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Ferie zimowe 
w „Przytulii”, str. 25Nowe technologie w Przedszkolu 

w Górkach Małych, str. 17

Drodzy Czytelnicy!
Noworoczne zawirowania po-

chłonęły Redakcję bez reszty. Zdą-
żyliśmy powziąć i złamać nowo-
roczne postanowienia, wybrać 
nową drukarnię, która w tym roku 
będzie dla Państwa drukować „Wie-

ści”, przeżyć intensywne ferie zi-
mowe Województwa Śląskiego, za-
cząć planować kolejny rok imprez  
w Gminie Brenna, podejrzeć pla-
ny na 2020 r. w pozostałych jed-
nostkach organizacyjnych naszego 

Urzędu Gminy i oczywiście przygo-
tować pierwsze w tym roku wyda-
nie gazety. Dlatego, nie przedłuża-
jąc… Zapraszam do lektury!

  Anna Musioł
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Szanowni mieszkańcy Brennej i Górek

Informacje/Wydarzenia

Po raz kolejny w tą cudowną syl-
westrową noc przy rytmach muzy-
ki i tańca przepełnionego radością 
życzeń noworocznych okraszonych 
blaskiem kolorowych świateł prze-
żywaliśmy pierwsze chwile Nowego 
Roku. Na scenie naszego amfiteatru 
wspólnie z żoną miałem wielką przy-
jemność przed samą północą spo-
tkać się z licznie zebraną publiczno-
ścią i przypomnieć, że Nowy Rok mi-
lowymi mknie krokami, by się spo-
tkać o północy razem z nami. Powi-
taliśmy go z radością  na tej parko-
wej  sali, po to byśmy chwile te dłu-
go wspominali. Były czułe pocałun-
ki i życzenia, łezki w oczach i gorące 
pozdrowienia. Aby Nowy Rok przy-
niósł nam radości wiele, aby zawsze 
otaczali nas przyjaciele,  fortuna 
niech się kołem toczy, a zakochane 
pary z miłością patrzyły sobie prosto 
w oczy.  

Wspólnie złożyliśmy sobie życze-
nia zdrowia, szczęścia, pomyślności, 
aby ten Nowy Rok spełnił wszystkie 
nasze plany i marzenia. Sukcesów  
w życiu osobistym, rodzinnym i za-
wodowym.  Życzyliśmy sobie  - 
Wspaniałej Sylwestrowej Zabawy. 
Tak naprawdę wszystko zaczęło się 
od blasku Bożego Narodzenia, któ-
ry poprzez noc sylwestrową rozświe-
tla miesiąc styczeń. Tą piękną świą-
teczną atmosferę podtrzymywa-
ły rozśpiewane grupy kolędników. 
Ileż radości wyzwalają w nas teatral-
ne wystąpienia poprzebieranych 
w barwne stroje aktorów z rucho-
mą gwiazdą i betlejemskimi szopka-
mi. Ta piękna polska tradycja weso-
łych korowodów trwa do Trzech Kró-
li włącznie. Święto 6 stycznia zwie 
się właśnie Epifanią, co znaczy Ob-
jawienie Zbawiciela świata. „…Mnó-
stwo pogan przyjdzie do Ciebie – za-
powiadał prorok Izajasz. … wszyscy  
z Saby przyjdą, przynosząc złoto, ka-
dzidło i mirrę. Mesjasz przyszedł na 
świat nie tylko dla narodu wybrane-
go, którego jest synem, ale dla ca-
łej ludzkości. Epifania oznacza uni-
wersalizm chrześcijański narodzo-
ny u progu stajenki. Tradycyjnie też 
w świąteczne popołudnie 6 stycznia 
na wzór Kacpra, Melchiora i Baltaza-

ra podążaliśmy do kościoła ewange-
licko-augsburskiego aby przeżyć ko-
lejny wieczór kolędowy. Uroczystość 
Trzech Króli zamyka okres Godów.  
Szanowni Państwo pozwoliłem sobie 
powrócić i przypomnieć ten radosny 
i świąteczny czas po to aby zapewnić 
nam dużo zdrowia i dobroci na cały 
rok. Tą radość chcemy przenieść te-
raz na czas karnawału. Świeżo roz-
poczęty rok nie zdążył jeszcze przy-
sporzyć rozczarowań i chodzi w glo-
rii bogatych obietnic. Liczymy, że to 
co się dotychczas nie udało, uda się 
zrealizować w tym roku. Z tą nadzie-
ją spoglądamy na mrugające na nie-
bie gwiazdy obiecujące dobrą przy-
szłość. Z tą też nadzieją w grudniu 
przyjęliśmy z Radą Gminy samorzą-
dowy  budżet na kolejny 2020 rok. 
Niewątpliwie to najtrudniejszy bu-
dżet od wielu lat, a wpływ na tę sytu-
ację ma lawinowy wręcz wzrost wy-
datków związanych z funkcjonowa-
niem oświaty. W tym wydaniu „Wie-
ści” przekazujemy czytelnikom ksią-
żeczkę w formie insertu.  Przygoto-
wana dla Państwa broszura budżetu 
„obrazkowego” przedstawia najważ-
niejsze informacje ukazując jedno-
cześnie w sposób bardzo przejrzysty 
na co planujemy wydać symboliczną 
złotówkę w 2020 roku. W celu reali-
zacji założeń budżetowych serdecz-
nie zapraszam wszystkich do owoc-
nej współpracy.  

Pomimo, że gwałtowny wzrost 
wydatków na oświatę wymusił 
oszczędności w gminnych inwesty-
cjach, to jednak udało się w tego-
rocznym budżecie zarezerwować 
na ten cel niebagatelną kwotę 13 
177 000 zł, co stanowi 18,6 procent 
wszystkich wydatków. W zamiesz-
czonym na kolejnych stronach arty-
kule będziecie mogli Państwo szcze-
gółowo zapoznać się z planowany-
mi inwestycjami. Pomimo dużych 
trudności leży nam na sercu potrze-
ba kontynuacji rozbudowy sieci wo-
dociągowej i kanalizacyjnej.  Duży 
blok inwestycyjny zaplanowaliśmy 
na modernizację i  remont dróg. Jako 
Gmina turystyczna nie zapominamy 
także o inwestycjach zwiększających 
atrakcyjność Brennej i Górek dla 

amatorów wypoczynku w Beskidach. 
Na ten cel w tegorocznym budżecie 
zaplanowaliśmy 1,3 miliona zł.  Nie-
stety, przy konstruowaniu gminne-
go budżetu niemal zawsze jest tak, 
że potrzeb mamy dużo więcej niż 
środków finansowych. Więc siłą rze-
czy musimy wybierać to, co w da-
nej chwili jest najważniejsze i najpo-
trzebniejsze. Ale mimo to uważam, 
iż udało się nam nie tylko zapew-
nić sprawne, bieżące funkcjonowa-
nie Gminy lecz także zarezerwować 
fundusze na najistotniejsze inwe-
stycje. Nadal dużo wysiłku będzie-
my poświęcać tym, którzy podrzu-
cają odpady w przestrzeń publicz-
ną, na przystankach bądź pod bra-
mę lub ogrodzenie Zakładu Budże-
towego Gospodarki Komunalnej. Są 
informacje, że tak nie wolno postę-
pować, powtarzamy to często przy 
różnych okazjach, a mimo to nadal 
zdarza się - i niestety nie są to spora-
dyczne przypadki - że ktoś przyjeż-
dża z przyczepką pełną odpadów lub 
przychodzi z workami śmieci i zosta-
wia to wszystko wprost pod tablicą, 
która ostrzega, że w tym miejscu nie 
wolno wysypywać odpadów. Szcze-
góły opisuje artykuł na str. 10. Koń-
cząc nasze spotkanie cieszę się, że  
w kolejnym roku będziemy mogli na-
dal spotykać się na łamach comie-
sięcznego wydania naszej gminnej 
gazetki. Wszystkich serdecznie po-
zdrawiam. 

Jerzy Pilch 

Wójt Gminy
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Mieszkasz w Gminie Brenna - zadeklaruj to!
Wójt Jerzy Pilch apeluje do osób, 
które w praktyce na stałe mieszkają 
w Górkach i Brennej, ale w deklara-
cjach podatkowych jako miejsce za-
mieszkania podają inne miejscowo-
ści, o wpisanie tam adresu z Gminy 
Brenna. Dzięki temu nasz samorząd 
będzie miał więcej funduszy nie-
zbędnych do dbania o potrzeby lo-
kalnej społeczności. 

- Obserwujemy obecnie silny pro-
ces wyludniania się dużych miast, któ-
rych mieszkańcy wyprowadzają się 
do znacznie mniejszych miejscowo-
ści, gdzie żyje się spokojniej, bliżej na-
tury, a często równie komfortowo jak  
w dużych miastach. Gmina Brenna 
jest beneficjentem tego procesu, to 
znaczy, że odnotowujemy stały na-
pływ nowych mieszkańców, głównie 
z Rybnika, Wodzisławia Śląskiego, Ja-
strzębia-Zdroju oraz z miast Zagłębia 
Dąbrowskiego. Cieszy nas to, że Bren-
na i Górki są atrakcyjnym miejscem 
do życia i staramy się wychodzić na-
przeciw potrzebom naszych miesz-
kańców. W tym celu między innymi 
rozbudowujemy sieć wodociągową  

i kanalizacyjną oraz zwiększamy licz-
bę miejsc w przedszkolach – mówi 
wójt Gminy Brenna Jerzy Pilch, któ-
ry dodaje, że wyraźny przyrost licz-
by mieszkańców Górek i Brennej 
ma także pewien finansowy feler. 
Otóż część osób, które przeprowa-
dzają się do Gminy Brenna lub mają  
w niej tak zwane drugie domy, w któ-
rych spędzają jednak znacznie wię-
cej czasu, niż w swoich „pierwszych” 
domach lub mieszkaniach, pozosta-
je zameldowana na Górnym Śląsku, 
w Zagłębiu Dąbrowskim lub w in-
nych miejscach, skąd trafiły one nad 
Brennicę. I z reguły ten właśnie ad-
res zameldowania wskazują w dekla-
racji podatkowej w rubryce dotyczą-
cej miejsca zamieszkania. Sprawa na 
pozór drobna i czysto formalna, ale 
dla gminnych finansów ma wymier-
ny i niestety negatywny skutek. Na 
dochody samorządu gminnego skła-
dają się bowiem także wpływy z po-
datku dochodowego od tych osób fi-
zycznych, które w swojej deklaracji 
podatkowej wskazały tę gminę jako 
swoje miejsce zamieszkania. W przy-

padku Gminy Brenna z tego źródła 
pochodzi blisko 50 procent jej do-
chodów własnych, czyli około 11 mi-
lionów zł. - Im większe mamy wpływy 
do gminnego budżetu, tym więcej mo-
żemy realizować inwestycji służących 
wszystkim mieszkańcom. Myślę tu na 
przykład o rozbudowie sieci wodocią-
gowej i kanalizacyjnej, o remontach 
dróg, budowie chodników czy ścieżek 
rowerowych. Apeluję więc do wszyst-
kich osób, które w praktyce mieszka-
ją w naszej gminie, ale w swoich de-
klaracjach podatkowych jako miej-
sce zamieszkania wskazują inną miej-
scowość aby wpisywały tam adres  
z Brennej lub Górek. Dzięki temu wzro-
sną dochody naszej gminy i będziemy 
mogli więcej zrobić dla wspólnego do-
bra wszystkich mieszkańców – apelu-
je wójt Jerzy Pilch, który dodaje, że  
w przypadku wpisania w deklara-
cji podatkowej Gminy Brenna jako 
miejsca zamieszkania, adresatem ta-
kiej deklaracji będzie naczelnik Urzę-
du Skarbowego w Cieszynie.

  S. Horowski

Budżet obrazkowy 2020
Szanowni Państwo

Budżet jest podstawowym in-
strumentem zarządzania finansa-
mi gminy. Pozwala gminie zapla-
nować jak rozdysponować dostęp-
ne środki finansowe. Budżet jako 
plan finansowy obejmuje dochody, 
wydatki oraz przychody i rozchody. 
Rada Gminy Brenna 19 grudnia na 
sesji jednogłośnie uchwaliła samo-
rządowy budżet na 2020 rok. Nie 
ukrywam, że to najtrudniejszy bu-
dżet od wielu lat, a wpływ na tę sy-
tuację ma lawinowy wręcz wzrost 
wydatków związanych z funkcjono-
waniem oświaty. 

Dziękuję Radzie Gminy za 
uchwalenie tego budżetu, jest to 
dowód odpowiedzialności radnych 
za sprawy naszej gminy. To także 
wyraz dobrej współpracy w naszym 

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

zadań związanych z poprawą wa-
runków życia w naszej gminie. Wie-
rzę, że stojące przed nami, niewąt-
pliwie ciężkie zadania, będziemy  
w stanie wspólnie zrealizować. 
Przyjęty w tym budżecie realny po-
ziom inwestycji  jest bardzo ściśle 
powiązany z możliwościami, które 
kształtuje poziomem naszych do-
chodów. 

Przygotowana dla Państwa bro-
szura budżetu „obrazkowego” 
przedstawia najważniejsze budże-
towe informacje ukazując jedno-
cześnie w sposób bardzo przejrzy-
sty na co planujemy wydać symbo-
liczną złotówkę w 2020 roku. Ser-
decznie zapraszam do współpracy.  

  Jerzy Pilch
  
  Wójt Gminy

 
gmina Brenna

www.brenna.org.pl

www.brenna.org.pl

budżet 2020
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Tężnia w Brennej Leśnicy

Gmina Brenna to gmina tury-
styczna więc w samorządowym bu-
dżecie na 2020 rok nie zapomnia-
no o inwestycjach zwiększających 
jej turystyczną atrakcyjność. Należy 
do nich budowa tężni solankowej  
w Brennej Leśnicy.

