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Budowa tras rowerowych 

Bogusław Lalik - „Przyjaciel Ziem Górskich”

Malowana pasja - wywiad z Krzysztofem Kurkiem 
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W tym numerze:

Zapraszamy do udziału w Konkursie fotograficznym pt. 
„Zimowe kadry w gminie Brenna”, 

szczegóły na stronie 24. 
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„A pierze tylko furkało, 
furkało…” – III Breńskie 

Szkubaczki, str. 22 Rekreacyjne trasy  
do narciarstwa biegowego, str. 28

Trochę trzeba było poczekać na 
nowy numer Wieści znad Brennicy. 
I wcale nie dlatego, że nie ma żad-
nych wieści. Jest ich całkiem spo-
ro i mam nadzieję, że lektura tego 
wydania sprawi Państwu przyjem-
ność. Szczególnie zapraszam do 
relacji ze świątecznych wydarzeń  

w Gminie Brenna, oraz do wywiadu  
z przeciekawym i niesamowicie sym-
patycznym człowiekiem – Krzyszto-
fem Kurkiem, którego pasja dotych-
czas pozostawała schowana gdzieś 
wśród pięknych zaułków Gminy 
Brenna. Jednocześnie mam apel – 
jeśli znacie Państwo nietuzinkowe 

osoby pełne miłości do tego, co ro-
bią – artystów, pisarzy, rzemieślni-
ków – wszystkich, którzy jakimś cu-
dem ukryli się przed nami, zaprasza-
my do kontaktowania nas z takimi 
osobami. Chętnie je poznamy!

  Anna Musioł

Informacje/Wydarzenia

Od redakcji

@brenna.gmina

Bądź na bieżąco:

@gminabrenna brenna.org.pl

instagram: facebook: www:
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Szanowni Mieszkańcy Brennej i Górek     
„Na Nowy Rok dnia przybyło za-

ledwie – na barani skok, natomiast 
w lutym panowanie mroku jest już 
znacznie skrócone. Koniec zimy co 
dzień bliższy, toteż gospodynie koń-
czą spiesznie roboty zimowe, na 
które później czasu nie stanie. Scho-
dzą się wieczorami by gromadnie 
prząść lub drzeć pierze”(*). Ta pięk-
na tradycja sąsiedzkich spotkań  
w długie zimowe wieczory niestety 
zanika. Dlatego też – można by rzec 
– zdesperowani pragniemy przy-
wrócić tradycję chociażby „szkuba-
czek”, bo zniknęły z naszych domów 
kołowrotki, dzięki, którym możli-
we było przędzenie wełny. Popular-
ny obrzęd szkubaczek jest dużo ła-
twiejszy. Dlatego też w ostatni pią-
tek stycznia spotkaliśmy się w „Przy-
tulii”, aby usiąść przy stołach zasta-
wionych stosami lekkiego pucho-
wego pierza, by przeżyć tą piękną 
atmosferę, która towarzyszyła tym 
obrzędom. Pełne skupienie, lekko 
wyregulowany oddech, przyciszo-
ne rozmowy i radość duszy to waż-
ne elementy całego szkubaczkowe-
go rytuału. Śpiewać nie można, bo 
głęboki oddech unosi pierze w po-
wietrze, lepiej słuchać. Dlatego też 
kapela Tomasza Grenia przygrywa-
jąc umilała czas szkubaczek i podry-
wała serce do tańca. Tradycję opo-
wieści starszych gospodyń godnie 
zastąpił duet radnego Jana Stasia  
i Doroty Greń-Grajewskiej, który cie-
kawymi opowieściami umilał czas 
wieczoru. Obecne na spotkaniu 
przedstawicielki z Koła Gospodyń 
Wiejskich z Górek i Brennej zadbały 
o poczęstunek. Smaczna „żebroczka”  
i pyszne wypieki ciast smakowały 
wyjątkowo wszystkim uczestnikom 
– bardzo dziękujemy. 

Zimowa aura wyraźnie zazdro-
ściła  nam unoszącego się pu-
chu z pierza, bo wracaliśmy do na-
szych domów w towarzystwie spa-
dających białych płatków śnie-
gu. Większość wygodnie samo-
chodami, natomiast dawniej pie-
szym powrotom gospodyń do do-
mów obok mrozów niebezpieczeń-
stwo również stanowiły wilki, któ-
rych wycie słychać było nieopodal  
z lasu. W strachu i bezradności wo-
bec tej groźby ludzie zwracali się  

o ratunek do Matki Boskiej Gromnicz-
nej. Jak mówią wierzenia Pani Grom-
niczna ratuje sierotkę zabłąkaną  
w boru, rozpędzając stado wilków 
gotowe pożreć dziewczynkę. Obec-
nie zimowe miesiące pod względem 
aury są pełnymi przeciwieństw, za-
stanawiamy się czy to aby nie na 
skutek zmiany klimatu. Polskie przy-
słowia mówią: „Podkuj buty – idzie 
luty”. Natomiast „Kiedy na Gromnicz-
ną mróz, zładuj sanie, szykuj wóz”, 
„Kiedy na Gromniczną ciecze, zima 
jeszcze się przewlecze”. 

Jedno jest pewne mroźna i śnież-
na zima zawsze powoduje znacz-
ne utrudnienia w codziennym życiu  
a szczególnie w komunikacji. Dlate-
go też co roku zabezpieczamy w na-
szym gminnym budżecie środki fi-
nansowe na tzw. zimowe utrzyma-
nie dróg. Kwota jest pokaźna, świad-
czą o tym chociażby koszty ok. 15 
tysięcy złotych za jedną dobę od-
śnieżania naszych gminnych dróg. 
Przy tej okazji przypomnę, że łącz-
na długość dróg gminnych położo-
nych, niejednokrotnie w górach, wy-
nosi 128 km. Zimowe anomalia po-
godowe powodują, również niszcze-
nie nawierzchni, a jej naprawa po zi-
mie również stanowi koszty, które 
musimy zaplanować w budżecie.

Wspomniane przeze mnie utrud-
nienia i trudności staramy się w pol-
skiej tradycji rekompensować rado-
ścią zabawy karnawałowej. Zimowe 
śnieżne ferie, kuligi z pochodniami  
i końmi buchającymi parą, narty, 
sanki, lodowisko to wszystko w pięk-
nej zimowej scenerii buduje atmos-
ferę radości karnawałowej. Warto 
przy tej okazji wspomnieć o zimowej 
trasie biegowej, która usytuowana  
w Brennej Leśnicy robi prawdziwą 
furorę dla miłośników narciarstwa 
biegowego. Fachowcy zadbali rów-
nież, aby trasa ta znalazła się w ogól-
nopolskim wykazie Tras Biegowych, 
to duże wyróżnienie a zarazem wiel-
ka promocja naszej Gminy. Przy tej 
okazji pragnę serdecznie podzię-
kować za wzorową współpracę na-
szego Ośrodka Promocji Kultury  
i Sportu z panem nadleśniczym Sła-
womirem Kohutem z Nadleśnictwa 
Ustroń z życzliwą Jego załogą oraz 
za współpracę i zaangażowanie ca-

łej rodziny pana Arkadiusza Szczot-
ki. W tym roku do tej współpracy do-
łączyła firma RPM S.A. „Doliny Leśni-
cy”. Jest to przykład współpracy i za-
angażowania, godny do naśladowa-
nia. Serdecznie dziękujemy. 

Cieszmy się tym czasem karna-
wałowym, bo on szybko minie - „jak-
by z bicza wystrzelił”.  Radość naszej 
duszy niestety mocno ograniczają 
pandemiczne obostrzenia, które na-
kłada na nas Rząd w trosce o nasze 
bezpieczeństwo. Wzrastające liczby 
osób zarażonych wirusem powodu-
ją, że nie możemy osiągnąć normal-
ności, do której byliśmy przyzwycza-
jeni przed pandemią. Zwiększająca 
się wokół nas ilość osób w izolacji  
i kwarantannie spowodowała, że by-
liśmy zmuszeni ograniczyć swobo-
dę poruszania się na terenie nasze-
go Urzędu Gminy. Pomimo utrud-
nień obsługujemy wszystkich i zała-
twiamy potrzeby interesantów. Zde-
cydowaliśmy się na ograniczenia  
w urzędzie po to, aby nie dopro-
wadzić do sytuacji całkowitego za-
mknięcia urzędu. Wierzę, że utrud-
nienia te nie potrwają zbyt długo. 

Na koniec pragnę zapro-
sić wszystkich do miłej lektury  
i zapoznania się z artykułami pierw-
szego w tym roku wydania „Wieści”. 
Życząc zdrowia, przesyłam pozdro-
wienia.  

Jerzy Pilch 
Wójt Gminy Brenna

 (*)„Rok Polski” Zofia Kossak, 2017 r., str. 31”.



www.brenna.org.pl 4

Informacje/Wydarzenia

Ważne działania w bardzo trudnym roku
Z uwagi na niełatwą sytuację 

finansową oraz wymogi progra-
mu naprawczego, rok 2021  

był dla gminy Brenna rokiem  
wyjątkowo trudnym.  

Mimo to udało się kontynuować 
ważne działania, których  

celem jest poprawa jakości życia 
mieszkańców Brennej i Górek.

Podsumowanie kończącego się 
roku zacząć wypada od istotnej de-
cyzji podjętej na przełomie 2020  
i 2021 roku jaką było zakończenie 
prac nad pierwszym i drugim eta-
pem zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
rejonu góry Kotarz. Cel był jeden – 
umożliwienie realizacji turystycz-
no-rekreacyjnej inwestycji, któ-
ra ma być impulsem do dalszego 
rozwoju gminy Brenna. Prace nad 
tą planistyczną zmianą były wy-
jątkowo żmudne i czasochłonne, 
ale ostatecznie udało się je dopro-
wadzić do końca. A to oznacza, że 
pod względem formalno-prawnym 
drzwi do nowej, dużej inwestycji 
stoją otworem. - Liczymy, że będzie 
to kolejny, bardzo silny impuls do 
dalszego rozwoju naszej Gminy, któ-
ry przyczyni się do poprawy warun-
ków życia mieszkańców – podkreśla 
wójt Jerzy Pilch. 

W 2021 roku kontynuowano wy-
jątkowo ważną inwestycję, jaką jest 
rozbudowa w gminie Brenna sie-
ci kanalizacyjnej. W maju dokona-
no odbioru końcowego robót zwią-
zanych z budową kanalizacji w Gór-
kach Wielkich (Zalesie, Nowy Świat, 
Czarny Las) i w Górkach Małych (Za-
milerze). Dało to możliwość podłą-
czenia do sieci ponad 140 budyn-
ków. Inwestycja kosztowała blisko 
5,5 mln zł, a samorządowi udało się 
zdobyć na ten cel dofinansowanie 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Katowicach oraz z Rządowe-
go Funduszu Inwestycji Lokalnych. 
Miesiąc później dokonano odbioru 
końcowego prac związanych z bu-
dową kanalizacji w Brennej w re-
jonie ulic Jatny, Józefa Madzi i Sło-

necznej. Ta inwestycja stworzyła 
możliwość podłączenia do sieci 26 
budynków, a jej koszt wyniósł nie-
mal 500 tys. zł. Na to zadanie Gmi-
na Brenna pozyskała dofinansowa-
nie z Europejskiego Funduszu Rol-
nego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich. To jednak nie koniec in-
westycji kanalizacyjnych, gdyż 
w tym roku udało się także zdo-
być fundusze, rozstrzygnąć prze-
targ i podpisać umowę na rozbu-
dowę sieci kanalizacyjnej poza ob-
szarem aglomeracji Gminy Brenna. 
To w praktyce trzy zadania, które 
będą realizowane na ulicy Leśnica 
(nr 43-101), na ulicy Łęgowej oraz 
na ulicy Wierzbowej. Prace, któ-
re będą kosztować łącznie prawie  
2 mln zł, zgodnie z umową potrwa-
ją do września 2022 roku i umożli-
wią podłączenie do kanalizacyjnej 
sieci 44 budynków, w tym szkoły. 
Tu samorządowi udało się zdobyć 
zewnętrzne źródła finansowania  
z dwóch źródeł: ze środków unij-
nych oraz z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych. Wójt Jerzy 
Pilch nie kryje, że rozbudowa ka-
nalizacji to jeden z priorytetów kie-

rowanego przez niego samorządu. 
- W efekcie tych inwestycji poprawia 
się komfort życia naszych mieszkań-
ców oraz stan naturalnego środowi-
ska, na co jako gmina turystyczna, 
musimy mocno zwracać uwagę. Nie 
bez znaczenia jest także fakt, że od-
powiednio duża sieć kanalizacyjna 
likwiduje zagrożenie unijnymi kara-
mi finansowymi, które zagrażałyby 
nam w przypadku zbyt małego stop-
nia skanalizowania wyznaczonego 
obszaru aglomeracyjnego – mówi 
Jerzy Pilch.

W kończącym się roku do użyt-
ku oddano rozbudowany i prze-
budowany plac zabaw w Gór-
kach Wielkich przy ulicy Sporto-
wej. Dzieci mają tam do dyspozycji 
nowe, dużych rozmiarów, atrakcje 
zabawowe, a teren jest ogrodzony  
i wyłożony bezpieczną nawierzch-
nią w formie tak zwanych mat prze-
rostowych. Ta inwestycja koszto-
wała blisko 540 tys. zł, a została zre-
alizowana w ramach projektu „Za 
woniom drzewa” dofinansowane-
go z Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego w ramach Pro-
gramu Współpracy Transgranicz-
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nej Interreg V-A Polska - Słowacja 
2014-2020.

 Z kolei Powiatowy Zarząd Dróg 
Publicznych w Cieszynie przepro-
wadził w tym roku remont kolejne-
go odcinka drogi powiatowej 2602 
S Skoczów-Brenna, będącej komu-
nikacyjnym kręgosłupem gminy 
Brenna. Tegoroczna modernizacja 
objęła liczący ok. 700 metrów od-
cinek obejmujący część ulicy Gó-
reckiej w Brennej oraz część ulicy 
Breńskiej w Górkach. Mówiąc o tej 
inwestycji, wójt Jerzy Pilch podkre-
śla jej ważność z powodu poprawy 
bezpieczeństwa kierowców i pie-
szych oraz dziękuje Staroście Cie-
szyńskiemu Mieczysławowi Szczur-
kowi i Magdalenie Kowalskiej-Su-
chanek, dyrektor Powiatowego Za-
rządu Dróg Publicznych w Cieszy-
nie, za wręcz wzorcową, dotych-
czasową współpracę. Z kolei gmi-
na Brenna przystąpiła w tym roku 
do znaczącej inwestycji rowerowej. 
Rzecz dotyczy nowej, wojewódz-
kiej trasy o numerze 604, która po-
łączy Bielsko-Białą z Cieszynem. Jej 
fragment biec będzie przez Górki, 
a w planach na przyszłość jest tak-
że budowa odgałęzienia tej trasy 
do Brennej. 

