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Spotkania Wójta z mieszkańcami

Konferencja Przyrodnicza  w Górkach 
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Informacje/Wydarzenia

Minął pierwszy kwartał roku, 
miejmy nadzieję, że dzieci topiąc 
marzannę odegnały zimę na do-
bre. Wiosna da się już odczuć i zo-
baczyć. Przyroda budzi się do ży-
cia. To właśnie natura, zarówno ta 
ożywiona, jak i nieożywiona, była 
tematem pierwszej Międzynaro-
dowej Konferencji Przyrodniczej  
w Dworze Kossaków w Górkach 
Wielkich. Było to bardzo ciekawe 
wydarzenie, zarówno dla specjali-
stów, znawców tematu, naukow-

ców, jak i laików. Zapraszam do 
przeczytania relacji z wydarzenia 
na kartach „Wieści”. Zapraszam rów-
nież do lektury wiadomości ze świa-
ta sportu, dzieje się coraz więcej i to 
nie tylko w piłce nożnej. Tuż przed 
świętami z wielkim powodzeniem 
odbył się pierwszy turniej koszy-
kówki. Zachęcam również do spoj-
rzenia na artykuł  o programie Dom 
Kultury +. To wyjątkowy program, 
który zakłada wspieranie inicja-
tyw lokalnych. Zarówno grupy, jak 

i indywidualne osoby będą mogły, 
przy wsparciu Ośrodka Promocji, 
Kultury i Sportu Gminy Brenna, zło-
żyć projekty społeczno-kulturalne 
realizowane na terenie naszej gmi-
ny. Już teraz zachęcam do zasta-
nowienia jakich działań, wydarzeń 
potrzebuje nasze społeczeństwo.  
O dalszych etapach programu bę-
dziemy na bieżąco informować. 

  Dorota Greń

Od redakcji
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Szanowni Mieszkańcy Brennej i Górek
„ Wiosna mówi: urodzę,  a lato 

na to: jeśli nie przeszkodzę.„
Podczas niedzielnych, świątecznych 
spacerów wspólnie zaczynamy wy-
patrywać wiosennych akcentów, 
szukając potwierdzenia zielonej 
pory roku. Przebiśniegi, krokusy  
i żonkile w słonecznych promieniach 
otwierają swoje kielichy, zachęcając 
nas do uśmiechu dającego nadzieję 
na wybudzenie się z zimowego snu 
i lepsze wiosenne samopoczucie. 
Pamiętamy przecież, że jeśli wiosna 
piękna kwiatkami, to jesień odpłaci 
snopkami. Z każdym dniem coraz 
bardziej odważnie dociera do nas 
gama melodii ptasiego chóru. Wła-
ściwie wszystko podobnie jak co 
roku, ale kiedy się wiosna zaczyna 
to całe życie w piękno się zmienia.  
 Rozpoczynamy wiosenne 
prace, wszystko to co odkryła zimo-
wa kołderka należy teraz uprzątnąć. 
Pozimowe sprzątanie czeka nas nie 
tylko w przydomowych ogrodach, 
ale na terenie całej naszej gminy. 
Okres Świąt Wielkanocnych mocno 
zmotywował nas do pracy na róż-
nych płaszczyznach: tej duchowej  
i materialnej. Lubimy przecież ak-
tywnie popracować, aby w okresie 
wolnym poświętować. Jako urząd 
planujemy konsekwentnie realizo-
wać założenia naszego budżetu. 
Wspólnie z Regionalnym Zarządem 
Gospodarki Wodnej w Gliwicach 
udało się przygotować teren nad-
brzeży Brennicy pod zielone plaże. 
Udało się w ten sposób usunąć wiele 
dzikich wysypisk śmieci, które zale-
gały w krzakach i zaroślach nad rze-
ką. Przed nami cierpliwe czekanie 
na wzejście trawy, przygotowanie 
odpowiedniej ilości koszy na śmieci, 
parkingów samochodowych, utwar-
dzenie ścieżki spacerowo-rowero-
wej i  posadzenie alejek zadrzewień. 
Docelowo powinna to być nasza 
wizytówka. Zachęcam Was drodzy 
Mieszkańcy o dbałość i estetykę, 
poczujmy się strażnikami i gospo-
darzami tego miejsca. Wzorem roku 
ubiegłego planujemy również obsa-
dzić kwiatami centra naszych miej-
scowości. Jak najszybciej chcemy 
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przystąpić do prac remontowych, 
by poprawić bezpieczeństwo na 
naszych drogach. Jak co roku, po 
okresie zimowym, konieczne jest 
uzupełnienie ubytków w korpu-
sach jezdni i utwardzenie poboczy. 
Kończymy wiele rozpoczętych prac 
projektowych dla zaplanowanych 
inwestycji. 

Prawdą jest, jak donosiła ostat-
nio lokalna prasa, że z dużym sukce-
sem udaje się poprawiać kondycję 
finansową naszej gminy.  Przy tej 
okazji pragnę podkreślić owocną 
współpracę  z Urzędem Marszałkow-
skim i Wojewódzkim, gdzie naszym 
bardzo skutecznym   pomocnikiem  
i ambasadorem  jest radna Sejmiku 
Województwa Śląskiego pani Sylwia 
Cieślar.  Zawsze życzliwa i pomoc-
na w odzyskiwaniu środków finan-
sowych wcześniej zrealizowanych 
inwestycji. Liczę, że sygnalizowany 
w ostatnim artykule temat „500 +” 
uda nam się jak najszybciej wdrożyć  
w życie. Oprócz sektora pomocy spo-
łecznej pragniemy również mocno 
zaangażować się w tematy szkolno-
edukacyjne. Planujemy rozpocząć  
w tym roku prace remontowo-bu-
dowlane na obiektach szkolnych m. 
in. rozbudowę przedszkola w Gór-
kach Małych o kolejne 50 miejsc dla 
naszych przedszkolaków.

W dobie zmian w systemie 
oświaty w naszym kraju rozpoczęli-
śmy procedurę połączenia w Zespół 
Szkół w Brennej dwóch jednostek 
oświatowych tj. Szkoły Podstawo-
wej nr 1 w Leśnicy i Gimnazjum  
w Brennej. Zabieg ten da nam dużą 
elastyczność w kontekście niespre-
cyzowanych jeszcze zmian ministe-
rialnych. Na ten moment nie jest to 
rewolucja zagrażająca jakości edu-
kacji naszych dzieci ani zatrudnie-
niu nauczycieli. W szkołach pozo-
stanie ta sama kadra pedagogiczna, 
a uczniowie będą kontynuować na-
ukę w tych samych budynkach. 
W myśl prawa oświatowego pro-
pozycja połączenia szkół w zespół 
nie rodzi również żadnych zmian  
w zakresie działalności organów 
obu szkół wchodzących w skład ze-

społu tj. rady pedagogicznej, rady 
rodziców i samorządu uczniowskie-
go – zachowają one swoją odręb-
ność. Natomiast głównym argumen-
tem połączenia jest powierzenie 
kierownictwa Zespołem – jednej 
osobie - wyłonionemu w konkursie 
dyrektorowi.  Jeden pracodawca dla 
nauczycieli pozwoli na efektywne 
wykorzystanie kwalifikacji kadry 
pedagogicznej. Zakładamy, iż pro-
ponowane połączenie korzystnie 
wpłynie na wspólną działalność dy-
daktyczno-wychowawczą. Istnieje 
możliwość poprawy efektywności 
udzielanej pomocy psychologicz-
no-pedagogicznej, lepsze monito-
rowanie ucznia, przekazywanie wie-
dzy na temat jego umiejętności  
i kompetencji. Zakładam, iż po-
łączenie obu szkół w zespół ma 
też uzasadnienie ekonomiczne  
i usprawni działalność administra-
cyjną i gospodarczą obu placówek. 
Jeżeli uda się przeprowadzić wyma-
ganą procedurę to od września tego 
roku na terenie gminy zacznie funk-
cjonować Zespół Szkół w Brennej. 
Pragnę przypomnieć, że na terenie 
Górek funkcjonuje już podobny Ze-
spół Szkół i widać tego efektywność. 
Kończąc ubolewam, że nie odnio-
słem się do wielu innych tematów – 
pewnie powrócimy do nich przy ko-
lejnej okazji. Tradycyjnie zapraszam 
do miłej lektury. 

