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„W drodze na Górkę” 
str. 19

Drodzy Czytelnicy Wieści

Niech zbliżające się Święta Wielkanocne, 
które budzą w naszych sercach 
nadzieję na lepszą przyszłość,

napełnią Was wiosennym nastrojem, 
zdrowiem i radością.

Życzymy, aby czas spędzony przy świątecznym stole
obfitował w życzliwość, skłaniał do refleksji nad codziennością 

i dodawał sił do pokonywania wszelkiej trudności.

      Redakcja  

„Pobiegli we Fleurbaix” 
str. 25
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Szanowni Mieszkańcy Brennej i Górek
Miesiąc kwiecień jest kolejnym 

miesiącem, w którym możemy się 
spotkać. Cieszę się, że wydanie tej 
edycji gazetki trafia do Państwa do-
mów bezpośrednio przed świętami 
Zmartwychwstania Pańskiego. Wy-
jątkowy to okres, w którym pomimo 
wielu obowiązków znajdujemy czas 
na refleksję i duchowe przygotowa-
nie do właściwego przeżycia tego 
największego święta. Pragniemy 
napełniać się radością i cieszyć się 
owocami postanowień wielkopost-
nych. Podczas pisania mojego wstę-
pu towarzyszą mi za oknem krople 
deszczu, nieśmiało pukając w szybę, 
chcąc przypomnieć, że „Kwiecień co 
deszczem rosi, wiele owoców przy-
nosi”. Przyroda, jak widać na dobre 
wybudziła się z zimowego snu. Co-
raz cieplejsze promienie wiosenne-
go słońca poprawiają nasze samo-
poczucie i skutecznie zapraszają 
do ogródków a rolników na pola do 
prac siewnych. 

Na terenie naszej gminy również 
zaczęliśmy pozimowe sprzątanie  
i wiosenne porządki. Mocno ucier-
piała nawierzchnia na naszych dro-
gach, zniszczona przez długotrwałe 
przymrozki. Dobrze, że udało się 
wyłonić w przetargu firmę, która 
od początku kwietnia rozpoczęła 
naprawianie zniszczonego asfaltu. 
Liczymy, że korzystając ze swojego 
doświadczenia i znajomości terenu 
sprawnie wykona swoje zlecenie. 

Drodzy Czytelnicy, początek 
kwietnia był okazją do osobistego 
spotkania się z Państwem podczas 
spotkań wiejskich. Bardzo cenię so-
bie Waszą obecność i pragnę przy 
tej okazji serdecznie podziękować 
za to, że tak licznie odpowiedzieli-
ście na moje zaproszenie. Spotkania 
z mieszkańcami są dla mnie zarów-
no dużym przeżyciem, jak i też cen-
ną okazją do wysłuchania wszyst-
kich uwag, spostrzeżeń i sugestii. 
Dziękuję za merytoryczną dyskusję 
i podjęcie niejednokrotnie trudnych 
spraw, które mogliśmy wspólnie 
omówić. Tylko drogą dialogu, do-
brej woli i pełnego zaangażowania 
możemy skutecznie kształtować kie-
runki rozwoju naszej gminy.

Informacje/WydarzeniaInformacje/Wydarzenia

 Podczas ostatniego spotkania 
wspomniałem Państwu o rozpo-
czętym procesie wprowadzania na 
terenie naszej gminy reformy oświa-
ty, której wdrażanie realizujemy 
zgodnie z przyjętym harmonogra-
mem. Obecnie jesteśmy po etapie 
regulacji prawnych, wynikających 
z kwestii podjętych przez Radę 
Gminy stosownych uchwał. Wspo-
mniałem wyżej o woli współpracy 
i dialogu, a przywołuję tę kwestię 
teraz, ponieważ pragnę podkreślić 
bardzo dojrzałą postawę rodziców 
dzieci, uczęszczających obecnie do 
klas trzecich i szóstych. Drodzy Ro-
dzice, Wasza postawa, zaangażowa-
nie i chęć współpracy z dyrektorami 
odpowiednich szkół podstawowych 
sprawiły, że mogę jako wójt zakomu-
nikować wszystkim mieszkańcom 
naszej gminy, że udało się sprostać 
wszystkim trudnością, w sposób 
możliwie najlepszy przygotować  
i realizować procedury zmierzające 
do zakończenia obecnego i rozpo-
częcia kolejnego roku szkolnego. 
Pozwólcie, że wspólnie z radnymi  
i pracownikami urzędu złożę wyra-
zy podziękowania za Wasze zaan-
gażowanie i cenną pomoc. Pragnę 
również przy tej okazji wspomnieć, 
że dzięki tak przygotowanej poli-
tyce oświatowej, którą dla naszej 
gminy wypracowaliśmy wspólnie  
z dyrektorami szkół, w kolejnym 
roku szkolnym wszyscy obecnie pra-
cujący nauczyciele nie utracą swoje-
go zatrudnienia. 

Kolejna sprawa, na którą pragnę 
Państwu zwrócić uwagę, to temat 
Obwieszczenia o wyłożeniu do pu-
blicznego wglądu projektu Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego gminy 
Brenna w zakresie wprowadzonych 
zmian. Jesteśmy na końcowym eta-
pie prac, zmierzających do zakoń-
czenia procedury ukończenia tak 
oczekiwanego dokumentu, jakim 
jest wspomniane Studium. Więcej 
szczegółów znajdziecie Państwo 
na naszej stronie internetowej. Na 
koniec naszego spotkania pozwól-
cie, że zostawię trochę miejsca, aby 
wspólnie z Panem Przewodniczą-
cym Rady złożyć wszystkim serdecz-
ne życzenia świąteczne.   

 Wójt Gminy Brenna
 Jerzy Pilch

Żeby Wielkanoc w tym roku, 
przyszła z sukcesem u boku.

Aby żyło się Wam zdrowo, 
prywatnie i zawodowo. 

Wielu, wielu chwil radosnych 
i cudownej, ciepłej wiosny 

życzą

Wójt Gminy Brenna
Jerzy Pilch

Przewodniczący Rady Gminy
Marcin Janasik
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Spotkania Wójta z mieszkańcami
W dniach od 3 do 5 kwiet-

nia 2017 roku odbyły się spotka-
nia Wójta z mieszkańcami gminy.  
W pierwszym dniu mieszkańcy 
Brennej Leśnicy podzielili się z Wój-
tem swoimi przemyśleniami, pro-
blemami i wnioskami dotyczącymi 
tego przysiółka. Zwrócono uwagę 
na konieczność dalszej rozbudowy 
wodociągu w tym terenie w związ-
ku ze skażeniem wody w studniach 
oraz możliwością wystąpienia suszy. 
Mieszkańcy wyrazili również swoje 
obawy związane ze stanem progów 
oraz murów oporowych przy rzece 
Leśnica. Omówiono budowy przy-
domowych oczyszczalni ścieków  
i systemu gospodarki odpadami 
komunalnymi. Jednakże podstawo-
wym tematem nurtującym miesz-

kańców był stan dróg gminnych  
i powiatowych, brak chodników 
przy głównej drodze powiatowej ul. 
Leśnica. Przedstawiona była rów-
nież propozycja wykonania połą-
czenia drogowego z Wisłą. 

W trakcie drugiego spotkania, 
które odbyło się w budynku Urzę-
du Gminy poruszone zostały tema-
ty związane z rozbudową sieci ka-
nalizacyjnej w rejonie Kormanów, 
budową oświetlenia przy głównej 
drodze na odcinku od Spalonej do 
budynku gimnazjum i na ul. Jatny 
oraz przejścia dla pieszych w rejo-
nie sklepu Wiarus. Jednak dominu-
jącym tematem, budzącym wiele 
emocji okazał się temat związany 
z planami powstania Centrum Ak-
tywnego Wypoczynku w ramach 

Beskidzkiego Centrum Narciarstwa. 
Ostatnie spotkanie odbyło się  

w Górkach. Poruszono tutaj tematy 
związane z oświetleniem, rowami, 
odbiorem odpadów budowlanych. 
Podobnie jak w Brennej Leśnicy naj-
więcej uwagi poświęcono drogom 
zarówno gminnym, jak i powiato-
wym. Zwrócono uwagę na koniecz-
ność modernizacji głównej drogi 
powiatowej na całej długości wraz 
z modernizacją chodników. W za-
kresie dróg gminnych mieszkańcy 
zgłaszali konieczność modernizacji 
między innymi ul. Olszyna, Kretow-
skie, Skoczowskiej, Stary Dwór. 

 
  UG Brenna
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Setny numer „Wieści”

Uruchomienie WebPOS Paybynet 
w Urzędzie Gminy Brenna

Właśnie trafił w Państwa ręce 
setny numer „Wieści znad Brenni-
cy”. Jest więc okazja, aby krótko 
przypomnieć historię naszej gmin-
nej gazety.

Pomysłodawcą „Wieści” był ów-
czesny wójt Pan Tadeusz Mendrek. 
Pierwszy tzw. specjalny numer ga-
zety ukazał się w maju 1991 roku  
z okazji dwusetnej rocznicy uchwa-
lenia Konstytucji 3 Maja. Pierwszy 
oficjalny egzemplarz pojawił się  
w czerwcu. Redaktorem naczelnym 
została Pani Bogumiła Bittner-Bur-
kot, a wraz z nią artykuły przygoto-
wywali: Pan Tadeusz Mendrek, Pani 
Alicja Pohl-Greń, Pani Ewa Żagan, 
Pan Jan Skrond oraz Pan Stanisław 

Strach. Gazeta pełniła funkcję infor-
matora gminnego i aż do roku 1996 
drukowano ją w miarę regularnie. 
Po dwuletniej przerwie, tj. w 1998 
wznowiono druk, a redaktorem zo-
stał Pan Stanisław Polaczek, który 
pełnił tę funkcję przez kolejnych 
sześć lat (z mat. arch. wynika rów-
nież, że w 2003 roku funkcję red. 
objął także Pan Grzegorz Haratyk). 
W roku 2006 odpowiedzialność za 
gazetę przejął Pan Mieczysław Gę-
buś. 

Od roku 2007 „Wieści” uzyskały 
nowe oznaczenia, znów zaczynając 
od numeru pierwszego. Kolejno re-
daktorami zostali: Paweł Seligman, 
Estera Brudny, Szczepan Spis, Anna 

Musioł, Sonia Gawlas, Dorota Greń. 
W naszej gazecie, którą tworzy-

cie również Wy Drodzy Mieszkańcy, 
staramy się zawierać najważniejsze 
informacje dotyczące gminy. Je-
żeli macie Państwo jakieś sugestie 
dotyczące tematów podejmowa-
nych na jej łamach bardzo prosimy  
o skontaktowanie się z redakcją. 
Wasze pomysły są zawsze mile wi-
dziane.  

