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Drodzy Czytelnicy!
Choć, gdy piszę ten tekst, nagle,
ni z tego, ni z owego Brenną zasypał świeży śnieg, wszyscy wiemy, że
wiosna zbliża się wielkimi krokami.
Wiemy to nie tylko patrząc na pomału zieleniejącą trawę, słuchając
świergotu ptaków, czy chowając zimowe kurtki na dno szaf. Nie wiem,
jak Państwo, ale mnie zawsze zmęStrona
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czeniem i apatią przyciska do ziemi
wiosenne przesilenie. Odczuwam
je bardziej, niż jakiekolwiek inne
w roku. Dlatego tym bardziej cieszę
się, że kolejny numer „Wieści” udało się całkiem sprawnie złożyć i oddać w Państwa ręce. Mam nadzieję,
że teksty, które tu znajdziecie trafią
w niejeden czytelniczy gust. Będzie

o kolejnych „Szkubaczkach”, o tym
jak zadbać o zdrowie dzieci, świetny tekst o drodze wychodzenia
z uzależnienia i chwytające za serce
wspomnienia o Zofii Kossak.
Przyjemnej lektury!
		

Anna Musioł
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mi lutowych grzmotów, to jakby na
potwierdzenie wiarygodności kolejnego polskiego przysłowia: „w lutym i marcu gdy są grzmoty, urośnie
zboże ponad płoty”. Dawny surowy zimowy klimat rozgrzewały niegdyś gorące rytmy karnawału. Zimowe uliczne zabawy, kuligi z saniami
wywracające na zakrętach sanki z piskiem kobiet i okrzykami mężczyzn,
dzisiaj niestety ograniczają się tylko do wozów na gumowych kołach.
Krótki czas karnawału minął, jak
z bicza strzelił. Rozbawiony świat zatrzymuje w miejscu środa popielcowa i obrzęd posypania głowy popiołem połączony głosem kapłana: „Prochem jesteś i w proch się obrócisz”.
My chrześcijanie jesteśmy prochem
ale pamiętajmy prochem nieśmiertelnym. W tym wielkopostnym wyciszeniu, spokojnym krokiem wchodzimy w kolejny trzeci kalendarzowy miesiąc tego roku. Jeżeli byliśmy
w styczniu i w lutym świadkami wiosny to marzec może też będzie o nią
zazdrosny. Musimy pamiętać, że „czasem w marcu zetnie wodę w garncu” a „czasem marzec tak się podsadzi, że dwa kożuchy oblec nie zawadzi”. Jedno jest pewne, ciepłe marcowe słońce obudziło kępy przebiśniegów, które wtórują pięknym tulipanom życzliwie wręczanym miłym panią w dniu 8 marca. Zatem miłe Panie z okazji Waszego święta - każdej życzę: „Abyś była uśmiechnięta
w dniu tak ważnego święta, by czasu
starczyło na wszystko, szczęście dopisywało mimo wszystko, w sukcesy obrodziło, a to co dobre na lepsze
się zmieniło”. Warto również wspomnieć, że orędownikiem marca na
całej ziemi jest święty Józef. Wszystkim solenizantom noszącym to zacne imię z tej okazji również przekazuję najlepsze życzenia. Z sentymentem i pełną świadomością dłużej zatrzymuję się w tym tekście przy
wspomnieniach i życzeniach aby
uchronić się od tego co serwuje nam
dzisiejszy świat. Medialne przekazy
skłóconych społeczności, skandale,
afery rozbarwione szalenie niebezpiecznym zagrożeniem dla życia jaką
rozsiewa po świecie Koronawirus Co-

vid-19. To tylko kilka wspomnianych
czynników, które próbują jak magnes wciągnąć nas w ten wir problemów wytrącających nas z równowagi naszej pracy i naszego życia. Zauważam, że i na naszym gminnym
podwórku dosyć nerwowo zrobiło się wokół nas. Wierzę, że stać nas
na to aby pokazać swoją mądrość
i dojrzałość w przezwyciężaniu wielu
trudności. Niejednokrotnie daliśmy
temu dowód, że życzliwością, wspólnym działaniem i jednością pokonywaliśmy trudności i kłody stawiane
nam po nogi. Staramy się robić to co
do nas należy. Niech dowodem tego
będą informacje, które prezentujemy w tym wydaniu naszej gminnej
gazetki. Jest rzeczą oczywistą, że nie
sposób przedstawić i opisać wszystkich tematów i zagadnień zrealizowanych w ostatnim czasie. Są one
niewątpliwie uzupełnieniem wielu
zadań realizowanych zgodnie z przyjętym planem budżetowym na ten
rok. Na koniec życzę abyśmy w tym
okresie Wielkiego Postu otworzyli
w sobie płaszczyznę ciszy i spojrzeli na wszystkie swoje obszary życia.
Jerzy Pilch Wójt
Gminy Brenna
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W marcu widać jak znacznie skróciło się zimowe panowanie mroku. Wydłużone godziny dziennego
światła pobudzają nasz organizm do
większej aktywności. Zastanawiamy się jak to się stało, że tak szybko
przemknął gdzieś obok nas styczeń
i luty. Refleksyjnie spoglądając
wstecz wspominamy schodzące
się wieczorami gospodynie by zasiąść przy stołach pełnych pierza do
wspólnych „szkubaczek”. Kopy puchowej bieli znalazły się również
w lutym tego roku na stołach ustawionych w Beskidzkim Domu Zielin „Przytulia”. Gromadnie przybyli tam mieszkańcy i goście, którzy
chcieli powspominać i doświadczyć
dawnej atmosfery panującej podczas prac wykonywanych w długie zimowe wieczory. Opowieści
i wspomnienia wodzireja Tadeusza
przeplatane skoczną muzyką kapeli „Brynioki” wytworzyły niepowtarzalne wspomnienia zarejestrowane
na zdjęciach, w mediach społecznościowych i portalach internetowych.
Jak zawsze na koniec „szkubaczek”
nie mogło zabraknąć pysznego poczęstunku. Cieszy nas to, że Przytulia jest miejscem gdzie nie tylko możemy ukazywać i pielęgnować piękną tradycję naszych przodków ale
sprawdza się również jako miejsce
warsztatów edukacyjnych uwielbianych przez dzieci. Przędzenie i kręplowanie wełny, „szkubaczki” to piękna zapamiętana z dziecinnych lat
forma życia, która minęła jak srogie
lutowe mrozy. Wszyscy zastanawiamy się czy to skutek globalnej zmiany klimatu, że luty bije kolejne rekordy plusowej temperatury. Co zatem
z tradycyjnymi polskimi przysłowiami: „podkuj buty – idzie luty”. Równocześnie zaś ocieplenie w pierwszej
połowie lutego stanowi niechybną
zapowiedź długotrwałych mrozów
i odwrotnie: „kiedy na Gromniczną
mróz, zładuj sanie, szykuj wóz” „jeśli luty ciepło trzyma, będzie jeszcze w marcu zima”. Jedno jest pewne wysoka lutowa temperatura sprawiła, że poczuliśmy mocne pulsowanie wiosny. Pogodowa karuzela sprawiła, że mogliśmy też być świadka-
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Prąd dla Gminy Brenna droższy o 35 procent
W tym roku samorząd Gminy Brenna będzie płacił za energię
elektryczną aż o 35 procent więcej
niż w roku ubiegłym. To niestety
oznacza, że w gminnej kasie zostanie mniej pieniędzy na inwestycje.
Pojawiające się w niektórych
mediach zapewnienia, że tegoroczna podwyżka cen energii elektrycznej będzie dla przeciętnego Kowalskiego niemal nieodczuwalna, bo
nie będzie wysoka i spotka się z finansową rekompensatą państwa,
nie do końca wydają się oddawać
prawdziwy obraz sytuacji. Sprawa pierwsza, to znaczące podwyżki cen energii elektrycznej dla biznesu, które mogą skutkować podwyżką cen towarów i usług. Sprawa
druga, to wzrost cen prądu dla lokalnych samorządów, co w bardzo
wymierny sposób dotknęło już naszą Gminę. - Energię elektryczną nabywamy w ramach dużej grupy zakupowej, którą tworzą wszystkie miasta i gminy powiatu cieszyńskiego
plus gminy Godów, Jastrzębie-Zdrój
i Ślemień. Dzięki temu możemy wynegocjować dużo lepsze stawki, niż

w sytuacji, gdyby każda gmina robiła to na własną rękę. Ale choć kupujemy prąd w dużej grupie, to w tym
roku jego cena i tak poszła w górę
o 35 procent. Mówiąc konkretnie
w 2019 roku za jedną megawatogodzinę płaciliśmy 225 zł, a w tym roku
stawka wynosi 347 zł. Energia elek-

tryczna to zarówno bezpieczeństwo
w postaci oświetlenia ulicznego, jak
i konieczność w przypadku funkcjonowania Urzędu Gminy i podległych
mu jednostek. Więc tu oszczędzać nie
możemy, bo przecież nie będziemy
wyłączać lamp na ulicach czy komputerów w urzędzie. A skoro nasze
rachunki za prąd pójdą w tym roku
mocno w górę to siłą rzeczy musimy
na ten cel przeznaczyć dodatkowe
fundusze. Nie ukrywam, że 35-pro-

centowa podwyżka cen energii elektrycznej to dla gminnego budżetu bardzo poważne obciążenie, które ograniczy nasze możliwości inwestycyjne – mówi wójt Gminy Brenna Jerzy Pilch. Dodaje on, że od pięciu lat, w ramach umów na serwisowanie funkcjonującego w Brennej
i w Górkach oświetlenia ulicznego,
samorządowi udało się wynegocjować bezpłatną wymianę przez firmę
energetyczną opraw oświetleniowych. Tych zużywających dużo prądu na oprawy bardziej ekonomiczne oraz dające więcej światła. - Zostało nam jeszcze około 25 starych
opraw rtęciowych i w ramach tegorocznej umowy firma energetyczna
zadeklarowała, że za własne środki
wymieni je na tańsze w eksploatacji
i bardziej efektywne oprawy sodowojonowe – mówi wójt Jerzy Pilch, który jednocześnie podkreśla, że zużywające mniej prądu oprawy oświetleniowe nie są w stanie zrekompensować tegorocznej podwyżki
cen energii elektrycznej.
		