 
 Jerzy Pilch
 Wójt Gminy Brenna
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Spotkania Wójta Gminy Brenna z mieszkańcami

W ostatnim miesiącu odszedł 
od nas Krystian Fest, pracownik 
Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej. Podczas pogrzebu Wójt 
Gminy Brenna Jerzy Pilch poże-
gnał go następującymi słowami:

„Droga rodzino, czcigodni ka-

płani, wszyscy uczestnicy tej cere-
monii pogrzebowej. Jednocząc się 
wokół ciała zmarłego kolegi pra-
gnę w imieniu własnym, wszystkich 
pracowników urzędu, myślę, że 
również w imieniu znacznej więk-
szości mieszkańców wyrazić słowa 

podziękowania i pożegnania. Dro-
gi Krystianie trudno dzisiaj wyrazić 
słowami to co czuje nasze serce. Że-
gnałeś się z nami w urzędzie przed 
operacją – mówiąc do widzenia i do 
zobaczenia. Dzisiaj jesteśmy z Tobą, 
przy Tobie – ale to nie tak miało 
wyglądać to spotkanie. Twoje odej-
ście mocno osłabiło łańcuch więzi 
rodzinnej i spójności urzędniczej. 
Zawsze w rozmowach podkreślałeś 
szansę drugiego życia, które za-
wdzięczałeś dobremu Bogu. Stałeś 
się jego uczniem, świadkiem i amba-
sadorem, czego żywym przykładem 
jest wielu mieszkańców naszej gmi-
ny, którzy osobiście przychodzili do 
mnie, wyrażając swoją wdzięczność 
za pomoc jaką od Ciebie otrzymali. 
Byłeś zatroskany o naszą młodzież, 
o nasze rodziny uzależnione od na-
łogów, o wspólnoty AA działające 
na terenie naszej gminy. Zawsze 
służyłeś fachową radą i pomocą. 
Dzisiaj pragniemy Ci za to podzię-
kować.  Zabierasz ze sobą owoce 
twojej pracy. Będzie nam Ciebie 
brakowało nie tylko jako kolegi, ale 
również wzorowego pracownika, 
którego tak trudno będzie zastąpić. 
Żegnając się z Tobą – mówimy Kry-
stianie do zobaczenia.”    

Jerzy Pilch
Wójt Gminy Brenna

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

Spotkania odbędą się kolejno:
- 9 maja br. w Szkole Podstawowej Nr 1 w Brennej Leśnicy,

- 10 maja br. w sali sesyjnej urzędu gminy Brenna,
- 11 maja br. w Zespole Szkół Publicznych w Górkach Wielkich.

Wszystkie spotkania rozpoczynają się o godz. 17.00

Pożegnanie Krystiana Festa
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W 2009 roku Gmina Brenna zło-
żyła wniosek o dofinansowanie 
inwestycji „Budowa wodociągu  
w Górkach Wielkich – etap II” w ra-
mach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Śląskiego. 
Jednakże zadanie to nie uzyskało 
wówczas dofinansowania, a jedynie 
znalazło się na liście rezerwowej. 
Poszukiwano zatem innych możli-
wości sfinansowania tak potrzebnej 
i oczekiwanej inwestycji. Z pomocą 
Gminie przyszedł Wojewódzki Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Katowicach, któ-
ry udzielił Gminie Brenna dotacji   
w kwocie:  1.333.537,67zł, umorze-

Dofinansowanie na zakończone zadanie pn. 
”Budowa wodociągu w Górkach Wielkich – etap II”

nia  pożyczki w kwocie: 789.133,22zł 
oraz pożyczki na ten cel. Dzięki 
temu inwestycja została zrealizowa-
na i oddana do użytkowania w 2013 
roku, a łączne nakłady wyniosły: 
4.323.141,20zł. 

W styczniu tego roku spotkała 
nas niemała niespodzianka, kie-
dy otrzymaliśmy decyzję Urzędu 
Marszałkowskiego  Województwa 
Śląskiego o uzyskaniu dofinanso-
wania na to zadanie. Gminie zo-
stała udzielona dotacja w kwocie: 
1.307.221,44zł. 

Pozyskane środki zostaną prze-
znaczone na spłatę pożyczki zacią-
gniętej wcześniej w Wojewódzkim 

Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Katowicach 
na ten cel oraz udzielenie dotacji 
dla Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Brennej Leśnicy na zakup samo-
chodu dla zapewnienia gotowości 
bojowej tej jednostki. 

W pozyskaniu dotacji nieocenio-
ną pomoc i wsparcie okazała nam 
Pani Sylwia Cieślar radna Sejmiku 
Województwa Śląskiego, za co pra-
gniemy serdecznie podziękować  
i życzyć dalszych sukcesów w repre-
zentowaniu naszego regionu.  

  UG Brenna

Wiceprzewodnicząca Sejmiku
21 marca podczas sesji radnych 

Sejmiku Województwa Śląskiego 
nową wiceprzewodniczącą zgro-
madzenia radni nominowali Sylwię 
Cieślar, która zastąpiła radną PiS Bo-
żenę Borys-Szopę, wybraną w ubie-
głym roku do Sejmu.  Radna Sylwia 
Cieślar, należąca do klubu poli-
tycznego Platforma Obywatelska, 
pochodzi ze Śląska Cieszyńskiego, 
z Bażanowic. Do tej pory Sylwia 
Cieślar w sejmiku należała m.in. do 
Komisji Rolnictwa i Terenów Wiej-
skich, Komisji Sportu, Turystyki  
i Rekreacji oraz Komisji Współpracy 
Zagranicznej i Integracji Europej-

skiej. Oprócz Sylwii Cieślar funk-
cję wiceprzewodniczących Sejmi-
ku obejmują Stanisław Gmitruk  
z Polskiego Stronnictwa Ludowego  
z okręgu częstochowskiego oraz 
Andrzej Sławik z Ruchu Autono-
mii Śląska reprezentujący okręg 
gliwicki. Przewodniczącym Sejmi-
ku Śląskiego jest Grzegorz Wolnik 
z Platformy Obywatelskiej (okręg 
rybnicki).

   OPKiS
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Końcem lutego 2016 Gminę 
Brenna odwiedziła delegacja sło-
wackiej wsi Babin, wraz ze starostą 
Milanem Matysem. Gości przywi-
tał Wójt Gminy Brenna Jerzy Pilch 
wraz ze Skarbnikiem Joanną Ma-
curą. Obie strony mają nadzieję na 
współpracę przy projektach euro-
pejskich. Babin to niewielka miej-

Goście ze Słowacji
scowość, licząca zaledwie 1410 
mieszkańców. Jest pięknie położo-
na w północnej Słowacji, w powie-
cie Namiestów, w kraju żylińskim. 
Babin słynie ze znanych rzeźbiarzy, 
którzy niejednokrotnie odwiedza-
li Dwór Kossaków, podczas letnich 
plenerów rzeźbiarskich. Wizyty  
w naszej gminie podczas Lata  

u Kossaków, zaowocowały zaintere-
sowaniem nawiązania współpracy, 
która miejmy nadzieję w przyszło-
ści przyniesie wymierne korzyści  
w postaci zrealizowanych projektów. 

  OPKiS
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Dzień Kobiet obchodzony jest 
w naszym kraju niezwykle uro-
czyście. W swoim założeniu ma 
przypominać o bardzo ważnej roli, 
jaką pełnią w społeczeństwie ko-
biety. 7 i 8 marca Koło Gospodyń 
Wiejskich, Klub Seniora „Marzenie”  
z Brennej zorganizowali spotka-
nie, na które zaprosili Wójta Gmi-

Dzień Kobiet
ny Brenna Jerzego Pilcha oraz Dy-
rektora Ośrodka Promocji, Kultury 
i Sportu Gminy Brenna Katarzynę 
Macura. Panie z KGW Górki Wielkie 
powitały zaproszonych na uroczy-
stość gości przy suto zastawionym 
stole. Nie obyło się bez pełnych 
ciepła życzeń, którymi obdarował 
Panie Wójt naszej gminy. Członko-

wie Klubu Seniora „Marzenie” ob-
chodzili Dzień Kobiet w Ośrodku 
Wypoczynkowym „Pod Świerkami” 
w Brennej Lachy. Prezes Klubu Pan 
Ludwik Gluza wraz z Wójtem złożyli 
Paniom najserdeczniejsze życzenia.

  OPKiS

Ogłoszenie o konsultacjach
Na podstawie § 1 ust. 3 uchwały 

Nr XXXIX/346/10 Rady Gminy Bren-
na z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie 
określenia sposobu konsultowania 
z radą działalności pożytku publicz-
nego lub organizacjami pozarzą-
dowymi i podmiotami wymienio-
nymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolonta-
riacie, projektów aktów prawa miej-
scowego w dziedzinach dotyczą-
cych działalności statutowej tych 
organizacji, Wójt Gminy Brenna 

ogłasza przeprowadzenie konsul-
tacji projektu uchwały w sprawie 
zmiany uchwały Nr VIII/81/15 Rady 
Gminy Brenna z dnia 26 listopada 
2015 r. w sprawie przyjęcia Pro-
gramu współpracy  gminy Brenna  
z organizacjami pozarządowymi na 
2016 rok.

Celem i przedmiotem konsul-
tacji jest  przedstawienie zmian 
w "Programie współpracy  gminy 
Brenna z organizacjami pozarządo-
wymi na 2016 rok.”

Projekt uchwały umieszczony 

został na stronie internetowej Urzę-
du Gminy oraz na tablicy ogłoszeń 
w budynku Urzędu Gminy w Bren-
nej.

