyjnie wiąże się 
również z rozpoczęciem intensyw-
nych przygotowań do Godnich 
Świąt. Wiązało się to z tym, że od 
tego momentu dnia miało wyłącz-
nie przybywać. Zaczynało się szoro-
wanie domostw, przygotowywanie 
części jadła i wszystkiego, co było 
przy świętach potrzebne. W roku 
liturgicznym Kościoła katolickiego 
dzień św. Łucji ma rangę wspomnie-
nia obowiązkowego. Kolekta na ten 
dzień zawiera frazę: „Wszechmo-
gący Boże, ożyw w nas gorliwość 
za wstawiennictwem świętej Łucji, 
dziewicy i męczennicy, abyśmy za 
jej przykładem postępowali na zie-
mi jak dzieci światłości, a w niebie 
oglądali jej chwałę”.

Towarzystwo Miłośników Brennej 
i Górek „Jodła”, Anna Musioł
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Kącik turysty - Bacówka na Starym Groniu

Spacerując po Gminie Brenna  
z pewnością niejeden turysta za-
uważył drewniany obiekt na zbo-
czach Starego Gronia. Otóż zbu-
dowano tam bacówkę pasterską, 
w której każdy wędrowiec może 
znaleźć schronienie o każdej po-
rze roku. Jej wnętrze w zupełności 
oddaje charakter dawnych bacó-
wek z paleniskiem w środku. Tuż 
obok znajduje się wieża widokowa,  
z której roztaczają się piękne wido-
ki m. in. na Dolinę Hołcyny, pasmo 
Błotnego, Skrzyczne, Orłową, Rów-
nicę, pasmo Stożka i Czantorii oraz 
szczyty Beskidu Śląsko-Morawskie-
go z dominującą Łysą Górą.

Bacówka wybudowana zosta-
ła w ramach projektu LIFE12 NAT/
PL/000081 pn. "Ochrona zbiorowisk 
nieleśnych na terenie Beskidzkich 
Parków Krajobrazowych"  realizo-
wanego przez Województwo Ślą-

skie dla Zespółu Parków Krajobra-
zowych Województwa Śląskiego.

Jej oficjalne otwarcie odbyło 
się 13 października 2018r., podczas 
którego turyści mieli okazję zoba-
czyć w jaki sposób produkowany 
jest znany wszystkim specjał regio-

nu - oscypek oraz bundz.
Przy dźwiękach kapeli ludowej 

„Brynioki” uczestnicy imprezy mogli 
spróbować tradycyjnych regional-
nych przysmaków, w tym również 
pieczonej jagnięciny. Dla najmłod-
szych przygotowano warsztaty 
przerobu wełny w filc. Dla ułatwie-
nia do bacówki wyruszyły dwie 
wycieczki – pierwsza Bajkowym 
Szlakiem Utopca z Brennej Hołcyny, 
druga - zielonym szlakiem z Brennej 
Leśnicy. 

Do BACÓWKI można dojść:
-Bajkowym Szlakiem Utopca Bren-
na Centrum – Grabowa – Stary Groń 
- Kolor szlaku: czerwony szlak spa-
cerowy, czas przejścia: 2 h / 1,30 h

- z Brennej Centrum, Kolor szlaku: 
zielony, czas przejścia: 1,50 h / 1,10 h

-z Brennej Ośrodka Zdrowia, Kolor 
szlaku: czarny, czas przejścia: 2 h / 
1,20 h

-z Brennej Leśnicy, Kolor szlaku: 
żółty, zielony, czarny, czas przej-
ścia:  1,20 h /  0,45 h

-z Brennej Leśnicy, Kolor szlaku: zie-
lony, czas przejścia:  0,55 h /  0,25 h

   IT
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Galaktik Football i Nieckarz-Team  
z wyraźną przewagą

Po sześciu kolejkach XII Ligi Fut-
salu o Puchar Rady Gminy Brenna 
na szczycie tabeli znajduje się Ga-

laktik Football. Drużyna w dotych-
czasowych spotkaniach nie doznała 
ani jednej porażki i swoją postawą 

dała wyraźny sygnał, że w tego-
rocznej edycji jest zainteresowana 
tylko walką o najwyższe cele. Jedy-