		
S.Horowski
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Ogłoszenie
Wójt Gminy Brenna informuje o przyjęciu dokumentu pn. „Założenia do planu zaopatrzenia
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Brenna na lata 2020-2035”, który został uchwalony Uchwałą Nr XIV/154/20 Rady Gminy Brenna z dnia 24 lutego 2020 r. Dokument wykonany został
w związku z art. 19 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755).
Z treścią ww. dokumentu można zapoznać się w Urzędzie Gminy Brenna, ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna w pokoju nr 28, w godzinach pracy urzędu. Treść ww. uchwały opublikowana jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brenna.
Projekt dokumentu otrzymał odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko uzgodnione z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Katowicach pismem
znak: WOOŚ.410.451.2019.AB z dnia 8 listopada 2019 r. oraz Śląskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Katowicach pismem znak: NS-NZ.042.100.2019 z dnia 17 października 2019 r.
Projekt dokumentu został również wyłożony do publicznego wglądu na okres 21 dni, tj. od dnia
29.11.2019 r. do 20.12.2019 r. Zainteresowani, mogli wówczas zapoznać się z dokumentem w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Brenna godzinach pracy urzędu oraz w wersji elektronicznej udostępnionej na stronie internetowej BIP Gminy Brenna. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły wnioski, zastrzeżenia i uwagi.
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Przybywa mieszkańców Gminy Brenna
W 2019 roku znowu zwiększyła się liczba stałych mieszkańców
Gminy Brenna. Na koniec grudnia
było ich już 11 089, o 82 więcej niż
rok wcześniej.
Wzrost liczby stałych mieszkańców Górek i Brennej to zjawisko,
które trwa już od dłuższego czasu.
Dobrze obrazują to dane statystyczne – w 2010 roku ludność Gminy
Brenna wynosiła około 10 000 osób,
a w ciągu dziewięciu lat przybyło
blisko 1100 osób. Wśród 11 089 stałych mieszkańców Górek i Brennej,
jacy byli zameldowani na terenie
Gminy 31 grudnia 2019 roku, 5661
to kobiety, a 5428 to mężczyźni. Na
100 panów przypadały więc 104 panie. Co ciekawe, w niektórych grupach wiekowych liczebną przewagę mieli jednak chłopcy oraz mężczyźni. Tak było wśród najmłodszych mieszkańców Gminy w wieku
do 3 lat, wśród 6- i 7-latków, wśród

dzieci w wieku od 8 do 12 lat, wśród
młodzieży w przedziale wiekowym
16-17 lat oraz wśród osób w wieku
od 21 do 40 lat. W pozostałych grupach wiekowych więcej było dziewczyn oraz kobiet. Rok wcześniej,
czyli 31 grudnia 2018 roku w Gminie Brenna było
11 007 stałych mieszkańców,
w tym 5624 kobiety i 5383 mężczyzn. Liczba stałych mieszkańców Górek i Brennej zwiększyła się
więc w ciągu 12 miesięcy o 82 osoby, z czego 8 osób to efekt przyrostu naturalnego (czyli różnicy między liczbą urodzeń, których było
129, a liczbą zgonów, których było
121), a 74 to osoby, które wcześniej
były zameldowane w innych miejscowościach. - Bardzo cieszy mnie
wzrost liczby mieszkańców naszej
Gminy, bo to jasny dowód na to, że
dobrze się żyje w Górkach i Brennej.
Większość naszych nowych, stałych

mieszkańców to wszak osoby, które przed laty zbudowały tu tak zwane „drugie domy”, a teraz zdecydowały, że w Gminie Brenna będzie ich
„pierwszy dom”. I zaadoptowały na
cele mieszkaniowe budynki wzniesione kiedyś z myślą o wypoczynku.
Widać osoby te uznały, że w Górkach
i Brennej jest tak dobrze, iż warto wybrać je jako swoje miejsce na Ziemi. Nie ukrywam, że ta rosnąca liczba stałych mieszkańców naszej Gminy cieszy mnie także w kontekście samorządowych finansów, gdyż większa liczba mieszkańców to w efekcie
wyższe wpływy do gminnego budżetu. A to z kolei daje nam szersze możliwości działania na rzecz tworzenia
jeszcze lepszych warunków do życia w Górkach i Brennej – mówi wójt
Gminy Brenna Jerzy Pilch.
		

S. Horowski

Ogłoszenie - przetarg na dzierżawę kiosków
Całoroczne kioski gastronomiczne o powierzchni:
- Kiosk gastronomiczny (nr 3) w Brennej - 41,36m² położony jest na terenie Parku Turystyki w Brennej
Centrum, na działce o numerze ewidencyjnym 1788/5 (według modernizacji ewidencji gruntów i budynków działka stanowi część działki 1787/18) zapisana w KW BB1C/00043155/2.
- Kiosk gastronomiczny (nr 5) w Brennej - 37,29m² położony jest na terenie Parku Turystyki w Brennej
Centrum, na działce o numerze ewidencyjnym 1787/6 (według modernizacji ewidencji gruntów i budynków działka stanowi część działki 1787/18) zapisana w KW BB1C/00067335/2.
Przetarg odbędzie się 18 marca 2020 r. o godz. 12.00 w 43-438 Brenna, w Amfiteatrze, przy
ul. Malinowej 2b. Stawka wywoławcza czynszu za każdy z kiosków gastronomicznych wynosi 1300,00
zł. miesięcznie plus 23 % VAT. Kioski wydzierżawione zostaną na trzy lata. Wadium w wysokości 1500,00
(słownie złotych: jeden tysiąc pięćset złotych) za jeden kiosk winno być wniesione przed przetargiem na
konto OPKiS nr: 41 8111 0009 2001 0037 0031 0001.
Dyrektor zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Bliższe informacje w tym dotyczące regulaminu przeprowadzania przetargu znajdują się na
stronie internetowej Gminy Brenna – BIP – Instytucje Publiczne-OPKiS-Ogłoszenia. Projekt umowy
do wglądu w Informacji Turystycznej, Brenna, ul. Wyzwolenia 77.
		
									
OPKiS
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Dyrektor Ośrodka Promocji Kultury i Sportu ogłasza pierwszy nieograniczony ustny przetarg
na dzierżawę dwóch kiosków gastronomicznych położonych w Parku Turystyki w Brennej Centrum,
ul. Malinowa 2b, na prowadzenie działalności gastronomicznej.
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OSP Brenna Centrum wkrótce w KSRG
W dniu 17 lutego 2020 r. w Sali
Sesyjnej Urzędu Gminy Brenna zawarto porozumienie pomiędzy Wójtem Gminy Brenna Panem Jerzym
Pilchem, Prezesem Zarządu OSP w
Brennej Centrum dh Józefem Ferfeckim oraz Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej
w Cieszynie bryg. Damianem Legierskim w sprawie włączenia jednostki OSP w Brennej Centrum do
Krajowego Systemu Ratowniczo
Gaśniczego. Porozumienie określa
między innymi:
1. Deklarowaną gotowość operacyjną, w tym siły i środki przewidziane do wykorzystania w systemie;
2. Zadania ratownicze przewidziane dla jednostki w ramach systemu;
3. Wymaganą liczbę i wymagany
poziom wyszkolenia ratowników w
jednostce;
4. Sposób utrzymania stanu gotowości jednostki do działań ratowniczych, w szczególności w zakresie:
a) sprawności technicznej samochodów pożarniczych i ich wyposażenia,
b) przygotowania ratowników
do działań,
c) przebiegu alarmowania,
d) sposobu przekazywania informacji dotyczącej aktualnej gotowości operacyjnej lub jej czasowego
obniżenia.
Zawarte porozumienie jest efektem wniosków wynikających z Analizy Zabezpieczenia Operacyjne-
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go Powiatu Cieszyńskiego, wskazujących na potrzebę rozwoju sieci podmiotów krajowego systemu
ratowniczo – gaśniczego, w szczególności na terenie Gminy Brenna.
Głównym celem podjętych działań
jest zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa mieszkańcom
i turystom przebywającym na terenie Gminy Brenna oraz powiatu
cieszyńskiego, w szczególności w
zakresie zapewnienia jak najkrótszego czasu udzielenia pomocy w
przypadku wystąpienia pożarów,
klęsk żywiołowych i innych miejscowych zagrożeń.
Podpisanie porozumienia poprzedzone było wieloletnią pracą
oraz staraniami wszystkich trzech
wyżej wymienionych stron, czego
rezultatem jest spełnienie wymo-

gów w zakresie wyszkolenia, wyposażenia oraz gotowości operacyjnej, stawianym jednostkom aspirującym do włączenia do systemu.
Kolejnym etapem będzie przedstawienie przez Komendanta Powiatowego PSP w Cieszynie wniosku o włącznie OSP w Brennej Centrum do ksrg ze stosownym uzasadnieniem Śląskiemu Komendantowi
Wojewódzkiego Państwowej Straży
Pożarnej. Zostanie on poddany merytorycznej ocenie, a w przypadku
jej pozytywnego wyniku Śląski Komendant Wojewódzki PSP wystąpi
z wnioskiem do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej,
który podejmuje ostateczną decyzję o włączeniu jednostki do ksrg.
		

UG Brenna
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Brenna Písečná – partnerstwo w działaniu
Gmina Brenna realizuje projekt „Brenna Písečná – partnerstwo
w działaniu”, w ramach którego prowadzona jest współpraca, a także wymiana doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych
z terenu naszej gminy oraz czeskiej
gminy Písečná. Na realizację projek-

tu udało nam się pozyskać dofinansowanie ze środków Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska i budżetu państwa RP, w ramach
Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské
Slezsko.
W projekcie zaplanowano m.in.
organizację wspólnych polsko-cze-

skich działań, przede wszystkim
ćwiczeń i zawodów strażackich,
a także zakup sprzętu i specjalnych
ubrań strażackich. Ponadto, realizacja projektu obejmuje również organizację dla przedszkolaków pogadanek nt. działania OSP i bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
W dniu 17 i 19 lutego br. straża-

Szkoła Podstawowa nr 2 w Brennej

Szkoła Podstawowa nr 1 w Brennej (ul. Górecka)

Szkoła Podstawowa nr 1 w Brennej (ul. Leśnica)

Przedszkole Publiczne w Górkach Małych

Szkoła Podstawowa w Górkach Wielkich
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Przedszkole Publiczne w Brennej
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Informacje/Wydarzenia
cy z OSP z terenu naszej gminy udali się z wizytami do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Brennej
i Górkach. Przedszkolaki mogły porozmawiać ze strażakami, była to
dla nich również okazja, aby zobaczyć sprzęt jakim dysponują straża-

cy podczas działań. Między innymi
ubranie specjalne, hełmy, zestaw
ratownictwa medycznego, czy aparat ochrony układu oddechowego.
Więcej zdjęć ze spotkania dzieci ze strażakami jest dostępnych na
stronie projektu: https://mieszka-

niec.brenna.org.pl/projekt-brennapisecna-partnerstwo-w-dzialaniu
Zapraszamy do odwiedzenia
strony internetowej projektu.
		

UG Brenna
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Projekt: Za woniom drzewa

Realizacja polsko – słowackiego projektu współpracy w dziedzinie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza nabiera tempa. Gmina Brenna w projekcie „Za woniom drzewa”
jest partnerem wiodącym, a partnerami projektu są Ośrodek Promocji Kultury i Sportu Gminy Brenna
oraz słowacka Gmina Babin, położona na Orawie. Całkowita wartość
projektu dla wszystkich partnerów to kwota 633.333,16 euro, przy
dofinansowaniu ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja
Strona
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2014-2020 w wysokości 85%. Dla
projektu w styczniu tego roku została podpisana umowa o dofinansowanie, co w zasadzie pozwoliło na oficjalne rozpoczęcie wdrażania projektu. Dzięki jego realizacji
współpracujące ze sobą gminy połączy szlak samochodowy, który będzie prowadził przez najciekawsze
regiony pogranicza polsko-słowackiego. Na szlaku wybrano miejsca,
w których prowadzone są ciekawe warsztaty, organizuje się wystawy, bądź też można z bliska przyjrzeć się pracy rzemieślników (twórców ludowych) – wszystkie te miej-

sca będą związane z drzewem, które jest motywem przewodnim naszego projektu.
Dla Gminy Brenna ważnym elementem projektu jest budowa nowej infrastruktury w Górkach Wielkich tzw. Transgranicznej Strefy Kultury, czyli miejsca zabaw i rozrywki dla dzieci, w Brennej zaś zaplanowano stworzenie Transgranicznego Ogrodu Zielin, który również
będzie pełnił funkcje edukacyjne.
Dla obu inwestycji przeprowadzane
są właśnie postępowania publiczne na wybór wykonawców, a jeżeli
nie pojawią się większe utrudnienia
w realizacji tych inwestycji wówczas uroczyste otwarcie nastąpi już
w tym roku. Oprócz działań inwestycyjnych w projekcie zaplanowano wiele warsztatów (np. z plecionkarstwa, wykonywania zabawek),
plenerów malarskich i rzeźbiarskich
dla dzieci i dorosłych, przedstawień
teatralnych, a także różnorodnych
imprez towarzyszących. O szczegółach wdrażanego projektu będzie można się dowiedzieć ze strony projektu: https://turysta.brenna.
org.pl/pl/za-woniom-drzewa
		