/Informacje przedstawione  
w artykule powstały na podsta-
wie archiwalnych numerów „Wieści 
znad Brennicy”. Bardzo przeprasza-
my za ewentualne błędy, bądź po-
minięcia osób./

       Sonia Gawlas

W 2016 roku Urząd Gminy na-
wiązał współpracę z Krajową Izbą 
Rozliczeniową S.A. (KIR), której 
efektem jest możliwość płacenia  
w kasie Urzędu kartą płatniczą lub 
telefonem przy użyciu termina-
la POS bez ponoszenia jakichkol-
wiek kosztów po stronie Urzędu 
czy klienta (brak prowizji od wpła-
canych kwot, opłaty za terminal 
płatniczy). W ramach dalszej współ-
pracy KIR udostępnia możliwość 
dokonywania płatności w trybie 
on-line w miejscu, w którym składa 

się wniosek bez konieczności opła-
cania go w kasie. Urzędnik, który 
będzie przyjmował od klienta wnio-
sek podlegający opłacie, po zalogo-
waniu się do systemu wpisze kwotę 
opłaty administracyjnej i zatwier-
dzi płatność, a klient potwierdzi 
tą transakcję przy użyciu aplikacji 
zainstalowanej na swoim smart-
fonie. Dzięki takiemu rozwiązaniu  
i natychmiastowemu potwierdze-
niu dokonanej płatności, czas re-
alizacji złożonego wniosku ulegnie 
skróceniu.

Na razie z powyższej oferty będą 
mogli skorzystać klienci Urzędu, 
którzy posiadają konto w Banku 
Pekao S.A. lub PKO Bank Polski i za-
instalowali na swoich smartfonach 
darmowe aplikacje PeoPay lub IKO. 

Biura, w których będzie można 
realizować usługę Paybynet będą 
oznaczone specjalnymi materiałami 
informującymi, które będą zawiera-
ły instrukcję postępowania w takich 
przypadkach.

  UG Brenna
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Odbiór odpadów wielkogabarytowych
Odbiór odpadów wielkogabary-

towych wraz ze zużytym sprzętem 
elektrycznym i elektronicznym od-
bywać się będzie rejonami, bezpo-
średnio sprzed nieruchomości lub 
z wyodrębnionego, urządzonego 
przez właściciela nieruchomości 
miejsca w rejonie bramy lub furtki 
wejściowej, z placyku gospodarcze-
go, altanki śmieciowej dostępnych 
dla jednostki wywozowej.

Uwaga: Do odpadów wielkoga-
barytowych nie należą wszelkiego 
rodzaju części budowlane i odpa-
dy remontowe takie jak na przy-
kład: okna, urządzenia sanitarne, 
styropiany, papa. Odbiór odpadów 
wielkogabarytowych należy zlecać 
odrębnie firmie wywozowej jako 
usługę dodatkową (opłata za od-
biór odpadów komunalnych, w tym 
wielkogabarytowych nie obejmuje 
odbioru odpadów remontowo-bu-
dowlanych) lub też można oddać 
do gminnego punktu selektywnej 
zbiórki odpadów komunalnych na 
zasadach określonych w regulami-
nie. Ponadto do odpadów wielko-
gabarytowych nie zaliczają się od-
pady ogrodowe jak również części 
samochodowe, motorowery.

Odbiór odpadów wielkogaba-
rytowych od mieszkańców Gminy 
Brenna wraz ze zużytym sprzętem 
elektrycznym i elektronicznym od-
będzie się zgodnie z poniższym 
harmonogramem:

Rejon 1: BRENNA CENTRUM 
- 19 kwietnia

Ulice: Chrobaczy, Stroma, Partyzan-
tów, Zielona, Pasieki, Huta, Ks. Ju-
roszka, Jastrzębiec, Wyzwolenia (od 
kościoła do hali sportowej), Sporto-
wa, Malinowa.

Rejon 2: BRENNA WĘGIERSKI  
I CZĘŚĆ BUKOWEJ – 19 kwietnia

Ulice: Węgierski, Pościenny, M. Ka-
wik, Skałka, Lachy Dolne, Borek, 
Lachy Górne, Spokojna, Nostrożny, 
Objazdowa, Armii Krajowej, Osie-
dlowa, Świerkowa, Bukowa (od Wę-
gierskiego do restauracji pod Kota-
rzem).

Rejon 3: BRENNA BUKOWA  
I HOŁCYNA – 20 kwietnia

Ulice: Klimorówka, Szkolna, Polna, 
Jaworowa, Jawornik, Bukowa (od 
restauracji pod Kotarzem do cmen-
tarza), Hołcyna, Kotarz.

Rejon 4: BRENNA LEŚNICA 
– 21 kwietnia

Ulice: Leśnica, Trowniki, Dębowa, 
Krzywonek, Hetnołka, Świniorka, 
Pilarzy, Ogrodowa, Sucha, Kaszta-
nowa, Lipowa, R. Hellera, Nowociny, 
Na Kępkę, Klonowa, Pasternik, Or-
łowa, Horzelica, Stawy, Stawieńce, 
Grabowa, StaryGroń, Tłoczki, Malin-
ka, Kobyla, Josieniczy.

Rejon 5: BRENNA PINKAS DO 
SKRZYŻOWANIE (ZA BRENNICĄ), 
OD GIMNAZJUM DO SPALONEJ  

- 22 kwietnia
Ulice: Leśników, Wiązowa, Dr Kisia-
ły, Kormany, Topolowa, Drożyska, 
Łączka Głębiec, Ziołowa, Cisowa, 
Brzegowa, Brzozowa, Wierzbowa, 
Górecka (do baru Spalona), Buczy-
na, Śniegociny, Miodowa, Liszki.

Rejon 6: BRENNA SKRZYŻOWA-
NIE – GÓRKI M. – GÓRKI W.  

(ZA BRENNICĄ) - 24 kwietnia
Brenna, ulice: Barujec, Rolnicza, 
Żory, Stara Droga. Górki M., uli-
ce: Stara Droga, Cienista Górki W., 
ulice: Wesoła, Olszyna, L. Żagana, 
Topolowa, Żurówka, Turystyczna, 
Myśliwska, Wilcza, Łamana, Kretow-
skie, Okrężna, Nad Wodospadem, 
Leśna Kamionka, Skośna, Pod Ze-
brzydkę, Potok, Rocha, Kmicica, Za-
głoby, Przełom, Jasna, Szczęśliwa, 
Długa, Działowa, Radosna, Skrzyp-
ka.

Rejon 7: BRENNA – GÓRKI MAŁE  
- 25 kwietnia

Brenna, ulice: Snowaniec, Łęgowa, 
Wiejska, Wrzosowa, Zielone Wzgó-
rza, Żarnowiec, Lipowska, Górecka 
(od baru Spalona do Brenna Skrzy-
żowanie). Górki M., ulice: Lipowska, 
Wichrowe Wzgórza, Do Warszawy, 
Lipowski Groń, Łączka, Lekarska, 

Elektryków, Chłopska, Łęgowa, 
Zamilerze, Mleczna, Nowociny, 
Wusionka, Stawki, Klubowa, Ulicz-
ka, Kowalska, Objazdowa, Krótka, 
Rzeczna, Breńska, Wałowa.

Rejon 8: GÓRKI WIELKIE – BUCZE, 
SZPOTAWICE - 26 kwietnia

Ulice: Bielska, Szkolna, Szpota-
wicka, W. Krząszcza, Czereśniowa, 
Wiśniowa, Podgórka, Pogodna, Ja-
błoniowa, Kosów, Brzoskwiniowa, 
Morelowa, Sowia, Bociania, Sło-
wicza, Jastrzębia, Stroma, Żura-
wia, Krucza, Jaskółcza, Drozdów, 
Zacisze, Grodziecka, Jarzębinowa, 
Cisowa, Leszczynowa, Grabowa, 
Wierzbowa, Olchowa, Kasztano-
wa, Akacjowa, Jaworowa, Bukowa, 
Wiązowa, Solarska, Jesionowa, Klo-
nowa, Modrzewiowa, Lipowa, So-
snowa, Jodłowa, Świerkowa, Dzie-
lowy, Brzozowa, Dębowa, Do Raju, 
Osiedlowa, Harcerska, Ogrodowa, 
Bucze, Spacerowa, Na Wzgórzu, Wi-
dokowa, Miodowa. 

Rejon 9: GÓRKI WIELKIE – ZALE-
SIE – NOWY ŚWIAT  - 27 kwietnia

Ulice: Kowalska, Sadowa, Owoco-
wa, Furmańska, Kwiatowa, Wiejska, 
Zalesie, Miła, Dobra, Sucha, F. Żert-
ki, Wspólna, Nowy Świat, Malinowa, 
Graniczna, Agrestowa, Azaliowa, 
Porzeczkowa, Słoneczna, Różana, 
Kalinowa, Majowa, Jaśminowa, Sto-
larska, Boczna, Spokojna, Z. Kossak 
(do mostu), Tartaczna, Czarny Las, 
Nierodzimska, Za Wisłą.

Rejon 10: GÓRKI SOJKA – BREN-
NA CENTRUM – DOLINA JATNEGO  

- 28 kwietnia
Górki W., ulice: Sportowa, Kręta, 
Ładna, Okopowa, Wodociągowa, 
Zielona, Z. Kossak (od mostu), Mi-
czów, Spółdzielcza, Wiosenna, Po-
przeczna, A. Kamińskiego, Rzemieśl-
nicza, Franciszkańska, Skoczowska, 
Sojka, Stary Dwór. Brenna, ulice: 
Wyzwolenia (od hali sportowej do 
Gimnazjum), Szewczyka, Marków-
ka, J. Madzi, Jatny, Słoneczna, Ga-
zowników, Modrzewiowa, Leśna.
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Termomodernizacja budynku 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Brennej

Wójt Gminy Brenna informuje, że 
w kwietniu 2017 r. planowane jest 
przeprowadzenie postępowania  
o udzielenie zamówienia publicz-
nego w trybie przetargu nieogra-
niczonego na wykonanie inwestycji 
pn. „Termomodernizacja budynku 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Bren-
nej z wykorzystaniem odnawial-
nych źródeł energii”. Przedmiotem 
inwestycji jest termomodernizacja 
budynku Szkoły Podstawowej nr 2 
im. S. Żeromskiego, zlokalizowanej 
w Brennej przy ulicy Bukowa 45,  
z wykorzystaniem odnawialnych 
źródeł energii. Zamówienie obej-
muje również wykonanie robót re-
montowych w budynku.