W dobie ogromnego wręcz za-
interesowania turystyką rowero-
wą obecność gminy Brenna w tym 
wojewódzkim projekcie nie tylko 
otworzy nowe możliwości przed 
miłośnikami jazdy na dwóch kół-
kach z Brennej i Górek, ale także 
stanowić będzie kolejny turystycz-
ny atut Gminy. Inwestycja obejmu-
je około 4,26 km drogi dla cykli-
stów zlokalizowanej w śladzie Wi-

ślańskiej Trasy Rowerowej oraz no-
wego fragmentu powstającej wo-
jewódzkiej trasy nr 604. Co bardzo 
ważne, lwia część kosztów tego za-
dania to dofinansowanie ze środ-
ków Unii Europejskiej. 

Kończący się rok przyniósł rów-
nież przyjęcie Planu Gospodar-
ki Niskoemisyjnej dla Gminy Bren-
na na lata 2021-2027, który stano-
wi drogowskaz do wyjątkowo waż-
nego celu jakim jest poprawa jako-
ści powietrza w Górkach i Brennej. 
Dokument ten pozwoli podnieść 
efektywność działań ukierunkowa-
nych na poprawę jakości powietrza 
w gminie Brenna, jednocześnie uła-
twiając starania o zewnętrzne środ-
ki finansowe na ten cel.

 Podsumowując, rok 2021  
w gminie Brenna nie można tak-
że zapomnieć o wyjątkowo boga-
tym kalendarzu wakacyjnych im-
prez, których było wręcz bez liku,  
w dodatku tak różnorodnych, że 
każdy mógł znaleźć coś ciekawego 
dla siebie. Wymienić wszystkie let-
nie wydarzenia kulturalno-sporto-
we z uwagi na szczupłość miejsca 
nie sposób, ale podkreślić należy 

dwie kwestie: po pierwsze, znacz-
na ich część wchodziła w skład 
kalendarium wydarzeń odbywa-
jących się w ramach Roku Górali  
w Województwie Śląskim, a po dru-
gie – imprezy były bardzo udane  
i cieszyły się wielkim zainteresowa-
niem mieszkańców oraz turystów. - 
Bez wątpienia to był dla naszego sa-
morządu bardzo trudny rok, w któ-
rym jednak – mimo niełatwej sytu-
acji finansowej i wymogów progra-
mu naprawczego – udało się kon-
tynuować działania zmierzające do 
dalszej poprawy jakości życia na-
szych mieszkańców oraz podniesie-
nia turystycznej atrakcyjności Gmi-
ny. Serdecznie dziękuję pracowni-
kom Urzędu Gminy Brenna i jedno-
stek organizacyjnych podległych sa-
morządowi oraz wszystkim osobom 
zaangażowanym w te działania za 
trud, profesjonalizm i efektywność. 
Wierzę, że nadal będę mógł liczyć na 
Państwa wsparcie w pracy na rzecz 
rozwoju Gminy Brenna – mówi wójt 
Jerzy Pilch.

                     
    S. Horowski
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
Wójt Gminy Brenna informu-

je, że w bieżącym roku przepro-
wadzone zostaną roboty budowla-
ne związane z budową sieci kana-
lizacji sanitarnej w Brennej. Łącz-
nie planuje się przeprowadzenie 
pięciu inwestycji. Dwie inwesty-
cje - zadanie nr 1 i 2 (z 4 zadań wy-
dzielonych na potrzeby aplikowa-
nia o środki zewnętrze), związa-
ne z budową kanalizacji sanitarnej  
w Brennej „Kormany – Leśników” 
przy ulicach: Kormany, Drożyska, 
Łączka, Topolowa, dr Kisiały, Leśni-
ków, Wiązowa; będą realizowane 
na obszarze Aglomeracji Skoczów 
w Gminie Brenna. 

Łączna długość sieci kanalizacji 
sanitarnej dla dwóch zadań plano-
wanych do realizacji w 2022 r. wy-
nosi 4,5 km, a jej szacowana war-
tość to ponad 4,5 mln zł. Inwestycja 
zostanie zrealizowana ze środków 
pozyskanych przez Gminę Brenna 
z Rządowego Funduszu Inwesty-
cji Lokalnych. Pozostałe etapy bu-
dowy kanalizacji „Kormany – Leśni-
ków” zaplanowane zostały na 2023 
r. W przypadku tej inwestycji gmina 
wykona sieć, stwarzając możliwość 

odprowadzenia ścieków z budyn-
ków, których właściciele na podsta-
wie warunków technicznych wyda-
nych przez Zakład Budżetowy Go-
spodarki Komunalnej będą mogli 
wybudować przyłącza do sieci.

Ponadto Gmina Brenna pozy-
skała wsparcie na realizację sieci 
kanalizacji sanitarnej poza granica-
mi aglomeracji. W ramach projek-
tu zaplanowano trzy zadania: „Roz-
budowa sieci kanalizacji sanitar-
nej wraz z przyłączami domowymi  
w Brennej ul. Wierzbowa”, „Roz-
budowa sieci kanalizacji sanitar-
nej wraz z przyłączami domowy-
mi w Brennej ul. Łęgowa” i „Roz-
budowa sieci kanalizacji sani-
tarnej wraz z przyłączami do-
mowymi w Brennej ul. Leśni-
ca nr 43 – 101”. Łączna długość 
sieci kanalizacji sanitarnej wraz  
z przyłączami dla trzech zadań pla-
nowanej do realizacji poza obsza-
rem aglomeracji Gminy Brenna to  
3 km, a jej szacowana wartość opie-
wa na kwotę blisko 1,8 mln zł. In-
westycję zgodnie z zawartą umo-
wą, planuje się zakończyć we wrze-
śniu 2022 roku. Zamówienie reali-

zowane będzie w ramach projek-
tu pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji 
sanitarnej poza obszarem aglome-
racji w Gminie Brenna” i dofinanso-
wane zostanie ze środków Unii Eu-
ropejskiej w ramach poddziałania 
„Wsparcie inwestycji związanych  
z tworzeniem, ulepszaniem lub roz-
budową wszystkich rodzajów ma-
łej infrastruktury, w tym inwestycji 
w energię odnawialną i w oszczę-
dzanie energii” Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020. 

Na realizację tej inwestycji Gmi-
na Brenna, oprócz środków unij-
nych pozyskała również dofinan-
sowanie ze środków krajowych 
- z Rządowego Funduszu Inwesty-
cji Lokalnych. W przypadku tego 
zadania gmina zrealizuje przyłącza 
wraz z ostatnią studnią przed bu-
dynkiem w ramach dotacji z fun-
duszy unijnych, natomiast wkład 
własny pokrywający część kosztów 
przyłączy zostanie rozliczony indy-
widualnie na podstawie odrębnej 
umowy z mieszkańcami. 

  UG Brenna 

Informacje/Wydarzenia

Strategia Rozwoju na lata 2022-2030
Szanowni Państwo! 

W związku z trwającymi pracami nad Strategią Rozwoju Gminy Brenna na lata 2022-2030 zapraszamy do 
wzięcia udziału w konsultacjach dotyczących projektu dokumentu. Zgodnie z zapisami ustawy o prowadzeniu 
polityki rozwoju projekt strategii rozwoju gminy podlega konsultacjom w szczególności z: sąsiednimi gminami 
i ich związkami, lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, mieszkańcami gminy.

W związku z powyższym celem konsultacji jest umożliwienie mieszkańcom, instytucjom społecznym oraz 
podmiotom gospodarczym złożenia uwag dotyczących projektu dokumentu strategii.

Uwagi do projektu dokumentu można składać poprzez tradycyjne kanały komunikacji (osobiście w Urzędzie 
Gminy, pocztą na adres Urzędu Gminy, pocztą elektroniczną na adres poczta@brenna.org.pl) oraz poprzez de-
dykowane do tego celu narzędzie do zgłaszania uwag. 

      
      Link do ankiety znajduje się pod adresem:
      https://ankieta.deltapartner.org.pl/brenna_uwagi

     www.brenna.org.pl
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Dotacje do wymiany kotłów 
Zachęcamy mieszkańców gmi-

ny do ekologicznego ogrzewania 
domu i przypominamy o możli-
wości skorzystania z finansowego 
wsparcia z budżetu Gminy Brenna. 
Inwestorzy, którzy zdecydują się 
na wymianę kotła, mogą liczyć na 
dofinansowanie w wysokości 50 
proc. poniesionych kosztów kwali-
fikowanych, jednak nie więcej niż 
4 tys. zł (umowy są zawierane do 
wysokości posiadanych i zaplano-
wanych na ten cel środków finan-
sowych w budżecie gminy). Zgod-
nie z Regulaminem udzielania do-
tacji, dofinansowania przyznawa-
ne są do wymiany starych źródeł 
ciepła na nowe źródła ciepła, przy 
czym przez nowe źródło ciepła ro-
zumie się ekologiczne, niskoemi-
syjne i wysokosprawne źródło cie-
pła takie jak: kocioł gazowy, kocioł 
na olej opałowy, ogrzewanie elek-
tryczne, pompa ciepła oraz kotły 
na paliwo stałe takie jak: kocioł na 
węgiel z automatycznym podawa-
niem paliwa, kocioł na biomasę, 
w tym drewno - oba spełniające 
co najmniej wymagania określo-
ne w rozporządzeniu Komisji (UE) 
2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 

r. w sprawie wykonania Dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/125/WE w odniesieniu do 
wymogów dotyczących Ekopro-
jektu dla kotłów na paliwo stałe. 
Wszelkie koszty i działania zwią-
zane z zakupem i wymianą kotłów 
należy podejmować po podpisa-
niu umowy z Gminą Brenna.

Zachęcamy także do skorzysta-
nia z finansowego wsparcia z Pro-
gramu Czyste Powietrze, realizo-
wanego przez Wojewódzki Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w  Katowicach 
oraz przypominamy o działającym  
w gminie Punkcie Konsultacyjnym 
dla mieszkańców (w każdy wto-

rek, naprzemiennie raz w Urzędzie 
Gminy Brenna, a raz w budynku 
Ośrodka Zdrowia w Górkach Wiel-
kich). Planuje się, że w lutym 2022 
r. punkt będzie czynny następu-
jąco: Urząd Gminy Brenna, biuro 
20B: 8.02 oraz 22.02 Ośrodek Zdro-
wia Górki, I piętro: 1.02 oraz 15.02

Informujemy również,  
iż w dniu 15 lutego 2022 roku 
o godz. 18.00 w Sali OSP Gór-
ki Wielkie planowane jest spo-
tkanie informacyjne dotyczą-
ce Programu Czyste Powie-
trze (spotkanie odbędzie się 
w aktualnym reżimie sanitarnym).

  UG Brenna

Informacje/Wydarzenia

28 grudnia, podczas sesji Rady 
Powiatu Cieszyńskiego swoje ślu-
bowanie złożył Michał Rudzicki  
z Górek Wielkich. Zastąpił on w Ra-
dzie Powiatu zmarłego Tadeusza 
Mendrka w okręgu wyborczym nr 6 
(Brenna-Ustroń).

Michał Rudzicki jest mieszkań-
cem Górek Wielkich, w latach 2014-
2018 pełnił funkcję radnego gminy 
Brenna, wówczas był członkiem Ko-
misji Rozwoju i Finansów. W 2014 r. 
kandydował na urząd Wójta Gminy 
Brenna. Ukończył studia z zakresu 
Bezpieczeństwa Międzynarodowe-
go, z zawodu jest maszynistą po-
jazdów trakcyjnych oraz instrukto-
rem nauki jazdy. Prywatnie jest mę-
żem Kingi oraz ojcem dwóch sy-
nów: Roberta i Adama. 

W radzie powiatu przynależy 
do: Komisji Skarg, Wniosków i Pe-
tycji, Komisji Kultury, Sportu i Pro-
mocji Powiatu oraz  Komisji Dróg 
Publicznych Transportu i Bezpie-
czeństwa. Podczas obejmowania 
powierzonego mu stanowiska po-
wiedział: -Jestem dumny i zaszczy-
cony, że będę mógł reprezentować 
Gminę Brenna w Radzie Powiatu Cie-
szyńskiego. Pełniąc już powierzone 
stanowisko, dodał: -Deklaruje swo-
ją dyspozycyjność w zakresie spraw 
wszelakich dotyczących naszej gmi-
ny na niwie powiatu. Jestem otwarty 
na współpracę ze stowarzyszeniami, 
organizacjami, radnymi oraz wszyst-
kimi mieszkańcami naszych miejsco-
wości. 

  UG Brenna

Michał Rudzicki Radnym Powiatowym
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Budowa tras rowerowych 
w Gminie Brenna w 2021 r.

W dniu 23.06.2020 r. zosta-
ła podpisana umowa o dofinan-
sowanie realizacji projektu Rowe-
rem przez Beskidy - etap1 ze środ-
ków Unii Europejskiej w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Śląskiego na lata 
2014-2020 (Europejski Fundusz 
Rozwoju Regionalnego) oś priory-
tetowa IV. Efektywność energetycz-
na, odnawialne źródła energii i go-
spodarka niskoemisyjna.

Przedmiotem całego projek-
tu jest poprawa parametrów tech-
nicznych Wiślanej Trasy Rowero-
wej na terenie trzech partnerskich 
gmin tj. Ustronia, Wisły oraz Bren-
nej, a także wykonania na tere-
nie Gminy Brenna fragmentu no-
wej wojewódzkiej trasy rowero-
wej nr 604, której planowany prze-
bieg wpisuje się w korytarz Bielsko 
– Biała – Cieszyn.

W ramach projektu zakres dzia-
łań w przypadku Gminy Brenna 
obejmie około 4,26 km tras rowe-
rowych wraz z elementami małej 

architektury, przebudową kładki 
na rzece Wisła w ciągu ul. Spokoj-
nej, utworzeniem miejsca obsłu-
gi rowerzystów (MOR) oraz ozna-
kowaniem tras. Całkowita wartość 
projektu w Gminie Brenna to kwo-
ta: 3.264.900,00 zł, w tym kosz-
ty kwalifikowalne: 3.159.900,00 

zł, natomiast dofinansowanie ze 
środków Unii Europejskiej wynosi 
2.685.915,00 zł.