UG Brenna
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Eko-Wieści
Oszczędzaj wodę!!!
największe zbiorniki są przeznaczone do montażu pod ziemią. Obecnie na rynku dostępna jest szeroka oferta wolnostojących, estetycznych zbiorników na deszczówkę
o różnych kształtach i w różnych kolorach. Należy jednak pamiętać aby
zbiornik na deszczówkę zainstalować w zacienionym miejscu, by nie
rozwijały się w nim glony.
Jeśli myślimy poważnie o wykorzystywaniu wody deszczowej, możemy zasilać nią nie tylko ogród, ale
także wykonać specjalną instalację,
dzięki której jej zapasy gromadzone w zbiorniku posłużą choćby do
spłukiwania wody w toalecie oraz
do prania. Darmową wodą deszczową można z powodzeniem zastąpić
ponad 45% wody wodociągowej
zużywanej w domu.
Co z wodą deszczową, którą nie
jesteśmy w stanie zmagazynować
a spływa z zagospodarowanego
i utwardzonego przez nas terenu?
Starajmy się zastosować do
utwardzania podjazdu pod dom
bruk ażurowy, geokratę czy płyty ażurowe aby umożliwić naturalne wsiąkanie wody w grunt. Możemy wykonać studnię chłonną
z kręgów betonowych lub z PCW na

głębokość do 3 metrów tak, aby jej
dno znajdowało się około 1-1,5 m
powyżej powierzchni wody gruntowej, a całość przykrywa się włazem.
Dolne kręgi powinny mieć w ściankach otwory, przez które deszczówka przesączy się do gruntu. Na dnie
takiej studni umieszcza się warstwę
filtracyjną np. z drobnego żwiru –
zapobiegnie ona przedostawaniu
się w głąb gruntu większych nieczystości. Studni chłonnej nie należy umieszczać w bezpośrednim sąsiedztwie budynku. Minimalna odległość od budynku to 2 m, ponieważ w razie nieszczelności jej ścianek może dojść do spiętrzania wody
w gruncie zbyt blisko domu. Planując wykonanie studni chłonnej, należy też zadbać o jej odpowiednio
dużą pojemność, tak aby w okresie intensywnych opadów była ona
w stanie zmagazynować zapas
wody i oddawać ją z opóźnieniem.
Pamiętajmy, żeby studni chłonnej nie lokalizować w pobliżu ujęć
wody.
Zastanówmy się nad tym, jak
można oszczędzać wodę, aby za kilka lat jej nie brakło.
		

UG Brenna

Uwaga Akcja!
Wspólne sprzątanie w Gminie Brenna
SPRZĄTAMY – ZMIENIAMY
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Corocznie 22 marca obchodzony jest Światowy Dzień Wody. Ma
przypominać Nam, że są ludzie którzy cierpią z powodu braku dostępu
do czystej wody pitnej.
Nasze potrzeby co do ilości wykorzystywanej wody w gospodarstwie domowym są coraz to większe. Podaje się, że z zużywanych codziennie (przez jedną osobę) 150 litrów wody pitnej spożywanych jest
jej jedynie około 5 litrów. Czteroosobowa rodzina zużywa rocznie
(statystycznie) ponad 200 m³ wody
pitnej. Ponad połowę tej ilości można zastąpić, nie tracąc z komfortu użytkowania, pochodzącą z dachu budynku, odpowiednio przefiltrowaną i zgromadzoną wodą deszczową.
Przeciętnie przyjmuje się, że
z dachu o powierzchni 120 m²
w ciągu deszczu trwającego 20 minut można zebrać około 360 l wody.
Warto ją wykorzystać, chociażby
do podlewania ogrodu. Aby korzystać z deszczówki, wystarczy ustawić zbiornik przy rurze spustowej
i połączyć go np. z zamontowanym
do niej zbieraczem wody. Zbiornik
może mieć objętość od kilkuset do
nawet kilku tysięcy litrów, przy czym

Z okazji zbliżającego się Dnia Ziemi Urząd Gminy Brenna planuje przeprowadzić akcję sprzątania gminy
w dniu 28 marca 2020 r. (sobota). W związku z powyższym zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby do udziału w akcji. Rozpoczęcie planujemy o godzinie 10.00 zbiórką za Amfiteatrem w Brennej Centrum oraz na terenie
Ośrodka Pod Brandysem w Górkach Wielkich, gdzie zostaną rozdysponowane worki i rękawiczki do zbiórki śmieci.
Na zakończenie ok. godziny 13.00 przewidujemy smaczny poczęstunek dla osób biorących udział w akcji.
W przypadku opadów deszczu akcja zostanie odwołana.
W razie pytań prosimy o kontakt z urzędem gminy pod nr 033/ 8536 222 wew. 230.
Wszystkich serdecznie zapraszamy

9
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Eko-Wieści
Konkurs plastyczny
Wójt Gminy Brenna serdecznie zaprasza uczniów Szkół Podstawowych w Brennej i w Górkach Wielkich
do udziału w konkursie plastycznym na wykonanie plakatu nawiązującego do hasła:

„O czyste powietrze dbamy – zdrowo oddychamy”
Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży klas od 1 do 8, z podziałem na dwie kategorie wiekowe:
A dla klas 1-3 oraz B dla klas 4-8. Prace należy nadsyłać w kopertach z dopiskiem „konkurs plastyczny- ochrona środowiska” w terminie do 23 marca 2020 r. do Urzędu Gminy w Brennej wraz z dołączonym
podpisanym przez opiekuna prawnego formularzem zgłoszeniowym (Załącznik nr 1 do Regulaminu).
Dla laureatów konkursu przewidujemy atrakcyjne nagrody.
Szczegółowe zasady konkursu zostały określone w Regulaminie dostępnym w Urzędzie Gminy Brenna
oraz na stronie internetowej Gminy Brenna w Aktualnościach.

Gospodarka śmieciowa

Wieści znad Brennicy

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
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.
		

UG Brenna

Inwentaryzacja urządzeń grzewczych
Informujemy
mieszkańców,
iż 26.09.2019 r. zostało zawarte porozumienie o współpracy partnerskiej między Województwem Śląskim, Korporacją Mistrzów Kominiarski Województwa Śląskiego
oraz Beskidzkim Cechem Kominiarzy w celu realizacji działań na rzecz
poprawy jakości powietrza w województwie śląskim. W ramach zawartego porozumienia, członkowie stowarzyszeń kominiarskich w trakcie
wykonywanych przeglądów kominiarskich przeprowadzą inwentary-
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zację urządzeń grzewczych.
Jednocześnie
informujemy,
iż kominiarze przeprowadzający
wywiad w celu zinwentaryzowania
urządzenia grzewczego w danym
budynku, powinni posiadać identyfikator umieszczony w widocznym
miejscu oraz kserokopię zawartego
porozumienia o współpracy partnerskiej. Ponadto można sprawdzić
czy kominiarze posiadają certyfikaty i uprawnienia oraz czy są związani członkostwem z organizacją kominiarską potwierdzającą ich peł-

nomocnictwa i kompetencje do realizacji zadania.
W załączeniu znajduje się Informacja Urzędu Marszałkowskiego
w Katowicach o zawartym Porozumieniu o współpracy partnerskiej
między Województwem Śląskim,
Korporacją Mistrzów Kominiarski
Województwa Śląskiego oraz Beskidzkim Cechem Kominiarzy.
		

UG Brenna
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Przygarnij czworonoga
W schronisku dla zwierząt
w Cieszynie wiele zwierząt czeka
na nowy dom. Wszystkich zainteresowanych adopcją zachęcamy, aby
kontaktować się z Schroniskiem dla
zwierząt „Azyl”, które mieści się przy
ul. Cichej 10 w Cieszynie. Zachęcamy także do śledzenia strony internetowej Gminy Brenna, na której
zamieszczamy zdjęcia zwierzaków,

które znaleziono na terenie naszej
gminy i które trafiły do schroniska
(zakładka „opieka nad zwierzętami
bezdomnymi”). Poniżej przedstawiamy zdjęcie suczki, którą ostatnio odebrano z terenu naszej gminy.
		
UG Brenna

Właściwy dozór nad zwierzętami
Apelujemy do wszystkich właścicieli psów o należyty ich dozór.
Często psy poruszające się bez właściwej opieki i kontroli właściciela, podbiegają do dzieci powodując ich zagrożenie. Prosimy o nie
lekceważenie obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym
Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Bren-

na - zwierzęta domowe utrzymywane na terenie nieruchomości muszą
zostać zabezpieczone przed opuszczeniem tej nieruchomości. Nadto
posiadanie zwierząt domowych nie
może stanowić zagrożenia bezpieczeństwa.
Zwracamy także uwagę, iż psy
„łagodne, przyjazne i małe” także
powodują strach u dzieci, dlatego

odwołujemy się do rozsądku właścicieli i prosimy o zapewnienie odpowiedniego nadzoru nad posiadanymi zwierzętami.
Zgodnie z przepisami za niezachowanie środków ostrożności przy
trzymaniu zwierzęcia, właściciel
podlega karze grzywny.
		

UG Brenna
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patrol interwencyjny, jak i ostrzec
przez specjalny głośnik amatora
podrzucania śmieci, że łamie prawo i będzie za to ukarany. A udokumentowane tego typu przypadki są
zgłaszane policji. Wprowadzenie takiego systemu oraz poinformowanie o nim mieszkańców za pośrednictwem mediów sprawiło, iż skala
zjawiska wyraźnie się zmniejszyła.
- Widać wyraźnie, że wprowadzone
przez nas środki zaradcze przyniosły
pozytywny efekt, gdyż obecnie przypadki podrzucania śmieci pod ogrodzenie Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej zdarzają się dużo
rzadziej niż miało to miejsce jeszcze
kilka tygodni temu. Zapewniam przy
tym, że jesteśmy konsekwentni i udokumentowane przypadki zgłaszamy
- i zgłaszać będziemy - policji. Jednocześnie pragnę przypomnieć mieszkańcom Gminy Brenna, że wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom,
wydłużyliśmy czas pracy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów, który

w co drugą sobotę jest czynny od
10.00 do 16.00 więc trudno mówić, że
są problemy z dotarciem do PSZOK-u
w godzinach jego otwarcia – mówi
wójt Gminy Brenna Jerzy Pilch.
		

S. Horowski

Wieści znad Brennicy

System kamer, współpraca z firmą ochroniarską oraz zgłaszanie
udokumentowanych naruszeń prawa policji sprawiły, że zjawisko
podrzucania śmieci pod ogrodzenie Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej wyraźnie osłabło.
Ponieważ problem podrzucania
śmieci popołudniami oraz w weekendy pod ogrodzenie Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej (na terenie którego funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) przybrał bardzo poważną skalę, konieczne było
podjęcie radykalnych kroków zaradczych. I tak teren ten non-stop
jest monitorowany przez układ kamer, które rejestrują zarówno osoby podrzucające śmieci, jak i samochody, którymi odpady są przywożone. Dodatkowo podpisano umowę z firmą ochroniarską, która ma
podgląd do wspomnianego systemu monitoringu i w razie potrzeby
może zarówno skierować pod ZBGK

Strona

11

Edukacja
Kochasz dzieci?