Zakres rzeczowy będzie obej-
mował:
- wzmocnienie istniejącej więźby da-
chowej pod panele fotowoltaiczne,

- wymianę pokrycia dachowego 
pod panele fotowoltaiczne,
- częściową wymianę stolarki ze-
wnętrznej, 
- docieplenie ścian poniżej terenu,
- docieplenie cokołu ponad terenem,
- wykonanie przebudowy schodów 
wejściowych głównych oraz bocz-
nych,
- docieplenie stropodachu nieużyt-
kowego,
- modernizację instalacji c. o. wraz  
z wymianą grzejników oraz instala-
cji,
- modernizację instalacji c. o. sali 
gimnastycznej,
- modernizację kotłowni gazowej,
- wykonanie  instalacji fotowolta-
icznej i pompy ciepła (powietrze–
woda) wspomagających układ   c.o. 
i c. w. u.,
- uruchomienie nowopowstałej in-

stalacji c.o. i c.w.u. oraz instalacji fo-
towoltaicznej i pompy ciepła wraz  
z dostawą i instalacją zestawu kom-
puterowego z oprogramowaniem 
obsługującym i monitorującym pra-
cę instalacji,
- zamurowanie wnęk zagrzejniko-
wych oraz bruzd i otworów po prze-
kuciach,
- wykonanie robót malarskich po 
wymianie instalacji c.o.,
- remont pokrycia dachowego bu-
dynku szkoły wraz z wymianą ry-
nien i rur spustowych oraz obróbek 
blacharskich. 

Przewidywany termin zakoń-
czenia prac budowlanych ustalo-
no do końca września 2017 r.

  UG Brenna

Remonty cząstkowe na terenie gminy Brenna
W dniu 28 marca br. został roz-

strzygnięty przetarg nieograniczo-
ny na „Remonty cząstkowe dróg 
gminnych na terenie Gminy Brenna 
w 2017 r”. Do realizacji zamówienia 
wybrany został wykonawca - firma 

„DRO-MOST” Marek Kunz z siedzi-
bą w Brennej przy ul. Góreckiej 
56, która spełniła wszystkie warun-
ki udziału w postępowaniu i przed-
stawiła najkorzystniejszą ofertę  
z punktu widzenia kryteriów oceny 

ofert określonych SIWZ. W ślad za 
tym 4 kwietnia 2017 r. została pod-
pisana umowa na realizację ww. za-
mówienia, na kwotę 273.427,67 zł 
brutto. 

Rozpoczęcie robót nastąpi nie-
zwłocznie po ustaleniu kolejności 
i technologii remontów w poszcze-
gólnych dzielnicach Gminy Bren-
na. Z zaznaczeniem, że w terminie  
do 30.06.2017 r.  zostaną wykona-
ne remonty cząstkowe dotyczące 
uszkodzeń nawierzchni dróg gmin-
nych wywołane skutkami okresu 
zimowego, zaś do 31.12.2017 r. 
wykonywane będą niezbędne re-
monty cząstkowe dróg gminnych, 
które powstaną w II półroczu 2017 r. 

  UG Brenna
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Wykonanie zabezpieczenia dwóch 
otworów Jaskini Wiślańskiej

Zarząd Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Katowicach, w dniu 
17 marca 2017 r. podjął decyzję  
w sprawie udzielenia Gminie 
Brenna dofinansowania w kwocie  
do 14.268,00 zł, w formie dotacji na 
realizację zadania pn.: „Wykonanie 
zabezpieczenia dwóch otworów Ja-
skini Wiślańskiej”.

W ramach inwestycji przewidu-
je się wykonanie zamknięć wejść  
do jaskini za pomocą stalowych 
krat, które będą chronić krasową 
jaskinię, a także zapewnią bezpie-
czeństwo hibernującym nietope-
rzom przed niepowołanymi osoba-
mi. 

Jaskinia Wiślańska odkryta 
została w 2003 roku - jest jedną  

z największych jaskiń w Karpatach  
i jednym z największych zimowisk 
nietoperzy w Beskidzie Śląskim. 
Z uwagi na walory przyrodnicze  
w 2015 roku, obiektowi nadano sta-
tus stanowiska dokumentacyjnego 
„Jaskinia Wiślańska”. Opisywany 
obiekt jest największą jaskinią nie-
krasową na terenie Polski, a być 
może również na terenie Europy 
Środkowej.  

Zakończenie inwestycji planuje 
się na III kwartał 2017 r.

  UG Brenna

Siłownia zewnętrzna w Centrum Brennej
W Parku Turystyki w Brennej 

Centrum już niedługo powstanie 
atrakcja, z której najbardziej zado-
wolone będą zapewne osoby lubią-
ce aktywnie spędzać czas. Wszystko 
za sprawą dofinansowania otrzy-
manego w związku z realizacją 
projektu: „Sport łączy pokolenia” 
współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwo-
ju Regionalnego – Program Inter-
reg V-A Republika Czeska-Polska 
w ramach Funduszu Mikroprojek-
tów Euroregionu Śląsk Cieszyński - 
Těšínské Slezsko i budżetu państwa 
RP. 

Realizacja projektu ma na celu 
intensyfikację współpracy Gmin 
Brenna i Bystrzyca poprzez wdroże-
nie wspólnych działań o charakterze 
sportowo-rekreacyjnym, wspólne 
promowanie aktywności fizycznej 
i idei sportu wśród mieszkańców 
gmin partnerskich oraz rozwijanie 
bazy sportowej obu samorządów.

Obecnie Gmina Brenna prowa-
dzi postępowanie konkursowe na 
wykonanie inwestycji pn. „Budowa 
obiektów małej architektury (siłow-

nia zewnętrzna wraz z urządzenia-
mi rekreacyjnymi) w Parku Turystyki 
w Brennej Centrum przy ul. Malino-
wej”. 

Zamówienie będzie obejmowa-
ło budowę zwartego zespołu urzą-
dzeń rekreacyjnych na obszarze  
o wymiarach ok. 20,0x23,0m. 
Obiekty małej architektury realizo-
wane będą na trawiastym kwartale 
w Parku Turystyki w Brennej.

Zakres rzeczowy obejmuje mię-
dzy innymi dostawę i montaż pię-
ciu podwójnych urządzeń siłowni 
zewnętrznej na pylonie (biegacz-
orbitrek, wyciskanie-ściąganie, 
drabinka-podciąg, prasa nożna-
wioślarz oraz talia-wahadło), jednej 
huśtawki sześciokątnej, jednego 
centrum aktywności oraz wyko-
nanie nawierzchni bezpiecznego 
upadku w postaci płyt gumowych 
o powierzchni 55 m2 z obrzeżem 
betonowym, wykonanie nawierzch-
ni bezpiecznego upadku w postaci 
mat przerostowych o powierzchni 
70 m2.

Równolegle do prac prowa-
dzonych w Brennej, w naszej part-

nerskiej gminie, powstanie Senior 
Petanque Park czyli boisko do gry  
w Petanque (gra w bule, gra w kule 
– tradycyjna francuska gra towarzy-
ska z elementami zręcznościowymi) 
wraz z zagospodarowaniem terenu.

W ramach działań projektowych 
w obu miejscowościach partner-
skich zaplanowano również impre-
zy. Uczestniczyć w nich będą, jak 
nazwa projektu wskazuje, przed-
stawiciele różnych pokoleń czy-
li: dzieci, młodzież, rodzice oraz 
dziadkowie zarówno z gminy Bren-
na, jak i Bystrzycy. Pierwsza impre-
za odbędzie się 27 kwietnia 2017 r.  
u naszych sąsiadów. Podczas wyda-
rzenia nastąpi uroczyste otwarcie 
Senior Pentanque Parku i zostaną 
rozegrane zawody w tą grę. Drugą 
imprezę p.n. „Dzień Czeski” zapla-
nowano 3 maja w Parku Turystyki w 
Brennej. W programie przewidzia-
no otwarcie nowo powstałej strefy 
sportowo-rekreacyjnej, wspólną 
rozgrzewkę na siłowni, gry i zabawy 
zręcznościowe, konkursy sprawno-
ściowe oraz występy kapel polskich 
i czeskich.   

Sonia Gawlas
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„Aktywny powiat cieszyński – 
program aktywizacji społeczno – zawodowej  

w obszarze pomocy społecznej”
Mija kolejny miesiąc, w którym 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Brennej w partnerstwie z Po-
wiatowym Centrum Pomocy Rodzi-
nie w Cieszynie oraz pozostałymi 
gminami powiatu cieszyńskiego, 
realizuje Projekt  pozakonkurso-
wy pn. „Aktywny powiat cieszyński 
– program aktywizacji społeczno 
– zawodowej w obszarze pomocy 
społecznej”. Projekt jest współfi-
nansowany przez Unię Europejską 
ze środków Europejskiego Fundu-
szu Społecznego  Priorytet IX,  Dzia-
łanie 9.1, Poddziałanie 9.1.6.

Podobnie jak w roku ubiegłym 
tegoroczny projekt skierowany jest 
do:

- osób lub rodzin zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem spo-
łecznym,

- osób z orzeczonym stopniem 
niepełnosprawności.

Ponadto zainteresowane oso-
by muszą być mieszkańcami gmi-
ny Brenna, korzystać ze świadczeń 
pomocy społecznej oraz nie korzy-

stać z tego samego typu wsparcia 
w innych Działaniach i Priorytetach 
współfinansowanych przez Unię 
Europejską.

W styczniu i lutym br. trwała 
akcja rekrutacyjna, zgłosiło się 36 
osób, z których do udziału w Pro-
jekcie zostało zakwalifikowanych 
27 osób. Wszystkie zakwalifikowane 
osoby uczestniczyły w warsztatach 
prowadzonych przez psychologa 
oraz doradcę zawodowego, którzy 
każdemu uczestnikowi określili in-
dywidualną ścieżkę reintegracji. 
Następny etap realizacji Projektu 
to szkolenia miękkie, których wy-
konawcą jest Centrum Inicjowania 
Zmian Dominika Borowska-Stasica 
z siedzibą w Bielsku-Białej.  Cykl 
szkoleń obejmuje cztery bloki te-
matyczne z następującego zakresu:

1) Budowanie pewności siebie  
w relacjach interpersonalnych.

2) Kształtowanie zachowań aser-
tywnych.

3) Radzenie sobie ze stresem  
i sytuacjami trudnymi.

4) Motywacja i skuteczna reali-
zacja celów.

