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Nowe technologie w Przedszkolu
w Górkach Małych, str. 17

Ferie zimowe
w „Przytulii”, str. 25

Drodzy Czytelnicy!
Noworoczne zawirowania pochłonęły Redakcję bez reszty. Zdążyliśmy powziąć i złamać noworoczne postanowienia, wybrać
nową drukarnię, która w tym roku
będzie dla Państwa drukować „Wie-
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ści”, przeżyć intensywne ferie zimowe Województwa Śląskiego, zacząć planować kolejny rok imprez
w Gminie Brenna, podejrzeć plany na 2020 r. w pozostałych jednostkach organizacyjnych naszego

Urzędu Gminy i oczywiście przygotować pierwsze w tym roku wydanie gazety. Dlatego, nie przedłużając… Zapraszam do lektury!
		

Anna Musioł
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Informacje/Wydarzenia
Szanowni mieszkańcy Brennej i Górek
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ra podążaliśmy do kościoła ewangelicko-augsburskiego aby przeżyć kolejny wieczór kolędowy. Uroczystość
Trzech Króli zamyka okres Godów.
Szanowni Państwo pozwoliłem sobie
powrócić i przypomnieć ten radosny
i świąteczny czas po to aby zapewnić
nam dużo zdrowia i dobroci na cały
rok. Tą radość chcemy przenieść teraz na czas karnawału. Świeżo rozpoczęty rok nie zdążył jeszcze przysporzyć rozczarowań i chodzi w glorii bogatych obietnic. Liczymy, że to
co się dotychczas nie udało, uda się
zrealizować w tym roku. Z tą nadzieją spoglądamy na mrugające na niebie gwiazdy obiecujące dobrą przyszłość. Z tą też nadzieją w grudniu
przyjęliśmy z Radą Gminy samorządowy budżet na kolejny 2020 rok.
Niewątpliwie to najtrudniejszy budżet od wielu lat, a wpływ na tę sytuację ma lawinowy wręcz wzrost wydatków związanych z funkcjonowaniem oświaty. W tym wydaniu „Wieści” przekazujemy czytelnikom książeczkę w formie insertu. Przygotowana dla Państwa broszura budżetu
„obrazkowego” przedstawia najważniejsze informacje ukazując jednocześnie w sposób bardzo przejrzysty
na co planujemy wydać symboliczną
złotówkę w 2020 roku. W celu realizacji założeń budżetowych serdecznie zapraszam wszystkich do owocnej współpracy.
Pomimo, że gwałtowny wzrost
wydatków na oświatę wymusił
oszczędności w gminnych inwestycjach, to jednak udało się w tegorocznym budżecie zarezerwować
na ten cel niebagatelną kwotę 13
177 000 zł, co stanowi 18,6 procent
wszystkich wydatków. W zamieszczonym na kolejnych stronach artykule będziecie mogli Państwo szczegółowo zapoznać się z planowanymi inwestycjami. Pomimo dużych
trudności leży nam na sercu potrzeba kontynuacji rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Duży
blok inwestycyjny zaplanowaliśmy
na modernizację i remont dróg. Jako
Gmina turystyczna nie zapominamy
także o inwestycjach zwiększających
atrakcyjność Brennej i Górek dla

amatorów wypoczynku w Beskidach.
Na ten cel w tegorocznym budżecie
zaplanowaliśmy 1,3 miliona zł. Niestety, przy konstruowaniu gminnego budżetu niemal zawsze jest tak,
że potrzeb mamy dużo więcej niż
środków finansowych. Więc siłą rzeczy musimy wybierać to, co w danej chwili jest najważniejsze i najpotrzebniejsze. Ale mimo to uważam,
iż udało się nam nie tylko zapewnić sprawne, bieżące funkcjonowanie Gminy lecz także zarezerwować
fundusze na najistotniejsze inwestycje. Nadal dużo wysiłku będziemy poświęcać tym, którzy podrzucają odpady w przestrzeń publiczną, na przystankach bądź pod bramę lub ogrodzenie Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej. Są
informacje, że tak nie wolno postępować, powtarzamy to często przy
różnych okazjach, a mimo to nadal
zdarza się - i niestety nie są to sporadyczne przypadki - że ktoś przyjeżdża z przyczepką pełną odpadów lub
przychodzi z workami śmieci i zostawia to wszystko wprost pod tablicą,
która ostrzega, że w tym miejscu nie
wolno wysypywać odpadów. Szczegóły opisuje artykuł na str. 10. Kończąc nasze spotkanie cieszę się, że
w kolejnym roku będziemy mogli nadal spotykać się na łamach comiesięcznego wydania naszej gminnej
gazetki. Wszystkich serdecznie pozdrawiam.
Jerzy Pilch
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Po raz kolejny w tą cudowną sylwestrową noc przy rytmach muzyki i tańca przepełnionego radością
życzeń noworocznych okraszonych
blaskiem kolorowych świateł przeżywaliśmy pierwsze chwile Nowego
Roku. Na scenie naszego amfiteatru
wspólnie z żoną miałem wielką przyjemność przed samą północą spotkać się z licznie zebraną publicznością i przypomnieć, że Nowy Rok milowymi mknie krokami, by się spotkać o północy razem z nami. Powitaliśmy go z radością na tej parkowej sali, po to byśmy chwile te długo wspominali. Były czułe pocałunki i życzenia, łezki w oczach i gorące
pozdrowienia. Aby Nowy Rok przyniósł nam radości wiele, aby zawsze
otaczali nas przyjaciele,
fortuna
niech się kołem toczy, a zakochane
pary z miłością patrzyły sobie prosto
w oczy.
Wspólnie złożyliśmy sobie życzenia zdrowia, szczęścia, pomyślności,
aby ten Nowy Rok spełnił wszystkie
nasze plany i marzenia. Sukcesów
w życiu osobistym, rodzinnym i zawodowym.
Życzyliśmy sobie
Wspaniałej Sylwestrowej Zabawy.
Tak naprawdę wszystko zaczęło się
od blasku Bożego Narodzenia, który poprzez noc sylwestrową rozświetla miesiąc styczeń. Tą piękną świąteczną atmosferę podtrzymywały rozśpiewane grupy kolędników.
Ileż radości wyzwalają w nas teatralne wystąpienia poprzebieranych
w barwne stroje aktorów z ruchomą gwiazdą i betlejemskimi szopkami. Ta piękna polska tradycja wesołych korowodów trwa do Trzech Króli włącznie. Święto 6 stycznia zwie
się właśnie Epifanią, co znaczy Objawienie Zbawiciela świata. „…Mnóstwo pogan przyjdzie do Ciebie – zapowiadał prorok Izajasz. … wszyscy
z Saby przyjdą, przynosząc złoto, kadzidło i mirrę. Mesjasz przyszedł na
świat nie tylko dla narodu wybranego, którego jest synem, ale dla całej ludzkości. Epifania oznacza uniwersalizm chrześcijański narodzony u progu stajenki. Tradycyjnie też
w świąteczne popołudnie 6 stycznia
na wzór Kacpra, Melchiora i Baltaza-

Wójt Gminy
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Budżet obrazkowy 2020
Szanowni Państwo
Budżet jest podstawowym instrumentem zarządzania finansami gminy. Pozwala gminie zaplanować jak rozdysponować dostępne środki finansowe. Budżet jako
plan finansowy obejmuje dochody,
wydatki oraz przychody i rozchody.
Rada Gminy Brenna 19 grudnia na
sesji jednogłośnie uchwaliła samorządowy budżet na 2020 rok. Nie
ukrywam, że to najtrudniejszy budżet od wielu lat, a wpływ na tę sytuację ma lawinowy wręcz wzrost
wydatków związanych z funkcjonowaniem oświaty.
Dziękuję Radzie Gminy za
uchwalenie tego budżetu, jest to
dowód odpowiedzialności radnych
za sprawy naszej gminy. To także
wyraz dobrej współpracy w naszym

www.brenna.org.pl

gmina Brenna

budżet 2020
www.brenna.org.pl

samorządzie oraz wspólnej troski
o naszą przyszłość. Liczę również
na Państwa życzliwość, wsparcie
i zaangażowanie co niewątpliwie
pozwoli nam na wspólną realizację

zadań związanych z poprawą warunków życia w naszej gminie. Wierzę, że stojące przed nami, niewątpliwie ciężkie zadania, będziemy
w stanie wspólnie zrealizować.
Przyjęty w tym budżecie realny poziom inwestycji jest bardzo ściśle
powiązany z możliwościami, które
kształtuje poziomem naszych dochodów.
Przygotowana dla Państwa broszura
budżetu
„obrazkowego”
przedstawia najważniejsze budżetowe informacje ukazując jednocześnie w sposób bardzo przejrzysty na co planujemy wydać symboliczną złotówkę w 2020 roku. Serdecznie zapraszam do współpracy.
		
		
		

Jerzy Pilch
Wójt Gminy
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Mieszkasz w Gminie Brenna - zadeklaruj to!
Wójt Jerzy Pilch apeluje do osób,
które w praktyce na stałe mieszkają
w Górkach i Brennej, ale w deklaracjach podatkowych jako miejsce zamieszkania podają inne miejscowości, o wpisanie tam adresu z Gminy
Brenna. Dzięki temu nasz samorząd
będzie miał więcej funduszy niezbędnych do dbania o potrzeby lokalnej społeczności.
- Obserwujemy obecnie silny proces wyludniania się dużych miast, których mieszkańcy wyprowadzają się
do znacznie mniejszych miejscowości, gdzie żyje się spokojniej, bliżej natury, a często równie komfortowo jak
w dużych miastach. Gmina Brenna
jest beneficjentem tego procesu, to
znaczy, że odnotowujemy stały napływ nowych mieszkańców, głównie
z Rybnika, Wodzisławia Śląskiego, Jastrzębia-Zdroju oraz z miast Zagłębia
Dąbrowskiego. Cieszy nas to, że Brenna i Górki są atrakcyjnym miejscem
do życia i staramy się wychodzić naprzeciw potrzebom naszych mieszkańców. W tym celu między innymi
rozbudowujemy sieć wodociągową
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i kanalizacyjną oraz zwiększamy liczbę miejsc w przedszkolach – mówi
wójt Gminy Brenna Jerzy Pilch, który dodaje, że wyraźny przyrost liczby mieszkańców Górek i Brennej
ma także pewien finansowy feler.
Otóż część osób, które przeprowadzają się do Gminy Brenna lub mają
w niej tak zwane drugie domy, w których spędzają jednak znacznie więcej czasu, niż w swoich „pierwszych”
domach lub mieszkaniach, pozostaje zameldowana na Górnym Śląsku,
w Zagłębiu Dąbrowskim lub w innych miejscach, skąd trafiły one nad
Brennicę. I z reguły ten właśnie adres zameldowania wskazują w deklaracji podatkowej w rubryce dotyczącej miejsca zamieszkania. Sprawa na
pozór drobna i czysto formalna, ale
dla gminnych finansów ma wymierny i niestety negatywny skutek. Na
dochody samorządu gminnego składają się bowiem także wpływy z podatku dochodowego od tych osób fizycznych, które w swojej deklaracji
podatkowej wskazały tę gminę jako
swoje miejsce zamieszkania. W przy-

padku Gminy Brenna z tego źródła
pochodzi blisko 50 procent jej dochodów własnych, czyli około 11 milionów zł. - Im większe mamy wpływy
do gminnego budżetu, tym więcej możemy realizować inwestycji służących
wszystkim mieszkańcom. Myślę tu na
przykład o rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, o remontach
dróg, budowie chodników czy ścieżek
rowerowych. Apeluję więc do wszystkich osób, które w praktyce mieszkają w naszej gminie, ale w swoich deklaracjach podatkowych jako miejsce zamieszkania wskazują inną miejscowość aby wpisywały tam adres
z Brennej lub Górek. Dzięki temu wzrosną dochody naszej gminy i będziemy
mogli więcej zrobić dla wspólnego dobra wszystkich mieszkańców – apeluje wójt Jerzy Pilch, który dodaje, że
w przypadku wpisania w deklaracji podatkowej Gminy Brenna jako
miejsca zamieszkania, adresatem takiej deklaracji będzie naczelnik Urzędu Skarbowego w Cieszynie.
		

S. Horowski
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Informacje/Wydarzenia
Tężnia w Brennej Leśnicy
Gmina Brenna to gmina turystyczna więc w samorządowym budżecie na 2020 rok nie zapomniano o inwestycjach zwiększających
jej turystyczną atrakcyjność. Należy
do nich budowa tężni solankowej
w Brennej Leśnicy.

„Cieszyńska Kraina” - podkreśla wójt
Jerzy Pilch. Ile dokładnie kosztować będzie budowa tężni solankowej w Brennej Leśnicy na razie nie
wiadomo – to okaże się po przetargu. Wiadomo za to, iż w ramach tej
inwestycji pojawią się także ławki, stojaki na rowery, latarnie solarne oraz rowerek z ładowarką USB.
Całość sąsiadować będzie z oddaną do użytku w 2019 roku siłownią
plenerową, a w planie jest tam jeszcze budowa placu zabaw. - W efekcie w Brennej Leśnicy powstanie centrum sportowo-wypoczynkowe na
świeżym powietrzu, które z pewnością stanie się kolejną atrakcją naszej
Gminy – mówi wójt Jerzy Pilch.
		

