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Drodzy Czytelnicy!

Dość późno się na łamach „Wie-
ści” spotykamy w Nowym Roku, ale 
ten okres zawsze wiąże się z ko-
niecznością pokonania pewnych 
formalności. Jednak już jesteśmy! 

W dodatku, jak pewnie zauważy-
cie, przeglądając gazetę, trochę 
odmienieni. Mamy nadzieję, że de-
likatna korekta szaty graficznej 
przypadnie Wam do gustu. 

A co w tym pierwszym w 2021 r. 
numerze? Na pewno podsumowa-

nia. A oprócz tego o tym, jak dzia-
łaliśmy podczas kwarantannowych 
ferii zimowych, oraz o wielkim bu-
mie na narciarstwo biegowe i ski-
turowe. Miłej lektury!

  Anna Musioł
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Mamy po raz kolejny okazję, aby 
spotkać się na łamach „Wieści” 
wspólnie rozpoczynając zapisywa-
nie kart kalendarza Nowego Roku.  
„Rok złożony z trzystu sześćdzie-
sięciu kilku dni stanowi miarę cza-
su przyjętą przez ludzkość, narzu-
coną ruchem ziemi. Rok pozosta-
je zawsze rokiem, jednostką utwo-
rzoną z dwunastu części odmierza-
nych starannie przez księżyc. Po-
jęcia lat i miesięcy należą do nie-
licznych rzeczy bezspornych, wła-
ściwych każdej epoce. Księżycowe 
etapy nie są tylko cyframi porząd-
kowymi. Posiadają własną treść, 
narzuconą przez warunki atmosfe-
ryczne rządzące w danym okresie 
oraz przez wpływ gwiazd.”(*) Uro-
czyście obchodzona Noc Sylwe-
strowa przenosi nas zawsze z na-
dzieją w Nowy Rok. Wspominam 
o Sylwestrze z tego względu, że 
stare przepowiednie, zwane pro-
roctwami Sybilli, określały sylwe-
strową noc roku tysięcznego jako 
datę końca świata. Nowy Rok dwu-
tysięczny miał być rokiem parali-
żu życia i pracy całkowicie uzależ-
nionego od systemów kompute-
rowych. Natomiast Sylwester 2020 
roku wpisał się w historię, jako 
czas zamknięty w czterech ścia-
nach ogrodzonych obostrzenia-
mi pandemicznego strachu koro-
nawirusa. Od 19.00 do 6.00 rano 
godzina policyjna ograniczyła na-
szą spontaniczną radość, która za-
wsze w tą noc nam towarzyszyła. 
Potok życzeń, uścisków, stuknięć 
kieliszków szampana ograniczył się  
w tym roku tylko do wąskiego ro-
dzinnego grona. Zabrakło też 
skrzypiącego śniegu pod nogami 
i samych kolędników, których we-
sołe kolędowanie przewijało się do 
święta Trzech Króli. Dzień 6 stycz-
nia zawsze kończy serię dni wró-
żebnych, których początek przy-
pada na Wigilię. Kto bowiem przez 
dwanaście dni śledził pogodę  
z pewnością dowie się jakiej aury 
może spodziewać się w poszcze-
gólnych miesiącach Nowego Roku. 
Każdy dzień bowiem odpowiadał 
miesiącowi i jaki był dany dzień, 

taka też będzie pogoda w danym 
miesiącu. Od Nowego Roku czas  
z każdym wiekiem jakby zaczął 
przyśpieszać kroku. Pogania każ-
dego z nas codziennie, prawie bez 
odpoczynku od dzieciństwa aż do 
starości wieku. W ten sposób na-
wet się nie obejrzeliśmy, a styczeń 
przekazał pałeczkę lutemu, w któ-
rym panowanie mroku jest już 
znacznie krótsze. Zaczynamy też 
powoli wyczuwać, że koniec zimy 
jest już coraz bliższy. Zatem czas 
najwyższy, aby pokusić się o próbę 
podsumowania minionego wyjąt-
kowego roku pandemicznego. Po-
zwoliłem sobie na łamach tego nu-
meru Wieści przygotować dla Pań-
stwa próbę telegraficznego prze-
glądu niektórych wydarzeń i zadań 
inwestycyjno-remontowych, któ-
re udało się zrealizować. Serdecz-
nie zachęcam do lektury artykułu 
ze strony 4. W tej palecie naszych 
działań staraliśmy się zwracać uwa-
gę na wiele poziomów naszego ży-
cia. Począwszy od niezmiernie waż-
nego aspektu zapewnienia bez-
pieczeństwa zarówno mieszkań-
com, jak i odwiedzających nas go-
ści przez edukację, dbałość i po-
prawę jakości ekologicznej pięk-
nego i bogatego przyrodniczo śro-
dowiska, które nas otacza i w któ-
rym żyjemy, aż po rozbudowę in-
frastruktury sportowo-rekreacyj-
no-turystycznej. Tak jak wszyscy 
borykaliśmy się ze skutkami pan-
demii podejmując niejednokrotnie 
bardzo trudne decyzje uwzględ-
niające, przede wszystkim zabez-
pieczenie naszego życia i zdrowia. 
Wspominam o pandemicznym cza-
sie minionym, ale zagrożenie prze-
cież cały czas nas otacza i pewnie 
z tą rzeczywistością będziemy się 
mierzyć jeszcze długo. Chciałbym 
przy tej okazji bardzo serdecznie 
podziękować Wszystkim, którzy  
w tym trudnym czasie byli z nami  
i dobrocią swego serca wspiera-
li nas i pomagali nam. Cieszę się  
i dziękuję, że nie ulegliście pokusie 
zaangażowania się w nieprawdzi-
we, wymyślone i fałszywe plotki, 
które są rozpowiadane i informa-

cje, które w formie anonimów roz-
wieszane i rozrzucane były przez 
osoby, którymi niejednokrotnie 
kierowała zazdrość i nienawiść.  Bo 
kto komu zazdrości nie ma w ser-
cu miłości, a złych ludzi zły uczy-
nek jedna. Szanowni Państwo są 
rzeczy, na które się nie reaguje i są 
bzdury, z którymi się nie dyskutuje. 
Chcemy aby noworoczne życzenia; 
- wiary, która dodaje sił, - nadziei, 
która rozjaśnia mroki i - miłości, 
która wszystko umacnia, towarzy-
szyły nam i pomagały zrealizować 
wszystkie plany osobiste i zawo-
dowe. Pragniemy wspólnie z Radą 
Gminy podjąć się realizacji plano-
wanych zadań na ten rok. Zapra-
szając również Państwa do współ-
pracy, cenimy sobie Wasze zaanga-
żowanie, podpowiedzi i sugestie. 
Łączy nas przecież wspólny cel ja-
kim jest rozwój, bezpieczeństwo  
i pomnażanie dobra, które nas ota-
cza. Pisząc ten wstęp do gazetki 
uświadamiam sobie, że jesteśmy 
przecież w czasie radości karnawa-
łowej. Zabawy, bale, kuligi, to wiel-
ka uciecha,  to też próba odejścia 
od samego siebie chociaż na krót-
ki czas, próba bycia całkowicie od-
miennym, ochota rozsadza serca. 
To krótkie wspomnienia, które to-
warzyszyły nam w ubiegłorocznym 
okresie karnawałowym. Chcemy 
pozostać w atmosferze karnawało-
wej i dzielić się tą radością.  Bo do 
zdrowia dobrego trzeba serca we-
sołego. Kończąc życzę miłej lektury.  

 Jerzy Pilch       
 Wójt Gminy Brenna                                                        

(*)„Rok Polski” Zofia Kossak, 2017 r., str. 9” 

Informacje/Wydarzenia

Szanowni mieszkańcy Brennej i Górek
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Dużo zadań w trudnym roku

Informacje/Wydarzenia

  
 Z powodu pandemii rok 2020 
był trudny także dla samorzą-

dów, bo nowa sytuacja wymusiła 
wiele ograniczeń oraz odbiła się 

na samorządowych finansach. 
Mimo to w Gminie Brenna w tym 
ciężkim czasie udało się zreali-

zować wiele ważnych zadań.

Pandemia koronawirusa spra-
wiła, że w 2020 roku na długi czas 
stanęło wiele branż gospodarki. To 
oczywiście odbiło się na podatko-
wych wpływach, które między in-
nymi zasilają samorządowe budże-
ty. W efekcie koronawirus uderzył 
także w finanse Gminy Brenna. Do-
datkowo ograniczenia wynikające 
z epidemicznego zagrożenia spra-
wiły, iż trzeba było mocno zredu-
kować liczbę wydarzeń kultural-
nych i sportowych zaplanowanych 
w Brennej oraz w Górkach. Jed-
nak mimo tych trudności w Gminie 
Brenna w trudnym, 2020 roku zre-
alizowano wiele ważnych zadań. 
Do takich bez wątpienia należa-
ła poprawa bezpieczeństwa, która 
miała miejsce na dwóch płaszczy-
znach. Z jednej strony jednostka 
OSP Brenna Centrum dołączyła do 
Krajowego Systemu Ratowniczo-
Gaśniczego oraz wzbogaciła się  
o nowy, lekki samochód marki Ford 
Ranger z napędem na cztery koła. 
- W efekcie strażacy z jednostki OSP 
Brenna Centrum są lepiej wyszkole-
ni i lepiej wyposażeni, więc skutecz-
niej mogą nieść pomoc potrzebują-
cym. Ale wyższy poziom bezpieczeń-
stwa naszych mieszkańców oraz go-
ści odwiedzających Gminę Brenna to 
także wyremontowane drogi i chod-
niki. Dzięki pozyskanemu dofinan-
sowaniu zmodernizowaliśmy uli-
cę Skoczowską i Stary Dwór, a prócz 
tego wsparliśmy finansowo remont 
kolejnego odcinka drogi powiatowej 
2602 S Skoczów-Brenna, czyli głów-
nej arterii komunikacyjnej naszej 
Gminy – mówi wójt Jerzy Pilch.

Istotnym przedsięwzięciem re-
alizowanym w 2020 roku przez 
Gminę Brenna wspólnie ze sło-

wacką Gminą Babin oraz Gmin-
nym Ośrodkiem Promocji, Kultu-
ry i Sportu był projekt „Za woniom 
drzewa”. Jego najbardziej wymier-
ny efekt to wspaniały ogród, jaki 
powstał na terenie Szkoły Podsta-
wowej nr 1 w Brennej aby przybli-
żyć dzieciom ciekawy świat roślin 
oraz umożliwić realizację bardziej 
interesujących niż w szkolnej sali, 
lekcji przyrodniczych. Ale projekt 
„Za woniom drzewa” to nie tylko 
ogród. To także utworzenie szlaku 
samochodowego atrakcji związa-
nych z zapachem drzewa oraz cie-
kawe pomysły o charakterze kul-
turalnym. Należał do nich na przy-
kład plener rzeźbiarski „Utopcowe 

Improwizacje” jaki latem odbył się 
w Parku Turystyki. Rzeźbiarze z Pol-
ski i Słowacji za pomocą pił i dłut 
wyczarowywali wówczas z drew-
na postacie legendarnych utop-
ców. Projekt „Za woniom drzewa” 
to również interesujące warszta-
ty, na przykład nauki gry na instru-
mentach drewnianych, które miały 
miejsce w Beskidzkim Domu Zielin 
„Przytulia”.

W minionym roku w Brennej Le-
śnicy wykonano dwie ważne inwe-
stycje związane z wypoczynkiem  
i rekreacją. Pierwsza z nich to plac 
zabaw, a druga to tężnia solan-
kowa. Powstały one na gminnym 
gruncie w sąsiedztwie siłowni „pod 
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chmurką”. - Mamy więc teraz w Le-
śnicy ciekawy kompleks sportowo-
rekreacyjny. Szczególnie cieszy mnie 
tężnia, dzięki której mieszkańcy 
Brennej i Górek od wiosny do jesieni 
będą mogli korzystać na terenie na-
szej Gminy z inhalacji solankowych, 
które wspomagają profilaktykę i le-
czenie wielu chorób. Tężnia będzie 
także z pewnością kolejną atrak-
cją turystyczną – mówi Jerzy Pilch. 
I dodaje, że na tym bynajmniej nie 
koniec podjętych w 2020 roku dzia-
łań związanych z szeroko rozumia-
ną rekreacją. Podpisano bowiem 
umowę dotyczącą zaprojektowa-
nia i wykonania ponad czterech ki-
lometrów atrakcyjnych tras rowe-
rowych. Rzecz dotyczy moderniza-
cji biegnącego przez Gminę Bren-
na fragmentu Wiślańskiej Trasy Ro-
werowej, a także stworzenie tra-
sy rowerowej na wałach Brennicy, 
na odcinku od ulicy Nowy Świat do 
ulicy Bielskiej. - Obie te „rowerowe” 
inwestycje będą możliwe do realiza-
cji dzięki wręcz wzorcowej współpra-
cy samorządów z naszego regionu, 
która nie tylko bardzo cieszy, ale tak-
że optymistycznie nastraja na przy-
szłość – podkreśla Jerzy Pilch.