Po zakończeniu szkoleń mięk-
kich planowana jest realizacja 
innych form wsparcia, takich jak:

- prawo jazdy kategorii B,
- indywidualne wsparcie psy-

chologa,
- grupowe warsztaty z doradz-

twa zawodowego,
- warsztaty z zakresu obsługi 

komputera. 
Na wszystkich zajęciach uczest-

nicy Projektu otrzymują wsparcie 
w formie cateringu, który zapew-
nia im Firma Handlowo-Usługowo-
Gastronomiczna Sikora Krzysztof  
z Brennej.  

Szczegółowych informacji doty-
czących realizacji Projektu udziela-
ją pracownicy socjalni w siedzibie 
Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Brennej, ul. Leśnica 8, po-
kój nr. 10, numer telefonu 33 8536 
459 wew. 110 -114. 

  Animator projektu

Reklama w miesięczniku „Wieści znad Brennicy”

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

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

+ 200zł za kolor bez względu na wymiar reklamy

10gr/szt. netto – wkładki, ulotki do gazetyRE
KL
AM

A
RE
KL
AM

A
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Ekstremalna Droga Krzyżowa
W tym bardzo ważnym dla chrze-

ścijan czasie - w Wielkim Poście,  
po raz pierwszy w naszej gminie 
zorganizowana została Ekstremalna 
Droga Krzyżowa. Organizacji tego 
niezwykłego wydarzenia podjął 
się wikariusz parafii p.w. Św. Jana 
Chrzciciela w Brennej – ksiądz Mi-
chał Gajzler. 

Ekstremalna Droga Krzyżowa 
odbyła się po raz pierwszy w 2009 
roku. To ogólnopolska akcja, w któ-
rej wziąć mogą udział wszystkie pa-
rafie w kraju. Ustalany jest jeden ter-
min Drogi Krzyżowej, co nie znaczy, 
że wszyscy muszą się do niego do-
stosować. Pomysłodawcą wydarze-
nia jest ksiądz Jacek Stryczek - lider 

społeczny; prezes Stowarzyszenia 
Wiosna, inspirator wielu wartościo-
wych działań prowadzonych przez 
tę organizację, takich jak Szlachet-
na Paczka; duszpasterz studentów, 
wolontariuszy i ludzi biznesu w Kra-
kowie; znany z nowatorskich, mul-
timedialnych kazań oraz ulicznych 
happeningów - m.in. happeningu 
z konfesjonałem, wystawionym 
przed Galerią Krakowską. 

Ekstremalna Droga Krzyżowa 
to wyzwanie dla tych, którzy nie 
boją się swoich słabości. Polega 
na przejściu wieczorem bądź nocą 
wyznaczonej trasy w ciszy i samot-
ności. Całej wędrówce towarzyszą 
rozważania Drogi Krzyżowej. W EDK 

chodzi o zmierzenie się z ekstremal-
nym wysiłkiem, by zapoczątkować 
w sobie zmianę. Uczestnictwo ma 
charakter dobrowolnej praktyki re-
ligijnej. Biorąc w niej udział, robisz 
to na własną odpowiedzialność. 
Nie da się uniknąć pytań: Czy to na 
pewno dla mnie? Czy dam radę? 
Właściwie to po co iść? EDK to wy-
zwanie – podjąć je czy nie? Każdy 
decyduje sam.

W czasie EDK, od pierwszej do 
ostatniej stacji, obowiązuje reguła 
milczenia. Pozwala ona uczestni-
kom na głębsze przeżywanie Miste-
rium Drogi Krzyżowej. Wyjątkiem 
zasady jest ewentualne wspólne 
odczytywanie rozważań poszcze-
gólnych stacji.  

Tylko w 2016 roku wydarzenie 
przyciągnęło 26 tys. uczestników, 
którzy pokonali 177 tras w Pol-
sce i 11 zagranicą. Uczestnicy EDK 
znaleźli się nawet na Antarktydzie! 
Tegoroczne ogólnopolskie zapi-
sy na EDK ruszyły 1 marca za po-
średnictwem strony www.edk.org.
pl. Dostępnych jest już 427 tras  
w 241 rejonach w Polsce i zagra-
nicą, ale wciąż dopisywane są ko-
lejne. W tegorocznej EDK weźmie 
udział nawet 80 tys. osób, które 
pokonają 450 tras w 250 miastach 
na terenie 11 państw. Termin głów-
nej drogi krzyżowej zaplanowano  
na 7 kwietnia.

Brenneńska Ekstremalna Droga 
Krzyżowa wyruszyła 31 marca o go-
dzinie 17:50 spod kościoła parafial-
nego w Brennej Centrum. Na starcie 
pojawiło się prawie 200 uczestni-
ków, niektórzy z przyczepionym do 
plecaka krzyżem, symbolizującym 
intencje, które ze sobą zabrali. Tra-
sa prowadziła w kierunku Starego 
Gronia, dalej na Grabową, Kotarz  
i szlakiem przez Hołcynę w kierun-
ku kościoła. W sumie ponad 15 kilo-
metrów do przejścia po wcale nieła-
twym terenie.      

 Sonia Gawlas 
 (info: www.edk.org.pl)

 fot. Magdalena Urbaś
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O Breńskiej EDK rozmawia-
my z organizatorem – księdzem  
wikariuszem Michałem Gajzlerem. 

Sonia Gawlas: Skąd wziął się 
pomysł zorganizowania w naszej 
parafii EDK?

Michał Gajzler: Od dwóch lat 
uczestniczę w EDK, stąd postano-
wiłem, że dlaczego nie podjąć się 
tego dzieła u nas w parafii. Podczas 
wizyty duszpasterskiej, rozmawia-
jąc z ludźmi opowiadałem o EDK. 
Usłyszałem wiele pozytywnych 
słów, pojawiły się chęci pomocy  
w organizacji, dlatego nie wyobra-
żałem sobie, aby nie podjąć próby 
organizacji. Później już tylko trzeba 
było zacząć działać.

S.G.: Jaka jest intencja EDK? 
M.G.: Nie ma głównej intencji, 

„zabieramy” ze sobą te nasze wła-
sne, które nosimy w sercach, w któ-
rych chcemy ofiarować swój udział 
w drodze krzyżowej. „Zabieramy” 
również własny krzyż.

S.G.: W ilu EDK ksiądz uczest-
niczył. Która z nich była najtrud-
niejsza?

M.G.: Oprócz naszej Brenneń-
skiej EDK, byłem jeszcze na dwóch. 
Pierwsza z nich, w 2015 roku, była 
najtrudniejsza. Myślałem sobie, że 
skoro chodzę regularnie po górach, 
kondycja nie jest zła, to co to dla 
mnie przejść 42 kilometry. Ale my-
liłem się. To naprawdę było ekstre-
malne odczuwanie bólu i każdego 
kroku. Mimo trudu i zmęczenia czu-
łem wtedy niesamowitą radość po 
dotarciu do Kalwarii. Pamiętam, że 

jak wszedłem do kaplicy, to po pro-
stu się rozpłakałem ze wzruszenia 
i emocji. Odarty ze swojej pychy, 
doświadczyłem przede wszystkim 
bliskości Boga.

S.G.: Czy spodziewał się ksiądz 
aż tylu uczestników? 

M.G.: Nie spodziewałem się aż 
tylu. Wraz z organizatorami mówi-
liśmy, że jeżeli zgłosi się 100 osób, 
to będzie wielka radość. W rzeczy-
wistości było 190 samych uczest-
ników, dodając do tego Maltańską 
Służbę Medyczną, pomocników na 
quadach i GOPR, to wychodzi po-
nad 200 osób. Szczerze, w tym miej-
scu chcę każdemu podziękować za 
obecność, uczestnictwo, odwagę! 
Wielki szacunek dla każdego kto 
poszedł na naszą EDK!

S.G.: Uczestnicy w jakim wieku 
stanowili największa grupę?  

M.G.: Uczestnicy byli w różnym 
wieku, ale większość stanowili lu-
dzie młodzi i w sile wieku.

S.G.: Należy ksiądz do Mal-
tańskiej Służby Medycznej, która 
zabezpieczała trasę. Proszę po-
wiedzieć, na czym polega Wasza 
posługa i czy każdy może do Was 
dołączyć?

M.G.: Maltańska Służba Medycz-
na to organizacja, która zgodnie 
z mottem Zakonu - Tuitio fidei et 
obsequium pauperum - chce nieść 
pomoc ubogim i potrzebującym. 
Prowadzi działalność wychowaw-
czą wśród młodzieży oraz prowadzi 
kursy pierwszej pomocy przedme-
dycznej, w których uczestniczą za-
równo potencjalni wolontariusze, 
jak i osoby chcące pogłębić swoją 
wiedzę na ten temat. 

Podstawową formą działalności 
Maltańskiej Służby Medycznej jest 
medyczne zabezpieczenie piel-
grzymek i uroczystości religijnych, 
zawodów sportowych, procesji.  
W razie potrzeby, Maltańska Służba 
Medyczna ma możliwość transpor-
towania chorych i poszkodowanych 
własnymi karetkami.

Każdy kto nie boi się pomagać, 
chce służyć, ale też odpowiedzial-

nie będzie postępować w przed-
medycznej pomocy, może wstąpić  
w nasze szeregi. Trzeba też oczywi-
ście przejść kurs pomocy. 

S.G.: Czym ksiądz kierował się 
w wyznaczaniu trasy?

M.G.: Kierowałem się przede 
wszystkim tym, aby trasa nie była 
aż tak ekstremalna, ale też miała 
jakieś wymagania. Razem z moimi 
wspaniałymi pomocnikami: Mate-
uszem, Agnieszką, Justyną i Gracja-
nem, wspólnie planowaliśmy gdzie 
iść. Chcieliśmy, aby ta idea przyję-
ła się w naszej parafii, aby pomóc 
temu dziełu Bożemu.

S.G.: Czy w przyszłym roku 
również zorganizowana zostanie 
EDK?

M.G.: Przy pomocy Bożej Opatrz-
ności są takie plany, ale bez szcze-
gółów. Na pewno chcemy, aby było 
więcej tras o zróżnicowanej trudno-
ści. A skoro więcej tras, to potrzeba 
więcej rąk do pracy, więc liczymy na 
wsparcie życzliwych osób. 

S.G.: Czy planuje ksiądz inne 
ekstremalne wyzwania dla Para-
fian?

M.G.: Na pewno w głowie rodzą 
się jakieś pomysły, aby z Bożą Po-
mocą wykorzystać tę ideę EDK, aby 
zaangażować ludzi, ale najpierw 
trzeba to przemodlić i mądrze się 
zastanowić, jaki kierunek obrać. 
Ale ekstremalności dotykamy co-
dziennie, bo to nie tylko wysiłek 
fizyczny, ale także duchowe zma-
gania, obrona swojej wiary i swoich 
wartości. Dlatego każdy z nas ma 
swoje codzienne EDK, aby na koń-
cu dnia móc spotkać się z Jezusem 
i doświadczyć spotkania z Nim. Wy-
zwanie dla nas jest codziennością. 
A inne „ekstremalności” z Bożą po-
mocą może się pojawią.