S. Horowski

Punkt kasowy w Górkach Wielkich
W dniu 12.03.2020.(tj. czwartek)
w portierni Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej
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.
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- Dzisiaj zdecydowana większość
osób wyjeżdżających na weekendowy lub dłuższy wypoczynek oczekuje
różnego rodzaju atrakcji, które tym
samym są ważnymi atutami w walce o turystów. Mamy tego świadomość i jako Gmina turystyczna staramy się systematycznie poszerzać
gamę naszych atrakcji. Stąd między
innymi pomysł stworzenia zielonych
plaż nad Brennicą, budowy pumpracka czy zaadaptowanie budynku
starego kina na Beskidzki Dom Zielin
„Przytulia”. W tegorocznym budżecie również nie zapomnieliśmy o inwestycjach, które zwiększą turystyczną atrakcyjność Brennej oraz Górek
i zaplanowaliśmy na ten cel 1,3 miliona zł – mówi wójt Gminy Brenna Jerzy Pilch. Za te pieniądze kierowa-

ny przez niego samorząd chce między innymi zbudować tężnię solankową wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Brennej Leśnicy, stworzyć
Ogród Zielin na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 znajdującej się przy
ulicy Góreckiej w Brennej oraz plac
zabaw w Górkach Wielkich „Pod
Brandysem”. - W tej grupie inwestycji szczególnie ciekawym pomysłem
wydaje się tężnia solankowa, która
z jednej strony służyć będzie mieszkańcom Gminy, a z drugiej stanowić silny magnes przyciągający gości
i turystów. Natomiast z punktu widzenia gminnych finansów ważne jest również to, że samorządowi udało się na ten cel pozyskać zewnętrze dofinansowanie za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania
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Innowacyjny system
obsługi opłaty miejscowej
Brenna jako pierwsza wdraża
kompleksowy elektroniczny system obsługi opłaty miejscowej. Produkt skierowany do gmin turystycznych łączy wszystkie obszary bezpośrednio i pośrednio związane
z funkcjonowaniem tej opłaty,
umożliwia wprowadzenie w nich
nowych rozwiązań oraz automatyzuje wiele procesów. System ułatwi pracę inkasentom (przedstawicielom obiektów noclegowych),
pracownikom urzędu oraz przyniesie korzyści turystom, a nawet lokalnym przedsiębiorcom. Pobieranie opłaty miejscowej (jak również opłaty uzdrowiskowej w miejscowościach, którym nadano status
uzdrowiska) jest możliwe na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Środki zgromadzone z tego tytułu przeznaczane są
przez samorządy na obsługę ruchu
turystycznego. W przypadku Gminy Brenna są to m. in. utrzymanie
Informacji Turystycznej, tras, szlaków, gminnych atrakcji i infrastruktury turystycznej. Dla turysty uiszczenie opłaty miejscowej odbywa
się w obiekcie noclegowym i jest
potwierdzone odpowiednim kwitariuszem lub zapisem na fakturze.
Zebrane od poszczególnych obiektów środki trzeba rozliczyć i odpowiednio zaksięgować, obliczyć wynagrodzenie za inkaso, czy zweryfikować nieścisłości. We wszystkich
tych czynnościach pomaga system,
jednocześnie eliminując kwitariusze i inne dokumenty papierowe.
Pozwala on również na prowadzenie w jednym miejscu bazy obiektów noclegowych, które Gmina ma
obowiązek ewidencjonować, zgodnej z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy. Dzięki digitalizacji danych mamy dostęp do rożnego rodzaju statystyk i zestawień
dotyczących ruchu turystycznego
w Gminie, czy bazy noclegowej. System wspomaga również prowadzenie przez Gminę akcji zachęcającej
Strona
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turystów do płacenia opłaty miejscowej poprzez rabaty na atrakcje
turystyczne. Działania takie stosowane są przez kilka gmin na różne sposoby (np. poprzez drukowane karty rabatowe). Istnieją miejscowości, które zaprzestały ich prowadzenia z powodu braku odpowiednich narzędzi. Gmina Brenna
od dawna rozważała wprowadzenie „rabatów” u siebie i analizowała
możliwe rozwiązania. Najlepszym
wydawało się narzędzie elektroniczne, jednak dopiero kiedy okazało się, że może być ono częścią systemu pozwalającego kompleksowo zajmować się opłatą miejscową
zdecydowano się je wdrożyć. Przy
pobieraniu opłaty system generuje kod QR, upoważniający do zniżek u wszystkich partnerów, którzy
zdecydowali się przystąpić do akcji rabatowej. Partnerom zaś umożliwia weryfikację ważności kodu.
Rozwiązanie to pozwala wprowadzić rabaty „globalne” w miejscowościach korzystających z systemu.
Władze Brennej chciałyby podjąć
w tym zakresie współpracę z sąsiednimi gminami, np. na obszarze Beskidzkiej 5. Temat ruchu turystycznego w naszej gminie oraz wszystkiego co z nim związane po stronie
urzędu zaczęliśmy analizować od
kiedy objąłem urząd Wójta. - Mówi
Jerzy Pilch, Wójt Gminy Brenna
i dodaje: Zostały przeprowadzone
ankiety wśród turystów, spotkania
z gestorami i restauratorami. Szybko pojawiły się wnioski, że są obszary, które można zoptymalizować.
Ciekawym efektem naszych działań, który spotkał się z dużym zainteresowaniem
przedsiębiorców
branży turystycznej było zorganizowanie wycieczki po atrakcjach z terenu naszej gminy. Jak przyznało
wielu z jej uczestników była to dla
nich przełomowa wycieczka. Dzięki niej mają oni pełniejszą wiedzę
o ciekawych miejscach i mogą ją lepiej przekazywać turystom. Jed-

nym z obszarów, który często pojawiał się przy okazji naszych działań, czy rozmów była opłata miejscowa - niska kwota jaką z niej uzyskujemy w stosunku do ilości miejsc
noclegowych oraz problemy z jej pobieraniem i rozliczaniem. Zaczęliśmy
przyglądać się temu bardziej szczegółowo, zbierać informacje i wprowadzać zmiany. Samo przekazanie wszystkich elementów związanych z opłatą po stronie urzędu jednej osobie przyniosło wzrost rocznych wpływów z 30 tyś. zł do 60 tyś zł,
w ciągu dwóch lat. Z czasem zorientowaliśmy się, że zwykły arkusz kalkulacyjny, którego używaliśmy do rozliczania opłaty nakłada wiele ograniczeń i dobrze byłoby mieć lepsze narzędzie. Podczas
rozmów na jednej z edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego
w Katowicach dowiedziałem się
o rozpoczynających się właśnie pracach nad oprogramowaniem skierowanym do gmin pobierających opłatę miejscową lub uzdrowiskową. Zadeklarowałem wstępną chęć wdrożenia takiego systemu kiedy będzie
już gotowy oraz podzielenia się naszymi doświadczeniami w ramach
konsultacji. Dzięki temu dzisiaj system w pełni odpowiada naszym potrzebom. Gmina Brenna rozpoczęła już używanie systemu. Został
on udostępniony pierwszym inkasentom, a ich liczba sukcesywnie się powiększa. Samorząd pozyskał również pierwszych partnerów
rabatowych i prowadzi rozmowy
z kolejnymi. Zachęcamy wszystkich
właścicieli i zarządców obiektów
noclegowych, a także przedsiębiorców działających w branży około
turystycznej do odwiedzenia urzędu gminy pokój 4, tel. 0 33 8536222
wew. 104 i przystąpienia do tego
innowacyjnego programu.
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Informacje/Wydarzenia
Nowy dach na ośrodku
Firma ze Starokrzepic wygrała
przetarg na remont pokrycia dachowego należącego do Gminy Brenna
budynku Ośrodka Zdrowia w Górkach Małych. Jej oferta była blisko
o połowę niższa od kwoty, jaką samorząd zaplanował na ten cel
w swoim budżecie.
Na ogłoszony pod koniec 2019
roku przetarg na remont dachu
Ośrodka Zdrowia w Górkach oferty zgłosiło siedem firm. Trzy z nich
przewyższały kwotę, jaką Gmina
Brenna, w oparciu o wycenę kosztorysową, zaplanowała na realizację tej
inwestycji czyli 173 002 zł, a cztery
były niższe. Wygrała oferta najtańsza
firmy Usługowo-Handlowej „Dach”
Mariusza Dwornika ze Starokrzepic, wynosząca 96 075 zł, co stanowi 55,5% przewidzianych przez samorząd kosztów. W efekcie w gminnym budżecie pozostanie 76 927 zł.

- Nie ukrywam, że w ostatnich latach
wiele inwestycyjnych przetargów spędzało mi sen z powiek, gdyż zdarzało
się, iż ofert nie było wcale, a jeśli były
to nieliczne i często znacznie przekra-

czały przewidziane przez nas kwoty.
W efekcie były przetargi, które musieliśmy powtarzać, a i tak na końcu trzeba było zapłacić więcej niż planowaliśmy, bo taniej nikt nie chciał podjąć się
wykonawstwa. W tej sytuacji trudno
się dziwić, że przebieg i wynik przetargu na remont dachu Ośrodka Zdrowia
w Górkach Małych przyjąłem z wielkim zadowoleniem. Ofert było sporo,
a ta która wygrała, pozwoli nam zaoszczędzić w budżecie znaczącą sumę.
Wypada mieć nadzieję, że podobnie
będą przebiegać kolejne, przewidziane na ten rok przetargi inwestycyjne –
mówi wójt Gminy Brenna Jerzy Pilch.
Umowę na remont pokrycia dachowego Ośrodka Zdrowia w Górkach Małych podpisano w połowie
stycznia. Zadanie ma być zrealizowane do końca czerwca.
		

S. Horowski

Podsumowanie konsultacji społecznych

7

Wieści znad Brennicy

kie i Górki Małe do ulicy Hołcyna.
O przystąpieniu do projektu informowaliśmy we wrześniowym i październikowym numerze Wieści znad
Brennicy (Numer 7 Wrzesień 2019 r.,
Numer 8 Październik/Listopad 2019
r.). Konsultacje społeczne były organizowane i finansowane w ra-

mach projektu Szkoła Świadomego
Planowania Przestrzennego 2.0.
Konsultacje obejmowały
przeprowadzenie:

Wieści znad Brennicy

W grudniu 2019 r. dobiegły końca pogłębione konsultacje społeczne organizowane w celu sporządzenia nowego miejscowego planu dla
jednostek strukturalnych Brenna
Centrum i Brenna Spalona, obejmujące obszar Brennej od jej granicy z miejscowościami Górki Wiel-

• 4 edycji spacerów badawczych, które odbyły się w soboty 7 września i 14 września 2019 r.
o godz. 10.00 i 15.00, ich trasa biegła wzdłuż nabrzeża Brennicy od
Zakładu Budżetowego Gospodarki
Komunalnej do Amfiteatru;
• 20 wywiadów indywidualnych
z przedsiębiorcami prowadzącymi
działalność gospodarczą na terenie
objętym do sporządzenia nowego
planu organizowanych na przełomie września i października;
• geoankiety, udostępnionej na
stronie internetowej Urzędu Gminy w terminie 8.10.2019-8.11.2019,
z możliwością wskazania pomysłów
na zagospodarowanie poszczególnych fragmentów tej części Brennej;
• warsztatu konsultacyjnego,
który odbył się 25.11.2019 o godz.
16.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy;
Strona
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• oraz spotkania konsultacyjnego podsumowującego projekt,
które miało miejsce 11.12.2019 r.
o godz. 16.00 w Beskidzkim Domu
Zielin „Przytulia”.
Podczas spotkań mieszkańcy
i osoby zainteresowane tematem
nowego planu zagospodarowania przestrzennego składały uwagi, propozycje i rozwiązania niektórych problemów, co w efekcie przybrało postać raportu - wytycznych
do działań planistycznych.