Rok 2020 przyniósł także  
w Gminie Brenna realizację dwóch 
innych, ważnych zadań inwestycyj-
nych. I tak wykonano remont po-
krycia dachowego należącego do 
Gminy budynku Ośrodka Zdrowia 
w Górkach Małych oraz wzboga-
cono Szkołę Podstawową im. Ta-
deusza Kościuszki w Górkach Wiel-
kich o „Zieloną Pracownię pod Bu-
czem”, która w znaczący sposób 
poprawiła warunki nauczania w za-
kresie nauk przyrodniczych oraz 
ekologii. Warto dodać, że nowa, 
„zielona” pracownia w góreckiej 
szkole powstała dzięki zaangażo-
waniu dyrekcji oraz pracowników 
tej oświatowej placówki. Skoro 
mowa o edukacji, to nie można za-
pomnieć o jeszcze jednym ważnym 
aspekcie. Ponieważ pandemia wy-
musiła zamknięcie szkół i przejście 
na nauczanie zdalne, Gmina Bren-
na wzięła udział w projekcie gran-
towym „Zdalna Szkoła – wspar-
cie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyj-
nej w systemie kształcenia zdalne-
go”. Skutkiem był zakup 56 nowych 

laptopów, na łączną kwotę 132 039 
zł.  które trafiły do potrzebujących 
uczniów ze wszystkich trzech szkół 
podstawowych w Gminie.

Miniony rok przyniósł również 
oczekiwane przez mieszkańców 
zmiany planistyczne, gdyż Rada 
Gminy Brenna przyjęła nowy plan 
zagospodarowania przestrzenne-
go dla Górek Wielkich i Małych. Naj-
ważniejsza wprowadzona zmiana 
zaowocowała powiększeniem tere-
nów, na których można stawiać bu-
dynki mieszkalne. Nowy plan ure-
gulował i uporządkował również 
kwestie dotyczące terenów rolnych 
i terenów przemysłowych, a także 
zmienił warunki dotyczące dawnej 
stanicy harcerskiej Aleksandra Ka-
mińskiego dopuszczając tam pro-
wadzenie szeroko rozumianej dzia-
łalności usługowej.

Sukcesy Gminy Brenna zostały 

w 2020 roku dostrzeżone przez me-
dia. Redakcja prestiżowego, mię-
dzynarodowego Magazynu WHY 
Story uhonorowała wójta Jerzego 
Pilcha zaszczytnym tytułem „Lider 
z powołania”. - Przyznając mi to wy-
różnienie wzięto pod uwagę w jaki 
sposób Gmina Brenna prezentowała 
się na Europejskim Kongresie Gospo-
darczym w Katowicach oraz jakie te-
maty i z jakim skutkiem poruszali-
śmy. Doceniono również to, że Be-
skidzki Dom Zielin „Przytulia” został 
laureatem konkursu na najlepsze in-
westycje komunalne w kraju, a także 
uwzględniono całokształt rozwoju 
naszej Gminy. Traktuję więc to cenne 
wyróżnienia jako nagrodzenie dzia-
łań wszystkich ludzi, którym dobro 
Gminy Brenna leży na sercu – mówi 
wójt Jerzy Pilch.

                                
   S.Horowski
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Inwestycje i remonty w latach 2016-2020
Gminne inwestycje oraz  

remonty podnoszą komfort  
i jakość życia mieszkańców,  

a w miejscowościach  
turystycznych dodatkowo  

zachęcają gości do odwiedzin.  
W Gminie Brenna na te właśnie 
cele w ostatnich pięciu latach 
wydano blisko 50 milionów zł.

Podsumowanie gminnych wy-
datków w Brennej i Górkach w la-
tach 2016-2020 na szeroko rozu-
miane inwestycje oraz remonty 
przynosi bardzo pozytywny wynik, 
który pokazuje, że samorząd doce-
nia wagę i znaczenie tych dwóch 
zadań. Na inwestycje wydano bo-
wiem łącznie aż 47 127 426,86zł,  
a na remonty 4 211 109,53 zł. W su-
mie koszty zrealizowanych w ostat-
nich pięciu latach w Gminie Bren-
na inwestycji oraz remontów wy-
niosły 51 338 536,39 zł. Rekord 
padł w roku 2019, kiedy to wykona-
no inwestycje warte 13 237 163,53 
zł i remonty opiewające na 1 113 
938,10 zł. Niedużo gorszy był rok 
2020, kiedy to na inwestycje wy-
dano 10 849 067,69 zł, a na remon-
ty 541 406,89 zł. - Podsumowanie 
gminnych  wydatków inwestycyjno-
remontowych z ostatnich pięciu lat 
jasno dowodzi, że był to jeden z na-
szych priorytetów. I nie było w tym 
przypadku, bo inwestycje oraz re-

monty to między innymi dłuższa sieć 
wodociągowa i kanalizacyjna, lep-

sze i bezpieczniejsze drogi, zmoder-
nizowane szkoły i przedszkola, roz-
budowana baza rekreacyjna w po-
staci ścieżek rowerowych, siłowni 
zewnętrznych, placów zabaw i tęż-
ni solankowej, powstanie Beskidz-
kiego Domu Zielin „Przytulia” i wie-
le innych zrealizowanych zadań.  
W efekcie poprawił się komfort życia 
w Brennej i Górkach, a i turyści chęt-
niej nas odwiedzają. Nie bez zna-
czenia jest również to, że znaczą-
co zwiększyła się wartość gminnego 
majątku. A dodatkowo cieszy fakt, iż 
sporą część funduszy wydanych na 
inwestycje oraz remonty stanowi-
ły środki zewnętrzne, pozabudżeto-
we, o które skutecznie zabiegaliśmy 
– mówi wójt Jerzy Pilch.

 
  S. Horowski

Informacje/Wydarzenia
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Reklama w miesięczniku  
„Wieści znad Brennicy” 

 ½ strony – 200 zł netto

 1 strona – 400zł netto

10gr/szt. netto – inserty lub ulotki

możliwość przygotowania projektu

Redakcja: gazeta@brenna.org.pl

Kanalizacja w Górkach – koniec inwestycji
 

Zakończyła się budowa  
kanalizacji sanitarnej w Górkach 
Wielkich w rejonie Zalesie, Nowy 

Świat oraz Czarny Las  
(bez odtworzenia nawierzchni 

ul. Zalesie na odcinku od  
ul. Sadowej do ul. Kwiatowej, 

które planowane jest na wiosnę). 
To jednocześnie kres dużej,  

czasochłonnej i bardzo  
kosztownej, ale też bardzo  

potrzebnej inwestycji objęcia 
Górek kanalizacyjną siecią.

- Budowa kanalizacji w Górkach 
(rejon Nowy Świat i Zalesie) rozpo-
częła się w 2012 r., w okresie gdy 
funkcję wójta pełniła moja poprzed-
niczka Pani Iwona Szarek. Kierowa-
ny przeze mnie samorząd kontynu-
ował to ważne zadanie, bo kanali-
zacja to wszak lepsze warunki ży-
cia mieszkańców, większa atrak-
cyjność inwestycyjna oraz dbałość  
o środowisko naturalne, co w gminie 
turystycznej jest szczególnie istot-
ne. Pod koniec 2020 roku zakończy-
liśmy ostatni etap tej wieloletniej in-
westycji. Na pytanie dlaczego trwa-
ła ona tak długo odpowiedź jest pro-
sta – to było zadanie nie tylko trud-
ne, bo wymagające uzyskania wielu 
zgód i pozwoleń, ale przede wszyst-

kim bardzo kosztowne. Budżetu na-
szej Gminy nie było stać na sfinan-
sowanie budowy kanalizacji w Gór-
kach w krótkim czasie. Dlatego roz-
łożyliśmy inwestycję na etapy i jed-
nocześnie zabiegaliśmy o różne for-
my jej finansowego, pozabudżeto-
wego wsparcia. To była dobra stra-
tegia i dzisiaj możemy się cieszyć  
z zakończenia tego ważnego zada-
nia – mówi wójt Jerzy Pilch. Zreali-
zowany pod koniec ubiegłego roku 
ostatni etap kanalizacyjnej inwe-
stycji w Górkach dotyczył zbudo-
wania 7,5 kilometra sieci grawita-
cyjnej, blisko 200 metrów sieci ci-
śnieniowej oraz przepompowni 
w rejonie skrzyżowania ulic Nowy 

Świat i Malinowej. W efekcie ka-
nalizacja pojawiła się przy ulicach: 
Malinowej, Granicznej, Aroniowej, 
Agrestowej, Azaliowej, Porzeczko-
wej, Dobrej,  Kwiatowej i Furmań-
skiej oraz na odcinkach ulic: Nowy 
Świat, Wiejskiej, Zalesie, Miłej i Sa-
dowej. Do nowej sieci będą się mo-
gły podłączyć 143 budynki. Inwe-
stycja, którą zrealizowało wyłonio-
ne w drodze przetargu przedsię-
biorstwo Ryszka Witold Firma Usłu-
gowo – Handlowa z Ustronia, kosz-
towała prawie 5,5 miliona zł.

                                 
   S. Horowski

Informacje/Wydarzenia
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Dobre wieści z Cieszyna
Wicestarosta Cieszyński 

Janina Żagan oraz Magdalena 
Suchanek-Kowalska, Dyrektor 

Powiatowego Zarządu Dróg 
Publicznych w Cieszynie, 
były gośćmi grudniowej 

sesji Rady Gminy Brenna. 
Szefowa PZDP przekazała 

bardzo dobre wieści dotyczące 
głównej arterii komunikacyjnej 

naszej Gminy.

Pierwsza dobra wiadomość za-
komunikowana podczas sesji przez 
Dyrektor Magdalenę Suchanek-Ko-
walską była taka, że w bieżącym 
roku planowane jest wykonanie 
remontu kolejnego odcinka drogi 
powiatowej 2602 S Skoczów-Bren-
na. Modernizacja – jak poinformo-
wała szefowa Powiatowego Zarzą-
du Dróg Publicznych w Cieszynie 
– obejmie liczący 700 metrów od-
cinek od miejsca, gdzie napraw-
cze prace zakończono w minionym 
roku w kierunku Górek. Wymienio-

na zostanie nawierzchnia drogi, 
a pobocza przejdą gruntowny re-
mont. Ale to nie wszystkie dobre 
wiadomości, dotyczące drogi po-
wiatowej 2602 S Skoczów-Brenna, 
przekazane przez Dyrektor Magda-
lenę Suchanek-Kowalską. Okazało 
się bowiem, że finiszują prace przy-
gotowawcze związane z dużą inwe-
stycją dotyczącą modernizacji uli-
cy Breńskiej w Górkach na odcin-
ku od małego ronda do skrzyżowa-
nia z ulicą Stara Droga. - To zadanie 
mamy złożone do uzyskania decyzji 
realizacyjnej, a jednocześnie powiat 
stara się o pozyskanie zewnętrzne-
go dofinansowania tej inwestycji – 
mówiła podczas obrad Rady Gmi-
ny Brenna szefowa PZDP w Cieszy-
nie. Dodajmy, że modernizacja uli-
cy Breńskiej w Górkach przewidu-
je nie tylko wymianę drogowej na-
wierzchni ale między innymi także 
prace związane z zatoką autobuso-
wą i przystankiem dla podróżnych, 
z odwodnieniem drogi, z kanaliza-
cją deszczową i z utwardzeniem po-
boczy. - Wiadomość o kontynuacji w 

tym roku remontu drogi powiatowej 
prowadzącej ze Skoczowa do Bren-
nej cieszy z uwagi na fakt, że jest to 
w praktyce kręgosłup komunikacyj-
ny naszej Gminy i poprawa na tej 
drodze warunków bezpieczeństwa 
to bardzo ważna rzecz. Z tego same-
go powodu cieszy wiadomość o tym, 
że już wkrótce pod względem for-
malno-prawnym zapięta na ostat-
ni guzik będzie kwestia remontu uli-
cy Breńskiej w Górkach od ronda do 
ulicy Stara Droga, a starania o dofi-
nansowanie tej inwestycji już trwa-
ją. Jest więc nadzieja, że w niedale-
kiej przyszłości gruntownie zmoder-
nizowany zostanie również ten od-
cinek drogi powiatowej prowadzą-
cej ze Skoczowa do Brennej. Za do-
tychczasową, naprawdę bardzo do-
brą i efektywną współpracę chciał-
bym serdecznie podziękować Panu 
Staroście Mieczysławowi Szczurkowi 
i Pani Dyrektor Magdalenie Kowal-
skiej-Suchanek. Wierzę, że ta udana 
współpraca będzie nadal kontynu-
owana – mówi wójt Jerzy Pilch.  