S.G.: Bardzo dziękuję za rozmowę. 
M.G.: Ja również bardzo dziękuję.
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Świetny wynik Marzeny Greń 
w turnieju pożarniczym

W dniu 25 marca 2017 r. w sie-
dzibie OSP Dębowiec miały miej-
sce zorganizowane przez Zarząd 
Oddziału Powiatowego ZOSP RP  
w Cieszynie oraz Komendę Powia-
tową PSP w Cieszynie, powiatowe 
eliminacje Ogólnopolskiego Tur-
nieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież 
Zapobiega Pożarom”. 

Celem turnieju jest populary-
zowanie przepisów i kształtowanie 
umiejętności w zakresie ochro-
ny ludności, ekologii, ratownic-
twa i ochrony przeciwpożarowej.  
W szczególności służy populary-
zowaniu wśród dzieci i młodzieży 
znajomości przepisów przeciw-
pożarowych, zasad postępowania 
na wypadek pożaru, praktycznych 
umiejętności posługiwania się pod-

ręcznym sprzętem gaśniczym, wie-
dzy na temat techniki pożarniczej, 
organizacji ochrony przeciwpoża-
rowej oraz historii i tradycji ruchu 
strażackiego.

Na powiatowym szczeblu tur-
nieju naszą gminę reprezentowało 
dwóch uczniów, którzy w gminnych 
eliminacjach zdobyli największą 
liczbę punktów, w kategorii szkół 
podstawowych: Marzena Greń z SP 
nr 2 w Brennej Bukowej, a w kate-
gorii gimnazja: Wiktoria Kmiecik  
z Gimnazjum w Brennej. Łącznie do 
zmagań na szczeblu powiatowym 
przystąpiło 33 uczniów reprezentu-
jących gminy: Brenna, Chybie, Cie-
szyn, Dębowiec, Goleszów, Hażlach, 
Istebna, Strumień, Skoczów, Ustroń, 
Wisła i Zebrzydowice.

Nad prawidłowym przebiegiem 
turnieju czuwało jury w składzie: 
kpt. Marek Szalbot – przewodni-
czący, dh Krzysztof Czakon – wice-
przewodniczący, dh Jan Szczuka – 
sekretarz, kpt. Aleksander Szarzec 
– członek, dh Marek Omozik – czło-
nek, kadet Bartosz Rybak.

W pierwszym etapie turnieju na 
uczestników czekał pisemny test 
wyboru składający się z 30 pytań. 
Ten etap zmagań miał za zada-
nie wyłonić po 3 finalistów w każ-
dej grupie, którzy dzięki zdobyciu 
największej ilości punktów mogli 
przejść do etapu finałowego turnie-
ju. 

W finałowej części turnieju na 
jego uczestników czekały dwa do-
datkowe etapy zmagań. Pierwszy, 
stanowił sprawdzian praktycznej 
znajomości sprzętu przeciwpożaro-
wego. Natomiast drugi – i zarazem 
ostatni – miał formę egzaminu ust-
nego, w którym finaliści odpowia-
dali na wylosowane przez siebie py-
tania z pełnego zakresu zagadnień 
przeciwpożarowych. Po zakończe-
niu obu tych etapów, zebrana przez 
finalistów łączna liczba punktów, 
pozwoliła ustalić zwycięzców w po-
szczególnych kategoriach.

Miło nam poinformować, że  
w kategorii szkół podstawowych 
reprezentantka naszej gminy Ma-
rzena Greń zdobywając 27 punktów 
uplasowała się na 3 miejscu. 

Serdecznie gratulujemy świet-
nego wyniku! Kto wie, być może  
w przyszłym roku jeszcze lepszy 
wynik da któremuś z uczniów na-
szej gminy prawo reprezentowania 
powiatu cieszyńskiego w elimina-
cjach wojewódzkich Ogólnopol-
skiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. 
Już teraz Ttrzymamy kciuki!

  Sonia Gawlas 
 (na podstawie art.  
 dh A. Haratyk)
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Alkohol kradnie młodość i …
Napoje alkoholowe są najbar-

dziej rozpowszechnioną substancją 
psychoaktywną wśród młodzie-
ży. Najpopularniejszym napojem 
alkoholowym wśród młodzieży 
jest piwo, a najmniej – wino. Zda-
niem wielu specjalistów, wczesna 
inicjacja alkoholowa jest jedną  
z przyczyn późniejszych proble-
mów alkoholowych ludzi dorosłych. 
Obecnie nie należą do rzadkości 
przypadki nieletnich będących  
w stanie wskazującym po spożyciu 
alkoholu, zabieranych z miejsc pu-
blicznych do domów bądź izb wy-
trzeźwień przez patrole policyjne. 
Oprócz dramatycznych skutków pi-
cia są i mniej rzucające się w oczy, 
ale znacznie szerzej rozpowszech-
nione: ograniczenie aspiracji życio-
wych, w tym brak celów życiowych, 
zawężenie dążeń, kłopoty  w nauce, 
nieprawidłowy rozwój nastolatka. 

Należy podkreślić, iż piwo jest 
alkoholem, nierzadko spotykam 
się ze stwierdzeniem, iż „piwo to 

tylko napój” – myślenie, które jest 
szkodliwe. Analizy rynkowe ba-
dań  pokazują, że zwiększenie kon-
sumpcji piwa wśród nastolatków 
jest podstawowym źródłem wyso-
kich zysków biznesu alkoholowe-
go.  Obecnie młodzież poddawana 
jest bardzo agresywnym i starannie 
przygotowanym, niestety bardzo 
skutecznym, oddziaływaniom pro-
mującym picie alkoholu. Spoży-
wanie alkoholu jest przedstawiane 
jako atrakcyjny sposób na spędza-
nie wolnego czasu, „jest super  
i trendy”. Z kolei kampanie promu-
jące zdrowy styl życia bez alkoholu 
nie przynoszą zadawalających wy-
ników. Co roku zwiększa się zakres 
szkolnych programów profilaktycz-
nych, w których uczestniczą również 
w jakimś zakresie rodzice, lecz nie 
stanowią one ciągle jeszcze wystar-
czająco skutecznej przeciwwagi dla 
ekspansji przemysłu alkoholowego. 
Większe przyzwolenie rodziców na 
picie przez dzieci z pewnością wią-

że się z mylnym przekonaniem, że 
lepiej, by dzieci piły niż zażywały 
narkotyki. Jest ono jednak złud-
ne, wiadomo bowiem, że alkohol 
jest swoistego rodzaju przepustką, 
wstępem do innych używek i brak 
jasnych granic w tym zakresie uła-
twia kontakt z innymi substancjami. 

Pomimo formalnych sankcji  
w postaci kar pieniężnych i utraty 
zezwolenia, nadal widoczna jest 
dostępność alkoholu dla osób nie-
letnich. Wiele sprzedawców lek-
ceważy prawo sprzedając alkohol 
osobom nieletnim. Dramatycznie 
obniżył się wiek inicjacji alkoho-
lowej - obecnie pierwszy kontakt 
z alkoholem mają 9-12-latkowie. 
Jeszcze kilka lat temu picie napo-
jów alkoholowych zaczynało się  
w wieku 14 -15 lat.

Istotne jest uświadomienie opi-
nii społecznej, że nie wolno prze-
chodzić obojętnie wobec łamania 
prawa przez sprzedawców napo-
jów alkoholowych, którzy mimo 

Wyjazd do Brzezinki na Drogę Krzyżową
Z inicjatywy Pełnomocnika Wój-

ta ds. profilaktyki w dniu 18.03.2017 
r. w Brzezince, na terenie byłego 
niemieckiego obozu koncentracyj-
nego Auschwitz II-Birkenau, miesz-
kańcy Gminy Brenna, w intencji 
trzeźwości, wzięli czynny udział  

w Drodze Krzyżowej. 
Z przewodnictwem ks. Krzyszto-

fa Pacygi godnie reprezentowaliśmy 
Dekanat Skoczowski, prowadząc 
V stację Męki Pańskiej. W trakcie 
nabożeństwa poznaliśmy historię 
męczeństwa więźniów obozu hitle-

rowskiego. W modlitwę wplecione 
zostały świadectwa uczestników, 
m.in. anonimowych alkoholików 
oraz przedstawicieli grup Al-Anon. 
Osoby te opowiadały o własnych 
upadkach, słabościach jak również 
o zwycięstwach duchowych oraz 
przeżyciach, które odmieniły ich ży-
cie. Nabożeństwu przewodniczył ks. 
Władysław Zązel, bielsko-żywiecki 
duszpasterz trzeźwości i kapelan 
klubów abstynenckich. Przemie-
rzyliśmy ponad dwukilometrową 
trasę wśród ruin pieców kremato-
ryjnych i obozowych baraków. Po-
mimo niesprzyjającej aury, uczest-
nicy wyjazdu powrócili zadowoleni, 
wzmocnieni pozytywną energią, 
co spowodowało, że planujemy już 
teraz kolejne wyjazdy, o czym bę-
dziemy informować i zapraszać do 
czynnego udziału.   

  Renata C-S
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istniejącego zakazu często podają 
i sprzedają alkohol nieletnim. Roz-
luźnienie norm obyczajowych tzn. 
staje się społecznie dopuszczalne, 
gdy starszy, pełnoletni kolega do-
konuje zakupu alkoholu niepeł-
noletnim kolegom. Czyny takie są 
nie tylko społecznie szkodliwe, ale 
przynoszą nieodwracalne szkody 
zdrowotne. Z kolei społeczna ak-
ceptacja alkoholu w naszym kraju 
tzw. “tradycja” umacnia rolę alko-
holu w naszym kręgu kulturowym. 
Brak świadomości społecznej na 
temat szkodliwości alkoholu i kon-
sekwencjach jego nadużywania nie 
niweluje ww. niezdrowej „tradycji”. 

Obecnie zapominamy z braku 
czasu przekazywać młodemu po-
koleniu, iż istnieją sprawy i warto-

ści, dla których warto żyć: miłość, 
wolność, przyjaźń, pasje które dają 
radość. Na drodze do tych warto-
ści człowiek spotyka przeszkody 
i pułapki. Można uczyć się sztuki 
znajdowania dobrych dróg, poko-
nywania przeszkód i omijania pu-
łapek. Można poszukiwać swojego 
szczęścia w naturalny sposób, przez 
próby robienia dobrego użytku ze 
swojego życia. Jako rodzice mamy 
moralny obowiązek wychowywania 
naszych pociech. Zrzucanie tego 
obowiązku na instytucje oświatowe 
nie przyniesie oczekiwanego rezul-
tatu. 