W dniu 17 września 2021 r. Gmi-
na Brenna zawarła umowę na reali-
zację projektu pod nazwą Rowe-
rem przez Beskidy – etap 1 z fir-
mą MOSTMARPAL Sp. z o.o. z Za-
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rzecza (wyłonioną w przetargu nie-
ograniczonym) na kwotę 3,228 mln 
zł na zaprojektowanie i budowę ok. 
4,2 km tras rowerowych dla części 
projektu Rowerem przez Beskidy – 
Etap I, zlokalizowanego w Gminie 
Brenna.

Prace w 2021 r. obejmowały za-
kres dotyczący sporządzenia doku-
mentacji projektowej i wykonania 
robót budowlanych dla odcinków 
trasy nad rzeką Brennica w Górkach 
Wielkich, tj. odcinka nowej trasy re-
gionalnej 604 Bielsko – Biała – Cie-
szyn (od ul. Bielskiej do ul. Nowy 
Świat) oraz odcinka Wiślanej Trasy 
Rowerowej (od ul. Nowy Świat do 
granicy z Gminą Skoczów). 

Regionalna trasa nr 604 w zało-
żeniach ma zostać poprowadzona 
z Bielska-Białej przez Jaworze do 
Gminy Brenna od Nałęża ul. Szpo-
tawicką i ul. Bielską, następnie no-
wym odcinkiem na wałach rzeki 
Brennicy do ul. Nowy Świat. W tym 
miejscu łączy się z krajową Wiśla-
ną Trasą Rowerową (biegnącą od 
źródeł rzeki Wisły w Wiśle do ujścia 
do Bałtyku w Gdańsku) i poprowa-
dzona zostanie ul. Spokojną do wa-
łów rzeki Wisła w kierunku Ustro-
nia. W Ustroniu ze wspólnego bie-
gu z WTR trasa nr 604 odłącza się  
w kierunku Goleszowa i dalej do 
Cieszyna. Obecnie trwa audyt w ra-
mach projektu dofinansowanego 
ze środków Śląskiej Organizacji Tu-
rystycznej, mający na celu ustale-
nie optymalnego przebiegu trasy 
nr 604 (poza Ustroniem i Brenną).

W ramach realizacji unijnego 
projektu Rowerem przez Beskidy 
– etap 1, w pierwszym etapie prac 
zaplanowanym na 2021 r., opraco-
wano dokumentację techniczną 
wraz z uzgodnieniami na podsta-
wie której, zbudowano 3 odcinki 
trasy nad rzeką Brennicą od ul. Biel-
skiej do granicy z Gminą Skoczów  
o nawierzchni asfaltowej o szero-
kości 3 m z obrzeżami betonowymi 
o łącznej długości 2,7 km. Wzdłuż 
trasy przygotowano 25 miejsc od-
poczynkowych w postaci małej ar-
chitektury (placyki z ławkami, ko-
szami na odpady i stojakami ro-
werowymi). Ponadto w związku  
z koniecznością przekroczenia dro-
gi powiatowej ul. Zofii Kossak za-

projektowano i wykonano prze-
jazd pod mostem w ciągu drogi po-
wiatowej, umożliwiający bezpiecz-
niejsze poruszanie się rowerzy-
stów w kierunku Górki – Skoczów. 
Dla użytkowników trasy przemiesz-
czających się w kierunku przeciw-
nym przygotowano krótki odcinek 
drogi rowerowej jednokierunko-
wej pozwalającej na bezpieczniej-
sze przekroczenie drogi powiato-
wej (prostopadle, a nie bezpośred-
nio z ulicy na zasadach ogólnych 
ruchu drogowego). W ramach za-
dania zrealizowano również ozna-
kowanie poziome i pionowe trasy. 

W bieżącym roku kontynuowa-

ne są prace projektowe dla odcin-
ka ul. Spokojnej (dojazd do kład-
ki nad Wisłą), przebudowy pomo-
stu wspomnianej kładki (posze-
rzenie do szerokości 3 m) oraz bu-
dowy trasy do granicy z gminą 
Ustroń. Ponadto zaplanowano bu-
dowę miejsca obsługi rowerzystów 
w sąsiedztwie kładki w formie ma-
łej wiaty ze stolikiem, ławką, stoja-
kami na rowery i mapą. Planowa-
ny termin zakończenia prac to 30 
września 2022 r.

         
       UG Brenna
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V Zjazd Oddziału Powiatowego 
Ochotniczych Straży Pożarnych RP 

w Cieszynie
Dnia 8 stycznia 2022 roku w sie-

dzibie Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Brennej odbył się V Zjazd Oddzia-
łu Powiatowego Związku Ochot-
niczych Straży Pożarnych Rzeczy-
pospolitej Polskiej w Cieszynie. 
Podczas tego wydarzenia wybra-
no nowe Władze Zarządu oraz wrę-
czono oznaczenia dla zasłużonych 
strażaków. Podziękowano za do-
tychczasową działalność ustępują-
cemu Zarządowi oraz złożono gra-
tulacje nowo wybranym Władzom 
Związku. Wójt Gminy Brenna Jerzy 
Pilch tak przywitał Gości Zjazdu: 
"Pragnę bardzo serdecznie podzię-
kować ustępującemu Zarządowi za 
wybór miejsca, w którym dzisiaj od-
bywa się V Zjazd  Oddziału Powiato-

wego Związku OSP RP w Cieszynie. 
Dla całej naszej gminnej społeczno-
ści to wyjątkowe wydarzenie. Gościć 
na terenie naszej gminy w tym świą-
tecznym okresie tylu znamienitych 
Gości to wielki zaszczyt, dlatego też 
w imieniu wszystkich Druhów z te-
renu naszej gminy, oraz wszystkich 
mieszkańców pragnę wspólnie z Pre-
zesem tej Jednostki Druhem Józefem 
Ferfeckim oraz druhem Prezesem Ry-
szardem Główczakiem bardzo gorą-
co i serdecznie Was Wszystkich przy-
witać. Nie ukrywam, że towarzyszy-
ły nam obawy, czy sprostamy wy-
zwaniu, bo poprzeczka, 5 lat temu, 
podczas ostatniego Zjazdu, podnie-
siona była bardzo wysoko.  Dzisiaj 
wiem, że scenariusz przygotowany 

na to wyjątkowe święto przez Dru-
ha Prezesa wspólnie ze wsparciem 
kilku życzliwych i zaangażowanych 
osób został zapięty na ostatni gu-
zik. Liczę, że tak zacne grono wyjąt-
kowych gości, koleżanek i kolegów 
wójtów i burmistrzów z Przewodni-
czącymi Rad, delegatów na Zjazd  
z poszczególnych jednostek OSP, 
oraz Kawalerów Złotego Znaku 
Związku wspólnie stworzycie wspa-
niały klimat i atmosferę tego Zjaz-
du. Chcemy abyście skorzystali z go-
ścinności tego miejsca i życzliwości 
mieszkańców. Dzielimy się z Wami 
„Siłą Natury”, bo takie jest hasło na-
szej gminy."

     UG Brenna
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Złożenie deklaracji obowiązkowe
Ustawa o wspieraniu termomo-

dernizacji i remontów oraz o cen-
tralnej ewidencji emisyjności bu-
dynków nakłada na właścicieli  
i zarządców budynków (mieszkal-
nych i niemieszkalnych) obowią-
zek złożenia deklaracji do Central-
nej Ewidencji Emisyjności Budyn-
ków (CEEB).

Składanie deklaracji rozpo-
częło się 1 lipca 2021 r. Od tego 
dnia właściciel/zarządca budynku,  

w którym źródła ciepła lub spala-
nia paliw zostały uruchomione po 
raz pierwszy przed dniem 1 lip-
ca 2021 r., ma  czas do 31 czerwca 
2022 r. na ich zgłoszenie do Cen-
tralnej Ewidencji Emisyjności Bu-
dynków (CEEB). W przypadku bu-
dynku, w którym źródło ciepła lub 
spalania paliw zostało uruchomio-
ne po dniu 1 lipca 2021 r. - termin 
na złożenie deklaracji wynosi 14 
dni od momentu jego uruchomie-

nia. Za brak złożenia deklaracji gro-
zi grzywna, która jest wymierzana 
na zasadach ogólnych kodeksu wy-
kroczeń. Deklaracje mogą być skła-
dane w dwojaki sposób: elektro-
nicznie bezpośrednio w systemie, 
jak również w wersji papierowej, za 
pośrednictwem gminy. 

Bliższe informacje oraz możli-
wość zalogowania się do aplikacji 
na stronie: https://ceeb.gov.pl

        UG Brenna

Prace taksacyjne na użytkach leśnych
W związku ze zleceniem przez 

Starostwo Powiatowe w Cieszy-
nie wykonania Uproszczonego Pla-

nu Urządzania Lasu na lata 2023 – 
2032 lasów niestanowiących wła-
sności Skarbu Państwa, należą-

cych do osób fizycznych i wspól-
not gruntowych zlokalizowanych 
na terenie Gminy Brenna informu-
jemy, że od dnia 13.01.2022 r. będą 
wykonywane prace taksacyjne na 
użytkach leśnych przez taksatorów 
firmy LAS-R Sp. z o.o.

Projekty Uproszczonych Planów 
Urządzania Lasu zostaną wyłożone 
w siedzibie urzędu gminy w póź-
niejszym terminie, o czym właści-
ciele lasów zostaną powiadomie-
ni. Prace prowadzone będą wyłącz-
nie na ewidencyjnych użytkach le-
śnych (Ls) i nie obejmują innych 
użytków porośniętych roślinnością 
drzewiastą.

  UG Brenna
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Uchwała antysmogowa - ważne informacje
Od 1 stycznia 2022 r. obowią-

zuje zakaz użytkowania pozakla-
sowych kotłów i pieców na pali-
wo stałe wyprodukowanych przed 
2007 oraz kotłów bez tabliczek zna-
mionowych. Wynika to z obowiązu-
jącej na terenie Województwa Ślą-
skiego "uchwały antysmogowej".  
W związku z tym, wszyscy posia-
dacze źródeł ciepła na paliwa sta-
łe powinni sprawdzić ich wiek na 
dzień 1.09.2017 r. i na tej podsta-
wie określić termin jego wymiany 
tj:

• do 31.12.2021 r. gdy wiek 
kotła jest powyżej 10 lat (2006 r.  
i starsze), oraz dla instalacji bez 
tabliczek znamionowych,

• bdo 31.12.2023 r. gdy wiek ko-
tła jest w przedziale od 5 do 10 lat 
(od 2007 r. do  2012 r.),

• do 31.12.2025 r. gdy wiek ko-
tła jest poniżej 5 lat (od 2013 r. do 
31.08.2017 r. ),

• do 31.12.2027 r. gdy kocioł jest 
Klasy 3 lub 4 wg. Normy PN-EN 303-
5:2012.

Piece kaflowe, kuchnie węglo-
we, kozy i kominki, których eksplo-
atacja rozpoczęła się przed 1 wrze-
śnia 2017 r.  muszą być wymienio-
ne do 31.12.2022 r. chyba że, in-
stalacja osiąga sprawność ciepl-
ną min. 80 % lub jest wyposażona  
w urządzenie do redukcji emisji 
pyłu.

Przestrzeganie przepisów wpro-
wadzonych uchwałą nr V/36/1/2017 
Sejmiku Województwa Śląskiego  
z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie 
wprowadzenia na obszarze wo-
jewództwa śląskiego ograniczeń  
w zakresie eksploatacji instalacji,  
w których następuje spalanie paliw 
jest systematycznie kontrolowane 
przez pracowników tut. urzędu, za-
równo w kwestii posiadanych urzą-

dzeń grzewczych jak i stosowanych 
rodzajów paliw. 

Zgodnie z art. 379 Ustawy Prawo 
ochrony środowiska  (Dz.U. 2021 
poz. 1973) upoważniony przez 
Wójta urzędnik może wejść na 
teren nieruchomości prywatnej. 
Kontrole wykonywane przez upo-
ważnionych pracowników Urzędu 
Gminy Brenna prowadzone są tak-
że  w dni wolne od pracy oraz świę-
ta. Odmowa wejścia na posesję lub 
utrudnianie przeprowadzenie kon-
troli, to zachowania spełniające 
znamiona przestępstwa zagrożo-
nego karą pozbawienia wolności 
do lat 3 (art. 225 Ustawa z dnia 6 
czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. 
U. z 2021 r. poz. 2345)). Urzędnik 
upoważniony do kontroli dokonu-
je wizji na posesji oraz w budynku, 
weryfikując, czy nie są spalane od-
pady oraz czy nie jest zgromadzo-
ne paliwo zakazane przez uchwałę 
antysmogową. 

Należy pamiętać, że jakość spa-
lanych paliw powinna zostać po-
twierdzona odpowiednimi doku-
mentami np. certyfikatem jakości. 
W sytuacjach wątpliwych i niejed-

noznacznych urzędnik jest zobo-
wiązany do pobrania próbki z kotła 
(popielnika), na podstawie której 
w specjalistycznym laboratorium 
przeprowadzana jest analiza skła-
du spalanych substancji. Z przepro-
wadzonej kontroli sporządzany jest 
protokół.  Jeżeli  stwierdzono, że są 
spalane odpady lub niedozwolo-
ne paliwa, Wójt występuje z wnio-
skiem o ukaranie do sądu.

Jeżeli zachodzi podejrzenie spa-
lania odpadów należy skierować 
wniosek do Urzędu Gminy w Bren-
nej w formie pisemnej lub telefo-
nicznej, ze wskazaniem lokalizacji 
gdzie zachodzi podejrzenie popeł-
nienia wykroczenia. Adres do ko-
respondencji: Urząd Gminy Bren-
na, ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Bren-
na. Telefon do kontaktu - Referat 
Ochrony Środowiska: 33/8536 222 
wew. 230 lub 240. W sytuacjach 
niecierpiących zwłoki (np. spalanie 
odbywa się w porze nocnej) nale-
ży skontaktować się z najbliższym 
komisariatem policji i tam dokonać 
zgłoszenia.

  UG Brenna
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Podstawowe obowiązki właściciela psa
Posiadanie czworonoga to nie 

tylko przyjemność, ale także obo-
wiązki jakie wynikają z pełnionej 
roli opiekuna. Jednym z kluczo-
wych aktów prawnych jest ustawa  
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochro-
nie zwierząt, która zawiera funda-
mentalne zapisy dotyczące trakto-
wania zwierząt, art. 1 ww. ustawy 
brzmi: „Zwierzę, jako istota żyją-
ca, zdolna do odczuwania cierpie-
nia, nie jest rzeczą. Człowiek jest 
mu winien poszanowanie, ochronę 
i opiekę”. 