Wieści znad Brennicy

Czy kochasz dzieci? To retoryczne pytanie, ponieważ wszyscy kochamy dzieci, są one dla nas najważniejsze. To dla nich jesteśmy
w stanie poświęcić najwięcej, to im
okazujemy najwięcej czułości i cierpliwości, a przynajmniej tak powinno być. Jednak rodzice nie zawsze
uświadamiają sobie, jak wielkie
znaczenie w wychowaniu potomstwa ma ich postawa, sposób wyrażania własnych poglądów, reagowanie w sytuacjach trudnych. Dzieci obserwują w jaki sposób dorośli
zachowują się wobec domowników
i sąsiadów, jakie opinie wygłaszają
na temat innych ludzi i na tej podstawie budują własne nastawienie
do świata, które będzie przyjazne
i lub przepełnione lękiem, a nawet
wrogie. Małe dzieci są bystrymi obserwatorami, więc doskonale potrafią odbierać informacje, które przekazujemy im nie tylko słowami, lecz
w ssposób niewerbalny, za pomocą drobnych gestów, mimiki i odruchów. Jeżeli nie są one spójne z naszymi wypowiedziami, dzieci stają
się zdezorientowane, nieufne i tracą poczucie bezpieczeństwa.
Rodzice powinni zdawać sobie
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sprawę, że prawdziwe wychowanie
to nie tylko okazjonalnie wygłaszane wykłady o moralności, odpowiedzialności i wartościach, ale przede
wszystkim własny przykład dawany
dzieciom każdego dnia. Dobre rodzicielstwo to także nasze decyzje,
wprowadzone zasady, konsekwen-

cja i właściwie wyznaczone granice, w obrębie których dzieci będą
czuły się bezpieczne. Mądry rodzic
uczy dziecko rozróżniania pomiędzy tym co dobre nie tylko dla niego samego, ale i dla innych, wpaja mu zasady dobrego zachowania, szacunku dla innych ludzi, ale
też dla siebie samego. Dobry rodzic
stara się wychowywać dzieck w pogodnej, pełnej akceptacji atmosferze, ale też mówi o tym co jest niewłaściwe i przez niego nieakceptowane. Rodzice muszą pamiętać
o tym, że to oni kierują dzieckiem
i są jego pierwszymi nauczycielami. To na nich ciąży odpowiedzialność wpojenia swoim pociechom
podstawowych nawyków higieniczno-zdrowotnych, kultury osobistej,
szacunku do ludzi i świadomości,
że są częścią przyrody, o którą muszą dbać.
		
LEPIEJ ZAPOBIEGAĆ...
W ostatnich miesiącach nasiliły się zachorowania wśród dzieci
na różnego rodzaju choroby, w tym
zakaźne oraz pasożytnicze. W dużych skupiskach ludzkich, takich jak
przedszkola i szkoły, wirusy szybko
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się rozprzestrzeniają. Wszyscy musimy postępować w sposób odpowiedzialny, aby nie dopuścić do epidemii. W związku z tym, w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Górkach Małych w dniu 24.02.2020 r. zorganizowane zostało spotkanie dla rodziców, na którym dr Wojciech Pałasz,
przekazał rodzicom najważniejsze
informacje dotyczące podstawowych zasad przedszkolnej profilaktyki prozdrowotnej.
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ścieków będziesz potem pić i zjadać
- segreguj odpady, wybieraj produkty bez plastiku, opakowania
wielorazowego użytku
- bądź eko/myśl eko
• Dziecko uczy się od Rodziców-dawaj dobry przykład
w domu:
- nie przeklinaj w obecności
dziecka
- nie pij alkoholu w obecności
dziecka
- nie bądź agresywny w obecności dziecka i wobec dziecka
- nie uzależniaj dziecka od telewizji i tabletów- to rodzic decyduje
co ogląda dziecko
• Ucz dzieci kultury i otwartości
- pięć ważnych słów: Proszę,
Dziękuję, Przepraszam, Dzień dobry, Do widzenia
- dziecko ma tylko jedno dzieciństwo- daj swój czas dziecku i ucz
je twórczego działania-zaniedbania
w tym czasie rzutują na całe dorosłe
życie dziecka
- czytaj dziecku do snu lub puszczaj bajki do słuchania-rozwijasz
jego wyobraźnię
- reaguj gdy widzisz/słyszysz
przemoc, agresję, nieodpowiedzialność innych dzieci
		

Bożena Cyganik

Wieści znad Brennicy

PODSTAWOWE ZASADY
PRZEDSZKOLNEJ PROFILAKTYKI
PROZDROWOTNEJ
dr n. med. Wojciech Pałasz specjalista medycyny rodzinnej
• Dziecko gorączkujące powinno
pozostać w domu
• Kaszel roznosi wiele zarazkówzasłaniamy usta rękawem, nie kaszlemy do ręki,
• Kaszlące uporczywie dziecko
może być odesłane do domu i/lub
do kontroli lekarskiej
• Częste mycie/dezynfekcja dłoni- pozwala uniknąć wielu zakażeńzachęcaj do mycia
• Szczepienia-zapobiegają groźnym chorobom, podnoszą odporność, szczepienia dodatkowe i zalecane, szczepienia przed bieżącym
sezonem grypowym (wrzesień!)
• Choroby pasożytnicze-przenoszą się przez brudne ręce i ich nie

mycie po WC
• Zgłaszaj w przedszkolu zachorowanie dziecka i lecz w domu do
wyleczenia
• Leczą się wszyscy domownicy, konieczna kwarantanna odzieży
i pościeli,
• Zwierzęta domowe- dbaj o ich
odrobaczanie i czystość, zwłaszcza
koty (kobiety-ciąża!)
• Wszawica, choroby skórnepowrót do przedszkola po pełnym
wyleczeniu/kontrola!
• Próchnica zębów- ucz dziecko własnym przykładem i myj z nim
zęby po każdym posiłku
• Higiena snu-dziecko powinno
kłaść się do snu o tej samej porze co
najmniej godzinę po oglądaniu TV
lub korzystaniu z urządzeń z ekranem (tablet, smartfon)
• Odżywianie- kupuj produkty
od ekologicznych dostawców, dbaj
o urozmaiconą dietę
• Ograniczaj spożycie słodyczy
u dzieci-otyłość dziecięca pozostaje do dorosłości
• Ruch-zadbaj o codzienną aktywność fizyczną dziecka, wyjście
na podwórko, sport
• Czyste środowisko- dbaj
o czystość powietrza, wody, ziemi-dla siebie i pokoleń
- to czym palisz w piecu potem
będziesz wdychać
- to co wlewasz do ziemi i do
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Czytelniczy sukces SP nr 1 w Brennej

Wieści znad Brennicy

Szkoła Podstawowa nr 1 w Brennej została wyróżniona w II edycji
ogólnopolskiego konkursu „Szkolne Przygody Gangu Słodziaków”.
Konkurencja była bardzo duża, bo
w rywalizacji uczestniczyło aż 2239
szkół z całej Polski!
Głównym celem zorganizowanego przez handlową sieć „Biedronka”
konkursu „Szkolne Przygody Gangu
Słodziaków” była promocja czytelnictwa książek wśród uczniów klas I-III
szkół podstawowych. - Trudno przecenić rolę czytania w rozwoju dzieci.
Pobudza wyobraźnię, zwiększa zasób słownictwa, sprzyja poznawaniu
świata, rozwija empatię. Ponadto historie opisane w książkach, ubrane
w symboliczne ramy bajki, pomagają kształtować kodeks moralny
i etyczny dzieci – podkreślają organizatorzy konkursu „Szkolne Przygody Gangu Słodziaków”. W jego
drugiej edycji wzięło udział ponad
50 tysięcy dzieci z ponad 2200 szkół
z całej Polski. Wśród uhonorowanych
w tych zmaganiach placówek oświatowych znalazła się Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka
z Brennej. Wyróżniono ją za wyjąt-
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kowo aktywny udział w zadaniu,
które polegało na przeprowadzeniu
Dnia Głośnego Czytania oraz przygotowaniu ekologicznej dekoracji
uświetniającej to czytelnicze wydarzenie. Nagrodą były maskotki, długopisy oraz książki, które trafiły do
SP nr 1 w Brennej. - Serdecznie gratuluję uczniom Szkoły Podstawowej
nr 1 w Brennej im. Janusza Korczaka wyróżnienia w konkursie „Szkolne Przygody Gangu Słodziaków”,

a ich nauczycielom dziękuję za zaangażowanie w to wydarzenie, bo bez
nich ten sukces byłby niemożliwy.
Bardzo się cieszę, że czytanie książek
jest popularne wśród młodych mieszkańców naszej Gminy, bo wpływa to
na ich bogatszy rozwój wewnętrzny
oraz poszerza słownictwo i zainteresowania – mówi wójt Gminy Brenna
Jerzy Pilch.
		

S. Horowski
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Edukacja
W odnowionej bibliotece więcej czytelników
W ubiegłym roku 2019, po gruntownym remoncie bibliotekę przeniesiono do nowych pomieszczeń.
Placówka
znajduje się obecnie
w bardzo dogodnym dla mieszkańców miejscu bo na parterze budynku Urzędu Gminy. Poniesione koszty remontu w całości zostały pokryte ze środków samorządowych.
Łączna powierzchnia biblioteki
wynosi obecnie 132m2. Zwiększyła się powierzchnia wypożyczalni,
zyskaliśmy pomieszczenie do opracowania zbiorów, biuro administracji oraz pomieszczenie magazynowe. W części magazynowej prowadzimy warsztaty i spotkania literacko-plastyczne dla dzieci oraz kursy
komputerowe.
Po
rocznych
podsumowaniach statystycznych okazało się, iż
znacznie wzrosła liczba czytelników
i wypożyczeń. Było to widoczne już
w czasie wakacji letnich. Prawie codziennie zapisywaliśmy nowe oso-

by, także spoza naszej gminy. Zarejestrowaliśmy łącznie 1497 czytelników tj. więcej o 122 niż w 2018 r.
Odwiedziło nasze biblioteki 17301
osób, podczas gdy w roku poprzednim było ich 12522 . Wypożyczono 30954 książek, więcej o ponad
6000 niż w 2018 r. i 1633 czasopism
na zewnątrz. Na miejscu udostępniono 2233 książki i 974 czasopisma. Z prowadzonych warsztatów
literacko-plastycznych, szkoleń bibliotecznych skorzystały 744 osoby
a z zajęć edukacyjnych 30 osób.
Na tak znaczący wzrost czytelnictwa miało wpływ kilka czynników: przeniesienie placówki na parter, nowe wyposażenie, dostępność
dla osób niepełnosprawnych oraz
większa liczba zakupionych nowości wydawniczych. Ze środków własnych przeznaczyliśmy na zakup
nowości 25809 zł, a z Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymaliśmy z programu „Za-

kup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” 13333 zł. Dzięki temu przybyło 1861 nowych książek i audiobooków. Utworzyliśmy
także drugie stanowisko komputerowe dla czytelników z bezpłatnym
dostępem do internetu. Skorzystało
z niego 479 osób.
Zachęcamy do przeglądania odnowionej strony internetowej. Można zdalnie zapoznać się (w zakładce
KATALOG) z ofertą literacką, zarezerwować potrzebne książki, przedłużyć termin zwrotu materiałów
bibliotecznych. Strona ma zainstalowaną specjalną czcionkę dostosowaną dla osób niedowidzących.
Adres strony to: biblioteka.brenna.
org.pl
Serdecznie zapraszamy do korzystania ze zbiorów naszych bibliotek.
					