Uwagi dotyczące projektu 
uchwały należy składać do dnia 4 
kwietnia 2016 r. w formie pisemnej 
drogą pocztową na adres Urzędu 
Gminy, 43-438 Brenna, ul. Wyzwole-
nia 77, pocztą elektroniczną na ad-
res: poczta@brenna.org.pl lub oso-
biście w biurze podawczym Urzędu 
Gminy Brenna, ul. Wyzwolenia 77.
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Doradcy podatkowi niepełnosprawnym
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Konferencja Przyrodnicza  w Górkach 
W dniach 19-20 marca w Cen-

trum Kultury i Sztuki Dwór Kossa-
ków w Górkach Wielkich odbyła się I 
Międzynarodowa Konferencja Przy-
rodnicza Pogranicza Polsko-Czesko-
Słowackiego, której głównym ce-
lem było nawiązanie długotrwałej 
współpracy pomiędzy przyrodnika-

mi z Polski, Czech i Słowacji. Orga-
nizatorami wydarzenia byli: Stowa-
rzyszenie Dziewięćsił, Górecki Klub 
Przyrodników, Stowarzyszenie dla 
Natury "Wilk", partnerem konferen-
cji byli: Fundacja im. Zofii Kossak  
i Centrum Kultury i Sztuki „Dwór 
Kossaków”. W konferencji uczest-

niczyło ok. 80 naukowców oraz 
przyrodników. Skąd pomysł orga-
nizacji spotkania? W okazjonalnym 
biuletynie Marcin Warchałowski 
pisał: „Pomysł organizacji konferen-
cji narodził się pewnego wieczora 
2015 roku, w trakcie prac tereno-
wych związanych z projektem ra-
diotelemetrii podkowca małego. 
W trakcie licznych rozmów bardzo 
często dochodziliśmy do wniosku, 
że środowisko przyrodników nasze-
go regionu jest dość rozbite i wza-
jemnie nieufne. Taki stan rzeczy nie 
służy rozwojowi miejscowej nauki  
i skutecznej ochrony przyrody, bo te 
coraz częściej wymagają działań in-
terdyscyplinarnych i budowy coraz 
liczniejszych zespołów. Problemem 
jest też pokaźna ilość materiałów 
niepublikowanych, które spoczy-
wają w szufladach wielu przyrodni-
ków, a wielu nie z nich nie ma mo-
tywacji do ich upubliczniania. Mam 
nadzieję, że niniejsza konferencja 
będzie doskonałym sposobem nie 
tylko na wzajemne poznanie, ale 
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również wyzwoli w nas energię do 
prowadzenia nowych badań i publi-
kowania ich wyników.” 

 Sesja referatowa podzielo-
na została na następujące części: 
przyroda nieożywiona, sesja en-
tomologicza, sesja teriologiczna, 
sesja botaniczna, sesja posterowa. 
Wielorakość tematów i zagadnień 
podejmowanych przez referentów 

sprawiła, że konferencja była nie-
zwykle ciekawa, zarówno dla na-
ukowców, jak i laików, dla których 
przedstawione tematy były swoistą 
nowością. W niedzielę, w ramach 
konferencji, odbyła się wycieczka 
przyrodnicza na Górę Buczę. Pod-
czas wyprawy uczestnicy dostrzegli 
pierwsze oznaki wiosny.  Miejmy na-
dzieję, że konferencja będzie konty-

nuowana, o czym może świadczyć 
nazwa wydarzenia „Pierwsza Kon-
ferencja Przyrodnicza”, bez znacze-
nia pewnie jest również spore za-
interesowanie wśród prelegentów 
wystąpieniem podczas wydarzenia, 
co bardzo dobrze rokuje na przy-
szłość. 

   OPKiS

Zima kolejny raz okazała się ła-
skawa dla finansów gminy Bren-
na. Z zaplanowanych 250 000,00 
zł środków na zimowe utrzymanie, 
wykorzystano do tej pory 87 614,74 
zł czyli ok.35 %. Pamiętać należy 
jednak, że środki te przeznaczone 
są również na zimowe utrzymanie 
dróg w okresie od października 
do grudnia 2016 roku, w związku  
z czym niewykorzystana kwota nie 

może być traktowana jako oszczęd-
ności do rozdysponowania. Urząd 
nie wyklucza jednak przeznacze-
nia części pozostałej kwoty na inne 
zadania związane z utrzymaniem 
dróg np. remonty. 

   Remonty cząstkowe dróg gmin-
nych  rozpoczną się  niezwłocznie, 
jak tylko pozwolą na to warunki at-
mosferyczne. Zakończenie prac pla-
nowane jest na dzień 31 maja 2016 

Co słychać na gminnych drogach? 
roku.

Jak informuje Urząd, w wyniku 
przetargu nieograniczonego na re-
monty cząstkowe dróg gminnych 
na terenie gminy Brenna w 2016 
roku została wybrana Firma „DRO-
GRÓD” Szymon Tetla z siedzibą  
w Ćwiklicach. Wartość zamówienia 
wynosi 170.773,20 zł. brutto. 

  UG Brenna
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Dyżury w punkcie nieodpłatnej 
pomocy prawnej

Informujemy mieszkańców 
Gminy Brenna, że zgodnie z „Pro-
gramem poprawy gospodarki 
wodno-ściekowej na terenach znaj-
dujących się poza Aglomeracją Sko-
czów. Budowa przydomowych bio-
logicznych oczyszczalni ścieków na 
terenie Gminy Brenna”  Gmina przy-
stępuje do realizacji kolejnego eta-
pu programu, w którym przewiduje 
się budowę maksymalnie 50 przy-
domowych oczyszczalni ścieków ze 

złożem biologicznym.
W kwietniu Urząd zamierza 

złożyć wniosek do Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Katowicach 
o dofinansowanie programu, dla-
tego osoby zainteresowane mogą 
składać jeszcze wnioski na rok 2016.

Przypomnijmy, że Dotowanymi 
mogą zostać właściciele nierucho-
mości położonych poza terenem 
Aglomeracji Skoczów tj. obszaru 

przewidzianego do wyposażenia 
w zbiorczy system odprowadzania 
ścieków, a budynek powinien być 
stale użytkowany.

W ramach programu przewidy-
wane jest dofinansowanie do bu-
dowy przydomowych oczyszczalni 
ścieków w wysokości 80% kosztów 
związanych z zakupem i montażem 
oczyszczalni nie więcej niż 9600 
złotych.

W związku z powyższym za-
praszamy osoby zainteresowane 
udziałem w programie do składania 
wniosków jeszcze na rok 2016.

  UG Brenna

Informujemy, że dyżur w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej pełniony 
w Urzędzie Gminy Brenna przypadający na 25.03.2016 r. w Wielki Piątek, 

zostanie odpracowany w następujących terminach:

30.03.2016 (środa) dyżur pełniony 
w godzinach 8:00 -15:00

01.04.2016 (piątek) dyżur pełniony 
w godzinach 8:00 -14:00

06.04.2016 (środa) dyżur pełniony 
w godzinach 8:00 -15:00

    UG Brenna 

Informacje/WydarzeniaInformacje/Wydarzenia

Realizacja programu budowy przydomowych 
oczyszczalni ścieków
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Składam gorące podziękowania za ofiarną i bezinteresowną pomoc przy odbudowie mojego domu  
po pożarze, który wybuchł w noc poprzedzającą Wigilię Bożego Narodzenia. Podziękowania składam 

naszym strażakom z OSP Brenna za profesjonalizm w akcji gaśniczej. Dziękuje moim sąsiadom  
i  przyjaciołom, bliższej i dalszej rodzinie bez których nie udźwignąłbym ciężaru odbudowy domu. 
Dziękuje tym którzy nadal są blisko mnie, służąc radą i pomocą. Dziękuje również jednostkom organi-

zacyjnym gminy Brenna za ofiarowaną mi pomoc i wsparcie finansowe. Podziękowania również kieruję do 
właściciela i pracowników firmy StolPast za pracę przy odbudowaniu części dachowej. Dziękuje ludziom 
dobrej woli, jest Was tak wielu, że nie jestem w stanie wszystkich wymienić z osobna. Dziękuje za pomoc 

zarówno tą finansową, jak i pracę fizyczną. Dziękując życzę Wam, abyście na swojej drodze spotykali 
tylko ludzi o tak wielkim sercu, jak Wy sami.          Piotr Sławiczek

Powiatowy Urząd Pracy w Cie-
szynie w okresie od 01.02.2016 r. 
do 31.12.2016 r. realizuje projekt 
pozakonkursowy pn. „Aktywiza-
cja osób młodych pozostających 
bez pracy w powiecie cieszyńskim 
(II)”, który jest współfinansowany 
ze środków Europejskiego Fundu-
szu Społecznego w ramach Pod-
działania 1.1.1 Programu Opera-
cyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Celem szczegółowym projek-
tu jest zwiększenie możliwości 
zatrudnienia osób młodych do 
29 roku  życia pozostających bez 
pracy w powiecie cieszyńskim,  
w tym w szczególności osób, któ-
re nie uczestniczą w kształceniu 
i szkoleniu – tzw. młodzież NEET.

Projekt skierowany jest do osób 
bezrobotnych, które nie ukończyły 
30 roku życia i są zarejestrowane w 
Powiatowym Urzędzie Pracy w Cie-

Podziękowania

szynie, dla których zgodnie z art. 33 
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o 
promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy został ustalony I lub II 
profil pomocy oraz które nie uczest-
niczą w kształceniu lub szkoleniu.

Wszyscy uczestnicy projektu 
będą obejmowani wsparciem zgod-
nie z ustawą o promocji zatrudnie-
nia i instytucjach rynku pracy, w tym 
identyfikacją stopnia oddalenia od 
rynku pracy, czyli ustaleniem pro-
filu pomocy oraz przygotowaniem 
bądź aktualizacją Indywidualnego 
Planu Działania (IPD) i w konsekwen-
cji realizacją pośrednictwa pracy 
lub poradnictwa zawodowego.