  

Informacje/Wydarzenia

„Program 500+” 
Rusza nowy okres świad-

czeniowy 2021/2022 w świad-
czeniu wychowawczym  „Pro-
gram 500+”. Prawo do świadcze-
nia w nowym okresie zasiłko-
wym 2021/2022 będzie ustalone 
od 01.06.2021 r. do 31.05.2022 r. 

Wnioski o świadczenie
 można składać:

- od 1 lutego br. w wersji elek-
tronicznej za pośrednictwem ban-
kowości elektronicznej, portalu 
PUE ZUS lub portalu Emp@tia 

- od 1 kwietnia br. w formie tra-
dycyjnej (tj. papierowej) w Gmin-
nym Ośrodku Pomocy Społecznej 
ul. Leśnica 8.

Z uwagi na trwający stan epi-
demii oraz w trosce o zdrowie pe-
tentów oraz pracowników zachęca-
my do składania wniosków w for-

mie elektronicznej (począwszy już 
od lutego), to pozwoli Państwu na 
uniknięcie wyczekiwania w długich 
kolejkach. 

Podobnie jak w okresie zasił-
kowym 2019/2021 (który wygasa 
z dn. 30 maja 2021 r.)  przyzna-
nie świadczenia wychowawczego 
nie wymaga wydania decyzji ad-
ministracyjnej.

Wnioskodawca otrzymuje in-
formację, która zostanie przekaza-
na na wskazany we wniosku adres 

poczty elektronicznej. Jeżeli ad-
res poczty elektronicznej nie został 
umieszczony we wniosku, informa-
cję można odebrać osobiście w sie-
dzibie GOPS. Nieodebranie infor-
macji o przyznaniu świadczenia nie 
wstrzymuje wypłaty świadczenia.

Aby zachować kontynuację wy-
płaty świadczeń zachęcamy skła-
dania wniosku począwszy od lute-
go br.

  GOPS Brenna

 S. Horowski
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Parkowanie będzie płatne
 

Rada Gminy Brenna podjęła 
uchwałę dotyczącą wprowadze-

nia opłat za postój pojazdów 
na pięciu gminnych parkingach. 

Stawka wynosić będzie 2 zł 
za godzinę w okresie od 7.00 
do 18.00 oraz 0,5 zł między 

18.00 a 7.00.

Zgodnie z podjętą podczas 
styczniowej sesji uchwałą Rady 
Gminy Brenna, opłata za postój sa-
mochodów zostanie wprowadzo-
na na następujących parkingach:  
w centrum Brennej obok hotelu 
Kotarz, przy Urzędzie Gminy i w są-
siedztwie kościoła oraz w Brennej 
Bukowej i w Górkach Wielkich koło 
mostu. Wszędzie tam pojawią się 
parkomaty, a postój samochodów 
będzie płatny siedem dni w tygo-

dniu. Parkowanie bez opłaty bę-
dzie kosztowało 50 zł jeżeli ta do-
datkowa opłata zostanie uiszczona 
w ciągu 7 dni lub nawet 200 zł je-
żeli siedmiodniowy termin nie zo-
stanie zachowany. Na trzech par-
kingach – przy kościele w Bren-
nej, obok Urzędu Gminy oraz nie-
daleko mostu w Górkach, pierwsze 
90 minut postoju będzie darmo-

we. - Opłaty za postój na miejskich 
czy gminnych parkingach są obec-
nie niemal we wszystkich miejsco-
wościach turystycznych, my wpro-
wadzamy je jako jedni z ostatnich 
więc kierowcy nie powinni być tym 
faktem zdziwieni czy zaskoczeni. 
Tym bardziej, że nasze stawki oce-
niam jako umiarkowane i rozsądne. 
Zdecydowaliśmy się na ten krok ma-
jąc na uwadze dobro gminnych fi-
nansów – to będzie dodatkowy do-
chód bieżący. Ponadto motywacją 
było to, że z takimi wnioskami zgła-
szali się do nas mieszkańcy – mówi 
wójt Jerzy Pilch, który informuje, że 
uchwała Rady Gminy otwiera drogę 
do podjęcie działań, których efek-
tem stanie się wprowadzenie opłat 
parkingowych. W tym celu między 
innymi konieczne będzie zakupie-
nie i zamontowanie parkomatów.

                                    

Informacje/Wydarzenia

Podatkowe zwolnienia
 

Samorząd Gminy Brenna  
postanowił w pierwszym kwar-

tale tego roku zwolnić z podatku 
od nieruchomości powierzchnie 
związane z prowadzeniem dzia-

łalności gospodarczej w zakresie 
usług hotelarskich, funkcjono-
wania kolejek linowych, wycią-

gów orczykowych i narciarskich, 
które należą do przedsiębior-

ców dotkniętych ekonomicznymi 
skutkami pandemii.

Uchwałę w tej sprawie Rada 
Gminy Brenna podjęła w trakcie se-
sji w dniu 25 stycznia. Zwolnienie 
dotyczy gruntów, budynków i bu-
dowli związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej w zakre-
sie usług hotelarskich oraz działal-
ności kolejek linowych, wyciągów 
orczykowych i narciarskich należą-
cych do przedsiębiorców, których 
płynność finansowa uległa pogor-
szeniu w związku z ponoszeniem 

negatywnych konsekwencji eko-
nomicznych z powodu COVID-19. 
Zwolnienie obejmuje styczeń, luty 
oraz marzec i dotyczy wyłącznie 
tych nieruchomości, które związa-
ne były z wymienionymi wyżej ro-
dzajami działalności gospodarczej 
na dzień 1 stycznia 2021 roku. Za-
łącznikiem do omawianej uchwa-
ły jest formularz, który ubiegają-
cy się o zwolnienie przedsiębiorca 
musi wypełnić i złożyć w Urzędzie 
Gminy. - Ta uchwała to nasza bły-
skawiczna reakcja na decyzje rządu 

i Urzędu Marszałkowskiego w Kato-
wicach, które umożliwią takim sa-
morządom jak nasz otrzymanie fi-
nansowej rekompensaty za mniej-
sze wpływy z podatku od nierucho-
mości spowodowane zwolnieniami 
dla przedsiębiorców. Innymi słowy 
finanse gminy nie ucierpią, a przed-
siębiorcy z branży hotelarskiej za-
oszczędzą, co w obecnych, bardzo 
dla nich ciężkich czasach, z pewno-
ścią ma znaczenie – mówi wójt Je-
rzy Pilch.

                                   S.Horowski

    S.Horowski
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Nowy plan dla rejonu Kotarza
Dobiegły końca prace nad 

drugim etapem zmiany 
miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego rejonu 

góry Kotarz. Celem jest 
umożliwienie realizacji tury-

styczno-rekreacyjnej inwestycji, 
która ma być impulsem do 

dalszego rozwoju Gminy Brenna.

Turystyka wymaga atrakcji oraz 
odpowiedniej infrastruktury, któ-
re przyciągają gości i umożliwiają 
im ciekawy wypoczynek w dobrych 
warunkach. Gmina Brenna jest gmi-
ną turystyczną więc potrzebuje ta-
kich właśnie inwestycji. Szczegól-
nie tych związanych z wypoczyn-
kiem zimowym, a więc tras biego-
wych i zjazdowych oraz kolejek li-
nowych i wyciągów. Oczywiście, 
wspomniane kolejki latem mogą 
służyć turystom i rowerzystom. Po-
dobnie rzecz się ma z gastrono-
mią i bazą noclegową. Stąd wspól-
ny pomysł na realizację dużej inwe-
stycji rekreacyjno-wypoczynkowej  
w obrębie góry Kotarz, która nie tyl-
ko podniosłaby turystyczną atrak-
cyjność Gminy Brenna, ale także 
dała nowe miejsca pracy i podat-

kowe wpływy do gminnego budże-
tu. - Ten pomysł zrodził współpracę 
Urzędu Gminy oraz zespołu projek-
towego, który podjął się analizy ta-
kiego przedsięwzięcia. Właśnie w ra-
mach tej współpracy przystąpiliśmy 
do zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego rejo-
nu góry Kotarz, gdzie tego typu in-
westycja – zdaniem zespołu projek-
towego - byłaby możliwa do realiza-
cji z uwagi na sprzyjające warunki. 
Nasz krok to konieczność, gdyż bez 
zmian w planie wykonanie takiego 
zadania było nierealne. Ale, jak do-
brze wiemy, procedura zmiany planu 
jest bardzo czasochłonna. Tak było  
i w tym przypadku, więc osiągnięcie 
celu wymagało z naszej strony nie 
tylko ogromu pracy i zaangażowa-
nia lecz także cierpliwości. Ostatecz-
nie sztuka się udała, bo uzyskaliśmy 
wszystkie niezbędne zgody, akcepta-
cje i pozwolenia. Stosowne uchwa-
ły Rady Gminy Brenna, jedna z sesji 
grudniowej w sprawie drugiego eta-
pu zmian w planie, a następna z sesji 
styczniowej dotycząca etapu pierw-
szego sprawiły, że dla około 98 pro-
cent obszaru Kotarza mamy nowy 
plan. A to pod względem formalno-
prawnym otwiera drogę do plano-
wanej tam inwestycji – mówi wójt 

Jerzy Pilch. Dodaje on, że samorzą-
dowi pozostał jeszcze ostatni, trze-
ci etap zmiany planu dotyczący je-
dynie powierzchni kilkudziesięciu 
arów. Ale już teraz, dzięki wprowa-
dzonym zmianom, można poważ-
nie i realnie myśleć o zamierzonej 
w rejonie Kotarza inwestycji. Je-
rzy Pilch pytany o największą prze-
szkodę w pracach nad dwoma eta-
pami nowego planu odpowiada, 
że było nią zaangażowanie grupy 
ekologów, którzy robili co mogli, 
aby ten proces zastopować. Wójt 
dodaje, że ekolodzy pozostawali 
głusi na argumenty samorządow-
ców, którzy przekonywali, iż cenne 
przyrodniczo tereny to turystyczny 
atut Gminy Brenna i nikt nie zamie-
rza ich niszczyć. - Dziwnym trafem 
w ościennych miejscowościach duże 
inwestycje turystyczne były reali-
zowane bez większych protestów 
ekologów, a akurat u nas pod tym 
względem idzie jak po grudzie – 
mówi wójt Gminy Brenna.

Przy tej okazji warto przypo-
mnieć, że planowana w rejonie Ko-
tarza inwestycja spotkała się z du-
żym zainteresowaniem ze stro-
ny mieszkańców, z których część 
postanowiła zaangażować się  
w to przedsięwzięcie wnosząc swo-
je grunty lub pieniądze. Wójt Je-
rzy Pilch podkreśla, iż zaangażowa-
nie kilkudziesięciu mieszkańców  
w ten projekt było dodatkowym ar-
gumentem utwierdzającym samo-
rządowców w dążeniu do zmia-
ny miejscowego planu zagospoda-
rowania. I dodaje, że obecnie, gdy 
nowy plan w około 98 procentach 
został uchwalony, należy skupić się 
na promocji tego projektu i pozy-
skaniu inwestorów. - Zakładamy, 
że inwestycja, która nosić ma nazwę 
Centrum Aktywnego Wypoczynku, 
będzie zapewne realizowana etapa-
mi. Ma to być kompleks całoroczny, 
czynny zarówno zimą jak i w pozo-
stałe pory roku. Liczymy, iż będzie to 
kolejny, bardzo silny impuls do roz-
woju Gminy Brenna, który przyczyni 
się do poprawy warunków życia na-
szych mieszkańców – mówi wójt Je-
rzy Pilch.

Informacje/Wydarzenia
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Świeć Przykładem
27 stycznia 2021 r., Gmina Bren-

na zaświeciła przykładem. Wszyst-
ko za sprawą plenerowej akcji 
„Świeć Przykładem”. Zorganizo-
wanej przez KPP Wydział Ruchu 
Drogowego w Cieszynie oraz Ra-
dio Bielsko. W naszej gminie mia-
ły miejsce trzy spotkania - w Gór-
kach Wielkich na parkingu przy 
Kościele. Pw. Wszystkich Świę-
tych, na Leśnicy na parkingu przy 
Kościele Pw. Jana Nepomucena  
i w Brennej Centrum na parkingu 
przed OSP Centrum. Mieszkańcy 
oraz przedstawiciele OSP z Gminy 
Brenna wraz z wozami bojowymi, 
a także Policjanci pokazali wspól-
nie, że bezpieczeństwo na drogach 
nie jest im obojętne. Funkcjonariu-

sze rozdali najmłodszym odblaski, 
a Wójt Gminy Brenna słodycze. Sły-
chać też nas było w transmisjach na 

żywo w Radio Bielsko. Dziękujemy 
za zaangażowanie!