- Dzisiaj zdecydowana większość 
osób wyjeżdżających na weekendo-
wy lub dłuższy wypoczynek oczekuje 
różnego rodzaju atrakcji, które tym 
samym są ważnymi atutami w wal-
ce o turystów. Mamy tego świado-
mość i jako Gmina turystyczna sta-
ramy się systematycznie poszerzać 
gamę naszych atrakcji. Stąd między 
innymi pomysł stworzenia zielonych 
plaż nad Brennicą, budowy pum-
pracka czy zaadaptowanie budynku 
starego kina na Beskidzki Dom Zielin 
„Przytulia”. W tegorocznym budże-
cie również nie zapomnieliśmy o in-
westycjach, które zwiększą turystycz-
ną atrakcyjność Brennej oraz Górek  
i zaplanowaliśmy na ten cel 1,3 milio-
na zł – mówi wójt Gminy Brenna Je-
rzy Pilch. Za te pieniądze kierowa-

ny przez niego samorząd chce mię-
dzy innymi zbudować tężnię solan-
kową wraz z infrastrukturą towarzy-
szącą w Brennej Leśnicy, stworzyć 
Ogród Zielin na terenie Szkoły Pod-
stawowej nr 1 znajdującej się przy 
ulicy Góreckiej w Brennej oraz plac 
zabaw w Górkach Wielkich „Pod 
Brandysem”. - W tej grupie inwesty-
cji szczególnie ciekawym pomysłem 
wydaje się tężnia solankowa, która  
z jednej strony służyć będzie miesz-
kańcom Gminy, a z drugiej stano-
wić silny magnes przyciągający gości  
i turystów. Natomiast z punktu wi-
dzenia gminnych finansów waż-
ne jest również to, że samorządo-
wi udało się na ten cel pozyskać ze-
wnętrze dofinansowanie za pośred-
nictwem Lokalnej Grupy Działania 

„Cieszyńska Kraina” - podkreśla wójt 
Jerzy Pilch. Ile dokładnie koszto-
wać będzie budowa tężni solanko-
wej w Brennej Leśnicy na razie nie 
wiadomo – to okaże się po przetar-
gu. Wiadomo za to, iż w ramach tej 
inwestycji pojawią się także ław-
ki, stojaki na rowery, latarnie solar-
ne oraz rowerek z ładowarką USB. 
Całość sąsiadować będzie z odda-
ną do użytku w 2019 roku siłownią 
plenerową, a w planie jest tam jesz-
cze budowa placu zabaw. - W efek-
cie w Brennej Leśnicy powstanie cen-
trum sportowo-wypoczynkowe na 
świeżym powietrzu, które z pewno-
ścią stanie się kolejną atrakcją naszej 
Gminy – mówi wójt Jerzy Pilch.

  S. Horowski

Punkt kasowy w Górkach Wielkich
W dniu 12.03.2020.(tj. czwartek)

w portierni Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej

w Górkach Wielkich (wejście do „zerówki”) będzie czynny

punkt kasowy Urzędu Gminy Brenna. W punkcie w godzinach

od 8.00 do 12.00 będzie można dokonywać wpłat rat podatku

od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz za gosp. odpadami komunalnymi.
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Innowacyjny system 
obsługi opłaty miejscowej

Brenna jako pierwsza wdraża 
kompleksowy elektroniczny sys-
tem obsługi opłaty miejscowej. Pro-
dukt skierowany do gmin turystycz-
nych łączy wszystkie obszary bez-
pośrednio i pośrednio związane  
z funkcjonowaniem tej opłaty, 
umożliwia wprowadzenie w nich 
nowych rozwiązań oraz automaty-
zuje wiele procesów. System uła-
twi pracę inkasentom (przedsta-
wicielom obiektów noclegowych), 
pracownikom urzędu oraz przynie-
sie korzyści turystom, a nawet lo-
kalnym przedsiębiorcom. Pobie-
ranie opłaty miejscowej ( jak rów-
nież opłaty uzdrowiskowej w miej-
scowościach, którym nadano status 
uzdrowiska) jest możliwe na pod-
stawie ustawy o podatkach i opła-
tach lokalnych. Środki zgromadzo-
ne z tego tytułu przeznaczane są 
przez samorządy na obsługę ruchu 
turystycznego. W przypadku Gmi-
ny Brenna są to m. in. utrzymanie 
Informacji Turystycznej, tras, szla-
ków, gminnych atrakcji i infrastruk-
tury turystycznej. Dla turysty uisz-
czenie opłaty miejscowej odbywa 
się w obiekcie noclegowym i jest 
potwierdzone odpowiednim kwi-
tariuszem lub zapisem na fakturze. 
Zebrane od poszczególnych obiek-
tów środki trzeba rozliczyć i odpo-
wiednio zaksięgować, obliczyć wy-
nagrodzenie za inkaso, czy zwery-
fikować nieścisłości. We wszystkich 
tych czynnościach pomaga system, 
jednocześnie eliminując kwitariu-
sze i inne dokumenty papierowe. 
Pozwala on również na prowadze-
nie w jednym miejscu bazy obiek-
tów noclegowych, które Gmina ma 
obowiązek ewidencjonować, zgod-
nej z rozporządzeniem Ministra Go-
spodarki i Pracy. Dzięki digitaliza-
cji danych mamy dostęp do roż-
nego rodzaju statystyk i zestawień 
dotyczących ruchu turystycznego  
w Gminie, czy bazy noclegowej. Sys-
tem wspomaga również prowadze-
nie przez Gminę akcji zachęcającej 

turystów do płacenia opłaty miej-
scowej poprzez rabaty na atrakcje 
turystyczne. Działania takie stoso-
wane są przez kilka gmin na róż-
ne sposoby (np. poprzez drukowa-
ne karty rabatowe). Istnieją miej-
scowości, które zaprzestały ich pro-
wadzenia z powodu braku odpo-
wiednich narzędzi. Gmina Brenna 
od dawna rozważała wprowadze-
nie „rabatów” u siebie i analizowała 
możliwe rozwiązania. Najlepszym 
wydawało się narzędzie elektro-
niczne, jednak dopiero kiedy okaza-
ło się, że może być ono częścią sys-
temu pozwalającego komplekso-
wo zajmować się opłatą miejscową 
zdecydowano się je wdrożyć. Przy 
pobieraniu opłaty system generu-
je kod QR, upoważniający do zni-
żek u wszystkich partnerów, którzy 
zdecydowali się przystąpić do ak-
cji rabatowej. Partnerom zaś umoż-
liwia weryfikację ważności kodu. 
Rozwiązanie to pozwala wprowa-
dzić rabaty „globalne” w miejsco-
wościach korzystających z systemu. 
Władze Brennej chciałyby podjąć  
w tym zakresie współpracę z sąsied-
nimi gminami, np. na obszarze Be-
skidzkiej 5. Temat ruchu turystycz-
nego w naszej gminie oraz wszyst-
kiego co z nim związane po stronie 
urzędu zaczęliśmy analizować od 
kiedy objąłem urząd Wójta. - Mówi 
Jerzy Pilch, Wójt Gminy Brenna 
i dodaje: Zostały przeprowadzone 
ankiety wśród turystów, spotkania  
z gestorami i restauratorami. Szyb-
ko pojawiły się wnioski, że są ob-
szary, które można zoptymalizować. 
Ciekawym efektem naszych dzia-
łań, który spotkał się z dużym za-
interesowaniem przedsiębiorców 
branży turystycznej było zorganizo-
wanie wycieczki po atrakcjach z te-
renu naszej gminy. Jak przyznało 
wielu z jej uczestników była to dla 
nich przełomowa wycieczka. Dzię-
ki niej mają oni pełniejszą wiedzę  
o ciekawych miejscach i mogą ją le-
piej przekazywać turystom. Jed-

nym z obszarów, który często poja-
wiał się przy okazji naszych dzia-
łań, czy rozmów była opłata miej-
scowa - niska kwota jaką z niej uzy-
skujemy w stosunku do ilości miejsc 
noclegowych oraz problemy z jej po-
bieraniem i rozliczaniem. Zaczęliśmy 
przyglądać się temu bardziej szcze-
gółowo, zbierać informacje i wpro-
wadzać zmiany. Samo przekaza-
nie wszystkich elementów związa-
nych z opłatą po stronie urzędu jed-
nej osobie przyniosło wzrost rocz-
nych wpływów z 30 tyś. zł do 60 tyś zł,  
w ciągu dwóch lat. Z czasem zo-
rientowaliśmy się, że zwykły ar-
kusz kalkulacyjny, którego używa-
liśmy do rozliczania opłaty nakła-
da wiele ograniczeń i dobrze było-
by mieć lepsze narzędzie. Podczas 
rozmów na jednej z edycji Europej-
skiego Kongresu Gospodarczego  
w Katowicach dowiedziałem się  
o rozpoczynających się właśnie pra-
cach nad oprogramowaniem skiero-
wanym do gmin pobierających opła-
tę miejscową lub uzdrowiskową. Za-
deklarowałem wstępną chęć wdro-
żenia takiego systemu kiedy będzie 
już gotowy oraz podzielenia się na-
szymi doświadczeniami w ramach 
konsultacji. Dzięki temu dzisiaj sys-
tem w pełni odpowiada naszym po-
trzebom. Gmina Brenna rozpoczę-
ła już używanie systemu. Został 
on udostępniony pierwszym in-
kasentom, a ich liczba sukcesyw-
nie się powiększa. Samorząd pozy-
skał również pierwszych partnerów 
rabatowych i prowadzi rozmowy  
z kolejnymi. Zachęcamy wszystkich 
właścicieli i zarządców obiektów 
noclegowych, a także przedsiębior-
ców działających w branży około 
turystycznej do odwiedzenia urzę-
du gminy pokój 4, tel. 0 33 8536222 
wew. 104 i przystąpienia do tego 
innowacyjnego programu.

  UG Brenna
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Podsumowanie konsultacji społecznych
W grudniu 2019 r. dobiegły koń-

ca pogłębione konsultacje społecz-
ne organizowane w celu sporządze-
nia nowego miejscowego planu dla 
jednostek strukturalnych Brenna 
Centrum i Brenna Spalona,  obej-
mujące obszar Brennej od jej gra-
nicy z miejscowościami Górki Wiel-

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

mach projektu Szkoła Świadomego 
Planowania Przestrzennego 2.0.

Konsultacje obejmowały  
przeprowadzenie:

• 4 edycji spacerów badaw-
czych, które odbyły się w sobo-
ty 7 września i 14 września 2019 r.  
o godz. 10.00 i 15.00, ich trasa bie-
gła wzdłuż nabrzeża Brennicy od 
Zakładu Budżetowego Gospodarki 
Komunalnej do Amfiteatru; 

• 20 wywiadów indywidualnych 
z przedsiębiorcami prowadzącymi 
działalność gospodarczą  na terenie 
objętym do sporządzenia nowego 
planu organizowanych na przeło-
mie września i października;

• geoankiety, udostępnionej na 
stronie internetowej Urzędu Gmi-
ny w terminie 8.10.2019-8.11.2019, 
z możliwością wskazania pomysłów 
na zagospodarowanie poszczegól-
nych fragmentów tej części Bren-
nej;

• warsztatu konsultacyjnego, 
który odbył się 25.11.2019 o godz. 
16.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy;

Nowy dach na ośrodku
Firma ze Starokrzepic wygrała 

przetarg na remont pokrycia dacho-
wego należącego do Gminy Brenna 
budynku Ośrodka Zdrowia w Gór-
kach Małych. Jej oferta była blisko  
o połowę niższa od kwoty, jaką sa-
morząd zaplanował na ten cel  
w swoim budżecie.

Na ogłoszony pod koniec 2019 
roku przetarg na remont dachu 
Ośrodka Zdrowia w Górkach ofer-
ty zgłosiło siedem firm. Trzy z nich 
przewyższały kwotę, jaką Gmina 
Brenna, w oparciu o wycenę koszto-
rysową, zaplanowała na realizację tej 
inwestycji czyli 173 002 zł, a cztery 
były niższe. Wygrała oferta najtańsza 
firmy Usługowo-Handlowej „Dach” 
Mariusza Dwornika ze Starokrze-
pic, wynosząca 96 075 zł, co stano-
wi 55,5% przewidzianych przez sa-
morząd kosztów. W efekcie w gmin-
nym budżecie pozostanie 76 927 zł. 

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

czały przewidziane przez nas kwoty. 
W efekcie były przetargi, które musie-
liśmy powtarzać, a i tak na końcu trze-
ba było zapłacić więcej niż planowali-
śmy, bo taniej nikt nie chciał podjąć się 
wykonawstwa. W tej sytuacji trudno 
się dziwić, że przebieg i wynik przetar-
gu na remont dachu Ośrodka Zdrowia  
w Górkach Małych przyjąłem z wiel-
kim zadowoleniem. Ofert było sporo, 
a ta która wygrała, pozwoli nam za-
oszczędzić w budżecie znaczącą sumę. 
Wypada mieć nadzieję, że podobnie 
będą przebiegać kolejne, przewidzia-
ne na ten rok przetargi inwestycyjne – 
mówi wójt Gminy Brenna Jerzy Pilch.

Umowę na remont pokrycia da-
chowego Ośrodka Zdrowia w Gór-
kach Małych podpisano w połowie 
stycznia. Zadanie ma być zrealizowa-
ne do końca czerwca.
                                   
   S. Horowski
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• oraz spotkania konsultacyj-
nego podsumowującego projekt, 
które miało miejsce 11.12.2019 r. 
o godz. 16.00 w Beskidzkim Domu 
Zielin „Przytulia”. 

Podczas spotkań mieszkańcy 
i osoby zainteresowane tematem 
nowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego składały uwa-
gi, propozycje i rozwiązania niektó-
rych problemów, co w efekcie przy-
brało postać raportu - wytycznych 
do działań planistycznych.

Przedstawione poniżej wytyczne 
oparte są na przeprowadzonym 
od września do grudnia 2019 r.  
cyklu konsultacji społecznych: 

1. Opracowanie analiz i prognoz 
ruchu z uwzględnieniem różnych 
wariantów zainwestowania gminy,  
(w tym parametry ulic) które dają 
wymierne podwaliny do kształtowa-
nia systemu komunikacyjnego w wy-
miarze planistycznym. Dostrzeżo-
no zagrożenia i wyzwania związane 
z wzrostem ilości samochodów prze-
jeżdżających przez centrum po budo-
wie CAW Kotarz.

2. Opracowanie strategicznego, 
zintegrowanego systemu parkowa-
nia (stref parkowania i zespołów par-
kingów przed wjazdem do centrum) 
w kontekście CAW:

• rozwiązanie kwestii nadmiaru 
samochodów w centrum – częścio-
wo poprzez wyznaczanie parkingów 
przy granicy z Górkami Małymi,

• wprowadzenie płatnych stref 
parkingowych o zróżnicowanych 
stawkach.

3. Analiza możliwości wyzna-
czenia alternatywnej drogi wyjazdu  
z centrum, obsługującej ruch lokalny 
wzdłuż południowego brzegu Brenni-
cy – z uwzględnieniem uwag miesz-
kańców ul. Leśnej i Malinowej.