W związku z coraz częstszymi 
interwencjami dotyczącymi wolno 
biegających psów na terenie Gmi-
ny Brenna, przypominamy o pod-
stawowych zasadach każdego wła-
ściciela pupila. Regulamin utrzy-
mania czystości i porządku na te-
renie Gminy Brenna a dokładnie 
§12 nakłada na właściciela obowią-
zek zabezpieczenia zwierząt przed 
opuszczeniem nieruchomości. Nie-
dopuszczalne są sytuacje, gdy psy 
błąkają się po ulicach bez opieki. 
Stanowi to bowiem zagrożenie za-
równo dla pojazdów, ludzi jak i dla 
samego zwierzęcia.

Jedną z podstawowych potrzeb 
zwierzęcia jest codzienna dawka 
ruchu. Jeśli nie trzymamy psa luźno 
na ogrodzonej posesji, musimy go 
regularnie wyprowadzać na space-
ry bez względu na pogodę. Obo-
wiązkiem opiekuna psa jest trzy-
manie go na smyczy i sprzątanie po 

nim nieczystości. Zgodnie z ustawą 
o ochronie zwierząt, każdy właści-
ciel psa powinien zapewnić mu od-
powiednie i godne warunki bytu. 
Pomieszczenia powinny być odpo-
wiednio dostosowane, chronić psy 
przed zimnem, upałem, opadami 
atmosferycznymi. Pies powinien 
mieć dostęp do światła dziennego 
oraz swobodę. Właściciel musi tak-
że zapewnić mu karmę oraz stały 
dostęp do wody. 

Należy pamiętać również  
o szczepieniach ochronnych (obo-
wiązkowo na wściekliznę - 30 dni 
od ukończenia 3 miesiąca życia, 
a następnie nie rzadziej niż co 12 
miesięcy od dnia ostatniego szcze-
pienia) i odrobaczaniu. Niedopeł-
nienie obowiązku szczepienia psa 
jest zagrożone grzywną, a nawet 
karą aresztu lub ograniczenia wol-
ności. W kategorii obowiązku nale-
ży rozpatrywać także leczenie cho-

rego zwierzęcia. Ustawa o ochro-
nie zwierząt zwraca uwagę na za-
bezpieczenie przed cierpieniem fi-
zycznym oraz psychicznym. Cier-
pienie to może być wynikiem za-
równo działania (np. powodujące-
go fizyczny ból), jak i zaniechanie 
(np. niepodjęcia leczenia lub nie-
zapewnienia odpowiedniej opieki). 
Brak leczenia chorego zwierzęcia 
wypełnia znamiona przestępstwa, 
jakim jest znęcanie się. Pielęgnację 

i zabiegi higieniczne muszą być do-
stosowane do rasy, stanu zdrowia, 
trybu życia i wieku psa.

Dbając odpowiednio o nasze 
czworonogi i okazując im szacu-
nek, możemy być pewni, że od-
wdzięczą się nam dozgonną miło-
ścią, będą wiernymi, oddanymi i lo-
jalnymi towarzyszami w naszym ży-
ciu.

  UG Brenna

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
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Pocztówki z życzeniami 
w języku angielskim 

Ze względu na wielki 
entuzjazm, jaki w ubiegłym 

roku towarzyszył realizowaniu 
zadań, a także spore 

zainteresowanie ze strony 
innych placówek, Przedszkole 

Publiczne nr 1 w Górkach 
Małych kontynuuje wdrożoną 

przez nauczyciela języka 
obcego innowacją pedagogicz-

ną, dotyczącą wymiany 
pocztówek z życzeniami 

w języku angielskim. 
Jej celem jest rozwijanie 
kompetencji kluczowych  

– społecznych i obywatelskich 
oraz porozumiewania się  

w języku obcym. Innowacją  
objęta została grupa „Skrzaty”, 

licząca 23 wychowanków. 

Dzieci wykonały pod okiem na-
uczyciela kartki świąteczne z ży-
czeniami w języku angielskim. Na-
stępnie udały się do Urzędu Pocz-
towego, by je wysłać do placówek, 
które wcześniej, za pośrednictwem 
portalu społecznościowego Face-
book, zadeklarowały swój udział 

w przedsięwzięciu. Łącznie do ak-
cji włączyło się 14 przedszkoli z 11 
województw. 

„Skrzaty” z wielkim zaangażo-
waniem realizowały powierzone im 
zadania. Podczas przygotowywa-
nia kilkunastu kartek świątecznych 
nabyły umiejętność składania sobie 

życzeń w języku angielskim. Chęt-
nie uczestniczyły w zajęciach, na 
których poznawały pojęcia związa-
ne z Urzędem Pocztowym i z czyn-
nościami, które towarzyszą wysyła-
niu listów, ucząc się jednocześnie 
słownictwa w języku angielskim. 
Dzięki zorganizowanej wycieczce 
nie tylko dowiedziały się, gdzie się 
znajduje Urząd Pocztowy, ale mo-
gły osobiście wysłać kartki do swo-
ich rówieśników zamieszkujących 
różne regiony naszego kraju. Efek-
tem finalnym innowacji było stwo-
rzenie i zamieszczenie na wejściu 
do placówki mapy Polski. Podczas 
jej tworzenia przedszkolaki miały 
również okazję poznać nazwy wo-
jewództw oraz miejscowości, z któ-
rych napłynęły życzenia.

Wdrożona innowacja nie tyl-
ko pozwoliła naszym podopiecz-
nym nawiązać kontakt z przedszko-
lami z całej Polski, zgłębić wiedzę, 
ale również wzbogacić naszą ofer-
tę edukacyjną. Była to także okazja 
do wypromowania naszego regio-
nu i naszego przedszkola.

 Agata Tomica PP 1 Górki Małe
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IV edycja konkursu plastycznego 
„My Christmas Card”

W grudniu w 2021 r. Przedszko-
le Publiczne nr 1 w Górkach Małych 
po raz czwarty zorganizowało ro-
dzinny konkurs plastyczny o tema-
tyce świątecznej. Konkurs był kiero-
wany do dzieci w wieku 3-5 lat. Za-
daniem uczestników było wykona-
nie najpiękniejszej kartki bożona-
rodzeniowej. Prace wykonały dzieci  
z niewielką pomocą rodzica, ro-
dzeństwa bądź opiekuna. Celem 
konkursu było rozwijanie zdolno-
ści manualnych i plastycznych oraz 
kultywowanie tradycji Świąt Bożego 
Narodzenia, wzmacnianie więzi ro-
dzinnych i poszukiwanie twórczych 
i oryginalnych rozwiązań. Konkurs 
cieszy się dużym zainteresowaniem. 
Na 125 uczęszczających do przed-
szkola przedszkolaków prace w tym 
roku wykonało 49 uczestników. 

Oceny prac dokonała specjal-
nie powołana przez organizatorów 
do tego Komisja. Nagrodzono 19 
uczestników w tym 11 laureatów I, II 
i III miejsca, 8 uczestników otrzyma-
ło wyróżnienie. Uczestnicy byli oce-
niani w 3 kategoriach wiekowych.  
W kategorii dzieci najmłodszych, 

3letnich laureatem I miejsca zo-
stał Tymon Szymala, wśród 4latków 

I miejsce uzyskała Dominika Polo-
czek. Natomiast w kategorii dzieci 
5letnich zwyciężyła Antonina Nie-
syt. II miejsce w kategorii dzieci 

3letnich zdobyła Emilia Kurowska. 
Wśród 4letnich uczestników II miej-
sce zdobył Jagoda Majek i ex aequo 
Martyna Laufernicka, a wśród 5lat-
ków Zofia Domian ex aequo Mikołaj 
Franek. Laureatami III miejsca w ka-
tegorii najmłodszych dzieci została 
Milena Podżorska. W grupie 4latków 
III nagrodę zdobyła Nadia Ferfec-
ka, w grupie starszaków zwycięży-
ła Maja Hubczyk. Ponadto 8 przed-
szkolakom przyznano wyróżnienia. 
Organizatorzy konkursu przygo-
towali dla każdego uczestnika pa-
miątkowy dyplom, a autorzy najcie-
kawszych prac zostali nagrodzeni.

Serdecznie dziękujemy wszyst-
kim uczestnikom za udział w tego-
rocznym konkursie. Podziękowa-
nia kierujemy także do rodziców za 
wysiłek i poświęcony czas oraz kre-
atywność w przygotowaniu konkur-
sowych prac.

Wszystkim dzieciom życzymy 
dalszych sukcesów i zachęcamy do 
udziału w kolejnych edycjach.

Organizatorzy konkursu: 
Agata Tomica, Marcelina Bujok

Projekt „Przedszkolaki Bystrzaki” 
W ubiegłym roku Przedszkole 

Publiczne nr 1 w Górkach Małych 
zgłosiło projekt „Przedszkolaki By-
strzaki” do konkursu grantowego 
sponsorowanego przez Fundację 
Banku Gospodarstwa Krajowego 
pod nazwą „Na Dobry Początek!”. 
W konkursie uczestniczyły placów-
ki oświatowe z całej Polski, lecz tyl-
ko 30 z nich mogło otrzymać dota-
cję w wysokości 15 000 zł na reali-
zację zgłoszonej przez siebie ini-
cjatywy.  Nasz projekt „Przedszko-
laki Bystrzaki” zdobył uznanie jury 
w związku z czym otrzymaliśmy 
fundusze na realizację zajęć z za-
kresu programowania i kodowania 
oraz nauki gry w szachy. Pozyskane 
środki będą również przeznaczone 

na zakup pomocy edukacyjnych do 
prowadzenia wyżej wymienionych 
zajęć, a także doskonalenie zawo-
dowe edukatorów. 

Do udziału w projekcie „Przed-
szkolaki Bystrzaki” zostało zakwa-
lifikowanych pięćdziesięcioro dzie-
ci w wieku przedszkolnym.  Zaję-
cia rozpoczęły się 3 stycznia 2022 
roku i będą prowadzone do koń-
ca czerwca. Zarówno zajęcia z ro-
botyki, jak i szachowe prowadzone 
są przez doświadczonych nauczy-
cieli naszej placówki na podsta-
wie opracowanych przez nich pro-
gramów. Zajęcia odbywają się dwa 
razy w tygodniu z wykorzystaniem 
aktywizujących metod naucza-
nia, w sposób zabawowy, zgodnie  
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z metodyką wychowania przed-
szkolnego. Założeniem projektu 
jest zarówno rozwijanie zaintereso-
wań najmłodszych, jak i wyjście na-
przeciw zmieniającym się potrze-
bom edukacji i preferencji współ-
czesnych kilkulatków – ciekawych 
świata, odważnych i zainteresowa-
nych nowoczesnymi technologia-
mi, a jednocześnie potrzebujących 
wsparcia w rozwijaniu koncentracji 
uwagi, samodzielności i radzenia 
sobie z emocjami.  

Celem projektu jest dostarcze-
nie najmłodszym możliwości bez-
płatnego udziału w zajęciach, które 
wykraczają poza podstawę progra-
mową wychowania przedszkolne-
go oraz kształtowanie takich umie-
jętności, które umożliwią dzieciom 
dobry start szkolny. Zajęcia organi-
zowane w ramach projektu „Przed-
szkolaki Bystrzaki” mają na celu 
rozwijanie logicznego myślenia, 
kształtowanie pojęć matematycz-
nych, doskonalenie umiejętności 
podejmowania decyzji, radzenia 
sobie w sytuacjach problemowych, 
porozumiewania się w sposób wer-
balny i za pomocą piktogramów, 
wchodzenia w interakcje z inny-
mi uczestnikami zajęć. Nauczyciele 
rozwijają w dzieciach wiarę we wła-
sne możliwości oraz uczą je jak ra-
dzić sobie z emocjami zarówno po-
zytywnymi w związku z sukcesem 
jak i negatywnymi, które są skut-

kiem uzyskania słabszego wyniku. 
Zarówno zajęcia szachowe jak  

i robotyka uczą dzieci cierpliwości, 
koncentracji, umiejętności oczeki-
wania na swoją kolej, liczenia się 
z przeciwnikiem i współdziałania 
z rówieśnikami. Jedne i drugie za-
jęcia rozwijają kompetencje ma-
tematyczne, doskonalą orienta-
cję w schemacie ciała i przestrzeni, 
uczą planowania strategii i zadań, 
kształtują umiejętność dokonywa-
nia analizy, wyciągania wniosków 
oraz dostrzegana zależności przy-
czynowo-skutkowych.  Intencją za-
jęć jest umożliwienie dzieciom zro-
zumienia funkcjonowania zapisu 
symbolicznego, czyli uproszczonej 

formy informacji, którą posługu-
jemy się w codziennym życiu. Ro-
dzice świadomi wartości edukacji 
małych dzieci, chętnie korzystają  
z oferty zajęć dodatkowych organi-
zowanych w naszej placówce. 

Ideą projektu „Przedszkolaki By-
strzaki” wdrażanie nowatorskich 
rozwiązań edukacyjnych oraz za-
pobieganie wykluczeniu społecz-
nemu dzieci zamieszkałych na te-
renie wiejskim. Wartością zajęć 
współfinansowanych przez BGK 
jest to, że rozwijają one najbardziej 
pożądane umiejętności współcze-
snego rynku pracy jakimi są kodo-
wanie i programowanie. Gra w sza-
chy uważana jest nadal za grę zare-
zerwowaną tylko dla wąskiego gro-
na intelektualistów i niewielu zda-
je sobie sprawę, że można nauczyć 
jej dzieci, które mają specyficzne 
trudności w uczeniu się, a tym sa-
mym pomóc im w pokonywaniu 
problemów edukacyjnych. Cierpli-
wość, opanowanie i umiejętność 
myślenia strategicznego, doskona-
lone poprzez grę w szachy to ce-
chy, dzięki którym można odnosić 
wiele sukcesów w różnych dziedzi-
nach życia. 

Przedszkole Publiczne 
nr 1 w Górkach Małych
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 Bogusław Lalik – Przyjaciel Ziem Górskich
Koalicja Marek Ziem Górskich 

jest platformą zrzeszającą przed-
siębiorców i samorządy z obsza-
ru Żywiecczyzny i Podhala. Stano-
wi inicjatywę, której celem jest pro-
mowanie niezaprzeczalnych wa-
lorów turystycznych i ekonomicz-
nych jednego z najczystszych eko-
logicznie regionu Polski. Kładąc na-
cisk na promowanie samego regio-
nu, ma za zadanie jednocześnie 
podkreślać wyjątkowość i niepo-
wtarzalność produktów z niego po-
chodzących.

Koalicja, z jednej strony 
uwzględnia potrzeby przedsię-
biorstw w zakresie rozwoju oraz 
ekspansji na rynki unijne, z dru-
giej zaś wspiera samorządy teryto-
rialne w promocji samego regionu. 
Koalicja jest więc narzędziem mar-

ketingowym zwiększającym sprze-
daż towarów i usług z oferty re-
gionalnej w oparciu o wizerunek 
"Ziem Górskich" - czyste środowi-
sko (woda, powietrze, ziemia), na-
turalne piękno i dzika, nieokiełzna-
na przyroda.