   OPKiS

Informacje/Wydarzenia
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Dbajmy o czyste powietrze – apel dzieci
W roku 2020 Gmina Brenna 

była organizatorem konkursu pla-
stycznego „O czyste powietrze 
dbamy – zdrowo oddychamy”.  
Konkurs skierowany był dla 
uczniów wszystkich klas szkół pod-
stawowych z terenu Gminy Brenna 
i miał na celu uświadamianie wpły-
wu zanieczyszczeń powietrza na 
zdrowie człowieka oraz na czystość 
środowiska. 

Obecnie wydano folder z praca-
mi laureatów konkursu. Wierzymy, 
że głos dzieci w sprawie problemu 
zanieczyszczonego powietrza to 
fantastyczny przekaz dla dorosłych 
i duża motywacja. Dzieci i młodzież 
mają pojęcie na temat smogu i wie-
dzą jak ważne jest czyste powie-
trze. Pamiętajmy o tym, szczegól-
nie teraz w okresie grzewczym.

1

O czyste powietrze dbamy 
ZDROWO ODDYCHAMY

prace laureatów 
konkursu plastycznego

Co zrobić ze ściekami?

Obowiązki właścicieli 
nieruchomości w zakresie  

gromadzenia i pozbywania 
się nieczystości ciekłych.

 

Zgodnie z ustawą z dnia 13 
września 1996r. o utrzymaniu czy-
stości i porządku w gminach (tekst 
jednolity: Dz. U. 2020 r. poz. 1439 
ze zm.) każda nieruchomość, któ-
ra nie zostanie podłączona do sieci 

kanalizacyjnej, powinna być wypo-
sażona w zbiornik bezodpływowy 
do gromadzenia ścieków lub przy-
domową oczyszczalnię ścieków. 

Ustawa wymaga od właścicie-
li,  aby zgromadzone nieczystości 
były odbierane regularnie przez 
przedsiębiorców posiadających ze-
zwolenie na świadczenie usług w 
zakresie odbioru nieczystości cie-
kłych. Wykaz firm posiadających 
zezwolenie Wójta Gminy Brenna na 
prowadzenie działalności w zakre-
sie opróżniania zbiorników bezod-
pływowych i transportu nieczysto-
ści ciekłych na terenie Gminy Bren-
na znajduje się na stronie inter-
netowej Urzędu Gminy Brenna w 
zakładce „Ochrona środowiska” 
www.mieszkaniec.brenna.org.pl/
wykaz-firm-zbierajacych-odpady-
komunalne-i-scieki-bytowe 

Odbiór trzeba udokumentować!
Jak wynika z art. 6 ust. 1 ustawy 

o utrzymaniu czystości i porząd-
ku w gminach właściciele nieru-
chomości obowiązani są do udoku-
mentowania, że korzystają z usług 
w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych przez okazanie 
umowy korzystania z usług przed-
siębiorcy posiadającego odpo-
wiednie zezwolenie oraz dowodów 
płacenia za takie usługi, przecho-
wywane przez okres 12 miesięcy.

Opróżnianie zbiorników bez-
odpływowych, zgodnie z regula-
minem utrzymania czystości i po-
rządku na terenie Gminy Brenna, 
powinno odbywać się z częstotli-
wością dostosowaną do ilości zu-
żytej wody i pojemności zbiornika 
zapewniającą niedopuszczenie do 
ich przepełnienia bądź wylewania 
nieczystości na powierzchnię te-
renu jednak nie rzadziej  niż raz na 
kwartał.  

Zatem pamiętajmy aby regular-
nie opróżniać szambo i wymagać 
rachunku za każde jego opróżnie-
nie z nieczystości ciekłych. Obo-
wiązek ten podlega kontroli.

UWAGA w przypadku możli-
wości technicznej przyłączenia 
do sieci kanalizacji sanitarnej, 
takie przyłączenie jest obowiąz-
kowe.

  UG Brenna
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Wymiana kopciuchów
Wzorem lat poprzednich, 

Gmina Brenna w 2020 roku 
wsparła mieszkańców 

dotacjami na wymianę kotłów. 

Na program dofinansowań do 
wymiany pieców grzewczych prze-
znaczono 128.000,00 zł. Zrealizo-
wano 29 umów i w sumie wypłaco-
no 114.626,00 zł. Mieszkańcy gmi-
ny, którzy zdecydowali się na wy-
mianę kotła, mogli liczyć na dofi-
nansowanie w wysokości 50 proc. 
poniesionych kosztów kwalifiko-
wanych, jednak nie więcej niż 4 tys. 
zł. 

W 2021 roku planowane jest 
zaktualizowanie Planu Gospodar-
ki Niskoemisyjnej, a następnie 
opracowanie nowego Regulaminu 
udzielania dotacji celowej ze środ-
ków budżetu Gminy Brenna na do-

finansowanie kosztów wymiany 
źródeł ciepła. Dopiero komplekso-
we opracowanie dokumentacji i jej 
przyjęcie w formie uchwał pozwo-
li na rozpoczęcie procedury nabo-
ru wniosków o udzielenie dotacji 
z budżetu gminy. Istnieje również 
możliwość skorzystania z finanso-
wego wsparcia z Programu Czy-
ste Powietrze, realizowanego przez 

Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w  Katowicach.

Przypominamy także, iż zgod-
nie z uchwałą nr V/36/1/2017 Sej-
miku Województwa Śląskiego  
z dnia  7 kwietnia 2017 roku w spra-
wie wprowadzenia na obszarze wo-
jewództwa śląskiego ograniczeń  
w zakresie eksploatacji inwestycji, 
w których następuje spalanie pa-
liw, kotły starsze niż 10 lat muszą 
zostać wymienione do końca 2021 
roku. Uchwała antysmogowa jest 
aktem prawa miejscowego obo-
wiązującym wszystkich mieszkań-
ców województwa oraz podmioty 
działające na jego terenie.

Zachęcamy do ekologicznego 
ogrzewania domu.

  UG Brenna
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Punkt Konsultacyjno Informacyjny 
Jak ważną rolę spełnia rodzi-

na w kształtowaniu postaw dziec-
ka nie trzeba tłumaczyć, natomiast 
szczegółowo zobrazować może 
wypowiedź udzielona przez Ma-
riusza Jędrzejko, (pedagoga spo-
łecznego i socjologa zajmującego 
się m.in. zachowaniami ryzykow-
nymi wśród młodzieży) w jednym 
z wywiadów. Zapytano go, czy pol-
scy rodzice mają świadomość, że ich 
nieletnie dzieci piją? Odpowiedział: 
„Co do zasady – tak. Co do istoty – 
nie. Mówią o tym, są krytyczni, ale 
nie popierają mądrych idei, np. tej, 
aby całkowicie zakazać reklamowa-
nia alkoholu i podnieść próg wieko-
wy jego sprzedaży do 21 lat. Wiedzą, 
że alkohol szkodzi, ale nie wiedzą, że 
dziecko uczy się według zasady po-

wielania kodów społecznych: imie-
niny – wódeczka, wesele – pijemy na 
całość, komunia – niewinny szam-
pan. Polak od urodzenia widzi dziw-
ny napój i dziwny przedmiot, kieli-
szek”. Sporządzona w 2019 roku 
Lokalna Diagnoza, Monitoring oraz 
Strategia Rozwiązywania Proble-
mów Uzależnień Społecznych Dla 
Gminy Brenna w zasadzie w więk-
szości jest tożsama z ogólnopolski-
mi wynikami badań sondażowych 
Espad które potwierdzają w/w 
stwierdzenie. 

Motywy spożywania alkoholu 
przez młodzież według sondażu są 
różne, młodzi respondenci głównie 
uważają, że alkohol „pomaga bawić 
się na imprezie, dzięki niemu spo-
tkania towarzyskie są bardziej za-

bawne, uatrakcyjnia on imprezy  
i uroczystości”.  Z kolei w/w respon-
denci najrzadziej uważają, że spo-
żywają alkohol „by być lubianym, 
żeby nie czuć się pominięty, aby 
dopasować się do grupy”.

Świadomość wśród młodzieży 
związana z ryzykiem jakie istnieje 
poprzez używanie substancji psy-
choaktywnych w tym alkoholu jest 
niska i niezadawalająca. Używa-
nie substancji psychoaktywnych,  
w tym spożywanie alkoholu zwłasz-
cza, gdy sięgają po alkohol dzie-
ci i młodzież nie świadomi zagro-
żeń jest związane z ryzykiem szkód 
osobistych i społecznych (zagroże-
nie rozwoju osobistego: w postaci 
zaniedbywania obowiązków szkol-
nych, konfliktów z prawem, kon-
fliktów z rodzicami, utraty zainte-
resowań), szkód zdrowotnych (np. 
w postaci powstania uzależnie-
nia, zatrucia, zakażenia) jak i nie-
korzystnie wpływa na bezpieczeń-
stwo (w tym zachowania ryzykow-
ne podejmowane w związku z uży-
waniem substancji psychoaktyw-
nych, np. skoki do wody w niebez-
piecznych miejscach, przedwcze-
sne i ryzykowne kontakty seksu-
alne lub z przypadkowym partne-
rem, jazda samochodem z pijanym 
kierowcą itd.), na co zwraca szcze-
gólną uwagę Krzysztof Ostaszew-
ski z Instytutu Psychiatrii i Neuro-
logii w Warszawie. Używanie sub-
stancji psychoaktywnych w podob-
nym stopniu jest udziałem nasto-
letnich dziewczyn i chłopców, nad-
to, jest wysoko skorelowane z za-
chowaniami prowadzącymi do pro-
blemów szkolnych (wagary, niskie 
oceny, specjalne ścieżki edukacyj-
ne dla młodzieży nieprzystosowa-
nej społecznie). Uważam, iż jako 
rodzice musimy przyjąć ten obo-
wiązek i powinność podnoszenia 
wiedzy na temat szkodliwości spo-
żywania alkoholu przez młodzież  
i dzieci, co za tym idzie być rozsąd-
nym rodzicem edukującym wła-
sne dzieci. Okoliczności czy też wa-
runki w jakich dzisiaj przyszło nam 
żyć i sprawować władze rodziciel-
ską przy ograniczonych możliwo-
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ściach wychowawczych placówek 
oświatowych tym bardziej obligu-
ją nas do odpowiedzialnego rodzi-
cielstwa.

Przyzwolenie ze strony rodzi-
ców lub brak zainteresowania sto-
sunkiem dzieci do alkoholu i in-
nych substancji psychoaktywnych 
często sprzyja ich używaniu przez 
młodych ludzi a odpowiednio re-
alizowana strategia wychowaw-
cza może zapobiec podejmowaniu 
i ponawianiu doświadczeń z sub-
stancjami. 

Dominacja profilaktycznej roli 
rodziny podkreślana była przez 
większość dorosłych badanych  
w ogólnopolskich badaniach an-
kietowych zrealizowanych.  W ba-
daniu ESPAD zapytano responden-
tów o zasady, które panują w ich 
domach odnoszące się do spędza-
nia czasu wolnego. W ocenie około 
połowy badanej młodzieży z młod-
szej oraz starszej grupy, ich rodzi-
ce bardzo rzadko bądź prawie ni-
gdy nie określali ścisłych zasad co 
mogą robić w domu (odpowiednio 
51,2% i 48,6%) lub poza nim (od-
powiednio 52,4% i 60,5%). W więk-
szości prawie zawsze bądź najczę-
ściej rodzice wiedzą z kim ich dzie-
ci spędzają wieczory (74,0% wśród 
uczniów młodszych oraz 77,9% 
wśród uczniów starszych) i gdzie 
je spędzają (72,4% w młodszej ko-
horcie i 78,4% w starszej kohor-
cie). Jedynie około 4-6% uczniów 
z każdej grupy nie mówi rodzicom, 
gdzie spędza sobotni wieczór. Po-
nad połowa uczniów w większo-
ści przypadków może łatwo poży-
czyć pieniądze od rodziców (57,7% 
wśród 15-16 latków i 62,2% wśród 
uczniów szkół średnich) bądź 
dostać je w podarunku (49,5%  
w młodszej kohorcie i 48,9% w star-
szej kohorcie). A zatem czy na pew-
no wiedza z kim spędza czas nasza 
pociecha jest wystarczająca aby 
mieć poczucie, iż dziecko jest bez-
pieczne? Czy jesteśmy pewni na co 
wydaję środki finansowe otrzyma-
ne od nas?  Należy zwrócić uwagę 
na ogólnie większe rozpowszech-
nienie problemów wynikających 
ze spożywania alkoholu i używa-
nia narkotyków wśród starszej mło-
dzieży niż w grupie uczniów młod-

szych, co wiązać można z wyż-
szym poziomem spożycia alkoho-
lu w tej grupie oraz większym roz-
powszechnieniem używania narko-
tyków. 