4. Malinowy Bulwar: Komplek-
sowe rozwiązanie kwestii przebiegu 
drogi kołowej ul. Malinowej (odsu-
nięcie jej dalej od amfiteatru), utwo-
rzenie deptaka-bulwaru jako central-
nej przestrzeni publicznej i uporząd-
kowanie handlu straganowego.

5. Ewentualne rozszerzenie tere-
nu parku na teren obecnego boiska  

(z wyłączeniem możliwości zabudo-
wy tej przestrzeni). Łącznie z prze-
budową rejonu ul. Malinowej wy-
kreowanie centralnej przestrzeni 
parkowej od hotelu Kotarz po kom-
pleks parkingowy za nowym śladem  
ul. Malinowej. Jego sercem byłby ww. 
Malinowy Bulwar.

6. Struktura policentryczna gminy 
– koncentracja funkcji usługowych, 
rekreacyjnych w rozproszonych 
punktach węzłowych (np. skrzyżowa-
nia poszczególnych dolin Brennej), 
stworzenie nowych miejsc atrakcyj-
nych dla turystów wzdłuż rzeki.

7. Podjęcie strategicznej decyzji 
dotyczącej lokalizacji punktu selek-
tywnej zbiórki odpadów komunal-
nych (PSZOK) – związane z zagwa-
rantowaniem innej lokalizacji lub 
podjęciem decyzji o całkowitej mo-
dernizacji i podniesieniem do ran-
gi obiektu, który odpowie na pytanie 
jak powinien wyglądać „pokazowy” 
PSZOK w nowoczesnej gminie.

8. Ochrona wnętrza krajobrazo-
wego rzeki Brennicy przez odpowied-
nie kształtowanie zabudowy na ota-
czających ją działkach (wysokość, li-
nie zabudowy, fronty budynków, 
brak ogrodzeń). 

9. Rozstrzygnięcie co do formu-
ły dalszego zainwestowania / rozwo-
ju pasa terenu pomiędzy ul. Wyzwo-
lenia a Brennicą (zabudowa czy tere-
ny otwarte, parkingi). Preferowanie 
funkcji faktycznie centrotwórczych 
na terenach między ul. Wyzwolenia 
a rzeką, raczej usługowych, gastro-
nomicznych i rekreacyjnych, niż han-
dlowych i mieszkaniowych.

10. Ochrona i ekspozycja osi wi-
dokowych.

11. Uregulowanie działalności 
półdzikich kempingów na prywat-
nych działkach.

  UG Brenna
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Urząd Gminy od środka (II):

Biuro Funduszy Zewnętrznych
Kontynuujemy cykl publikacji, 

których celem jest przybliżenie Czy-
telnikom zakresu obowiązków i za-
dań, jakie spoczywają na poszcze-
gólnych referatach Urzędu Gminy.  
W tym numerze „Wieści znad Brenni-
cy” zaprezentujemy Biuro Funduszy 
Zewnętrznych.

To bardzo ważna komórka Urzę-
du Gminy, gdyż od jej efektywnego 
działania zależy ilość pozabudżeto-
wych środków finansowych pozy-
skiwanych przez samorząd do re-
alizacji wielu ważnych zadań. A jak 
wiadomo, bez pieniędzy nie ma in-
westycji, które pozytywnie wpły-
ną na ochronę środowiska, popra-
wią komfort i bezpieczeństwo poru-
szania się na terenie Gminy, zwięk-
szą jej turystyczną atrakcyjność czy 
sprawią, że mieszkańcy zdobędą 
nową wiedzę lub nowe umiejętno-
ści. Gdyby wykorzystywać do tego 
celu wyłącznie środki pochodzące  
z budżetu Gminy, to siłą rzeczy ska-
la tego typu działań byłaby moc-
no ograniczona. Zewnętrzne środ-
ki finansowe pozwalają posze-
rzyć działania zmierzające do roz-
woju społeczno-gospodarczego 
Górek i Brennej. Tyle że tego ro-
dzaju wsparcie nie przychodzi samo –  

o pozabudżetowe pieniądze trze-
ba mądrze i umiejętnie zabiegać.  
W Urzędzie Gminy Brenna odpo-
wiada za to wspomniane już Biu-
ro Funduszy Zewnętrznych. Tworzy 
je trzyosobowy zespół fachowców  
o interdyscyplinarnej wiedzy,  
w skład którego wchodzą: Moni-
ka Jankowska, Katarzyna Ferfecka  
i Katarzyna Motyka. O tym, jak sku-
tecznie pracuje ta grupa najlepiej 
świadczy fakt, iż w ostatnich pięciu 
latach Biuro Funduszy Zewnętrznych 
pozyskało na rzecz samorządu dofi-
nansowania o łącznej wartości po-
nad 29 milionów zł! - W naszej pracy 
sprawa kluczowa to wybór źródła do-
finansowania, które odpowiada pla-
nowanej inwestycji oraz takie jej przy-
gotowanie, aby spełniała kryteria wy-
boru. Bardzo ważne jest także właści-
we opracowanie dokumentacji apli-
kacyjnej, czyli tej która jest niezbędna 
do uzyskania zewnętrznego wsparcia 
finansowego. Trzeba tu pamiętać, że 
wiele naszych zabiegów o zewnętrze 
środki finansowe ma formę konkurso-
wą, gdzie na pozytywny finał mogą li-
czyć tylko te wnioski, które zostały od-
powiednio dobrane i przygotowane,  
a w efekcie – wysoko ocenione. Oczy-
wiście naszym zadaniem jest rów-

nież rozliczenie zrealizowanego pro-
jektu, co wymaga bardzo skrupulat-
nej, czasami wręcz „mrówczej” pra-
cy – mówi Monika Jankowska. Biu-
ro Funduszy Zewnętrznych Urzędu 
Gminy Brenna pozyskuje środki fi-
nansowe z różnych źródeł – zarów-
no tych krajowych, jak i unijnych. 
Do pierwszych z nich należą: Naro-
dowy Fundusz Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Warsza-
wie, Wojewódzki Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Katowicach, Fundusz Rozwo-
ju Kultury Fizycznej, Fundusz Dróg 
Samorządowych, Fundusz Sołec-
ki, Fundusz Zajęć Sportowych dla 
Uczniów. Środki pozyskane z tych 
funduszy wsparły finansowo realiza-
cję wielu ważnych dla Gminy Bren-
na zadań. - Dzięki tym pieniądzom 
między innymi powstały 34 przydo-
mowe oczyszczalnie ścieków, ponad 
20 kilometrów sieci wodociągowych 
i kanalizacyjnych, a także przebu-
dowano ulicę Słoneczną w Górkach 
Wielkich. Warto też wymienić mniej-
sze projekty, takie jak wykonanie si-
łowni zewnętrznej w Brennej Leśnicy  
w ramach Otwartych Stref Aktywno-
ści, boiska „ORLIK”, zakup samocho-
du pożarniczego, zabezpieczenie wej-
ścia do jaskini Wiślańskiej, wspar-
cie organizacji 29 Dożynek Ekume-
nicznych czy też realizację zajęć spor-
towych dla uczniów z terenu Gmi-
ny Brenna – wylicza Katarzyna Fer-
fecka. Środki unijne Biuro Fundu-
szy Zewnętrznych pozyskuje mię-
dzy innymi z Europejskiego Fun-
duszu Społecznego, Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalne-
go, Europejskiego Funduszu Rolne-
go na rzecz Rozwoju Obszarów Wiej-
skich. W efekcie można było wes-
przeć realizację gminnych zadań  
z zakresu rozwoju infrastruktury tu-
rystycznej, przebudowy dróg i par-
kingów, budowy oświetlenia uliczne-
go, rozbudowy i termomodernizacji 
budynków użyteczności publicznej  
z wykorzystaniem odnawialnych 
źródeł energii, zakupu samochodu 
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Przypominamy, że nie wol-
no podrzucać odpadów pod ogro-
dzenie Zakładu Budżetowego Go-
spodarki Komunalnej. Osoby, któ-
re łamią ten zakaz, muszą się liczyć  
z konsekwencjami.

W Gminie Brenna Punkt Selek-
tywnej Zbiórki Odpadów Komunal-
nych funkcjonuje na terenie Zakła-
du Budżetowego Gospodarki Ko-
munalnej przy ulicy Wyzwolenia 
34. Można tam przywozić różnego 
rodzaju odpady ale w godzinach 
funkcjonowania PSZOK-u, czyli od 
poniedziałku do piątku między 7.00 
a 15.00 oraz w pierwszą i trzecią so-
botę miesiąca od 10.00 do 16.00. 
- Niestety, są osoby, które przywożą 
śmieci w czasie, gdy Zakład Budżeto-
wy Gospodarki Komunalnej, a co za 
tym idzie Punkt Selektywnej Zbiór-
ki Odpadów Komunalnych, jest za-
mknięty. I pozostawiają odpady na 
sąsiedniej nieruchomości, pod bra-
mą lub pod ogrodzeniem naszego 
Zakładu. Dzieje się tak popołudniami 
oraz w weekendy. I zdarza się, że całą 
niedzielę pod naszą bramą leży ster-
ta śmieci. Ponieważ takie zachowa-
nie jest łamaniem obowiązujących 
przepisów, więc udokumentowane 
przypadki zgłaszamy na policję. Do-
tąd takich zgłoszeń było już jedena-
ście – mówi Robert Rymorz, dyrek-
tor Zakładu Budżetowego Gospo-
darki Komunalnej. Obecnie udoku-

mentowanie faktu podrzucania od-
padów pod bramę lub ogrodzenie 
ZBGK jest tym łatwiejsze, że od po-
czątku stycznia teren ten non stop 
jest monitorowany przez kame-
ry, które nagrywają takie przypad-
ki. Na tym nie koniec. Jak informu-
je Robert Rymorz, kierowana przez 
niego gminna jednostka wkrótce 
podpisze umowę z firmą ochroniar-
ską, która będzie miała podgląd do 
systemu monitoringu i widząc ama-
tora podrzucania śmieci, skieruje 
tam patrol interwencyjny aby prze-
kazać takiego delikwenta policji. 
Patrol, za pośrednictwem głośnika 
zainstalowanego na terenie ZBGK, 
będzie mógł także ostrzec osobę 
podrzucającą odpady, że łamie pra-
wo i przestrzec ją, aby tego nie ro-
biła.

- Naszym celem nie jest kara-
nie osób podrzucających śmieci pod 

ogrodzenie Zakładu Budżetowe-
go Gospodarki Komunalnej,ale de-
finitywne rozwiązanie tego proble-
mu. Są informacje, że tak nie wol-
no postępować, powtarzamy to czę-
sto przy różnych okazjach, a mimo to 
nadal zdarza się - i niestety nie są to 
sporadyczne przypadki - że ktoś przy-
jeżdża z przyczepką pełną odpadów 
lub przychodzi z workami wyładowa-
nymi śmieciami i zostawia to wszyst-
ko wprost pod tablicą, która ostrze-
ga, że w tym miejscu nie wolno wysy-
pywać odpadów. W tej sytuacji udo-
kumentowanie takiego faktu w sys-
temie monitoringu oraz współpra-
ca z firmą ochroniarską, a w efekcie 
zgłaszanie takich przypadków poli-
cji to jedyne rozwiązanie, jakie nam 
pozostało. I zapewniam, że będzie-
my w tym działaniu konsekwentni  – 
deklaruje wójt Gminy Brenna Jerzy 
Pilch.  

ratowniczo-gaśniczego i wozu ase-
nizacyjnego, rozbudowy infrastruk-
tury sportowo-rekreacyjnej, utwo-
rzenia obserwatorium nietoperzy 
czy też rozbudowy sieci wodociągo-
wej i kanalizacyjnej na terenie Gmi-
ny Brenna. Ale ze środków unijnych 
realizowano nie tylko zadania inwe-
stycyjne lecz także projekty społecz-
ne. Na przykład zajęcia edukacyj-
ne dla dzieci i młodzieży, szkolenia 
dla mieszkańców czy też różnorod-
ne warsztaty rozwijające pasje oraz 
talenty.

- Szczególnym obszarem naszych 
działań jest współpraca transgranicz-
na z Czechami i Słowakami. Partne-

rami są gminy: Bystřice, Písečná, Ven-
dryně oraz Babín. W ramach prowa-
dzonych działań udało nam się zre-
alizować około 10 projektów, głów-
nie związanych ze współpracą miesz-
kańców, straży pożarnych oraz dzie-
ci i młodzieży szkolnej. Na wyróż-
nienie zasługuje projekt promują-
cy kulturowe i przyrodnicze dziedzic-
two Beskidu Śląskiego, a którego za-
kres dotyczył adaptacji zabytkowe-
go Domu Katolicko-Ludowego na Be-
skidzki Dom Zielin „Przytulia” - mówi 
Katarzyna Motyka, która dodaje, 
że obecnie rozpoczyna się realiza-
cja kolejnego, znaczącego projektu 
transgranicznego o nazwie „Za wo-

niom drzew”.
Pracownice Biura Funduszy Ze-

wnętrznych zgodnie podkreślają, 
że skuteczność ich działań w dużej 
mierze zależy od dobrej współpracy 
z pozostałymi pracownikami Urzę-
du Gminy oraz samorządowych jed-
nostek takich jak szkoły, przedszko-
la, biblioteki, Gminny Ośrodek Po-
mocy Społecznej, Ośrodek Promocji, 
Kultury i Sportu czy Zakład Budże-
towy Gospodarki Komunalnej. - Bez 
ich merytorycznego wsparcia, za któ-
re serdecznie dziękujemy, nie mogły-
byśmy efektywnie pracować – mówi 
Monika Jankowska. 
           S. Horowski

Nie wolno podrzucać śmieci!

S. Horowski
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Eko-Wieści
Program usuwania azbestu  

na terenie Gminy Brenna
Urząd Gminy Brenna przypo-

mina mieszkańcom, że trwa nabór 
wniosków o udzielenie  dotacji do 
kosztów związanych z usuwaniem 
materiałów azbestowych z obiek-
tów budowlanych znajdujących się 
na terenie Gminy Brenna w wyso-
kości 60 % kosztów poniesionych 
na demontaż, transport i utyliza-
cję azbestu wykonane przez upraw-
nione firmy (na zlecenie właściciela 
nieruchomości).

Warunkiem udzielenia dota-
cji będzie złożenie kompletnego 

wniosku o udzielenie dotacji, a na-
stępnie podpisanie umowy z Gminą 
Brenna na udzielenie dotacji. Nabór 
wniosków jest ciągły.

Przedsięwzięcie powinno zo-
stać zrealizowane w okresie od dnia 
podpisania umowy do dnia 31 paź-
dziernika 2020 roku.