W ramach projektu oprócz wy-
mienionych wyżej usług rynku 
pracy (pośrednictwo pracy i po-
radnictwo zawodowe) realizowa-
ne są następujące formy wsparcia:
-staże,

- przyznawanie jednorazowych 
środków na podjęcie działalności 
gospodarczej,
- szkolenia „ABC Przedsiębiorczo-
ści” dla osób, którym zostaną przy-
znane środki na podjęcie własnej 
działalności gospodarczej,
- szkolenia grupowe,
- bony szkoleniowe,
- bony na zasiedlenie.

Informacje o aktualnie trwają-
cych naborach na ww. formy wspar-
cia w ramach projektu znajdują 
się na stronie internetowej urzędu 
pracy oraz u pracowników Powia-
towego Urzędu Pracy w Cieszynie 
pod numerem telefonu 338514991.

Wartość projektu wynosi   
2 929 902,00 zł, w tym wkład Eu-
ropejskiego Funduszu Społecz-
nego wynosi 2 469 321,40 zł.

  
  UG Brenna

Uwaga projekt!

Apel do właścicieli psów
Apelujemy do wszystkich właści-

cieli psów o należyty ich dozór. Psy 
poruszające się bez właściwej opie-
ki i kontroli właściciela stanowią za-
grożenie dla leśnej zwierzyny, która 
w poszukiwaniu pożywienia pod-
chodzi bliżej siedzib ludzkich. Nie 
tylko duży pies jest niebezpieczny 
dla leśnych zwierząt. Duże zagro-
żenie stanowią także luzem pusz-
czone małe pieski, które kłusując w 
grupie potrafią zagonić, zamęczyć  i 

w konsekwencji zagryźć wyczerpa-
ną zwierzynę. Prosimy o trzymanie 
swoich pupili na smyczach w czasie 
spacerów oraz o nie wypuszczanie 
ich luzem. W lesie bezwzględnie 
zabrania się puszczania psów. Na-
wet niewinny spacer po lesie lub 
polu może zakończyć się zabiciem 
przez naszego pupila, puszczo-
nego „luzem", „żeby się wybiegał", 
innego zwierzęcia i wyrządzenie 
przyrodzie ogromnej szkody. Jeśli 

nawet wypuszczony pies nie zagry-
zie zwierzyny, to i tak ją płoszy, co 
najczęściej prowadzi do poranienia 
uciekającej w panice zwierzyny lub 
może być przyczyną kolizji  z nad-
jeżdżającym pojazdem, a wówczas 
konsekwencje dla obydwu stron 
mogą być tragiczne.

Apelujemy i prosimy po raz ko-
lejny o nie puszczanie psów luzem.

  UG Brenna

Informacje/WydarzeniaInformacje/Wydarzenia Informacje/Wydarzenia
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Przyjdź na staż do fundacji!

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej

Chciałabyś/byś zobaczyć, jak 
wygląda praca w fundacji? Wziąć 
udział w realizacji projektów kultu-
ralnych odbywających się w ramach 
Artystycznego Lata u Kossaków. Je-
żeli nie masz planów wakacyjnych 
przyjdź na staż do fundacji.

Fundacja im. Zofii Kossak zapra-
sza na 6 miesięczny staż w okresie 
od 1 maja 2016 roku do 31 paź-
dziernika 2016 roku w Centrum 
Kultury i Sztuki „Dwór Kossaków”, 
ul. Stary Dwór 4, Górki Wielkie. Staż 
będzie realizowany w ramach pro-
jektu pn. PO-WER – Program Opera-
cyjny Wiedza Edukacja Rozwój” pro-
wadzonego przez Powiatowy Urząd 

Pracy w Cieszynie. Po zakończeniu 
stażu oferujemy pracę na podsta-
wie umowy cywilno-prawnej przez 
okres 3 miesięcy.

Jesteś zdecydowany! Nie zwle-
kaj! Masz czas tylko do połowy 
kwietnia.

Szczegółowych informacji udzie-
lają pracownicy Urzędu Pracy w 
Cieszynie: Pani Joanna Stebel oraz 
Pani Marcelina Sobańska-Szczyrba 
(pok. 22, II piętro), nr telefonu 33 
8514991 w. 118 lub 120.

Poszukiwane:
• pozytywne nastawienie, 
• mile widziane wykształcenie wyż-
sze humanistyczne ( nie wymaga-

ne), 
• znajomość MS Office, 
• osoba bezrobotna do 29 r. ż., 
• dobra organizacja pracy, 
• kreatywność i predyspozycje do 
działań animacyjnych. 

Oczekiwane:
• wsparcie zespołu przy realizacji 
prowadzonych projektów kultural-
nych, 
• udział w wydarzeniach organizo-
wanych w ramach Artystycznego  
Lata u Kossaków, 
• oprowadzanie po wystawie stałej 
i czasowej w Centrum Kultury i 
Sztuki „Dwór Kossaków”, 
• przygotowanie materiałów praso-
wych , informacji na strony www, 
fb. 

Gwarantowane:
• zdobycie doświadczenia z organi-
zacji projektów kulturalnych, 
• samodzielne redagowanie tek-
stów informacyjnych, 
• umiejętność aktualizowania stron 
internetowych, 
• możliwość realizacji własnych 
pomysłów, 
• elastyczny czas pracy, 
• świetna atmosfera pracy, 
• referencje po zakończeniu stażu.

 CKiS Dwór Kossaków 

W dniu 9 marca b.r.  w sali sesyj-
nej Urzędu Gminy w Brennej odbyły 
się Eliminacje Gminne Ogólnopol-
skiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 
pod hasłem "Młodzież zapobiega 
pożarom”. Finał gminny, w którym 
wzięło udział 15 uczniów w katego-
riach: szkoły podstawowe i gimna-
zja został poprzedzony eliminacja-
mi szklonymi. 

Turniej gminny składał się  
z dwóch etapów: części pisemnej 
oraz ustnej. Łączna suma zdoby-
tych punktów zadecydowała o ko-
lejności zajętych miejsc w finale.  

Zdobywcy pierwszych trzech 

miejsc z każdej grupy otrzymali  dy-
plomy i nagrody rzeczowe ufundo-
wane i wręczone przez Wójta Gminy 
Brenna Jerzego Pilch. 

Kolejnym etapem turnieju bę-
dzie powiatowy turniej wiedzy po-
żarniczej, do którego przechodzą  
zwycięzcy z każdej grupy.                                                                             

Pełne wyniki eliminacji gmin-
nych turnieju przedstawiają się 
następująco:  

Grupa I (szkoły podstawowe)
I miejsce – Krzysztof Greń  – 

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Brennej 
Bukowej

II miejsce – Amelia Frączek    – 
Szkoła Podstawowa  Nr 2 w Brennej 
Bukowej

III miejsce – Paulina Gawlas  – 
Szkoła Podstawowa  Nr 1 w Brennej  
Leśnicy

Grupa II (gimnazjum)
I miejsce – Sebastian Madzia –  

Gimnazjum w Górkach Wielkich 
II miejsce – Wiktoria Heller –  

Gimnazjum w Brennej
III miejsce – Dominika Gren –  

Gimnazjum w Brennej    
  Jan Czernicki
  Urząd Gminy

Informacje/WydarzeniaInformacje/Wydarzenia



14Strona 14 Wieści znad Brennicy

W
ie

śc
i z

na
d

 B
re

nn
ic

y
Kultura

Badanie wzroku
W dniu: 06.04.2016r. w Ośrodku Zdrowia ul. Zalesie 3 w Górkach Małych  

w godzinach od 14:00 do 16:00 odbędą się badania wzroku  
oraz pomiar ciśnienia śródgałkowego dla Mieszkańców gminy.

        Zapisy telefonicznie (33)853-91-82
        Koszt badania ostrości wzroku - 5 zł

        Koszt pomiaru ciśnienia śródgałkowego - 10 zł(DODATKOWE)
        Zapisy prowadzone będą do dnia 06.04.2016r.

        Podczas badania istnieje możliwość zapisania się na konsultację
        okulistyczną oraz zamówienia okularów korekcyjnych.

        Badanie przeznaczone jest dla osób dorosłych. (powyżej 16-go roku życia)
 

       Serdecznie zapraszamy

Informacje/WydarzeniaInformacje/Wydarzenia

Koncepcja Krajowego Centrum Aktywnego 
Wypoczynku w Brennej

W ramach trwającej procedury 
planistycznej zmiany Studium uwa-
runkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego Gminy 
Brenna w granicach administracyj-
nych gminy, planuje się wdrożenie 
koncepcji „Krajowego Centrum Ak-
tywnego Wypoczynku wraz z inte-
gracją potencjałów turystycznych 
Brennej i Szczyrku” której ideą jest 
połączenie Brennej i Szczyrku po-
przez górę Kotarz infrastrukturą  
w postaci kompleksowego ośrodka 
turystyki, sportu i aktywnego wy-
poczynku.