Natomiast analizując staty-
styki prowadzonych postępowań 
przez Gminną Komisję Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych 
wobec osób spożywających alko-
hol w sposób ryzykowny, szkodli-
wy lub uzależniony obniża się po-
ziom wiekowy uczestników postę-
powań, nierzadko uczestnikami 
postępowań są matki, młode ko-
biety co jeszcze kilka lat temu sta-
nowiło nikły odsetek. Działania 
edukacyjne, konsultacyjne i pro-
filaktyczne prowadzone  w Punk-
cie Informacyjno Konsultacyjnym 
w Górkach Małych poszerzyły ofer-
tę ze względu na  zapotrzebowa-
nia osób uzależnionych od innych 
środków psychoaktywnych (w tym 
tzw. dopalacze jak i narkotyki) oraz 
konsultacje rodzinne. Według sta-
tystyki osób korzystających z ofer-
ty w/w instytucji zwiększa się co 
roku ilość osób stosujących środki 
psychoaktywne  w sposób uzależ-
niony. Narastający problem osób 
związanych ze stosowaniem tzw. 

narkotyków, dopalaczy i innych 
środków psychoaktywnych skutku-
je wchodzeniem przez te osoby w 
konflikt z prawem (w tym poprzez 
kradzieże, wyłudzenia, przemoc 
wobec członków rodziny, rozboje  
i inne), ubożeniem rodzin osób 
uzależnionych – w tym częste kre-
dyty, rezygnacja z zatrudnienia, 
ponadto rozpadem rodzin, nie re-
alizowaniem alimentacji i demora-
lizacja nieletnich członków rodzin 
i innymi problemami natury zdro-
wotnej czy też społecznej. 

Punkt Informacyjno 
Konsultacyjny w Górkach 

Małych, ul. Zalesie 3 
(nr tel. 33-8539633, każda 

środa miesiąca 7,300 – 15,30; 
każdy piątek miesiąca 

7,30 – 14,30) zaprasza osoby 
borykające się z problemami 

uzależnień, przemocą i innymi 
problemami społecznymi. 

Nie jesteś sam! Zadzwoń, Przyjdź! 
     

     
 Renata Ciemała-Sojka
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Konkurs pt.  „My Christmas Bauble”
W grudniu 2020r. Przedszkole 

Publiczne nr 1 w Górkach Małych 
już po raz trzeci zorganizowało ro-
dzinny konkurs plastyczny o tema-
tyce świątecznej. Konkurs był kiero-
wany do dzieci w wieku 3-6 lat. Za-
daniem uczestników było wykona-
nie najpiękniejszej bombki bożo-
narodzeniowej dowolną techniką 
płaską w formacie A4, wg ustalone-
go szablonu. Prace wykonały dzieci  
z niewielką pomocą rodzica, ro-
dzeństwa, bądź opiekuna. Celem 
konkursu, poza rozwijaniem zdol-
ności manualnych i plastycznych, 
było kultywowanie tradycji Świąt 
Bożego Narodzenia, wzmacnianie 
więzi rodzinnych, współpraca z ro-
dzicami jak i poszukiwanie twór-
czych i oryginalnych rozwiązań. 
Konkurs cieszy się coraz większym 
zainteresowaniem. Na 125 uczęsz-
czających do placówki przedszko-
laków prace w tym roku wyko-
nało aż 48, podczas gdy w ubie-
głym roku 24. Oceny prac dokona-

ła specjalnie powołana przez orga-
nizatorów Komisja. Uczestnikom 
przyznano 3 nagrody główne  (I, 
II, III) oraz wyróżnienia. Uczestni-
cy byli oceniani w trzech katego-
riach wiekowych. W kategorii dzie-
ci najmłodszych, 3 letnich laureat-
ką I miejsca została Nadia Ferfec-
ka, wśród 4 latków I miejsce uzy-
skali ex aequo Antonina Niesyt  
i Beniamin Świercz, natomiast w 
kategorii dzieci 5 letnich zwyciężyli 
ex aequo Amelia Szczotka oraz Ma-
xymilian Heller. Na II miejsce w ka-
tegorii dzieci najmłodszych zasłu-
żyli Maja Hilarowicz, Martyna Lau-
fernicka i Igor Kłósko. Wśród 4 let-
nich uczestników II miejsce zdoby-
ła Agata Kisiała a wśród 5 latków ex 
aequo: Amelia Miklar, Lilianna Bijok 
i Maja Kisiała. Laureatami III miej-
sca w kategorii dzieci 3 letnich zo-
stali: Alicja Jaworska, Krzysztof Ro-
siek i Franciszek Konieczny. W gru-
pie dzieci 4 letnich III nagrodę zdo-
były ex aequo: Olga Rosiek i Maja 

Majerczyk, w grupie starszaków 
zwyciężył Jakub Tęcza. Ponadto, 16 
przedszkolakom przyznano wyróż-
nienia. 

Organizatorzy konkursu przy-
gotowali dla każdego uczestnika 
pamiątkowy dyplom. Dzięki wspar-
ciu pani dyrektor Bożeny Cyganik, 
autorzy najciekawszych prac zosta-
li nagrodzeni.

Serdecznie dziękujemy 
wszystkim uczestnikom za udział 

w tegorocznym konkursie. 
Podziękowania kierujemy 

także do rodziców za wysiłek, 
poświęcony czas oraz kreatyw-

ność w przygotowaniu 
prac konkursowych. 

Wszystkim dzieciom życzymy 
dalszych sukcesów i zachęcamy 

do udziału w kolejnych edycjach. 

Agata Tomica i Aleksandra Strach
Nauczyciele P.P nr 1 w Gorkach M.
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Nie bądź sam
Przedszkole Publiczne nr 1  

w Górkach Małych wzięło udział  
w świątecznej akcji: „Nie bądź 
sam” Powiatowego Domu Pomo-

cy Społecznej „Feniks” w Skoczo-
wie. Pandemia zmieniła całkowi-
cie codzienne życie mieszkańców 
domu pomocy. Sprawiła, że podczas 

kolejnych już świąt pensjonariusze 
nie mogli odwiedzić rodzinnych 
domów. Jedyną formą kontaktu  
z rodzinami czy przyjaciółmi jest 
aktualnie łączenie się za pomo-
cą internetowej sieci. Nie każdy 
jednak ma kogoś bliskiego z kim 
mógłby się wirtualnie spotkać. By 
dodać otuchy osobom samotnym, 
pokazać, że jest ktoś, kto o nich my-
śli, zrodziła się inicjatywa, by osoby 
z zewnątrz wysyłały spersonalizo-
wane kartki świąteczne. Grono Pe-
dagogiczne Przedszkola Publiczne-
go nr 1 w Górkach Małych od razu 
postanowiło wesprzeć mieszkań-
ców ośrodka. Tak więc wraz z dzieć-
mi wykonało czternaście spersona-
lizowanych, pięknie ozdobionych 
kartek świątecznych, które zostały 
wysłane pensjonariuszom Powia-
towego Domu Opieki Społecznej  
w Skoczowie. 

  Agata Tomica

Edukacja

Program rozwoju czytelnictwa
„Narodowy Program Rozwo-

ju Czytelnictwa” to wieloletni pro-
gram Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Kulturowego, trwający  
w latach 2015 – 2020. Celem pro-
gramu jest przede wszystkim po-
prawa czytelnictwa w Polsce po-
przez wzmocnienie roli bibliotek 
publicznych, szkolnych i pedago-
gicznych, jako lokalnych ośrodków 
życia społecznego stanowiących 
centrum dostępu do kultury i wie-
dzy. 

"W ubiegłym roku Gminna Bi-
blioteka Publiczna złożyła wniosek 
na Priorytet 1 – Zakup nowości wy-
dawniczych do bibliotek publicz-
nych."

Otrzymaliśmy dotację w wy-
sokości 11 846 złotych. Powyższą 
kwotę oraz wkład własny zobowią-
zani byliśmy do wykorzystania do 
dnia 30 listopada 2020 roku. Dzię-
ki dotacji nasz księgozbiór zasiliło 

519 książek,  z czego dla dorosłych 
262 pozycji, dla dzieci 183 pozycji, 
z literatury popularnonaukowej 74 
pozycji. 

Dotację przeznaczyliśmy na za-
kup nowości wydawniczych, w tym 
książek dla dorosłych, dzieci i mło-
dzieży oraz audiobooków. 

 

Serdecznie zapraszamy do od-
wiedzenia naszych bibliotek  
w Brennej i Górkach Małych. Infor-
macje o zbiorach znajdziecie Pań-
stwo również przeglądając kata-
log na naszej stronie internetowej  
www.biblioteka.brenna.org.pl. 

Magdalena Stekla
GBP Brenna
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       Z działu Silesiana - Kalendarz Cieszyński 2021

Kalendarz Cieszyński jest sztandarowym wydawnictwem Macierzy 
Ziemi Cieszyńskiej i jak co roku dostarcza sporo ciekawych tekstów oso-
bom zainteresowanym historią, kulturą i literaturą Śląska Cieszyńskie-
go. Kalendarz podzielony jest tematycznie na rozdziały: historia, sylwet-
ki, wspomnienia i pamiętniki, różności, proza gwarowa, poezja oraz pu-
blicystyka.

Publikację otwiera pośmiertne wspomnienie, poświęcone Władysła-
wowi Sośnie, zasłużonemu działaczowi społecznemu i pedagogowi, ce-
nionemu autorowi wielu przewodników turystycznych oraz opracowań 
poświęconych historii ewangelików na Śląsku Cieszyńskim. W najnowszej 
edycji Kalendarza Cieszyńskiego czytelnik znajdzie szereg interesujących 
artykułów m. in. o ciekawych i fascynujących postaciach z regionu, ta-
kich jak Józef Kubik - urodzony w Jasienicy muzykolog i alpinista, towa-
rzysz słynnego Jerzego Kukuczki na wyprawie na Nanga Parbat w 1977 
roku, Janusz Towpik - wybitny grafik i ilustrator animalista o cieszyńskich 
korzeniach, Andrzej Podżorski   – zasłużony etnograf z Wisły, czy Jan Her-
ma - znakomity pedagog i artysta.

Ponadto zawiera wiele nie mniej ciekawych i zajmujących tekstów hi-
storycznych, wspomnieniowych i gwarowych. Wydawnictwo uatrakcyj-
niają ryciny autorstwa Jana Gluzy oraz liczne archiwalne zdjęcia architek-
tury, dokumentów i postaci. 

Gorąco polecamy wszystkim miłośnikom naszego regionu.
     

 Rafał Cholewa

   

Malarz dusz  - powieść o sztuce, miłości, pasji i walce o ideały!

Ildefonso Falcones, autor niezapomnianej Katedry w Barcelonie po raz 
kolejny zabiera czytelnika do tego pięknego miasta, tym razem w czasy 
wielkich przemian społecznych na początku XX wieku. Młody malarz Dal-
mau Sala żyje na granicy dwóch światów gdzie ubóstwo i nędzy kontra-
stującego z przepychem i  bogactwem. Bohater szuka właściwej ścieżki, 
którą powinien podążyć, by zrozumieć że najważniejsza w jego życiu jest 
miłość, do ukochanej kobiety i sztuka.

Autor opisując burzliwe losy bohaterów i samej Barcelony, stworzył 
niezwykle plastyczną i klimatyczna powieść.

      Polecam.
      Małgorzata Cieślar

(Książka jest dostępna w bibliotece w Brennej i filii w Górkach Małych).

Nowości w Bibliotece

(Kalendarz jest dostępny w bibliotece w Brennej i filii w Górkach Małych).
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„Tu mi serce płonie” – konkurs recytatorski
Końcem grudnia Ośrodek Pro-

mocji, Kultury i Sportu Gminy Bren-
na ogłosił wyniki gminnego kon-
kursu recytatorskiego „Tu mi ser-
ce płonie”. Konkurs skierowany był 
do uczniów szkół podstawowych 
z Gminy Brenna, z klas 0-8. Jego 

głównym założeniem było zachę-
cenie do sięgania po nieraz zapo-
mniane lub niedoceniane dzie-
ła pisarzy i poetów, pochodzą-
cych z Gminy Brenna, lub związa-
nych z nią mocno w ciągu swoje-
go życia (np.: Zofia Kossak, Walen-
ty Krząszcz, Franciszek Żertka, Ma-
ria Kawik, Beata Jamróz, Witold Tu-
rant, Maria Burek, Józef Palowski, 
Jan Broda i inni).

Na konkurs nadesłano 25 prac. 
Nagrania oceniło Jury w składzie: 
Dyrektor OPKiS Katarzyna Macu-
ra, Szymon Pilch, Agata Majew-
ska oraz Anna Musioł. W protoko-
le jury dziękowało wszystkim mło-
dym uczestnikom oraz ich rodzi-
com i nauczycielom, którzy pomo-
gli w rozpowszechnieniu informa-
cji o konkursie oraz w przygoto-
waniu się dzieciom i młodzieży do 

udziału w nim. Nagrodami w kon-
kursie były karty upominkowe do 
sieci sklepów Komisja poddała oce-
nie następujące czynniki: dobór re-
pertuaru, znajomość tekstu, inter-
pretację, kulturę języka oraz ogól-
ny wyraz artystyczny.