Dlatego proszę rodzicu odpo-
wiedz sobie  na pytanie: Czy znasz 
własne dziecko? Czy znasz jego 
problemy? Czy jesteś dla własnego 

dziecka wsparciem?
Szanowni Państwo sprzedający 

napoje alkoholowe! 
APEL

Przypominam, iż zgodnie z usta-
wa o wychowaniu w trzeźwości  
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
art. 18 ust 10 art. 43 ust. 1 i 3 sprze-
daż i podawanie alkoholu nieletnim 
jest przestępstwem. Konsekwencja-
mi  takiego czynu jest utrata kon-
cesji na sprzedaż alkoholu oraz kara 
grzywny. Sprzedawca bądź osoba 
podająca napoje alkoholowe jest 
uprawniony do zażądania okazania 
dokumentu stwierdzającego wiek 
nabywcy  na podstawie ww. usta-
wy: art. 15 ust. 2.

  Renata C-S

Przygarnij czworonoga
W schronisku dla zwierząt  

w Cieszynie wiele zwierząt czeka 
na nowy dom. Wszystkich zaintere-

sowanych adopcją zachęcamy, aby 
kontaktować się  z Schroniskiem dla 
zwierząt „Azyl”, które mieści się przy 

ul. Cichej 10 w Cieszynie. Zachęca-
my także do śledzenia strony inter-
netowej Gminy Brenna, na której 
zamieszczamy zdjęcia zwierzaków, 
które znaleziono na terenie naszej 
gminy, i które trafiły do schroniska 
(zakładka „opieka nad zwierzętami 
bezdomnymi”). Poniżej przedsta-
wiamy zdjęcia psów, które ostatnio 
odebrano z naszej gminy.

  UG Brenna

Numer ewidencyjny: 50/2017

Numer ewidencyjny: 95/2017 Numer ewidencyjny: 94/2017



15Strona 15 Wieści znad Brennicy

W
ie

śc
i z

na
d

 B
re

nn
ic

y
Informacje/WydarzeniaInformacje/Wydarzenia

Z obrad Rady Gminy
30 marca 2017 r. odbyła się XVIII 

sesja Rady Gminy Brenna. 
W obradach uczestniczyli rad-

ni, przedstawiciele Urzędu Gminy  
z wójtem na czele oraz radni Powia-
tu Cieszyńskiego.

Miłym akcentem posiedzenia 
było uhonorowanie sportowców za 
wybitne osiągnięcia w 2016 roku. 
Wójt Gminy Brenna uroczyście wrę-
czył każdemu zawodnikowi list gra-
tulacyjny wraz z nagrodą pieniężną.

Na wniosek Klubu Radnych 
„Wspólny Cel Brenna – Górki” o wy-
cofanie projektu uchwały w spra-
wie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego dla obszaru 
w rejonie góry Kotarz w Brennej, 
porządek obrad posiedzenia został 
zmieniony. 

Sesję poprzedziły posiedze-
nia Komisji Rady Gminy, na któ-
rych omawiano wszystkie projekty 
uchwał oraz pisma i wnioski miesz-
kańców skierowane do Rady. 

Posiedzenie Komisji Oświaty  
i Spraw Społecznych Gminy Bren-

na odbyło się 21 marca br., posie-
dzenie Komisji Rozwoju i Finansów 
Gminy Brenna odbyło się 28 marca 
br., zaś Komisja Rewizyjna obrado-
wała 23 marca 2017 r. 

Na sesji podjęto następujące 
uchwały:

1) Nr XVIII/210/17 w sprawie 
zmiany uchwały Nr XVII/193/17 
Rady Gminy Brenna z dnia 23 lute-
go 2017 roku w sprawie przyjęcia 
darowizny na rzecz Gminy Brenna,

2) Nr XVIII/211/17 w sprawie 
zmiany uchwały Nr V/46/15 Rady 
Gminy Brenna z dnia 18 czerwca 
2015r. w sprawie określenia inka-
sentów opłaty miejscowej,

3) Nr XVIII/212/17 w sprawie 
nabycia nieruchomości na rzecz 
Gminy Brenna,

4) Nr XVIII/213/17 w sprawie 
ustanowienia służebności przesyłu 
na nieruchomości stanowiącej wła-
sność Gminy Brenna,

5) Nr XVIII/214/17 w sprawie 
dostosowania sieci szkół podsta-
wowych i gimnazjów do nowego 
ustroju szkolnego, wprowadzone-

go ustawą – Prawo oświatowe, na 
okres od dnia 1 września 2017r. do 
dnia 31 sierpnia 2019 r., 

6) Nr XVIII/215/17 w sprawie 
planu dofinansowania form dosko-
nalenia zawodowego nauczycieli 
na rok 2017,

7) Nr XVIII/216/17 w sprawie 
zmian w uchwale budżetowej Gmi-
ny Brenna na 2017 rok,

8) Nr XVIII/217/17 w sprawie 
zmian wieloletniej prognozy finan-
sowej.

Z ważniejszych tematów poru-
szonych na posiedzeniu to m. in. 
potrzeba remontów i napraw dróg 
gminnych i powiatowych oraz po-
boczy, budowa wodociągu, wyko-
nania oświetlenia na niektórych 
odcinkach dróg.   

Protokoły z posiedzeń Rady 
Gminy oraz podjęte uchwały publi-
kowane są w Biuletynie Informacji 
Publicznej www.bip.brenna.org.pl

  UG Brenna

Na sesji Rady Gminy Brenna w dniu 30 marca 2017 r. przyznano nagrody sportowe. 
Wśród laureatów znaleźli się:

- Marek Heller – III miejsce w Halowych Mistrzostwach 
Polski w Futsalu U-16,
- Mateusz Madzia - III miejsce w Halowych Mistrzo-
stwach Polski w Futsalu U-16,
- Liliana Adamczyk – I miejsce w Mistrzostwach Polski 
w Inline Alpine,
- Hieronim Adamczyk - III miejsce w Mistrzostwach 
Polski w Inline Alpine,
- Mateusz Madzia – udział w Mistrzostwach Europy 
w Downhillu,
- Dawid Oleś – I miejsce w Mistrzostwach Śląska 
w Futsalu,
- Magdalena Leś – II miejsce w Indywidualnych 
Mistrzostwach Śląska w Gimnastyce Artystycznej  
w Katowicach,
- Weronika Wieczorek – III miejsce w Mistrzostwach 
Śląska w Judo,

Przyznano nagrody sportowe za 2016 rok
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- Jan Strach – udział w Mistrzostwach Polski w Nordic 
Walking,
- Arkadiusz Szczotka – udział w Mistrzostwach Polski 
w Biegach na Nartorolkach,
- Mateusz Szczotka – udział w Mistrzostwach Polski 
w Biegach na Nartorolkach,
- Agnieszka Greń – II miejsce w Mistrzostwach Woje-
wództwa Śląskiego Juniorów w biegach,
- Marek Sikora – II miejsce w Mistrzostwach Śląska 
Dzieci w rzucie piłeczką palantową,
- Radosław Greń – I miejsce w Mistrzostwach Polski 
Młodzików, Juniorów Młodszych i Juniorów w Biegach 
Górskich Stylem Anglosaskim na krótkim Dystansie,
- Nadia Krzempek – III miejsce w Mistrzostwach śląska 
Dzieci w biegach.

    Krzysztof Gawlas

fot. Sławomir Horowski „Głos Ziemi Cieszyńskiej” 

GRATULUJEMY!
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Kulinarne przygotowania do Wielkanocy
Sukces imprezy „Faworkowo, 

oponkowo pysznie”, przygotowu-
jącej do Tłustego Czwartku, zmo-
bilizował nas do zorganizowania 
podobnego wydarzenia, tym ra-
zem w Górkach Wielkich. 6 kwiet-
nia w Szkole na Żagana odbyły się 
kulinarne przygotowania do Świąt 
Wielkanocnych.

Tym razem również na spotka-
nie obowiązywały wcześniejsze za-
pisy i znów, co bardzo nas cieszy, 
rozdzwoniły się telefony od osób 
chcących uczestniczyć w warszta-
tach. W sumie udział w nich wzięło 
ponad 50 osób. Grupę stanowili w 
głównej mierze mamy i babcie z po-
ciechami.

Wydarzenie nie mogłoby się od-
być bez nieocenionej pomocy Pań 
z Koła Gospodyń Wiejskich z Górek 
Wielkich, na czele z Panią Czesła-
wą Waliczek. Na spotkaniu organi-
zacyjnym, na którym ustalaliśmy 
wszystkie szczegóły dotyczące im-
prezy, Panie z KGW z wielkim entu-
zjazmem proponowały dania, z któ-
rymi następnie musieli zmierzyć się 
uczestnicy. Przygotowały również 
przepisy oraz listę produktów, które 
należało kupić.

W dniu warsztatów na wyzna-
czonych stanowiskach czekały wy-
drukowane instrukcje, przydatne 
produkty spożywcze oraz narzędzia 

kuchenne. Dla małych i dużych ku-
charzy wymyśliliśmy dwa wyzwania 
kulinarne.

Dzień wcześniej Pani Ela Bożek z 
KGW przygotowała ciasto niezbęd-
ne do wypieku pierniczków, czyli 
pierwszego zadania. Teraz należa-
ło je rozwałkować na odpowiednią 
grubość, a następnie foremkami 
wycinać fantazyjne wzory baran-
ków, zajączków, jajeczek i kurczacz-
ków. Dzieci największą uciechę 
miały z dekorowania upieczonych 
już piernikowych kolorowymi ku-
leczkami oraz lukrem. Tu przydała 
się zegarmistrzowska precyzja, po-
nieważ naprawdę nie jest łatwo do-
kładnie ustroić pierniczki drobnymi 
kuleczkami, a jeszcze trudniej jest 
równo rozprowadzić lukier. Cier-
pliwość i wytrwałość się opłaciła, 
gdyż na stołach pojawiły się piękne 
ciasteczka rodem z najlepszych cu-
kierni! 

Drugim wyzwaniem czekającym 
na uczestników było wyczarowa-
nie przepysznych muffinkowych 
zajączków. Do ich udekorowania 
konieczne były dobrze wszystkim 
dzieciom znane biało-różowe pian-
ki jojo. Na czym polegała trudność? 
Na tym, aby nie zjeść ich samych, 
tylko wykonać z nich uszka, noski  
i wąsy słodkich zajączków. 