Wieści znad Brennicy

Przedstawione poniżej wytyczne
oparte są na przeprowadzonym
od września do grudnia 2019 r.
cyklu konsultacji społecznych:
1. Opracowanie analiz i prognoz
ruchu z uwzględnieniem różnych
wariantów zainwestowania gminy,
(w tym parametry ulic) które dają
wymierne podwaliny do kształtowania systemu komunikacyjnego w wymiarze planistycznym. Dostrzeżono zagrożenia i wyzwania związane
z wzrostem ilości samochodów przejeżdżających przez centrum po budowie CAW Kotarz.
2. Opracowanie strategicznego,
zintegrowanego systemu parkowania (stref parkowania i zespołów parkingów przed wjazdem do centrum)
w kontekście CAW:
• rozwiązanie kwestii nadmiaru
samochodów w centrum – częściowo poprzez wyznaczanie parkingów
przy granicy z Górkami Małymi,
• wprowadzenie płatnych stref
parkingowych o zróżnicowanych
stawkach.
3. Analiza możliwości wyznaczenia alternatywnej drogi wyjazdu
z centrum, obsługującej ruch lokalny
wzdłuż południowego brzegu Brennicy – z uwzględnieniem uwag mieszkańców ul. Leśnej i Malinowej.
4. Malinowy Bulwar: Kompleksowe rozwiązanie kwestii przebiegu
drogi kołowej ul. Malinowej (odsunięcie jej dalej od amfiteatru), utworzenie deptaka-bulwaru jako centralnej przestrzeni publicznej i uporządkowanie handlu straganowego.
5. Ewentualne rozszerzenie terenu parku na teren obecnego boiska
Strona
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(z wyłączeniem możliwości zabudowy tej przestrzeni). Łącznie z przebudową rejonu ul. Malinowej wykreowanie centralnej przestrzeni
parkowej od hotelu Kotarz po kompleks parkingowy za nowym śladem
ul. Malinowej. Jego sercem byłby ww.
Malinowy Bulwar.
6. Struktura policentryczna gminy
– koncentracja funkcji usługowych,
rekreacyjnych w rozproszonych
punktach węzłowych (np. skrzyżowania poszczególnych dolin Brennej),
stworzenie nowych miejsc atrakcyjnych dla turystów wzdłuż rzeki.
7. Podjęcie strategicznej decyzji
dotyczącej lokalizacji punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) – związane z zagwarantowaniem innej lokalizacji lub
podjęciem decyzji o całkowitej modernizacji i podniesieniem do rangi obiektu, który odpowie na pytanie
jak powinien wyglądać „pokazowy”
PSZOK w nowoczesnej gminie.

8. Ochrona wnętrza krajobrazowego rzeki Brennicy przez odpowiednie kształtowanie zabudowy na otaczających ją działkach (wysokość, linie zabudowy, fronty budynków,
brak ogrodzeń).
9. Rozstrzygnięcie co do formuły dalszego zainwestowania / rozwoju pasa terenu pomiędzy ul. Wyzwolenia a Brennicą (zabudowa czy tereny otwarte, parkingi). Preferowanie
funkcji faktycznie centrotwórczych
na terenach między ul. Wyzwolenia
a rzeką, raczej usługowych, gastronomicznych i rekreacyjnych, niż handlowych i mieszkaniowych.
10. Ochrona i ekspozycja osi widokowych.
11. Uregulowanie działalności
półdzikich kempingów na prywatnych działkach.
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Informacje/Wydarzenia
Urząd Gminy od środka (II):
Biuro Funduszy Zewnętrznych

9
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o pozabudżetowe pieniądze trzeba mądrze i umiejętnie zabiegać.
W Urzędzie Gminy Brenna odpowiada za to wspomniane już Biuro Funduszy Zewnętrznych. Tworzy
je trzyosobowy zespół fachowców
o
interdyscyplinarnej
wiedzy,
w skład którego wchodzą: Monika Jankowska, Katarzyna Ferfecka
i Katarzyna Motyka. O tym, jak skutecznie pracuje ta grupa najlepiej
świadczy fakt, iż w ostatnich pięciu
latach Biuro Funduszy Zewnętrznych
pozyskało na rzecz samorządu dofinansowania o łącznej wartości ponad 29 milionów zł! - W naszej pracy
sprawa kluczowa to wybór źródła dofinansowania, które odpowiada planowanej inwestycji oraz takie jej przygotowanie, aby spełniała kryteria wyboru. Bardzo ważne jest także właściwe opracowanie dokumentacji aplikacyjnej, czyli tej która jest niezbędna
do uzyskania zewnętrznego wsparcia
finansowego. Trzeba tu pamiętać, że
wiele naszych zabiegów o zewnętrze
środki finansowe ma formę konkursową, gdzie na pozytywny finał mogą liczyć tylko te wnioski, które zostały odpowiednio dobrane i przygotowane,
a w efekcie – wysoko ocenione. Oczywiście naszym zadaniem jest rów-

nież rozliczenie zrealizowanego projektu, co wymaga bardzo skrupulatnej, czasami wręcz „mrówczej” pracy – mówi Monika Jankowska. Biuro Funduszy Zewnętrznych Urzędu
Gminy Brenna pozyskuje środki finansowe z różnych źródeł – zarówno tych krajowych, jak i unijnych.
Do pierwszych z nich należą: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, Fundusz Dróg
Samorządowych, Fundusz Sołecki, Fundusz Zajęć Sportowych dla
Uczniów. Środki pozyskane z tych
funduszy wsparły finansowo realizację wielu ważnych dla Gminy Brenna zadań. - Dzięki tym pieniądzom
między innymi powstały 34 przydomowe oczyszczalnie ścieków, ponad
20 kilometrów sieci wodociągowych
i kanalizacyjnych, a także przebudowano ulicę Słoneczną w Górkach
Wielkich. Warto też wymienić mniejsze projekty, takie jak wykonanie siłowni zewnętrznej w Brennej Leśnicy
w ramach Otwartych Stref Aktywności, boiska „ORLIK”, zakup samochodu pożarniczego, zabezpieczenie wejścia do jaskini Wiślańskiej, wsparcie organizacji 29 Dożynek Ekumenicznych czy też realizację zajęć sportowych dla uczniów z terenu Gminy Brenna – wylicza Katarzyna Ferfecka. Środki unijne Biuro Funduszy Zewnętrznych pozyskuje między innymi z Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. W efekcie można było wesprzeć realizację gminnych zadań
z zakresu rozwoju infrastruktury turystycznej, przebudowy dróg i parkingów, budowy oświetlenia ulicznego, rozbudowy i termomodernizacji
budynków użyteczności publicznej
z wykorzystaniem odnawialnych
źródeł energii, zakupu samochodu

Wieści znad Brennicy

Kontynuujemy cykl publikacji,
których celem jest przybliżenie Czytelnikom zakresu obowiązków i zadań, jakie spoczywają na poszczególnych referatach Urzędu Gminy.
W tym numerze „Wieści znad Brennicy” zaprezentujemy Biuro Funduszy
Zewnętrznych.
To bardzo ważna komórka Urzędu Gminy, gdyż od jej efektywnego
działania zależy ilość pozabudżetowych środków finansowych pozyskiwanych przez samorząd do realizacji wielu ważnych zadań. A jak
wiadomo, bez pieniędzy nie ma inwestycji, które pozytywnie wpłyną na ochronę środowiska, poprawią komfort i bezpieczeństwo poruszania się na terenie Gminy, zwiększą jej turystyczną atrakcyjność czy
sprawią, że mieszkańcy zdobędą
nową wiedzę lub nowe umiejętności. Gdyby wykorzystywać do tego
celu wyłącznie środki pochodzące
z budżetu Gminy, to siłą rzeczy skala tego typu działań byłaby mocno ograniczona. Zewnętrzne środki finansowe pozwalają poszerzyć działania zmierzające do rozwoju
społeczno-gospodarczego
Górek i Brennej. Tyle że tego rodzaju wsparcie nie przychodzi samo –
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ratowniczo-gaśniczego i wozu asenizacyjnego, rozbudowy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, utworzenia obserwatorium nietoperzy
czy też rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Brenna. Ale ze środków unijnych
realizowano nie tylko zadania inwestycyjne lecz także projekty społeczne. Na przykład zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży, szkolenia
dla mieszkańców czy też różnorodne warsztaty rozwijające pasje oraz
talenty.
- Szczególnym obszarem naszych
działań jest współpraca transgraniczna z Czechami i Słowakami. Partne-

rami są gminy: Bystřice, Písečná, Vendryně oraz Babín. W ramach prowadzonych działań udało nam się zrealizować około 10 projektów, głównie związanych ze współpracą mieszkańców, straży pożarnych oraz dzieci i młodzieży szkolnej. Na wyróżnienie zasługuje projekt promujący kulturowe i przyrodnicze dziedzictwo Beskidu Śląskiego, a którego zakres dotyczył adaptacji zabytkowego Domu Katolicko-Ludowego na Beskidzki Dom Zielin „Przytulia” - mówi
Katarzyna Motyka, która dodaje,
że obecnie rozpoczyna się realizacja kolejnego, znaczącego projektu
transgranicznego o nazwie „Za wo-

niom drzew”.
Pracownice Biura Funduszy Zewnętrznych zgodnie podkreślają,
że skuteczność ich działań w dużej
mierze zależy od dobrej współpracy
z pozostałymi pracownikami Urzędu Gminy oraz samorządowych jednostek takich jak szkoły, przedszkola, biblioteki, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Ośrodek Promocji,
Kultury i Sportu czy Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej. - Bez
ich merytorycznego wsparcia, za które serdecznie dziękujemy, nie mogłybyśmy efektywnie pracować – mówi
Monika Jankowska.
		

S. Horowski
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Nie wolno podrzucać śmieci!
Przypominamy, że nie wolno podrzucać odpadów pod ogrodzenie Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej. Osoby, które łamią ten zakaz, muszą się liczyć
z konsekwencjami.
W Gminie Brenna Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych funkcjonuje na terenie Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej przy ulicy Wyzwolenia
34. Można tam przywozić różnego
rodzaju odpady ale w godzinach
funkcjonowania PSZOK-u, czyli od
poniedziałku do piątku między 7.00
a 15.00 oraz w pierwszą i trzecią sobotę miesiąca od 10.00 do 16.00.
- Niestety, są osoby, które przywożą
śmieci w czasie, gdy Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej, a co za
tym idzie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, jest zamknięty. I pozostawiają odpady na
sąsiedniej nieruchomości, pod bramą lub pod ogrodzeniem naszego
Zakładu. Dzieje się tak popołudniami
oraz w weekendy. I zdarza się, że całą
niedzielę pod naszą bramą leży sterta śmieci. Ponieważ takie zachowanie jest łamaniem obowiązujących
przepisów, więc udokumentowane
przypadki zgłaszamy na policję. Dotąd takich zgłoszeń było już jedenaście – mówi Robert Rymorz, dyrektor Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej. Obecnie udoku-
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mentowanie faktu podrzucania odpadów pod bramę lub ogrodzenie
ZBGK jest tym łatwiejsze, że od początku stycznia teren ten non stop
jest monitorowany przez kamery, które nagrywają takie przypadki. Na tym nie koniec. Jak informuje Robert Rymorz, kierowana przez
niego gminna jednostka wkrótce
podpisze umowę z firmą ochroniarską, która będzie miała podgląd do
systemu monitoringu i widząc amatora podrzucania śmieci, skieruje
tam patrol interwencyjny aby przekazać takiego delikwenta policji.
Patrol, za pośrednictwem głośnika
zainstalowanego na terenie ZBGK,
będzie mógł także ostrzec osobę
podrzucającą odpady, że łamie prawo i przestrzec ją, aby tego nie robiła.
- Naszym celem nie jest karanie osób podrzucających śmieci pod

ogrodzenie Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej,ale definitywne rozwiązanie tego problemu. Są informacje, że tak nie wolno postępować, powtarzamy to często przy różnych okazjach, a mimo to
nadal zdarza się - i niestety nie są to
sporadyczne przypadki - że ktoś przyjeżdża z przyczepką pełną odpadów
lub przychodzi z workami wyładowanymi śmieciami i zostawia to wszystko wprost pod tablicą, która ostrzega, że w tym miejscu nie wolno wysypywać odpadów. W tej sytuacji udokumentowanie takiego faktu w systemie monitoringu oraz współpraca z firmą ochroniarską, a w efekcie
zgłaszanie takich przypadków policji to jedyne rozwiązanie, jakie nam
pozostało. I zapewniam, że będziemy w tym działaniu konsekwentni –
deklaruje wójt Gminy Brenna Jerzy
Pilch.		
S. Horowski
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Program usuwania azbestu
na terenie Gminy Brenna
Urząd Gminy Brenna przypomina mieszkańcom, że trwa nabór
wniosków o udzielenie dotacji do
kosztów związanych z usuwaniem
materiałów azbestowych z obiektów budowlanych znajdujących się
na terenie Gminy Brenna w wysokości 60 % kosztów poniesionych
na demontaż, transport i utylizację azbestu wykonane przez uprawnione firmy (na zlecenie właściciela
nieruchomości).
Warunkiem udzielenia dotacji będzie złożenie kompletnego

wniosku o udzielenie dotacji, a następnie podpisanie umowy z Gminą
Brenna na udzielenie dotacji. Nabór
wniosków jest ciągły.
Przedsięwzięcie powinno zostać zrealizowane w okresie od dnia
podpisania umowy do dnia 31 października 2020 roku.
Dofinansowanie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów
azbestowych będzie udzielone ze
środków Budżetu Gminy Brenna na
zasadach określonych w Regulaminie przyznawania dotacji na re-

alizację przedsięwzięć związanych
z usunięciem wyrobów azbestowych, który jest dostępny w urzędzie oraz na stronie internetowej
gminy w zakładce ochrona środowiska – programy i regulaminy.
Zapraszamy do składania wniosków !
Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Urzędzie Gminy Brenna pok. 27 lub pod nr tel. 33 853 62
22 wew. 230.
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odrębnych
§ 9 ust. 12. Pozbywanie się nieczystości ciekłych z nieruchomości
winno odbywać się z częstotliwością dostosowaną do ilości zużytej
wody i pojemności zbiornika bezodpływowego, w sposób eliminujący wypływ nieczystości ze zbiornika, zwłaszcza wynikający z jego
przepełnienia oraz wykluczający
zanieczyszczenie gleby i wód, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