		
J. Herzyk

1/8 strony – 50zł netto, ¼ strony – 100 zł netto,
½ strony – 200 zł netto, 1 strona – 400zł netto
10gr/szt. netto – wkładki, ulotki do gazety
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Reklama w miesięczniku
„Wieści znad Brennicy”
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Gminny konkurs plastyczny

Wieści znad Brennicy

W 2019r. obchodziliśmy 80 rocznicę wybuchu II wojny światowej.
Z tej to okazji nauczycielki Szkoły Podstawowej w Górkach Wielkich zorganizowały GMINNY KONKURS PLASTYCZNY pt.: „Polscy bohaterowie- 80 rocznica wybuchu
II wojny światowej”. Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas 1-3
z terenu Gminy Brenna a jego celem były m.in. popularyzacja działań plastycznych oraz kształtowanie postaw patriotycznych, przywiązania do Ojczyzny, pamięć o bohaterskich czynach naszych przodków oraz poznawanie historii swojego kraju. Tym razem dzieci prace
wykonywały farbami plakatowymi
na formacie A-4. W skład jury wchodzili plastycy. Konkurs odbywał się
pod patronatem Wójta Gminy Bren-
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na - pana Jerzego Pilcha. Nagrodzeni uczniowie otrzymali piękne
nagrody rzeczowe i dyplom, natomiast wszyscy uczestnicy - nagrodę
pocieszenia. Oto zwycięzcy:
Klasy 1: 1 miejsce - Hubert Madzia (SP Brenna Leśnica), 2 miejsce
- Zuzanna Czyż (SP Brenna Leśnica),
3 miejsce 3 - Wiktor Czyż- (SP Brenna Leśnica), wyróżnienia: Ewelina Ferfecka (SP Górki Wielkie), Szymon Greń (SP Górki Wielkie), Nadia Heller (SP Górki Wielkie), Daniel
Kociomyk (SP Górki Wielkie). Klasy
2: 1 miejsce - Aleksander Antolak
(SP Górki Wielkie), 2 miejsce - Dawid Ferfecki (SP Górki Wielkie), Laura Moskała (SP Górki Wielkie), wyróżnienia: Karol Krzak (SP Górki
Wielkie), Agnieszka Dorda (SP Brenna Leśnica), Julia Jaworska (SP Gór-

ki Wielkie), Artur Moskała (SP Górki Wielkie).
Klasy 3: 1 miejsce - Joel Urbanowicz (SP Górki Wielkie), 2 miejsce Bartosz Kuźniak (SP Górki Wielkie),
3 miejsce - Oliwia Podżorska (SP
Górki Wielkie), wyróżnienia: Lena
Madzia (SP Brenna Leśnica), Dawid
Guzęda (SP Górki Wielkie), Zofia
Bielecka (SP Górki Wielkie), Robert
Domalewski (SP Brenna Leśnica).
Gorąco dziękujemy Panu Wójtowi Gminy Brenna za objęcie konkursu honorowym patronatem, Pani
Oldze Kowalik za wsparcie i pomoc
w organizacji a dzieciom za chętny
udział . Inicjatorkami konkursu były
nauczycielki Katarzyna Holisz, Ludwika Obracaj i Halina Byrtek.
		

Katarzyna Holisz
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Czy warto podjąć leczenie odwykowe?
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cje picia alkoholu, nie dostrzega ich
w pełni realistycznie.
Takie osoby borykają się z odrzuceniem przez otoczenie, jak również narażają się na ciągłą krytykę,
strach przed tymi skutkami powoduje wiele cierpień i szkód a sama
wizja abstynencji budzi w nich silny
niepokój. Nasila bowiem myślenie
o trudnościach, a nie o korzyściach
związanych z abstynencją. Niektóre
osoby nie dopuszczają możliwości
życia bez alkoholu. Wizja spotkania
z terapeutą, lub nawet sama wizyta w poradni ich przeraża i wiąże się
ze świadomością otrzymania etykiety „alkoholika”. A ogólnie przyjęty stereotyp: kim jest alkoholik,
tylko utwierdza osobę, że ona nie
ma takiego problemu: „przecież jestem zadbany, pracuję,…” Brak wiary, że terapia może być skuteczna,
oraz podejmowane wcześniej próby zerwania z nałogiem powodują negację skuteczności terapii. Odstawienie alkoholu powodujące dolegliwości psychofizyczne zwane
zespołem abstynencyjnym lub odstawiennym, powoduje w osobach
uzależnionych strach przed odstawieniem alkoholu. Osoby uzależnione tak naprawdę nie wiedzą
na czym polega leczenie odwykowe. Często słyszą o psychoterapii,
o jej nieskuteczności szczególnie od
osób podejmujących nieskutecznie próby abstynencji, co powoduje wzmocnienie lęku. Rozpoznanie
objawów uzależnienia jest domeną
specjalistów i jest to pierwszy, bardzo ważny krok w leczeniu uzależnień. Z ostatnich badań wynika, iż
psychoterapia jest najbardziej skuteczna. Głównym jej celem jest poprawa zdrowia i funkcjonowania życiowego pacjenta. W Polsce leczenie uzależnienia od alkoholu jest
bezpłatne, również dla osób nieubezpieczonych. Terapię uzależnienia można podjąć w:
- poradniach terapii uzależnień
od alkoholu tzw. Odwykowych,
w systemie ambulatoryjnym uczestnicząc w zajęciach popołudniowych

dwa razy w tygodniu,
- dziennych oddziałach terapii
uzależnień od alkoholu, uczestnicząc przez 6-8 tygodni (oprócz soboty i niedzieli) codziennie przez
klika godzin dziennie w programie
terapeutycznym,
- w oddziałach całodobowych,
stacjonarnych, przebywając w nich
6 – 8 tygodni.

Zgłoszenie do poradni nie wymaga skierowania, natomiast przyjęcie do oddziału stacjonarnego
wymaga skierowania wypisanego
przez lekarza pierwszego kontaktu.
Przed planowaną wizytą w poradni należy telefonicznie ustalić termin spotkania. Ponadto przychodząc na spotkanie czy konsultacje
bezwarunkowo należy być trzeźwy.
Zdarza się, iż po przerwaniu spożywania objawy abstynencyjne są tak
silne, iż należy podjąć leczenie detoksykacyjne w szpitalu. Przyjęcie
na oddział detoksykacyjny jest również bezpłatny lecz wymaga skierowania od lekarza w podstawowej
opiece zdrowotnej, poradni leczenia uzależnień, lub zgłaszając się na
izbę przyjęć szpitala, w ramach którego pracuje oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych.
Informację na temat poradni i ośrodków terapii uzależnień,
druk skierowania można uzyskać
w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym w Górkach Małych, ul. Zalesie 3 nr. Tel. 33 8539633 oraz w UG
w Brennej biuro nr 20.

Wieści znad Brennicy

Leczenie odwykowe to potoczna nazwa profesjonalnej pomocy udzielanej osobom nadużywającym, szkodliwie lub ryzykownie
spożywającym alkohol oraz ich bliskim w poradniach i ośrodkach leczenia uzależnień. Stereotyp, iż leczenie „odwykowe” jest ratowaniem najcięższych, beznadziejnych
przypadków uzależnienia zakłamuje obraz obecnych metod leczenia
opartych na skutecznym pomaganiu osobom uzależnionym i współuzależnionym. Współczesne leczenie zaburzeń związanych z nadużywaniem alkoholu jest dobrowolne,
ukierunkowane nie tylko na pomaganie osobom uzależnionym, ale
też pijącym alkohol w sposób szkodliwy lub ryzykowny. Metody leczenia mają dowiedzioną skuteczność i mogą się szczycić rosnącą
liczbą osób, którym pomogły w rozwiązaniu problemów związanych
z uzależnieniem lub ryzykiem utraty kontroli spożywania alkoholu.
Brak gotowości osób spożywających alkohol w sposób uzależniony, szkodliwy i ryzykowny nie jest
czymś rzadkim i niespotykanym.
Problemy alkoholowe to nic innego jak picie problemowe oznaczające potrzeby doznawania oczekiwanych korzyści psychicznych, płynących z psychoaktywnego działania alkoholu, przewyższające zdroworozsądkową potrzebę uniknięcia szkód, powodowanych przez
spożywanie alkoholu. Problemy te
mogą mieć różne nasilenie i charakter, osoba przeżywająca je często żyje w systemie iluzji i zaprzeczeń. W pełni nie zdając sobie sprawy z tego, jak poważny jest jej problem. Pomimo, iż wie, że nie kontroluje ilości spożywanego alkoholu, że pije za często, w nieodpowiednich sytuacjach i miejscach
jednocześnie znajduje wiarygodne
usprawiedliwienie i głęboko wierzy, iż może samodzielnie zapanować nad swoim piciem, kiedy tylko
się na to zdecyduje. Jeżeli już odczuwa głębokie straty i konsekwen-

Renata Ciemała-Sojka
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Edukacja
Mechanizm obronny choroby
alkoholowej - czyli jak to działa?
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System składający się z: zaprzeczenia, iluzji, lęku, poczucia bezsilności, z towarzyszącym przeświadczeniem, iż jest się bezwartościowym człowiekiem.
Osoba uzależniona w zasadzie
niezależnie od jakiej substancji, zaprzecza problemowi, którego tak
naprawdę nie dostrzega. A zatem
zachodzi część tzw. systemu iluzji
i zaprzeczania. Mówiąc kolokwialnie - osoba by podjąć decyzje o leczeniu, musi uznać, że rzeczywiście
jest chora, a jej stan zdrowia lub sytuacja życiowa jest do tego stopnia
tragiczna, że żadne operacje myślowe nie pomagają i nie da się dłużej
ukrywać przed sobą prawdy. Wówczas osoba powinna zrozumieć - dostrzec, iż wyrządziła wiele zła sobie
i swoim bliskim, zmarnowała różne
swoje życiowe szanse, osiągnięcia
czy też plany. Musi wziąć na siebie
odpowiedzialność za własne czyny
i przyznać, że to ona sama jest „autorem całego tego bagna” w jakim
się znalazła. Zobaczenie tego powoduje dojmujące poczucie wstydu i tak bolesne poczucie winy

Strona

18

i żalu do własnej osoby, że samoobrona przed tymi uczuciami bywa
silniejsza od logicznych argumentów czy jakiegokolwiek zdrowego
rozsądku.
Towarzyszący lęk przed zmianą
całego stylu życia może wydać się
ponad siły, a wręcz sprawić wrażenie, że wysiłek jest bezsensowny.
Często osoby uzależnione wolą znany sobie, oswojony niejako sposób
życia, nawet gdy jest on destrukcyjny wolą tkwić w cierpieniu niż ryzykować. Towarzysząca silna obawa przed przerwaniem zmowy milczenia wokół problemu przekonuje o pogorszeniu sytuacji w domu,
pracy, wśród znajomych, w środowisku. Uwikłany głęboko w nałogu alkoholik nie ma żadnej odpowiedzi: jak ułożyć sobie na trzeźwo
kontakty z żoną/mężem i dziećmi?
Jak spędzać wolny czas? Jak radzić
sobie z silnym stresem, napięciem
czy kłopotami? Wszystkie te pytania i niepewności można sprowadzić do jednego: jak mam żyć bez
alkoholu? Przecież alkoholik bardzo
często spożywa alkohol z powodu

braku umiejętności rozwiązywania
własnych problemów, bezsilności
lub bezradności, bywa, że z powodu braku umiejętności innego sposobu na spędzanie wolnego czasu.
Dlatego wyraża niezrozumienie, iż
niepodważalnym warunkiem powrotu do zdrowia jest pełna abstynencja, a wizja ta kojarzy się jedynie z kompletną izolacją od innych
ludzi a nawet z stygmatyzacją.
Poczucie bezsilności ciągnie za
sobą odwieczne pytanie: czy ktokolwiek będzie w stanie zaoferować
coś, co rzeczywiście pomoże? Odpowiedź brzmi: oczywiście tak, a są
to nie tylko grupy AA, których członkowie nie stawiają krzyżyka na nikim. Obecnie bardzo rozpowszechnione działania tych grup prawie
w każdej większej miejscowości,
każdej gminie. Są to również pracujący specjaliści na rzecz osób uzależnionych, komisje alkoholowe,
poradnie zdrowia psychicznego.
W naszej Gminie w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym w Górkach Małych (w budynku Ośrodka
Zdrowia) funkcjonuje grupa wspar-
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cia w skład której wchodzą: psycholog, specjalista terapii, konsultant
z zakresu profilaktyki uzależnień,
prawnik, w każdą sobotę o godz.
18:00 odbywa się miting Grupy AA
Franciszek.
Determinującym
czynnikiem
podjęcia poszukiwania pomocy jest
przeświadczenie, „że ktoś taki jak ja
nie zasługuje w życiu na nic lepszego niż to co mnie spotyka, nie jestem wart zainteresowania, życzliwości i troski”. Osoba uzależniona może się zachowywać butnie,
a nawet arogancko, ale za tą udawaną maską często kryje się przekonanie, że nie są warci niczyich
starań i zainteresowań, czy nawet
wysiłku zainwestowania w ich leczenie. Uczucia, które u alkoholika są ukryte za zachowaniami traktowanymi jako brak motywacji do
leczenia, to wstyd, poczucie winy,
lęk, poczucie beznadziejności a nawet własnej bezwartościowości.