Dofinansowanie kosztów zwią-
zanych z usuwaniem wyrobów 
azbestowych będzie udzielone ze 
środków Budżetu Gminy Brenna na 
zasadach określonych w Regula-
minie przyznawania dotacji na re-

alizację przedsięwzięć związanych  
z usunięciem wyrobów azbesto-
wych, który jest dostępny w urzę-
dzie oraz na stronie internetowej 
gminy w zakładce ochrona środo-
wiska – programy i regulaminy.

Zapraszamy do składania wnio-
sków !

Szczegółowe informacje uzyska-
ją Państwo w Urzędzie Gminy Bren-
na pok. 27 lub pod nr tel. 33 853 62 
22 wew. 230.

  UG Brenna

Gospodarka ściekowa
W związku z prowadzonymi 

przez Urząd Gminy Brenna  kon-
trolami  nieruchomości w zakresie 
gospodarki ściekowej przypomi-
namy  właścicielom nieruchomo-
ści, że są zobowiązani do udoku-
mentowania w formie umów i do-
wodów uiszczenia opłat za usłu-
gi wykonywane przez przedsiębior-
cę posiadającego zezwolenie na 
prowadzenie działalności w zakre-
sie opróżniania zbiorników bezod-
pływowych i transportu nieczysto-
ści ciekłych (wykaz firm na stronie: 
https://mieszkaniec.brenna.org.pl/
wykaz-firm-zbierajacych-odpady-
komunalne-i-scieki-bytowe)

Zgodnie z Regulaminem utrzy-
mania czystości i porządku na te-
renie gminy Brenna (Załącznik do 
Uchwały Nr XI/118/19 Rady Gminy 
Brenna z dnia 28 listopada 2019 r.):

§ 8. Właściciel nieruchomości 
zapewnia dostosowanie wielkości 
zbiornika bezodpływowego na nie-
czystości ciekłe do ilości osób ko-
rzystających z tych urządzeń, bez 
dopuszczenia do ich przepełnienia. 
Podobnie przepustowość przydo-
mowej oczyszczalni ścieków musi 
zostać dostosowana do ilości osób 
korzystających z tego urządzenia 
w sposób zapewniający uzyskanie 
prawidłowego stopnia ich oczysz-
czania określonego w przepisach 

odrębnych
§ 9 ust. 12. Pozbywanie się nie-

czystości ciekłych z nieruchomości 
winno odbywać się z częstotliwo-
ścią dostosowaną do ilości zużytej 
wody i pojemności zbiornika bez-
odpływowego, w sposób eliminu-
jący wypływ nieczystości ze zbior-
nika, zwłaszcza wynikający z jego 
przepełnienia oraz wykluczający 
zanieczyszczenie gleby i wód, jed-
nak nie rzadziej niż raz na kwartał. 

W przypadku nieruchomości nie-
wyposażonych w wodomierz przyj-
muje się średnie zużycie wody jako 
równe 2 m3/osobę/miesiąc.

Za nie wypełnianie w/w obo-
wiązków przewidywana jest grzyw-
na, a postepowanie w powyższym 
zakresie  toczy się według przepi-
sów Kodeksu postępowania w spra-
wach o wykroczenia.

  UG Brenna
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Ruszył drugi nabór w ramach programu „Mój Prąd”

Drugi nabór wniosków o dofi-
nansowanie osobom fizycznym mi-
kroinstalacji fotowoltaicznych ru-
szył 13 stycznia 2020 r. i potrwa do 
18 grudnia 2020 r.  lub do wyczer-
pania alokacji środków. Instrument 
ten wspiera rozwój energetyki pro-
sumenckiej, a konkretnie wspiera 
segment mikroinstalacji fotowolta-
icznych (PV). Beneficjentami Pro-
gramu są osoby fizyczne wytwarza-

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

taż PV od 2 do 10 kW.
Nowością w Programie jest stro-

na mojprad.gov.pl, na której można 
sprawdzić status złożonego wnio-
sku, a także zapoznać się z podsta-
wowymi informacjami o Programie.

 
O programie: mojprad.gov.pl

  UG Brenna

Dotacje do wymiany kotłów 

Wzrost opłaty za śmieci

Wzorem lat poprzednich, gmina 
Brenna w 2019 roku wsparła miesz-
kańców dotacjami na wymianę 
kopciuchów. Na program dofinan-
sowań do wymiany kotłów grzew-
czych na nowe kotły na gaz oraz ko-
tły na paliwo stałe, które spełniają 
wymagania 5 klasy według normy 
PN-EN 303-5:2012 przeznaczono w 
2019 roku 128.000,00 zł. Zrealizo-

wano 30 umów i w sumie wypłaco-
no 119.588,00 zł.

Mieszkańcy gminy, którzy zde-
cydowali się na wymianę kotła, mo-
gli liczyć na dofinansowanie w wy-
sokości 50 proc. poniesionych kosz-
tów kwalifikowanych, jednak nie 
więcej niż 4 tys. zł (umowy są za-
wierane w miarę posiadanych i za-
planowanych na ten cel środków fi-

nansowych w budżecie gminy na 
dany rok).

Zachęcamy do ekologicznego 
ogrzewania domu i przypominamy 
o możliwości skorzystania z finan-
sowego wsparcia z budżetu gminy 
Brenna oraz z programu WFOŚiGW 
„Czyste Powietrze”.

 
 UG Brenna

Ogromne podwyżki cen wywo-
zu śmieci miały w tym roku miejsce  
w całej Polsce. Wzrost opłaty śmie-
ciowej nie ominął także Gminy 
Brenna. Stawka za odbiór i zago-
spodarowanie odpadów komunal-
nych segregowanych z kwoty 15,50 
zł wzrosła do 18,50 zł.

Przykładowo w gminach ościen-
nych wzrost stawek kształtował się 
następująco: 

• w Gminie Skoczów opłata  
z 9,00 zł wzrosła do 15,90 zł za od-
pady segregowane, 

• w Gminie Ustroń z 14,40 zł do 
26,00 zł, 

• w Gminie Wisła z 15,00 zł do 
20,00 zł.

Natomiast osoby niesegregują-
ce zapłacą jeszcze więcej. Stawki za 
odbiór odpadów zbieranych w spo-
sób nieselektywny są trzykrotnie 
lub czterokrotnie wyższe. Tak wyso-
ka opłata ma pełnić funkcję strasza-
ka i zmotywować mieszkańców do 
segregowania odpadów.

Jak wynika z opinii Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumen-
tów taki stan rzeczy wynika m.in.  
z rosnących kosztów gospodaro-
wania odpadami oraz wysokich cen 
narzucanych gminom przez firmy 
wywożące śmieci. 

Ponadto na wzrost stawek opłat 

mają także wpływ: podwyższe-
nie tzw. opłaty marszałkowskiej za 
składowanie odpadów na instalacji, 
wzrost cen energii oraz płacy mini-
malnej.

 UG Brenna
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Eko-Wieści
Zmiany w gospodarce odpadami

Informujemy mieszkańców Gmi-
ny Brenna, że z dniem 1 stycznia 
2020 r. nastąpiło kilka istotnych 
zmian w gminnym systemie gospo-
darowania odpadami komunalny-
mi. Zmiany te należało wprowadzić 
w związku z wejściem w życie zno-
welizowanych przepisów ustawy  
o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach.

Przede wszystkim od 1 stycznia 
2020 r. każdy właściciel nierucho-
mości ma obowiązek segregowania 
odpadów komunalnych, z uwzględ-
nieniem takich rodzajów jak papier, 
szkło, plastik i metal oraz bioodpa-
dy.

Ponadto odpady biodegrado-
walne będą odbierane wyłącznie 

z miejscach ich wytworzenia i nie 
będzie możliwości ich odbioru na 
punkcie selektywnej zbiórki odpa-
dów komunalnych (na tzw. pszo-
ku). Przy czym zaznaczyć należy, iż 
w przypadku gdy właściciel nieru-
chomości kompostuje bioodpady  
w kompostowniku przydomowym 
nie mniejszym niż 0,9 m3 istnieje 
możliwość obniżenia miesięcznej 
opłaty za odbiór odpadów (17,50 
zł na osobę). Warunkiem obniżenia 
opłaty jest złożenie nowej deklara-
cji.

W przypadku pszoku ustalone 
zostały limity przyjęcia odpadów 
remontowo- budowlanych, wielko-
gabarytowych oraz opon. Ponadto 
ustalone zostały nowe godziny pra-

cy pszoku:
- od poniedziałku do piątku od 

7.00-14.00
-  w każdą pierwszą i trzecią so-

botę miesiąca w godzinach 10.00-
16.00

Zmianie uległy także terminy 
wpłacania do urzędu należności za 
odpady komunalne tzn. :

- za styczeń oraz luty termin 
płatności do 15 marca 2020 r.

- zaś za marzec – grudzień ter-
min płatności do 15 dnia następne-
go miesiąca.

 
  UG Brenna

Alarm smogowy = kontrole smogowe
Przypominamy mieszkańcom, 

że w przypadku ogłoszenia alarmu 
smogowego na obszarze obejmują-
cym Gminę Brenna urząd gminy zo-
bowiązany jest do kontroli jakości 
stosowanego paliwa oraz sprawa-
dzanie czy na terenie kontrolowa-
nej posesji spalane są odpady. A w 
przypadku stwierdzenia nieprawi-
dłowości  grozi  grzywna w wysoko-
ści od 500 zł do nawet  5000 zł.

W związku z powyższym infor-
mujemy mieszkańców, iż w przy-
padku pogorszenia jakości powie-
trza upoważnieni przez Wójta Gmi-

ny Brenna pracownicy urzędu będą 
przeprowadzać kontrole systemów 
grzewczych na terenie Gminy Bren-
na. 

Aktualne informacje o stanie 
powietrza znajdują się na stronie 
mieszkaniec.brenna.org.pl

Jednocześnie informujemy, iż  
w przypadku ogłoszenia alarmu 
smogowego podejmowane są dzia-
łania i inne środki zaradcze m.in.:

• ograniczenie do minimum 
przebywania na otwartej przestrze-
ni, w tym ograniczenie aktywności 
fizycznej na zewnątrz w celu unik-

nięcia długotrwałego narażenia na 
podwyższone stężenie zanieczysz-
czeń,

• unikanie przewietrzania po-
mieszczeń w trakcie trwania ostrze-
żenia,

• ograniczenie prac powodują-
cych nadmierne pylenie, jak prace 
rozbiórkowe, prace kamieniarskie,

• zalecane jest ograniczenie sto-
sowania kominków, 

• zakaz spalania pozostałości ro-
ślinnych na powierzchni ziemi.

  UG Brenna
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Jasełka w Górkach
Tegoroczne jasełka pt. "Betle-

jemskie Narodzenie" jak co roku 
zbliżyły wyznawców różnych reli-
gii. Ekumeniczny wymiar wspólne-
go kolędowania można było obej-
rzeć 19 grudnia w Szkole Podsta-
wowej w Górkach Wielkich. Skon-
struowany przez Czarodzieja wehi-
kuł czasu pomógł dzieciom z pięciu 
kontynentów oraz widowni odbyć 
podróż do Betlejem i Jerozolimy - 
Palestyny sprzed ponad dwóch ty-

sięcy lat. Aniołowie ogłosili radość  
z narodzin Jezusa. W pałacu okrut-
nego i mściwego Heroda dobro 
zwyciężyło nad złem umocnio-
ne wiarą i miłością do bliźniego.  
W przedstawionej historii, do Świę-
tej Rodziny przybyli liczni goście  
z darami, dziękując za dar zbawie-
nia. Życzenia świąteczne społecz-
ności szkolnej złożył Wójt Gminy 
Brenna - Jerzy Pilch. Jasełka odbyły 
się także 5 stycznia przy parafii pod 

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

  M. Dziadkiewicz

Wizyta KGW w Przedszkolu w Górkach
W okresie przedświątecznym 

dzieci z Przedszkola Publicznego 
numer 1 w Górkach Małych odwie-
dzili niezwykli goście. Były to panie 
z Koła Gospodyń Wiejskich, pani 
Zofia Chrapek, pani Irena Rakus 
oraz pani Maria Bojda. 

Przedszkolaki mogły posłuchać 
jak dawniej wyglądały przygoto-
wania do świąt Bożego Narodze-
nia. Panie opowiadały o tradycjach 

charakterystycznych dla Śląska Cie-
szyńskiego, zaprezentowały wygląd 
wigilijnego stołu, na którym znaj-
dował się biały obrus, krzyż, siano 
oraz miód i orzechy. Dzieci z zainte-
resowaniem słuchały o każdym eta-
pie przygotowań do Bożego Naro-
dzenia, same również chętnie dzie-
liły się własnymi doświadczeniami. 
Mimo, iż od wigilii dzieliło nas jesz-
cze kilka dni, wyraźnie czuć było 

świąteczną i wyjątkową atmosferę. 
Wszyscy dzielili się opłatkiem oraz 
składali sobie życzenia. W ramach 
podziękowań przedszkolaki zaśpie-
wały przygotowaną wcześniej kolę-
dę. 

Na zakończenie prelekcji panie 
z Koła Gospodyń podarowały dzie-
ciom upominki w formie zdrowej  
i słodkiej przekąski. Później dzieci 
własnoręcznie wykonywały bomb-
ki choinkowe, podczas tej pracy 
mogły liczyć na pomoc oraz radę 
gości. Całe spotkanie przebiegło  
w bardzo przyjemnym wręcz domo-
wym klimacie. Wszystko dzięki cier-
pliwości oraz doskonałemu przygo-
towaniu pań z Koła Gospodyń Wiej-
skich, które potrafiły zainteresować 
tematem dzieci.

 To już kolejny przykład dosko-
nałej współpracy naszego przed-
szkola z Kołem Gospodyń Wiej-
skich, za co serdecznie dziękujemy.

 Katarzyna Durbas,
Justyna Szostok
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12 grudnia 2019 r. w Szkole Pod-
stawowej nr 1 w Brennej Leśnicy 
odbył się niecodzienny Koncert Ko-
lęd zorganizowany przez Samorząd 
Uczniowski. Warto podkreślić, że 
tego dnia przybyli zaproszeni go-
ście Pan Wójt Gminy Brenna Jerzy 
Pilch, Pani Dyrektor Szkoły Podsta-
wowej nr 2 w Brennej Katarzyna Bo-
bola oraz Pan Szymon Pilch. Wraz  
z Panią Dyrektor Szkoły Podsta-
wowej nr 1 w Brennej Leśnicy Ha-

liną Gabzdyl-Pilch zaproszeni go-
ście weszli w skład komisji ocenia-
jącej wykonanie kolęd przez po-
szczególne klasy. W konkursie wzię-
ły udział wszystkie dzieci począw-
szy od najmłodszych po najstarsze. 
Zadaniem uczniów było zaprezen-
towanie popularnych kolęd w do-
wolnej interpretacji. Występy zosta-
ły bardzo starannie przygotowane 
pod względem muzycznym i sce-
nicznym. Konkurs „Hej kolęda, kolę-

da…” dostarczył uczniom i ogląda-
jącym wiele wspaniałych przeżyć. 
Na zakończenie imprezy uczniowie 
wszystkich klas otrzymali dyplo-
my i świąteczne upominki. Niewąt-
pliwie ten sceniczny koncert wpro-
wadził wszystkich zgromadzonych  
w magiczny nastrój Świąt Bożego 
Narodzenia.