W przypadku nieruchomości niewyposażonych w wodomierz przyjmuje się średnie zużycie wody jako
równe 2 m3/osobę/miesiąc.
Za nie wypełnianie w/w obowiązków przewidywana jest grzywna, a postepowanie w powyższym
zakresie toczy się według przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.
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W związku z prowadzonymi
przez Urząd Gminy Brenna kontrolami nieruchomości w zakresie
gospodarki ściekowej przypominamy właścicielom nieruchomości, że są zobowiązani do udokumentowania w formie umów i dowodów uiszczenia opłat za usługi wykonywane przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na
prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (wykaz firm na stronie:
https://mieszkaniec.brenna.org.pl/
wykaz-firm-zbierajacych-odpadykomunalne-i-scieki-bytowe)
Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Brenna (Załącznik do
Uchwały Nr XI/118/19 Rady Gminy
Brenna z dnia 28 listopada 2019 r.):
§ 8. Właściciel nieruchomości
zapewnia dostosowanie wielkości
zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe do ilości osób korzystających z tych urządzeń, bez
dopuszczenia do ich przepełnienia.
Podobnie przepustowość przydomowej oczyszczalni ścieków musi
zostać dostosowana do ilości osób
korzystających z tego urządzenia
w sposób zapewniający uzyskanie
prawidłowego stopnia ich oczyszczania określonego w przepisach
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Ruszył drugi nabór w ramach programu „Mój Prąd”
Drugi nabór wniosków o dofinansowanie osobom fizycznym mikroinstalacji fotowoltaicznych ruszył 13 stycznia 2020 r. i potrwa do
18 grudnia 2020 r. lub do wyczerpania alokacji środków. Instrument
ten wspiera rozwój energetyki prosumenckiej, a konkretnie wspiera
segment mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV). Beneficjentami Programu są osoby fizyczne wytwarza-

jące energię elektryczną na własne
potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do
sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji. Zasady
programu nie zmieniają się. Można starać się o dotacje w wysokości
50 proc. kosztów kwalifikowanych,
ale nie więcej niż 5 tys. zł na jedno
przedsięwzięcie, czyli zakup i mon-

taż PV od 2 do 10 kW.
Nowością w Programie jest strona mojprad.gov.pl, na której można
sprawdzić status złożonego wniosku, a także zapoznać się z podstawowymi informacjami o Programie.
O programie: mojprad.gov.pl
		

UG Brenna

Dotacje do wymiany kotłów
Wzorem lat poprzednich, gmina
Brenna w 2019 roku wsparła mieszkańców dotacjami na wymianę
kopciuchów. Na program dofinansowań do wymiany kotłów grzewczych na nowe kotły na gaz oraz kotły na paliwo stałe, które spełniają
wymagania 5 klasy według normy
PN-EN 303-5:2012 przeznaczono w
2019 roku 128.000,00 zł. Zrealizo-

wano 30 umów i w sumie wypłacono 119.588,00 zł.
Mieszkańcy gminy, którzy zdecydowali się na wymianę kotła, mogli liczyć na dofinansowanie w wysokości 50 proc. poniesionych kosztów kwalifikowanych, jednak nie
więcej niż 4 tys. zł (umowy są zawierane w miarę posiadanych i zaplanowanych na ten cel środków fi-

nansowych w budżecie gminy na
dany rok).
Zachęcamy do ekologicznego
ogrzewania domu i przypominamy
o możliwości skorzystania z finansowego wsparcia z budżetu gminy
Brenna oraz z programu WFOŚiGW
„Czyste Powietrze”.
UG Brenna
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Wzrost opłaty za śmieci
Ogromne podwyżki cen wywozu śmieci miały w tym roku miejsce
w całej Polsce. Wzrost opłaty śmieciowej nie ominął także Gminy
Brenna. Stawka za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych segregowanych z kwoty 15,50
zł wzrosła do 18,50 zł.
Przykładowo w gminach ościennych wzrost stawek kształtował się
następująco:
• w Gminie Skoczów opłata
z 9,00 zł wzrosła do 15,90 zł za odpady segregowane,
• w Gminie Ustroń z 14,40 zł do
26,00 zł,
• w Gminie Wisła z 15,00 zł do
20,00 zł.
Natomiast osoby niesegregujące zapłacą jeszcze więcej. Stawki za
odbiór odpadów zbieranych w sposób nieselektywny są trzykrotnie
lub czterokrotnie wyższe. Tak wysoka opłata ma pełnić funkcję straszaka i zmotywować mieszkańców do
segregowania odpadów.
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Jak wynika z opinii Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów taki stan rzeczy wynika m.in.
z rosnących kosztów gospodarowania odpadami oraz wysokich cen
narzucanych gminom przez firmy
wywożące śmieci.
Ponadto na wzrost stawek opłat

mają także wpływ: podwyższenie tzw. opłaty marszałkowskiej za
składowanie odpadów na instalacji,
wzrost cen energii oraz płacy minimalnej.
UG Brenna
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Zmiany w gospodarce odpadami
Informujemy mieszkańców Gminy Brenna, że z dniem 1 stycznia
2020 r. nastąpiło kilka istotnych
zmian w gminnym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi. Zmiany te należało wprowadzić
w związku z wejściem w życie znowelizowanych przepisów ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach.
Przede wszystkim od 1 stycznia
2020 r. każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek segregowania
odpadów komunalnych, z uwzględnieniem takich rodzajów jak papier,
szkło, plastik i metal oraz bioodpady.
Ponadto odpady biodegradowalne będą odbierane wyłącznie

z miejscach ich wytworzenia i nie
będzie możliwości ich odbioru na
punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (na tzw. pszoku). Przy czym zaznaczyć należy, iż
w przypadku gdy właściciel nieruchomości kompostuje bioodpady
w kompostowniku przydomowym
nie mniejszym niż 0,9 m3 istnieje
możliwość obniżenia miesięcznej
opłaty za odbiór odpadów (17,50
zł na osobę). Warunkiem obniżenia
opłaty jest złożenie nowej deklaracji.
W przypadku pszoku ustalone
zostały limity przyjęcia odpadów
remontowo- budowlanych, wielkogabarytowych oraz opon. Ponadto
ustalone zostały nowe godziny pra-

cy pszoku:
- od poniedziałku do piątku od
7.00-14.00
- w każdą pierwszą i trzecią sobotę miesiąca w godzinach 10.0016.00
Zmianie uległy także terminy
wpłacania do urzędu należności za
odpady komunalne tzn. :
- za styczeń oraz luty termin
płatności do 15 marca 2020 r.
- zaś za marzec – grudzień termin płatności do 15 dnia następnego miesiąca.
		

UG Brenna

Alarm smogowy = kontrole smogowe
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ny Brenna pracownicy urzędu będą
przeprowadzać kontrole systemów
grzewczych na terenie Gminy Brenna.
Aktualne informacje o stanie
powietrza znajdują się na stronie
mieszkaniec.brenna.org.pl
Jednocześnie informujemy, iż
w przypadku ogłoszenia alarmu
smogowego podejmowane są działania i inne środki zaradcze m.in.:
• ograniczenie do minimum
przebywania na otwartej przestrzeni, w tym ograniczenie aktywności
fizycznej na zewnątrz w celu unik-

nięcia długotrwałego narażenia na
podwyższone stężenie zanieczyszczeń,
• unikanie przewietrzania pomieszczeń w trakcie trwania ostrzeżenia,
• ograniczenie prac powodujących nadmierne pylenie, jak prace
rozbiórkowe, prace kamieniarskie,
• zalecane jest ograniczenie stosowania kominków,
• zakaz spalania pozostałości roślinnych na powierzchni ziemi.
		

UG Brenna
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Przypominamy
mieszkańcom,
że w przypadku ogłoszenia alarmu
smogowego na obszarze obejmującym Gminę Brenna urząd gminy zobowiązany jest do kontroli jakości
stosowanego paliwa oraz sprawadzanie czy na terenie kontrolowanej posesji spalane są odpady. A w
przypadku stwierdzenia nieprawidłowości grozi grzywna w wysokości od 500 zł do nawet 5000 zł.
W związku z powyższym informujemy mieszkańców, iż w przypadku pogorszenia jakości powietrza upoważnieni przez Wójta Gmi-
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Jasełka w Górkach
Tegoroczne jasełka pt. "Betlejemskie Narodzenie" jak co roku
zbliżyły wyznawców różnych religii. Ekumeniczny wymiar wspólnego kolędowania można było obejrzeć 19 grudnia w Szkole Podstawowej w Górkach Wielkich. Skonstruowany przez Czarodzieja wehikuł czasu pomógł dzieciom z pięciu
kontynentów oraz widowni odbyć
podróż do Betlejem i Jerozolimy Palestyny sprzed ponad dwóch ty-

sięcy lat. Aniołowie ogłosili radość
z narodzin Jezusa. W pałacu okrutnego i mściwego Heroda dobro
zwyciężyło nad złem umocnione wiarą i miłością do bliźniego.
W przedstawionej historii, do Świętej Rodziny przybyli liczni goście
z darami, dziękując za dar zbawienia. Życzenia świąteczne społeczności szkolnej złożył Wójt Gminy
Brenna - Jerzy Pilch. Jasełka odbyły
się także 5 stycznia przy parafii pod

wezwaniem Wszystkich Świętych
w Górkach Wielkich. Przygotowała
je grupa formacyjna "Dzieci Boże"
pod opieką Małgorzaty Dziadkiewicz, którym towarzyszył chór
szkolny pod kierownictwem Beaty
Rybarskiej oraz chór "Świetliki" pod
dyrekcją Bogusławy Jaworskiej.
		

M. Dziadkiewicz

Wizyta KGW w Przedszkolu w Górkach
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W okresie przedświątecznym
dzieci z Przedszkola Publicznego
numer 1 w Górkach Małych odwiedzili niezwykli goście. Były to panie
z Koła Gospodyń Wiejskich, pani
Zofia Chrapek, pani Irena Rakus
oraz pani Maria Bojda.
Przedszkolaki mogły posłuchać
jak dawniej wyglądały przygotowania do świąt Bożego Narodzenia. Panie opowiadały o tradycjach
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charakterystycznych dla Śląska Cieszyńskiego, zaprezentowały wygląd
wigilijnego stołu, na którym znajdował się biały obrus, krzyż, siano
oraz miód i orzechy. Dzieci z zainteresowaniem słuchały o każdym etapie przygotowań do Bożego Narodzenia, same również chętnie dzieliły się własnymi doświadczeniami.
Mimo, iż od wigilii dzieliło nas jeszcze kilka dni, wyraźnie czuć było

świąteczną i wyjątkową atmosferę.
Wszyscy dzielili się opłatkiem oraz
składali sobie życzenia. W ramach
podziękowań przedszkolaki zaśpiewały przygotowaną wcześniej kolędę.
Na zakończenie prelekcji panie
z Koła Gospodyń podarowały dzieciom upominki w formie zdrowej
i słodkiej przekąski. Później dzieci
własnoręcznie wykonywały bombki choinkowe, podczas tej pracy
mogły liczyć na pomoc oraz radę
gości. Całe spotkanie przebiegło
w bardzo przyjemnym wręcz domowym klimacie. Wszystko dzięki cierpliwości oraz doskonałemu przygotowaniu pań z Koła Gospodyń Wiejskich, które potrafiły zainteresować
tematem dzieci.
To już kolejny przykład doskonałej współpracy naszego przedszkola z Kołem Gospodyń Wiejskich, za co serdecznie dziękujemy.
Katarzyna Durbas,
Justyna Szostok
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Szkolne kolędowanie
„Jest zwyczaj taki, przebierają
się dziewczyny i chłopaki i już jako
kolędnicy chodzą z gwiazdą po ulicy…” Nasz Samorząd podtrzymując tradycję wędrował z kolędą na
ustach, od domu do domu życząc
gospodarzom wszystkiego co najlepsze i dzieląc się radością Bożego
Narodzenia. Na pamiątkę naszych
odwiedzin, każdy gospodarz otrzymał połaźniczke - gałązkę świerkową ozdobioną kolorową bibułą według tradycji połaźniczka przynosi
gospodarzom szczęście i powodzenie. Dziękujemy wszystkim, którzy
nas gościli.
Magdalena Urbaś
Studentka Uniwersytetu
Pedagogicznego
im. KEN w Krakowie

Występy uczniów z Brennej Leśnicy
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liną Gabzdyl-Pilch zaproszeni goście weszli w skład komisji oceniającej wykonanie kolęd przez poszczególne klasy. W konkursie wzięły udział wszystkie dzieci począwszy od najmłodszych po najstarsze.
Zadaniem uczniów było zaprezentowanie popularnych kolęd w dowolnej interpretacji. Występy zostały bardzo starannie przygotowane
pod względem muzycznym i scenicznym. Konkurs „Hej kolęda, kolę-

da…” dostarczył uczniom i oglądającym wiele wspaniałych przeżyć.
Na zakończenie imprezy uczniowie
wszystkich klas otrzymali dyplomy i świąteczne upominki. Niewątpliwie ten sceniczny koncert wprowadził wszystkich zgromadzonych
w magiczny nastrój Świąt Bożego
Narodzenia.
		

