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str. 24

Od Redakcji
Wielkimi krokami zbliża się wio-

sna, czyli podobno najpiękniejsza 
pora roku. Widać już pierwsze prze-
biśniegi i krokusy. Budzik zastąpiły 
ptaki, które od wczesnych godzin 
porannych dają piękne koncerty. 
Do niektórych miejscowości przy-
leciały bociany. I co chyba najważ-
niejsze – zmieniamy nastawienie na 
te bardziej pozytywne! 

Zapewne pomogli nam w tym 
nasi sportowcy, dostarczając  
w ostatnich tygodniach wiele pozy-
tywnych emocji. Mowa oczywiście 
o skoczkach narciarskich, którzy 

pierwszy raz w historii stanęli na 
najwyższym stopniu podium Mi-
strzostw Świata w konkursie druży-
nowym. Szczególnie cieszy fakt, że 
członkiem zwycięskiej drużyny jest 
nasz sąsiad Piotr Żyła, który dodat-
kowo w konkursie indywidualnym 
wywalczył brązowy medal. 

Nie sposób również pominąć 
sukcesu lekkoatletów, którzy wy-
grali klasyfikację medalową halo-
wych mistrzostw Europy. W takich 
momentach, nawet najbardziej 
sceptycznie nastawione do kibi-
cowania osoby, siadają na kanapie  

i z zapartym tchem śledzą poczyna-
nia polskich sportowców. 

 Miejmy nadzieję, że aura za 
oknem pozwoli również nam wstać 
z fotela i zadbać o kondycję. Zatem 
wybierzmy się na spacer, a tych bar-
dziej wymagających zachęcam do 
biegania, tym bardziej, że wystarto-
wały już zapisy na 5 Bieg o Breńskie 
Kierpce. Jak wiadomo, w zdrowym 
ciele, zdrowy duch! 

  Sonia Gawlas

„Puchar Wójta Gminy 
Brenna” str. 28
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Szanowni Mieszkańcy Brennej i Górek
Pierwsze dni marca tego roku 

zapamiętamy jako słoneczne i bar-
dzo wietrzne. Potwierdzają to me-
dialne doniesienia o powalonych 
drzewach, zerwanych dachach, 
braku prądu dla tysięcy mieszkań-
ców naszego kraju. Dla nas wspo-
mniana aura, można by powiedzieć, 
była łaskawa. Najtrudniejsze jednak 
chwile przeżyliśmy późnym wieczo-
rem i nocą z 4 na 5 marca, kiedy to 
silny podmuch zerwał część dachu  
w Górkach na ul. Sadowej i pozba-
wił prądu całe osiedle i znaczną 
część Górek. Ucierpiały również bla-
szane garaże, ogrodzenia i elewa-
cje domów. Przy tej okazji pragnę 
zarówno w imieniu własnym, jak  
i wszystkich mieszkańców serdecz-
nie podziękować naszym straża-
kom za nocne usuwanie skutków 
wichury i prace przez całą niedzielę  
w zabezpieczeniu uszkodzonego 
dachu. 

Ponadto ciepły hulający wiatr 
sprawił, że osuszone zostały mocno 
podmokłe po roztopach tereny łąk 
i nieutwardzone wjazdy do posesji. 
Pierwsi rolnicy traktorami wyjechali 
już w pole. Może to dobry znak, bo 
gdy wiatr w marcu wieje, to rolnik 
ma dobrą nadzieję. Natomiast, gdy 
w marcu deszcz leje, złe robi nadzie-
je. Czyżby po srogich przymrozkach 
dawała o sobie znać wczesna wio-
sna? Z każdym dniem coraz cieplej-
sze promienie marcowego słońca 
stają się pięciolinią rozśpiewanych 
ptasich nut, poprawiając przy tym 
nasze samopoczucie. Wydaje się, że 
jeszcze na jedną rzecz należałoby 
zwrócić uwagę. Otóż przełom lute-
go i marca kojarzył nam się będzie  
z warkotem silników pił spalino-
wych, które skutecznie realizują 
zapisy nowej ustawy dotyczącej wy-
cinki drzew. Jak to wyglądało na te-
renie naszej gminy oceńcie Państwo 
sami. Wydaje się, że niezmiernie 
ważnym i istotnym elementem był 
zdrowy rozsądek podczas wycinki 
drzew. 

Tak jak na każdej posesji czeka 
nas wiosenne sprzątanie, tak i my 
jesteśmy w przededniu  wyłonienia 
w przetargu firmy, która realizować 

Informacje/WydarzeniaInformacje/Wydarzenia

będzie remonty cząstkowe mocno 
zniszczonych, po mroźnej zimie, 
dróg. 

Jak co roku wiele jest spraw bie-
żących, które realizujemy zgodnie 
z powierzonymi nam zadaniami 
statutowymi. Ponadto na łamach 
tego wydania prezentujemy ob-
szerny materiał dotyczący reali-
zacji planowanych na ten rok in-
westycji.  Pierwsze dwa kwartały 
tego roku będą jednak wyjątkowe  
i wymagają dodatkowych działań  
w zakresie wdrażania nowej Re-
formy Oświatowej. W tym temacie 
istotne jest spójne działanie w za-
kresie prac legislacyjno-prawnych 
wymagających podjęcia stosow-
nych uchwał przez Radę Gminy oraz  
wspólne działanie z dyrektorami 
szkół, nauczycielami i rodzicami na-
szych dzieci. Zależy nam bowiem, 
aby proces wdrażania reformy 
szkolnej w naszej gminie przebiegał 
bardzo sprawnie. Podczas obrad  na 
lutowej sesji Rada podjęła uchwałę 
o nowych obwodach dla pierwszych 
klas poszczególnych szkół podsta-
wowych i w oparciu o ten mate-
riał chcemy wdrożyć nowy system 
funkcjonowania gminnej eduka-
cji, uwzględniając dobro naszych 
uczniów, utrzymując jednocześnie 
możliwość zatrudnienia nauczycie-
li. Przy tej okazji proszę i apeluję  
o pomoc i współprace wszystkich 
zainteresowanych. 

Planowany zrównoważony roz-
wój całej naszej gminy, który pre-
zentowany jest już od kilku wydań 
na łamach „Wieści”,  znalazł wsparcie  
z ramienia Warszawy. Koncepcja 

rozwoju została bowiem wpisa-
na do rządowej Strategii na Rzecz 
Odpowiedzialnego Rozwoju. Do-
kładnie 14 lutego Rada Ministrów 
na swoim posiedzeniu przyjęła 
„Strategię” jako jeden z najważ-
niejszych dokumentów rządowych, 
określających kierunki rozwoju 
naszego kraju do roku 2020. Liczy-
my, że nasz projekt, który ujęty jest  
w grupie Projektów Strategicznych, 
wskazany jako projekt pilotażowy,  
realizowany w ramach Kontraktu 
Terytorialnego, ożywi gospodarczo 
naszą gminę i przyniesie nowe miej-
sca pracy. Planujemy tak poszerzyć 
naszą ofertę turystyczną, aby mo-
gła ona zaspokoić oczekiwania za-
równo mieszkańców, jak i turystów 
odwiedzających naszą gminę przez 
cały rok. Warto wspomnieć, że inspi-
racją rządowego projektu zwanego 
„Beskidzkie Centrum Narciarstwa”, 
obejmującego Brenną i Szczyrk, 
było planowane i obecnie projek-
towane w rejonie Brennej Bukowej 
Krajowe Centrum Aktywnego Wy-
poczynku. 

Na koniec wspomnę krótko  
o tym, że otrzymaliśmy pozytyw-
ne uzgodnienia i przychylną opinię  
z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Śro-
dowiska, dotyczącą prac nad „Stu-
dium” dla całej naszej gminy. Zasy-
gnalizowane przeze mnie tematy 
znajdziecie Państwo na łamach tej 
gazetki. Zatem, przesyłając pozdro-
wienia życzę miłej lektury.  
  
 Wójt Gminy Brenna
 Jerzy Pilch
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Informacja Turystyczna w Brennej 
kolejny raz najlepsza w Polsce!

W dniu 14.03.2017r.(tj. wtorek)

w portierni Hali Sportowej przy Zespole Szkół Publicznych

w Górkach Wielkich (wejście do „zerówki”) będzie czynny

punkt kasowy Urzędu Gminy Brenna. W punkcie w godzinach

od 8.00 do 12.00 będzie można dokonywać wpłat rat podatku

od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz za gosp. odpadami komunalnymi.

Punkt kasowy w Górkach Wielkich

Nie ma chyba takiej osoby, któ-
ra w pewnym momencie swojego 
życia, nie marzyła o podróży. Każ-
dy kiedyś zapewne miał taką chwi-
lę, kiedy chciał być gdzieś indziej, 
zobaczyć inny kawałek świata, po-
znać innych ludzi, doświadczyć in-
nych emocji. Specyficznym biletem 
do „świata podróży” jest corocz-
ny TOUR SALON odbywający się  
w dwóch halach Międzynarodo-
wych Targów Poznańskich. 

W dniach 17-19 lutego repre-
zentantka gminy Brenna uczest-
niczyła w kolejnej edycji między-
narodowych targów TOUR SALON 
2017  w Poznaniu, zachęcając od-
wiedzających do korzystania z uro-
ków naszego regionu. Konkurencja 

była duża, gdyż poza regionalnymi 
organizacjami turystycznymi wy-
stawcami były również liczne biura 
podróży, touroperatorzy z polski  
i zagranicy, firmy świadczące usłu-
gi turystyczne, hotele i ośrodki spa. 
Było w czym wybierać: odkrywanie 
nieznanych miejsc, przyrodnicze  
i kulturowe bogactwo wielu zakąt-
ków, oferta produktów turystyki ak-
tywnej (szlaki rowerowe, kajakowe, 
konne, parki linowe czy rodzinne 
parki rozrywki), a także interesujące 
spotkania ze znanymi i mniej zna-
nymi podróżnikami.

Ale to nie wszystko. 17 lutego 
podczas targów Tour Salon w Po-
znaniu poznaliśmy najlepsze centra 
informacji turystycznej. Konkurs   

z 12-letnią tradycją ma na celu 
podnoszenie jakości usług świad-
czonych w punktach informacji tu-
rystycznej, a wyróżnione podmioty 
stanowią wzorzec. Mamy się więc 
czym pochwalić! Informacja Tury-
styczna w Brennej już po raz drugi 
została laureatem pierwszej nagro-
dy w kategorii 2 gwiazdki.    