Po zapoznaniu się ze 
wszystkimi pracami Jury 

przyznało następujące nagrody:

Kategoria GWARA, klasy 0-3
Miejsce I – Ewelina Ferfecka z tek-
stem „O góreckim strzygoniu” na 
podstawie tekstu Józefa Palow-
skiego; miejsce II – Agnieszka Do-
rda z tekstem „Naszo szkoła” Danu-
ty Kłósko; miejsce III – Oliwia To-
mala z tekstem „Sowizdrzoł” Fran-
ciszka Żertki.

Kategoria GWARA, klasy 4-8
Miejsce I – Magdalena Staś  

z tekstem „We szkole” Stanisławy 
Jabłonki 

Kategoria POEZJA, klasa 0-3
Miejsce I – Natalia Sikora z tek-

stem „Zebrzydka” Józefa Palow-

skiego; miejsce II – Nikola Brączek 
z tekstem „Zielona Pani” Beaty Jam-
róz; miejsce III – Grzegorz Paszek  
z tekstem „Jubileusz 40lecia OSP” 
Józefa Palowskiego 

Kategoria POEZJA, klasa 4-8
Miejsce I – Marek Herzyk z tek-

stem „Zofio z Kossaków” Józefa; 
miejsca II ex equo – Milena Żyłka 
z tekstem „Ojczyzna” Marii Kawik, 
Nikola Holeksa „Wigilia w bunkrze” 
Marii Kawik; wyróżnienia: Paulina 
Musiał z tekstem „Dom Rodzinny” 
Beaty Jamróz, Anastazja Musioł – 
„Miłość do partyzanta”.

Kategoria PROZA, klasa 0-3
Miejsce I – Julia Jaworska z frag-

mentem książki „Rok Polski” Zo-
fii Kossak; miejsce II – Marcel Gaw-
las z fragmentem książki „Rok Pol-
ski” Zofii Kossak; miejsce III - Oli-
wia Śmiłowska i Paulina Wołoszyn 
z fragmentem książki „Rok Polski” 
Zofii Kossak 

Kategoria PROZA, klasa 4-8
Miejsce I – Noemi Kozłowska  

z fragmentem książki „Kłopoty Kac-
perka Góreckiego Skrzata” Zofii 
Kossak 

Nagroda specjalna za wyjąt-
kowe wykonanie oraz nietuzinko-
wy wyraz artystyczny , ufundowa-
na przez Dyrektora OPKiS Kata-
rzynę Macurę wędruje do Kacpra 
Oczkowskiego.

Jeszcze raz serdecznie gratulu-
jemy zwycięzcom i zachęcamy, by 
sięgać po twórczość artystów z na-
szej Małej Ojczyzny!

  OPKiS
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Kolędowy sukces „Maliniorzy”
Na przełomie grudnia i stycz-

nia Miejskie Centrum Kultury „In-
tegrator” w Skoczowie przeprowa-
dziło konkurs kolęd „Śpiewajmy  
i grajmy mu”. Niecodzienną rzeczą 
był fakt, że konkurs skierowany był 
do zespołów działających na tere-
nie Śląska Cieszyńskiego, a przy-

najmniej jeden z członków zespo-
łu musiał być mocno związany ze 
Skoczowem. Wśród wielu różnych 
styli wykonawczych jako jedyni 
folklor zaprezentowali „Maliniorze”. 
Nasza breńska kapela wykonała ko-
lędę „Wśród nocnej ciszy” w żywio-
łowej aranżacji, a z utworów obo-

wiązkowych muzycy wybrali  „Whi-
te Christmas”. Głosowaniem inter-
nautów przedstawiciele naszej lu-
dowej, góralskiej kultury zajęli III 
miejsce. Serdecznie gratulujemy!

   OPKiS

Kultura

Najpiękniejsza orkiestra świata również u nas
31 stycznia odbył się 29 finał 

Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po-
mocy. Pod opieką cudownej pani 
Krystyny Tarasewicz oraz panów 
Mariusza Golika i Sebastiana Madzi 
członkowie młodzieżowych drużyn 
pożarniczych z OSP Brenna Leśnica 
oraz OSP Górki Wielkie, wspomo-
gli akcję. W wybranych miejscach 
na terenie Gminy Brenna krążyli  
z charakterystycznymi WOŚPowy-
mi puszkami, rozdając te słynne, 
orkiestrowe serduszka. W tym roku 
nasi wolontariusze również działa-
li pod głównym sztabek w Skoczo-
wie. Dziękujemy zarówno zaanga-
żowanym młodym ludziom i ich 
opiekunom, jak i wszystkim, któ-
rzy zapełniali ich puszki wpłatami.  
W tym roku zostaną one przezna-
czone na wsparcie dla oddziałów 
dziecięcej laryngologii, otolaryn-
gologii i diagnostyki głowy.  

   OPKiS
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Feryjny Ferment on-line
Tegoroczne ferie zimowe, 

jak i większość innych wydarzeń, 
były zupełnie niecodzienne. 

Rządowe restrykcje, obostrze-
nia i zasady bezpieczeństwa, zwią-
zane z pandemią COVID-19 moc-
no ograniczyły nasze możliwo-
ści w kwestii organizowania cza-
su mieszkańcom i turystom w tym 
okresie. Nie pracowały stoki, mu-
sieliśmy zamknąć lodowisko, nie 
mogliśmy zaprosić ani na sportowe 
zawody, ani na koncerty, spektakle, 
czy animacje, którymi zwykle wy-
pełniony po brzegi był feryjny ka-
lendarz imprez Gminy Brenna.

Ośrodek Promocji, Kultury  
i Sportu Gminy Brenna nie pozo-
stał jednak bezczynny. Postanowi-
liśmy się z feryjnymi aktywnościa-
mi przenieść do sieci. Tak powstał 
pomysł na „Feryjny Ferment on-li-
ne”, który pod czujnym okiem pro-
wadzących – Ani Musioł i Szymona 
Pilcha, czyli „Studia Ferment” – sza-
lał przez dwa tygodnie, codziennie 
zapraszając do wspólnej zabawy. 

Rzecz w zamyśle była pro-
sta. Zaktywizować dzieciaki, które  
w normalnych warunkach szalały-
by na sankach, nartach, łyżwach, 
kuligach, spotykałyby się z rówie-
śnikami, a teraz miały w alternaty-
wie wyłącznie patrzenie w telewi-
zor, czy komputer. I, choć wydaje 
się, że zaproszenie do działań on-li-
ne, czyli w sieci, wcale tego proble-

mu nie rozwiązywało, to zadania, 
które codziennie przygotowywali-
śmy dla naszych widzów, zmuszały, 
by przez kilka godzin popracować 
nad czymś artystycznie, kreatyw-
nie, z humorem i fantazją – z dala 
od sprzętu elektronicznego. 

By zbudować społeczność, któ-
ra wokół Feryjnego Fermentu się 
bawiła, trzeba było regularnie – 

dwa razy dziennie – nadawać z fe-
ryjnego Studio. Prowadzący z ty-
pową tylko sobie swadą i charyzmą 
wciągali widownię w kolejne wy-
zwania. Co robiliśmy przez te dwa 
tygodnie?

1. Budowanie Beskidzkiego 
Domu Zielin „Przytulia” w środo-
wisku gry Minecraft. Na podsta-
wie zdjęć i filmów uczestnicy za-
bawy mieli za zadanie w popular-
nej grze komputerowej, za pomo-
cą dostępnych tam narzędzi, z jak 
największą szczegółowością od-
tworzyć naszą breneńską „Przytu-
lię”. Prace, przedstawiające zarów-
no budynek z zewnątrz, jak i wnę-
trze – wystawę, biura, korytarze, 
scenę, dekoracje, oświetlenie… 
Ilość szczegółów, które przygoto-
wali uczestnicy po prostu zwaliła 
nas z nóg. Zresztą, zobaczcie sami 
fragmenty prac. W konkursie na-
grodzeni zostali: Filip Kraś z Górek 
Małych, Jan Grabowiecki z Brennej 
i Jaku Matula z Górek Wielkich.

Kultura
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2. BottleFlip Challenge – i wie-
my, brzmi enigmatycznie. Ale kto 
przebywa czasem w otoczeniu 
dzieci i młodzieży, na pewno za-
uważył, że czasem w ramach nudy 
z jakiegoś powodu rzucają butelka-
mi z wodą. TO JEST TO. Próby wy-
korzystania praw fizyki tak, by wi-
rująca, obciążona niewielka ilo-
ścią wody butelka, po zaplanowa-
nej przez zawodnika ewolucji znów 
wylądowała w pionie. Fantazja 
uczestników była niesamowita, ale 
zwyciężczyni jedna – Jessi Kobec-
ki aż z Rybnika, bo nie ogranicza-
liśmy w żaden sposób możliwości 
uczestnictwa również osobom spo-
za Gminy Brenna. W końcu… zwy-
kle w ferie zimowe bawią się u nas 

turyści z całej Polski
3. Kolejną konkurencją było od-

twarzanie obrazów światowych 
artystów. Uczestnicy zabawy wy-
bierali sobie dzieło malarza i przy 
użyciu dostępnych w domu re-
kwizytów – czasem nieziemskich 
– w dowcipny, fantazyjny, jedyny 
w swoim rodzaju sposób insceni-
zowali to co na tych obrazach wi-
dać. Najwięcej pojawiło się „Dam  
z łasiczką”, ale pojawiło się również 
mnóstwo innych prac. Spójrzcie, 
jaką wyobraźnię mieli fermentowi 
feriowicze. Nagrodzeni zostali: Fi-
lip Kraś, Maja Pilch i Maja Waliczek.

4. Lepienie bałwanów – skoro 
tylko spadł śnieg – w pierwszy fe-
ryjny czwartek – Feryjny Ferment 

nie mógł tego zignorować. Natych-
miast wygoniliśmy wszystkich na-
szych widzów z domów, by cie-
szyli się zimą. Zwłaszcza, że tego 
dnia rząd zaczął luzować lockdown 
i było to już możliwe. A przy oka-
zji zachęciliśmy do lepienia bałwa-
nów – im dziwniejszych, tym lepiej. 
Zdjęcia nadsyłaliście na profil Gmi-
ny Brenna na Facebooku. Było ich 
mnóstwo – i wszyscy, którzy dołą-
czyli to wyzwania dostali nagrody 
rzeczowe.

5. Utopcowe Przygody – czyli 
niesamowita gra on-line. Gra typu 
point-and-click, coś w rodzaju wir-
tualnego escape-roomu. Polegała 
ona na zdalnym spacerze po miej-
scach w Gminie Brenna i szukaniu 
kuzynów Utopca Gazdy Brennicy, 
ukrytych na mapie. Pytania, zagad-
ki, łamigłówki. Najszybciej komplet 
imion utopców zdobyli: Filip Kraś, 
Kinga i Rafał Herzyk, Franek Szabla, 
Ania Grabowiecka, Sebastian No-
wak i Emil Pilch.

6. Po weekendzie, podczas któ-
rego zostawiliśmy fanom Feryj-
nego Fermentu czas na odpoczy-
nek, zaczęliśmy od kolejnej świet-
nej konkurencji. Tym razem było to 
wyzwanie kulinarne. Uczestnicy 
zabawy mieli za zadanie ugotować 
jedną z potraf regionalnych ze Ślą-
ska Cieszyńskiego i przysłać nam 
zdjęcia dokumentujące pracę i jej 
efekty. Chętnych znów nie brako-
wało. Nagrody zdobyli: Za domowy 
chleb ze smalcem – Danusia i Ra-
dek Maciejowscy, za kluski śląskie 
– Zuzia i Emilka Małysz, za kapuśni-
cę – Kinga i Rafał Herzyk a za kaszo-
ki – Marek Herzyk. 

7. Kolejnym konkursem było 
zbudowanie jakiegoś miejsca lub 
sytuacji charakterystycznych dla 
Gminy Brenna przy pomocy kloc-
ków „Lego”. Przez kilka dni uczest-
nicy budowali niesamowite kon-
strukcje, które koniecznie musicie 
zobaczyć i wysyłali do nas zdjęcia 
i filmy prezentujące ich pracę. Spo-
śród wielu nadesłanych prac zwy-
cięzcami okrzyknęliśmy: Norberta 
Borak-Gawlasa, za zbudowanie re-
alistycznego Dworu Kossaków; Ja-
kuba Nalepę, za świetny teren re-
kreacyjny „Minigolf ” w Parku Tury-
styki oraz Jagodę Żaczek za przed-

Kultura
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stawienie korowodu dożynkowe-
go. Spójrzcie!