Koncepcja zakłada realizację 
centrum turystycznego obejmują-
cego: całoroczną kolej gondolową 
na polanę Kotarz i kolej kanapową 
(Brenna- Stożek), trasy narciarstwa 
zjazdowego z kompleksowym sys-
temem naśnieżania, trasy narciar-
stwa biegowego, całoroczne schro-
nisko turystyczne, trasy rowerowe 
wraz z punktami wypożyczania ro-

werów, dodatkowe atrakcje sporto-
wo- rekreacyjne, obiekty gastrono-
miczne, punkty usługowe, ścieżki, 
ciągi piesze, parkingi.

Zakres koncepcji Krajowego 
Centrum Aktywnego Wypoczyn-
ku opiera się również na realizacji  
w rejonie masywu Kotarz zintegro-
wanego systemu energetycznego  
w oparciu o odnawialne źródła 

energii. 
W chwili obecnej trwają prace 

nad ustaleniem optymalnej loka-
lizacji planowanej infrastruktury 
z uwzględnieniem najlepszego 
wariantu  z punktu widzenia tech-
nicznego oraz kwestii związanych  
z ochroną środowiska. 

  UG Brenna
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Śląskie legendy dla dzieci u Kossaków
18 marca w Dworze Kossaków 

ruszył cykl przedstawień teatral-
nych dla najmłodszych „bajkowy 
Dwór Kossaków”. Raz w miesiącu  
w piątkowe popołudnie dzieci będą 
spotykać się z aktorami grupy te-
atralnej "Bajkowe Skarbki Śląska" 
z Rybnika / Zwonowic., przedsta-
wiającymi śląskie legendy. Za nami 
inscenizacja „W gospodarstwie 

cioci Wandy”, a już za niedługo, bo  
w kwietniu artyści zobrazują, chyba 
najbardziej znaną śląską opowieść 
o Skarbniku – dobrym duchu kopal-
ni. Każde przedstawienie nie kończy 
się wraz z opuszczeniem kurtyny. 
Aktorzy dla naszych najmłodszych 
przygotowują lekcje teatralne. W lu-
tym mali widzowie poznali pacynki 
– lalki wykorzystywane w przedsta-

wieniach dla dzieci. Co przygotują 
artyści po kolejnym przedstawie-
niu? To niespodzianka. Serdecznie 
zapraszamy dzieci wraz z rodzicami 
do Dworu Kossaków 15 kwietnia  
o godzinie 16:00 na przedstawienie 
„O Skarbniku z głębokiej kopalni”. 

   OPKiS
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Program „Dom Kultury +”

Ośrodek Promocji, Kultury  
i Sportu Gminy Brenna został be-
neficjantem programu „Dom Kul-
tury +”, którego organizatorem jest 
Narodowe Centrum Kultury. Celem 
działań podejmowanych w ramach 
programu jest poszerzenie dostępu 

do kultury, stworzenie warunków 
sprzyjających rozwojowi współpra-
cy, komunikacji, pobudzenie aktyw-
ności obywatelskiej w przestrzeni 
kultury, wykreowanie warunków 
sprzyjających nowoczesnej eduka-
cji kulturalnej i artystycznej. Zamie-

rzeniem projektu jest aktywizacja 
słabo zaangażowanych grup spo-
łecznych i włączenie ich do działa-
nia poprzez rozwijanie współpracy 
międzypokoleniowej, integrowanie 
lokalnej społeczności i aktywne 
współdziałanie, a nie tylko współo-
becność.

W marcu 2016 roku w Brennej 
rozpoczęto realizację pierwszej 
części zadania, w ramach którego 
przeprowadzona zostanie diagnoza 
identyfikująca zasoby i samodziel-
ne inicjatywy mieszkańców. Na po-
czątek wśród mieszkańców gminy 
Brennej rozprowadzone zostaną 
ankiety, przeprowadzimy wywiady, 
zorganizujemy również warsztaty 
dla gimnazjalistów oraz dla senio-
rów. Bardzo prosimy mieszkańców 
Brennej o zaangażowanie się w te 
działania, są one bardzo ważne do 
postawienia diagnozy potrzeb na-
szego społeczeństwa. Dadzą one 
odpowiedź na pytanie: jakich wy-
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KulturaKultura

darzeń kulturalnych mieszkańcy na-
szej gminy oczekują? Wyniki badań 
zostaną opublikowane na łamach 
gazetki lokalnej „Wieści znad Bren-
nicy” oraz na stronie internetowej 
gminy Brenna (www.brenna.org.pl).

Kolejnym etapem realizacji za-

dania będzie zgłoszenie przez 
mieszkańców pomysłów na działa-
nia kulturalne, z których specjalnie 
powołana komisja konkursowa wy-
łoni najciekawsze. Pierwsza część 
zadania realizowana będzie do 15 
czerwca 2016 roku. Drugi etap bę-

dzie polegać na realizacji wybra-
nych inicjatyw mieszkańców gminy 
Brennej. 

   OPKiS
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Warsztaty bębniarskie

KulturaKultura Kultura

W marcu chłopcy ćwiczący pod 
okiem Andrzeja Żydka w sekcji in-
strumentalnej – bębniarskiej, dzia-
łającej w ramach Bazy Talentów, 
uczestniczyli w wyjątkowych warsz-
tatach w Strumieniu. Prowadzący-
mi zajęcia byli Mistrz Mansa Camio  
z rodziną czyli synami Abdoulaye  
i Moricire oraz z córką Sitan. Uczest-
nicy mieli okazję poznać korzenie 
gry na bębnach djembe i dun-dun, 
oraz pieśni etniczne z plemienia 
Malinke w wiosce Baro w środkowo 
wschodniej Gwinei (region Gbe-
redou).  Mansa Camio Camara jest 
szamanem i największym mistrzem 
tradycyjnego wiejskiego stylu gry 

na djembe i bębnach dun-dun. Gra 
na nich od 4 roku życia. Jego celem 
jest zachowanie a także szerzenie 
tradycyjnej kultury ludu Malinke. 
Od 1994 roku regularnie jeździ do 
Europy, gdzie naucza i koncertuje. 
Jest założycielem rodzinnej gru-
py bębniarskiej Sofoli, która gra 
na miejscowych uroczystościach,  
a także na europejskich festiwalach 
muzyki świata. 

Dwugodzinna lekcja uczniom 
góreckiej sekcji bardzo się podo-
bała. Jak stwierdził jeden z nich, 
Kuba: „Było super. Te dwie godziny 
minęły jak dwie minuty”. Nudno  
z pewnością nie było. Uczestnicy nie 

tylko mogli spróbować swoich bęb-
niarskich umiejętności, a także po-
ćwiczyć oryginalne tańce i nauczyć 
się kilka zwrotów w egzotycznym 
języku prowadzących warsztaty. 
Miejmy nadzieję, że uczestnictwo  
w tym niezwykłym spotkaniu zapro-
centuje nie tylko umiejętnościami, 
ale także zapałem do aktywnego 
brania udziału w cotygodniowych 
zajęciach odbywających się w Gór-
kach Wielkich. 

   OPKiS
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Zabytki gminy Brenna cz. 9 – Krzyż Pokutny

KulturaKultura

Wiele jest w Brennej i Górkach 
przydrożnych kapliczek i krzyży, 
które mogą świadczyć o wierze na-
szych przodków, ich przekonaniach 
religijnych. Wśród nich jest jeden 
niezwykły, zasługujący na szczegól-
ną uwagę. Schowany na skraju lasu 
znajduje się Krzyż Pokutny, najstar-
szy zabytek w Brennej. Jest to nie-
wielkich rozmiarów kamienna bryła 
z wyrytą inskrypcją, którą obecnie 
trudno rozszyfrować. Jedynie rok 
widniejący na krzyżu nie budzi wąt-
pliwości, liczba 1696 prowadzi nas 
do odległych czasów, kiedy to zo-
stał postawiony na zboczu Łazka. 
Jaka była historia jego powstania? 
Nikt jednoznacznie nie może tego 
stwierdzić, niewiele można znaleźć 
informacji w opracowaniach. Nie 
funkcjonuje też w zbiorowej pamię-
ci mieszkańców, zaledwie garstka 
ludzi mieszkających w okolicach 
krzyża podaje lakoniczną informa-
cje o bójce górali, w miejscu któ-
rej miał stanąć krzyż. W „Zielonej 
książce Beskidzkiej 5” napisano o 
nim, iż „Według podań, krzyż posta-
wiono w miejscu, gdzie popełniono 
zbrodnię, a jej motywem była mi-
łość dwóch górali do pięknej mło-
dej góralki". 

Natomiast według ludowego 
przekazu, znanego kilku okolicz-
nym mieszkańcom, zbrodni miano 
dokonać kopaczką w czasie są-
siedzkiej sprzeczki, gdy dwóch go-
spodarzy próbowało zmienić kory-
to potoku okresowego, by woda nie 
niszczyła ich pola, a pole sąsiada. 
Symbol takiego narzędzia miał się 
znajdować wyryty na krzyżu u góry 
nad napisem. Podobny znak istnie-
je, ale jest słabo widoczny i może 
mieć wiele interpretacji. 