Przez cały czas trwania kulinar-

nych zmagań, fachową pomocą słu-
żyły niezastąpione Panie z KGW. Do 
uszka szeptały tajemnice kuchar-
skie, które pomogły małym szefom 
kuchni przyrządzić wszystkie sma-
kowite pyszności. 

Na najmłodszych czekała jeszcze 
jedna niespodzianka – warsztaty 
tworzenia niecodziennych pisanek. 
Niezbędne do ich wykonania były: 
styropianowe jajka, kolorowy pa-
pier samoprzylepny, ozdobne piór-
ka, maleńkie cekiny o różnorodnych 
kształtach, bibuła, mulina, szpilki, 
klej i nożyczki. Okazało się, że dzie-
ci mają nie tylko talent kucharski, 
ale również plastyczno-manualny, 
ponieważ pisanki, które wykonały, 
były naprawdę zjawiskowe! Z całą 
pewnością będą się pięknie prezen-
tować na świątecznym stole.     

Oczywiście nikt z imprezy nie 
wyszedł z pustymi rękami. Każdy 
do pudełka spakował wszystko to, 
co sam przygotował. Zadowoleni  
z imprezy rodzice i jeszcze bardziej 
szczęśliwe dzieci utwierdzają nas 
w przekonaniu, że warto jest orga-
nizować tego typu wydarzenia. Co 
więcej, przy tego typu spotkaniach 
jest okazja, aby nie tylko wymienić 
się kulinarnymi doświadczeniami, 
nauczyć się nowych rzeczy i spędzić 
miło czas, ale przede wszystkim zin-
tegrować mieszkańców.
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O sukcesie imprezy świadczy 
także fakt, że zainteresowały się nią 
lokalne media. W radio CCM można 
było usłyszeć zaproszenie na ku-
linarne zmagania, a w samym wy-
darzeniu uczestniczył dziennikarz 
portalu internetowego ox.pl. Re-
portaż z warsztatów dostępny jest 
na stronie internetowej: www.ox.pl.   

Mamy nadzieję, że również ta 
impreza na stałe zapisze się w ka-
lendarzu imprez gminy Brenna i za 
rok znów spotkamy się na rodzin-
nych przygotowaniach do Wielka-
nocy.   

Wielkie podziękowania za po-
moc w organizacji imprezy skła-
damy Paniom z KGW Górki Wielkie 
na czele z Panią Czesławą Waliczek. 
Bez Waszej pomocy impreza nie 
mogłaby się odbyć! Dziękujemy!

   Sonia Gawlas

Poniżej zamieszczamy przepi-
sy, z których korzystali uczestni-
cy warsztatów. 

Pierniczki – ciasto na figurki
Składniki: 
- 0,40 kg (400g) mąki wrocławskiej
- 0,20 kg (200g) cukru pudru,
- 2 łyżki miodu sztucznego,
- 0,05 kg (50 g) masła,
- 2 szt. jajka,
- 1 łyżeczka sody oczyszczonej,
- 1łyżeczka przyprawy do pierni-
ków.

Osiać mąkę, dodać cukier puder, 
sodę, przyprawę, miód, masło, jajka. 
Wszystko razem wyrobić. Zostawić 
na 1 godzinę. Wałkować na grubość 
4-5mm. Układać na posmarowanej 
blasze. Smarować pędzelkiem roz-
trzepane jajko z odrobiną mleka. 
Piec w temperaturze 160 – 180 0C. 
Zimne lukrować i dekorować. 

Słodkie zajączki
Składniki:
CIASTO:
- 150 g margaryny,
- 80 g cukru,
- 2 szt. jajka

- 110g mąki,
- 1 łyżeczka proszku do pieczenia,
- 1 łyżeczka ekstraktu waniliowego,
- 120 g wiórek kokosowych.
KREM:
- 40g białej czekolady,
- 150 g margaryny,
- 100 g cukru,
- 50 g wiórek kokosowych,
DO DEKORACJI:
- 20 szt. pianek jojo,
- 12 szt. rodzynek.

Ubij margarynę z cukrem, aż do 
puszystej konsystencji. Stopniowo 
dodawaj jajka, wciąż ubijając. Podaj 
powoli mąkę z proszkiem do pie-
czenia i wanilią i mieszaj, aż ciasto 
się połączy. Powoli wsypuj wiórki 
kokosowe i delikatnie wymieszaj 
łyżką. Włóż papilotki do formy na 
muffiny i nałóż do nich ciasto do 
¾ wysokości. Piecz przez 20 minut 
w temperaturze 180 0C. Wyjmij ba-
beczki z piekarnika i pozostaw do 
ostygnięcia. Rozpuść białą czekola-
dę w kąpieli wodnej. Mikserem ubij 
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W drodze na „Górkę”
Wśród mieszkańców naszej 

gminy żywe jest wspomnienie 
audiencji u Jana Pawła II w Wa-
tykanie, podczas której na pyta-
nie Ojca Świętego skąd przybyli, 
odpowiedzieli, że z Brennej, na 
co Papież miał powiedzieć: „Po-
zdrówcie ode mnie Matkę Boską 
Szczyrkowską”. Wydarzenie to 
świadczyć może nie tylko o bar-
dzo dobrym rozeznaniu topogra-
ficznym Ojca Świętego, ale rów-
nież o popularności Sanktuarium 
w Szczyrku. W naszym kraju jest 
606 sanktuariów, w tym 428 ma-
ryjnych, wśród nich najbliższe 
Brennej jest to położone na wy-
sokości 670 m n.p.m., na Górce. 
Co wiemy o tym miejscu? Dlacze-
go w Szczyrku powstało sanktu-
arium? Czy znamy historię gó-
ralki Julianny? Kto nadał miejscu 
objawień nazwę „Górka”? 

Tradycja pielgrzymowania do 
miejsc świętych wśród chrześcijan 
jest bardzo długa, sięga IV w., daw-
niej w Polsce wędrowano przede 
wszystkim do grobu św. Wojcie-
cha oraz sanktuarium na Świętym 
Krzyżu, ich popularność spadła, 
gdy zaczęto czcić na Jasnej Górze 
cudowny obraz Czarnej Madonny, 
do dzisiaj do Częstochowy podąża 
najwięcej pątników z całego kraju.

 
Pielgrzymki na Górkę

Mieszkańcy Brennej początkowo 
pielgrzymowali do Kalwarii Zebrzy-
dowskiej oraz Frydku (Sanktuarium 
Matki Bożej Frydeckiej), później 
do Pierśca (kościół św. Mikołaja)  
i Szczyrku. Do dzisiaj najpopular-
niejszym miejscem pielgrzymowa-
nia brenniaków jest Górka. Co roku 
3 maja, w Uroczystość Najświętszej 
Maryi Panny Królowej Polski, z Bren-
nej wyrusza organizowana przez 

parafię św. Jana Chrzciciela piesza 
pielgrzymka. Poza nią wiele osób 
samodzielnie wędruje do Sanktu-
arium, w gronie najbliższej rodziny 
czy przyjaciół. Majowa wyprawa 
do Szczyrku tak mocno wpisała się  

w breńską tradycję, iż znaczna część 
osób idzie na Górkę nie w celach re-
ligijnych, ale turystycznych. 

Mimo takiej popularności Sank-
tuarium na Górce, wiedza większo-
ści mieszkańców gminy Brenna na 

margarynę z cukrem drobnoziarni-
stym. Na koniec dodaj rozpuszczo-
ną czekoladę. Ubijaj do połączenia 
składników. Udekoruj wielkanocne 
babeczki kremem. Zostaw łyżkę 
kremu do łączenia dekoracji. Posyp 

babeczki wiórkami kokosowymi. 
Potnij sześć pianek na dwie czę-
ści, by powstały policzki. Pozostałe 
dwie pianki rozwałkuj i potnij na 12 
części, by uformować noski. Wszyst-
kie części sklejaj ze sobą kremem. 

Umieść wszystkie elementy na ba-
beczkach. Zespalaj wszystko kre-
mem. Z rodzynek zrób zajączkom 
oczka.  

  Smacznego!
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jego temat bardzo często ogranicza 
się jedynie do najbardziej podsta-
wowych faktów, sprowadzających 
się do konkluzji, iż w Szczyrku znaj-
duje się kościół, gdzie oddaje się 
cześć Maryi. Z pewnością tylko nie-
wielka część pielgrzymów kojarzy 
postać szczyrczańskiej dziewczyn-
ki – Julianny Pezdy, a jeszcze mniej 
wie, co przed stu dwudziestu trze-
ma laty stało się na miejscu dzisiej-
szego Sanktuarium.

 
Jak „Przykra Kępka” 

stała się „Górką”
18 sierpnia 1894 r. „Gwiazdka 

Cieszyńska” jako jedna z pierw-
szych gazet podała sensacyjną wia-
domość o objawieniach, jakie miały 
rzekomo dokonać się na granicy 
śląsko-galicyjskiej. W korespon-
dencji z Białej pisano: „W wiosce 
Szczyrk opodal stąd położonej, 
dwoje dzieci z których jedno z nich 
liczy lat 8 a drugie 11, rozpuściły 
wiadomość, że widziały wieczorem 
na jednym z drzew Matkę Bożą. Na 

wieść tą liczna gromadka zeszła się 
na wskazanym miejscu, strzegąc 
drzewo dzień i nocą, i badając czy 
pogłoska jest prawdziwą. Część  
z tych utrzymywała, że widziała rów-
nież Matkę Bożą, a gdy proboszcz 
nie chciał objawienia się tego uznać 
wysłali członkowie gminy skargę do 
konsystorza krakowskiego na nie-
wiernego księdza, a równocześnie 
rozpoczęły pielgrzymować tłumy 
do Szczyrku. Starostwo z obawy 
przed zawleczeniem cholery, co-
dziennie bowiem przybywało około 
2000 włościan, wzbroniło dalszego 
pielgrzymowania, a oboje dzieci 
oddano pod dozór lekarski”.

Jakie wydarzenia stały za kuli-
sami tych sensacyjnych doniesień? 
Zrekonstruujmy fakty. Główną bo-
haterką tej historii była dwunasto-
letnia Julianna Pezda, pochodząca 
z ubogiej, wielodzietnej rodziny, 
jednej z kilku jakie zamieszkiwały 
tę część doliny Biłej. W lipcu 1894 
r. na Przykrej Kępce, w miejscu 
nieopodal rodzinnego domu, gdy 

dziewczynka zbierała grzyby, zoba-
czyła nieznajomą Panią wołającą ją 
do siebie. Jako że Kobieta wyróż-
niała się zachowaniem i ubiorem 
odmiennym od reszty mieszkańców 
wioski, dziewczynka wystraszona 
uciekła do domu. Jednak ciekawość 
dziecka nie dawała jej spokoju  
i wciąż powracała na miejsce, gdzie 
znów w gęstwinie drzew widziała 
ową niezwykłą Kobietę, doświad-
czając coraz to nowych przeżyć. 