Laureaci 2016 roku

Kategoria 2 gwiazdki:
I nagroda – Informacja Turystyczna 
w Brennej 
II nagroda – Punkt Informacji Tury-
stycznej w Braniewie 
III nagroda – Punkt Informacji Tu-
rystycznej w Zamku Piastowskim  
w Raciborzu

Kategoria 3 gwiazdki:
I nagroda – Mrągowskie Centrum 
Informacji Turystycznej 
II nagroda – Bielsko-Bialski OSiR 
Dział Miejskiej Informacji Turystycz-
nej 
III nagroda – Punkt Informacji Tury-
stycznej MSiT w Olkuszu

Kategoria 4 gwiazdki:
I nagroda – Wojewódzkie Centrum 
Informacji Turystycznej w Olsztynie 
II nagroda – Centrum Informacji Tu-
rystycznej w Wadowicach
III nagroda – Lubelski Ośrodek In-
formacji Turystycznej i Kulturalnej

  Izabela Piór
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Podziękowanie dla Strażaków

Spotkania Wójta Gminy Brenna z mieszkańcami

12 lutego o godz. 3:41 w nocy 
otrzymano zgłoszenie pożaru bu-
dynku mieszkalnego i zabudowań 
na ul. Skałka 33 w Brennej. W akcji 
brały udział 3 jednostki Ratownic-
twa Gaśniczego Państwowej Stra-
ży Pożarnej (Skoczów, Ustroń, Cie-
szyn) oraz 7 jednostek OSP z gminy 
Brenna (Centrum, Leśnica, Górki).  
Do akcji włączyły się również jed-
nostki sąsiednich OSP (Ustroń Li-
powiec, Ustroń Nierodzim, Ustroń 

Polana, OSP Ochaby).
Pożar był na tyle groźny, że dzia-

łania zakończono dopiero po godz. 
15:00 w niedzielę. W poniedziałek 
nadal prowadzono prace związane 
z zabezpieczeniem pogorzeliska. 

Wójt Gminy Brenna Jerzy Pilch 
oraz Komendant Gminny Józef 
Ferfecki wyrażają słowa uznania  
i składają podziękowania wszyst-
kim jednostkom za zaangażowanie 
sił i środków oraz udział w kilkuna-

stogodzinnej akcji gaśniczej. Mimo 
trudnych warunków atmosferycz-
nych akcja została przeprowadzo-
na fachowo i rzetelnie, co świadczy  
o wysokich kwalifikacjach i dosko-
nałym wyszkoleniu zespołów.

Praca Strażaka jest ofiarną 
służbą na rzecz drugiego człowie-
ka. Doceniajmy to poświęcenie.  
Fotografie: OSP Górki Wielkie.

  Sonia Gawlas

Wójt Gminy Brenna – Pan Jerzy Pilch, zaprasza mieszkańców gminy Brenna  
na spotkania,  na których omówione zostaną bieżące sprawy gminy. 

Wszystkie spotkania rozpoczynają się o godz. 18.00 i odbędą się kolejno:
- 3 kwietnia br. w Szkole Podstawowej Nr 1 w Brennej Leśnicy,
- 4 kwietnia br. w sali sesyjnej urzędu gminy Brenna,
- 5 kwietnia br. w Zespole Szkół Publicznych w Górkach Wielkich.

Wszystkich  zainteresowanych mieszkańców gminy serdecznie zapraszamy.
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OGłOszenie 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu  
Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 

gminy Brenna w zakresie 
wprowadzonych zmian

Informacje/WydarzeniaInformacje/Wydarzenia

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2003 r. poz. 717 ze zmianami),  w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie usta-
wy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy  
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2010 r.  Nr 130, poz. 871), a także na podstawie art. 
39 ust.1 pkt 2, 3, 4, 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz. 353 ze zmianami) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna w zakre-
sie wprowadzonych zmian (w odniesieniu do projektu wyłożonego w dniach od 7 stycznia do 17 
lutego 2014 r.)
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 27 marca 2017 r. do 12 maja 2017 r. w siedzibie  
Urzędu Gminy Brenna, ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna, pok. 28, w godz.:

- poniedziałek od 12:30 do 16:30,
- wtorek - piątek od 7:30 do 11:30.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie studium odbędzie się w dniu 
24 kwietnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Brenna, ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna, sala sesyjna, 
o godz. 15:00.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające 
osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium.
Uwagi do projektu studium należy składać na piśmie do Wójta Gminy Brenna z podaniem imienia 
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy  
w nieprzekraczalnym terminie do 12 czerwca 2017 r.

Uwagi do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej, 
ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich 
kwalifikowalnym podpisem elektronicznym na adres: poczta@brenna.org.pl, w nieprzekraczalnym terminie  
do 12 czerwca 2017 r. 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Brenna.

         Jerzy Pilch
         Wójt Gminy Brenna
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Beskidzkie Centrum Narciarstwa 
w Strategii Rządowej

W dniu 14 lutego 2017 r. Rada 
Ministrów podjęła uchwałę w spra-
wie przyjęcia Strategii na rzecz Od-
powiedzialnego Rozwoju do roku 
2020 (z perspektywą do 2030 r.).

Wśród projektów strategicznych, 
których realizacja przewidziana jest 
do 2020 roku, wymienione zostało 
„Beskidzkie Centrum Narciarstwa” 
- projekt pilotażowy realizowany  
w ramach Kontraktu Terytorialnego.

Projekt „Strategii na rzecz Od-
powiedzialnego Rozwoju” powstał 
na bazie przyjętego przez Radę 
Ministrów w dniu 16 lutego 2016 r. 
„Planu na rzecz Odpowiedzialnego 
Rozwoju” przedstawiającego nową 
wizję rozwoju kraju i stanowi jego 
rozszerzenie i doprecyzowanie.

Dokument został opracowany 
przy aktywnym udziale 12 zespo-
łów międzyresortowych oraz part-

nerów społecznych na wszystkich 
etapach jego powstawania. Stra-
tegia określa nowy model rozwoju 
– suwerenną wizję strategiczną, za-
sady, cele i priorytety rozwoju kraju 
w wymiarze gospodarczym, spo-
łecznym i przestrzennym do 2020 r. 
oraz w perspektywie do 2030 roku.

Co oznacza dla gminy przyjęcie 
Strategii w praktyce?

Strategia będzie realizowana  
z wykorzystaniem podejścia pro-
jektowego. Dokument, w każdym  
z obszarów wskazuje konkretne 
projekty (strategiczne i flagowe) 
służące realizacji celów strategicz-
nych. Podejście to zapewni włącze-
nie w realizację działań partnerów 
społecznych i gospodarczych, spo-
łeczeństwa obywatelskiego oraz sa-
morządów.

Istotnym jest, że uruchomione 

inicjatywy lokalnych możliwości 
inwestycyjnych w gminie Brenna, 
zauważone zostały przez Minister-
stwo Rozwoju. Fakt ten spowodo-
wał, że Krajowe Centrum Aktywne-
go Wypoczynku w Brennej stało się 
pilotażowym projektem rządowej 
Strategii na Rzecz Odpowiedzialne-
go Rozwoju, mieszczącym się w ob-
szarze projektu strategicznego pn. 
„Beskidzkie Centrum Narciarstwa”.

Perspektywa podjęcia działań 
inwestycyjnych na terenie gminy 
Brenna, które będą wynikiem re-
alizacji postanowień określonych 
w Strategii, z pewnością przyczyni 
się do szeroko rozumianego rozwo-
ju gospodarczego naszej gminy, jej 
promocji i poprawy jakości życia 
mieszkańców.

        UG Brenna

CzAs nA BRennĄ!

Informacje/WydarzeniaInformacje/Wydarzenia
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Inwestycje Gminy Brenna przygotowane 
do realizacji w 2017 roku

Wójt Gminy Brenna informuje, 
że w 2017 roku planowana jest re-
alizacja następujących inwestycji 
kubaturowych i sieciowych:

1) Budowa obiektów małej archi-
tektury (urządzeń rekreacyjnych)  
w ramach rozbudowy „Ośrodka pod 
Brandysem” w Górkach Wielkich 
przy ul. Sportowej. Planuje się do-
posażenie ośrodka w urządzenia 
rekreacyjne typu rampa scate park, 
street  workout park oraz huśtawkę 
wahadłowo – obrotową. Ponadto 
wykonane zostaną dodatkowe na-
wierzchnie utwardzone - betonowe 
oraz zamontowane zostanie oświe-
tlenie ekologiczne, ławki parkowe 
oraz kosze na śmieci. 

2) Budowa obiektów małej ar-
chitektury (siłownia zewnętrzna 
wraz z urządzeniami rekreacyjnymi)  
w Parku Turystyki w Brennej Cen-
trum przy ul. Malinowej 2b. Inwe-
stycja będzie obejmować montaż 
pięciu urządzeń siłowni zewnętrz-
nej oraz urządzeń rekreacyjnych 
- huśtawki sześciokątnej i centrum 
aktywności. Ponadto zaprojekto-
wano wykonanie nawierzchni bez-
piecznego upadku w postaci płyt 
gumowych oraz mat przerosto-
wych.

3) Budowa toru rowerowego 
na terenie przyległym do Zespołu 
Szkół w Brennej przy ulicy Górec-

kiej. Inwestycja będzie obejmować 
budowę toru rowerowego typu 
„pumptrack o długości ok. 120 mb, 
nasadzenie trawnika na skarpach 
toru oraz montaż tablicy z regula-
minem, dwóch ławek parkowych, 
kosza na śmieci oraz stojaka rowe-
rowego umożliwiającego zaparko-
wanie 6-8 rowerów.

4) Rozbudowa i przebudowa 
budynku Przedszkola Publicznego 
Nr 1 (wraz z robotami towarzyszą-
cymi) w Górkach Małych. Od wrze-
śnia 2017 roku planuje się rozpo-
cząć użytkowanie rozbudowanego 
budynku przedszkola (planowany 
termin zakończenia prac wyznaczo-
no do końca czerwca 2017 roku).  
W ramach zadania zaplanowa-
no rozbudowę przedszkola o dwa 
oddziały przedszkolne zlokali-
zowane w nowoprojektowanym 
skrzydle budynku, które będzie 
powiązane komunikacyjnie z ist-
niejącym przedszkolem. Projekt 
obejmuje budowę skrzydła o trzech 
kondygnacjach (piwnice, parter  
i I piętro). Łącznie projekt rozbudo-
wy zakłada zwiększenie powierzch-
ni użytkowej przedszkola z 447,62 
do 873,17 m2. Zakres realizacji in-
westycji obejmuje również wykona-
nie nowych schodów wejściowych 
zewnętrznych w celu dostosowa-
nia komunikacji do projektowanej 
rozbudowy oraz wykonanie ciągów 
komunikacyjnych z kostki brukowej 
betonowej jako infrastruktury to-
warzyszącej rozbudowanego obiek-
tu. Przebudowana i doposażona 
zostanie również istniejąca kuchnia 
w celu usprawnienia procesu tech-
nologii przygotowania posiłków  
w przedszkolu.