TABELA
XII Liga Futsalu o Puchar Rady Gminy Brenna

Msc Nazwa drużyny M Pkt W R P BZ BS RB

1. Galaktik Football 6 16 5 1 0 26 6 20

2. Nieckarz-Team 6 16 5 1 0 35 18 17

3. LKS Beskid Brenna 6 10 3 1 2 35 30 5

4. Printer Team 6 9 3 0 3 34 25 9

5. Trafin Oil Ustroń 6 9 3 0 3 27 21 6

6. CdF TRAKTAT Cieszyn 6 9 3 0 3 23 20 3

7. Oldboje Beskid Skoczów 6 8 2 2 2 23 20 3

8. Przyjaciele 6 7 2 1 3 25 26 -1

9. LKS Spójnia Górki W. 6 3 1 0 5 24 31 -7

10. Czarna Elka 6 0 0 0 6 7 62 -55

MSC Miejsce
M Mecze
Pkt Punkty
W Wygrane
R Remisy
P Porażki
BZ Bramki zdobyte
BS Bramki stracone
RB Różnica bramek

TABELA
XII Liga Futsalu o Puchar Rady Gminy Brenna

Msc Nazwa drużyny M Pkt W R P BZ BS RB

1. Galaktik Football 6 16 5 1 0 26 6 20

2. Nieckarz-Team 6 16 5 1 0 35 18 17

3. LKS Beskid Brenna 6 10 3 1 2 35 30 5

4. Printer Team 6 9 3 0 3 34 25 9

5. Trafin Oil Ustroń 6 9 3 0 3 27 21 6

6. CdF TRAKTAT Cieszyn 6 9 3 0 3 23 20 3

7. Oldboje Beskid Skoczów 6 8 2 2 2 23 20 3

8. Przyjaciele 6 7 2 1 3 25 26 -1

9. LKS Spójnia Górki W. 6 3 1 0 5 24 31 -7

10. Czarna Elka 6 0 0 0 6 7 62 -55

MSC Miejsce
M Mecze
Pkt Punkty
W Wygrane
R Remisy
P Porażki
BZ Bramki zdobyte
BS Bramki stracone
RB Różnica bramek
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ną ekipą, której udało się przerwać 
pasmo pięciu kolejnych zwycięstw 
lidera jest LKS „Beskid” Brenna. 
Obie drużyny w bezpośrednim po-
jedynku podzieliły się punktami, 
a rozegrane spotkanie zostanie 
długo zapamiętane, ponieważ jest 
dopiero drugim w dwunastoletniej 
historii rozgrywek meczem, któ-
re zakończyło się wynikiem 0:0, co  
w rozgrywkach futsalowych jest 
rzeczą bardzo mało spotykaną. 
Ostatni taki wynik odnotowano  
w 2014 roku. Za „plecami” lidera czai 
się Nieckarz-Team, który zajmuje 
drugie miejsce tylko i wyłącznie 
poprzez gorszy bilans bramkowy, 
ponieważ obie drużyny zgromadzi-
ły po 16 punktów. Pierwsza dwójka 
po sześciu kolejkach wypracowała 
sobie wyraźną przewagę nad resztą 

stawki. Trzeci w tabeli LKS „Beskid 
Brenna” ma sześciopunktową stra-
tę, natomiast drużyny z miejsc 4-6 
tracą już po siedem punktów, co 
w obliczu dwunastu kolejek, które 
pozostały do rozegrania, może się 
okazać stratą nie do odrobienia. 

W tegorocznych rozgrywkach 
zawodzi obrońca tytułu CdF Traktat 
Cieszyn, w którego szeregach bra-
kuje zmagającego się z kontuzją To-
masza Podgórskiego, co odbija się 
na wynikach całej drużyny i ma bez-
pośrednie przełożenie na aktualne 
miejsce w zestawieniu. Wydaje się, 
że mocne w tym sezonie drużyny 
Trafin Oil Ustroń oraz Printer Team 
nie powiedziały jeszcze ostatniego 
słowa i mają bardzo realne szanse 
na walkę o podium. Do tej walki po-
winny się też włączyć wspomniany 

wcześniej CdF Traktat Cieszyn, LKS 
„Beskid” Brenna oraz solidny co roku 
zespół Oldbojów Beskidu Skoczów. 
Dobrze radzą sobie także Przyjacie-
le. Drużyna, która przebudowana 
wróciła po kilkuletniej przerwie, 
prezentuje się przyzwoicie i niewy-
kluczone, że odbierze jeszcze punk-
ty nie jednej wyżej notowanej eki-
pie. Poniżej oczekiwań spisuje się 
LKS „Spójnia” Górki Wielkie, która 
do tej pory odnotowała tylko jedno 
zwycięstwo i na chwilę obecną zaj-
muje przedostatnie miejsce w tabe-
li. Jedyną drużyną bez zwycięstwa 
w XII edycji Ligi Futsalu pozostaje 
Czarna Elka.