  SP Leśnica

Edukacja
Szkolne kolędowanie

„Jest zwyczaj taki, przebierają 
się dziewczyny i chłopaki i już jako 
kolędnicy chodzą z gwiazdą po uli-
cy…” Nasz Samorząd podtrzymu-
jąc  tradycję wędrował z kolędą na 
ustach, od domu do domu życząc 
gospodarzom wszystkiego co naj-
lepsze i dzieląc się radością Bożego 
Narodzenia. Na pamiątkę naszych 
odwiedzin, każdy gospodarz otrzy-
mał połaźniczke - gałązkę świerko-
wą ozdobioną kolorową bibułą we-
dług tradycji połaźniczka przynosi 
gospodarzom szczęście i powodze-
nie. Dziękujemy wszystkim, którzy 
nas gościli. 

 Magdalena Urbaś
 Studentka Uniwersytetu 
 Pedagogicznego
  im. KEN w Krakowie

Występy uczniów z Brennej Leśnicy
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W dniu 10 stycznia 2020 roku 
w Szkole Podstawowej nr 2 odbyła 
się druga Wieczernica. Klimat Uro-
czystości poruszał serca i wzbudzał 
wielkie emocje. Od łez smutku po 
łzy radości i szczęścia.  „Wzięliśmy  
się za ręce” z nadzieją, że nie będzie 
już ani jednego ciemnego miejsca 
na nieszczęście.

 Na licznie przybyłych gości cze-
kało wiele niespodzianek. Na po-
czątek uczniowie klasy 6a przedsta-
wili spektakl pt. „Jasełka muzycz-
nie”. Słowo, świetnie dobrana mu-
zyka, układy choreograficzne, świa-
tło i dźwięk poruszyły zebranych. 
Na scenie nie zabrakło Dzieciątka, 
w którego rolę wcielił się półroczny 
Jaś Heller. 

Obok sceny, przy ogromnym za-
angażowaniu rodziców, uczniów  
i nauczycieli, pojawiły się świątecz-
ne stragany, na których niczego nie 
brakowało. Można było posilić się 
sałatkami, ciastem, napić grzane-
go soku z korzeniami. Uczniowie 
własnoręcznie upiekli duże pierniki  

w kształcie serca i wykonali drobne 
wytwory.

Szczególnymi gośćmi tego wie-
czoru była kapela góralska Malinio-
rze, przy akompaniamencie której 
wszyscy zebrani wspólnie śpiewa-
li kolędy. 

Środki ze sprzedaży zostały prze-
znaczone na cele charytatywne.

Organizatorzy składają serdecz-

ne podziękowania wszystkim za 
serce, zaangażowanie i hojność.  
Z Wami życie nabiera sensu, nabie-
ra barw i upewnia w przekonaniu, 
że warto i trzeba pomagać.
     
 Szkoła Podstawowa  
 nr 2 w Brennej 

Edukacja
Byliśmy razem w ten wyjątkowy czas…
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Nowe technologie w góreckim przedszkolu

Stosowanie technologii cyfro-
wych i informatycznych stało się nie-
odłącznym elementem naszej pracy, 
nauki, rozrywki, kultury, a także kon-
taktów towarzyskich. Obecnie duża 
część naszej komunikacji, ale też za-
kupów, transakcji oraz edukacji, od-
bywa się przy użyciu telefonu, table-
tu lub komputera z dostępem do sie-
ci. Dzięki nim możemy zdobywać in-
formacje, weryfikować wiedzę, do-
skonalić się i dokształcać, a także ko-
munikować się z osobami na duże 
odległości. Popularność i użytecz-
ność technologii cyfrowych rodzi za-
potrzebowanie na zawody, w któ-
rych wykorzystuje się wiedzę z za-
kresu kodowania i programowa-
nia oraz innych dziedzin informaty-
ki. Środki multimedialne postrzega-
ne są jako atrakcyjne narzędzia edu-
kacyjne, dzięki którym nauczycie-
le mogą wspierać funkcje poznaw-
cze oraz percepcyjno-motoryczne, 
wspomagać naukę pisania, czyta-
nia i liczenia. Technologie cyfrowe 
umożliwiają dziecku polisensorycz-
ne odbieranie rzeczywistości, rozwi-
janie percepcji, analizy i koordyna-
cji wzrokowo-ruchowo-słuchowej,  
a także orientacji przestrzennej  
i motoryki małej. Są doskonałym na-
rzędziem dla utrwalania umiejętno-
ści i wiadomości, gdyż dają możliwo-
ści wielokrotnego powtarzania czyn-
ności i samokontroli. Są także świet-
nym narzędziem do nauki języków 
obcych. Urządzenia multimedialne 
sprawdzają się również w diagnozo-
waniu zaburzeń, a także wspierania 
u dzieci z deficytami rozwojowymi  
i specjalnymi potrzebami eduka-
cyjnymi. Media cyfrowe stwarza-
ją ogromne możliwości zdobywania 
wiedzy i przyswajania jej w indywi-
dualnym tempie. 

Z tego względu naszą placów-
kę wyposażyliśmy w pomoce edu-
kacyjne, dzięki którym już najmłod-
sze dzieci mogą zdobywać podsta-
wowe umiejętności w zakresie wy-
korzystania najnowszych technolo-
gii. W każdej sali zajęć w Przedszko-
lu Publicznym nr 1 w Górkach Ma-
łych znajduje się tablica interaktyw-
na wyposażona w edukacyjne pro-

gramy multimedialne, dzięki któ-
rym dzieciaki mogą utrwalać wiedzę  
i doskonalić umiejętności z róż-
nych obszarów podstawy progra-
mowej wychowania przedszkolne-
go. Wykonywanie ćwiczeń i zadań 
opracowanych przez wydawnictwa 
edukacyjne jest dla przedszkola-
ków bardzo interesujące i traktowa-
ne jako nagroda, dzięki swej atrak-
cyjności i konkurencyjności w sto-
sunku do tradycyjnych metod sto-
sowanych w nauczaniu młodszych 
dzieci. Oprócz tablic interaktyw-
nych, przedszkole wyposażone jest  
w drewniane klocki do nauki ko-
dowania i programowania takie 
jak: Edumatrix, które wprowadza-
ją dzieci w naturalną przestrzeń 3D, 
pozwalając na naukę kodowania  
i programowania bez użycia tech-
nologii cyfrowych. Klocki Edumatrix 
pozwalają łączyć zagadnienia mate-
matyczne, logiczne i informatyczne, 
a przede wszystkim przedstawiać je 

dzieciom w sposób obrazowy, łatwy, 
a nawet zabawowy, wykorzystując 
pełnię ich aktywności i kreatywno-
ści. Klocki mogą być świetną alterna-
tywą zamiast tabletu czy komputera.

W grudniu 2019 r. w Przedszko-
lu w Górkach Małych nauczyciele 
z przedszkoli i szkół Gminy Brenna 
wzięli udział we wspólnym szkole-
niu w zakresie możliwości wykorzy-
stania programu Edumatrix w edu-
kacji przedszkolnej i wczesnoszkol-
nej. Chcemy tę metodę wykorzystać 
w pracy z dziećmi w różnym wieku, 
nie tylko do nauczania podstaw ko-
dowania i rozwijania umiejętności 
matematycznych, ale taż  jako meto-
dę wspierającą rozwój dzieci ze spe-
cjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

Innymi zestawami klocków do 
programowania, którymi dysponu-
je nasze przedszkole są klocki Lego 
Minestorms, które rozwijają nie tylko 
sprawność manualną, ale także uczą 
wykorzystania praktycznych wiado-
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mości w dziedzinie sterowania stwo-
rzonymi wspólnie przez dorosłego  
i dziecko konstrukcjami, dzięki za-
stosowaniu unikalnego oprogramo-
wania oraz technologii bezprzewo-
dowej łączności Bluetooth lub Wi-Fi. 

Już w krótce, nauczyciele przed-
szkoli i szkół Gminy Brenna spo-
tkają się ponownie w Przedszko-
lu w Górkach Małych, na szkole-
niu organizowanym przez Wo-
jewódzki Ośrodek Metodyczny  
w Bielsku-Białej pt. „Rozwiązania 
Lego Education w edukacji przed-
szkolnej”. Klocki Lego budzą wśród 
dzieci ogromne zainteresowanie, 
mamy więc nadzieję, że wykorzysta-
nie ich walorów edukacyjnych na za-
jęciach z przedszkolakami przyczyni 
się do podniesienia poziomu umie-
jętności dzieci w zakresie rozwijania 
umiejętności konstrukcyjnych, kre-
atywności, sprawności manualnej,  
a przede wszystkim zdolności logicz-
nego myślenia, rozwijania myśle-
nia przyczynowo-skutkowego oraz 
planowania działań. Dzięki możli-
wościom zabaw grupowych klocka-
mi, dodatkowo rozwijają się funk-
cje poznawcze, umiejętności wer-
balne i pozawerbalne, a także, jakże 
cenna,  umiejętność współdziałania  
w zespole.

Oprócz klocków do programo-
wania, nasze przedszkole dysponu-
je również edukacyjnymi robotami 
interaktywnymi: Bee-Bot oraz robot 
Photon i  DOC. Robot Photon, jest 
najbardziej zaawansowanym tech-
nologicznie robotem edukacyjnym 
dostępnym na rynku. Jest produk-
tem polskiej myśli technicznej zro-
dzonej na Politechnice Białostockiej, 
podczas przygotowań do prestiżo-
wego konkursu technologicznego 
firmy Microsoft - Imagine Cup. Robot 
Photon wyposażony jest w 10 czuj-
ników i można go zaprogramować 
na tysiące sposobów – wykryje prze-
szkody, zareaguje na dźwięk, zmia-
ny oświetlenia czy dotyk. Jest pierw-
szym na świecie robotem, który roz-
wija się wraz z dzieckiem. Za pomo-
cą oprogramowania zainstalowane-
go na tablecie przedszkolaki progra-
mują robota, tak aby wykonywał sto-
sowne polecenia i pokonywał wy-
braną trasę, omijał przeszkody, wy-

rażał emocje. W naszym  przedszko-
lu  zajęcia z robotem Photon prowa-
dzone są na kółku rozwijającym zain-
teresowania, na którym realizowana 
jest od zeszłego roku innowacja pe-
dagogiczna pt. „Z Photonem w świe-
cie programowania”. Dzieciaki uwiel-
biają zabawę robotami nie tylko na 
kółku zainteresowań, ale także pod-
czas zajęć programowych i zabaw 
dowolnych.

Współczesna edukacja dzie-
ci musi nadążyć za zmieniający-
mi się potrzebami cywilizacji i wy-
posażyć młodych ludzi w umiejęt-
ności, dzięki którym poradzą sobie  
w życiu i będą atrakcyjnymi na ryn-
ku pracy. Jednocześnie obowiązkiem 
pedagogów i opiekunów jest uświa-
domienie dzieciom i ich rodzicom 
jak dużym zagrożeniem dla rozwo-
ju maluchów może być nadmierne, 
nieodpowiednie do wieku i rozwo-
ju oraz nieodpowiedzialne stosowa-
nie technologii cyfrowych. Najczęst-
szymi problemami zbyt wczesnego, 
niekontrolowanego i nadmiernego 
korzystania przez dzieci z urządzeń 
cyfrowych, zwłaszcza smartfonów, 
mogą być:

• opóźnienia lub zaburzenia roz-
woju mowy, spowodowane zaha-
mowaniem naturalnego rozwoju 
komórek lewej półkuli mózgu (od-
powiedzialnej za tworzenie i od-
bieranie mowy) przez bodźce pły-
nących z urządzeń posiadających 
ekrany oraz spowodowane brakiem 
okazji do rozwijania słownictwa  
w naturalnych sytuacjach komunika-
cyjnych,

• opóźnienia funkcji poznawczych 
i deficyty funkcji wykonawczych, 

• wady postawy – spowodowa-
ne zbyt długotrwałą pozycją siedzą-
cą, źle wpływającą na układ mięśnio-
wo-szkieletowy, skrzywienia kręgo-
słupa w odcinku szyjnym oraz nieod-
powiednie rozwinięcie mięśni dłoni, 

• utrata samokontroli, a w przy-
szłości nieradzenie sobie z trudnymi 
emocjami w przypadku dzieci, któ-
rym dawano tablet jako narzędzie 
służącego do walki z nudą, przywró-
cenia dobrego nastroju, jako reme-
dium na frustracje,

• zaburzenia rozwoju emocjonal-
nego i społecznego, słabo wykształ-
cona empatia lub w skrajnych przy-
padkach całkowity jej brak,

• uzależnienia od urządzeń cyfro-
wych przejawiające się: zaabsorbo-
waniem urządzeniem lub określo-
ną aktywnością, tolerancją (polega-
jącą na potrzebie zwiększenia czasu 
i częstotliwości użytkowania), utra-
tą zaciekawienia innymi czynnościa-
mi, utratą nastroju w przypadku nie-
możliwości korzystania, problemami 
z kontrolą zachowania, problemami 
psychospołecznymi),

• pogorszeniem snu, zwłaszcza je-
żeli dzieci korzystają z multimediów 
tuż przed nim,

• przyrostem wagi ciała.

Rady dla rodziców
Aby korzystanie z technologii cy-

frowych nie przyczyniło się do pro-
blemów dziecka nie należy stosować 
urządzeń:

• zbyt wcześnie i eksponować je 
na działanie monitorów (niemowlę-
ta i dzieci do 3 roku życia nie powin-
ny korzystać z tych urządzeń, a wie-
ku 3-4 lat krócej niż 60 min. dzien-
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„Czytomania”
29 listopada 2019 r. w Szko-

le Podstawowej im. T. Kościusz-
ki w Górkach Wielkich już po raz 
czwarty odbył się gminny kon-
kurs czytelniczy „Czytomania”.  
Swoim patronatem objął go Wójt 
Gminy Brenna - Pan Jerzy Pilch.