Podstawowym celem Koalicji 
jest doprowadzenie do sytuacji,  
w której firmy z regionu będą mo-
gły zwiększyć sprzedaż wytwa-
rzanych przez siebie produktów  
i usług dzięki wykorzystaniu po-
zytywnego wizerunku regionu Ży-

wiecczyzny i Podhala i związa-
nych z nim pozytywnych skojarzeń. 
Równocześnie działalność Koalicji 
sprzyjać będzie promocji Regionu, 
jego osiągnięć i atrakcji.

Jednym z przedsięwzięć, z któ-
rych Koalicja jest rozpoznawalna  

w regionie jest coroczne przyzna-
wanie statuetek dla najbardziej za-
angażowanych w budowanie lo-
kalnej siły przedsiębiorców, dzia-
łaczy kultury, sportowców i dzien-
nikarzy… Jednym słowem: Osobo-
wości. 

Plebiscyt posiada kilka katego-
rii: Przedsiębiorca Ziem Górskich, 
Dziennikarz Ziem Górskich, Samo-
rządowiec Ziem Górskich, Sporto-
wiec Ziem Górskich, Organizacja 
Pozarządowa Ziem Górskich, a tak-
że te najbardziej prestiżowe: Oso-
bowość Ziem Górskich i Ambasa-
dor Ziem Górskich. 

Z Gminy Brenna w latach ubie-
głych tytuły uzyskali: Szcze-
pan Spis – Dziennikarz Ziem Gór-
skich, Rafał Marchlewicz – Przed-
siębiorca Ziem Górskich oraz Pań-
stwo Dudysowie z „Chlebowej Cha-
ty” – Przedsiębiorca Ziem Gór-
skich. W tym roku zgłosiliśmy kan-
dydaturę Bogusława Lalika. I stała 
się rzecz niezwykła – Kapituła Ple-
biscytu po raz pierwszy przyzna-
ła tytuł Przyjaciela Ziem Górskich  
i otrzymał go właśnie Bogusław La-
lik, za swoją ciężką i bardzo owoc-
ną pracę przy koordynacji Roku Gó-
rali w Województwie Śląskim na te-
renie całego południowego subre-
gionu Województwa Śląskiego. 

Panu Bogusławowi serdecznie 
gratulujemy i życzymy kolejnych 
sukcesów – może już w roku 2022, 
który z jego inicjatywy został przez 
Sejmik Województwa Śląskie-
go uchwalony Rokiem Rzemiosła  
w Województwie Śląskim.

  
   OPKiS



www.brenna.org.pl 18

Kultura

Hej, kolęda, kolęda!
Choć „kolędowanie” w różnych 

formach w tradycji Górali Śląskich 
występuje w zasadzie przez cały 
rok, to w oczywisty sposób naj-
liczniej i najbardziej okazale wy-
gląda ono w okresie bożonarodze-
niowym i noworocznym. Co roku 
w Gminie Brenna organizowanych 
jest szereg bardziej i mniej formal-
nych akcji, koncertów i spotkań, 
które są tego dowodem. 

Z radością obserwujemy coraz 
liczniejsze grupy kolędnicze, które 
wędrują od domu do domu, pod-
trzymując tradycję niesienia sobie 
magicznej nowiny o Betlejemskim 
Cudzie. Bywały ciężkie lata, kie-
dy mieszkańcy z nostalgią wspo-
minali dawne czasy, mówiąc, że 
dziś prawie nie ma już kolędników.  
W tym roku było ich naprawdę wie-
lu i wszystkim im dziękujemy za ra-
dość, którą nieśli po przysiółkach 
Brennej i Górek. 

Jeśli zaś chodzi o koncerty,  
w których mieliśmy szansę uczest-
niczyć w tym roku, wspomnieć na-
leży między innymi Góralskie Kolę-
dowanie przed Pasterką w koście-
le na Lachach. Tam wspólny, duży 
koncert dały dzieci z „Małej Bren-
nej”, wspomagane przez Grupę 
Śpiewu Tradycyjnego „Sójki”, muzy-
ków, szkolących się pod okiem Zbi-
gniewa Wałacha w Bazie Talentów, 
oraz Kapelę „Maliniorze”. Wydarze-
nie zyskało też piękną oprawę wi-

zualną, dzięki nieocenionej pomo-
cy Radnego Gminy Brenna – Jana 
Stasia. 

Z kolei w II Dzień Bożego Na-
rodzenia, w Kościele parafialnym  
w Brennej-Centrum odbył się nie-
samowicie energetyzujący koncert 
znakomitych muzyków z zespołu 
CudaWianki. Grupa zaprezentowa-
ła zarówno znane, polskie kolędy, 
jak i tradycyjne pastorałki, w fol-
kowych, uwspółcześnionych aran-
żacjach, a koncert został przyjęty  
z dużym entuzjazmem.

Tego samego dnia, 26 grudnia, 
odbyło się jeszcze jedno, szczegól-
ne wydarzenie. Wokół wigilijnego 
stołu, który został zainscenizowany 

w Beskidzkim Domu Zielin „Przy-
tulia” spotkali się turyści i miesz-
kańcy, by wziąć udział w „Godach” 
i wysłuchać o nich podczas jedyne-
go w swoim rodzaju, świątecznego 
oprowadzania po „Przytulii”. Doro-
ta Greń-Grajewska odsłoniła wie-
le tajemnic dawnej obrzędowości 
i zwyczajowości, związanej z okre-
sem zimowych Godów. Tam rów-
nież zawitali kolędnicy, w postaci 
Kapeli „Maliniorze”.

Okres intensywnego kolędo-
wania zakończył tradycyjny, Eku-
meniczny Koncert Kolęd, który od-
bywa się od lat 6 stycznia w Ko-
ściele Ewangelicko-Augsburgskim  
w Brennej Pinkas. Wspólnie zakolę-
dowali tam mali kolędnicy z chóru 
„Świetliki”, oraz Kapela „Maliniorze”. 
Obecni byli tam przedstawiciele 
katolickich i ewangelickich parafii 
z Gminy Brenna, a także Wójt Gmi-
ny Brenna – Jerzy Pilch. 

Raz jeszcze dziękujemy wszyst-
kim, którzy w tym roku wyruszy-
li po kolędzie. Zarówno piewcom 
tradycji w postaci Zespołów Regio-
nalnych „Brenna” i „Kotarzanie”, jak 
i mniej formalnym grupom, które 
wprowadzają swoją wariację w for-
mę kolędowania, mimo wszystko 
niosąc dobrego ducha między do-
mostwami Gminy Brenna. 

   OPKiS
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Na styku światów – wystawa prac 
Agnieszki Pawlitko

Gdybym miała określić jednym 
zdaniem Agnieszkę Pawlitko, po-
wiedziałabym: Artystka o duszy 
cieszyńskiej. Bo chyba te dwa sło-
wa najlepiej określają jej pasję.  
Z jednej strony malarka, hafciarka, 
zarówno z pasji, jak i wykształcenia, 
a z drugiej wrośnięta bardzo moc-
no korzeniami w ziemię cieszyń-
ską. Nie da się ukryć, że kocha folk-
lor, kulturę ludową. Jej miłość nie 
ogranicza się do rodzinnych stron, 
chociaż mała ojczyzna, ma pewnie 
specjalne miejsce w jej życiu, lubi 
podróżować i poznawać zwyczaje, 
obyczaje innych stron Polski i świa-
ta. Tutaj odzywa się dusza etnolo-
ga. Oprócz tego społecznik, działa 
w różnych stowarzyszeniach, orga-
nizacjach pozarządowych. 

Agnieszce udaje się łączyć te 
dwie pasje, zarówno w pracy, gdzie 
pełni funkcję specjalisty do spraw 
Edukacji Kulturalnej w Cieszyńskim 
Ośrodku Kultury, jak i w życiu pry-
watnym. W wolnych chwilach two-
rzy – maluje, haftuje, a z tego po-
wstają piękne obrazy, głównie  
o tematyce ludowej. Często jej 
dzieła obrazują tańce, obycza-
je, zwyczaje Śląska Cieszyńskiego,  
w tym Beskidu Śląskiego. 

Cieszymy się ogromnie, że jej 
prace zagoszczą w Beskidzkim 
Domu Zielin „Przytulia”. Będzie je 
można zobaczyć od 18 lutego do 
końca marca w godzinach pracy 
„Przytulii”. Szczególnie zapraszamy 
na wernisaż wystawy, podczas któ-
rego będzie można poznać samą 
autorkę prac, a także miło spędzić 
czas przy dźwiękach muzyki gó-
ralskiej w wykonaniu wyjątkowej 
kapeli „Wałasi”, której liderem jest 
Zbigniew Wałach. Wernisaż odbę-
dzie się 18 lutego o godzinie 17:00. 

Dorota Greń-Grajewska 
Beskidzki Dom Zielin „Przytulia” 

Notka biograficzna: Agniesz-
ka Pawlitko jest absolwentką In-
stytutu Sztuki w Cieszynie Wydzia-
łu Artystycznego Uniwersytetu Ślą-

skiego w Katowicach oraz etnolo-
gii (2013). Dyplom uzyskała w 2011 
roku w pracowni prof. Tadeusza 
Rusa. Obecnie studiuje malarstwo 
w Akademii Sztuk Pięknych w Kra-
kowie. Należy do ZPAP Okręg Biel-
sko-Biała od 2019 roku. Jest zwią-
zana z różnymi organizacjami i sto-

warzyszeniami: Polskim Stowarzy-
szeniem Artystów Plastyków w Re-
publice Czeskiej, Macierzą Ziemi 
Cieszyńskiej – Kołem nr 6, Polskim 
Towarzystwem Ludoznawczym, 
Zespołem Pieśni i Tańca Ziemi Cie-
szyńskiej im. Janiny Marcinkowej.

Serdecznie
 zapraszamy!
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„Hej gody, gody…”-  Okres Bożego 
Narodzenia w „Przytulii”

Okres świąt Bożego Narodze-
nia u górali śląskich, ale również 
we wszystkich regionach Polski, 
jest niezwykle ważny i wyjątko-

wy. Jest również bardzo  
bogaty w wiele obrzędów i tra-

dycji. Wraz z biegiem lat niektó-
re z nich odeszły w zapomnienie 
i tylko wśród najstarszych miesz-

kańców są z nostalgią wspomi-
nane, pojawiły się też nowe dla 
naszego regionu, często już tak 
zadomowione, tak że młodsze 

pokolenie nie wie, że jeszcze 50 
lat temu tych praktyk w naszych 

stronach nie kultywowano. 

W grudniu w Beskidzkim Domu 
Zielin „Przytulia” można było po-
znać zarówno nowe, jak i stare tra-
dycje. Rozpoczęliśmy przygotowa-
nia do świąt od lukrowania pier-
niczków. W Brennej pierniczków 
nie piekli, nie lukrowali. Były to 
zbyt oryginalne, kosztowne smako-
łyki, żeby mogły na biednych góral-
skich stołach gościć. Jednak dla na-
szego regionu nie są obce. Trady-
cje piernikarskie na Śląsku Cieszyń-
skim są bardzo długie, niektórzy 
nawet twierdzą, że dłuższe niż to-
ruńskie. Źródła historyczne dono-
szą, że pierniki sprowadził do Cie-
szyna z Pragi sam książę Przemy-
sław I Noszak. Jednak ze względu 
na kosztowne składniki – egzotycz-

ne przyprawy, mogli sobie na nie 
pozwolić tylko najmożniejsi. 

Goście „Przytulii” poznali histo-
rię cieszyńskich pierników oraz za-
znajomili się z życiem codziennym 
górali śląskich, dowiedzieli się, co 
dawniej w Brennej jadano, jakie 
produkty sprzedawano, jakie kupo-
wano, i co na święta pieczono. 

Podczas kolejnych warsztatów, 
wykonywania ozdób świątecznych, 
zebrani zapoznali się ze starym 
zwyczajem wykonywania połaźni-
czek – gałązek jodłowych bądź rza-
dziej świerkowych, ozdabianych 
orzeszkami, wstążkami i bibułowy-
mi kwiatami. Połaźniczki rozdawa-
ły dzieci gospodarzom, gdy cho-
dzili od domu do domu składać 
życzenia. Gałązka była traktowa-
na jak coś świętego, zatykano ją za 

tragarz i miała przynosić dobrobyt. 
Oprócz tradycyjnych połaźniczek 
zebrani wykonywali współczesne 
ozdoby choinkowe przy użyciu cie-
kawych materiałów, np. mchu, po-
marańczy, sreberek…

Wyjątkowym wydarzeniem była 
również prelekcja dyrektor Mu-
zeum Beskidzkiego w Wiśle Małgo-
rzaty Kiereś: „Święta Bożego Naro-
dzenia w ikonografii i sztuce ludo-
wej”. Niestety wykład nie mógł od-
być się na żywo, natomiast został 
nagrany i wyemitowany na profi-
lu facebook-owym Beskidzkiego 
Domu Zielin „Przytulia”. Zaintereso-
wanych, którzy jeszcze nie widzie-
li filmu, zapraszamy, w każdej chwi-
li można go obejrzeć. Gwarantuje-
my, że to dawka rzetelnej, konkret-
nej wiedzy o kulturze ludowej Be-
skidu Śląskiego. Podana w bardzo 
atrakcyjny sposób, w taki, jak tylko 
pasjonaci mogą opowiadać o swo-
ich zainteresowaniach. 

Dla naszych gości „Przytulia” 
była czynna również w drugi dzień 
Świąt Bożego Narodzenia, kiedy 
to podczas wyjątkowego zwiedza-
nia można było poznać jak dawniej  
w Brennej obchodzono Gody – 
Święta Bożego Narodzenia. Na spe-
cjalnie zainscenizowanym stole 
wigilijnym znajdowały się trady-
cyjne potrawy, była również oka-
zja posłuchać oryginalnych na-
grań mieszkańców Brennej, któ-
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rzy opowiadali w pięknej gwarze, 
jak u nich przed wojną obchodzo-
no święta.  A że wydarzenie to od-
bywało się w „Szczepana”, nie mo-
gło zabraknąć kolędników. Odwie-
dziła nas kapela „Maliniorze”, któ-
rzy zagrali kolędy i powinszowali. 
„Maliniorzom” składamy tradycyj-
ne „Bóg zapłać”, bo od dawien win-
szowników szanowali, nawet ży-
czono sobie ich odwiedzin, bo był 
to gwarant pomyślności na najbliż-
sze miesiące. Mamy nadzieję, że  
i tak też będzie u nas.