SP Leśnica
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12 grudnia 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Brennej Leśnicy
odbył się niecodzienny Koncert Kolęd zorganizowany przez Samorząd
Uczniowski. Warto podkreślić, że
tego dnia przybyli zaproszeni goście Pan Wójt Gminy Brenna Jerzy
Pilch, Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Brennej Katarzyna Bobola oraz Pan Szymon Pilch. Wraz
z Panią Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Brennej Leśnicy Ha-
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Byliśmy razem w ten wyjątkowy czas…
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W dniu 10 stycznia 2020 roku
w Szkole Podstawowej nr 2 odbyła
się druga Wieczernica. Klimat Uroczystości poruszał serca i wzbudzał
wielkie emocje. Od łez smutku po
łzy radości i szczęścia. „Wzięliśmy
się za ręce” z nadzieją, że nie będzie
już ani jednego ciemnego miejsca
na nieszczęście.
Na licznie przybyłych gości czekało wiele niespodzianek. Na początek uczniowie klasy 6a przedstawili spektakl pt. „Jasełka muzycznie”. Słowo, świetnie dobrana muzyka, układy choreograficzne, światło i dźwięk poruszyły zebranych.
Na scenie nie zabrakło Dzieciątka,
w którego rolę wcielił się półroczny
Jaś Heller.
Obok sceny, przy ogromnym zaangażowaniu rodziców, uczniów
i nauczycieli, pojawiły się świąteczne stragany, na których niczego nie
brakowało. Można było posilić się
sałatkami, ciastem, napić grzanego soku z korzeniami. Uczniowie
własnoręcznie upiekli duże pierniki
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w kształcie serca i wykonali drobne
wytwory.
Szczególnymi gośćmi tego wieczoru była kapela góralska Maliniorze, przy akompaniamencie której
wszyscy zebrani wspólnie śpiewali kolędy.
Środki ze sprzedaży zostały przeznaczone na cele charytatywne.
Organizatorzy składają serdecz-

ne podziękowania wszystkim za
serce, zaangażowanie i hojność.
Z Wami życie nabiera sensu, nabiera barw i upewnia w przekonaniu,
że warto i trzeba pomagać.
					
Szkoła Podstawowa
nr 2 w Brennej
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Nowe technologie w góreckim przedszkolu
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gramy multimedialne, dzięki którym dzieciaki mogą utrwalać wiedzę
i doskonalić umiejętności z różnych obszarów podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Wykonywanie ćwiczeń i zadań
opracowanych przez wydawnictwa
edukacyjne jest dla przedszkolaków bardzo interesujące i traktowane jako nagroda, dzięki swej atrakcyjności i konkurencyjności w stosunku do tradycyjnych metod stosowanych w nauczaniu młodszych
dzieci. Oprócz tablic interaktywnych, przedszkole wyposażone jest
w drewniane klocki do nauki kodowania i programowania takie
jak: Edumatrix, które wprowadzają dzieci w naturalną przestrzeń 3D,
pozwalając na naukę kodowania
i programowania bez użycia technologii cyfrowych. Klocki Edumatrix
pozwalają łączyć zagadnienia matematyczne, logiczne i informatyczne,
a przede wszystkim przedstawiać je

dzieciom w sposób obrazowy, łatwy,
a nawet zabawowy, wykorzystując
pełnię ich aktywności i kreatywności. Klocki mogą być świetną alternatywą zamiast tabletu czy komputera.
W grudniu 2019 r. w Przedszkolu w Górkach Małych nauczyciele
z przedszkoli i szkół Gminy Brenna
wzięli udział we wspólnym szkoleniu w zakresie możliwości wykorzystania programu Edumatrix w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Chcemy tę metodę wykorzystać
w pracy z dziećmi w różnym wieku,
nie tylko do nauczania podstaw kodowania i rozwijania umiejętności
matematycznych, ale taż jako metodę wspierającą rozwój dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Innymi zestawami klocków do
programowania, którymi dysponuje nasze przedszkole są klocki Lego
Minestorms, które rozwijają nie tylko
sprawność manualną, ale także uczą
wykorzystania praktycznych wiado-
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Stosowanie technologii cyfrowych i informatycznych stało się nieodłącznym elementem naszej pracy,
nauki, rozrywki, kultury, a także kontaktów towarzyskich. Obecnie duża
część naszej komunikacji, ale też zakupów, transakcji oraz edukacji, odbywa się przy użyciu telefonu, tabletu lub komputera z dostępem do sieci. Dzięki nim możemy zdobywać informacje, weryfikować wiedzę, doskonalić się i dokształcać, a także komunikować się z osobami na duże
odległości. Popularność i użyteczność technologii cyfrowych rodzi zapotrzebowanie na zawody, w których wykorzystuje się wiedzę z zakresu kodowania i programowania oraz innych dziedzin informatyki. Środki multimedialne postrzegane są jako atrakcyjne narzędzia edukacyjne, dzięki którym nauczyciele mogą wspierać funkcje poznawcze oraz percepcyjno-motoryczne,
wspomagać naukę pisania, czytania i liczenia. Technologie cyfrowe
umożliwiają dziecku polisensoryczne odbieranie rzeczywistości, rozwijanie percepcji, analizy i koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej,
a także orientacji przestrzennej
i motoryki małej. Są doskonałym narzędziem dla utrwalania umiejętności i wiadomości, gdyż dają możliwości wielokrotnego powtarzania czynności i samokontroli. Są także świetnym narzędziem do nauki języków
obcych. Urządzenia multimedialne
sprawdzają się również w diagnozowaniu zaburzeń, a także wspierania
u dzieci z deficytami rozwojowymi
i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Media cyfrowe stwarzają ogromne możliwości zdobywania
wiedzy i przyswajania jej w indywidualnym tempie.
Z tego względu naszą placówkę wyposażyliśmy w pomoce edukacyjne, dzięki którym już najmłodsze dzieci mogą zdobywać podstawowe umiejętności w zakresie wykorzystania najnowszych technologii. W każdej sali zajęć w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Górkach Małych znajduje się tablica interaktywna wyposażona w edukacyjne pro-
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mości w dziedzinie sterowania stworzonymi wspólnie przez dorosłego
i dziecko konstrukcjami, dzięki zastosowaniu unikalnego oprogramowania oraz technologii bezprzewodowej łączności Bluetooth lub Wi-Fi.
Już w krótce, nauczyciele przedszkoli i szkół Gminy Brenna spotkają się ponownie w Przedszkolu w Górkach Małych, na szkoleniu organizowanym przez Wojewódzki
Ośrodek
Metodyczny
w Bielsku-Białej pt. „Rozwiązania
Lego Education w edukacji przedszkolnej”. Klocki Lego budzą wśród
dzieci ogromne zainteresowanie,
mamy więc nadzieję, że wykorzystanie ich walorów edukacyjnych na zajęciach z przedszkolakami przyczyni
się do podniesienia poziomu umiejętności dzieci w zakresie rozwijania
umiejętności konstrukcyjnych, kreatywności, sprawności manualnej,
a przede wszystkim zdolności logicznego myślenia, rozwijania myślenia przyczynowo-skutkowego oraz
planowania działań. Dzięki możliwościom zabaw grupowych klockami, dodatkowo rozwijają się funkcje poznawcze, umiejętności werbalne i pozawerbalne, a także, jakże
cenna, umiejętność współdziałania
w zespole.
Oprócz klocków do programowania, nasze przedszkole dysponuje również edukacyjnymi robotami
interaktywnymi: Bee-Bot oraz robot
Photon i DOC. Robot Photon, jest
najbardziej zaawansowanym technologicznie robotem edukacyjnym
dostępnym na rynku. Jest produktem polskiej myśli technicznej zrodzonej na Politechnice Białostockiej,
podczas przygotowań do prestiżowego konkursu technologicznego
firmy Microsoft - Imagine Cup. Robot
Photon wyposażony jest w 10 czujników i można go zaprogramować
na tysiące sposobów – wykryje przeszkody, zareaguje na dźwięk, zmiany oświetlenia czy dotyk. Jest pierwszym na świecie robotem, który rozwija się wraz z dzieckiem. Za pomocą oprogramowania zainstalowanego na tablecie przedszkolaki programują robota, tak aby wykonywał stosowne polecenia i pokonywał wybraną trasę, omijał przeszkody, wy-
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rażał emocje. W naszym przedszkolu zajęcia z robotem Photon prowadzone są na kółku rozwijającym zainteresowania, na którym realizowana
jest od zeszłego roku innowacja pedagogiczna pt. „Z Photonem w świecie programowania”. Dzieciaki uwielbiają zabawę robotami nie tylko na
kółku zainteresowań, ale także podczas zajęć programowych i zabaw
dowolnych.
Współczesna
edukacja
dzieci musi nadążyć za zmieniającymi się potrzebami cywilizacji i wyposażyć młodych ludzi w umiejętności, dzięki którym poradzą sobie
w życiu i będą atrakcyjnymi na rynku pracy. Jednocześnie obowiązkiem
pedagogów i opiekunów jest uświadomienie dzieciom i ich rodzicom
jak dużym zagrożeniem dla rozwoju maluchów może być nadmierne,
nieodpowiednie do wieku i rozwoju oraz nieodpowiedzialne stosowanie technologii cyfrowych. Najczęstszymi problemami zbyt wczesnego,
niekontrolowanego i nadmiernego
korzystania przez dzieci z urządzeń
cyfrowych, zwłaszcza smartfonów,
mogą być:
• opóźnienia lub zaburzenia rozwoju mowy, spowodowane zahamowaniem naturalnego rozwoju
komórek lewej półkuli mózgu (odpowiedzialnej za tworzenie i odbieranie mowy) przez bodźce płynących z urządzeń posiadających
ekrany oraz spowodowane brakiem
okazji do rozwijania słownictwa
w naturalnych sytuacjach komunikacyjnych,
• opóźnienia funkcji poznawczych
i deficyty funkcji wykonawczych,

• wady postawy – spowodowane zbyt długotrwałą pozycją siedzącą, źle wpływającą na układ mięśniowo-szkieletowy, skrzywienia kręgosłupa w odcinku szyjnym oraz nieodpowiednie rozwinięcie mięśni dłoni,
• utrata samokontroli, a w przyszłości nieradzenie sobie z trudnymi
emocjami w przypadku dzieci, którym dawano tablet jako narzędzie
służącego do walki z nudą, przywrócenia dobrego nastroju, jako remedium na frustracje,
• zaburzenia rozwoju emocjonalnego i społecznego, słabo wykształcona empatia lub w skrajnych przypadkach całkowity jej brak,
• uzależnienia od urządzeń cyfrowych przejawiające się: zaabsorbowaniem urządzeniem lub określoną aktywnością, tolerancją (polegającą na potrzebie zwiększenia czasu
i częstotliwości użytkowania), utratą zaciekawienia innymi czynnościami, utratą nastroju w przypadku niemożliwości korzystania, problemami
z kontrolą zachowania, problemami
psychospołecznymi),
• pogorszeniem snu, zwłaszcza jeżeli dzieci korzystają z multimediów
tuż przed nim,
• przyrostem wagi ciała.
Rady dla rodziców
Aby korzystanie z technologii cyfrowych nie przyczyniło się do problemów dziecka nie należy stosować
urządzeń:
• zbyt wcześnie i eksponować je
na działanie monitorów (niemowlęta i dzieci do 3 roku życia nie powinny korzystać z tych urządzeń, a wieku 3-4 lat krócej niż 60 min. dzien-
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Edukacja
nie – WHO, 2019),
• jako „uspokajacza” lub opiekunki,
• zamiast bezpośrednich relacji
dziecko-rodzic, dziecko-rówieśnik,
• jako kary, nagrody lub karty
przetargowej,
• bez nadzoru i monitorowania
(np. telewizor lub komputer w pokoju dziecka!),
• w celu ułatwiania usypiania lub
karmienia.
Nie możemy, a nawet nie powinniśmy całkowicie odcinać dzieci od
technologii cyfrowych, lecz pamiętajmy aby one nie zastępowały in-

nego rodzaju aktywności, a przede
wszystkim kontaktów z drugim człowiekiem, dzięki którym maluchy
mogą prawidłowo rozwijać się pod
względem językowym, emocjonalnym i społecznym. W repertuarze aktywności dziecięcej muszą znaleźć
się także takie działania jak: zabawy ruchowe, manipulacyjne, graficzne, badanie i eksperymentowanie,
zabawy tematyczne, słuchanie opowiadań i rozmowy z dorosłymi. Ważne jest współuczestnictwo dziecka
w pracach domowych i stałych obowiązkach. Dziecko, które wzrasta

w poczuciu bezpieczeństwa i miłości, któremu dostarcza się różnorodnych i właściwych do możliwości
percepcyjnych bodźców, określa jasne granice tego co dozwolone, a co
zakazane, poparte przykładem własnym dorosłych, ma szanse na prawidłowy rozwój i osiągnięcie sukcesu na dalszych etapach edukacji
i w dorosłym życiu.
		