Głównym celem „Czytoma-
nii” było kształtowanie umiejętno-
ści pięknego czytania. Konkurs od-
był się w trzech kategoriach wie-
kowych: dla klas II-III, IV - VI oraz 
VII-VIII SP.

Ze względu na przypadającą  
w 2019 roku 80. rocznicę wybuchu II 
wojny światowej uczniowie wszyst-
kich kategorii wiekowych przygo-
towali fragmenty utworów związa-
nych z tematyką wojenną . Tym sa-
mym podczas tegorocznej "Czyto-
manii" w góreckiej placówce moż-
na było usłyszeć m.in. "Asiunię" Jo-
anny Papuzińskiej, "Czy wojna jest 
dla dziewczyn?" Pawła Beręsewicza, 
"Kamienie na szaniec" Aleksandra 
Kamińskiego.

Do przypadającej w tym roku 
rocznicy wybuchu II wojny świato-
wej nawiązywała nie tylko literatura 
faktu, ale i dekoracja przygotowana 
przez organizatorów. W scenografii 
dominowały przede wszyskim bar-
wy biało-czerwone, które symbo-
lizowały nasz naród oraz pamięć  
o tych, którzy walczyli za Polskę.

Jury konkursu w składzie: Wi-
tlod Turant – dziennikarz, tłumacz, 
który: "W pogodne dni pisze pro-
zą, czasem przechodzącą w esej,  

w dni deszczowe skłania się ku po-
ezji. Z mediów najbliższe jest mu 
radio."; Sylwia Gruszczyk i Nata-
lia Śmigiel – bibliotekarki, organi-
zatorki wielu konkursów dla dzie-
ci; Małgorzata Cieślar - bibliotekar-
ka oraz Helena Kalicka – polonistka, 
propagatorka kultury regionalnej, 
miało bardzo trudne zadanie, aby 
spośród uczestników wybrać naj-
lepszych czytelników.

Wyniki w klasach 2-3:
I miejsce: Jakub Majdański – SP 
im. Tadeusza Kościuszki w Górkach 
Wielkich (op. p. Mirosława Gawlas)
II miejsce: Oliwia Podżorska – SP 
im. Tadeusza Kościuszki w Górkach 
Wielkich (op. p. Ludwika Obracaj)
III miejsce: Lena Krzenek – SP im. 
Tadeusza Kościuszki w Górkach 
Wielkich (op. p. Halina Byrtek)
Wyróżnienie: Julia Jaworska – SP 
im. Tadeusza Kościuszki w Górkach 
Wielkich (op. p. Bernadeta Bury)
Wyróżnienie: Michalina Sorkowicz 
– SP nr 2 im. Stefana Żeromskiego   
w Brennej (op. p. Krystyna Greń)

Wyniki w klasach 4-6:
I miejsce: Tobiasz Syska - SP im. Ta-
deusza Kościuszki w Górkach Wiel-
kich (op. p. Dominika Badura)
II miejsce: Weronika Suszka – SP 
im. Tadeusza Kościuszki w Górkach 
Wielkich (op. p. Urszula Pyda)
III miejsce: Milena Żyłka – SP nr 1 
im. Janusza Korczaka w Brennej (op. 
p. Anna Staniek-Pocha)

Wyróżnienie: Nikola Holeksa – SP 
nr 1 im. Janusza Korczaka w Bren-
nej (op. p. Anna Staniek-Pocha)
Wyróżnienie: Hanna Olesz –  SP 
im. Tadeusza Kościuszki w Górkach 
Wielkich (op. p. Dominika Badura)

Wyniki w klasach 7-8:
I miejsce: Jakub Maślanka - SP im. 
Tadeusza Kościuszki w Górkach 
Wielkich (op. p. Małgorzata Nalepa)
II miejsce: Hanna Muzyk – SP im. 
Tadeusza Kościuszki w Górkach 
Wielkich (op. p. Małgorzata Nalepa)
III miejsce: Mikołaj Sorkowicz –
SP nr 2 im. Stefana Żeromskiego   
w Brennej  (op. p. Anita Kotrys)
Wyróżnienie: Jakub Urbanowicz – 
SP im. Tadeusza Kościuszki w Gór-
kach Wielkich (op. p. Urszula Pyda)
Wyróżnienie: Magdalena Jurka –  
SP im. Tadeusza Kościuszki w Gór-
kach Wielkich (op. p. Beata Szał-
kowska)

Za zaangażowanie dziękujemy 
sponsorom: Wójtowi Gminy Bren-
na - Panu Jerzemu Pilchowi, Ra-
dzie Rodziców przy Szkole Podsta-
wowej im. T. Kościuszki w Górkach 
Wielkich, Cukierni „Bajka”, Gminnej 
Spółdzielni "Samopomoc Chłop-
ska" w Brennej oraz P.P.H.U."PASJA" 
Sylwester, Jan i Karina Pasterny.

Konkurs został przygotowany 
przez p. Bogusławę Gwizdoń oraz p. 
Małgorzatę Nalepę.

            
      Biblioteka

nie – WHO, 2019), 
• jako „uspokajacza” lub opiekunki,
• zamiast bezpośrednich relacji 

dziecko-rodzic, dziecko-rówieśnik,
• jako kary, nagrody lub karty 

przetargowej,
• bez nadzoru i monitorowania 

(np. telewizor lub komputer w poko-
ju dziecka!),

• w celu ułatwiania usypiania lub 
karmienia.

Nie możemy, a nawet nie powin-
niśmy całkowicie odcinać dzieci od 
technologii cyfrowych, lecz pamię-
tajmy aby one nie zastępowały in-

nego rodzaju aktywności, a przede 
wszystkim kontaktów z drugim czło-
wiekiem, dzięki którym maluchy 
mogą prawidłowo rozwijać się pod 
względem językowym, emocjonal-
nym i społecznym. W repertuarze ak-
tywności dziecięcej muszą znaleźć 
się także takie działania jak: zaba-
wy ruchowe, manipulacyjne, graficz-
ne, badanie i eksperymentowanie, 
zabawy tematyczne, słuchanie opo-
wiadań i rozmowy z dorosłymi. Waż-
ne jest współuczestnictwo dziecka 
w pracach domowych i stałych obo-
wiązkach. Dziecko, które wzrasta  

w poczuciu bezpieczeństwa i mi-
łości, któremu dostarcza się różno-
rodnych i właściwych do możliwości 
percepcyjnych bodźców, określa ja-
sne granice tego co dozwolone, a co 
zakazane, poparte przykładem wła-
snym dorosłych, ma szanse na pra-
widłowy rozwój i osiągnięcie suk-
cesu na dalszych etapach edukacji  
i w dorosłym życiu.

  Bożena Cyganik
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Jarmark Świąteczny ”Mikołaj w Krainie Lodu” 
Tegoroczny Jarmark Świątecz-

ny (21-22 grudnia 2019 r.) był na-
prawdę wyjątkowy, a to za sprawą 
niezwykłych gości, którzy zawita-
li do Brennej. Bohaterowie Krainy 
Lodu bo to o nich właśnie mowa 
zabawiali najmłodszych uczestni-
ków tego niezwykłego wydarzenia. 
Elsa, Anna i Olaf  sprawili, że na twa-
rzach wszystkich dzieci pojawił się 
uśmiech i ogromna radość. W za-
bawach nie mogło również zabrak-
nąć świętego Mikołaja, który chęt-
nie gawędził z najmłodszymi.

  Niewątpliwie jarmark był wspa-

niałą okazją do zakupienia orygi-
nalnych, świątecznych wyrobów rę-
kodzielniczych. W Parku Turystyki 
pojawili się liczni wystawcy z naszej 
gminy i okolic, którzy zaprezento-
wali swoje rękodzieło i zachwyci-
li odwiedzających swoimi umiejęt-
nościami. Na stoiskach można było 
kupić przeróżne ozdoby, koronkar-
skie cudeńka, choinki, ręcznie ma-
lowane bombki, piękne stroiki, lu-
krowane pierniki, ciasta, miody czy 
grzane wino. Wszystko to sprawiło, 
że każdy poczuł magię nadchodzą-
cych Świąt Bożego Narodzenia.

Udział  w tym wydarzeniu to tak-
że doskonała okazja, aby pomóc in-
nym. W tym roku  zbieraliśmy na le-
czenie Filipka – mieszkańca gmi-
ny Brenna, zmagającego się z dzie-
cięcym porażeniem mózgowym. 
Podczas Jarmarku na rehabilitację 
chłopca udało się zebrać 1 800,00 
zł. Zbiórka prowadzona jest nadal  
w Informacji Turystycznej w Bren-
nej. Pragniemy podziękować za-
równo Wystawcom jak i wszystkim 
uczestnikom za wsparcie tej szla-
chetnej inicjatywy.

   OPKiS

Zimowe koncertowanie „Małej Brennej”
Tegoroczne zimowe koncerty 

Dziecięcego Zespołu Regionalnego 
„Mała Brenna” rozpoczął występ na 
cieszyńskim rynku, gdzie Młodzie-
żowa Grupa „Bałuszanka” z naszego 
zespołu zaprezentowała się w ra-

mach Jarmarku św. Mikołaja. Grupa 
zatańczyła wiązankę tańców Góra-
li Śląskich oraz zaprosiła do wspól-
nej zabawy zebraną licznie publicz-
ność. Byliśmy też obecni podczas 
Jarmarku Bożonarodzeniowego  

w Brennej, gdzie wzorem ubiegłe-
go roku mieliśmy stoisko z pyszny-
mi, domowymi ciastami, które upie-
kły mamy naszych młodych arty-
stów. Była też okazja, żeby przy sto-
isku trochę pokolędować, co wzbu-
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dziło niemałe zainteresowanie spa-
cerujących po parku osób. 

Tradycyjnie też „Mała Brenna” 
dała piękny koncert przed Paster-
ką w kościele na Lachach. Z roku 
na rok koncerty te cieszą się co-
raz większą popularnością i są co-
raz bardziej udane. W okresie bo-
żonarodzeniowym dwukrotnie też 
kultywowaliśmy tradycję chodze-

nia po kolędzie, od domu do domu 
wyśpiewując dobrą nowinę i czaru-
jąc cały nadchodzący rok tym, któ-
rzy nas przyjęli. 

Niewielka, ale mocna reprezen-
tacja zakolędowała też podczas wi-
gilijki w Spółdzielni Brenna, a cały 
zespół na zakończenie okresu kolę-
dowego wyjechał z koncertami do 
dwóch parafii w Rydułtowach na 

Śląsku. 
Dziękujemy wszystkim, którzy 

byli obecni podczas naszych kon-
certów i kolędowali. Dziękujemy 
też za każdy grosz wrzucony do pu-
szek i koszyków – już niebawem po-
chwalimy się tym, na co zostaną 
przekazane zebrane środki. Będzie 
się działo. To będzie piękny rok!

  Anna Musioł

Ekumeniczny Koncert Kolęd 
Święto Trzech Króli w Gminie 

Brenna od wielu lat upływa pod 
znakiem ekumenicznego kolędo-
wania w Kościele Parafii Ewange-
licko-Augsburgskiej w Brennej-Pin-
kas. Na przestrzeni lat wystąpi-
ły podczas niego niezliczone ze-
społy nie tylko z najbliższej okoli-
cy, ale też z różnych regionów Pol-
ski. W tym roku koncert miał bar-
dzo szczególny charakter. Po pierw-
sze ze względu na dobór artystów, 

którzy pochodzili wyłącznie z na-
szej gminy, po drugie ze względu 
na repertuar. Jako pierwszy wystą-
pił Paweł Seligman, który wykonał 
bardzo zróżnicowany, noworoczny 
repertuar, zahaczający o klasyków 
organowych, ale też o muzykę fil-
mową i improwizacje na temat zna-
nych kolęd. Następnie w zupełnie 
innym charakterze wystąpił znany  
i lubiany zespół Johnny Band, pory-
wając do wspólnego śpiewania za-

chwyconych słuchaczy. Koncert po-
prowadził Ks. Proboszcz – Roman 
Kluz. Obecni byli również przedsta-
wiciele władz, z Wójtem Jerzym Pil-
chem na czele, oraz Proboszcz gó-
reckiej Parafii Wszystkich Świętych 
– Roman Berke. Dziękujemy za or-
ganizację tego niezwykłego wyda-
rzenia!   

   OPKiS
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Czas noworoczny to zawsze 
okres pełen wielu pięknych koncer-
tów. Także "Baza Talentów OPKiS" 
organizuje wówczas swoje popi-
sy. Te zimowe koncerty to nie tyl-
ko okazja, by spędzić czas w świą-
tecznej, rodzinnej atmosferze, ale 
też bardzo ważny test scenicznych 
możliwości młodych uczniów. Mają 
możliwość zmierzenia się z arty-
styczną tremą i zwalczyć lęk przed 
publicznymi występami. 

7 stycznia na scenie "Przytulii" 
wystąpili uczniowie breńskich sek-
cji gitary - uczniowie Sebastiana 
Kreta i Błażeja Żura, skrzypkowie 
pod opieką Doroty Musialik oraz 
przedstawicielki nowopowstałej 
klasy pianina, prowadzonej przez 
Jadwigę Tomalę. 8 stycznia w gó-
reckim "Mikroklimacie" również za-
prezentowali się gitarzyści, a wraz 
z nimi skrzypkowie przygotowani 
przez Krzysztofa Durlowa, oraz sza-
leni perkusiści i bębniarze, wspie-
rani przez swojego instruktora - Ty-
moteusza Bączyka. Ostatni koncert 
odbył się 9 stycznia, ponownie w 
"Przytulii". Tym razem miał on ludo-

wy charakter. Wystąpili skrzypko-
wie góralscy, z którymi od kilku lat 

pracuje Zbigniew Wałach, oraz pro-
wadzona przez Annę Musioł "Mała 

Kultura
„Policja dla Olka”

19 stycznia Kościół Św. Jana 
Chrzciciela w Brennej pękał  
w szwach. Stało się to za sprawą 
wspaniałych artystów Orkiestry 
Reprezentacyjnej Komendy Woje-
wódzkiej Policji w Katowicach, któ-
rzy zagrali porywający koncert no-

woroczny, podczas którego zbie-
rane były środki na zakup elektro-
nicznego wózka inwalidzkiego dla 
ich kolegi – Pana Aleksandra Helle-
ra, który kilka lat temu uległ wypad-
kowi.  