  Krzysztof Gawlas

Dolina Leśnicy Bieg o Breńskie Kierpce najlepszym 
biegiem górskim w Polsce w 2018 roku

W kategoriach wielkiego i hi-
storycznego sukcesu należy rozpa-
trywać przyznanie wspomniane-
mu biegowi dwóch Złotych Kozic 
 – w klasyfikacji generalnej oraz ka-
tegorii biegów anglosaskich. Złota 
Kozica to nagroda, która corocznie 
przyznawana jest w plebiscycie 
organizowanym przez największy 
portal o biegach górskich – bie-
gigorskie.pl organizatora dobrze 
znanej Ligi Biegów Górskich, która 
skupia wszystkie biegi górskie or-
ganizowane w danym roku. 

W kończącym się sezonie zorga-
nizowano około 300 takich biegów, 
w tym 80 anglosaskich. Wystarto-
wało w nich około 80 tysięcy bie-
gaczy, zapunktowało 2500 kobiet 
i 5500 mężczyzn, co oddaje ska-
lę sukcesu Dolina Leśnicy Biegu  
o Breńskie Kierpce. W głosowaniu, 
o którym mowa mogą brać udział 
tylko uczestnicy biegów, co dodaje 
mu obiektywizmu, ponieważ wyniki 
nie są ustalane przez kilkuosobowe 
jury, a biegaczy, którzy mają, po-
przez uczestnictwo w konkretnych 
wydarzeniach, pogląd na każdy  

z biegów i mogą obiektywnie oce- nić poziom organizacyjny oraz inne 
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Zapraszamy na lodowisko

istotne i ważne kwestie. 
Początki organizacji biegu się-

gają końca 2012 roku. Wtedy po-
mysł zorganizowania wydarzenia 
zainicjowali zapaleni biegacze, 
mieszkańcy Gminy Brenna. Pierw-
szą edycję biegu ukończyło 162 
uczestników, w kolejnych latach 
systematycznie zwiększano limit 
uczestników, nie zapominając jed-
nak o poziomie organizacyjnym. 
Skuteczna i konsekwentnie reali-
zowana wizja rozwoju biegu, obra-
na przez Ośrodek Promocji Kultury  
i Sportu Gminy Brenna zaowoco-
wała przyznaniem pierwszej Złotej 
Kozicy w kategorii biegów anglo-
saskich w 2016 r. W kolejnym roku 
pozyskano sponsora tytularnego 
– Dolinę Leśnicy i od 5 edycji bieg 
zmienił nazwę na Dolina Leśnicy 
Bieg o Breńskie Kierpce. Wspomnia-
na edycja obroniła swoją domina-
cję w biegach anglosaskich, dodat-
kowa zdobywając Brązową Kozicę  

w klasyfikacji generalnej. W tym 
roku natomiast odniosła, wspo-
mniany wcześniej, historyczny suk-
ces, sięgając po dwa najważniejsze 
wyróżnienia. 

Na podsumowaniu minionego 
sezonu, którego dokonano podczas 
corocznej Wielkiej Gali Biegów Gór-
skich nagrody odebrał Wójt Gminy 
Brenna – Jerzy Pilch, który nie krył 
zadowolenia oraz ogromnego za-
skoczenia, spowodowanego zdoby-
ciem przez bieg tak cennych i pre-
stiżowych nagród.  

Bieg na stałe wpisał się w kalen-
darzu biegów górskich w Polsce, 
stając się jednocześnie sportową 
wizytówką Gminy Brenna. Jest bar-
dzo lubiany wśród biegaczy, którzy 
co roku w sierpniu chętnie startują 
w rywalizacji na dystansie 15,3 km. 
Niewątpliwym atutem wspomnia-
nej rywalizacji, prócz dającej się 
we znaki trasy, obfitującej w liczne 
podbiegi i zbiegi, są malownicze, 

niezapomniane widoki oraz, co nie-
jednokrotnie wspominają uczestni-
cy, wysoki poziom organizacyjny.  
W „Breńskich Kierpcach” startują nie 
tylko pasjonaci biegania, amatorzy, 
lecz także czołowi zawodnicy Ligi 
Biegów Górskich, wśród których są 
reprezentanci Polski w biegach gór-
skich. Dotychczas najlepszym wy-
nikiem w sześcioletniej historii bie-
gu legitymuje się trzykrotny jego 
zwycięzca – reprezentant Czech 
Marek Chrascina, który w 2017 r. 
pokonał trasę w kosmicznym czasie 
1:00:54’00. Rekord trasy kobiet od 
2017 r. należy do Katarzyny Golby, 
która na przebiegnięcie 15,3 km po-
trzebowała 1:15:09’40. 

W 6 edycji odnotowano także 
największą frekwencję, ponieważ 
bieg ukończyło 501 zawodników.

  Krzysztof Gawlas
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Ważne	i	przydatne

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 - Dariusz Jakubiec 
tel. (33) 853 62 22 
e-mail: d.jakubiec@brenna.org.pl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ważne i przydatne numery telefonów

Wieści znad Brennicy
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