Ten bagaż jest często tak determinujący i przytłaczający, że w pełni
uniemożliwia sięganie po pomoc.
Prawdę powiedziawszy, gdzie wydaje nam się, że motywacji nie ma,
ona niejednokrotnie jest, tylko bardzo trudno się jej dopatrzeć, jest
głęboko ukryta. Zdecydowanie nie
oceniająca postawa, szacunek dla
człowieka i nieustępliwość wobec
choroby oraz rzetelne informacje
o możliwościach uzyskania pomocy oraz wzbudzanie nadziei zwiększają szanse na to, że „nie umotywowany” alkoholik jednak zdecyduje się na terapię.
Skoro uzależnienie oznacza, niewątpliwie utratę wolności tzn. alkohol podporządkował sobie całe życie człowieka, to oczywiście proces wracania do zdrowia wymaga
również wielorakich zmian, co za
tym idzie różnorodnych form pomocy, wymaga czasu i cierpliwości.
Sam proces trzeźwienia przypomi-

na „budowanie nowego domu w sytuacji, gdy stary jeszcze stoi, ale już
prawie nie da się w nim mieszkać”.
Jest to wydawałoby się skomplikowany proces, składający się z wielu rozmaitych zadań. Może wzbudzać lęk przed niewykonalnością,
ale wystarczy uprzytomnić sobie ile
czasu i energii a nawet pomysłowości tracił człowiek nałogowo pijący
na zdobywanie alkoholu, by mieć
pewność: jeżeli będzie gotów ten
sam wysiłek skierować inaczej, czyli na powrót do zdrowia, to musi się
udać.
Jeżeli borykasz się z problemem
jakim jest uzależnienie lub innymi
problemami związanymi z uzależnieniem, Pamiętaj nie jesteś sam,
zadzwoń nr. tel. 33 – 8539633 (pon.
15:00-18:00, śr. 7:30 – 15:30, pt. 7:30
– 14:30)
Renata Ciemała-Sojka

„Opowieść Wigilijna” - spektakl Koła Teatralnego
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stała bardzo znana powieść Karola Dickensa „Opowieść Wigilijna”,
której fabułę zaadaptowała pani
Magdalena. Nie zabrakło pięknych
piosenek, żywiołowych i poruszających układów tanecznych, oraz –
na szczęście – happy endu z zakochanym w Bożym Narodzeniu Ebenezerem Scroogem w roli głównej.

W przedstawieniu wystąpili: Tymoteusz Piliszko, Anna Moskała, Hanna Leś, Martyna Pierzchawka, Damian Olszowski, Maja Olszowska,
Zuzanna Barańska, Magda Jurka,
Maja Bobrzyk, Jakub Krzempek, Zuzanna Kisiała, Paulina Greń, Maciej
Kisiała, Weronika Suszka, Weronika
Olszowska, Patrycja Wojtas, Alek-
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Po ubiegłorocznym sukcesie
musicalu „Przepis na Szczęście”,
Magdalena Matula-Kisiała, instruktorka Koła Teatralnego „Bazy
Talentów OPKiS”, zapowiedziała kolejny spektakl muzyczny. Jego premiera miała miejsce w Beskidzkim
Domu Zielin 31 stycznia 2020 r.
Tym razem na warsztat wzięta zo-
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sandra Nowak, Zuzanna Maciejczek, Amelia Górniok, Michał Muzyk, Hanna Muzyk, Magdalena Matula-Kisiała, Anna Cieślar, Aleksan-

dra Górny. Gościnnie: Jan Stebel i
Mieczysław Okorski. Dźwięk: Patryk
Bożek.
Montaż: Jan Urbaś. Scenariusz,

reżyseria i choreografia: Magdalena
Matula-Kisiała.
			
OPKiS

Szkubaczki, koncerty, warsztaty
- czyli co się dzieje w Przytulii
Zimą, kiedy nie było wielu prac
polowych, gospodynie zbierały się
w domu, gdzie była panna na wydaniu na wspólnym darciu pierza.
„Każda dziewczyna potrzebowała wiana, powinna dostać w posagu dwie pierzyny i cztery zogłówki” dlatego gaździny z całej wioski
pomagały w robieniu tej wyprawy,
ale była to też okazja do spotkania
z sąsiadami. „Szkubaczki, to było
kiedyś święto z muzyką i potańcówkami, a gospodarz nie żałował wtedy jadła” – mówiły mieszkanki gmi-
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ny. Wzorem dawnego i nieco zapomnianego zwyczaju, w zimowy wieczór (7 lutego) zasiedli do stołów
goście Przytulii, żeby szkubać pierze śpiewając wspólnie ludowe piosenki. Tak jak dawniej, przy workach gęsich piór opowiadano żarty i niezwykłe historie. Atmosferę
podgrzewał bajarz Tadeusz Michalak, a do tańca grała kapela Brynioki. Efektem wspólnych działań, była
jak w zeszłym roku poduszka podarowana niezamężnej dziewczynie.
Drugie Breńskie szkubaczki jak za

pierwszym razem zgromadziły spore grono miłośników góralskich tradycji, którzy po robocie posilili się
krupniokiem z kapustą dostarczonym przez Gazdę z Malinki. Za rok
zapraszamy znowu, bo impreza na
stałe zagości w kalendarzu Przytulii.
Zwyczaje walentynkowe trafiły do Polski wraz z kultem świętego Walentego z Bawarii i Tyrolu,
a popularność uzyskały w latach 90
XX wieku. Ponieważ na Śląsku Cieszyńskim nigdy nie brakowało „po-

20

Wieści znad Brennicy

Kultura
rad na miłość”, Przytulia również celebrowała walentynki. Jak? Koncertem pt. "Love songs" Karoliny Kidoń
z zespołem. Nasi goście wysłuchali najpiękniejszych piosenek o miłości oprawionych niezwykłym głosem Pani Karoliny, w nietypowej,
jazzowej aranżacji. Kameralny klimat sali potęgował charakter koncertu a jedna z par otrzymała dodatkowo, ufundowane przez restaurację „Owce i róża” zaproszenie
na romantyczną kolację.
Kolejna okazja do wysłuchania
pięknych pieśni nadarza się już 6
marca. Wystąpią u nas młodzi ludzie: Aleksandra Dyrna, Piotr Karzełek oraz Karol Lucjan ze swoim repertuarem pt.: „Usta milczą, dusza
śpiewa”. Tego wieczoru wspólnie
zajrzymy do krainy operetki. Wysłuchamy tytułowej i wielu innych,
znanych i lubianych arii. Zapowiada
się kwintesencja pojęcia operetki:

miłość, zabawa, taniec, a to wszystko w komediowym charakterze.
20 marca z kolei zapraszamy
miłośników historii. Spotkamy się
z autorem książki pt.: „Wzgórze doskonałych” - Andrzejem Otczykiem.
Jego publikacja to fabularyzowany reportaż historyczny, nawiązujący do dramatycznych wydarzeń
z XIII w. we Francji. Jedyna na naszym kontynencie krucjata przeciwko innowiercom zakończyła się oblężeniem katarskiej twierdzy Montsegur oraz spaleniem na stosie ponad dwustu jej obrońców.
Na koniec marca (27.03.20 r.)
proponujemy amatorom ziół i zdrowego odżywiania, drugi wykład
Pani Wiesławy Rusin. Tym razem
o „Ziołach w chorobach cywilizacyjnych - proste rozwiązania trudnych problemów.” Tych, którzy byli
na pierwszym spotkaniu nie musimy specjalnie zachęcać, a tych któ-

rzy nie byli może przekona fakt,
że sympatyczna Pani Rusin w prostych słowach podpowiada jak „od
kuchni” poradzić sobie z problemami zdrowotnymi czyli jak leczyć się
dietą.
Nie zapominamy również o najmłodszych. Po raz pierwszy zaprosiliśmy w nasze progi teatrzyk lalkowy Bajka, który mamy nadzieję przypadnie do gustu wszystkim
dzieciom. Przedstawienie pt.: „Cenne rady” odbędzie się trzynastego
marca – wstęp bezpłatny – zapraszamy.
Ze względu na ograniczoną
przestrzeń Przytulii, wszystkich
chętnych do udziału w naszych
wydarzeniach prosimy o rezerwację miejsc pod numerem tel.: 33
4000021.
		

Izabela Piór
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W ostatni weekend lutego
Dziewczęca Grupa Śpiewacza „Sójki”, która od kilku lat działa przy zespole „Mała Brenna”, po raz kolejny
już wybrała się do Koszęcina, do siedziby Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”,
by pod okiem najlepszych instruktorów wziąć udział w warsztatach
artystycznych. Warsztaty były jedną z nagród, które dziewczyny wywalczyły sobie wraz z najważniejszym laurem „Śląskiego Śpiewania”,
czyli nagrodą Grand Prix – statuetką Szczyglika Śląskiego Śpiewania.
Trzy dni obfitowały w solidną pracę na scenie, sali baletowej, przy
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stołach warsztatowych i na parkiecie. „Sójki” jednak nie brały w nich
udziału po raz pierwszy – doskonale wiedziały, co je czeka i podchodziły do każdego zadania z zaangażowaniem, które docenili wszyscy
instruktorzy. Pan Piotr Hankus, wieloletni solista zespołu „Śląsk”, a także posiadacz tytułu Mistrza Mowy
Polskiej, po zajęciach z dykcji oraz
ruchu scenicznego, podczas których powstała etiuda teatralna „Plakaciarz” z „Sójkami” w rolach głównych, stwierdził, że dziewczyny są
bardzo naturalne, a jednocześnie
podchodzą do wszystkiego z profe-

sjonalizmem zawodowych artystek.
Na sali baletowej dziewczyny
nauczyły się flamenco oraz ćwiczyły technikę różnych charakterów
polki, poznając kilka jej odmian.
W związku z tym, że na „Śląskim
Śpiewaniu” dziewczęta zdobyły już
wszystkie najwyższe nagrody, najprawdopodobniej przez co najmniej kilka najbliższych lat nie wybierzemy się do Koszęcina. Ten pobyt jednak pozostanie w naszej pamięci na długo.
		