Koncert został zorganizowany 

przez jego przyjaciół. W ich imieniu 
dziękujemy wszystkim, którzy poja-
wili się na koncercie i wsparli zbiór-
kę. Bez Was nie byłoby to możliwe!

   
   OPKiS

Noworoczny Koncert Charytatywny
„POLICJA DLA OLKA”

 
 

Orkiestry Reprezentacyjnej
Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach

19 stycznia 2020 r. o godz. 1730

w kościele przy parafii św. Jana Chrzciciela w Brennej

Wójt Gminy Brenna oraz Ośrodek Promocji Kultury i Sportu zapraszają na

Celem koncertu jest pomoc w zakupie elektrycznego wózka inwalidzkiego
dla Aleksandra Heller z Brennej, funkcjonariusza policji w stanie spoczynku.

w wykonaniu

Noworoczne Koncerty „Bazy Talentów” OPKiS
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Brenna", we wspólnym koncercie. 
Dziękujemy za przybycie rodzinom 
i bliskim młodych artystów oraz 
przedstawicielom władz gminnych 
- Wójtowi Jerzemu Pilchowi, Za-
stępcy Wójta Dariuszowi Jakubco-

wi oraz Zastępcy Dyrektora OPKiS 
Łukaszowi Muschiolowi, który za-
dbał również o nagłośnienie kon-
certów. Szczególne słowa podzię-
kowania kierujemy również w stro-
nę Księdza Proboszcza Romana Ber-

ke, który udostępnił nam salę "Mi-
kroklimatu" na koncert.

  Anna Musioł
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Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
12 stycznia cała Polska, a na-

wet wiele miejsc poza nią zagra-
ło wraz z Największą i Najpiękniej-
szą Orkiestrą Świata. 28 Finał WOŚP 
odbył się również w Brennej! Z ini-
cjatywy młodzieżowej drużyny OSP 
Brenna-Leśnica, pod czujną opie-
ką pani Krystyny Taresewicz nasi 
wolontariusze dołączyli do sztabu 
WOŚP w Skoczowie, a OPKiS przy-
gotował imprezę na naszym Am-
fiteatrze, by zebrać jak najwięk-
szą grupę osób, która miała zapeł-
nić puszki. Na scenie wystąpili „Ma-
liniorze”, kapela „Wisła”, Orkiestra 

Dęta OSP Górki Wielkie, uczniowie 
z SP2 w Brennej-Bukowej oraz Teatr 
Ognia INFERIS. Oprócz tego odbyły 
się również animacje na lodowisku 
oraz pokazy wozów bojowych OSP, 
a na Sali Kalejdoskop miały miej-
sce projekcje Kina Sferycznego dla 
dzieci. Spółdzielnia Brenna przygo-
towała dla wszystkich zaangażowa-
nych pyszny posiłek, który pomógł 
w pełnieniu obowiązków, trwają-
cych od wczesnego poranka, a Pan 
Marek Gac z Górek Wielkich przeka-
zał na licytację akordeon Delicia Ju-
nior, którym zainteresowanie było 

ogromne. 
Całe wydarzenie było porusza-

jące, przede wszystkim ze względu 
na fakt, że było oddolną inicjatywą 
młodych ludzi, których dorośli jedy-
nie wsparli. Ogromne podziękowa-
nia należą się wszystkim osobom, 
które w tym dniu zdobyły swo-
je czerwone WOŚPowe serduszka, 
wrzucając to i owo do puszek oraz 
tym, którzy swoim wkładem pomo-
gli w organizacji przedsięwzięcia. 
To co… Za rok robimy po raz pierw-
szy sztab w Brennej?

  Anna Musioł
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Ferie w Beskidzkim Domu Zielin „Przytulia”

Zakończyły się zimowe ferie dla 
województwa śląskiego. Pomimo 
braku śniegu, dzieci znalazły alter-
natywę i przyszły na warsztaty do 
BDZ „Przytulia”. W warsztatach wzię-
ły udział nie tylko dzieci z Gminy 
Brenna, ale i z całego Śląska. 

We wtorki odbyły się zajęcia  
z tworzenia skarpetkowych pacy-
nek. Miały na celu pokazanie dzie-
ciom, jak szybko i łatwo, można zro-
bić oryginalną zabawkę. Jak się oka-
zało, skarpetkowe potworki, cie-
szyły się dużym zainteresowaniem 
wśród naszych Gości. 

W środy nasze zielinowe mu-
zeum, przemieniło się w wielką sce-
nę, pod czujnym okiem Szymona 
Pilcha. Przeprowadził on „Teatralne 
Improwizacje”, które nauczyły dzie-
ci nie tylko sztuki improwizacji czy 
ciekawych ćwiczeń teatralnych, ale 
również umiejętności pracy w gru-
pie, bycia koleżeńskim wobec in-
nych. Nauczyły się też pewności sie-
bie, nie tylko na scenie, ale również 
w życiu codziennym. 

W czwartki wyruszyliśmy wspól-

nie na wyprawę do świata starych, 
ale pełnych wartości, bajek i kreskó-
wek. Wśród nich znalazły się takie 
produkcje jak „Reksio”, „Krecik” czy 
„Koziołek Matołek”. Dla dzieci była 
to miła odmiana, mogły zobaczyć 
kreskówki nieco różniące się od dzi-
siejszych, a dla rodziców i dziadków, 
była to prawdziwa podróż w czasie, 
pełna wzruszeń i radości. 

W piątki natomiast odbyły się 
warsztaty o tematyce recyklingu, 
podczas których dzieciaki zamieni-
ły zwykłe nudne, a przede wszyst-
kim szkodliwe dla środowiska butel-
ki, w niesamowite doniczki na zioła 
i kwiaty, oraz w oryginalne karmniki 
dla ptaków. Tym samym przyczyni-
ły się do szerzenia ekologii, tworząc 
nowe życie dla plastikowej butelki. 

Po intensywnych ale wesoło spę-
dzonych warsztatach dla dzieci nad-
szedł czas na to, żeby rodzice oraz 
dziadkowie naszych małych Gości, 
mogli spędzić u nas miło czas. Z tej 
okazji przygotowaliśmy dwa wyda-
rzenia, które swoje miejsce miały w 
piątkowy wieczór.

Pierwszym z nich był wykład 
Pani Wiesławy Rusin, która gosz-
cząc u nas po raz pierwszy, zachwy-
ciła wszystkich i zostawiła dużo po-
zytywnej energii. Podczas prelekcji, 
słuchacze nauczyli się nie tylko no-
wych przepisów czy ciekawostek, 
ale również poznali historię prze-
różnych ziół oraz warzyw i owoców. 
Chętnie dyskutowali i odpowiadali 
na pytania. Na sam koniec uczestni-
cy mogli zakupić książkę autorstwa 
Pani Wiesławy. 

Drugim wydarzeniem był kon-
cert zespołu UNIVERSE, który był 
idealnym podsumowaniem tego-
rocznych ferii, dla województwa ślą-
skiego. Koncert okazał się być strza-
łem „w dziesiątkę”. Frekwencja prze-
rosła nasze najśmielsze oczekiwania 
a cała „Przytulia” przepełniła się nie-
samowitą muzyką. Dla większości 
Gości, był to powrót do lat młodo-
ści, kiedy owy zespół cieszył się naj-
większą popularnością. 

  Daria Waliczek
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Bajki u Kossaków
Ośrodek Promocji, Kultury i 

Sportu Gminy Brenna wraz z Cen-
trum Kultury i Sztuki „Dwór Kossa-
ków”, jak z zwykle podczas ferii zi-
mowych starał się wypełnić czas za-
równo najmłodszym mieszkańcom 

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

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

   OPKiS

Najstarszy żyjący świadek dziejów Brennej
Zastanawiając się nad długo-

wiecznymi przedstawicielami świa-
ta natury myślimy najczęściej  
o drzewach. Za takie uchodzą m.in. 
amerykańskie sekwoje i sosny, czy 
europejskie dęby. Mało kto wie, iż 
najstarszym dziś drzewem w Euro-
pie, a także Polsce jest cis. Okaz ro-
snący w walijskiej wsi Llangernyw, 
liczy – bagatela! – 4000 lat, zaś cis 
pospolity, który znajduje się w Hen-
rykowie Lubańskim, na Dolnym Ślą-
sku, około 1300 lat (!). Co ciekawe 
w Polsce, to właśnie cisy posiada-
ją najstarszą tradycję drzewa chro-
nionego. Władcą, który nakazał ich 
ochronę był sam Władysław Jagieł-
ło, który w 1423 roku wydał statut, 
o następującej treści: „Jeśliby kto 
wszedłszy w las, drzewa, które znaj-
dują się być wielkiej ceny jako jest 
cis albo im podobne podrąbał, tedy 
może być przez Pana albo dziedzica 
pojman, a na rekojemstwo tym któ-
rzy oń prosić będą ma być dan. Tym 
że obyczajem w gajach gdzie mało 
lasów ma być zachowane”.

W ciągu ostatnich kilkuset lat 
populacja cisa zmniejszyła się dra-
stycznie, z powszechnie występują-
cego drzewa, stał się rzadkim oka-

zem, chronionym przez państwo. 
Do tego stanu przyczyniły się jego 
właściwości. Cis jest wyjątkowym 
drzewem, twardym, a zarazem nie-
samowicie giętkim, co wykorzy-
stywano od dawien do budowa-
nia uzbrojenia: kopii, strzał, kusz, 
a przede wszystkim łuków, a także 
do wytwarzania naczyń domowych, 
mebli. 

Co ciekawe, wszystkie części 
cisa, poza czerwoną osnówką, są 
trujące, mimo to wykorzystuje się 
go w medycynie do leczenia zwie-
rząt i ludzi. Stanisław Sokołowski,  
w artykule z 1924 roku, pt. „Cis na 
ziemiach polskich i w krajach przy-
ległych” pisał: „Cis jest drzewem po-
zbawionym zupełnie żywicy. Nato-
miast w drewnie, w liściach i w na-
sieniu (lecz nie w osnówce) znaj-
duje się alkaloid taksyna, będący 
gwałtowną trucizną. Dawka śmier-
telna wynosi: dla psów 0'117 g, dla 
kotów 0'026 g, dla królików 0'02 g. 
Konie trują się łatwiej niż krowy, 
które mogą się zresztą do trucizny 
tej przyzwyczaić. Zwierzyna nato-
miast, jak twierdzą leśnicy, ogry-
za cisa chętnie, bez żadnej dla sie-
bie szkody”. Toksyczne właściwości 

tego drzewa stały się najprawdo-
podobniej przyczyną łączenia go,  
w wierzeniach i tradycjach ludo-
wych, z symboliką śmierci. Uwa-
żano, iż cis będący przyczyną zgo-
nów potrafi również od tej śmierci 
uchronić. W niektórych kręgach był 
również, dzięki swojej żywotności, 
symbolem nieśmiertelności. Często 
drzewa te sadzano na cmentarzach.

Skąd wiemy, że cisy były w da-
nym miejscu popularne? Przede 
wszystkim dzięki nazewnictwu. Nie-
daleko naszej miejscowości, na Ślą-
sku Cieszyńskim, znajduje się wieś 
Cisownica, natomiast w Brennej ta-
kimi wskazówkami są nazwy wznie-
sień Mały Cisowy (Mała Cisowa)  
i  Wielka Cisowa. Z dużą pewnością 
można orzec, że nazwy te związane 
są z występującymi dawniej w tych 
miejscach cisami. Drzewa te naj-
pewniej występowały powszechnie 
na terenie całej Brennej, natomiast 
w paśmie Błatniej ich skupisko było 
największe. 

W dokumentach historycznych 
z 1621 r. znajdujemy informację  
o najstarszym szałasie w Brennej, 
podano nazwę „Sallasch Tissowa” 
(szałas Cisowa). W urbarzu odnoto-
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wano, iż mieszkańcy Brennej płacili 
podatek od „pastwy od wrchu Tiso-
wej”. W kolejnym urbarzu z 1657 r., 
wymieniając breńskich osadników, 
znajdujemy zapis: „Woytek Dutka 
in der Tisowka”. Obecnie trudno na-
wet w paśmie Błatniej znaleźć cisy. 
Dlaczego? Najprawdopodobniej już 
w XVII wieku, gdy tworzono na zbo-
czach miejsca na wypas owiec, za-
częto wycinkę tego drzewa. W XIX 
wieku, gdy Habsburgowie przystą-
pili do przymusowego zalesienia 
polan, wprowadzono w nasze re-
giony obcy gatunek drzewa igla-
stego – świerk, co zmieniło zupeł-
nie strukturę lasów w Beskidzie Ślą-
skim. 

Cis również górale w Brennej 
wykorzystywali w obrzędowości, 
jak podaje w przedwojennych zapi-
skach Ernestyna Świbówna, to tru-
jące drzewo stało się jedną z roślin 
wchodzących w skład palmy wiel-
kanocnej, jako symbol nieśmier-
telności i zmartwychwstania. Pal-
ma miała właściwości ochraniają-
ce przed złymi mocami, burzami,  
a także wierzono w jej moc zapew-
niania urodzaju. 

Czy dzisiaj w Brennej, poza na-
szymi ogrodami, znajdują się cisy? 
W opracowaniu Andrzeja Czudka  
z 1929 r. dowiadujemy się, że  
w okresie międzywojennym w Bren-
nej znajdowało się zaledwie 6 ci-
sów: na cmentarzu 2, na „Szporów-
ce” – 2, w Lasach Państwowych – 2 
(brak podanej dokładnej lokaliza-
cji).  Również w 1929 r. Karol Galus 
sporządził spis występowania cisów 
na Śląsku Cieszyńskim, we frag-
mencie dotyczącym Brennej czy-
tamy: „Na „Szporówce”, chronione 
ogrodzeniem, znajdują się 2 oka-
zy o zdrowym wyglądzie, na cmen-
tarzu katolickim również dwa oka-
zy. W lesie państwowym w oddziale 
64 na północno-wschodnim stoku, 
na wysokości 750 m n.p.m., na świe-
żej lekkiej glinie z domieszką 25% 
kamieni, bardzo głębokiej, znajdu-
je się okaz 8,5 m wysoki o średni-
cy piersiowej 28 cm. Na wysokości 
20 cm nad ziemią rozwidla się a na-
stępnie na wysokości 5 m tworzy 
kilka odnóg; prócz tego kilka osob-

ników w okolicy w lasach państwo-
wych i chłopskich”. 