5) Termomodernizacja budynku 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Brennej 
z wykorzystaniem odnawialnych 
źródeł energii. Prace termomoder-
nizacyjne w ramach projektu będą 
dotyczyć budynku szkoły i obejmą 

częściową wymianę stolarki ze-
wnętrznej, docieplenie ścian po-
niżej terenu, docieplenie cokołu 
ponad terenem, modernizację in-
stalacji c. o. wraz z wymianą grzej-
ników oraz instalacji, modernizację 
instalacji c. o. sali gimnastycznej, 
modernizację kotłowni gazowej, 
wykonanie  instalacji fotowolta-
icznej i pompy ciepła (powietrze–
woda) wspomagających układ c. o. 
i c. w. u.

6) Przedmiotem inwestycji jest 
rekonstrukcja i rewitalizacja wraz  
z rozbudową budynku  „Starego Kina”  
w Brennej przy ul. Wyzwolenia 69,  
z przeznaczeniem na Beskidzki 
Dom Zielin „Przytulia” polegająca 
na wykonaniu nowej konstrukcji 
nośnej dla całego obiektu, wymia-
nie pokrycia dachowego, dobudo-
wie pomieszczeń magazynowych 
wraz z przeszklonym łącznikiem 
oraz przebudowie głównego wej-
ścia do budynku. Zakres inwestycji 
obejmuje również remont wszyst-
kich posadzek, okładzin ścian  
i sufitów oraz wykonanie instalacji 
wewnętrznych w obiekcie i przebu-
dowie przyłączy wraz z zewnętrz-
nymi sieciami. W obiekcie zostaną 
wykonane zabudowy wyposażenia 
stałego. W skład robót związanych 
z zagospodarowaniem terenu wo-
kół budynku wchodzi również wy-
konanie zieleni i małej architektury. 
Budynek po rekonstrukcji i rewitali-
zacji wraz z jego rozbudową będzie 
miał powierzchnię użytkową 346,24 
m2 oraz kubaturę 1709,53 m3.

7) Budowa kanalizacji sanitarnej 
w Górkach Wielkich Etap II, zadanie 
5. W grudniu 2016 roku rozpoczęto 
realizację budowy sieci kanalizacji 
sanitarnej wraz z przyłączami do 
budynków na terenie Górek Wiel-
kich w ramach zadania nr 5. Inwe-
stycja obejmuje wykonanie sieci na 
odcinku ulicy Nowy Świat, Zalesie 
i Wiejskiej oraz ulicy Wspólnej, Su-
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chej i Franciszka Żerdki. Łącznie  
w ramach zadania planuje się wy-
konać kanalizację sanitarną o dłu-
gości 3676 mb, oraz przyłącza do 
budynków w ilości 241 mb /66 szt. 
Roboty zgodnie z zawartą umową, 
planuje się zakończyć do końca 
września 2017 roku.

8) Rozbudowa sieci kanaliza-
cji sanitarnej wraz z przyłączami 
do budynków w Górkach Wielkich 
przy ulicy Olchowej i Wierzbowej. 
Łącznie w ramach zadania planuje 
się wykonać kanalizację sanitarną o 
długości 361,5 mb, oraz przyłącza 
do budynków w ilości 24,5 mb /5 
szt.

9) Rozbudowa i przebudowa 
sieci kanalizacji sanitarnej wraz  
z wykonaniem przyłączy do budyn-
ków w Brennej przy ulicy Wiejskiej. 
Łącznie w ramach zadania planuje 
się wykonać kanalizację sanitarną  
o długości 354 mb, oraz przyłącza 
do budynków w ilości 23 mb /3 szt. 
Z uwagi na konieczność zachowa-
nia spadków, część sieci zostanie 
przebudowana.

10) Budowa sieci wodociągo-
wej z przyłączami do budynków na 
terenie Gminy Brenna. Inwestycja 
obejmuje budowę sieci w Górkach 
Wielkich oraz w Brennej Leśnicy. 

- Obszar zaplanowanej inwe-

stycji w Górkach Wielkich obejmu-
je ulice Pod Zebrzydkę, L. Żagana,  
L. Skrzypka, Przełom, Zagłoby, Kmi-
cica, Rocha, Działową, Jasną, Długą, 
Radosną, Pogodną, Szczęśliwą oraz 
część ul. Olszyna i Topolowej. Pro-
jekt budowlany sieci wodociągowej 
przewiduje również budowę hydro-
forni wraz ze zbiornikiem wody 50 
m3 przy  ul.  Olszyna  i  hydroforni  
wraz  ze  zbiornikiem  wody  100m3 
przy  ul. Przełom (Pod Zebrzydkę). 
Łączna długość projektowanej sieci 
wodociągowej to 15,63km. W  ra-
mach  zadania  przewiduje  się  pod-
łączenie 236 budynków.

- Planowana inwestycja w Bren-
nej Leśnicy polega na zabezpie-
czeniu sieci wodociągowej na ul. 
Trowniki, Klonowej, Kasztanowej, 
Lipowej i Dębowej. Zaprojektowa-
no wodociąg łączący sieć z ujęcia  
w Hołcynie z siecią na wspomnia-
nym osiedlu w Brennej Leśnicy wraz 
z budową hydroforni i zbiornikiem 
wody 20m3. Łączna długość pro-
jektowanej sieci wodociągowej to 
3,87km. Przewiduje się wykonanie 
28 przyłączy do budynków.

11) Budowa kablowej linii oświe-
tlenia drogowego w Brennej przy 
ulicy Góreckiej na odcinku: Bren-
na Spalona – Brenna Gimnazjum. 
Inwestycja obejmuje budowę linii 
kablowej – oświetleniowej na słu-
pach typu SAL-90, w ramach roz-

budowy oświetlenia ulicy Góreckiej 
(droga powiatowa) na odcinku: ob-
wód I – 580m od istniejącego słupa  
w rejonie przystanku autobuso-
wego „Pinkas” do mostu na rzece 
Leśnica oraz obwód III – 1130m od 
stacji transformatorowej do przy-
stanku autobusowego „Spalona”. 
Oświetlenie wykonane zostanie na 
słupach aluminiowych o wysokości 
9 m z oprawami typu LED-100W. 

Ponadto zaplanowano budowę 
oświetlenia ulicznego na terenie 
gminy Brenna w następujących lo-
kalizacjach:
- Górki Małe ul. Uliczka (od ul. Breń-
skiej do ul. Objazdowej) 3 lampy,
- Górki Wielkie ul. Szczęśliwa (od ul. 
Szpotawickiej do nr 1) 3 lampy,
- Górki Wielkie ul. Wiosenna (cała)  
8 lamp,
- Brenna ul. Jatny (od Hawany do 
Juhasa) 9 lamp,
- Brenna ul. Kormany (od ul. Górec-
kiej do kładki dla pieszych) 4 lampy.

  UG Brenna

Prace porządkowe przy drogach
Brygada remontowa Zakładu 

Budżetowego Gospodarku Komu-
nalnej w Brennej w miesiącu lutym 
2017 roku wyfrezowała pnie po 
usuniętych drzewach przy drogach 
gminnych ul. Pod Zebrzydkę i ul. 
Sportowa w Górkach Wielkich oraz 
na terenie amfiteatru i za budyn-
kiem Urzędu Gminy Brenna. Fre-
zowanie pni ma na celu zapobiec 
ponownemu odrastaniu, w szcze-
gólności dotyczy to wierzb, oraz 
ze względów bezpieczeństwa na 
poboczach dróg i estetycznych jak 

miało to miejsce na terenie amfite-
atru i na trawniku za Urzędem Gmi-
ny – powstanie jednolity trawnik  
i będzie można go bezproblemowo 
kosić. 

Ponadto rozpoczęły się prace 
związane z przycinaniem gałęzi 
przy drogach gminnych wraz z usu-
waniem zakrzaczeni jak to miało 
miejsce przy ul. Żarnowiec w Bren-
nej oraz ul. Lekarskiej w Górkach 
Małych. 

Na ulicy Dzielowy w Górkach 
Wielkich usunięto trzy przełomy 

w nawierzchni. Prace polegały na 
wybraniu powstałych przełomów 
i wypełnienie tych miejsc czystym 
materiałem, celem ustabilizowania 
gruntu. Na wypełnieniu wykona-
nym rumoszem rzecznym wykona-
no nawierzchnię tłuczniową.

Łączna wartość wykonanych 
prac została oszacowana na kwotę 
9.000 zł.

  UG Brenna
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Nabór wniosków o przyznanie 
nagrody sportowej za rok 2016 

Dotacje dla klubów sportowych na 2017 rok
22 lutego bieżącego roku Wójt 

Gminy rozstrzygnął konkurs ofert 
na realizację zadania własnego 
Gminy Brenna w zakresie sprzyjania 
rozwojowi sportu w 2017 roku.

Dofinansowanie w kwocie 
33.000,- zł otrzymał Uczniowski 
Klub Sportowy Brenna-Górki na za-
danie pn. „Sport dla wszystkich”. Za 
otrzymaną dotację Klub zrealizuje 
zajęcia sportowe i treningi dla dzie-
ci i młodzieży w okresie od 1 marca 
do 30 listopada 2017 roku. Zajęcia 
odbywać się będą od dwóch do 
czterech dni w tygodniu. Będą to 
treningi narciarskie oraz ogólnoro-
zwojowe (zajęcia biegowe, zajęcia 
z jazdy na rolkach, gry i zabawy ze-
społowe, treningi na basenie oraz 
treningi specjalistyczne, na ściance 

wspinaczkowej), jak również na-
uka gry w tenisa ziemnego. Dzie-
ci uczestniczyć będą w zawodach 
sportowych. Środki z dotacji zosta-
ną przeznaczone przede wszystkim 
na wynagrodzenia dla trenerów  
i instruktorów oraz bilety wstępu  
i opłaty za korzystanie z urządzeń  
i infrastruktury sportowej. 

Dofinansowanie w kwocie 
40.000,- zł otrzymał Ludowy Klub 
Sportowy „Spójnia” Górki Wielkie 
na zadanie pn.: „LKS Spójnia Gór-
ki Wielkie – Rozwój sportu wśród 
dzieci  i młodzieży Gminy Brenna”. 
W ramach zadania zaplanowano 
treningi sportowe dla juniorów, 
trampkarzy i żaków oraz udział dru-
żyn w rozgrywkach ligowych. Środ-
ki z dotacji zostaną przeznaczone 

przede wszystkim na wynagrodze-
nia dla trenerów oraz transport na 
mecze. 