Anna Musioł
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Historia Górek Wielkich oczami
aktywnych seniorów
Seniorzy z Gminy Brenna od lipca do 18 października brali udział
w kursie komputerowym organizowanym w ramach działań szkoleniowych i animacyjnych Śląskiej Akademii Senior@ z Chorzowa. Szkolenia dofinansowane zostały ze środków unijnych w całym kraju. Podczas zajęć seniorzy uczyli się obsługi komputera, pisania maili, poruszania się w internecie oraz pracowali na programach tekstowych,
gdzie tworzyli informacje między
innymi na temat historii Górek Wielkich, Zofii Kossak, biorąc również
udział w prelekcji z okazji 130 rocznicy urodzin pisarki w Dworze Kossaków w Górkach Wielkich.
Przy okazji realizacji projektu powstał materiał tekstowy, który udało się wydać, i który we fragmentach będziemy publikować
w naszej gazecie. Zapraszamy!
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Górek Wielkich wróciła do swej posiadłości, ale dworek był zbombardowany, budynki gospodarcze zajęte przez Spółdzielnię Rolniczą – pozostał domek ogrodnika, gdzie zamieszkała wraz z mężem do śmierci.
Przed wojną u Kossaków uprawiano truskawki, pomidory i wiele roślin nieznanych jeszcze w Górkach Wielkich. Moja mama pracowała u Kossaków w ogrodach i zaznała od P. Zofii wiele dobroci i serdeczności w poczęstunkach. Przedszkolanki opowiadały, gdy prowadziły na spacer dzieci z pobliskiego sanatorium, spotykając P. Zofię
z mężem zawsze obdarowywała je
cukierkami.
Do kościoła Państwo Kossak –
Szatkowscy jeździli samochodem
„Warszawa”. Pani Zofia była ubrana
skromnie – płaszczyk, berecik.
W 1966 r. władze komunistyczne przyznały Zofii Kossak nagrodę państwową I stopnia. Pisarka
tej nagrody nie przyjęła, ponieważ
nie może przyjąć z rąk, które uwięziły obraz Matki Bożej. W odwecie
wstrzymano drukowanie jej książek, a z bibliotek wycofano.
W 1968 r. w kwietniu na uroczystości pogrzebowej żegnaliśmy Zofię Kossak. Mały zabytkowy Kościółek p.w. Wszystkich Świętych w Górkach Wielkich nie pomieścił licznie
przybyłych na tę uroczystość pogrzebową.
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Wspomnienia o Zofii Kossak
Zofię Kossak poznałam na ognisku harcerskim, przy Szkole Podstawowej w Górkach Wielkich. P. Stanisława Skrzydelska zaprosiła na
zbiórkę – ognisko P. Zofię Kossak.
P. Zofia opowiadała nam czym zaj-

mowała się w czasie wojny. Po wojnie, aby uzyskać aresztowania lub
nawet śmierci wyjeżdża za granicę. W Konrwalii ciężko pracowała
na farmie bydła i owiec, zarabiając
na chleb.
W 1957 r. kiedy w Polsce nieco
zmieniły się układy, pisarka wróciła do kraju. W Warszawie na lotnisku serdecznie ją powitano. Pani
Kossak na powitanie odpowiedziała starodawnym polskim pozdrowieniem „Niech będzie pochwalony
Jezus Chrystus”, co się ówczesnym
władzom nie spodobało i bacznym
okiem spoglądali na jej pracę. Do
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Pod koniec lat 70-tych XX wieku
odsłonięto na Kościele tablicę pamiątkową z wizerunkiem P. Zofii. Na
sumie za duszę P. Zofii wśród społeczności góreckiej, modlili się również przybyli goście, literaci wśród
nich Jan Dobraczyński. Po złożeniu kwiatów na grobie, w Sali gimnastycznej w tut. Szkole odbyło
się sympozjum, poświęcone życiu
i twórczości Zofii Kossak.
Wspomnienia Zofii Chrapek,
uczestniczki szkolenia.
Pani Zofia Kossak-Szatkowska,
kiedy wróciła do Górek jesienią
1958 r. osiadła w Górkach w dawnym domku ogrodnika. Panią Zofię poznałam wiosną 1959 r., kiedy przyszła piechotą do góreckiego sklepu, który był w centrum wsi
i nazywał się „Zieleźniok”. Pani Zofia chciała kupić grabie. Była ubrana bardzo skromnie, miała na nogach gumowe buty, gdyż było prawie po deszczu i zaświeciło słońce.
Miała ubrany czarny fartuch ogrodowy. Na pewno pracowała koło
domu, a nie miała grabi. Zapytałam
sprzedawcę co to za pani, a on odpowiedział, że to pani Kossak, która
wróciła z zagranicy do Górek. Przypominam sobie również, że Spółdzielnia Produkcyjna wyremontowała domek ogrodnika Państwu
Szatkowskim.
Zaczęłam się interesować Panią Zofią Kossak-Szatkowską. Zaczęto ją zapraszać na spotkania
z czytelnikami. Ja na takie spotkania
jeździłam do Skoczowa. Spotkania
odbywały się w skoczowskiej Strażnicy OSP. Sala na piętrze była pełna. Państwo Szatkowscy opowiadali
o pobycie w Anglii i pracy na roli.
Pan Szatkowski opowiadał jak uczył
się hodowli owiec, kupował książki
na ten temat i korzystał z tej wiedzy. Natomiast Pani Zofia opowiadała o swojej pracy w ogrodzie i hodowli drobiu.
Po spotkaniu Pani Zofia poprosiła zebranych o zadawanie pytań.
Nikt z Sali się nie zgłosił. Prowadzący spotkanie poprosił zebranych
o wypisywanie na kartkach pytań,
które zaczęły powoli docierać do
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Państwa Szatkowskich, którzy odpowiadali szczegółowo na te pytania. Jedno z pytań, które po tylu latach pamiętam dokładnie brzmiało : „dlaczego Pani nie wróciła wcześniej do kraju”. Pani Kossak odpowiedziała : „jak sobie to państwo
wyobrażacie – moje książki szły na
przemiał do młyna, to co zrobiliby z pisarzem”. Zaległa cisza, która trwała dłuższą chwilę. Po chwili
głos prowadzącego spotkanie prosi
o podchodzenie do Pani Zofii i Zygmunta Szatkowskich w celu zakupienia książek z ich autografami. Ja

również książki kupiłam i mam ich
dedykację.
W roku 1966 mój sześcioletni syn Marian zachorował na oczy.
Pojechałam z nim do specjalisty do
Cieszyna do Pani dr Próchnickiej.
Był październik. Po wejściu do pełnej poczekalni zobaczyłam siedzących Państwa Szatkowskich. Podeszłam do nich i przedstawiłam się,
że jestem z Górek i czy mogłabym
się z nimi przybrać, ponieważ jestem z dzieckiem a do PKS-u daleko
i jest już ciemno. Państwo Szatkowscy wyrazili zgodę i byli bardzo za-
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mo było, że wszystko uzgodniono
z Komitetem PZPR w Cieszynie. Nauczyciele skonsternowani nie wiedzieli co mają robić. Po chwili postanowili puścić dzieci na pogrzeb,
gdyż byli już poza szkołą. Taki rozkaz dostała również Straż Pożarna
nieuczestniczenia w żałobnej uroczystości kościelnej. W ostatnim
etapie po mszy świętej i ceremoniach pogrzebowych na cmentarzu
uczestniczyły również dzieci szkolne. Z ciekawości aby wszystko dobrze widzieć, kilku chłopców weszło na stojące opodal drzewo. Zauważył ich i opisał ten fakt w artykule z tej uroczystości ks. Andrzej
Sapiński – „Oni Jej właściwie nie żegnali, bo oni i im podobni w następnych pokoleniach” - jak mówił Wojciech Żukrowski – otwierając książki Pani Zofii będą mówili „witaj”.
Opisuję ten etap pogrzebu dlatego, że na tym drzewie był między
innymi, mój starszy syn Janek.
Chcę jeszcze przypomnieć takie
wspomnienie o grobie ojca Pani Zofii – mjr Tadeusza Kossaka.
Pan Tadeusz
Kossak zmarł
w 1935 r. i spoczął na miejscowym
cmentarzu. Był to taki normalny
grób jak wszystkie inne.
W roku 1960 Pani Zofia postanowiła grób ojca uwiecznić – odremontować. Zamówiła głaz kamien-

ny w Kamieniołomie
w Brennej. Jak się okazało nie
była to sprawa łatwa, niby skromny kawałek skały ważył przeszło 2
tony. Firma kamieniarska dostarczyła go do wrót cmentarza. Pani
Zofia pisała : „ile emocji, trudu
i sposobów zanim się go wciągnęło pod górkę, omijając szczęśliwie
inne groby i postawiło na miejscu.
No, teraz już stoi. Stoi do dziś”.
Chciałam tutaj dodać, że wciągnięcie głazu nie było proste, gdyż
na góreckim cmentarzu zwanym
„Górką Matulową” jest ślin ziemia,
która jak namoknie robi się jak ciasto nadające się do wypalania cegły. Od kilku dni lało – błota było
po kolana. Pamiętam, że Pan Wojnar zorganizował góreckich gospodarzy, tych co mieli dobre pociągowe konie. Dwie pary koni zaprzęgli do głazu, otoczywszy go łańcuchami i ciągnęli po tym błocie. Jedna para koni nie dała rady, rwały się
postronki, dlatego zaprzęgli drugą
parę koni. Właścicielami koni byli
gospodarze – Oldrzych Matula i Józef Holeksa.
Pamiętam to dobrze, gdyż mój
ojciec Józef Holeksa brał w tym
udział.
Seniorzy Grupy 234
Brenna Akademii Senior@

Gmina Brenna na sportowo 2020
Pod koniec stycznia 2020 r. Ministerstwo Sportu opublikowało listę
podmiotów wybranych do dofinansowania, na której znalazła się również Gmina Brenna i projekt „Gmina
Brenna na sportowo 2020”. Projekt
realizowany będzie w ramach zadania „Sport dla Wszystkich” działanie „Upowszechnianie sportu dzieci
i młodzieży”. Całkowity planowany
koszt realizacji zadania to 18.000,00
zł, a dofinansowanie w formie dotacji to 9.000,00 zł. Obecnie oczekujemy na podpisanie umowy o dofinansowanie realizacji naszego projektu.
W ramach projektu będą prowadzone zajęcia sportowe z elemen-
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tami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej – planujemy, iż ruszą
one już w połowie marca, a zakończa się w grudniu tego roku. Zajęcia są bezpłatne, będą się odbywać
w szkołach, a dzieci zostaną podzielone na 15 grup po około 12 osób.
Realizowane zajęcia są alternatywą na zdrowe i bezpieczne spędzanie czasu wolnego przez dzieci, pozwolą na kształtowanie postaw pro-zdrowotnych, wdrożenie
do realizacji idei sportu dla wszystkich, a także odpowiednich wzorców utrzymania prawidłowej postawy. Warto podkreślić, że wysiłek fizyczny korzystnie wpływa na nasze
samopoczucie, jest najskuteczniej-
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dowoleni, że mogą mi pomóc. Poinformowali mnie, że będą tak długo
czekać, aż pani doktor zbada dziecko i zaleci leczenie. W drodze powrotnej z Cieszyna do Górek Pani
Zofia poleciła kierowcy, aby najpierw odwieźć nas do domu, a potem mnie z dzieckiem odwieźć pod
sam dom. Poleciła mu również nie
brać pieniędzy ode mnie. Serdecznie za to podziękowałam Pani Zofii. W podziękowaniu za to do chwili
obecnej idąc na cmentarz zapalam
Państwu Szatkowskim znicz, a robię
to prawie w każdą sobotę lub niedzielę.
Pani Zofia Kossak zmarła 9
kwietnia 1968 r.. Wielki Czwartek był dniem pogrzebu pisarki
w Górkach Wielkich. Nie będę opisywać pogrzebu Pani Zofii, gdyż ten
fakt jest opisany w różnych wspomnieniach. Chcę tylko wspomnieć
o naszych dzieciach i o naszej szkole, które brały udział w uroczystości. Grono Nauczycielskie postanowiło zrobić szpaler uformowany
przez dzieci szkolne, wzdłuż drogi
od Państwa Matula – (tartak) do kościoła dla konduktu pogrzebowego od domu Państwa Szatkowskich.
Nagle, naprawdę nagle Kierownik
Szkoły Podstawowej otrzymał wiadomość telefoniczną, że żadnego
szpaleru nie można robić. Wiado-