We współczesnym opracowaniu 
Tomasza Jonderko i Marka Śniego-
nia „Pomniki przyrody Gminy Bren-
na” z roku 2009 wymieniony jest 
jako pomnik przyrody jeden cis 
dwupniowy zlokalizowany w Bren-
nej Leśnica, „na skraju byłej osady 
leśnej Szporówka”, który trzy lata 
wcześniej wprowadzono na listę 
okazów chronionych (2006). Drze-
wo to mierzyło 12 metrów wyso-
kości oraz blisko półtora metra ob-
wodu pnia (147 cm i 152 cm) i pół 
metra średnicy (47 i 48 cm). Nato-
miast w dziale „Drzewa o wymia-
rach pomnikowych proponowane 
do objęcia ochroną” wskazano na 
cisa pospolitego znajdującego się 
na cmentarzu katolickim w Bren-
nej Centrum, obwód jego pnia obli-
czono na 125 cm. W zestawieniu nie 
ma dwóch pozostałych cisów, któ-

re według opracowań z 1929 r. znaj-
dowały się w lasach państwowych, 
ani drugiego drzewa, które rosło na 
cmentarzu. Inne prawdopodobnie 
już wówczas nie istniały. Z 6 cisów, 
wskazanych przed II wojną świa-
tową przez śląskich przyrodników, 
pozostały 2. 

Podsumowując, na terenie Bren-
nej, odnotowane były następujące 
okazy: 

1. W Brennej Leśnicy „na Szpo-
rówce” w latach 1929-1938 Karol 
Galus oraz Andrzej Czudek opisu-
ją dwa cisy. W roku 1980 r. Alfred 
Czudek, inspektor UG Brenna, od-
notowuje już jeden okaz (obw. 108 
cm i 119 cm). W 2006 r. T. Jonder-
ko i M. Śniegoń również wykonują 
pomiary, które wskazują blisko pół-
tora metra obwodu (147 cm  i 152 
cm). Najnowsze dane zebrane przez 
tychże badaczy (2020) wskazują, iż 
obwód drzewa wynosi blisko 2 i pół 
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metra, tj.: 245 cm (pomiar 10 cm 
nad ziemią), 162 cm (pomiar na wy-
sokości 140 cm) i 156 cm.

2. Na cmentarzu katolickim  
w Brennej, w 1929 r. K. Galus oraz 
A. Czudek wskazują na dwa okazy. 
W 2006 r. T. Jonderko i M. Śniegoń 
zastają już jeden okaz, o obwodzie 
125 cm, natomiast trzynaście lat 
później T. Jonderko dokonuje po-
nownych pomiarów, które wykazu-
ją, iż cis mierzony 10 cm nad ziemią 
ma 170 cm obwodu. 

3. W Brennej, w lasach państwo-
wych, a dokładnie w oddziale 64, 
w 1929 r. K. Galus wskazuje na je-
den okaz, którego obwód pnia wy-
nosi 88 cm. A. Czudek w 1938 r. po-
daje nowe pomiary obwód 90 cm. 
Obecnie, przy pomocy pracowni-
ków Nadleśnictwa Ustroń, udało 
się ustalić, gdzie przed wojną znaj-
dował się oddział 64 Nadleśnictwa 
Brenna. Jest to obecny oddział 118 
obejmujący tzw”Szporówkę” Wyni-
ka z tego, że albo znajdowało się 
tam więcej cisów lub mylnie pisa-
no raz oddział 64 innym razem „na 
Szporówce” a w rzeczywistości cho-
dziło o to samo miejsce i ten sam 
egzemplarz cisa.

4. Na „Markówce”, a więc w cen-
trum Brennej istniał do końca XX 
wieku cis. Odnotowany został już  
w okresie przedwojennym, kiedy 
zapisano, iż w latach 1928-29 uległ 
silnemu odmrożeniu. W 1980 r., we-
dług Alfreda Czudka, miał w obwo-

dzie 89 cm. Obecnie drzewa już nie 
ma. 

5. Na polanie „Szarówka” w pa-
śmie Błatniej w 1980 A. Czudek od-
notował okaz o obwodzie 45 cm, 
który istnieje do dziś. Pod koniec 
2019 r. T. Jonderko zmierzył drze-
wo ponownie i okazało się, iż jest 
znacznie większe. Cis ten składa się 
bowiem z dwóch podobnie rozwi-
niętych (w formie krzaczastego roz-
gałęzienia) pni, rozchodzących się 
na wysokości 40 cm, z których każ-
dy liczy po 70 cm obwodu (mierzo-
ne na wysokości 80 cm).

 Stanisław Sokołowski, we wspo-
mnianym już wyżej artykule, opu-
blikowanym na łamach czasopi-
sma „Ochrona przyrody”, w pierw-
szych latach po odzyskaniu przez 
Polskę niepodległości, nawoływał: 
„Przede wszystkim, więc chronić 
musimy cisa przed siekierą, piłką 
czy kozikiem, otoczyć go poszano-
waniem, opieką i dać mu absolut-
ny spokój, resztę pozostawić moż-
na przyrodzie, która w nieprzebra-
nej skarbnicy swych środków znaj-
dzie jeszcze dość siły, aby 'ginące 
drzewo' zachować na długie stule-
cia. Trzeba się starać, aby zrozumie-
nie potrzeby ochrony cisa ogarnęło 
szerokie koła ludu polskiego, prze-
ważnie bowiem w jego posiada-
niu są ostatnie zabytki starych ci-
sów, rosnących tu i ówdzie na pa-
stwiskach, w laskach gminnych, lub  
w zagrodach. Trzeba szeroki ogół 

inteligencji, a zwłaszcza ziemian  
i nauczycieli zapoznać z cisem, 
zwrócić nań uwagę”. 

Podobna była konstatacja An-
drzeja Czudka, który także jeszcze 
przed II wojną światową, podsumo-
wując wykaz cisów z Brennej opu-
blikowany na łamach pisma „Oso-
bliwości i zabytki przyrody woje-
wództwa śląskiego”, apelował: „Cisy 
te, ostatnie w okolicy, należy jak 
najprędzej otoczyć opieką”. Obec-
nie, gdy ich ilość zmniejszyła się  
o połowę, słowa przyrodnika nabie-
rają mocy i stają się jeszcze pilniej-
sze. 

Naszym priorytetem powin-
no być nie tylko otoczenie ochro-
ną ostatnich trzech zachowanych 
długowiecznych drzew, a więc ci-
sów na Szarówce, na Szporówce  
i na cmentarzu, które dotrwały do 
XXI wieku, ale także wykonanie spe-
cjalistycznych badań, które umożli-
wiłyby precyzyjne określenie ich 
wieku. Cisy są bowiem specyficzny-
mi drzewami, dokonując pomiarów 
obwodu trudno określić, czy nawet 
oszacować ich wiek. By stwierdzić 
ile właściwie mają lat, należy wy-
konać specjalistyczne (bezpieczne 
dla drzewa) odwierty. Tylko ta me-
toda może dać odpowiedź, czy fak-
tem jest przypuszczenie badaczy,  
iż cisy istniejące do dziś na Szpo-
rówce oraz na cmentarzu kato-
lickim są najstarszymi drzewami  
w Brennej, licząc być może nawet 
400 lat (!). Cisem na cmentarzu za-
interesował się kilka lat temu je-
den z profesorów z Warszawy, któ-
ry – podobnie jak lokalni przyrodni-
cy – miał sugerować, że drzewo to 
może być znacznie starsze niźli sam 
cmentarz i kościół w Brennej. Od-
wiedzając groby bliskich, czy prze-
chadzając się cmentarnymi alejka-
mi warto zwrócić uwagę na skrom-
nego świadka historii, jedno z naj-
starszych drzew w dolinie Brenni-
cy, mimowolnego towarzysza ży-
cia i śmierci naszych przodków oraz 
przyszłych pokoleń mieszkańców 
Brennej…

 
  Dorota Greń-Grajewska 

Tomasz Jonderko
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TABELA
XIII Liga Futsalu o Puchar Rady Gminy Brenna

Msc Nazwa drużyny M Pkt W R P BZ BS RB

1. CdF Traktat Cieszyn 10 24 8 0 2 56 20 36

2. Printer Team 10 22 7 1 2 52 30 22

3. LKS Beskid Brenna 10 18 6 0 4 46 41 5

4. Oldboje Beskid Skoczów 10 16 5 1 4 46 38 8

5. Galaktik Football 10 13 4 1 5 37 43 -6

6. Nieckarz-Team 10 13 4 1 5 46 32 14

7. Przyjaciele 10 12 4 0 6 39 60 -21

8. LKS Spójnia Górki Wielkie 10 0 0 0 10 27 85 -58

MSC Miejsce
M Mecze
Pkt Punkty
W Wygrane
R Remisy
P Porażki
BZ Bramki zdobyte
BS Bramki stracone
RB Różnica bramek
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XIII Liga Futsalu o Puchar Rady  
Gminy Brenna po 10 kolejkach

Na cztery kolejki przed zakoń-
czeniem rozgrywek najbliżej mi-
strzowskiego tytułu wydaje się być 
CdF Traktat Cieszyn. Zespół, który 
w obecnym sezonie tylko dwukrot-
nie nie zdobył kompletu punktów, 
w pozostałych meczach sięgając po 
trzy oczka, prezentuje najbardziej 
stabilną formę. Przed  drużyną kil-
ka ważnych spotkań, które zweryfi-
kują formę i z całą pewnością dadzą 
odpowiedź na najważniejsze py-
tanie tej edycji. Bardzo duże szan-
se na pokrzyżowanie planu druży-
nie CdF Traktat Cieszyn ma Printer 
Team, który traci do wspomnianego 
lidera dwa punkty. Nie można wy-
kluczyć scenariusza, w którym do 

rozstrzygnięcia kwestii pierwszego 
miejsca dojdzie w ostatniej kolejce, 
kiedy to właśnie „CdF” zmierzy się  
z „Printerem”. 

Za plecami rywalizacji o zło-
to toczy się pojedynek o najniższy 
stopień podium. Z tej batalii na ra-
zie zwycięsko wychodzi LKS Beskid 
Brenna. Grupie pościgowej  prze-
wodniczą Oldboje Beskid Skoczów, 
a tuż za nimi „czają się” Galaktik Fo-
otball i Nieckarz-Team. Podobnie 
jak sprawa mistrzostwa, tak i kwe-
stia trzeciego miejsca jest ciągle 
otwarta i najprawdopodobniej do 
ostatniej kolejki pozostanie nie-
rozstrzygnięta, co zwiastuje spo-
re emocje w samej końcówce ligo-

wych pojedynków.
Klasyfikacji strzelców przewo-

dzi Mateusz Bralewski, który do 
tej pory zdobył dla swojej druży-
ny 21 bramek. Tylko 2 oczka mniej 
ma na swoim koncie Leszek Kra-
jewski, 5 bramek mniej ma Tomasz 
Podgórski, 6 trafień traci do lidera 
Marcin Pacierz. Wydaje się, że każ-
dy ze wspomnianych snajperów ma 
szansę na koronę króla strzelców, 
ponieważ jak pokazała historia do-
tychczasowych występów, odrobie-
nie nawet kilku bramek starty do li-
dera może być kwestią jednego wy-
stępu.

   Krzysztof Gawlas
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Sukces koszykarek z Dwójki
Ogromnym sukcesem może po-

chwalić się drużyna koszykarek ze 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Bren-
nej. Dziewczynki po trudach zawo-
dów gminnych, zawodów grupo-
wych zakwalifikowały się do półfi-
nału. Pokonując drużyny ze Skoczo-
wa i Strumienia zdobyły awans do 
Finału Powiatu Cieszyńskiego. 

Cała społeczność szkolna i Gro-
no Pedagogiczne są bardzo dumni 
z sukcesu reprezentantek i trzyma 
kciuki za zwycięstwo w finale. 

Skład drużyny: Julia Cichoń, Ja-
gna Ziebura, Emilia Greń, Milena 
Widenka, Sandra Walkiewicz, Ma-
rzena Greń, Zofia Gawlas, Agata 
Greń, Katarzyna Stoszek, Paulina Ja-
worska, Julia Szumielewicz, Paulina 
Podżorska, Marta Greń.

Opiekun drużyny: pani Bożena 
Podżorska.
     

Szkoła Podstawowa 
nr  w Brennej

W Brennej wypożyczysz biegówki i skitury
Od tego sezonu zimowego  

w działającej przy lodowisku wypo-
życzalni sprzętu sportowego moż-
na wypożyczyć narty biegowe, ski-
tury oraz rakiety śnieżne. Ofero-
wane narty biegowe to zarówno 
sprzęt dla początkujących, jak i za-
awansowanych narciarzy biego-
wych. Dla początkujących oferowa-
ne są produkty firmy Alpina z tzw. 
narty z łuską, na których można 
biegać po przygotowanych trasach, 
także tych, które nie są przygoto-
wane pod narciarstwo biegowe. 
Charakteryzują się tym, że posiada-
ją wspomniane wcześniej łuski oraz 
są szersze niż klasyczne biegówki. 
Dla zaawansowanych narciarzy de-
dykowane są klasyczne biegówki 
Peltonen bez łuski. Uzupełnieniem 
sprzętu są buty do nart firmy Alpi-
na w różnych rozmiarach oraz kije  
o kilku długościach.

Sprzęt skiturowy to narty przy-
pominające swoją budową nar-

ty zjazdowe, jednak dzięki specjal-
nym fokom przyczepianym do śli-
zgów, umożliwiają podejście pod 
strome zbocze, a później zjazd po 
stoku bądź bezdrożach. Posiada-
ne narty Elan Ibex są różnej długo-
ści i szerokości, dzięki czemu każdy 
może spróbować swoich sił i nowe-

go sportu, szukając śniegu w wyż-
szych partiach Beskidów. W ofercie 
wypożyczalni są także buty skituro-
we Dalbello Lupo w kilku rozmia-
rach oraz niezbędne do całego ze-
stawu regulowane kije firmy Leki.

Wypożyczalnia posiada rów-
nież rakiety śnieżne TSL przezna-
czone dla dzieci kobiet i dorosłych. 
Sprzęt daje możliwość odbywania 
pieszych wycieczek w zalegającym 
śniegu, co sprawia, że można bez 
żadnych obaw odwiedzić malowni-
cze miejsca także i zimą.

Pełny opis sprzętu oraz  
regulamin na www.brenna.org.
pl, sprzęt mozna wypożyczyć 
w godzinach otwarcia lodowi-
ska (pn - pt.: 10.00-19.00, sb - nd.: 
10.00-20.00). Jednakże w przy-
padku nart biegowych, turowych 
oraz rakiet zachęcamy do uzgod-
nień telefonicznie pod. nr. tel. 
539 931 213. 

  Krzysztof Gawlas
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GOPR
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43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 38b, tel. 33 8570073
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