Dofinansowanie w kwocie 
9.000,- zł otrzymało Stowarzysze-
nie Klub Bokserski KLINCZ z Bren-
nej, jako dofinansowanie zadania 
publicznego pn.: „Popularyzacja 
sportu Pięściarstwa (boksu) oraz 
pro zdrowotnego podejścia do sty-
lu życia wśród mieszkańców (dzie-
ci, młodzież, dorośli) gminy Brenna 
poprzez organizacje zajęć trenin-
gowych oraz udział w zawodach 
bokserskich. Z przyczyn formalnych 
umowa na realizację zadania nie zo-
stała podpisana.

  UG Brenna

Wójt Gminy Brenna informuje  
o możliwości składania wniosków 
o przyznanie nagrody sportowej 
za 2016 rok – na podstawie uchwa-
ły Nr V/39/15 Rady Gminy Brenna  
z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie 
określenia zasad i trybu przyzna-
wania oraz rodzajów i wysokości 
nagród sportowych, opublikowanej  
w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Śląskiego w dniu 24 
czerwca 2015 r. poz. 3352.

Nagrody sportowe mogą być 
przyznawane zawodnikom, któ-
rzy osiągnęli wybitne wyniki  
w krajowym i międzynarodowym 
współzawodnictwie sportowym,  
w dyscyplinach sportowych,  
w szczególności w: akrobatyce, bia-
thlonie, brydżu sportowym, gim-
nastyce, jeździectwie, judo, kolar-
stwie, koszykówce, lekkoatletyce, 
narciarstwie, pływaniu, piłce noż-
nej, piłce siatkowej, piłce ręcznej, 
skibobach, modelarstwie sporto-
wym, tenisie stołowym, szachach, 
snowboardzie oraz sportach moto-

rowych.
Wnioski o przyznanie nagro-

dy sportowej należy składać – 
zgodnie z określonymi w uchwale 
zasadami – w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 17 marca 2017 r. 
na adres Urzędu Gminy Brenna, ul. 
Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna.

Do wniosku należy załączyć 
dokument potwierdzający wynik 
sportowy.

  UG Brenna
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Dotacje do wymiany kotłów
Informujemy, iż na Sesji Rady 

Gminy Brenna w dniu 23 lutego 
2017 r. przyjęto Regulamin udzie-
lania dotacji celowej ze środków 
budżetu Gminy Brenna na dofinan-
sowanie kosztów wymiany źródeł 
ciepła w budynkach mieszkalnych 
położonych na terenie Gminy Bren-
na (uchwała dostępna na www.bip.

brenna.org.pl).
Z uwagi na powyższe ogłaszamy, 

iż rozpoczęcie naboru wniosków na 
dofinansowanie wymiany systemu 
ogrzewania na ekologiczne źródło 
ciepła ruszy 20 marca 2017 r., tj. po 
wejściu w życie powyższej uchwały.

Wszystkich zainteresowanych 
zapraszamy do zapoznania się z Re-

gulaminem udzielania dotacji. 
Druki wniosków dostępne są 

w Urzędzie Gminy Brenna oraz na 
stronie: www.mieszkaniec.brenna.
org.pl. 

  UG Brenna

Dotacje w zakresie pomocy społecznej
Na podstawie ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności po-
żytku publicznego i o wolontariacie 
oraz uchwały Nr XV/164/16 Rady 
Gminy Brenna z dnia 24 listopada 
2016 r. w sprawie przyjęcia Pro-
gramu współpracy Gminy Brenna 
z organizacjami pozarządowymi 
na 2017 rok, po przeprowadzeniu 
otwartego konkursu ofert na reali-
zację zadania publicznego w zakre-

sie pomocy społecznej, w tym po-
mocy rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz wyrówny-
wania szans tych rodzin i osób m. 
in. poprzez dystrybucję artykułów 
żywnościowych do osób najbar-
dziej potrzebujących – Wójt Gminy 
Brenna przyznał dotację w kwocie 
3.000,- zł dla stowarzyszenia Polski 
Komitet Pomocy Społecznej Śląski 
Zarząd Wojewódzki w Katowicach 

na zadanie pn. „Stop ubóstwu”. Za-
danie polega na dystrybuowaniu 
produktów spożywczych do rodzin 
wielodzietnych i osób ubogich, 
zakwalifikowanych do tej pomo-
cy przez Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Brennej.  

  UG Brenna

Nowe taryfy za wodę i ścieki 
Od 1 lutego 2017 r. obowiązują nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 

ścieków. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Brenna w okresie od 1 lutego 2017 r. do 31 stycznia 2018 r. obowiązywać 
będą następujące stawki i opłaty:

1) zaopatrzenie w wodę
- za 1 m3 dostarczonej wody  - 4,96 zł /odbiorcę/mc
- opłata abonamentowa  - 7,34 zł /odbiorcę/mc

2) odprowadzania ścieków
- za 1 m3 odprowadzonych ścieków - 6,31 zł odbiorcę/mc
- opłata abonamentowa  - 5,29 zł /odbiorcę/mc

Wymienione stawki i opłaty zawierają podatek VAT.

UWAGA!
Nowością  dla abonenta będzie niezależne naliczanie opłaty abonamentowej każdorazowo  

do świadczonych usług w tym zakresie. 

            UG Brenna
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Uwaga Przedsiębiorco!

Od 1 lipca 2011 roku obowiązu-
ją przepisy o Centralnej Ewidencji  
i Informacji o Działalności Gospo-
darczej (w skrócie CEIDG). Jest to 
jedyny, oficjalny, państwowy i BEZ-
PŁATNY rejestr dostępny pod adre-
sem: ceidg.gov.pl.  Poniżej zacytuje-
my Państwu fragment pisma, jakie 

otrzymał tut. organ urzędu gminy  
z uwagi na fakt, iż w ostatnim czasie 
do różnych instytucji trafiają prze-
syłane poczta elektroniczną maile 
w związku z rzekomą opłatą za wpis 
do CEIDG.

„W ostatnim czasie do różnych 
instytucji trafiają przesyłane pocz-
tą elektroniczną maile. Autor, pod-
szywając się pod MRPiPS, domaga 
się wpłaty 365 zł na podane konto, 
na poczet potwierdzenia wpisu do 
Rejestru. Powołuje się przy tym na 
regulamin resortu.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Po-
lityki Społecznej nie ma nic wspól-
nego z rozsyłanymi pocztą elektro-
niczną wezwaniami do zapłaty za 
potwierdzenie wpisu do Rejestru. 
To próba wyłudzenia pieniędzy.

Podpisana pod wezwaniem oso-
ba nie jest pracownikiem Minister-
stwa, podany adres poczty elek-

tronicznej nie jest zarejestrowany 
w domenie resortu, nieprawdziwy 
jest również adres siedziby Mini-
sterstwa. Podany numer konta nie 
należy do MRPiPS. Fałszywa jest 
również informacja o konsekwen-
cjach nieuregulowania należności. 
Regulamin organizacyjny Minister-
stwa nic nie mówi o tej kwestii.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Po-
lityki Społecznej skierowało sprawę 
wyłudzeń do prokuratury.

Przedmiotową informację pro-
szę przekazać, w celu zapoznania 
się, do wszystkich publicznych  
i niepublicznych jednostek i pod-
miotów na terenie działalności Pań-
stwa jednostki samorządowej.

Stosowny komunikat został rów-
nież zamieszczony w portalu inter-
netowym Ministerstwa.”

  UG Brenna

Procedura Dotycząca Leczenia Odwykowego
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Brennej
Wszczęcie procedury dotyczącej 

zobowiązania do leczenia odwy-
kowego następuje z chwilą złoże-
nia przez wnioskodawcę wniosku  
o zobowiązanie do leczenia odwy-
kowego osoby uzależnionej, która 

to posiada miejsce zamieszkania, 
zameldowania, lub miejsce pobytu 
na terenie Gminy Brenna. Wniosek 
może złożyć dowolna osoba lub in-
stytucja np. GOPS, Policja, Placów-
ka oświatowa. 

Leczenie osób uzależnionych 
jest dobrowolne, a przymus lecze-
nia może zostać nałożony jedynie 
przez Sąd Rejonowy. 

Zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami prawa, na leczenie odwyko-
we można skierować osobę, która  
w związku z nadużywaniem alkoho-
lu powoduje:
- rozkład życia rodzinnego, 
- demoralizację małoletnich,
- systematyczne zakłócanie spokoju 
lub porządku publicznego,
- uchylanie się od pracy.

Wniosek można złożyć w biurze 
podawczym Urzędu Gminy w Bren-
nej, bezpośrednio Przewodniczące-
mu GKRPA lub w Punkcie Informa-
cyjno-Konsultacyjnym w Górkach 
Małych.

 Renata Ciemała-Sojka
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Wycinka drzew w okresie lęgowym ptaków  
oraz na terenach chronionych

W związku z pojawiającymi się 
wątpliwościami dotyczącymi obo-
wiązku uzyskiwania zezwoleń na 
usuwanie drzew i krzewów przy-
pominamy, iż z obowiązku uzyski-
wania zezwoleń na wycinkę drzew 
lub krzewów zwolnione są osoby 
fizyczne jeśli wycinka tych drzew 
nie jest związana z prowadzeniem 
działalności gospodarczej (przy 
czym działalność rolnicza może być 
działalnością gospodarczą). 

Pozostałe podmioty powinny 
złożyć wniosek o zezwolenie na 
wycinkę drzew jeśli obwody pni na 
wysokości 130 cm przekraczają:

a) 100 cm - w przypadku to-
poli, wierzb, kasztanowca zwyczaj-
nego, klonu jesionolistnego, klonu 
srebrzystego, robinii akacjowej 
oraz platanu klonolistnego,

b) 50 cm - w przypadku 
pozostałych gatunków drzew; 
a krzewy albo krzewy rosnące  
w skupisku, przekraczają po-
wierzchnię 25 m2.

Jednocześnie przypominamy, że 
wejście w życie ww. przepisów po-
zostaje bez wpływu na treść ustawy 
z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami 
(tekst jedn. Dz. U. z 2014 roku, poz. 
1446 z późn. zm.). Normy zawarte w 
art. 36 ust. 1 pkt 1 i pkt 11 ustawy 
o ochronie zabytków (…) nadal po-
zostają podstawowymi narzędziami 
ochrony zabytkowych form zakom-
ponowanej zieleni.