Wiemy natomiast, że praktyka 
stawiania krzyży pokutnych była 
powszechna. Stawiano je w miej-
scach popełnionych morderstw. 
Były oznaką zadośćuczynienia, 
pokuty. Stawiano je ku pamięci  
i przestrodze innych mieszkańców, 
a także potomnych. Były proste, su-
rowe z wyrytą informacją dotyczącą 

winy.  Zwyczaj ten nie jest swoisty 
dla terenów Polski. Krzyże pokut-
ne można znaleźć na terenie całej 
Europy, od Włoch, aż po Skandy-
nawię. W Europie istnieje ich około 
7000 krzyży, w tym na terenie Polski 
około 600. W większości datuje się 
je na czasy średniowieczne. Do XIV 
wieku stawiano krzyże bez rytów, 
odznaczające się prostotą. 100, 200 
lat później zaczęto na nich, w for-
mie symbolu, zaznaczać narzędzie 
zbrodni, przy pomocy których do-
konano zabójstwa. Były to kusze, 
noże, miecze, widły, włócznie, kosy, 
sierpy, rewolwery i toporki. Na 
breńskim krzyżu ma widnieć sym-
bol kopaczki. Jednak nie zawsze 
wyryty symbol sugerował narzędzie 
zbrodni, czasem stanowił atrybut 
wykonywanego przez zbrodnia-
rza zawodu. Krzyże wykonywano 
z miejscowego surowca, kamienia, 
który „był pod ręką”. Czasem był to 
piaskowiec, innym razem granit. 

W bliskim naszym sąsiedztwie, 
w Pruchnej, również znaleźć moż-
na krzyż pokutny, o którym moż-
na dowiedzieć się znacznie więcej,  

a to za sprawą czytelnej inskrypcji.  
Na krzyżu  widnieje napis po sta-
roczesku: „Letha 1645 dnia 25 Fe.P: 
Jana Czerwenki obywatele mesta 
Cieszyna natis gehowlostni syn od-
lechtomy slnich towazyszuw swich 
zamordowan gest na tomto mistie 
gehozto dusi P[anie]. B[oże]. racz 
milostiw byti AMEN” co tłumaczy 
się:

„Roku 1645, dnia 25 lutego, zo-
stał na tym miejscu przez lekko-
myślnych towarzyszy syn pana Jana 
Czerwenki, obywatela starego Cie-
szyna zamordowany. Boże bądź mi-
łościw duszy jego. AMEN”.

Na breńskim krzyżu, poza datą  
i symbolem, przez niektórych uzna-
wanym za znak kopaczki, znajduje 
się tekst, którego do dzisiaj nikomu 
nie udało się rozszyfrować. Odczy-
tanie tej inskrypcji z pewnością 
wyjaśniłoby prawdziwy powód po-
stawienia tego kamiennego krzyża, 
być może zbieżny z podawanym  
z pokolenia na pokolenie przeka-
zem ustnym. Kto wie, może kiedyś 
uda się rozwikłać tajemnicę, którą 
już od 320 lat skrywa ten niewielki 
kamienny pomnik. 

  Dorota Greń
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Biblioteczne spotkania
Podczas ferii w bibliotece od-

były się zajęcia w ramach projektu 
„Czytam sobie w bibliotece”, czy-
li programu wspierającego naukę 
czytania dla dzieci w wieku 5-7 lat 
i promującego książki ułatwiające 
czytanie z bardzo dużą czcionką  
i wyrazami do czytania sylabiczne-
go. Tematyka książek była różno-
rodna, począwszy od Białej Damy, 
która straszyła w zamku, po wypra-
wę na Antarktydę i szukanie skar-
bu. Dzieciom podobały się te opo-
wiadania, szczególnie, że mogły je 
same przeczytać. Zabawy nawią-
zujące do zagadnień poruszanych 
w książkach zintegrowały dzieci, 
uczyły wzajemnego zaufania i pole-
gania na innych. Uczestnicy warsz-
tatów otrzymali pamiątkowe dy-
plomy „Czytam sobie w bibliotece” 
oraz drobne upominki. Zachęcamy 
do obejrzenia zdjęć na naszej stro-
nie internetowej www.biblioteka.
brenna.org.pl.

Biblioteka w Brennej cyklicz-

nie odwiedza Przedszkole nr 1  
w Brennej. W ramach „Czytania na 
Dywanie” w marcu przedszkolaki 
wysłuchały dwóch opowiadań pt. 
„Księżniczka Lena i jej chomik” oraz 
„Zbuntowany bałwanek”. Pierwsze 
opowiadanie pozwoliło dzieciom 
pokonać nocne lęki dzięki sym-
patycznym chomikom. Choć były 
one przyczyną licznych kłopotów 
w zamku, stały się wielką radością 
księżniczki. W drugim opowiadaniu 
zima uśpiła za pomocą eliksiru wio-
snę, widząc jednak cierpienia pta-
ków i innych zwierząt Zbuntowany 
Bałwanek mimo że sam się roztopił, 
miał odwagę sprzeciwić się zimie. 
Bajeczek wysłuchało ok. 60 osób. 
Dziękujemy za miłą współpracę  
z przedszkolem.

W Bibliotece Miejskiej w Cie-
szynie 7 kwietnia odbędzie się 
uroczystość wręczenia dyplomów  
i nagród w konkursie na najlepszych 
czytelników powiatu cieszyńskiego.  
Z biblioteki w Brennej najlepszym 

czytelnikiem roku 2015 został Jan 
Gańczarczyk (w młodszej kategorii 
wiekowej) i Kacper Rakowski-Le-
wandowski (w starszej grupie wie-
kowej) oraz z biblioteki w Górkach 
Małych Jakub Urbanowicz (grupa 
młodsza) i Wiktoria Stekla (grupa 
starsza). Zwycięzcom serdecznie 
gratulujemy, zachęcamy do dalsze-
go czytania i odwiedzania bibliote-
ki.

28 kwietnia zapraszamy na spo-
tkanie z Ciekawskim Georgem zna-
nym z serii książek i bajek na kanale 
MiniMini. Będą to warsztaty lite-
racko-plastyczne dla dzieci przed-
szkolnych i wczesnoszkolnych. Za-
praszamy do biblioteki w Górkach 
Małych na godz. 8.30 oraz do bi-
blioteki w Brennej na godz. 10.15. 
Do zobaczenia!

  Biblioteka

EdukacjaEdukacja Edukacja
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Biblioteka poleca

O książce Zofii Kossak 

Polecamy nowości z naszego re-
gionu:

„Grzyby Cieszyna” – P. Chachu-
ła i in. Pozycja ta przybliża świat 
grzybów – ponad 400 gatunków, 
jakie oferują cieszyńskie lasy i łąki, 
m.in. grzyby o zapachu kiszonych 
ogórków, anyżu czy rzodkiewki 
oraz takie okazy, które wydzielają 
krople potu czy krwawiące po zra-
nieniu. Sprawdź i zobacz sam!

„Starka, starzik wykłodali” – 
A. Folterova, M. Guz. To zbiór opo-
wiadań, które kiedyś snuli starka i 
starzik, a obecnie zostały one spi-
sane i wydane w niniejszym tomie. 
Posłuchaj legend, poznaj swoje 
korzenie, ocal je przed zapomnie-
niem.

„Pod jednym dachem”, „Na 
piasku zapisana” – R. Moczała. Re-
nata Moczała w swoim dorobku li-

terackim ma ponad sto opowiadań, 
jest też autorką wielu wierszy. Dru-
kiem ukazał się zbiór opowiadań 
„Pod jednym dachem” oraz tomiki 

„Na piasku zapisana” zawierają-
ce wiersze o miłości, a także „Taniec 
wokół światła” – 

wiersze o tematyce refleksyjno-
filozoficznej. Zachęcamy do czyta-
nia.

  Biblioteka

Fundacja im. Zofii Kossak poleca 
najnowszą publikację o Zofii Kossak 
autorstwa Bogumiły Bittner-Burkot 
oraz Anny Fenby Taylor. Autorki 
mają nadzieję, że wraz z wcześniej-
szymi publikacjami, posłuży ona 
głębszemu poznaniu ideałów, któ-
rymi Zofia Kossak kierowała się w 
życiu. Opracowanie zawiera niepu-
blikowany dotąd rysunek autorstwa 
Zofii Kossak, zrekonstruowany plan 
góreckiego dworu z czasów, kiedy 
mieszkała w nim rodzina Kossaków, 
fotografie z archiwum rodzinnego 
oraz drzewo genealogiczne rodu.

…W 1911 roku rodzina zamiesz-
kała w Skowródkach, koło Starokon-
stantynowa, dzierżawiąc parę no-
wosielickich folwarków, należących 
do hrabiego Józefa Potockiego. Tam 

„w cienistym dworze, położonym na 
spadku wysokiego wzgórza”, nad 
rzeką Ikwą, kilkadziesiąt kilometrów 
na południe od rezydencji Potockich 
w Antoninach rozpoczął się kolejny 
etap życia Kossaków.

Zachowane do dzisiaj fotografie 
z tego okresu uchwyciły Zofię jako 
urodziwą pannę o ciemnych, gładko 
zaczesanych włosach, dosiadającą 
ukochanego konia Kruczka, na polo-
waniu, w gronie eleganckich pań i ró-
wieśnic, na tle „pięknej jak marzenie” 
bujnej przyrody kresowej. W liście z 
1964 roku do syna Witolda, wracała 
myślami do tamtych czasów pisząc: 
„Będąc w waszym wieku uprawiałam 
wszystkie dostępne wówczas sporty 
(koń, wiosłowanie, żagiel, tenis, nar-
ty)”…

fragment rozdziału: Spotkanie  
z Wołyniem

Wydawca: KOSS sp. z o.o., ul. Sta-
ry Dwór 14, 43-436 Górki Wielkie

Książkę można kupić w Księgarni 
pod Globusem, ul. Długa 1 w Krako-
wie lub w Schronisku Koss, ul. Stary 
Dwór 14 w Górkach Wielkich.