Bożena Cyganik

„Czytomania”
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w dni deszczowe skłania się ku poezji. Z mediów najbliższe jest mu
radio."; Sylwia Gruszczyk i Natalia Śmigiel – bibliotekarki, organizatorki wielu konkursów dla dzieci; Małgorzata Cieślar - bibliotekarka oraz Helena Kalicka – polonistka,
propagatorka kultury regionalnej,
miało bardzo trudne zadanie, aby
spośród uczestników wybrać najlepszych czytelników.
Wyniki w klasach 2-3:
I miejsce: Jakub Majdański – SP
im. Tadeusza Kościuszki w Górkach
Wielkich (op. p. Mirosława Gawlas)
II miejsce: Oliwia Podżorska – SP
im. Tadeusza Kościuszki w Górkach
Wielkich (op. p. Ludwika Obracaj)
III miejsce: Lena Krzenek – SP im.
Tadeusza Kościuszki w Górkach
Wielkich (op. p. Halina Byrtek)
Wyróżnienie: Julia Jaworska – SP
im. Tadeusza Kościuszki w Górkach
Wielkich (op. p. Bernadeta Bury)
Wyróżnienie: Michalina Sorkowicz
– SP nr 2 im. Stefana Żeromskiego
w Brennej (op. p. Krystyna Greń)
Wyniki w klasach 4-6:
I miejsce: Tobiasz Syska - SP im. Tadeusza Kościuszki w Górkach Wielkich (op. p. Dominika Badura)
II miejsce: Weronika Suszka – SP
im. Tadeusza Kościuszki w Górkach
Wielkich (op. p. Urszula Pyda)
III miejsce: Milena Żyłka – SP nr 1
im. Janusza Korczaka w Brennej (op.
p. Anna Staniek-Pocha)

Wyróżnienie: Nikola Holeksa – SP
nr 1 im. Janusza Korczaka w Brennej (op. p. Anna Staniek-Pocha)
Wyróżnienie: Hanna Olesz – SP
im. Tadeusza Kościuszki w Górkach
Wielkich (op. p. Dominika Badura)
Wyniki w klasach 7-8:
I miejsce: Jakub Maślanka - SP im.
Tadeusza Kościuszki w Górkach
Wielkich (op. p. Małgorzata Nalepa)
II miejsce: Hanna Muzyk – SP im.
Tadeusza Kościuszki w Górkach
Wielkich (op. p. Małgorzata Nalepa)
III miejsce: Mikołaj Sorkowicz –
SP nr 2 im. Stefana Żeromskiego
w Brennej (op. p. Anita Kotrys)
Wyróżnienie: Jakub Urbanowicz –
SP im. Tadeusza Kościuszki w Górkach Wielkich (op. p. Urszula Pyda)
Wyróżnienie: Magdalena Jurka –
SP im. Tadeusza Kościuszki w Górkach Wielkich (op. p. Beata Szałkowska)
Za zaangażowanie dziękujemy
sponsorom: Wójtowi Gminy Brenna - Panu Jerzemu Pilchowi, Radzie Rodziców przy Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Górkach
Wielkich, Cukierni „Bajka”, Gminnej
Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Brennej oraz P.P.H.U."PASJA"
Sylwester, Jan i Karina Pasterny.
Konkurs został przygotowany
przez p. Bogusławę Gwizdoń oraz p.
Małgorzatę Nalepę.
		
		
Biblioteka
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29 listopada 2019 r. w Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Górkach Wielkich już po raz
czwarty odbył się gminny konkurs czytelniczy „Czytomania”.
Swoim patronatem objął go Wójt
Gminy Brenna - Pan Jerzy Pilch.
Głównym
celem „Czytomanii” było kształtowanie umiejętności pięknego czytania. Konkurs odbył się w trzech kategoriach wiekowych: dla klas II-III, IV - VI oraz
VII-VIII SP.
Ze względu na przypadającą
w 2019 roku 80. rocznicę wybuchu II
wojny światowej uczniowie wszystkich kategorii wiekowych przygotowali fragmenty utworów związanych z tematyką wojenną . Tym samym podczas tegorocznej "Czytomanii" w góreckiej placówce można było usłyszeć m.in. "Asiunię" Joanny Papuzińskiej, "Czy wojna jest
dla dziewczyn?" Pawła Beręsewicza,
"Kamienie na szaniec" Aleksandra
Kamińskiego.
Do przypadającej w tym roku
rocznicy wybuchu II wojny światowej nawiązywała nie tylko literatura
faktu, ale i dekoracja przygotowana
przez organizatorów. W scenografii
dominowały przede wszyskim barwy biało-czerwone, które symbolizowały nasz naród oraz pamięć
o tych, którzy walczyli za Polskę.
Jury konkursu w składzie: Witlod Turant – dziennikarz, tłumacz,
który: "W pogodne dni pisze prozą, czasem przechodzącą w esej,
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Kultura
Jarmark Świąteczny ”Mikołaj w Krainie Lodu”
Tegoroczny Jarmark Świąteczny (21-22 grudnia 2019 r.) był naprawdę wyjątkowy, a to za sprawą
niezwykłych gości, którzy zawitali do Brennej. Bohaterowie Krainy
Lodu bo to o nich właśnie mowa
zabawiali najmłodszych uczestników tego niezwykłego wydarzenia.
Elsa, Anna i Olaf sprawili, że na twarzach wszystkich dzieci pojawił się
uśmiech i ogromna radość. W zabawach nie mogło również zabraknąć świętego Mikołaja, który chętnie gawędził z najmłodszymi.
Niewątpliwie jarmark był wspa-

niałą okazją do zakupienia oryginalnych, świątecznych wyrobów rękodzielniczych. W Parku Turystyki
pojawili się liczni wystawcy z naszej
gminy i okolic, którzy zaprezentowali swoje rękodzieło i zachwycili odwiedzających swoimi umiejętnościami. Na stoiskach można było
kupić przeróżne ozdoby, koronkarskie cudeńka, choinki, ręcznie malowane bombki, piękne stroiki, lukrowane pierniki, ciasta, miody czy
grzane wino. Wszystko to sprawiło,
że każdy poczuł magię nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia.

Udział w tym wydarzeniu to także doskonała okazja, aby pomóc innym. W tym roku zbieraliśmy na leczenie Filipka – mieszkańca gminy Brenna, zmagającego się z dziecięcym porażeniem mózgowym.
Podczas Jarmarku na rehabilitację
chłopca udało się zebrać 1 800,00
zł. Zbiórka prowadzona jest nadal
w Informacji Turystycznej w Brennej. Pragniemy podziękować zarówno Wystawcom jak i wszystkim
uczestnikom za wsparcie tej szlachetnej inicjatywy.
			
OPKiS
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Zimowe koncertowanie „Małej Brennej”
Tegoroczne zimowe koncerty
Dziecięcego Zespołu Regionalnego
„Mała Brenna” rozpoczął występ na
cieszyńskim rynku, gdzie Młodzieżowa Grupa „Bałuszanka” z naszego
zespołu zaprezentowała się w ra-
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mach Jarmarku św. Mikołaja. Grupa
zatańczyła wiązankę tańców Górali Śląskich oraz zaprosiła do wspólnej zabawy zebraną licznie publiczność. Byliśmy też obecni podczas
Jarmarku
Bożonarodzeniowego

w Brennej, gdzie wzorem ubiegłego roku mieliśmy stoisko z pysznymi, domowymi ciastami, które upiekły mamy naszych młodych artystów. Była też okazja, żeby przy stoisku trochę pokolędować, co wzbu-
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Kultura
dziło niemałe zainteresowanie spacerujących po parku osób.
Tradycyjnie też „Mała Brenna”
dała piękny koncert przed Pasterką w kościele na Lachach. Z roku
na rok koncerty te cieszą się coraz większą popularnością i są coraz bardziej udane. W okresie bożonarodzeniowym dwukrotnie też
kultywowaliśmy tradycję chodze-

nia po kolędzie, od domu do domu
wyśpiewując dobrą nowinę i czarując cały nadchodzący rok tym, którzy nas przyjęli.
Niewielka, ale mocna reprezentacja zakolędowała też podczas wigilijki w Spółdzielni Brenna, a cały
zespół na zakończenie okresu kolędowego wyjechał z koncertami do
dwóch parafii w Rydułtowach na

Śląsku.
Dziękujemy wszystkim, którzy
byli obecni podczas naszych koncertów i kolędowali. Dziękujemy
też za każdy grosz wrzucony do puszek i koszyków – już niebawem pochwalimy się tym, na co zostaną
przekazane zebrane środki. Będzie
się działo. To będzie piękny rok!
		
Anna Musioł

Ekumeniczny Koncert Kolęd
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którzy pochodzili wyłącznie z naszej gminy, po drugie ze względu
na repertuar. Jako pierwszy wystąpił Paweł Seligman, który wykonał
bardzo zróżnicowany, noworoczny
repertuar, zahaczający o klasyków
organowych, ale też o muzykę filmową i improwizacje na temat znanych kolęd. Następnie w zupełnie
innym charakterze wystąpił znany
i lubiany zespół Johnny Band, porywając do wspólnego śpiewania za-

chwyconych słuchaczy. Koncert poprowadził Ks. Proboszcz – Roman
Kluz. Obecni byli również przedstawiciele władz, z Wójtem Jerzym Pilchem na czele, oraz Proboszcz góreckiej Parafii Wszystkich Świętych
– Roman Berke. Dziękujemy za organizację tego niezwykłego wydarzenia!			
			
OPKiS
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Święto Trzech Króli w Gminie
Brenna od wielu lat upływa pod
znakiem ekumenicznego kolędowania w Kościele Parafii Ewangelicko-Augsburgskiej w Brennej-Pinkas. Na przestrzeni lat wystąpiły podczas niego niezliczone zespoły nie tylko z najbliższej okolicy, ale też z różnych regionów Polski. W tym roku koncert miał bardzo szczególny charakter. Po pierwsze ze względu na dobór artystów,
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ia 2020 r. o godz. 1730
Kultura
paraﬁi
św. Jana Chrzciciela w Brennej
„Policja dla Olka”
19 stycznia Kościół Św. Jana

woroczny, podczas którego zbie-

wódzkiej Policji w Katowicach, którzy zagrali porywający koncert no-

kowi.
Koncert został zorganizowany

przez jego przyjaciół. W ich imieniu

w elektrycznego
Brennej
pękał rane były środki
na zakup
elektro- dziękujemy wszystkim, którzy pojac wChrzciciela
zakupie
wózka
inwalidzkiego
w szwach. Stało się to za sprawą nicznego wózka inwalidzkiego dla wili się na koncercie i wsparli zbiórwspaniałych artystów Orkiestry ich kolegi – Pana Aleksandra Helle- kę. Bez Was nie byłoby to możliwe!
nnej,
funkcjonariusza
stanie
spoczynku.
Reprezentacyjnej
Komendy Woje- policji
ra, który kilka w
lat temu
uległ wypad			
			

OPKiS
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Noworoczne Koncerty „Bazy Talentów” OPKiS
Czas noworoczny to zawsze
okres pełen wielu pięknych koncertów. Także "Baza Talentów OPKiS"
organizuje wówczas swoje popisy. Te zimowe koncerty to nie tylko okazja, by spędzić czas w świątecznej, rodzinnej atmosferze, ale
też bardzo ważny test scenicznych
możliwości młodych uczniów. Mają
możliwość zmierzenia się z artystyczną tremą i zwalczyć lęk przed
publicznymi występami.
7 stycznia na scenie "Przytulii"
wystąpili uczniowie breńskich sekcji gitary - uczniowie Sebastiana
Kreta i Błażeja Żura, skrzypkowie
pod opieką Doroty Musialik oraz
przedstawicielki
nowopowstałej
klasy pianina, prowadzonej przez
Jadwigę Tomalę. 8 stycznia w góreckim "Mikroklimacie" również zaprezentowali się gitarzyści, a wraz
z nimi skrzypkowie przygotowani
przez Krzysztofa Durlowa, oraz szaleni perkusiści i bębniarze, wspierani przez swojego instruktora - Tymoteusza Bączyka. Ostatni koncert
odbył się 9 stycznia, ponownie w
"Przytulii". Tym razem miał on ludo-
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wy charakter. Wystąpili skrzypkowie góralscy, z którymi od kilku lat

pracuje Zbigniew Wałach, oraz prowadzona przez Annę Musioł "Mała
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Kultura
Brenna", we wspólnym koncercie.
Dziękujemy za przybycie rodzinom
i bliskim młodych artystów oraz
przedstawicielom władz gminnych
- Wójtowi Jerzemu Pilchowi, Zastępcy Wójta Dariuszowi Jakubco-

wi oraz Zastępcy Dyrektora OPKiS
Łukaszowi Muschiolowi, który zadbał również o nagłośnienie koncertów. Szczególne słowa podziękowania kierujemy również w stronę Księdza Proboszcza Romana Ber-

ke, który udostępnił nam salę "Mikroklimatu" na koncert.
		