Podsumowując, nadal wycinka 
drzew lub krzewów z wszelkich 
nieruchomości wpisanych do re-
jestru zabytków będzie wymagać 
zgody lub uzgodnienia z woje-
wódzkim konserwatorem zabyt-
ków, który jest właściwy do wy-
dawania zezwolenia na wycinkę 
drzew lub krzewów na terenach 
wpisanych do rejestru zabytków 
lub do ewidencji zabytków.

Ponadto nowelizacja ustawy nie 
zwalnia z przestrzegania przepisów 
dotyczących ochrony gatunkowej. 

Ponieważ tereny pokryte roślinno-
ścią, są nierzadko miejscem wystę-
powania różnych gatunków ptaków 
(w tym przedmiotów ochrony ob-
szarów Natura 2000), przy plano-
waniu wycinki drzew szczególną 
uwagę należy zwrócić na terminy 
jej prowadzenia. Zgodnie z art. 52 
ustawy o ochronie przyrody okres 
lęgowy ptaków w Polsce trwa 
od 1 marca do 15 października.  
W tym terminie usuwanie wszelkiej 
roślinności winno być prowadzo-
ne z dużą rozwagą, po uprzednim 
przeprowadzeniu dokładnej kon-
troli zieleni przez specjalistę orni-
tologa lub osobę legitymująca się 
wykształceniem lub odpowiednim 
doświadczeniem do pełnienia nad-
zoru przyrodniczego, w celu wyklu-
czenia zasiedlenia jej przez chro-
nione gatunku ptaków. Uzyskania 
zezwolenia nie wymaga jedynie 
usuwanie w terminie od 16 paź-
dziernika do końca lutego gniazd 
ptasich z obiektów budowlanych  
i terenów zieleni, kiedy wynika to 
ze względów bezpieczeństwa lub 
sanitarnych. 

Podobna ochrona dotyczy także 
drzew, na których swoje gniazdo 
lub siedlisko mają m.in. wiewiórka 
pospolita, nietoperze: nocek Bech-
steina, borowiaczek i borowiec ol-
brzymi oraz owady: pachnica dę-
bowa, kozioróg dębosz, średzinka, 
nadobnica alpejska (gatunek z Pol-
skiej Czerwonej Księgi), zgniotek 
cynobrowy i szkarłatny oraz kozio-
róg bukowiec. 

Informujemy zatem, że nieprze-
strzeganie bądź naruszenie które-
gokolwiek z zakazów lub ograni-
czeń obowiązujących w stosunku 
do ptaków, w tym niszczenie ich 
gniazd w okresie lęgowym, stanowi 
wykroczenie z art. 131 pkt 14 ww. 
ustawy o ochronie przyrody.

Ponadto usunięcie drzew lub 
krzewów może być niemożliwe 
lub utrudnione, w przypadku je-
żeli drzewo jest objęte dodatkową 

ochroną, czyli jest zadrzewieniem 
śródpolnym, przydrożnym i nad-
wodnym w parku krajobrazowym 
albo na obszarze chronionego kra-
jobrazu.

Wycinka w obszarach  
natura 2000

Należy pamiętać, że w obsza-
rach Natura 2000 nie ma z góry na-
rzuconych zakazów, ale obowiązuje 
tu zasada: niepodejmowania dzia-
łań mogących w znaczący sposób 
pogorszyć stan siedlisk przyrodni-
czych oraz siedlisk gatunków roślin 
i zwierząt, a także w istotny sposób 
wpłynąć negatywnie na gatunki, 
dla których ochrony został wyzna-
czony obszar Natura 2000.

Pomniki przyrody
Przypominamy również, że pra-

wo do wycinki drzewa bez zezwo-
lenia nie dotyczy pomników przy-
rody rosnących na prywatnych 
posesjach. W takich sytuacjach ko-
nieczne jest przeprowadzenie obo-
wiązującej dotychczas procedury, 
związanej ze zniesieniem formy 
ochrony przyrody. 

  UG Brenna
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Przygarnij czworonoga
W schronisku dla zwierząt w Cie-

szynie wiele pupili czeka na nowy 
dom. Trafiają tam porzucone przez 
właścicieli psy - najczęściej w wa-
kacje albo młode, bo „szczeniak 
za duży urósł”.  Często właściciele 
psów nie są świadomi, że nabywa-
jąc psa biorą na siebie poważne  
i długotrwałe zobowiązanie. Zachę-
camy zatem wszystkich zaintereso-
wanych adopcją, aby kontaktować 
się z Schroniskiem dla zwierząt 
„Azyl”, które mieści się przy ul. Ci-
chej 10 w Cieszynie, tel.: 033/ 851 55 
11. Zachęcamy także do śledzenia 
strony internetowej Gminy Bren-
na, na której zamieszczamy zdjęcia 
zwierzaków, które znaleziono na te-
renie naszej gminy i które trafiły do 
schroniska (zakładka „opieka nad 
zwierzętami bezdomnymi”). Przed-
stawiamy także zdjęcia psów, które 

znaleziono ostatnio na terenie Gmi-
ny Brenna.

Jeszcze raz zachęcamy wszyst-
kich zainteresowanych do adopcji 
zwierzaków. Równocześnie apelu-
jemy do wszystkich właścicieli psów  
o należyty ich dozór i opiekę. Przy-

pominamy także, że właściciel 
porzuconego psa musi się liczyć  
z konsekwencjami karnymi i finan-
sowymi.

  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

Elbo Fadi
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Z obrad Rady Gminy
23 lutego 2017 r. odbyła się XVII 

sesja Rady Gminy Brenna. 
W obradach uczestniczyli rad-

ni, przedstawiciele Urzędu Gminy  
z wójtem na czele oraz radna po-
wiatowa.

Na wstępie Przewodniczący 
Rady Gminy Pan Marcin Janasik 
przyjął wnioski o zmianę porządku 
obrad. 

W czwartym punkcie prze-
wodniczący obrad poinformował  
o utworzeniu Klubu Radnych 
„Wspólny Cel Brenna – Górki”. 

Przekazując sprawozdanie z prac 
w okresie międzysesyjnym, Wójt 
poinformował zebranych o wizycie 
w Brennej dyrektor Departamentu 
Ministerstwa Rozwoju pani Mag-
daleny  Derlatki-Miodońskiej, która 
w imieniu ministerstwa przekazała 
oficjalną informację o wpisaniu do 
Strategii Odpowiedzialnego Roz-
woju projektu pn. „Beskidzkie Cen-
trum Narciarstwa” w skład, którego 
wchodzi gmina Brenna. 

W wolnych wnioskach Wójt po-
informował, że OSP w Górkach 
Wielkich otrzymała środki finanso-
we na samochód bojowy, zaś rad-
ni składali wnioski o konieczności 
załatania dziur na drogach, popra-
wieniu nawierzchni czy wykonaniu 
odwodnienia.  

Sesję poprzedziły posiedzenia 
nowych, utworzonych w grudniu 
ubiegłego roku Komisjach Rady 

Gminy, na których omawiano pro-
jekty uchwał oraz pisma i wnioski 
mieszkańców skierowane do Rady. 

Posiedzenia Komisji Oświaty  
i Spraw Społecznych Gminy Brenna 
odbyły się w dniach 20 stycznia i 20 
lutego br. zaś posiedzenia Komisji 
Rozwoju i Finansów Gminy Brenna 
odbyły się w dniach 31 stycznia i 21 
lutego br. Komisja Rewizyjna obra-
dowała 1 lutego br. 

Na sesji podjęto następujące 
uchwały:

1) Nr XVII/184/17 w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej  
w postaci dotacji celowej dla Po-
wiatu Cieszyńskiego na dofinanso-
wanie działalności powiatowego 
ośrodka wsparcia dla osób dotknię-
tych przemocą w rodzinie w od-
niesieniu do osób z terenu Gminy 
Brenna.

2) Nr XVII/185/17 w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej  
w postaci dotacji celowej dla mia-
sta Bielsko-Biała na dofinansowa-
nie działalności Ośrodka Przeciw-
działania Problemom Alkoholowym  
w Bielsku-Białej.

3) Nr XVII/186/17 w sprawie 
określenia stawek opłat za usu-
nięcie drzew i krzewów na terenie 
Gminy Brenna.

4) Nr XVII/187/17 w sprawie 
przyjęcia Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz za-
pobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Brenna w 2017 
roku.

5) Nr XVII/188/17 w sprawie 
określenia wymagań, jakie powi-
nien spełniać przedsiębiorca ubie-
gający się o uzyskanie zezwole-
nia na prowadzenie działalności  
w zakresie opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nie-
czystości ciekłych na terenie Gminy 
Brenna.

6) Nr XVII/189/17 w sprawie 
przyjęcia Regulaminu udzielania 
dotacji celowej ze środków budże-
tu Gminy Brenna na dofinansowa-
nie kosztów wymiany źródeł ciepła 
w budynkach mieszkalnych położo-
nych na terenie Gminy Brenna.

7) Nr XVII/190/17 w sprawie 
zmiany uchwały Nr X/101/16 Rady 
Gminy Brenna w sprawie określe-
nia szczegółowych warunków przy-
znawania i ustalania odpłatności za 
usługi opiekuńcze i specjalistyczne 
usługi opiekuńcze, z wyłączeniem 
specjalistycznych usług opiekuń-
czych dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi oraz szczegółowych 
warunków częściowego lub cał-
kowitego zwolnienia od opłat, jak 
również trybu ich pobierania.

8) Nr XVII/191/17 w sprawie 
nabycia nieruchomości na rzecz 
Gminy Brenna.

9) Nr XVII/192/17 w sprawie 
przyjęcia darowizny nieruchomości 
na rzecz Gminy Brenna.

10) Nr XVII/193/17 w sprawie 
przyjęcia darowizny nieruchomości 
na rzecz Gminy Brenna.

11) Nr XVII/194/17 w sprawie 
wystąpienia z wnioskiem o prze-
kazanie nieruchomości przez Wo-
jewodę Śląskiego na rzecz Gminy 
Brenna .

12) Nr XVII/195/17 w sprawie 
wyrażenia zgody na zbycie nieru-
chomości gruntowej.

13) Nr XVII/196/17 w sprawie 
wyrażenia zgody na zbycie nieru-
chomości gruntowej.

14) Nr XVII/197/17 w sprawie 
projektu dostosowania sieci szkół 
podstawowych i gimnazjów do no-
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wego ustroju szkolnego.
15) Nr XVII/198/17 w sprawie 

ustalenia planu sieci publicznych 
przedszkoli i oddziałów przedszkol-
nych w publicznych szkołach pod-
stawowych prowadzonych przez 
gminę Brenna.