EdukacjaEdukacja
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Wójt Gminy Brenna informuje, 
iż realizatorem rządowego programu 

„Rodzina 500 plus” będzie Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Brennej

Jak już wcześniej informowali-
śmy Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Brennej w partnerstwie  
z Powiatowym Centrum Pomocy 
Rodzinie w Cieszynie oraz wszystki-
mi Gminami powiatu cieszyńskiego 
realizuje projekt pozakonkursowy 
pn. „Aktywny powiat cieszyński- 
program aktywizacji społeczno-za-
wodowej w obszarze pomocy spo-
łecznej”. Jest on współfinansowany 
ze środków Europejskiego Fundu-
szu Społecznego w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 
2014-2020. Projekt skierowany jest 
do osób z orzeczonym stopniem 
niepełnosprawności oraz osób lub 
rodzin zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym. 

Wnioski o ustalenia prawa do 
świadczenia wychowawczego są 
wydawane od 16 marca br.  w Gmin-
nym Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Brennej, ul. Leśnica 8 (budynek 
Ośrodka Zdrowia, wejście z tyłu 
budynku,  I piętro) w godz. 8.00 do 
14.00  oraz możliwe do pobrania ze 
strony internetowej www.brenna.
org.pl wraz ze wzorem wypełnienia 
wniosku.

Wnioski o ustalenia prawa do 
świadczenia wychowawczego 
będą przyjmowane od 1 kwietnia 
br. w godz. 7.15 do 14.00 w Gmin-

Realizację projektu rozpoczęli-
śmy w styczniu br. od akcji promo-
cyjnej realizowanej na terenie na-
szej gminy a następnie prowadzona 
była akcja rekrutacyjna. Do udziału 
w projekcje zgłosiło się 35 osób, 
wszyscy wzięli  udział w grupowych 
spotkaniach z doradcą zawodo-
wym, który określił motywację, pre-
dyspozycje oraz możliwość udziału 
tych osób w projekcie. Zakwalifiko-
wano 23 osoby- 13 kobiet i 10 męż-
czyzn, zostały one ponownie  skie-
rowane na indywidualne spotkanie  
z doradcą zawodowym, który wraz 
z pracownikami socjalnymi opraco-
wał dla każdego uczestnika  indywi-
dualną ścieżkę reintegracji. Wszy-
scy uczestnicy projektu wezmą 
udział w szkoleniach miękkich oraz 

warsztatach z zakresu doradztwa 
zawodowego. Organizowane będą 
również: warsztaty z zakresu opie-
ki nad osobami starszymi i niepeł-
nosprawnymi, warsztaty z zakresu 
obsługi komputera, indywidualne 
spotkania z  psychologiem, warsz-
taty z zakresu prowadzenia własnej 
działalności gospodarczej. 

Szczegółowych informacji doty-
czących realizacji projektu udziela-
ją pracownicy socjalni w siedzibie 
Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Brennej, ul. Leśnica 8, po-
kój 10, nr telefonu 33 8536 459. 

   GOPS

Projekt  pozakonkursowy pn. „Aktywny powiat cieszyński – program aktywizacji społeczno – zawodowej w obszarze 
pomocy społecznej” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.6 

nym Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Brennej, ul. Leśnica 8. W celu 
usprawnienia systemu przyjmowa-
nia wniosków, codziennie od godz. 
7.15 będą wydawane „numerki”, 
organizujące liczbę osób składają-
cych wnioski w danym dniu.

Jeśli wniosek zostanie złożo-
ny od 1 kwietnia br. do 1 lipca br. 
włącznie, wówczas świadczenie bę-
dzie wypłacone z wyrównaniem od 
1 kwietnia 2016 roku. Jeśli wniosek 
zostanie złożony po 1 lipca 2016 r. 
to świadczenie wychowawcze zo-
stanie przyznane od miesiąca zło-

żenia wniosku bez wyrównania za 
poprzednie miesiące.

W celu sprawniejszego i szyb-
szego załatwienia sprawy prosimy 
zabrać ze sobą: dokument potwier-
dzający tożsamość osoby wniosku-
jącej oraz  akty urodzenia dzieci, 
orzeczenie o niepełnosprawności 
(w przypadku dziecka niepełno-
sprawnego).

W przypadku ubiegania się 
o świadczenie wychowawcze na 
pierwsze dziecko świadczenie uza-
leżnione jest od dochodu (kryte-
rium 800,00 zł na członka rodziny 

Aktywny powiat cieszyński
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lub 1200,00 zł jeżeli członkiem ro-
dziny jest dziecko niepełnospraw-
ne) - brane będą pod uwagę docho-
dy wszystkich członków rodziny za 
rok 2014 z uwzględnieniem zmian 
w zakresie utraty i uzyskania do-
chodu, które nastąpiły od 2014 roku 
do chwili złożenia wniosku o świad-

czenie wychowawcze.
Dla sprawnej realizacji progra-

mu oraz Państwa wygody przypo-
minamy o założeniu rachunku ban-
kowego w celu wypłaty świadczeń 
wychowawczych.

Bliższe informacje można uzy-
skać: GOPS Brenna, tel. 33 855 12 61 

wew. 115, pon. 8.00-16.00, wt-czw 
8.00-15.00, pt. 8.00-14.00, strona 
internetowa: www.brenna.org.pl/
strefa mieszkańca/jednostki orga-
nizacyjne/gminny ośrodek pomocy 
społecznej

   GOPS

Reklama w miesięczniku  
„Wieści znad Brennicy”

1/8 strony – 50zł netto, ¼ strony – 100 zł netto,

½ strony – 200 zł netto, 1 strona – 400zł netto

+ 200zł za kolor bez względu na wymiar reklamy

10gr/szt. netto – wkładki, ulotki do gazety

REKLAMA REKLAMA REKLAMA

GOPSGOPS
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„Jak ryba w wodzie”
Zgodnie z wieloletnią tradycją  

uczniowie klas trzecich SP nr 2 w 
Brennej zakończyli naukę pływania 
na basenie w Skoczowie. Zajęcia  
odbywały się pod okiem instrukto-
rów ze szkółki „Swimsport”.

Wszyscy uczniowie świetnie 
opanowali różne style pływania, a 

co najważniejsze,  czują się w wo-
dzie bezpiecznie. Uczniowie są 
zachwyceni  tymi zajęciami, do-
starczyły one wiele radości, a umie-
jętności pływania  przydadzą się  do 
końca życia. 

Niewiele szkół może pochwalić 
się tak systematycznie realizowa-

nym projektem, dlatego dziękuje-
my Radzie Rodziców za finansowa-
nie  tej formy aktywności.

                                                                                                                         
 Halina Byrtek, 
 Marta Myczka

SportSport
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I Turniej Koszykówki w ZSP Górki Wielkie

SportSport

Dokładnie tydzień przed Świę-
tami Wielkanocnymi w Górkach 
Wielkich, na dobrze wszystkim zna-
nej Hali Sportowej Zespołu Szkół 
Publicznych, odbył się Turniej Ko-
szykówki. Do wspólnych rozgrywek 
przystąpiły cztery drużyny, które 
systemem „każdy z każdym” roze-
grały w sumie sześć spotkań. Kapi-
tanowie zespołów zadecydowali, że 
spotkania potrwają 2 x 15 minut. 
Pierwsze dwa spotkania turnieju 
pokazały, które drużyny między 

sobą, w bezpośrednim pojedynku, 
rozstrzygną kwestię zwycięstwa. 
Przewidywania dotyczące takie-
go właśnie przebiegu turnieju się 
sprawdziły, ponieważ zwycięzcą 
zmagań okazała się drużyna Lon-
dzin Team, która wygrała wszystkie 
swoje mecze, w tym najważniejszy 
z Lipowa Warriors, a więc najgroź-
niejszą drużyną spośród pozosta-
łych trzech. Trzecie miejsce roz-
strzygnęło się pomiędzy drużynami 
Gangu Dzikich Wieprzy, a Dzikami  

i Loszką. Ostatecznie lepsza okazała 
się drużyna z dłuższą nazwą.

 

Klasyfikacja końcowa:
 1. Londzin Team
 2. Lipowa Warriors
 3. Gang Dzikich Wieprzy
 4. Dziki i Loszka

  Krzysztof Gawlas
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SportSport

Górska Pętla UBS 12:12
Weekend 5-6 marca 2016 r.  

w Brennej miał charakter biegowy, 
ponieważ z całej Polski, ale nie tyl-
ko, przyjechali zawodnicy i zawod-
niczki, żeby zmierzyć się z niełatwą 
trasą 3. Górskie Pętli UBS 12:12. Za-
wody o niespotykanym charakterze 
cieszą się coraz większą popularno-
ścią wśród biegaczy. 

Warto przypomnieć, że głów-
nym założeniem biegu jest co roku 
pokonanie jak największej ilości 
wyznaczonej, 16 km pętli w czasie 
12 godzin. 