Dorota Greń-Grajewska 
Beskidzki Dom Zielin „Przytulia”

30 Finał Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy

30 stycznia na całym świecie 
zagrała potężna orkiestra. 30 finał 
WOŚP zawitał również do Gminy 
Brenna. Wolontariusze, pod czuj-
nym okiem Krystyny Tarasewicz 
kwestowali w trudnych warun-
kach atmosferycznych, a celem te-
gorocznej zbiórki był zakup sprzę-
tu do badania i leczenia wzroku do 

polskich szpitali. 
W Parku Turystyki w ramach 

tego wydarzenia wystąpiła Kape-
la „Maliniorze”, Grupa Śpiewu Tra-
dycyjnego „Sójki”, oraz zawodnicz-
ki Sekcji Łyżwiarstwa Figurowego 
z Klubów Sportowych w Cieszynie 
i Trzyńcu. Swój kawałek serca zo-
stawili nam również strażacy z OSP 

Leśnica, OSP Górki Wielkie i OSP 
Brenna-Centrum, oraz grupa mi-
łośników kładów, która oferowała 
przejażdżki na swoich maszynach. 
Wszystkim dziękujemy za obec-
ność i gratulujemy wielkiego serca!

  OPKiS
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„A pierze tylko furkało, furkało…” 
– III Breńskie Szkubaczki

W Brennej gęsi było dostatek, 
w każdym gospodarstwie było ich 
około 15, znacznie rzadziej hodo-
wano kaczki. Pasły je zwykle dzieci, 
i to od najmłodszych lat. Z gęsi po-
zyskiwano nie tylko mięso, tłuszcz 
-„gęsi fet”, który bardzo przyda-
wał się w czasie chorób, ale rów-
nież piórka, które wykorzystywano 
do robienia pierzyn. Każda młoda 
dziewczyna wychodząc za mąż mu-
siała mieć swój komplet – kołdrę, 
dwie poduszki, czasem jeszcze dwa 
małe jaśki. Z piórek robiono też pę-
dzelki, a skrzydła wykorzystywano 

do omiatania pieca. 
Dawniej szczubaczki, czyli dar-

cie pierza to tzw. pobaby, czyli po-
moc sąsiedzka. Kobiety z okolicz-
nych gospodarstw zbierały się, by 
wspólnie wykonywać pracę. Poma-
gać sobie wzajemnie, a przy tym 
spotykać się towarzysko. I dlatego 
też szkubaczki odbywały się w kar-
nawale. Pomimo tego, że gęsi za-
bijano już w listopadzie, bo wia-
domo, że „na świętego Marcina 
(11.11.) najlepszo gęsina”, to piór-
ka czekały na strychu, w komorze 
na koniec Godów, a początek kar-

nawału. Po Trzech Królach już po-
woli organizowano darcie pierza. 
A na szkubaczkach się świetnie ba-
wiono: plotkowano, rozmawiano, 
opowiadano legendy, śpiewano,  
a na zakończenie tańczono i bawio-
no się przy muzyce. Zawsze było 
też coś dobrego do zjedzenia – coś 
słodkiego, jak np. pączki, i coś kon-
kretnego, jak np. jelita. 

W ostatni tydzień stycznia w Be-
skidzkim Domu Zielin „Przytulia” 
w Brennej odbyły się po raz trzeci 
Breńskie Szkubaczki. Nie zabrakło 
podczas nich, ani czegoś smacz-
nego do zjedzenia, ani dobrej za-
bawy. Pyszne słodkości zapewniły 
panie z breńskiego Koła Gospodyń 
Wiejskich, natomiast tradycyjnego 
„francka” – zapiekane starte ziem-
niaki ze skwarkami i ryżem, upiekły 
panie z góreckiego Koła Gospodyń 
Wiejskich. Bardzo Panią dziękuje-
my, zapewniamy, że było napraw-
dę pysznie.

Zebranym do pracy przygry-
wała kapela „Brynioki”, a wydarze-
nie poprowadził niezawodny Jan 
Staś, którego wspierał swoimi ko-
mentarzami wójt gminy Brenna Je-
rzy Pilch. Wydarzenie cieszyło się 
zainteresowaniem wśród miejsco-
wych, jak i przyjezdnych, mieliśmy 
gości z Brennej, Górek, Roztropic, 
Bielska-Białej, Katowic, czy Pozna-
nia. Odwiedziła nas również repor-
terka Radia Katowice, która z cie-
kawością wypytywała zebranych  
o tradycje darcia pierza i podkre-
ślała istotę wskrzeszania coraz bar-
dziej zapominanych tradycyjnych 
ludowych praktyk. Wiemy o tym, 
widzimy również zadowolenie go-
ści i wracających co rok uczestni-
ków darcia pierza, więc możemy 
zapewnić, że za rok znów się spo-
tkamy na już czwartych Breńskich 
Szkubaczkach. Serdecznie zapra-
szamy. 

Dorota Greń-Grajewska 
Beskidzki Dom Zielin „Przytulia” 
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Z ogródka Przytulii
Oddychanie to proces tak 

naturalny, że nie zastanawiamy 
się na co dzień na czym on 

polega. Kiedy jednak 
złapiemy katar, natychmiast 

uświadamiamy sobie, jak 
istotna jest ta wymiana gazowa. 

Bez niej nie uwolniłaby się 
każdej naszej komórce, 

energia dostarczana 
w pokarmie.

Jak więc zadbać o to, by każdy 
oddech był głęboki i dostarczał 
właściwą ilość tlenu?

W zasięgu ręki mamy wiele sto-
sowanych od lat ziół, które wspo-
magające układ oddechowy i uła-
twiają oddychanie. Mają działanie 
wykrztuśne, oczyszczające, wzmac-
niające, zmniejszają kaszel, zawie-
rają antyoksydanty zmniejszające 
uszkodzenia a przede wszystkim są 
łatwo przyswajalne. Wymieńmy tyl-
ko te, które rosną w naszej okolicy 
i z łatwością nazbieramy je samo-
dzielnie: liść babki, kwiat dziewan-

ny, fiołek wonny, miodunka pla-
mista, ziele i korzeń pierwiosnka, 
ziele mniszka, ziele nawłoci, ziele 
bluszczyku kurdybanka, kwiat for-
sycji, kwiat bławatka, ziele czarta-
wy, pędy sosny, kwiat i liść podbia-
łu, ziele macierzanki/tymianku, sto-
krotka pospolita, kwiat bzu czarne-
go, kwiatostan lilaka, lebiodka po-
spolita/oregano, kwiat lipy, liść po-
ziomki, przytulia wonna…

Miodunka plamista (Pulmona-
ria officinalis) / płucnik - wspo-
maga leczenie gruźlicy, zapale-
nia płuc, astmy czy rozedmy płuc. 
Działa wykrztuśnie, wzmacniająco, 
przeciwkrwotocznie, osłaniająco, 
łagodzi kaszel i chrypkę, nawilża 
błonę śluzową gardła. Liście mio-
dunki stanowią jedno z nielicznych 
źródeł witaminy C dostępnych  
w naszym klimacie w zimie.

Babka zwyczajna (Planta-
go major) / podbabczok lub ję-
zyczki - ma działanie wykrztuśne 
w nieżytach górnych dróg odde-
chowych, przeciwzapalne i powle-
kające (osłaniające) w nieżytach 
przewodu pokarmowego, łagodzi 
katar na tle alergicznym oraz infek-
cji wirusowej, przeciwbakteryjne, 
uodparniające, przeciwwirusowe.

Dziewanna wielkokwiatowa 
(Verbascum densiflorum) / świe-
ca królewska lub złota panna - 
powszechnie stosowana w medy-
cynie ludowej. Kwiaty mają dzia-
łanie wykrztuśne, antybakteryj-
ne, przeciwwirusowe i uspokajają-
ce. Osłaniają nabłonek dróg odde-
chowych i układu pokarmowego. 
Napar stosuje się w suchym kasz-
lu, przeziębieniu, grypie, anginie  
i chrypce.

Podbiał pospolity (Tussilago 
farfara) / boże liczko - Stosowany 

w chrypkach i nieżytach górnych 
dróg oddechowych, przeziębie-
niach z wysoką gorączką, uporczy-
wym suchym kaszlu, zaflegmieniu 
oskrzeli i astmie. Śluzy występują-
ce w liściach działają osłaniająco 
zarówno na ściany dróg oddecho-
wych jak i układu pokarmowego, 
uśmierzając ból i podrażnienia.

Fiołek wonny (viola odora-
ta) - Stosować go można w nieży-
cie dróg oddechowych, przeziębie-
niach z katarem i chrypką, zapale-
niu zatok i uszu. Napar ma działa-
nie silnie wykrztuśne, moczopęd-
ne, przeciwbakteryjne, przeciw-
grzybicze, antywirusowe, detoksy-
kujące.

Macierzanka piaskowa (Thy-
mus serpyllum) / tymianek - Dzia-
ła wykrztuśnie, odkażająco, prze-
ciwzapalnie i ściągająco. Stoso-
wana w nieżytach dróg oddecho-
wych (uporczywy kaszel), zaburze-
niach układu pokarmowego (wzdę-
cia, zaparcia), w bólach reumatycz-
nych, nerwobólach, na stłuczenia.

Sosna zwyczajna (Pinus sylve-
stris) - młode pędy zbieramy kie-
dy mają około 10 cm. Mają właści-
wości wykrztuśne, stosuje się w ra-
zie przeziębienia, kaszlu, chrypki, 
gorączki, zapalenia oskrzeli. Ole-
jek sosnowy nadaje się do inhalacji 
przy katarze, zapaleniu zatok, oraz 
zapaleniu krtani.

Izabela Piór 
Beskidzki Dom Zielin „Przytulia” 
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Konkurs fotograficzny: 
Zimowe kadry w Gminie Brenna

Zaśnieżona gmina Brenna ma 
swój niepowtarzalny urok. Często 
pragniemy dany moment uwiecz-
nić na fotografiach, dlatego tym 
razem Ośrodek Promocji, Kultury  
i Sportu Gminy Brenna przygoto-
wał konkurs fotograficzny "Zimowe 
kadry w Gminie Brenna".

Zasady konkursu:
1. Konkurs fotograficzny rozpo-

czyna się 6 stycznia 2022 r. i trwa 
do 28 lutego 2022 roku.

2. Każdy Uczestnik może nade-
słać od 1 do 5 wykonanych przez 
niego fotografii. Fotografie te po-
winny pokazywać zimowe piękno 
gminy Brenna. Tematyka powinna 
nawiązywać do aspektów natural-

nych, przyrodniczych, kulturowych 
oraz przemysłowych, jak i przeka-
zania wspomnień z nimi związa-
nych w formie fotografii.

3. Fotografie należy nadsyłać na 
Konkurs drogą mailową na adres: 
it@brenna.org.pl do dnia 28 lutego 
2022 roku.

4. Nadesłane fotografie powin-
ny być zapisane w formacie graficz-
nym .jpg i mieć minimum 2000 pik-
seli szerokości.

5. Do każdej pracy należy do-
łączyć wypełniony formularz zgło-
szenia (załącznik nr 1), zawierają-
cy m.in. tytuł zdjęcia, przybliżoną 
datę i miejsce jego wykonania oraz 

danymi osobowymi autora takimi 
jak: imię i nazwisko, adres zamiesz-
kania, telefon kontaktowy i adres 
e-mail.

6. Ocena prac przez Jury nastąpi 
do dnia 7.03.2022 roku. 

7. Wyniki Konkursu zostaną opu-
blikowane na stronie internetowej 
www.brenna.org.pl oraz na portalu 
społecznościowym: Facebook Gmi-
ny Brenna a zwycięzcy konkursu 
zostaną powiadomieni przez orga-
nizatora telefonicznie bądź/i ma-
ilowo do 7 dni od dnia wyłonienia 
zwycięzców.

 
Nagrody:

I miejsce: – nagroda główna – 
600 zł + voucher w kwocie 200 zł 
do wykorzystania na usługi hotelo-
we w „Dolina Leśnicy SKI&SPA RE-
SORT” w Brennej - gadżety i upo-
minki

za II miejsce:- 400 zł, - gadżety  
i upominki

za III miejsce:- 200 zł,- gadżety  
i upominki

 
Sponsorem nagród jest OPKiS 

Gminy Brenna oraz Dolina Leśni-
cy SKI&SPA RESORT. Szczegóły kon-
kursu znajdują się w REGULAMINIE 
na stronie www.brenna.org.pl
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Malowana pasja – Krzysztof Kurek 
Końcem listopada ubiegłe-

go roku dotarła do naszej redak-
cji wieść, że jeden z mieszkańców 
Gminy Brenna został zdobywcą wy-
różnienia podczas konkursu ma-
larskiego, odbywającego się w ra-
mach festiwalu „Rudzka Jesień”. I, 
choć może nie powinnam się do 
tego przyznawać, kompletnie nie 
zdawałam sobie sprawy z obec-
ności malarza Krzysztofa Kurka  
w Gminie Brenna. To z kolei skło-
niło mnie do refleksji – ilu niezwy-
kłych, pełnych pasji ludzi miesz-
ka blisko nas i właściwie nic o nich 
nie wiemy? Stąd potrzeba, by się 
poznać, by poznać pana Krzyszto-
fa osobiście. A oto zapis naszej roz-
mowy w domu artysty, w cichym 
zakątku Górek Wielkich. 

Anna Musioł: Panie Krzyszto-
fie, czy pan pochodzi z Brennej 
albo Górek?

Krzysztof Kurek: Nie. Pocho-
dzę z Katowic, moja rodzina rów-
nież. Po prostu znalazłem tutaj 
piękne miejsce, w 1999 rozpoczą-
łem budowę budynku i od 2014 r. 
zamieszkałem w Górkach. Gdy  za-
czynałem tutaj prace budowlane 
wokół nie było zupełnie nic, dziś 
okolica jest już sporym osiedlem.

A.M.: A w Katowicach czym się 
pan zajmował?

K.K.: Najpierw pracowałem 23 
lata w firmie budowlanej KKIM Ka-
towice, a potem z dwójką znajo-
mych założyliśmy firmę. Budowali-
śmy między innymi DTŚ’kę, kanali-
zację, instalacje gazowe, wodocią-
gowe. Pracowaliśmy również przy 
budowach autostrad- wszystko  
w ziemi. Jednym z obiektów, które 
widać to fontanna na rondzie w Ka-
towicach. 

A.M.: A sztuka kiedy pojawiła 
się w pana życiu? Była tam obec-
na od zawsze, czy był jakiś mo-
ment przełomowy w tej kwestii?