16) Nr XVII/199/17 w spra-
wie określenia kryteriów branych 
pod uwagę w postępowaniu re-
krutacyjnym do klasy I publicznej 
szkoły podstawowej prowadzonej 
przez gminę Brenna przy przyjęciu 
kandydatów zamieszkałych poza 
obwodem publicznej szkoły pod-
stawowej oraz określenia doku-
mentów niezbędnych do potwier-
dzenia tych kryteriów.

17) Nr XVII/200/17 w sprawie 
określenia kryteriów obowiązują-
cych na drugim etapie postępowa-
nia rekrutacyjnego do publicznych 
przedszkoli i oddziałów przedszkol-
nych w publicznych szkołach pod-
stawowych prowadzonych przez 

Gminę Brenna oraz określenia do-
kumentów niezbędnych do po-
twierdzenia tych kryteriów.

18) Nr XVII/201/17 w sprawie 
ustalenia opłat za świadczenia  
w publicznych przedszkolach pro-
wadzonych przez gminę Brenna.

19) Nr XVII/202/17 w sprawie 
zmian w uchwale budżetowej Gmi-
ny Brenna na 2017 rok.

20) Nr XVII/203/17 w sprawie 
przyjęcia Apelu do Ministra Zdrowia 
o wpisanie Śląskiego Centrum Reu-
matologii, Rehabilitacji i Zapobie-
gania Niepełnosprawności im. gen. 
Jerzego Ziętka w Ustroniu Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością 
do systemu podstawowego szpi-
talnego zabezpieczenia świadczeń 
opieki zdrowotnej.

21) Nr XVII/204/17 w sprawie 
zatwierdzenia planu pracy Komisji 
Rewizyjnej Rady Gminy Brenna na 
2017 rok.

22) uchwała Nr XVII/205/17  

w sprawie zatwierdzenia planu pra-
cy Komisji Oświaty i Spraw Społecz-
nych Gminy Brenna na 2017 rok. 

23) uchwała Nr XVII/206/17  
w sprawie zatwierdzenia planu 
pracy Komisji Rozwoju i Finansów  
Gminy Brenna na 2017 rok.

24) uchwała Nr XVII/207/17 
uchylająca Uchwałę NR VI/46/11 
Rady Gminy Brenna z dnia 24 mar-
ca 2011 roku w sprawie sprzedaży 
w trybie bezprzetargowym parceli 
1649/22 o powierzchni 0,0385 ha 
stanowiącej własność Gminy Bren-
na. 

25) uchwała Nr XVII/208/17  
w sprawie wyrażenia zgody na zby-
cie nieruchomości gruntowej.

26) uchwała Nr XVII/209/17  
w sprawie wyrażenia poparcia dla 
inicjatywy „Krajowe Centrum Ak-
tywnego Wypoczynku w Brennej”

  Barbara Greń
  UG Brenna

Rada Gminy w Brennej mając na uwadze troskę o dobro gminy Brenna, jej zrów-

noważony rozwój i godne życie mieszkańców, wyraża pełne poparcie dla wszyst-

kich działań mających na celu wsparcie inicjatyw rozwojowych. Przyjęte przez 

radnych jednogłośnie na początku kadencji założenia do studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego wskazały jednoznacznie na możli-

wości wykorzystania potencjału naszej gminy. Wyrażamy zadowolenie, że urucho-

mione zostały inicjatywy lokalnych możliwości inwestycyjnych, które zauważone 

zostały przez Ministerstwo Rozwoju. Efektem takiego stanu rzeczy jest fakt, że Kra-

jowe Centrum Aktywnego Wypoczynku w Brennej stało się pilotażowym projektem 

rządowej Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, przyjętym przez Radę Mi-

nistrów w dniu 14 lutego 2017 roku, i nosi nazwę „Beskidzkie Centrum Narciarstwa”. 

Mając na uwadze powyższe Rada Gminy w Brennej udziela pełnego wsparcia dla 

przedsięwzięć mających na celu realizację przyjętego w Strategii Rządowej projektu.

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

            UG Brenna
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Turniej Wiedzy Pożarniczej
Do czego służy mostek przejaz-

dowy? Co oznacza symbol GBARt? 
Przez które ramię wykonuje się 
komendę „w tył zwrot”?  To tylko 
niektóre z pytań, z którymi musieli 
się zmierzyć uczestnicy gminnych 
eliminacji do Ogólnopolskiego Tur-
nieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież 
zapobiega pożarom”, który odbył 
się 3 marca w sali sesyjnej Urzędu 
Gminy Brenna. Test sprawdzający 
wiedzę, a zarazem kwalifikujący 
do finału, rozwiązywali uczniowie 
wszystkich placówek oświatowych 
w gminie Brenna.

Celem turnieju jest populary-
zowanie przepisów i kształtowanie 
umiejętności w zakresie ochro-
ny ludności, ekologii, ratownic-
twa i ochrony przeciwpożarowej.  
W szczególności służy populary-
zowaniu wśród dzieci i młodzieży 
znajomości przepisów przeciw-
pożarowych, zasad postępowania 
na wypadek pożaru, praktycznych 

umiejętności posługiwania się pod-
ręcznym sprzętem gaśniczym, wie-
dzy na temat techniki pożarniczej, 
organizacji ochrony przeciwpoża-
rowej oraz historii i tradycji ruchu 
strażackiego.

Po podliczeniu punktów 5 oso-
bowa komisja w składzie: prze-
wodniczący – Komendant Gminny 
ZOSP RP Józef Ferfecki, sekretarz 
– Zastępca Komendanta Gminnego 
Paweł Krótki, członkowie: Joanna 
Konieczny, Władysław Gawlas oraz 
oraz Andrzej Klus wyłoniła zwycięz-
ców: 

W kategorii szkół podstawowych:

I miejsce – Marzena Greń ze Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Brennej, 
II miejsce – Amelia Frączek ze Szko-
ły Podstawowej nr 2 w Brennej, 
III miejsce – Krzysztof Greń ze Szko-
ły Podstawowej nr 2 w Brennej.

W kategorii gimnazja:

I miejsce – Wiktoria Kmiecik z Gim-
nazjum w Brennej,
II miejsce – Sebastian Madzia z Gim-
nazjum w Górkach Wielkich,
III miejsce – Natalia Chrapek z Gim-
nazjum w Brennej.

Wszystkim uczestnikom wręczo-
no pamiątkowe dyplomy oraz drob-
ne upominki. Na zwycięzców cze-
kały wyjątkowe nagrody. Pan Wójt 
Jerzy Pilch podziękował uczniom za 
udział w turnieju oraz opiekunom 
za przygotowanie i zaangażowanie.

Laureatom życzymy powodzenia 
na kolejnym, powiatowym szczeblu 
eliminacji, który odbędzie się 25 
marca w Dębowcu. 

  Sonia Gawlas

Informacje/WydarzeniaInformacje/Wydarzenia
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Faworkowo, oponkowo, pysznie!
Przy okazji planowania kalen-

darza imprez na rok 2017 zrodził 
się pomysł zorganizowania w na-
szej gminie wydarzenia, w którym 
mogłyby uczestniczyć całe rodziny.  
A co w naszych domach najczęściej 
skupia domowników? Oczywiście 
kuchnia, a w niej najważniejszy 
mebel jakim jest stół, przy którym 
wszyscy mogą zasiąść, wspólnie 
zjeść i porozmawiać. Idąc tym tro-
pem postanowiliśmy zebrać jak 
największa liczbę mieszkańców, by 
razem coś pysznego nie ugotować, 
a usmażyć.

Ponad 80 osób zapełniło salę 

strażnicy OSP w Brenna Centrum by 
wziąć udział w przygotowaniach do 
Tłustego Czwartku, czyli imprezie 
p.n. „Faworkowo, oponkowo, pysz-
nie!”. Celowo zorganizowaliśmy im-
prezę 22 lutego czyli w środę popo-
łudniu, aby wszystko to, co zostało 
usmażone, uczestnicy warsztatów 
mogli zabrać do domu i kolejnego 
dnia delektować się tymi pyszno-
ściami.

Na wydarzenie obowiązywały 
wcześniejsze zapisy. Tym bardziej 
cieszy nas fakt, że aż tyle osób 
przyjęło nasze zaproszenie. Były to 
głównie mamy ze swoimi pocie-

chami, ale zjawili się również ta-
tusiowie, babcie, ciocie, wujkowie 
oraz grono pedagogiczne z pod-
opiecznymi. Uczestnicy warsztatów 
podzieleni zostali na dwie grupy. 
Pierwsza miała do przygotowania 
faworki, druga - serowe oponki. Na 
wyznaczonych stanowiskach cze-
kały wydrukowane przepisy, nie-
zbędne produkty spożywcze oraz 
narzędzia kuchenne. Zapisane oso-
by zobowiązane zostały jedynie do 
zabrania ze sobą niekończących się 
zapasów pozytywnej energii oraz 
wałków do ciasta.

Na początku Panie z Koła Gospo-
dyń Wiejskich pokazały jak przygo-
tować odpowiednie ciasta, a na-
stępnie wyczarować z nich faworki 
oraz oponki. Następnie każdy przy 
swoim stanowisku walczył z mąką, 
jajkami, śmietaną, serem i innymi 
produktami. Wszystko po to, aby 
dorównać zręcznością i precyzją 
profesjonalnym kucharkom z KGW, 
które przez cały czas służyły facho-
wą pomocą.

Zaangażowanie najmłodszych  
w dobieranie składników, wyrabia-
nie ciasta, wycinanie oponek i skrę-
canie faworków było godne podzi-
wu. Starsi natomiast nadzorowali 
pracę pociech i pomagali w tych 
nieco trudniejszych zadaniach: ubi-
janiu piany i wałkowaniu ciasta. Za-
obserwować było można naprawdę 
wiele różnych technik mieszania, 
kręcenia a nawet bicia ciasta wał-
kiem po to, aby faworki były kruche 
a nie twarde.  

 Po niecałej godzinie, na wielkie 
patelnie z olejem trafiły pierwsze 
pyszności. Tu również pomocne 
były Panie z KGW, które dopilnowa-
ły, aby wszystko odpowiednio się 
zarumieniło a tym samym usma-
żyło. Następnie obsypały smakoły-
ki cukrem pudrem i odstawiły do 
ostygnięcia. Potem już tylko można 
było zaglądać do kuchni i ukrad-
kiem podkradać pyszności. 