Uczestnicy startowali w 2-oso-
bowych zespołach męskich, żeń-
skich bądź mieszanych, tzw. mixach 
oraz indywidualnie. Kapryśna aura 
z pewnością utrudniała rywaliza-
cję. Trasa obfitowała w dużą ilość 
kałuży, błoto oraz grząski śnieg, co 
jednak nie przeszkodziło w prze-
prowadzeniu zawodów. Nie od 
dzisiaj wiadomo, że biegacze to 
bardzo zdeterminowani i zawzięci 
ludzie, którzy pogodą nie zwykli się 
przejmować, co można zobaczyć 
po osiąganych wynikach. W kate-
gorii drużyn męskich szans nie dał 
duet  Wojciech Probst – Krzysztof 
Studnicki. Panowie pokonali łącz-
nie 8 pętli i tym samym zwyciężyli 
w swojej kategorii. Wśród drużyn 
kobiecych triumfowały Katarzyna 
Bienioszek - Edyta Rutkowska 

(6 pętli) zaś w mixie Krzysztof 
Biesiekierski – Marta Barcewicz (6 
pętli). Mateusz Talanda po poko-
naniu 5 pętli okazał się najlepszy 
spośród mężczyzn indywidualnie, 
zaś wśród kobiet Joanna Rumińska-
Pietrzyk (4 pętle).

  Krzysztof Gawlas
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SportSport

Nasi pobiegli we Francji - Fleurbaix j’y cours
W ramach współpracy partner-

skiej Gminy Brenna z francuskim 
Fleurbaix siedmioosobowa grupa 

naszych biegaczy udała się na im-
prezę biegową, organizowaną we 
wspomnianej miejscowości, z kolei 

w sierpniu do Brennej na 4. Breń-
skie Kierpce przyjedzie „ekipa” fran-
cuskich biegaczy.

Nasi reprezentanci wystartowa-
li w biegu ulicznym na dystansie 
10 km oraz w półmaratonie, czy-
li rywalizacji na 21 km 97,5 metra.  
Z dobrej strony na obczyźnie po-
kazał się wracający do szybkiego 
biegania po kontuzji Tomasz Kawik, 
który w stawce 1540 biegaczy z cza-
sem 00:34:24 uplasował się na 23 
miejscu w klasyfikacji generalnej. 
Swoją kategorię wiekową wygrała 
Agnieszka Greń, która „wykręciła” 
00:44:38, po raz kolejny pozytywnie 
zaskakując siebie oraz trenera. Re-
prezentantka UKS Brenna-Górki co 
jakiś czas święci triumfy, tym razem 
świetnie wystartowała we Francji.  
Z dystansem półmaratonu z do-
brym skutkiem zmierzyli się Tomasz 
Dybczyński i Błażej Mendrek, którzy 
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uzyskując odpowiednio 01:21:13 
oraz 01:22:46 ustanowili swoje re-
kordy życiowe. Wśród kobiet 4 miej-
sce w klasyfikacji generalnej zajęła 
Jadwiga Dybczyńska, która linię 
mety minęła z czasem 01:30:52. 

Wartym odnotowania jest, że 
w rywalizacji na obu dystansach 
wystartowało blisko 3200 uczest-
ników, co z uwagi na fakt braku 
pamiątkowych medali na mecie 
czy chociażby nagród finansowych  
w klasyfikacji generalnej, jest wyni-
kiem wręcz fenomenalnym i świad-
czy chociażby o tym, że we Francji  
w biegach startuje się przede 
wszystkim dla czystej idei, a nie 
zawartości pakietu startowego,  
z czym w Polsce bywa różnie. Nie 
stanowi też problemu wyłączenie 
z ruchu dróg, którymi wiedzie tra-
sa biegu, ponieważ dzień imprezy 
jest dla wszystkich lokalnym spor-
towym świętem, które angażuje 
przy organizacji wszystkich, nawet 
niebiegających i to jest zjawiskiem 
wartym naśladowania w Polsce.

  Krzysztof Gawlas
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Miesięcznik „Wieści znad Brennicy” można nabyć w  Informacji Turystycznej (ul. Wyzwolenia 77, Brenna, a  także 
w: Delikatesach Centrum (Górki), sklepie z nasionami p. K. Holeksy (Górki), Kiosku „Trafika” (Górki), Sklepie GS na Buczu (Górki), 
Sklepie GS w  Szpotawicach (Górki), Sklepie „Lewiatan” (Brenna Skrzyżowanie), Sklepie GS Brenna Skrzyżowanie, 
W  Delikatesach p. Bocka (Brenna Spalona), Sklepie GS Brenna Pinkas, Sklepie GS Brenna Leśnica, Sklepie p. Dadok 
(Brenna Leśnica), FH Renata Łysek (Brenna Leśnica), Kiosku z  prasą – p. J. Ćwierzyk, (Brenna Centrum) „Toto Lotku” –  
p. J. Madzi, (Brenna Centrum) Kiosku p. Cz. Grenia (Brenna Bukowa), Sklepie „Kaprys” ul. Jawornik (Brenna), Delikatesach 
Centrum (Brenna Lachy), Stacja paliw (Górki Wielkie), Delikatesy Centrum Sojka, Gminnej Bibliotece Publicznej (Urząd Gminy, 
II p.). Sklepy, kioski, pensjonaty itp. lokale, chcące również kolportować „Wieści”, proszone są o kontakt z redakcją.

ISSN 1895-670X
Redakcja: Dorota Greń, Katarzyna Macura, Aneta Mędrek, Łukasz Muschiol, Krzysztof Gawlas.
Stali Współpracownicy: Wojtek Grajewski, UG Brenna i Gminna Biblioteka Publiczna. 
Wydawca: Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna
43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 77, tel: (33) 85 365 50, e-mail: opkis@brenna.org.pl 
Nakład: 600 egz. 
Korekta: Dorota Greń, Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów i opracowań nadesłanych tekstów.
Skład: Łukasz Muschiol 
Oddan do druku: 25.01.16 r.
Druk: Remi-B, 43-382 Bielsko-Biała, ul. Strażacka 35

Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej
43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 34
tel. 33 853 62 85, kom. 504 039 392
e-mail: zbgk@brenna.org.pl

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

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

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

Biblioteki:
43-438 Brenna ul. Wyzwolenia 77, tel. 33 853 63 59
43-436 Górki W. ul. Zalesie 3, tel. 33 853 91 86
www.biblioteka.brenna.org.pl 
e-mail: bibl.brenna@wp.pl, bibl.gorki@vp.pl

Wójt Gminy Brenna - Jerzy Pilch
W celu umówienia się na spotkanie prosimy o kontakt 
z sekretariatem: tel. 33 853 62 22, tel. 33 853-65-48 
fax: 33 853 63 70, e-mail: poczta@brenna.org.pl
 
Zastępca Wójta Gminy Brenna oraz Sekretarz 
Gminy Brenna - Krzysztof Majeran 
tel. (33) 8536222 w. 103 lub (33) 8536350
e-mail: sekretarz@brenna.org.pl

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

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

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

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

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

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

Ochotnicza Straż Pożarna:
43-438 Brenna ul. Wyzwolenia 75, tel. 33 853 65 85
43-438 Brenna ul. Leśnica 134, tel. 33 853 63 00
43-436 Górki Wielkie ul. Breńska 2, tel. 33 853 93 12

Ośrodek Zdrowia
43-438 Brenna ul. Leśnica 8, tel. 33 853 63 11
43-436 Górki Wielkie ul. Zalesie 3, tel. 33 8539182

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

Apteki
43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 34a, tel. 33 8169 736
43-438 Brenna ul. Wyzwolenia 77, tel. 33 853 64 64
43-436 Górki Wielkie ul. Zalesie 3, tel. 33 853 92 05
43-436 Górki Wielkie ul. Breńska 2 tel. 33 858 71 19 

Ważne i przydatne numery telefonów

Wieści znad Brennicy
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Wkrótce w Gminie BrennaWkrótce w Gminie Brenna

01.05.16 r. (nd.) - Śląska Majówka
Brenna Centrum - Park Turystyki, wystąpi m.in. Teresa Werner

01.05.16 r. (nd.) - I Wieczór Muzyczny na Leśnicy 
Brenna Leśnica - Kościół Parafialny

03.05.16 r. (wt.) - Góralska Majówka 
Brenna Centrum - Park Turystyki,  
wystąpią: Zbójnicy Band, Mała Brenna, 
Mali Mogilanie, Maliniorze oraz Bukoń

07.05.16 r. (sb.) - Redyk na Buczu
Górki Wielkie - Koliba 

15.05.16 r. (nd.) - Wiosenne Smażenie Wajeśnicy
Brenna Leśnica - Agroturystyka „U Gazdy”

22.05.16 r. (nd.) - Ogólnopolska Akcja „Polska Biega” 
Brenna - Park Turystyki

26.05.16 r. (czw.) - Festyn Muzyczny
Brenna Centrum - Park Turystyki

29.05.16 r. (nd.) - Piracki Dzień Dziecka
Brenna Centrum - Park Turystyki

Kalendarz imprez - maj 2016:

Więcej na: www.brenna.org.pl
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Wkrótce w Gminie BrennaWkrótce w Gminie Brenna



Eliminacje Gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 
pod hasłem "Młodzież zapobiega pożarom”