8. T-shirt challenge – brzmi 
może enigmatycznie, ale zasady 
były bardzo proste. W ramach prze-
glądu szafy trzeba było wyciągnąć 
wszystkie koszulki i… ubrać je na 
siebie! Zwycięzca, czyli Adaś Stroń-
ski, ubrał ponad 40 koszulek. Do 
rekordu Guinessa wprawdzie było 
daleko, ale mały mistrz i tak spisał 

się świetnie.
9. Być może nie wszyscy wie-

dzą, czym jest cosplay. A jest to ar-
tystyczne hobby, w ramach które-
go osoby nazywane cosplayera-
mi tworzą przebrania i wcielają się 
w postać fikcyjną. Termin ‘cosplay’ 
powstał w Japonii w 1984 roku, ale 
za początki tego zjawiska uważa 
się konwent 1st World Science Fic-
tion Convention, który miał miej-

sce w Nowym Jorku w 1939 roku. 
I to właśnie cosplay był jednym z 
wyzwań Feryjnego Fermentu. Kon-
kretnie – cosplay Utopca. W tej ka-
tegorii zwycięzcą został również 
Adam Stroński, ale rzeczowe na-
grody dostali również inni uczest-
nicy zabawy. Kto jest najbardziej 
podobny do Utopca Gazdy Brenni-
cy?

10. Na koniec ferii powtórzy-
liśmy grę Utopcowe Przygody, 
choć w innej odsłonie. Tym razem 
kuzyni Utopca nosili inne imiona 
i byli ukryci w innych miejscach. 
Zwycięzców tej konkurencji było 
tak wielu, że trudno ich wszystkich 
wymienić.

Serdecznie dziękujemy wszyst-
kim, którzy mimo trudnych warun-
ków włączyli się w akcję „Feryjne-
go Fermentu on-line”. Dziękujemy 
za aktywność, udostępnienia, ko-
mentarze i wszystkie pozytywne 
reakcje, jakie udało się nam od Was 
uzyskać. Mamy nadzieję, że choć 
trochę zastąpiliśmy tradycyjne fe-
rie.

   OPKiS

Kultura
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Z ogródka Przytulii
Za oknem zima. Pewnie nie 

wszyscy się cieszą ale to raczej nor-
malny widok o tej porze roku. Poza 
tym, niskie temperatury mają swo-
je zalety. Najlepszym przykładem 
jest krioterapia lub bardziej swoj-
skie morsowanie, które zwiększa 
odporność naszych organizmów, 
leczy stany zapalne (zwłaszcza sta-
wów) i przyspiesza pracę serca, co 
powoduje lepsze ukrwienie narzą-
dów wewnętrznych i tkanek. Je-
śli jednak nie odważycie się na tak 
ekstremalne działania, możecie 
spróbować pod własnym pryszni-
cem polewając się naprzemienne 
zimną i ciepłą wodą. I pod żadnym 
pozorem nie rezygnujcie z aktyw-
ności w plenerze. Zwykły spacer na 
mrozie przyspieszy przemianę ma-
terii czyli szybciej spalimy kalorie, 
dotlenimy organizm i zwiększymy 
sprawność umysłu, poprawi się na-
sze samopoczucie. Tego jeszcze nie 
zbadano na ludziach ale podob-
no, niskie temperatury uaktywniają 
działanie genów odpowiedzialnych 
za długowieczność.

Żeby cieszyć się w pełni zimo-
wą aurą, zadbajmy o nasz układ im-
munologiczny. Ruch jest jednym 
ze sposobów ale najważniejsza  
w tej kwestii jest dieta. Dostarczaj-
my naszym ciałom naturalne mine-
rały i witaminy (zwłaszcza A, C, D, 
E oraz cynk i żelazo) w zróżnico-
wanych, jak najmniej przetworzo-
nych posiłkach. Jedzmy warzywa i 
owoce (surowe lub suszone) i uży-
wajmy ziół. Sięgajmy po przyprawy  

i pijmy ziołowe napary, są napraw-
dę łatwo dostępne a potrafią czy-
nić cuda. Na odporność? Bardzo 
proszę: owoc czarnego bzu,  owoc 
i liść maliny, owoc lub liść jeżyny, 
kwiat nagietka, owoce dzikiej róży, 
ziele jeżówki, owoc aronii, dereń 
jadalny, rokitnik, krwawnik, owoce 
jarzębiny, lukrecja, pięciornik gęsi, 
czosnek, cebula, marchew, natka 
pietruszki, orzechy, olejek z orega-
no, wszelkie kiszonki. Jest w czym 
wybierać!

Jeśli jednak już się przeziębimy, 
znajdzie się i na to ziołowa rada. 
Jest wiele roślin, które pomogą ob-
niżyć gorączkę, nawilżyć gardło, 
rozrzedzić flegmę a przy tym ratu-
ją nas  zarówno w infekcjach bak-
teryjnych jak i wirusowych. Każ-
dy pewnie słyszał o syropie z ce-
buli. To świetny specyfik znany od 
wieków. Kiedy dodamy do niego 
miód, cytrynę, imbir i czosnek bę-

dzie jeszcze skuteczniejszy a do 
tego smaczny. Co jeszcze się przy-
da? Do wyboru mamy napary z wie-
lu zielinek:
- na ból gardła: dziewanna, prawo-
ślaz, nagietek, kwiat słonecznika, 
cebula, czosnek;
- przeciwgorączkowo: kwiat bzu 
czarnego, kwiat lipy, kora wierzby, 
kwiat słonecznika;
- na kaszel: korzeń i ziele pierwiosn-
ka, liść podbiału, liść babki, tymia-
nek, bazylia, mięta, sosna, miodun-
ka plamista, lebiodka oregano;
- na katar: kocimiętka, szałwia, le-
biodka oregano, inhalacje z sosny 
i tymianku;
- do płukania jamy ustnej i gardła: 
pięciornik gęsi, szałwia, rumianek, 
przywrotnik, lebiodka oregano.

Kiedy już uporamy się z infekcją 
pamiętajmy, żeby (przynajmniej 
przez jakiś czas) wzmacniać nasze 
nadszarpnięte zdrowie. Wysypiaj-
my się i relaksujmy bo chronicz-
ny stres i niedobór snu to poważ-
ne przyczyny obniżenia odporno-
ści, popijając pyszne, wzmacniają-
ce herbatki z dodatkiem wspania-
łych roślin, naturalnie wspomaga-
jących naszą immunologię.

Trzymajcie się ciepło, 
życzymy zdrowia, optymizmu

 i radości życia. 

  Iza Piór
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Góralu – gdzie Twoje korzenie? 
Góral – kim jest? Czy to człowiek 
od wielu lat zamieszkujący pol-
skie góry? Czy to ten, który ko-
cha tradycję i zwyczaje góral-

skie? Czy wreszcie ten, który wy-
brał świadomie góry na miejsce 

swojego zamieszkania?  

14 grudnia 2020 r. Sejmik Woje-
wództwo Śląskiego podjął uchwa-
łę o ustanowieniu roku 2021 RO-
KIEM GÓRALI W WOJWEWÓDZ-
TWIE ŚLĄSKIM. Zapowiada to sze-
reg wydarzeń promujących kulturę 
i tradycje ludzi gór. 

Kim wiec są górale? 
Najprościej rzecz ujmując, wg 

encyklopedii to mieszkańcy tere-
nów podgórskich i obszarów gór-
skich, w ujęciu szczegółowym zaś 
to grupa etniczna zamieszkująca 
Karpaty Zachodnie. Ale czy to na 
pewno wszystko? Kim są górale za-
mieszkujący województwo śląskie? 
I tu znowu encyklopedyczny po-
dział wskazuje nam: Górali Śląskich 
i Górali Żywieckich. 

Górale Żywieccy zamieszkują 
tereny Beskidu Żywieckiego, Małe-
go i częściowo Śląskiego, a ich hi-
storia związana jest bardziej  z Ma-
łopolską. W przeciwieństwie do 
Górali Śląskich, którzy już od 1327 
r. stali się poddanymi króla Czech, 
Żywiecczyzna aż do rozbiorów na-
leżała do Państwa Polskiego. Po 
I Rozbiorze Polski stała się z kolei 
częścią państwa Habsburgów (tak 
jak Księstwo Cieszyńskie już od 4 

wieków). 
Górale Śląscy  zamieszkują te-

reny Beskidu Śląskiego i Śląsko-
Morawskiego (dzisiejsze Czechy), 
czyli obszar dawnego Księstwa Cie-
szyńskiego. Pierwszy badacz kul-
tury górali, Wincenty Pol, podzie-
lił ich na :Brenniaków, Wiślan, Ja-
błonkowian i Morawian. Ten po-
dział wydaje się właściwy do dnia 
dzisiejszego. 

W XV, a może XVI w. w Karpa-
ty Zachodnie, czyli również w Be-
skid Śląski i Żywiecki, nie przejmu-
jąc się za bardzo granicami państw, 
dotarli Wołosi. Ten wędrowny lud 
pasterski uważany jest przez wie-
lu za protoplastów obecnych gó-
rali, co wydaje się jednak  sporym 
uproszczeniem. Zanim dotarli Wo-
łosi góry zamieszkiwała ludność 
pochodzenia słowiańskiego, za-
siedlająca głownie doliny wzdłuż 
rzek. Wołosi, mający w swoich ży-
łach krew rumuńską, ruską i ukra-
ińską, znaleźli swoje miejsce na po-
lanach górskich. Pamiętać jednak 
należy, że z biegiem lat asymilowa-
li się z rodzimą ludnością, a nasze 
rodzime tradycje i zwyczaje są mie-
szanką różnych kultur. Czy to jed-
nak jedyny mariaż etniczny górali 
śląskich? Wydaje się, że nie. Zanim 
przyszli Wołosi, na tereny Księstwa 
Cieszyńskiego, a co za tym idzie w 
jego górskie tereny napływali za-
pewne Czesi, Słowacy, Niemcy, czy 
nawet Węgrzy. O ile pierwsi to Sło-
wianie, o tyle ludność niemiecka to 
Germanie a Węgrzy to lud ugrofiń-
ski pochodzący zza Uralu. Mieszan-
ka genetyczna i kulturowa, powsta-
ła w ten sposób może robić wraże-
nie. Skąd wiemy, że tak było? Ano 
ze źródeł historycznych, a bliżej  
z obecnie występujących nazwisk 
czy używanego słownictwa (gwa-
rowego). 

Ale czy to  już koniec? O nie. 
O ile do początku XX w. górskie 
wioski wiodły spokojny, ustalo-
ny od wieków żywot, tak wówczas 
wszystko zaczęło się zmieniać. Dla-
czego? Otóż w 1918 r.  odrodziło 
się Państwo Polskie, a tereny Beski-
du Śląskiego wróciły w jego grani-

ce.  Pojawiło się również nowe zja-
wisko zwane TURYSTYKĄ. Okazało 
się, że górskie miejscowości są bar-
dzo atrakcyjne turystycznie, a co za 
tym idzie pojawili się nowi przyby-
sze, którzy nie pozostawali obojęt-
ni na urok pięknych góralek i góra-
li, co spowodowało następne ma-
riaże, tym razem wiejsko-miejskie. 
Ostatnim aktem zdaje się być na-
pływ w drugiej połowie XX w. lud-
ności pochodzącej głownie z Gór-
nego Śląska, która najpierw budo-
wała sobie w Beskidach domki let-
niskowe, aby później osiąść w nich 
na stałe. 

W Brennej, ale chyba nie tyl-
ko tu, utarło się zwyczajowe dzie-
lenie ludności na: pnioki, krzoki  
i ptoki,  czyli tych od zawsze miesz-
kających;  tych, którzy się przesie-
dlili i tych, co przylecą i odlecą. 
Każdy czytelnik powinien sam od-
powiedzieć sobie na pytanie, na 
którym etapie się znajduje i jak 
bliska jest mu tożsamość góra-
li. Często ten „nowy” góral, stara-
jący się zasymilować z mieszkań-
cami, wysyłający swoje dzieci do 
zespołów regionalnych, uczest-
niczący w wydarzeniach regio-
nalnych ma większą świadomość 
swojego „jestestwa” niż ten, któ-
ry - chociaż mieszka tu od wieków 
- nie ceni swojego pochodzenia.                                                                                                                                     
    

 Katarzyna Macura 
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Sport

Narciarstwo biegowe i skiturowe 
Obecna sytuacja związana z pan-
demią koronawirusa przyczyniła 
się do znacznego spadku aktyw-

ności. Długotrwały brak ruchu 
dał się wszystkich we znaki,  

co z kolei spowodowało  
potrzebę poszukiwania  

alternatywy, umożliwiającej 
ruch na świeżym powietrzu  

w warunkach zimowych.

Narciarstwo biegowe i cieszą-
ce się coraz większą popularno-
ścią skiturowe z pewnością na-
leżą do sportów zimowych, któ-
re także można uprawiać z zacho-
waniem reżimu sanitarnego, nie 
naruszając obostrzeń związanych  
z pandemią. Gmina Brenna i ota-
czające ją Beskidy oraz zaskakują-
co dobre warunki śniegowe sprzy-
jają uprawianiu narciarstwa skitu-
rowego, które pozwala na wędrów-
ki narciarskie poza stokami i przy-
gotowanymi trasami. 