Oczywiście nikt z imprezy nie 
wyszedł z pustymi rękami. Każdy 
dorosły otrzymał pudło po brzegi 

KulturaKultura
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wypełnione przysmakami. Było ich 
naprawdę sporo! Zakładamy, że 
udało nam się wspólnie usmażyć 
ponad 600 sztuk faworków i tyle 
samo oponek serowych. Uśmiech-
nięte buźki uczestników warsz-
tatów, pytania o kolejną edycję 
imprezy za rok i słowa podzięko-
wania były dla nas organizatorów 
największą nagrodą, a zarazem za-
pewnieniem, ze zorganizowanie 
wydarzenia było strzałem w dzie-
siątkę! Świadczy o tym również 
fakt, że spotkaniem zainteresowały 
się lokalne media: Radio CCM, Ra-
dio Bielsko oraz portal internetowy 
ox.pl. Wideo reportaż dostępny jest 
na stronie internetowej: www.ox.pl.   

Opinie uczestników imprezy:

Beata Pokładnik: Bardzo pozy-
tywnie odebrałam spotkanie na 
„wspólnym smażeniu faworków  
i oponek” - wspaniała zabawa i in-
tegracja mieszkańców. Przybyłam  
z córeczką i Jej trzema koleżankami 
z klasy, bardzo milo było patrzeć na 
Ich entuzjazm. Warto było na chwile 
zwolnic i spędzić czas z dzieckiem 
robiąc cos wspólnie. To chyba naj-
cenniejsze, co w dzisiejszych cza-
sach możemy podarować dzieciom.

Bożena Podżorska: Na sali pano-
wała wspaniała atmosfera, wszyscy 
świetnie się bawili, a jednocześnie 
integrowali. Na koniec każdy otrzy-
mał pudełko z gotowymi smakoły-
kami. Mamy ogromną nadzieję, że 
wspólne pieczenie pączków zosta-
nie kultywowane i stanie się piękną 
tradycją naszej miejscowości. 

iwona Greń: Bardzo jestem zado-
wolona z uczestnictwa we wspól-
nym smażeniu oponek i faworków. 
Był to miły czas spędzony z dziećmi. 
Tradycja wspólnego smażenia pącz-
ków na Tłusty Czwartek coraz bar-
dziej zanika, wygodnie jest pójść 
do cukierni i kupić gotowe wypieki, 
a szkoda, bo takie wydarzenia to 
świetna zabawa dla dzieci, dla nas 
rodziców, a także dziadków. Z tego 
spotkania zadowolone były przede 
wszystkim dzieci, nie tylko moje. 
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Widać było u nich radość i zapał 
do pracy, były szczęśliwe, że samo-
dzielnie mogą wyrabiać ciasto. Dla 
mnie również była to sama radość, 
bo pieczenie to moja pasja. Mam 
nadzieję, że takich spotkań będzie 
więcej, my na nie z chęcią przyj-
dziemy.

Jan staś: Impreza faworkowa to do-
skonały pomysł na rodzinną zabawę 
połączoną z przekazywaniem umie-
jętności kolejnym pokoleniom. Nie-
samowita atmosfera towarzysząca 
temu wydarzeniu dawała się po-
znać poprzez zaangażowanie młod-
szych i starszych uczestników. Wiel-
kie gratulacje dla organizatorów za 
chęć do tworzenia nowych fajnych 
imprez dla tak szerokiego grona.

Wielkie podziękowania za po-
moc w organizacji imprezy składa-
my Paniom z KGW Brenna na czele 
z Panią Heleną Pagiełą. Bez zawa-

hania przyjęły naszą prośbę i po-
święciły swój cenny czas. Opraco-
wały przepisy na wspaniałe faworki  
i oponki, a w dzień imprezy przy-
szły, aby podzielić się swoim kuli-
narnym doświadczeniem i służyć 
fachową pomocą. 

Dziękujemy również Panu Preze-
sowi Józefowi Ferfeckiemu za uży-
czenie sali w strażnicy OSP Brenna 
Centrum oraz Pani Wandzie Fer-
feckiej i Janowi Stasiowi za pomoc  
w posprzątaniu po imprezie! 

Poniżej zamieszczamy przepi-
sy, z których korzystali uczestnicy 
warsztatów. Każdy z nich to propor-
cja na około 30-40 sztuk.

PRzePisY:
FAWORKi
- 2 szklanki mąki
- 4 żółtka
- łyżka spirytusu
- 1 łyżeczka cukru

- trochę soli
- 4-5 łyżek śmietany kwaśnej.
Dobrze wszystko wyrobić. Ciasto 
podzielić na części, każdą rozwał-
kować i kroić prostokąty o długości 
10cm, szerokości 4-5cm.

 
OPOnKi seROWe
- 1 szklanka cukru
- 0,5 kg sera zmielić
- 0,5 kg mąki
- 0,5 kostki margaryny
- 3 żółtka
- 1 łyżeczka sody oczyszczonej
Ciasto wyrobić, ubić piane, dodać  
i wyrobić. Potem podzielić na części, 
wałkować i wykroić szklanką, a śro-
dek kieliszkiem. Upiec na ciepłym 
oleju, potem posypać pudrem. 

  Sonia Gawlas
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Gminny Konkurs Recytatorski
Dnia 1 marca 2017r. w środę,  

w sali kalejdoskop w amfiteatrze 
odbyło się rozstrzygnięcie Gmin-
nego Konkursu Recytatorskiego 
p.n. „Wiersze znane i lubiane”. Ce-
lem konkursu było ukazanie pięk-
na polskiego języka, popularyzacja 
literatury, rozwijanie dziecięcych 
talentów, doskonalenie mowy, roz-
wijanie pamięci, wyobraźni, wy-
rabianie odwagi i śmiałości oraz 
kształtowanie wrażliwości estetycz-
nej dzieci. Konkurs przeznaczony 
był dla uczniów klas 1-3 z gminy 
Brenna. Warunkiem uczestnictwa 
była recytacja dwóch wybranych 
wierszy. Komisja konkursowa miała 
bardzo trudne zadanie, ponieważ 
wszyscy uczestnicy byli bardzo do-
brze przygotowani i reprezentowali 
wysoki poziom swoich umiejętno-
ści. Komisja dokonała oceny według 
ustalonego kryterium: pamięciowe 
opanowanie tekstu, intonacja i mo-
dulacja głosu, interpunkcja i arty-
kulacja, postawa recytatora, strój, 
tempo, siła głosu i ogólne wrażenie 
estetyczne. Kiedy uczestnicy korzy-
stali ze słodkiego poczęstunku, jury 

wyłoniło zwycięzców.

Po podliczeniu punktów uzyska-
no następujące wyniki:
i miejsce – zuzanna Cholewczyń-
ska – ZSP Górki Wielkie kl.3d - 107 
punktów.
ii miejsce – Laura Hołomek – ZS 
Brenna – SP 1 Brenna Leśnica kl.1- 
106 punktów.
iii miejsce – nikola Holeksa - ZS 
Brenna – SP 1 Brenna Leśnica kl.3b- 
103 punkty.

Komisja konkursowa przyznała  
6 wyróżnień, które otrzymali:
Oliwia Cieślar -  ZS Brenna – SP 1 
Brenna Leśnica kl.3b - 102 punkty.
Wiktoria Greń – SP 2 Brenna Buko-
wa – 101 punktów kl.3b – 96 punk-
tów.
Marta Mendrek - SP 1 Brenna Le-
śnica kl. 3a - 96 punktów.
Małgorzata Holeksa - SP 2 Brenna 
Bukowa kl.3c – 95 punktów.
Martyna Ciupka - SP 2 Brenna Bu-
kowa kl.1a – 93 punkty.
natalia Mędrek - ZS Brenna – SP 1 
Brenna Leśnica kl.2 –93 punkty.

Pozostali uczestnicy to:
- uczniowie z ZSP Górki Wielkie: Ala 
Sikora, Klara Klon, Martyna Heller, 
Weronika Suszka, Gustaw Broda  
i Julian Figołuszka;
- uczniowie z SP 2 Brenna Bukowa: 
Robert Wojtyna, Alicja Pasterny, Zu-
zanna Szkaradnik, Anastazja Musioł 
i Grzegorz Hosiawa;
- uczennice SP 1 Brenna Leśnica: 
Małgorzata Cieślar, Zuzanna Ma-
łysz. 

Nagrody wręczył i ufundował 
wójt gminy Brenna Pan Jerzy Pilch. 
Dyplomy i gratulacje otrzymano od 
Dyrektor ZS w Brennej Pani Haliny 
Gabzdyl-Pilch, która była obserwa-
torem całego konkursu. Organiza-
torkami konkursu były nauczycielki 
z SP 1 Brenna Leśnica Panie: Gra-
żyna Piela i Jadwiga Madzia. Ser-
decznie dziękujemy i gratulujemy 
wszystkim uczestnikom za udział  
i wspaniałą prezentację.

  Jadwiga Madzia
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II Breński Ślizg
W lutym, tuż przed walentyn-

kami, na lodowisku w Brennej od-
był się po raz drugi Breński Ślizg, 
czyli konkurs łyżwiarski dla dzieci 
i młodzieży. Umiejętności łyżwiar-
skie nie były najważniejsze, chociaż  
z pewnością się przydały. Występ 
zawodników na lodzie oceniło Jury, 
które przede wszystkim doceni-
ło kreatywność  startujących. I tak  
w kategorii indywidualnej zwy-
ciężył Łukasz Lipowski, obrońca 
zeszłorocznego tytułu, który za-
skoczył wszystkich postępami w 
umiejętnościach łyżwiarskich, które 
dokonał podczas minionego roku. 
Drugie miejsce zajął Mikołaj Siko-
ra, natomiast trzecie Piotr Holeksa, 
w kategorii grupowej zwyciężyła 

„Wielka Czwórka”, czyli reprezen-
tanci Dziecięcego Zespołu Regio-
nalnego „Mała Brenna”, w składzie: 
Magdalena Podżorska, Michalina 
Żyłka, Eryk Szymura i Jan Grabo-
wiecki. W przygotowaniach „Wiel-
kiej Czwórki” swój wkład miała 
instruktorka „Małej Brennej” Anna 
Musioł, która pomogła w kreowa-
niu układu, za co jej podopieczni  
serdecznie dziękowali. Drugie miej-
sce zajęła grupa pn. „Czarne Łyżwy”, 
natomiast trzecia nagroda trafiła do 
„Siły sióstr”. Konkurs poprowadził 
Utopiec, w rolę którego wcielił się 
Szymon Pilch. 

Po zmaganiach młodych łyżwia-
rzy przyszła kolej na „Inferis”, którzy 
dali wyjątkowy pokaz, jak się oka-

zuje przeciwieństwa można połą-
czyć, i tak na lodzie zobaczyliśmy 
Teatr Ognia, prezentujący wyjątko-
wą etiudę, inspirowaną zbliżającym 
się świętem zakochanych, podczas 
której nie mogło zabraknąć płoną-
cych serc i wybuchów kolorowych 
fajerwerków. 