K.K.: Proszę pani, no nie od za-
wsze, ale mogę powiedzieć, że 
czterdziestolecie już za sobą mam. 
A zaczęło się wszystko od żartu, zu-
pełnie hobbystycznie. Ktoś mi po-
kazał obraz Morskiego Oka, który 
sobie kupił. I to był dziwny obraz 
– w Morskim Oku Meksykanie ło-
wili ryby, schronisko było taką ha-
cjendą, ludzie nosili sombrera…  
I ja się zaśmiałem, że jak to jest Mor-
skie Oko, to ja to lepiej namaluję. 
No i tak się zaczęła moja przygoda. 
Nagle malarstwo mnie wciągnęło. 
Jeździłem po świecie, zwiedzałem 
największe muzea i tak przygląda-
jąc się – zaraziłem się malarstwem.

A.M.: Czyli jest pan samo-
ukiem?

K.K.: Totalnym samoukiem, 
amatorem. Przez lata wypracowy-

wałem sobie swój styl. Miałem pro-
blemy, żeby ktoś ocenił te moje 
obrazy. Może sobie pani wyobra-
zić, że świat artystów jest pod tym 
względem dość zamknięty. Córka 
mi wtedy powiedziała, żebym wy-
słał swoje prace na jakiś konkurs. 
I można powiedzieć, że od 2014 
roku, jak tu jestem i maluję, zaczą-
łem  wysyłać obrazy na konkursy  
i wystawy. Było ich już 31, a pierw-
szy konkurs, w Bielsku, przyniósł mi 
wyróżnienie. To mnie bardzo zmo-
bilizowało, było pewnym potwier-
dzeniem. Potem wygrałem konkurs  
w Rudzie Śląskiej – Rudzka Jesień 
to dla mnie szczęśliwy festiwal. 
Zdobyłem tam jeszcze kilka wyróż-
nień, między innymi w tym roku. 
Zresztą, jeden z obrazów, które tam 
prezentowałem, przedstawiający 
Armstronga, zawisł w Klubie Arm-
stronga w Katowicach. Było na nim 
wielu moich znajomych, zresztą na 
wielu obrazach są oni obecni.

A.M.: Rozpoznają się?
K.K.: Rozpoznają, rozpoznają, 

są pewne charakterystyczne cechy 
– czy ich ubiór, czy inne elemen-
ty, czy same sytuacje, które razem 
przeżyliśmy.

A.M.: A w pana rodzinie ktoś 
zajmował się sztuką? Skąd to do 
pana przyszło?

K.K.: Nie, nikt się nie zajmował. 
A ja po prostu nie boję się wyzwań. 
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Inne moje hobby to okres między-
wojenny, kolekcjonuję pamiątki 
z tego czasu. I był okres w Polsce, 
kiedy strach było w domu takie rze-
czy trzymać, by nie zostać oskarżo-
nym o kontrabandę. Mam taki po-
kój, poświęcony tej kolekcji, z po-
piersiami i obrazami Marszałka Pił-
sudskiego, pamiątkami z pułków 
kawaleryjskich, odznakami, guzi-
kami…  Jestem też członkiem To-
warzystwa Pamięci J.Piłsudskiego 
w Różanie.

 A malarstwo potem po prostu 
przyszło. Dużo dało to, że bywa-
jąc w muzeach nie tylko chciałem 
obejrzeć, ale zacząłem się intere-
sować malarzami, czytać o historii 
sztuki, przypatrywać się ich dzie-
łom z większą świadomością. Te-
raz dużo więcej z tej sztuki po pro-
stu rozumiem. Z czasem widziałem 
różne swoje wcześniejsze błędy. 

A.M.: Jak określiłby pan swój 
styl?

K.K.: Myślę, że jest to ekspresjo-
nizm. Na pewno pani zauważyła, 
że idę w kolor. Te obrazy są ostre, 
radosne. I to samo się wyklarowa-
ło. Wcześniej zauważyłem, że lu-
bię czerwień. I każdy mój obraz ma 
swoją historię. Prawie nie mam ob-
razów, na których byłyby miejsca, 
czy wydarzenia, w których mnie 
nie było. Zaliczyć do nich mogę 6 
obrazów według inspiracji wier-
szami Norwida. A tak, to przeważ-
nie każdy obraz ma swoją historię. 
Na przykład mój brat, mieszkający  
w Katowicach, od 25 lat podtrzy-
muje tradycje kolędowania, dla ro-
dziny, przyjaciół i znajomych z któ-
rymi co roku spotykamy się, i z tych 
spotkań mam całą kolekcję obra-
zów. Na których bywali m.in. Kape-
lan Związku Podhalan- ksiądz Wła-
dysław Zązel, abp Damian Zimoń, 
prof. Jerzy Buzek, których można 
na tych obrazach znaleźć. Na kil-
ku jest też akordeonista, który brał 
udział w programie „Mam Talent”, 
Marcin Wyrostek, z którym się przy-
jaźnię, oraz Elżbieta Mazur – Pri-
madonna Opery Śląskiej w Byto-
miu. Nie maluję obrazów, które by-
łyby po prostu ładnymi widoczka-
mi, które można byłoby powtarzać 
i sprzedawałyby się. Czasem malu-
ję obrazy pod tematykę konkursu, 

ale one zawsze są powiązane z jaki-
miś moimi doświadczeniami.

A.M.: Widzę też na pana obra-
zach sporo odniesień do kultury 
ludowej…

K.K.: Tak, kapele bywają też na 
tych naszych spotkaniach kolędo-
wych i też trafiają na obrazy. Mam 
też obraz, pokazujący Wielkanoc  
w Finlandii, którą widziałem u cór-
ki, która tam mieszka. Są zwyczaje 
palenia ognisk takich jak Wawrzyń-
cowe w Ujsołach.

A.M.: A pana partnerka jakie 
ma podejście do pana pasji?

K.K.: Obrazy na wszystkich ścia-
nach lubi. Czasem złości się, gdy 
w ferworze malowania nie słyszę, 
że mnie woła. Czasem się wtrąca, 

pyta, czemu coś maluję tak, a nie 
inaczej… Ale rodzina zawsze mnie 
wspierała.

A.M.: Nie chciałby pan zorga-
nizować swojej wystawy?

K.K.: Pewnie, że bym chciał. Nie 
jest to proste, ale oczywiście, że 
chciałbym.

A.M.: Myślę, że to jest do zrobie-
nia u nas, w Brennej, na przykład  
w Beskidzkim Domu Zielin „Przytu-
lia”. To ja serdecznie dziękuję panu 
za rozmowę, jeszcze raz gratuluję 
sukcesów i talentu… A w kwestii 
wystawy będziemy w kontakcie.

K.K.: Ja również dziękuję. I za-
praszam do obejrzenia moich prac 
w internecie: www.galeria-krzysz-
tof.kurek.blogspot.com
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Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 
2.0 – raport z dotacji za 2021 rok

Narodowy Program Rozwoju 
Czytelnictwa 2.0 jest programem 
uchwalonym na lata 2021-2025 
przez Radę Ministrów w celu po-
prawy stanu czytelnictwa w Polsce 
poprzez wzmacnianie roli biblio-
tek publicznych, szkolnych i peda-
gogicznych jako lokalnych ośrod-
ków życia społecznego, stanowią-
cych centrum dostępu do kultury  
i wiedzy. Program składa się z 3 
priorytetów. Operatorem Priory-
tetu 1 – Zakup nowości wydawni-
czych do bibliotek publicznych jest 
Biblioteka Narodowa.

W 2021 roku Gminna Biblioteka 

Publiczna w Brennej otrzymała do-
tację w wysokości 11307 zł na za-
kup nowych książek w ramach za-
dania: „Dofinansowania dla biblio-
tek publicznych na zakup nowo-
ści wydawniczych oraz zdalnego 
dostępu do książek w formatach  
e-booków i/lub audiobooków i/lub 
synchrobooków – Priorytet 1, Kie-
runek interwencji 1.1. w ramach 
NPRCz 2. 0”. Powyższą kwotę oraz 
wkład własny zobowiązani byliśmy 
wykorzystać do dnia 30 listopada 
2021 roku.

Dzięki dotacji nasz księgo-
zbiór w bibliotece w Brennej i Filii  

w Górkach Małych zasiliło 489 ksią-
żek, z czego dla dorosłych 212 po-
zycji, dla dzieci 194 pozycji, z lite-
ratury popularnonaukowej 83 po-
zycji.  Dotację przeznaczyliśmy 
na zakup nowości wydawniczych,  
w tym książek dla dorosłych, dzie-
ci i młodzieży oraz audiobooków. 
Serdecznie zapraszamy do odwie-
dzenia naszych bibliotek w Brennej                        
i Górkach Małych. Informacje o no-
wościach w zbiorach znajdziecie 
Państwo również przeglądając ka-
talog na naszej stronie interneto-
wej www.biblioteka.brenna.org.pl.

Wrzutnia książek w Gminnej Bibliotece
 Publicznej w Brennej

Przed wejściem do naszej bi-
blioteki w Brennej pojawiła się no-
wość – wrzutnia książek (inaczej 
trezor biblioteczny). Dzięki niej 
czytelnicy, którzy z jakiś powodów 
nie mogą pojawić się w bibliotece 
w godzinach jej pracy, mogą zwró-
cić książkę, nie martwiąc się o prze-
kroczenie terminu jej wypożycze-

nia.Wrzutnia książek umożliwia od-
dawanie książek  7 dni w tygodniu, 
przez całą dobę. W naszym progra-
mie komputerowym książki zosta-
ną zdjęte z konta czytelnika w ko-
lejnym dniu pracy biblioteki. Prosi-
my o niewrzucanie własnych ksią-
żek, śmieci oraz innych przedmio-
tów. Wrzutnia służy wyłącznie do 

zwrotu książek wypożyczonych 
wcześniej w naszej bibliotece. Ser-
decznie zapraszamy do korzysta-
nia.

Rafał Cholewa
Gminna Biblioteka Publiczna  

w Brennej
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Jak przejażdżki konne, 
to tylko w Gminie Brenna

Niezapomnianą atrakcją dla wszystkich są prawdziwe zimowe kuligi po zaśnieżonej Gminie Brenna. Nie ma 
nic przyjemniejszego, niż przejażdżka saniami ciągniętymi przez konie oraz ognisko z pieczeniem kiełbasek 
przy dźwiękach góralskiej muzyki. W razie problemów ze śniegiem sanie zamieniane są na wozy na kołach.

TRASY:

1. Doliną Brennicy - podczas pobytu u podnóża gór przeżyciem, z którego nie należy rezygnować jest prawdzi-
wy góralski kulig. Idealnym miejscem na przejażdżki saniami są wały rzeki Brennicy. 

 - www.kuligi.brenna.pl   tel. 507 101 069,  781 286 037
 - tel. 698 323 294
 - tel. 33 85 36 413
 - tel. 505 783 992
 - tel. 783 777 178
 
2. Wokół Breńskiej Malinki  - w dolinie Leśnicy można poczuć prawdziwą bliskość natury i delektować się 
przepięknymi widokami z dala od zgiełku ruchliwych ulic. 

 Gospodarstwo Agroturystyczne „U Gazdy”, Brenna,  ul. Malinka 5, u-gazdy.pl, tel. 602 687 526

3. U podnóża Góry Bucze - w Górkach Wielkich trasy kuligu przebiegają  w większości po ścieżkach leśnych. 
Agroturystyka „Gazdówka”, 
 
 Górki Wielkie, ul. Bielska 14, www.agroturystykamatula.pl, tel. 601 351 099, 

Nowości w Bibliotece 
Z działu Silesiana

 - Kalendarz Cieszyński 

Jako każdy rok do teki naszej bi-
blioteki w Brynnej i Górkach Ma-
łych przibył nowy rocznik „Kalyn-
dorza Cieszyńskigo” – już trzicato 
ósmo czynść tego zocnego pisma, 
durkowanego od miana Macierze 
Ziymie Cieszyński.

W nowym wydaniu „Kalyndo-
rza Cieszyńskigo” miłośnicy naszej 
ziymeczki mogóm wyczytać kupe 
przemóndrych tekstów, jako baji 
artykuły o historyji ulicy Głymbo-
ki, o symbolach graficznych cie-
szyńskich Piastów, o autorach nej-
starszych chłopskich „zapiśników” 
(pamiyntników) z Zamarsk a Haż-
lacha, abo artykuły biograficzne  
o Zaolziokowi z pochodzynio Je-
rzym Kukuczowi, szermiyrzowi pol-
skigo przemysłu rybnego, czy też o 
osobie „Ślónskigo Estreichera” – Lu-

dwika Brożka.
Do miłośników cysorza Franca 

Jozefa na ozajst przemówi barew-
ne opisani wizytyrki kajzera u puń-
cowskigo fojta Glacjara. Tak samo 

fajniacki je aji tekst z gruntownóm 
analizóm tradycyji i obyczajów po-
wiónzanych ze śmiercióm i odpra-
wianiym pogrzebów (na przikło-
dzie dziedziny Pruchnej).

W kalyndorzu do sie wyczytać 
aji godnie inkszych artykułów hi-
storycznych i spóminkowych, wroz                        
z poezyjóm, raportami ze żywota 
miejscowych organizacyji, a króm 
tego słóży informacyjami o toku 
inicyjatyw obywatelskich, dopeł-
niónych piekucnymi obrozkami.
Wszecko to robi z „Kalyndorza Cie-
szyńskigo” powinne czytadło dlo 
każdego amatora Ślónska Cieszyń-
skigo i naprowde worce go prze-
szkartkować!

Kalyndorz je do pojczanio w bi-
bliotece w Brynnej, jako aji we filiji 
w Górkach Małych.  

       Jura ze Zokrzasku
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Rekreacyjne trasy 
do narciarstwa biegowego

Po raz kolejny fani narciarstwa 
biegowego mają możliwość rekre-
acyjnej jazdy na dedykowanych 
trasach, umiejscowionych na sa-
mym końcu Brennej Leśnicy. Dzię-
ki obfitym opadom śniegu powsta-
ła odpowiednia pokrywa śnieżna, 
która pozwoliła na przygotowanie 
tras pod styl klasyczny i łyżwowy. 
Do dyspozycji są cztery oznakowa-
ne trasy o różnym stopniu trudno-
ści. Pierwsza z nich – Wysoki – ma 
ok. 1,7 km długości i została zali-
czona do łatwych. Pozostałe trzy 
trasy mają średni poziom trudno-
ści, a ich dystanse to: Wilczy Potok 
– ok. 1,5 km, Szporówka – ok. 2,3 
km i Błotny – ok. 1 km. W tegorocz-
nym sezonie zimowym (styczeń-lu-
ty 2022) utrzymywaniem tras zaj-
muje się Ośrodek Promocji Kultu-
ry i Sportu Gminy Brenna, na które-

go zlecenie firma RPM S.A. z Lubliń-
ca (Dolina Leśnicy) wraz z firmą PI-
STEN-TECH przygotowują trasy dla 
biegaczy. Korzystanie z nich jest 
darmowe, a w ich pobliżu jest moż-
liwość pozostawienia samochodu. 