W kontekście narciarstwa bie-
gowego, do jego uprawiania ide-
alnie nadają się rekreacyjne tra-
sy do narciarstwa biegowego usy-
tuowane na samym końcu Bren-
nej Leśnicy na tzw. stawach. Per-
fekcyjnie przygotowane dwie pętle  
o długości 5,5 km pozwalają na jaz-
dę techniką klasyczną w dedyko-
wanych temu stylowi torach oraz 
łyżwową. Trasa jest ogólnodostęp-
na.

Wspomniane sporty zimowe 
są bardzo ciekawą propozycją dla 
osób spragnionych ruchu na świe-
żym powietrzu. Dodatkowym atu-
tem jest fakt, że w Parku Turysty-
ki w Brennej funkcjonuje wypoży-
czalnia sprzętu skiturowego, do 
narciarstwa biegowego oraz rakiet 
śnieżnych. Więcej informacji na te-
mat oferowanego sprzętu znajduje 
się na stronie brenna.org.pl w stre-
fie turysty, w zakładce aktywnie 
(infrastruktura sportowa/wypoży-
czalnia).

  Krzysztof Gawlas
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Dobry występ Orlików KS Spójnia 2020 
Z bardzo dobrej strony poka-

zała się drużyna KS Spójnia 2020  
w Halowym Turnieju Eliminacyj-
nym o Puchar Prezesa Śląskie-
go Związku Piłki Nożnej w kate-
gorii U-11, który odbył się na Hali 
Sportowej Uniwersytetu Śląskiego  
w Cieszynie. Przypomnijmy, że 
wspomniana drużyna na co dzień 
występuje w rozgrywkach Or-
lik gr. 2, gdzie po rundzie jesien-
nej zajmuje 1 miejsce i ma ogrom-
ne szanse na awans do gr. 1. W gro-
nie rywalizujących we wspomnia-
nym turnieju 8 drużyn, przeważa-
jącą część stanowiły właśnie ekipy  
z gr. 1, dlatego dla młodych zawod-
ników Spójni ten występ miał być 
świetnym sprawdzianem oraz moż-
liwością rywalizacji z silniejszymi 
drużynami.

W fazie grupowej, w której to 

drużyna rozegrała 3 spotkania, każ-
dy z nich miał zupełnie inne obli-
cze. Pierwsza konfrontacja zespołu 
zakończyła się porażką z UKS Cie-
szyn, co w kontekście turniejowym 
nie napawało optymizmem przed 
kolejnymi potyczkami. Na szczę-
ście młodzi zawodnicy KS Spójnia 
2020 szybko wyciągnęli wnioski  
i w kolejnym spotkaniu z LKS Stru-
mień zdobyli 1 punkt, który dawał 
im realne szanse na wyjście z gru-
py, pod warunkiem zwycięstwa  
w ostatnim meczu grupowym  
i odpowiedniego rozstrzygnięcia  
w spotkaniu rywali. Plan się po-
wiódł i zaowocował zajęciem 2 
miejsca, na co duży wpływ mia-
ło zdobycie kompletu punktów  
w starciu z LKS Puńców. 

W półfinale Orliki Spójni mu-
siały uznać wyższość rywali z UKS 

Istebna, który jak się później oka-
zało wygrał turniej. W meczu o 3 
miejsce Spójnia 2020 podejmo-
wała Lukam 2010. Pomimo dobre-
go występu drużyna nie ustrzegła 
się kilku błędów, które wykorzystał 
przeciwnik, wygrywając spotkanie. 
Ostatecznie zespół zakończył wy-
stęp na wysokim 4 miejscu, udo-
wadniając że systematyczna praca 
przynosi efekty oraz że potrafi ry-
walizować z teoretycznie wyżej no-
towanymi rywalami.

Górny rząd od lewej: Jakub Maj-
dański (kapitan), Oliwia Gawlas, 
Dominik Przybył, Dawid Kozik, Ro-
bert Staś, Krzysztof Gawlas (trener)
Dolny rząd od lewej: Dawid Wuke-
licz, Dawid Góra, Paweł Stanisław-
ski, Oktawiusz Wukelicz, Michał Tyc

  Krzysztof Gawlas
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Quiz sportowy

Pamiętasz słynny mecz Ruchu 
Chorzów z drużynami LKS Beskid 
Brenna & LKS Spójnia Górki Wielkie 
z 2008 r.? A może wiesz jakie sporty 
były popularne na naszym terenie 
kiedyś lub w jakich dyscyplinach 
nasi mieszkańcy odnosili i odnoszą 
sportowe sukcesy?

Koniecznie spróbuj swoich sił! 

1. Zawody w jakiej zimowej kon-
kurencji odbywały się w Bren-
nej w przeszłości na nieistnieją-
cych już obecnie obiektach spor-
towych?
a) łyżwiarstwo szybkie
b) skoki narciarskie
c) biathlon

2. Na który rok datuje się po-
wstanie klubu LZS Beskid Brenna 
(obecnie Beskid Brenna)?
a) 1967
b) 1952
c) 1959

3. W przeszłości do narciarstwa 
zjazdowego używano drewnia-
nych nart. Jaka była ich nazwa?
a) ramówki
b) rubanki
c) tynionki

4. W 1961 roku w Brennej odbyły 
się nietypowe zawody o tytuł si-
łacza wiejskiego. Jak nazywa się 
zwycięzca tych zawodów?
a) Eugeniusz Dzida
b) Antoni Madzia
c) Jan Staś

5. W lutym 2001 roku w austriac-
kim Permitz zawodnik LKS „Be-
skid” Brenna – Józef Chrapek 
- sięgnął po podwójne Mistrzo-
stwo Świata? W jakiej dyscypli-
nie?
a) biegi narciarskie
b) biathlon
c) skiboby

6. W przeszłości jeden z klubów 
piłkarskich z terenu Gminy Bren-
na awansował do ligi okręgowej. 
Do tej pory to najwyższy szcze-
bel, na jakim występował klub z 
naszej gminy. W którym to było 
roku?
a) 1981
b) 1990
c) 1987

7. Jak był punkt konstrukcyjny, 
tzw. punkt K, największej nie-
gdyś w Brennej skoczni narciar-
skiej?
a) K-25
b) K-35
c) K-45

8. Który czołowy polski pięściarz 
i kickboxer przygotowywał się  
w Brennej w 1999 r., między in-
nymi na Hali Sportowej, do walki 
zawodowej z Andrzejem Gołotą?
a) Artur Szpilka
b) Przemysław Saleta
c) Tomasz Adamek

9. Jaką nazwę nosił klub, który 
powstał w 1949 r., a w 2019 r. ob-
chodził jubileusz 70-lecia swoje-
go istnienia?
a) LKS „Spójnia” Górki Wielkie
b) LKS „Beskid” Brenna
c) UKS Brenna-Górki

10. Jak nazywa się popularny tor 
do jazdy na rowerze znajdujący 
się koło kompleksu boisk Orlik 
w Brennej?
a) parkour
b) rynna
c) pumptrack

11. Co roku w Brennej odbywają 
się zawody rowerowe, w których 

zawodnicy muszą jak najszyb-
ciej wjechać rowerem na Błatnią. 
Jaka to dyscyplina?
a) uphill
b) downhill
c) enduro

12. Na jakiej pozycji występował 
Andrzej Heller – były zawodnik 
LKS „Spójnia” Górki Wielkie, Ja-
gielloni Białystok czy Ruchu Cho-
rzów?:
a) pomocnika
b) napastnika
c) bramkarza

13. W jakiej dyscyplinie sporto-
wej w 2012 r. na Hali Sportowej 
odbył się Puchar Polski, w któ-
rym udział wzięło prawie 30 klu-
bów z całej Polski?
a) halowa piłka nożna
b) akrobatyka sportowa
c) tenis stołowy

14. Co roku w sierpniu w Bren-
nej odbywa się Bieg o Breńskie 
Kierpce. Ze względu na to, że tra-
sa prowadzi naprzemiennie w 
dół i w górę, mówimy, że to bieg:
a) ultra
b) alpejski
c) anglosaski

15. W 2020 r. Patryk Mitręga zwy-
ciężył w klasyfikacji generalnej 
cyklu Uphill MTB Beskidy. W ilu z 
rozegranych 4 etapów stawał na 
najwyższym stopniu podium?
a) w 2 etapach
b) w 3 etapach
c) w 4 etapach

 
Pytania opracowano w oparciu 

o następujące źródła:
1. Ludowy Klub Sportowy Be-

skid Brenna – 55 lat – monografia 
klubu 1952-2007

2. www.beskidbrenna.fora.pl – 
forum LKS Beskid Brenna – kroni-
ka klubu 

3. www.brenna.org.pl – oficjal-
na strona internetowa Gminy Bren-
na

4. www.uphillmtb.pl – oficjal-
na strona internetowa cyklu Uphill 
MTB Beskidy

ODPOWIEDZI:1-b, 2-b, 3-c, 4-c, 5-c, 6-c, 7-b, 8-b, 9-a, 10-c, 11-a, 12-c, 13-b, 14-c, 15-b, 
Sport
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Przekaż 1% podatku

Przekaż 1% podatku na potrzebujących
Akcja przekazywania części swo-
jego podatku na cele charytatyw-
ne trwa w Polsce już od wielu lat. 
Magiczny 1% brzmi jak coś, co nie-
wiele zmienia, kiedy jest się prze-
ciętnym podatnikiem i nie obraca 
ogromnymi sumami, prawda jest 
jednak zupełnie inna. Gdyby każdy 

mieszkaniec – a zatem również po-
datnik – z Gminy Brenna przekazał 
swój 1% podatku uzbierałaby się 
spora kwota. Taką darowiznę prze-
kazać można organizacjom pożyt-
ku publicznego – klubom sporto-
wym, zespołom regionalnym, fun-
dacjom, stowarzyszeniom, a za ich 

pośrednictwem także konkretnym 
osobom, na przykład chorym. Je-
śli nie wiesz, komu przekazać swój 
1% - poniżej przedstawiamy tych  
z naszych Mieszkanców, którym na 
pewno bardzo to pomoże!

   OPKiS
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Przekaż 1% podatku
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Miesięcznik „Wieści znad Brennicy” można nabyć w Informacji Turystycznej (ul. Wyzwolenia 77, Brenna, a także w: Gminnej Bibliotece Publicznej 
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Biblioteki:
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43-436 Górki W. ul. Zalesie 3, tel. (33) 853 91 86
e-mail: bibl.brenna@wp.pl, bibl.gorki@vp.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

Beskidzki Dom Zielin „Przytulia”
43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 69, tel. 33 400 00 21
www.domzielin.eu

Ośrodki Zdrowia:
Brenna, ul. Leśnica 8, tel. (33) 853 63 11
NFZOZ P. Gruszczyk, Brenna, ul. Malinowa 3, tel. (33) 432 15 00
Górki Wielkie, ul. Zalesie 3,tel. (33) 853 91 82

Apteki
43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 34a, tel. (33) 853 63 19
43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 38b, tel. (33) 857 00 73
43-436 Górki Wielkie ul. Zalesie 3, tel. (33) 853 92 05
43-436 Górki Wielkie ul. Breńska 2, tel. (33) 858 71 19

Poczty:
43-438 Brenna ul. Wyzwolenia 77, tel. (33) 857 72 40
43-436 Górki Wielkie ul. Z. Kossak 34, tel. (33) 853 94 44

Jednostki OSP:
Brenna Centrum, 43-438 Brenna ul. Wyzwolenia 75, tel. (33) 8536 585
Brenna Leśnica, 43-438 Brenna ul. Leśnica 134, tel. 723 089 363
Górki Wielkie, 43-436 Górki Wielkie ul. Breńska 11, tel. (33) 8539 312

Telefony alarmowe:
112 - numer alarmowy
997 - Policja
998 - Państwowa Straż Pożarna
999 - Państwowe Ratownictwo Medyczne

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

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

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
43-438 Brenna, ul. Leśnica 8
tel. (33) 858 30 02, (33) 858 32 73, (33) 853 64 59, fax: (33) 858 71 01
email: gops@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

Ważne i przydatne numery telefonów

Wieści znad Brennicy



RekReacyjna tRasa naRciaRstwa 
biegowego - bRenna LeŚnica

ratrakowana i oznakowana

tory do stylu klasycznego i dowolnego

43-438 brenna, ul. Leśnica - skrzyżowanie przed ul. stawy

2 pętle (około 5,5km tras)

tel. 539 931 213

wypożyczaLnia naRt w paRku 
tuRystyki w bRennej

skitury
narty biegowe
rakiety śnieżne

43-438 brenna centrum - park turystyki, ul. Malinowa 2b

cennik oraz spis sprzętu na www.brenna.org.pl