Na lodzie zaprezentowali się 
również profesjonaliści, czescy, na-
stoletni mistrzowie jazdy figurowej. 
Młodzi ludzie zaprezentowali się z 
jak najlepszej strony, ich łyżwiarskie 
umiejętności wprowadziły  zebraną 
publiczność w zdumienie. Wydarze-
nie zakończyło się walentynkową 
dyskoteką na lodzie. 

Dorota Greń-Grajewska

SportSport
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Nieckarz-Team już mistrzem!
Już na kilka kolejek przed koń-

cem X edycji Amatorskiej Ligi Fut-
salu o Puchar Rady Gminy Brenna 
drużyna Nieckarz-Teamu zapewniła 
sobie mistrzostwo. Im bliżej koń-
ca rozgrywek, tym trudniej było 
się piłkarzom tej drużyny zmobi-
lizować, co „zaowocowało” nieste-
ty utratą punktów, które jednak 
w żadnym stopniu nie wpłyną na 
ostateczny kształt tabeli, jeśli cho-
dzi o pierwsze miejsce. Smaku po-
rażki zawodnicy Nieckarza-Teamu 
doznali w starciu z CdF-em Traktat 
Cieszyn, drużyną, która jak widać 
po wynikach, szczyt formy „zapla-
nowała” na koniec rozgrywek, kon-
sekwentnie zdobywając punkty  
i wykorzystując coraz słabszą dyspo-
zycję pozostałych drużyn. Obecnie 
CdF jest drużyną, która odnotowała 
największy progres na przestrze-

ni kilku kolejek i aktualnie zajmuje 
wysokie 2 miejsce w tabeli, które-
go z uwagi na duże doświadczenie 
swoich piłkarzy, wśród których lide-
ruje Tomasz Podgórski, nie powin-
na oddać. Szansę na 2 miejsce ma 
jeszcze Niebieska Erka i Alco-Skład, 
jednak obie drużyny mają na swej 
drodze teoretycznie silniejszych ry-
wali i o punkty będzie im na pewno 
ciężej. Matematyczne szanse na po-
dium zachowuje jeszcze do niedaw-
na wicelider FC Mania, która jednak 
w obliczu słabszej formy i absencji 
z powodu urazu swojego mocnego 
punktu, jakim był bramkarz Tomasz 
Greń, najprawdopodobniej nie włą-
czy się do walki o podium. Bardzo 
małe szanse na podium ma również 
Dolina Leśnicy, której strata w obli-
czu trzech kolejek do końca, wydaje 
się być zbyt dużą do odrobienia.

O miano najlepszego strzelca 
ligi walczy w dalszym ciągu kilku 
zawodników. Największe szanse na 
ten zaszczytny tytuł ma prowadzą-
cy w klasyfikacji Krzysztof Przybył 
(Alco-Skład), który w 19 kolejce wy-
pracował sobie 5-bramkową prze-
wagę nad Tomaszem Podgórskim 
(CdF Traktat Cieszyn) i 7-bramkową 
nad Dariuszem Bujokiem (Niebie-
ska Erka). Również i w tej konfron-
tacji duży wpływ w ostatecznym 
rozrachunku może mieć układ spo-
tkań drużyn, w których występują 
wspomniani snajperzy, a ten naj-
bardziej „powinien”, przynajmniej 
na pierwszy rzut oka, sprzyjać Pod-
górskiemu.

  Krzysztof Gawlas
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MieJsCe: sala gimnastyczna SP2 Brenna Bukowa
DzieŃ: poniedziałki
GODzinA:18:00
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5. Bieg o Breńskie Kierpce – wystartowały zapisy
Dokładnie 1 marca o godzinie 

11:00 uruchomione zostały zapi-
sy do 5 edycji Breńskich Kierpców. 
Zainteresowanie anglosaską ry-
walizacją w Brennej z roku na rok 
jest coraz większe, dlatego zdecy-
dowano o podwyższeniu limitu do 
500 uczestników. Już po 24 godzi-
nach na liście zgłoszonych pojawiły 
się 94 nazwiska osób chętnych do 
udziału w biegu, którego start za-
planowano na 13 sierpnia 2017 r. 

Początek historii „nowych” 
Breńskich Kierpców sięga końca 
2012 roku, kiedy to zdecydowano 
o powołaniu do życia tego biegu 
w zupełnie innym kształcie i jego 
organizacji w sierpniu 2013 roku. 
Na mecie podczas pierwszej edy-
cji zameldowało się 162 uczestni-
ków, drugą odsłonę ukończyło 226 
zawodników, trzecią 297 osób, zaś 
ostatnią – czwartą – 395 uczestni-
ków. Rekord trasy należy do Dawida 
Maliny - 1:05:02,10 (2015 r.), naj-
lepszym czasem spośród wszyst-
kich kobiet dotychczas biorących 
udział w rywalizacji legitymuje się 

Anna Celińska - 1:16:31,00 (2013 r.).  
Warto dodać, że rywalizacja toczy 
się na dystansie 15,3 km, dlatego 
wspomniane czasy są naprawdę 
wartymi podziwu.

Bieg w środowisku jest bardzo 
pozytywnie odbierany, a malow-
nicza trasa, obfitująca w piękne 
widoki oraz atmosfera samego 
wydarzenia zachęcają do powrotu 
do Brennej, a także przekonują do 
udziału w rywalizacji coraz więcej 
nowych osób, które w „Kierpcach” 
jeszcze nie „biegły”. Cieszy fakt nie 
tylko wzrostu ogólnej liczby uczest-
ników, ale także coraz większej 
liczby startujących mieszkańców 
Gminy Brenna, którzy rywalizują  
w dodatkowej kategorii – Miesz-
kańcy Gminy Brenna, osobno wśród 
Kobiet i Mężczyzn, co z pewno-
ścią dodaje smaku całej rywalizacji 
wśród mieszkańców. 

Warto podkreślić, że 3 edycja 
biegu dostała wyróżnienie w ple-
biscycie organizowanym przez Fe-
stiwal Biegowy na Biegowe Wyda-
rzenie Roku, z kolei 4 edycja, co jest 

sporym sukcesem – Złotą Kozicę dla 
Najlepszego Polskiego Biegu Gór-
skiego w Stylu Anglosaskim w Pol-
sce w 2016 r. oraz nagrodę Wojewo-
dy Śląskiego dla Najlepszego Biegu 
Górskiego zorganizowanego w Wo-
jewództwie Śląskim wyłonionego 
w plebiscycie „Złote Kozice”. Złota 
Kozica wiąże się z awansem w Li-
dze Biegów Górskich do najwyższej 
kategorii z możliwych – M, w której 
znajdują się m.in. imprezy rangi Mi-
strzostw Polski. Fakt ten powinien 
przyciągnąć uwagę zawodników 
elity biegów górskich i zachęcić ich 
do rywalizacji w Brennej.

Rejestracji do biegu można do-
konać za pośrednictwem strony 
www.brenskiekierpce.pl w zakładce 
– „Rejestracja”. Tam również oraz na 
profilu biegu na Facebooku można 
znaleźć szczegóły dotyczące wspo-
mnianego wydarzenia.

  Krzysztof Gawlas



28Strona 28 Wieści znad Brennicy

W
ie

śc
i z

na
d

 B
re

nn
ic

y
SportSport

Puchar Wójta Gminy Brenna w narciarstwie  
alpejskim. Podsumowanie XII edycji PBG

Już tradycją stało się, że corocz-
ny cykl Pucharu Beskidzkich Groni 
kończy Puchar Wójta Gminy Bren-
na w narciarstwie alpejskim. Nie 
inaczej było i tym razem, ponieważ  
w niedzielne przedpołudnie 19 lu-
tego 2017 r. na stoku Starego Gro-
nia w Brennej Centrum zebrała się 
grupa blisko 120 sympatyków bia-
łego szaleństwa i rywalizacji w PBG, 
by zakończyć tegoroczne zmagania. 
Prócz walki o wspomniany Puchar 
Wójta niektórzy próbowali potwier-
dzić swoją dominację w całym cy-

klu, walcząc o punkty gwarantujące 
wysokie lokaty w klasyfikacji gene-
ralnej. Zawodnicy każdej kategorii 
wiekowej, prócz kategorii Panów 
17-35 lat i 36-50 lat, musieli po-
twierdzić swoje aspiracje i poziom 
sportowy, mając tylko jeden prze-
jazd. Taki stan rzeczy z pewnością 
rekompensowały świetne warunki, 
które tego dnia panowały na stoku. 
Dodatkowej mobilizacji z pewno-
ścią dodawał fakt, iż rywalizowa-
no o Puchar Wójta Gminy Brenna,  
a jednym z najbardziej zagorzałych 

kibiców był sam Pan Wójt Gminy 
Brenna Jerzy Pilch, który osobiście 
wręczył puchary, dyplomy, nagrody 
i drobne upominki najlepszym tego 
dnia alpejczykom. Wyniki całego 
cyklu i poszczególnych imprez na 
www.uks.brenna.pl

  Krzysztof Gawlas
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XIX Igrzyska Abstynentów
Wspomniane igrzyska organizo-

wane są od 19 lat, a ich przesłaniem 
rzecz jasna jest ewangelizacja po-
przez świadectwo trzeźwości. Tra-
dycyjnie zainaugurowano je mszą 
św., której niezmiennie przewod-

niczył kapelan klubów abstynenc-
kich ks. Prałat Stanisław Zązel, pro-
boszcz z Kamesznicy. Później udano 
się na pobliski stok Starego Gronia, 
gdzie przeprowadzono rywalizację 
w narciarstwie alpejskim oraz liczne 

zabawy dla dzieci i młodzieży. Na-
grody najlepszym rozdał Wójt Gmi-
ny Brenna Jerzy Pilch wraz ze wspo-
mnianym wcześniej proboszczem  
z Kamesznicy.

  Krzysztof Gawlas

SportSport
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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.

issn 1895-670X
Redakcja: Sonia Gawlas, Dorota Greń-Grajewska, Katarzyna Macura, Marzena Bochnak, Izabela Piór, 
Łukasz Muschiol i Krzysztof Gawlas. Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów i opracowań nadesłanych tekstów.
Stali Współpracownicy: Wojtek Grajewski, UG Brenna, Gminna Biblioteka Publiczna, GOPS i CKiS „Dwór Kossaków”
Wydawca: Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna
43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 77, tel: (33) 85 365 50, e-mail: opkis@brenna.org.pl 
nakład: 600 egz. 
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skład: Łukasz Muschiol 
Oddano do druku: 06.02.2017 r.
Druk: FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA SZMYDT, ul. Legionów Polskich 27A, 09-500 Gostynin

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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Wkrótce w gminie Brenna
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