Szczegółowe informacje na temat 
tras są dostępne na stronie inter-
netowej brenna.org.pl, w zakładce 
strefa turysty – atrakcje (zima).

 
      Krzysztof Gawlas

Jawierzny
799 m n.p.m

Trasa 4 - BŁOTNY

Trasa 3 
SZPORÓWKA

Trasa 2 
WILCZY POTOK

Trasa 1 - WYSOKI

U Gazdy

Malinka

Suchowianka

Polana
Szporówka

Wilczy Potok

Stawy

Gościejów
818 m n.p.m

Start

Trasa 1-  WYSOKI 
Stopień trudności: łatwy

Długość: około 1,7 km

Trasa 2 - WILCZY POTOK 
Stopień trudności: średni 

Długość: około 1,5 km

Trasa 3 - SZPORÓWKA
Stopień trudności: średni 

Długość: około 2,3 km

Trasa 4 - BŁOTNY
Stopień trudności: średni 

Długość: około 1 km
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43-438 Brenna ul. Wyzwolenia 77, tel. (33) 853 63 59
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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
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43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 69, tel. 33 400 00 21
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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
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Urząd Gminy Brenna                           
43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 77   
tel. (033) 8536 222 wew. 230 
 

S E G R E G U J M Y 

Harmonogram odbioru odpadów na rok 2022  
DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH 

 

Rejon 1: BRENNA CENTRUM 
Ulice: Chrobaczy, Bukowy Groń, Stroma, Partyzantów, Zielona, Pasieki, Huta, ks. Juroszka, Jastrzębiec, Wyzwolenia (od kościoła 
do hali sportowej), Sportowa, Malinowa 
 
Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Dzień 3 7 7 4,19 2,16,30 13,27 11,25 8,22 5,19 3,17,31 7 5 
Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będzie odebrany: 22 marca 

Rejon 2: BRENNA WĘGIERSKI I CZĘŚĆ BUKOWEJ 
Ulice: Węgierski, Pościenny, M. Kawik, Skałka, Lachy Dolne, Borek, Lachy Górne, Goczowska, Spokojna, Nostrożny, Objazdowa, 
Armii Krajowej, Osiedlowa, Świerkowa, Bukowa (od Węgierskiego do restauracji pod Kotarzem) 
 
Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Dzień 4 1 1 5,19 2, 

17,31 
14,28 12,26 9,23 6,20 4,18 2 6 

Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będzie odebrany: 24 marca 

Rejon 3: BRENNA BUKOWA I HOŁCYNA 
Ulice: Klimorówka, Szkolna, Polna, Jaworowa, Jawornik, Bukowa (od restauracji pod Kotarzem do cmentarza), Hołcyna, Kotarz 
 
Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Dzień 5 2 2 6,20 4,18 1,15,29 13,27 10,24 7,21 5,19 2 7 
Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będzie odebrany: 23 marca 

Rejon 4: BRENNA LEŚNICA 
Ulice: Leśnica, Trowniki, Dębowa, Krzywonek, Hetnołka, Świniorka, Pilarzy, Ogrodowa, Sucha, Kasztanowa, Lipowa, R. Hellera, 
Nowociny, Na Kępkę, Klonowa, Pasternik, Orłowa, Horzelica, Stawy, Stawieńce, Grabowa, Stary Groń, Tłoczki, Malinka, Kobyla, 
Josieniczy 
 
Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Dzień 5 3 3 7,21 5,19 2,17,30 14,28 11,25 8,22 6,20 3 1 
Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będzie odebrany: 25 marca 

Rejon 5: BRENNA PINKAS DO SKRZYŻOWANIE (ZA BRENNICĄ), OD DAWNEGO GIMNAZJUM DO SPALONEJ 
Ulice: Leśników, Wiązowa, Dr Kisiały, Kormany, Topolowa, Drożyska, Łączka, Głębiec, Ziołowa, Cisowa, Cicha, Daglezjowa, 
Kamienna, Rzeczna, Stokrotka, Widokowa, Zimna Woda, Brzegowa, Brzozowa, Wierzbowa, Górecka (do baru Spalona), Buczyna, 
Śniegociny, Miodowa, Liszki, Brzimowa, Ks. E. Miklera 
 
Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Dzień 7 4 4 1,15,29 13,27 10,24 8,22 5,19 2,16,30 14,28 10 2 

 
Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będzie odebrany: 28 marca 

• Odpady należy wystawić przed godziną 7.00 w dniu planowanego odbioru przed nieruchomość, w miejscu dostępnym dla 
jednostki wywozowej. Ich odbiór będzie realizowany w godzinach 7.00-17.00. 

• W I terminie miesiąca (oznaczonym na czerwono) odbierane będą: odpady zmieszane, odpady biodegradowalne, 
popiół, metale i tworzywa sztuczne, szkło i papier. 

• W II i III terminie miesiąca odbierane będą: odpady zmieszane i odpady biodegradowalne.  
• Odpady wielkogabarytowe i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy wystawić dzień przed planowanym odbiorem, 

przed swoją nieruchomość, w miejscu dostępnym dla jednostki wywozowej.  
• Odpady komunalne, wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zwiezione w inne miejsca NIE 

BĘDĄ ZBIERANE!!! 
• Reklamacje w sprawie odbioru odpadów należy zgłaszać w terminie do 3 dni roboczych od zaistnienia nieprawidłowości 

– osobiście w Urzędzie Gminy Brenna pok. 27 lub telefonicznie. 



Rejon 6: BRENNA SKRZYŻOWANIE – GÓRKI M. – GÓRKI W. (ZA BRENNICĄ) 
Brenna ulice: Barujec, Rolnicza, Żory, Stara Droga 
Górki M. ulice: Stara Droga, Cienista, Wałowa 
Górki W. ulice: Wesoła, Olszyna, L. Żagana, Topolowa, Żurówka, Turystyczna, Myśliwska, Wilcza, Łamana, Kretowskie, Okrężna, 
Nad Wodospadem, Leśna, Kamionka, Skośna, Pod Zebrzydkę, Potok, Rocha, Kmicica, Zagłoby, Przełom, Jasna, Szczęśliwa, Długa, 
Działowa, Radosna, L. Skrzypka 
 
Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Dzień 10 14 14 11,25 9,23 6,20 4,18 1,16,29 12,26 10,24 14 12 
Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będzie odebrany: 18 marca 

Rejon 7: BRENNA – GÓRKI MAŁE 
Brenna ulice: Snowaniec, Łęgowa, Wiejska, Wrzosowa, Zielone Wzgórze, Żarnowiec, Lipowska, Górecka (od baru Spalona do 
Brenna Skrzyżowanie) 
Górki M. ulice: Lipowska, Wichrowe Wzgórza, Do Warszawy, Lipowski Groń, Łączka, Lekarska, Elektryków, Chłopska, Łęgowa, 
Zamilerze, Mleczna, Nowociny, Wusionka, Stawki, Klubowa, Uliczka, Kowalska, Objazdowa, Krótka, Rzeczna, Breńska, Halna 
Górki W. ulica: Wusionka 
 
Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Dzień 11 8 8 12,26 10,24 7,21 5,19 2,16,30 13,27 11,25 8 13 
Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będzie odebrany: 17 marca 

Rejon 8: GÓRKI WIELKIE – BUCZE, SZPOTAWICE 
Ulice: Bielska, Szkolna, Szpotawicka, W. Krząszcza, Czereśniowa, Wiśniowa, Podgórka, Pogodna, Jabłoniowa, Kosów, 
Brzoskwiniowa, Morelowa, Sowia, Bociania, Słowicza, Jastrzębia, Stroma, Żurawia, Krucza, Jaskółcza, Drozdów, Zacisze, 
Grodziecka, Jarzębinowa, Cisowa, Leszczynowa, Grabowa, Wierzbowa, Olchowa, Kasztanowa, Akacjowa, Jaworowa, Bukowa, 
Wiązowa, Solarska, Jesionowa, Klonowa, Modrzewiowa, Lipowa, Sosnowa, Jodłowa, Świerkowa, Dzielowy, Brzozowa, Dębowa, 
Do Raju, Osiedlowa, Harcerska, Ogrodowa, Bucze, Spacerowa, Na Wzgórzu, Widokowa, Miodowa  
 
Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Dzień 12 9 9 13,27 11,25 8,22 6,20 3,17,31 14,28 12,26 9 14 
Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będzie odebrany: 16 marca 

Rejon 9: GÓRKI WIELKIE – ZALESIE – NOWY ŚWIAT 
Ulice: Sadowa, Owocowa, Furmańska, Kwiatowa, Wiejska, Zalesie, Miła, Dobra, Sucha, F. Żerdki, Wspólna, Nowy Świat, 
Malinowa, Graniczna, Agrestowa, Azaliowa, Porzeczkowa, Słoneczna, Różana, Kalinowa, Majowa, Jaśminowa, Stolarska, Boczna, 
Spokojna, Z. Kossak (do mostu), Tartaczna, Czarny Las, Nierodzimska, Za Wisłą, Aroniowa 
Górki M. ulica: Graniczna   
 
Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Dzień 13 10 10 14,28 12,26 9,23 7,21 4,18 1,15,29 13,27 10 8 
Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będzie odebrany: 15 marca 

Rejon 10: GÓRKI SOJKA – BRENNA CENTRUM – DOLINA JATNEGO 
Górki W. ulice: Sportowa, Kręta, Ładna, Okopowa, Wodociągowa, Zielona, Z. Kossak (od mostu), Miczów, Spółdzielcza, Wiosenna, 
Poprzeczna, Dh. A. Kamińskiego, Rzemieślnicza, Franciszkańska, Skoczowska, Sojka, Stary Dwór 
Brenna ulice: Wyzwolenia (od hali sportowej do dawnego Gimnazjum), Zielna, Markówka, Błatnia, J. Madzi, Jatny, Słoneczna, 
Gazowników, Modrzewiowa, Leśna   
 
Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Dzień 14 11 11 8,22 6,20 3,17 1,15,29 12,26  9,23 7,21 4 9 
Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będzie odebrany: 21 marca 

Uwaga: nieruchomości przy ul. Dh. Kamińskiego 6, 8, 10 odbiór 1 raz na tydzień w okresie od kwietnia do października tj. 

w każdy piątek miesiąca ( odbiór za 11.11 odbędzie się 10.11) 

 
 

Urząd Gminy Brenna                           
43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 77   
tel. (033) 8536 222 wew. 230 
 

S E G R E G U J M Y 

Harmonogram odbioru odpadów na rok 2022  
DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH 

 

Rejon 1: BRENNA CENTRUM 
Ulice: Chrobaczy, Bukowy Groń, Stroma, Partyzantów, Zielona, Pasieki, Huta, ks. Juroszka, Jastrzębiec, Wyzwolenia (od kościoła 
do hali sportowej), Sportowa, Malinowa 
 
Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Dzień 3 7 7 4,19 2,16,30 13,27 11,25 8,22 5,19 3,17,31 7 5 
Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będzie odebrany: 22 marca 

Rejon 2: BRENNA WĘGIERSKI I CZĘŚĆ BUKOWEJ 
Ulice: Węgierski, Pościenny, M. Kawik, Skałka, Lachy Dolne, Borek, Lachy Górne, Goczowska, Spokojna, Nostrożny, Objazdowa, 
Armii Krajowej, Osiedlowa, Świerkowa, Bukowa (od Węgierskiego do restauracji pod Kotarzem) 
 
Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Dzień 4 1 1 5,19 2, 

17,31 
14,28 12,26 9,23 6,20 4,18 2 6 

Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będzie odebrany: 24 marca 

Rejon 3: BRENNA BUKOWA I HOŁCYNA 
Ulice: Klimorówka, Szkolna, Polna, Jaworowa, Jawornik, Bukowa (od restauracji pod Kotarzem do cmentarza), Hołcyna, Kotarz 
 
Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Dzień 5 2 2 6,20 4,18 1,15,29 13,27 10,24 7,21 5,19 2 7 
Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będzie odebrany: 23 marca 

Rejon 4: BRENNA LEŚNICA 
Ulice: Leśnica, Trowniki, Dębowa, Krzywonek, Hetnołka, Świniorka, Pilarzy, Ogrodowa, Sucha, Kasztanowa, Lipowa, R. Hellera, 
Nowociny, Na Kępkę, Klonowa, Pasternik, Orłowa, Horzelica, Stawy, Stawieńce, Grabowa, Stary Groń, Tłoczki, Malinka, Kobyla, 
Josieniczy 
 
Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Dzień 5 3 3 7,21 5,19 2,17,30 14,28 11,25 8,22 6,20 3 1 
Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będzie odebrany: 25 marca 

Rejon 5: BRENNA PINKAS DO SKRZYŻOWANIE (ZA BRENNICĄ), OD DAWNEGO GIMNAZJUM DO SPALONEJ 
Ulice: Leśników, Wiązowa, Dr Kisiały, Kormany, Topolowa, Drożyska, Łączka, Głębiec, Ziołowa, Cisowa, Cicha, Daglezjowa, 
Kamienna, Rzeczna, Stokrotka, Widokowa, Zimna Woda, Brzegowa, Brzozowa, Wierzbowa, Górecka (do baru Spalona), Buczyna, 
Śniegociny, Miodowa, Liszki, Brzimowa, Ks. E. Miklera 
 
Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Dzień 7 4 4 1,15,29 13,27 10,24 8,22 5,19 2,16,30 14,28 10 2 

 
Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będzie odebrany: 28 marca 

• Odpady należy wystawić przed godziną 7.00 w dniu planowanego odbioru przed nieruchomość, w miejscu dostępnym dla 
jednostki wywozowej. Ich odbiór będzie realizowany w godzinach 7.00-17.00. 

• W I terminie miesiąca (oznaczonym na czerwono) odbierane będą: odpady zmieszane, odpady biodegradowalne, 
popiół, metale i tworzywa sztuczne, szkło i papier. 

• W II i III terminie miesiąca odbierane będą: odpady zmieszane i odpady biodegradowalne.  
• Odpady wielkogabarytowe i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy wystawić dzień przed planowanym odbiorem, 

przed swoją nieruchomość, w miejscu dostępnym dla jednostki wywozowej.  
• Odpady komunalne, wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zwiezione w inne miejsca NIE 

BĘDĄ ZBIERANE!!! 
• Reklamacje w sprawie odbioru odpadów należy zgłaszać w terminie do 3 dni roboczych od zaistnienia nieprawidłowości 

– osobiście w Urzędzie Gminy Brenna pok. 27 lub telefonicznie. 