szą profilaktyką w walce z chorobami cywilizacyjnymi, a „Ci, którzy
myślą, że nie mają czasu na uprawianie sportu, prędzej czy później
będą musieli znaleźć czas na chorobę” /Edward Stanley/.
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Zima w Gminie Brenna na sportowo
Od stycznia br. trwa realizacja
projektu dla dzieci ze szkół z terenu
Gminy Brenna, pn.: Zima w Gminie
Brenna na sportowo. Projekt uzyskał dofinansowanie z Ministerstwa
Sportu, ze środków Funduszu Zajęć
Sportowych dla Uczniów, w wysokości 10.000,00 co stanowiło około
50% wartości kosztów całkowitych.
Planowane zakończenie projektu to
początek kwietnia 2020r.
W zajęciach sportowych uczestniczy ponad 80 dzieci uczęszczających na co dzień do szkół podstawowych w Brennej i Górkach, które
mogły skorzystać z zajęć z narciarstwa biegowego, oraz zajęć prowadzonych na lodowisku, a także zajęć ogólnorozwojowych prowadzonych w szkołach.
Zajęcia, które w dużej mierze
uzależnione są od sprzyjających
warunków pogodowych, prowadzone są w znacznej części na terenie Gminy Brenna – na lodowisku
w centrum oraz na terenie przygotowanym do uprawiania narciarstwa biegowego w Brennej Leśnicy.
Ponadto, wszyscy uczestniczy projektu biorą również udział w wyjazdach na Kubalonkę, gdzie korzystają z ogólnodostępnych tras biegowych.
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Wyniki konkursu - dotacje SPORT 2020
Wójt Gminy Brenna ogłosił wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania własnego Gminy
Brenna w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2020 roku.
Dotacje otrzymały:
Ludowy Klub Sportowy „Beskid”
Brenna na zadanie pn. „Realizacja
programu szkolenia sportowego
oraz startów w zawodach i rozgryw-

kach z zakresu piłki nożnej” w kwocie 41.200,- zł;
Uczniowski Klub Sportowy Brenna-Górki na zadanie pn. „Z nami
aktywniej w gminie Brenna” w kwocie 42.700,- zł;
Młodzieżowy
Klub
Piłkarski
Brenna-Górki na zadanie pn.
„Szkolenie drużyn dziecięcych

w piłce nożnej w MKP Brenna-Górki,
udział w turniejach oraz meczach
towarzyskich” w kwocie 46.100,- zł;
Klub Sportowy Spójnia 2020 na
zadanie pn. „Treningi piłki nożnej
dla dzieci z Gminy Brenna” w kwocie 10.000,- zł.
		

UG Brenna

III Puchar Utopca
19 lutego odbył się „III Puchar
Utopca” czyli gminny turniej sprawnościowy na lodowisku, na wesoło.
W wydarzeniu uczestniczyli uczniowie szkół z terenu Gminy Brenna.
Zawodnicy rywalizowali w różnych
konkurencjach, w których nie tylko liczyła się szybkość ale przede
wszystkim dokładność. Do walki za-

grzewał Dj / konferansjer - Pan Szymon Pilch, dzięki czemu emocji nie
brakowało. Drużyny otrzymały pamiątkowe puchary, które wręczyła
Katarzyna Macura - Dyrektor Ośrodka Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna.
Klasyfikacja końcowa przedstawia się następująco:

KLASY 1-6:
I miejsce: SP2 Brenna Bukowa
II miejsce: SP1 Brenna Leśnica
III miejsce: SP1 Górki
KLASY: 7-8:
I miejsce: SP1 Brenna Leśnica
II miejsce: SP2 Brenna Bukowa
III miejsce: SP1 Górki
			
OPKiS
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Sport
Zimowy Barbarian Challenge

Wieści znad Brennicy

Po raz trzeci fani biegów przeszkodowych przyjechali do Brennej, by rywalizować w corocznym
Challenge’u. Tym razem zmagania
miały się odbyć w zimowej scenerii, jednak płatająca tego roku figle aura była innego zdania, dlatego uczestnicy imprezy mieli teoretycznie nieco ułatwione zadanie.
Trasa biegu została wydłużona z 4
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do 5 km w porównaniu do poprzednich lat, zwiększono także liczbę
przeszkód, co miało uatrakcyjnić
barbarzyńską „zabawę”. Tradycyjnie
zawodnicy po krótkiej rozgrzewce
przed sceną Amfiteatru wyruszali
na trasę w 4 falach, które liczyły po
około 50 osób. Swoje umiejętności
mogli także udowodnić najmłodsi
w rywalizacji „kidsów”, które odby-

wały się na dedykowanej dla nich
trasie ustawionej na boisku trawiastym. Pomimo niesprzyjającej początkowo aury i te zmagania cieszyły się dużym zainteresowaniem, co
dowodzi tylko faktu, że każdy, bez
względu na wiek potrzebuje zastrzyku adrenaliny.
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CDF Traktat Cieszyn triumfuje w Lidze Futsalu
Pomimo sześciopunktowej przewagi na dwie kolejki przed końcem rozgrywek CDF Traktat Cieszyn nie mógł być pewny końcowego zwycięstwa w XIII Lidze Futsalu
o Puchar Rady Gminy Brenna. Układ
spotkań sprawił, że dwie porażki
z rzędu mogły pogrzebać dotychczasowy dorobek tej drużyny
i szanse na mistrzostwo. Tak się jednak nie stało, ponieważ w jednym
z najważniejszych meczów sezonu
pretendenci do tytułu pokonali po
bardzo dobrym meczu Oldbojów
Beskidu Skoczów i przypieczętowali swój zasłużony sukces. Do ostatniej kolejki trwała walka o drugie
i trzecie miejsce. Kandydatów było
trzech, a miejsca tylko dwa, dlatego dla którejś z trzech drużyn: Printer Team, Galaktik Football, Oldboje Beskid Skoczów, sezon musiał się
zakończyć rozczarowaniem. Najbardziej jasną sytuację mieli przed

swoim ostatnim spotkaniem Oldboje Beskidu Skoczów. Swój mecz
przegrał Printer Team i do samego końca nie mógł być pewny czy
zakończy swoje zmagania na drugim czy trzecim miejscu, ponieważ
to było zależne od rozstrzygnięcia
pojedynku Galaktik Football z Oldbojami Beskidu Skoczów. Ci drudzy
musieli wygrać swoje spotkanie, by
odnieść historyczny sukces, jakim
miało być wicemistrzostwo. Początkowo mecz ułożył się po myśli Skoczowian, którzy wypracowali sobie dwubramkową przewagę, która jednak zamiast wprowadzić spokój w ich poczynania, tak naprawdę wniosła zbytnią pewność siebie i złudne jak się okazało rozluźnienie. Galaktik bardzo szybko doprowadził do wyrównania, by później objąć prowadzenie, którego nie
oddał do końcowej syreny, gwarantując sobie trzecie miejsce. Oldboje

niestety pomimo bardzo dobrego
sezonu i solidnej gry, w najważniejszym momencie rozgrywek zapomnieli o cechującym ich doświadczeniu i w bardzo łatwy sposób dali
sobie odebrać to, co tak naprawdę
im się należało. Ostatecznie zamiast
drugiego miejsca, sezon zakończyli
dopiero na piątym miejscu.
Tytuł najlepszego strzelca XIII
Ligi Futsalu o Puchar Rady Gminy Brenna wywalczył Mateusz Bralewski, który w 14 kolejkach zdobył 29 bramek. Napastnik, grający
na co dzień w drużynie Nieckarz-Team, został też uznany Najlepszym
Zawodnikiem rozgrywek. Statuetka dla Najlepszego Bramkarza trafiła do rąk Jerzego Olchawy, który
strzegł bramki Printer Teamu.
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Sezon na lodowisku zakończony
Tegoroczna „zima” nie rozpieszczała warunkami, do których wszyscy przywykliśmy. Brak śniegu i odpowiednich temperatur sprawił,
że praktycznie nie odczuliśmy jej
obecności. Alternatywą dla mieszkańców i turystów naszej gminy okazało się lodowisko, które
było licznie odwiedzane, nie tylko
w okresie ferii zimowych na Śląsku,
ale także poza nimi. Kolejny rok
z rzędu najmłodsi odwiedzjący
breńską taflę mieli do dyspozycji
pingwiny do nauki jazdy na łyżwach
i kaski za sprawą kampanii Kinder
Pingui, dzięki której wybrane do
programu lodowiska zostały wyposażone w sprzęt sportowy i gadżety promujące bezpieczną jazdę. Nie

dziwi zatem fakt, że akcja nagłaśniana też w Antyradiu Katowice,
cieszyła się sporym zainteresowaniem. W czasie kilku miesięcy funkcjonowania lodowiska skorzystało
z niego blisko 11,5 tysiąca użytkowników. Wśród tej grupy 70% stanowiły osoby do 18 roku życia, zaś pozostałą część dorośli. 63,5% wszystkich jeżdżących skorzystało z łyżew
wypożyczonych w wypożyczalni
sprzętu sportowego, która funkcjonowała przy lodowisku.
We wspomnianej wcześniej wypożyczalni pojawiło się w sezonie
zimowym kilka nowych propozycji. Do dyspozycji wszystkich nastawionych na aktywny wypoczynek oddano rakiety śnieżne, ski-

tury oraz narty biegowe. Rakiety
śnieżne dedykowane dorosłym oraz
dzieciom, umożliwiające wycieczki w wyższych partiach Beskidów,
gdzie pomimo kapryśnej zimy śniegu nie brakowało. Skitury, czyli narty przeznaczone do podejścia pod
wzniesienie, a później zjazd wraz
z niezbędnym sprzętem, to z kolei propozycja dla osób, które posiadają doświadczenie w jeździe na
nartach. W wypożyczalni pojawiły się także narty biegowe zarówno
w wersji klasycznej oraz tzw. back
country, umożliwiające poruszanie
się po nieubitych i nieprzygotowanych trasach.
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Kolejny sukces naszych koszykarek
Koszykarki ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Brennej mogą pochwalić się nie lada osiągnięciem.
W finałach powiatu cieszyńskiego, po przegranym meczu z drużyną z Wisły, ale wygranym z drużyną z Zebrzydowic, dziewczęta zdobyły podium, zajmując 2. miejsce.
Napełnieni dumą, gratulujemy
zwycięstwa i trzymamy kciuki za
dalsze sukcesy. Opiekunem drużyny, o której pisaliśmy już w poprzednim numerze „Wieści znad Brennicy”, jest Pani Bożena Podżorska.
					
Szkoła Podstawowa nr 2
					
Izabela Żur
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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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