Anna Musioł
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Kultura
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
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12 stycznia cała Polska, a nawet wiele miejsc poza nią zagrało wraz z Największą i Najpiękniejszą Orkiestrą Świata. 28 Finał WOŚP
odbył się również w Brennej! Z inicjatywy młodzieżowej drużyny OSP
Brenna-Leśnica, pod czujną opieką pani Krystyny Taresewicz nasi
wolontariusze dołączyli do sztabu
WOŚP w Skoczowie, a OPKiS przygotował imprezę na naszym Amfiteatrze, by zebrać jak największą grupę osób, która miała zapełnić puszki. Na scenie wystąpili „Maliniorze”, kapela „Wisła”, Orkiestra
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Dęta OSP Górki Wielkie, uczniowie
z SP2 w Brennej-Bukowej oraz Teatr
Ognia INFERIS. Oprócz tego odbyły
się również animacje na lodowisku
oraz pokazy wozów bojowych OSP,
a na Sali Kalejdoskop miały miejsce projekcje Kina Sferycznego dla
dzieci. Spółdzielnia Brenna przygotowała dla wszystkich zaangażowanych pyszny posiłek, który pomógł
w pełnieniu obowiązków, trwających od wczesnego poranka, a Pan
Marek Gac z Górek Wielkich przekazał na licytację akordeon Delicia Junior, którym zainteresowanie było

ogromne.
Całe wydarzenie było poruszające, przede wszystkim ze względu
na fakt, że było oddolną inicjatywą
młodych ludzi, których dorośli jedynie wsparli. Ogromne podziękowania należą się wszystkim osobom,
które w tym dniu zdobyły swoje czerwone WOŚPowe serduszka,
wrzucając to i owo do puszek oraz
tym, którzy swoim wkładem pomogli w organizacji przedsięwzięcia.
To co… Za rok robimy po raz pierwszy sztab w Brennej?
		
Anna Musioł
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Ferie w Beskidzkim Domu Zielin „Przytulia”
Zakończyły się zimowe ferie dla
województwa śląskiego. Pomimo
braku śniegu, dzieci znalazły alternatywę i przyszły na warsztaty do
BDZ „Przytulia”. W warsztatach wzięły udział nie tylko dzieci z Gminy
Brenna, ale i z całego Śląska.
We wtorki odbyły się zajęcia
z tworzenia skarpetkowych pacynek. Miały na celu pokazanie dzieciom, jak szybko i łatwo, można zrobić oryginalną zabawkę. Jak się okazało, skarpetkowe potworki, cieszyły się dużym zainteresowaniem
wśród naszych Gości.
W środy nasze zielinowe muzeum, przemieniło się w wielką scenę, pod czujnym okiem Szymona
Pilcha. Przeprowadził on „Teatralne
Improwizacje”, które nauczyły dzieci nie tylko sztuki improwizacji czy
ciekawych ćwiczeń teatralnych, ale
również umiejętności pracy w grupie, bycia koleżeńskim wobec innych. Nauczyły się też pewności siebie, nie tylko na scenie, ale również
w życiu codziennym.
W czwartki wyruszyliśmy wspól-

nie na wyprawę do świata starych,
ale pełnych wartości, bajek i kreskówek. Wśród nich znalazły się takie
produkcje jak „Reksio”, „Krecik” czy
„Koziołek Matołek”. Dla dzieci była
to miła odmiana, mogły zobaczyć
kreskówki nieco różniące się od dzisiejszych, a dla rodziców i dziadków,
była to prawdziwa podróż w czasie,
pełna wzruszeń i radości.
W piątki natomiast odbyły się
warsztaty o tematyce recyklingu,
podczas których dzieciaki zamieniły zwykłe nudne, a przede wszystkim szkodliwe dla środowiska butelki, w niesamowite doniczki na zioła
i kwiaty, oraz w oryginalne karmniki
dla ptaków. Tym samym przyczyniły się do szerzenia ekologii, tworząc
nowe życie dla plastikowej butelki.
Po intensywnych ale wesoło spędzonych warsztatach dla dzieci nadszedł czas na to, żeby rodzice oraz
dziadkowie naszych małych Gości,
mogli spędzić u nas miło czas. Z tej
okazji przygotowaliśmy dwa wydarzenia, które swoje miejsce miały w
piątkowy wieczór.

Pierwszym z nich był wykład
Pani Wiesławy Rusin, która goszcząc u nas po raz pierwszy, zachwyciła wszystkich i zostawiła dużo pozytywnej energii. Podczas prelekcji,
słuchacze nauczyli się nie tylko nowych przepisów czy ciekawostek,
ale również poznali historię przeróżnych ziół oraz warzyw i owoców.
Chętnie dyskutowali i odpowiadali
na pytania. Na sam koniec uczestnicy mogli zakupić książkę autorstwa
Pani Wiesławy.
Drugim wydarzeniem był koncert zespołu UNIVERSE, który był
idealnym podsumowaniem tegorocznych ferii, dla województwa śląskiego. Koncert okazał się być strzałem „w dziesiątkę”. Frekwencja przerosła nasze najśmielsze oczekiwania
a cała „Przytulia” przepełniła się niesamowitą muzyką. Dla większości
Gości, był to powrót do lat młodości, kiedy owy zespół cieszył się największą popularnością.
		

Daria Waliczek
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Bajki u Kossaków
Ośrodek Promocji, Kultury i
Sportu Gminy Brenna wraz z Centrum Kultury i Sztuki „Dwór Kossaków”, jak z zwykle podczas ferii zimowych starał się wypełnić czas zarówno najmłodszym mieszkańcom

Gminy Brenna, jak i przybyłym turystom. W ramach tej współpracy
zorganizowane zostały dwa spektakle dla dzieci właśnie u Kossaków.
Teatr KrakArt z Krakowa wystawił
dwie bajki: „Kraina Lodu” i „Śpiąca

Królewna”, czyli jak to określił jeden
z małych widzów – „bajki o całowaniu”. Publiczność bardzo dopisała,
wypełniając salę Dworu po brzegi.
			

OPKiS
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Najstarszy żyjący świadek dziejów Brennej
Zastanawiając się nad długowiecznymi przedstawicielami świata natury myślimy najczęściej
o drzewach. Za takie uchodzą m.in.
amerykańskie sekwoje i sosny, czy
europejskie dęby. Mało kto wie, iż
najstarszym dziś drzewem w Europie, a także Polsce jest cis. Okaz rosnący w walijskiej wsi Llangernyw,
liczy – bagatela! – 4000 lat, zaś cis
pospolity, który znajduje się w Henrykowie Lubańskim, na Dolnym Śląsku, około 1300 lat (!). Co ciekawe
w Polsce, to właśnie cisy posiadają najstarszą tradycję drzewa chronionego. Władcą, który nakazał ich
ochronę był sam Władysław Jagiełło, który w 1423 roku wydał statut,
o następującej treści: „Jeśliby kto
wszedłszy w las, drzewa, które znajdują się być wielkiej ceny jako jest
cis albo im podobne podrąbał, tedy
może być przez Pana albo dziedzica
pojman, a na rekojemstwo tym którzy oń prosić będą ma być dan. Tym
że obyczajem w gajach gdzie mało
lasów ma być zachowane”.
W ciągu ostatnich kilkuset lat
populacja cisa zmniejszyła się drastycznie, z powszechnie występującego drzewa, stał się rzadkim oka-
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zem, chronionym przez państwo.
Do tego stanu przyczyniły się jego
właściwości. Cis jest wyjątkowym
drzewem, twardym, a zarazem niesamowicie giętkim, co wykorzystywano od dawien do budowania uzbrojenia: kopii, strzał, kusz,
a przede wszystkim łuków, a także
do wytwarzania naczyń domowych,
mebli.
Co ciekawe, wszystkie części
cisa, poza czerwoną osnówką, są
trujące, mimo to wykorzystuje się
go w medycynie do leczenia zwierząt i ludzi. Stanisław Sokołowski,
w artykule z 1924 roku, pt. „Cis na
ziemiach polskich i w krajach przyległych” pisał: „Cis jest drzewem pozbawionym zupełnie żywicy. Natomiast w drewnie, w liściach i w nasieniu (lecz nie w osnówce) znajduje się alkaloid taksyna, będący
gwałtowną trucizną. Dawka śmiertelna wynosi: dla psów 0'117 g, dla
kotów 0'026 g, dla królików 0'02 g.
Konie trują się łatwiej niż krowy,
które mogą się zresztą do trucizny
tej przyzwyczaić. Zwierzyna natomiast, jak twierdzą leśnicy, ogryza cisa chętnie, bez żadnej dla siebie szkody”. Toksyczne właściwości

tego drzewa stały się najprawdopodobniej przyczyną łączenia go,
w wierzeniach i tradycjach ludowych, z symboliką śmierci. Uważano, iż cis będący przyczyną zgonów potrafi również od tej śmierci
uchronić. W niektórych kręgach był
również, dzięki swojej żywotności,
symbolem nieśmiertelności. Często
drzewa te sadzano na cmentarzach.
Skąd wiemy, że cisy były w danym miejscu popularne? Przede
wszystkim dzięki nazewnictwu. Niedaleko naszej miejscowości, na Śląsku Cieszyńskim, znajduje się wieś
Cisownica, natomiast w Brennej takimi wskazówkami są nazwy wzniesień Mały Cisowy (Mała Cisowa)
i Wielka Cisowa. Z dużą pewnością
można orzec, że nazwy te związane
są z występującymi dawniej w tych
miejscach cisami. Drzewa te najpewniej występowały powszechnie
na terenie całej Brennej, natomiast
w paśmie Błatniej ich skupisko było
największe.
W dokumentach historycznych
z 1621 r. znajdujemy informację
o najstarszym szałasie w Brennej,
podano nazwę „Sallasch Tissowa”
(szałas Cisowa). W urbarzu odnoto-
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ników w okolicy w lasach państwowych i chłopskich”.
We współczesnym opracowaniu
Tomasza Jonderko i Marka Śniegonia „Pomniki przyrody Gminy Brenna” z roku 2009 wymieniony jest
jako pomnik przyrody jeden cis
dwupniowy zlokalizowany w Brennej Leśnica, „na skraju byłej osady
leśnej Szporówka”, który trzy lata
wcześniej wprowadzono na listę
okazów chronionych (2006). Drzewo to mierzyło 12 metrów wysokości oraz blisko półtora metra obwodu pnia (147 cm i 152 cm) i pół
metra średnicy (47 i 48 cm). Natomiast w dziale „Drzewa o wymiarach pomnikowych proponowane
do objęcia ochroną” wskazano na
cisa pospolitego znajdującego się
na cmentarzu katolickim w Brennej Centrum, obwód jego pnia obliczono na 125 cm. W zestawieniu nie
ma dwóch pozostałych cisów, któ-

re według opracowań z 1929 r. znajdowały się w lasach państwowych,
ani drugiego drzewa, które rosło na
cmentarzu. Inne prawdopodobnie
już wówczas nie istniały. Z 6 cisów,
wskazanych przed II wojną światową przez śląskich przyrodników,
pozostały 2.
Podsumowując, na terenie Brennej, odnotowane były następujące
okazy:
1. W Brennej Leśnicy „na Szporówce” w latach 1929-1938 Karol
Galus oraz Andrzej Czudek opisują dwa cisy. W roku 1980 r. Alfred
Czudek, inspektor UG Brenna, odnotowuje już jeden okaz (obw. 108
cm i 119 cm). W 2006 r. T. Jonderko i M. Śniegoń również wykonują
pomiary, które wskazują blisko półtora metra obwodu (147 cm i 152
cm). Najnowsze dane zebrane przez
tychże badaczy (2020) wskazują, iż
obwód drzewa wynosi blisko 2 i pół
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wano, iż mieszkańcy Brennej płacili
podatek od „pastwy od wrchu Tisowej”. W kolejnym urbarzu z 1657 r.,
wymieniając breńskich osadników,
znajdujemy zapis: „Woytek Dutka
in der Tisowka”. Obecnie trudno nawet w paśmie Błatniej znaleźć cisy.
Dlaczego? Najprawdopodobniej już
w XVII wieku, gdy tworzono na zboczach miejsca na wypas owiec, zaczęto wycinkę tego drzewa. W XIX
wieku, gdy Habsburgowie przystąpili do przymusowego zalesienia
polan, wprowadzono w nasze regiony obcy gatunek drzewa iglastego – świerk, co zmieniło zupełnie strukturę lasów w Beskidzie Śląskim.
Cis również górale w Brennej
wykorzystywali w obrzędowości,
jak podaje w przedwojennych zapiskach Ernestyna Świbówna, to trujące drzewo stało się jedną z roślin
wchodzących w skład palmy wielkanocnej, jako symbol nieśmiertelności i zmartwychwstania. Palma miała właściwości ochraniające przed złymi mocami, burzami,
a także wierzono w jej moc zapewniania urodzaju.
Czy dzisiaj w Brennej, poza naszymi ogrodami, znajdują się cisy?
W opracowaniu Andrzeja Czudka
z 1929 r. dowiadujemy się, że
w okresie międzywojennym w Brennej znajdowało się zaledwie 6 cisów: na cmentarzu 2, na „Szporówce” – 2, w Lasach Państwowych – 2
(brak podanej dokładnej lokalizacji). Również w 1929 r. Karol Galus
sporządził spis występowania cisów
na Śląsku Cieszyńskim, we fragmencie dotyczącym Brennej czytamy: „Na „Szporówce”, chronione
ogrodzeniem, znajdują się 2 okazy o zdrowym wyglądzie, na cmentarzu katolickim również dwa okazy. W lesie państwowym w oddziale
64 na północno-wschodnim stoku,
na wysokości 750 m n.p.m., na świeżej lekkiej glinie z domieszką 25%
kamieni, bardzo głębokiej, znajduje się okaz 8,5 m wysoki o średnicy piersiowej 28 cm. Na wysokości
20 cm nad ziemią rozwidla się a następnie na wysokości 5 m tworzy
kilka odnóg; prócz tego kilka osob-
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metra, tj.: 245 cm (pomiar 10 cm
nad ziemią), 162 cm (pomiar na wysokości 140 cm) i 156 cm.
2. Na cmentarzu katolickim
w Brennej, w 1929 r. K. Galus oraz
A. Czudek wskazują na dwa okazy.
W 2006 r. T. Jonderko i M. Śniegoń
zastają już jeden okaz, o obwodzie
125 cm, natomiast trzynaście lat
później T. Jonderko dokonuje ponownych pomiarów, które wykazują, iż cis mierzony 10 cm nad ziemią
ma 170 cm obwodu.
3. W Brennej, w lasach państwowych, a dokładnie w oddziale 64,
w 1929 r. K. Galus wskazuje na jeden okaz, którego obwód pnia wynosi 88 cm. A. Czudek w 1938 r. podaje nowe pomiary obwód 90 cm.
Obecnie, przy pomocy pracowników Nadleśnictwa Ustroń, udało
się ustalić, gdzie przed wojną znajdował się oddział 64 Nadleśnictwa
Brenna. Jest to obecny oddział 118
obejmujący tzw”Szporówkę” Wynika z tego, że albo znajdowało się
tam więcej cisów lub mylnie pisano raz oddział 64 innym razem „na
Szporówce” a w rzeczywistości chodziło o to samo miejsce i ten sam
egzemplarz cisa.
4. Na „Markówce”, a więc w centrum Brennej istniał do końca XX
wieku cis. Odnotowany został już
w okresie przedwojennym, kiedy
zapisano, iż w latach 1928-29 uległ
silnemu odmrożeniu. W 1980 r., według Alfreda Czudka, miał w obwo-
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dzie 89 cm. Obecnie drzewa już nie
ma.
5. Na polanie „Szarówka” w paśmie Błatniej w 1980 A. Czudek odnotował okaz o obwodzie 45 cm,
który istnieje do dziś. Pod koniec
2019 r. T. Jonderko zmierzył drzewo ponownie i okazało się, iż jest
znacznie większe. Cis ten składa się
bowiem z dwóch podobnie rozwiniętych (w formie krzaczastego rozgałęzienia) pni, rozchodzących się
na wysokości 40 cm, z których każdy liczy po 70 cm obwodu (mierzone na wysokości 80 cm).
Stanisław Sokołowski, we wspomnianym już wyżej artykule, opublikowanym na łamach czasopisma „Ochrona przyrody”, w pierwszych latach po odzyskaniu przez
Polskę niepodległości, nawoływał:
„Przede wszystkim, więc chronić
musimy cisa przed siekierą, piłką
czy kozikiem, otoczyć go poszanowaniem, opieką i dać mu absolutny spokój, resztę pozostawić można przyrodzie, która w nieprzebranej skarbnicy swych środków znajdzie jeszcze dość siły, aby 'ginące
drzewo' zachować na długie stulecia. Trzeba się starać, aby zrozumienie potrzeby ochrony cisa ogarnęło
szerokie koła ludu polskiego, przeważnie bowiem w jego posiadaniu są ostatnie zabytki starych cisów, rosnących tu i ówdzie na pastwiskach, w laskach gminnych, lub
w zagrodach. Trzeba szeroki ogół

inteligencji, a zwłaszcza ziemian
i nauczycieli zapoznać z cisem,
zwrócić nań uwagę”.
Podobna była konstatacja Andrzeja Czudka, który także jeszcze
przed II wojną światową, podsumowując wykaz cisów z Brennej opublikowany na łamach pisma „Osobliwości i zabytki przyrody województwa śląskiego”, apelował: „Cisy
te, ostatnie w okolicy, należy jak
najprędzej otoczyć opieką”. Obecnie, gdy ich ilość zmniejszyła się
o połowę, słowa przyrodnika nabierają mocy i stają się jeszcze pilniejsze.
Naszym priorytetem powinno być nie tylko otoczenie ochroną ostatnich trzech zachowanych
długowiecznych drzew, a więc cisów na Szarówce, na Szporówce
i na cmentarzu, które dotrwały do
XXI wieku, ale także wykonanie specjalistycznych badań, które umożliwiłyby precyzyjne określenie ich
wieku. Cisy są bowiem specyficznymi drzewami, dokonując pomiarów
obwodu trudno określić, czy nawet
oszacować ich wiek. By stwierdzić
ile właściwie mają lat, należy wykonać specjalistyczne (bezpieczne
dla drzewa) odwierty. Tylko ta metoda może dać odpowiedź, czy faktem jest przypuszczenie badaczy,
iż cisy istniejące do dziś na Szporówce oraz na cmentarzu katolickim są najstarszymi drzewami
w Brennej, licząc być może nawet
400 lat (!). Cisem na cmentarzu zainteresował się kilka lat temu jeden z profesorów z Warszawy, który – podobnie jak lokalni przyrodnicy – miał sugerować, że drzewo to
może być znacznie starsze niźli sam
cmentarz i kościół w Brennej. Odwiedzając groby bliskich, czy przechadzając się cmentarnymi alejkami warto zwrócić uwagę na skromnego świadka historii, jedno z najstarszych drzew w dolinie Brennicy, mimowolnego towarzysza życia i śmierci naszych przodków oraz
przyszłych pokoleń mieszkańców
Brennej…
Dorota Greń-Grajewska
Tomasz Jonderko

28

28

Wieści znad Brennicy

Sport

TABELA

XIII Liga Futsalu o Puchar Rady Gminy Brenna

XIII Liga Futsalu o Puchar Rady
M Pkt
W R po
P BZ
BS RB
Gminy
Brenna
10 kolejkach

Nazwa drużyny

Na cztery kolejki przed zakońrozstrzygnięcia
pierwszego
t Cieszyn
10 24
8
0 kwestii
2
56
20

czeniem rozgrywek najbliżej mistrzowskiego tytułu wydaje się
m
10być
CdF Traktat Cieszyn. Zespół, który
w obecnym sezonie tylko dwukrotBrenna
10
nie nie zdobył kompletu punktów,
w pozostałych meczach sięgając po
kid Skoczów
10
trzy oczka, prezentuje najbardziej
stabilną formę. Przed drużyną kiltball ka ważnych spotkań, które zweryfi10
kują formę i z całą pewnością dadzą
am odpowiedź na najważniejsze10pytanie tej edycji. Bardzo duże szanse na pokrzyżowanie planu druży10
nie CdF Traktat Cieszyn ma Printer
który traci do wspomnianego
GórkiTeam,
Wielkie
10
lidera dwa punkty. Nie można wykluczyć scenariusza, w którym do

wych pojedynków.
36

Klasyfikacji strzelców przewodzi
22 Mateusz Bralewski, który do
tej pory zdobył dla swojej drużyny
5 21 bramek. Tylko 2 oczka mniej
ma na swoim koncie Leszek Krajewski, 5 bramek mniej ma Tomasz
8
Podgórski, 6 trafień traci do lidera
Marcin Pacierz. Wydaje się, że każ-6ze wspomnianych snajperów ma
dy
szansę na koronę króla strzelców,
14
ponieważ
jak pokazała historia dotychczasowych występów, odrobienie nawet kilku bramek starty do li-21
dera może być kwestią jednego występu.
-58
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6
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Remisy
Porażki
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jsce
cze
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misy
ażki
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miejsca dojdzie w ostatniej kolejce,
kiedy 7to właśnie
„CdF” 52
zmierzy30się
22
1
2
z „Printerem”.
zło18 Za 6plecami
0 rywalizacji
4
46 o 41
to toczy się pojedynek o najniższy
stopień podium. Z tej batalii na ra16
5
1
4
46
38
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1
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4
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6
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Sport
Sukces koszykarek z Dwójki
Ogromnym sukcesem może pochwalić się drużyna koszykarek ze
Szkoły Podstawowej nr 2 w Brennej. Dziewczynki po trudach zawodów gminnych, zawodów grupowych zakwalifikowały się do półfinału. Pokonując drużyny ze Skoczowa i Strumienia zdobyły awans do
Finału Powiatu Cieszyńskiego.
Cała społeczność szkolna i Grono Pedagogiczne są bardzo dumni
z sukcesu reprezentantek i trzyma
kciuki za zwycięstwo w finale.
Skład drużyny: Julia Cichoń, Jagna Ziebura, Emilia Greń, Milena
Widenka, Sandra Walkiewicz, Marzena Greń, Zofia Gawlas, Agata
Greń, Katarzyna Stoszek, Paulina Jaworska, Julia Szumielewicz, Paulina
Podżorska, Marta Greń.
Opiekun drużyny: pani Bożena
Podżorska.
					
Szkoła Podstawowa
nr w Brennej
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W Brennej wypożyczysz biegówki i skitury
Od tego sezonu zimowego
w działającej przy lodowisku wypożyczalni sprzętu sportowego można wypożyczyć narty biegowe, skitury oraz rakiety śnieżne. Oferowane narty biegowe to zarówno
sprzęt dla początkujących, jak i zaawansowanych narciarzy biegowych. Dla początkujących oferowane są produkty firmy Alpina z tzw.
narty z łuską, na których można
biegać po przygotowanych trasach,
także tych, które nie są przygotowane pod narciarstwo biegowe.
Charakteryzują się tym, że posiadają wspomniane wcześniej łuski oraz
są szersze niż klasyczne biegówki.
Dla zaawansowanych narciarzy dedykowane są klasyczne biegówki
Peltonen bez łuski. Uzupełnieniem
sprzętu są buty do nart firmy Alpina w różnych rozmiarach oraz kije
o kilku długościach.
Sprzęt skiturowy to narty przypominające swoją budową nar-
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ty zjazdowe, jednak dzięki specjalnym fokom przyczepianym do ślizgów, umożliwiają podejście pod
strome zbocze, a później zjazd po
stoku bądź bezdrożach. Posiadane narty Elan Ibex są różnej długości i szerokości, dzięki czemu każdy
może spróbować swoich sił i nowe-

go sportu, szukając śniegu w wyższych partiach Beskidów. W ofercie
wypożyczalni są także buty skiturowe Dalbello Lupo w kilku rozmiarach oraz niezbędne do całego zestawu regulowane kije firmy Leki.
Wypożyczalnia posiada również rakiety śnieżne TSL przeznaczone dla dzieci kobiet i dorosłych.
Sprzęt daje możliwość odbywania
pieszych wycieczek w zalegającym
śniegu, co sprawia, że można bez
żadnych obaw odwiedzić malownicze miejsca także i zimą.
Pełny
opis
sprzętu
oraz
regulamin na www.brenna.org.
pl, sprzęt mozna wypożyczyć
w godzinach otwarcia lodowiska (pn - pt.: 10.00-19.00, sb - nd.:
10.00-20.00). Jednakże w przypadku nart biegowych, turowych
oraz rakiet zachęcamy do uzgodnień telefonicznie pod. nr. tel.
539 931 213.
		
Krzysztof Gawlas
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Ważne i przydatne
Ważne i przydatne numery telefonów
Urząd Gminy Brenna
43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 77,
tel. 33 853 62 22, fax. 33 853 63 70
www.brenna.org.pl, e-mail: poczta@brenna.org.pl

Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej
43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 34
tel. 33 853 62 85, kom. 606 251 562
e-mail: zbgk@brenna.org.pl

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

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

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

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

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

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

Policja - Komisariat policji w Skoczowie
tel. 33 853 32 13
Ochotnicza Straż Pożarna:
43-438 Brenna ul. Wyzwolenia 75, tel. 33 853 65 85
43-438 Brenna ul. Leśnica 134, tel. 723 089 363
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

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
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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

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

Miesięcznik „Wieści znad Brennicy” można nabyć w Informacji Turystycznej (ul. Wyzwolenia 77, Brenna, a także w: Gminnej Bibliotece Publicznej
(Urząd Gminy w Brennej), Delikatesach Centrum (Górki Wielkie Sojka, Górki Wielkie Centrum, Brenna Skrzyżowanie, Brenna Spalona, Brenna Leśnica),
sklepie z nasionami - p. K. Holeksy (Górki Wielkie), kiosku „Trafika” (Górki Wielkie), sklepie na Buczu (Górki Wielkie), sklepie w Szpotawicach (Górki Wielkie),
sklepie „Lewiatan” (Brenna Skrzyżowanie), sklepie p. R. Łysek (Brenna Leśnica), kiosku z prasą - p. J. Ćwierzyk (Brenna Centrum), „Toto Lotku” - p. J. Madzi
(Brenna Centrum), kiosku p. Cz. Grenia (Brenna Bukowa), stacji paliw (Górki Wielkie). lokale, chcące również kolportować „Wieści”, proszone są
o kontakt z redakcją.
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