Relację z tych niezwykłych spo-
tkań, odnotowano niespełna trzy 
lata później w wydawanym z inicja-
tywy ks. Stojałowkiego na Śląsku 
Cieszyńskim i w Galicji chrześci-
jańskim czasopiśmie „Niewiasta”. 
Julianna tak opisała owe spotkania: 
„Chodząc przez kilka dni do lasku 
na grzyby, widywałam tam jakąś 
postać niewieścią, biało ubraną, 
klęczącą pod smrekiem. Postać ta 
wzywała mię do siebie ruchem ręki 
a potem rękę tę ku mnie wyciąga-
ła. Poszłam tam raz z innymi ludźmi  
i rękę jej podałam, a ona coś mówiła 
niewyraźnie, z czego tyle zrozumia-
łam, że żąda szkaplerza. (…) Widze-
nia takie miewałam niemal co dzień 
około 3 do 4 godziny, zwłaszcza  
w niedzielę i uroczyste święta Matki 
Bożej. Gdy Józef Pilarz kowal, miał 
sen, wzywający go, aby przyszedł 
na to miejsce i kopał, to się zja-
wi woda uzdrawiająca, uczynił tak  
i stało się jak mu we śnie było oznaj-
mionem, a N. Panna objawiła mi się 
i wziąwszy na palce tej wody pokro-
piła lud zgromadzony; a stanąwszy 
na buku, oświad-czyła mi, że życzy 
sobie, aby jej w tem miejscu wybu-
dowano kościół, ale nim postawią 
ten kościół, może być naprzód ka-
plica. (…) Gdy ostatni raz miałam 
widzenie N. Panny, powiedziała mi: 
„Teraz pokazywać się wam nie będę, 
bo dość tego“ — I od tego czasu już 
jej nie widziałam”. 

Opowieść o widzeniu Julianny 
rozchodziła się wśród mieszkań-
ców Szczyrku, jak i sąsiednich miej-
scowości bardzo szybko. Z dnia na 
dzień coraz więcej osób przycho-
dziło modlić się na Przykrą Kępkę. 
Jak mówią ówczesne zapiski: „aż 
ziemi było ciężko”, tak wiele osób Rok 1894. Zgromadzenie na miejscu objawienia



21Strona 21 Wieści znad Brennicy

W
ie

śc
i z

na
d

 B
re

nn
ic

y
KulturaKultura

odwiedzało to miejsce. Nie podoba-
ło się to austryjackiej władzy, która 
w celu rozganiania tłumu wysyłała 
na miejsce objawień żandarmów, 
tłumacząc swoje rozkazy obawami 
rozpowszechniania się epidemii 
cholery. Jest jednak bardzo praw-
dopodobne, iż kult na Górce nie był 
zwalczany z powodu troski o zacho-
wanie bezpieczeństwa sanitarnego, 
lecz politycznego, albowiem dla au-
striackich (o poglądach liberalnych 
lub niemiecko-narodowych) urzęd-
ników w Białej, rozprzestrzenianie 
się w Austrii kultu Matki Boskiej 
Częstochowskiej, a więc „Królowej 
Polski”, nie był kwestią obojętną. 
Stąd też owo niebezpieczne zjawi-
sko starano się zawczasu ukrócić  
i zapobiec dalszym „zbiegowiskom”.  

W połowie sierpnia Julianna 
wraz z koleżanką, która również 
była świadkiem objawień, zostały 
aresztowane przez władze. Podczas 
przesłuchań próbowano skłonić 
dziewczynki (prośbą, groźbą i prze-
kupstwem) do oświadczenia, iż ich 
zeznania są kłamstwem, do których 
nakłonili je rodzice. Mimo licznych 
prób Julianna i jej towarzyszka były 
nieugięte, podtrzymując swoje sło-
wa i potwierdzając, iż chociaż były 
za nie karane już przez rodziców, 
to są one prawdziwe. Po tygodniu 
przewieziono je do szpitala w Białej, 
by poddać wnikliwym badaniom le-
karskim, w tym psychiatrycznym. 
Lekarze nie zauważyli jakichkol-
wiek odchyleń od normy i odesłali 
dziewczynki do domu. Mimo suro-
wych poleceń ze strony władz po-
licyjnych, zakazujących chodzenia 
na miejsce objawień Julianna nadal 
odwiedzała Przykrą Kępkę. Podczas 
jednego z objawień dziewczynka 
zapytała Panią o imię, ta miała od-
powiedzieć: „Imię moje jest Maryja 
Częstochowska. Powiedzcie naro-
dowi, niech mnie wzywa pod imie-
niem Maryi Częstochowskiej”. 

Niedługo po pierwszych obja-
wieniach zaczęły się rozchodzić 
pogłoski o uzdrowieniach. Ludzie, 
przychodząc na Przykrą Kępkę go-
rąco się modlili, pili również wodę 
ze źródełka, które wytrysnęło za 
przyczyną Maryi (objawiła się ona 

trzykrotnie miejscowemu rzemieśl-
nikowi, któremu kazała iść nocą na 
miejsce, gdzie miało wybić źródło  
i uderzyć tam łopatą). Oprócz picia 
wody również pocierali się listka-
mi z buka, na tle którego objawiła 
się Pani, a także mielili korę z tegoż 
buka i ją spożywano, wierzono, że 
dzięki tym zabiegom zostaną uzdro-
wieni. Przez długi czas symbolem 
objawień był potężny buk, na tle 
którego dokonywały się widzenia 
Marii. Drzewo z czasem uschło z po-
wodu odrapywania kory. Obecnie 
jego część znajduje się w kaplicy 
usytuowanej tuż obok kościoła. 

Wiedzieni wiarą i pragnieniem 
zbliżenia się do cudownego miej-
sca, do Szczyrku zaczęli pielgrzy-
mować również ludzie z dalszych 
stron. Michał Nowak z Ustronia 
kupił obraz Matki Boskiej Czę-
stochowskiej i wykonał dla niego 
drewnianą kapliczkę. O umówio-
nym czasie wraz z innymi pątnikami 

z okolicy udał się na Przykrą Kępkę. 
Wiedząc o tym Julianna, wysłała 
miejscowych mężczyzn, by wyszli 
przed pielgrzymów, aby w ciem-
nościach nie pobłądzili. Spotkali 
się po drugiej stronie przełęczy 
Karkoszczonka, po stronie Brennej,  
w tzw. „Dziurze”. Obecnie w tym 
miejscu znajduje się kapliczka po-
święcona przez ks. Józefa Budniaka, 
a przed kilkunastu laty gruntownie 
odnowiona przez śp. Karola Herzy-
ka z Chrobaczego. Po dotarciu na 
miejsce Michał Nowak zawiesił na 
buku przyniesiony obraz, gdzie wi-
siał przez kilkadziesiąt lat. Obecnie 
przechowują go opiekunowie Sank-
tuarium na Górce. 

Jesienią 1894 r. w miejscu ob-
jawień przystąpiono do budowy 
drewnianej kaplicy. Jak relacjono-
wano na łamach „Niewiasty” z 1 lip-
ca 1897 r.: „Kapliczka, która stoi na 
miejscu cudu, powstawała z ofiar 
miejscowych wiernych. Zaraz po 
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Warsztaty komputerowe w bibliotece
16 marca w bibliotece w Gór-

kach Małych odbyło się ostatnie 
spotkanie w ramach „Kursu Kompu-
terowego dla Każdego” zakończone 
wręczeniem pamiątkowych dyplo-
mów. 

W 10. edycji warsztatów wzięło 
udział osiem osób, które dowie-

działy się jak obsługiwać komputer, 
utworzyć folder, pisać w edytorze 
tekstowym, wysyłać e-maile, serfo-
wać po Internecie. Każdy uczestnik 
otrzymał materiały, które są pomo-
cą także i po zakończeniu kursu. 

Gratulujemy i zachęcamy do 
zapisów na 11. edycję warsztatów 

komputerowych. Zapisy osobi-
ście lub telefonicznie w bibliotece  
w Brennej (33 8536 359) i Górkach 
Małych (33 8539 186).

  Anna Wisełka

otrzymaniu pozwolenia na posta-
wienie kaplicy, wzięto się do dzieła 
i zbudowano ją w 14 dniach, z jedna 
wieżą 16 łokci długą, a 10 szeroką,  
z desek, z okrągłym sufitem. Budo-
wę prowadził Jakub Więzik z Micha-
łem Markiem i ci obaj bardzo wiele 
się przyczynili do przyozdobienia 
kaplicy. Ołtarz także jest z desek. 
(…) Kaplica została w. r. 1895 wy-
kończoną i wewnątrz, to jest deska-
mi wyłożoną, tak na ścianach, jak  
i na okrągłym suficie. Z każdym 
miesiącem kapliczka przyozdabia 
się coraz więcej i ziści się wola N. 
Panny, którą Michałowi Markowi, 
jednemu z swych czcicieli w Szczyr-
ku objawiła w widzeniu, aby nie 
przestano pracować w tem miejscu 
dla Jej chwały, aż póki dzieło nie 
będzie dokonane, do czego sama 
dopomagać obiecała. Może jeszcze 
dożyjemy chwili, W której oglądać 
będziemy kościół, jaki mieć żądała, 
i jaki w widzeniu oglądała już naj-
przód Julianna Pezdówna, Jej po-
korna służebnica”. 

Podczas ostatniego widzenia 
Maryja miała prowadzić z Julianną 

rozmowę, podczas której zapytała 
dziewczynkę jak nazywa miejsce, 
gdzie się znajdują. Julianna od-
powiedziała, że Przykrą Kępką. Na 
to Maryja trzykrotnie powtórzyła: 
„Będziesz je nazywała Górką”. Nie 
jest to przypadkowe określenie, 
wiele miejsc związanych z kultem 
maryjnym nosi tę nazwę, jak np. Ja-
sna Góra, Górka Ślemieńska, Górka 
Klasztorna, Górka Duchowna.  
 
 Spełnienie obietnicy

Do opieki nad miejscem kultu 
powołano Komitet Kaplicy, który 
w 1912 r. z darowizn pielgrzymów 
rozpoczął budowę murowanej ka-
plicy. Obie kaplice dotrwały do cza-
su powstania w latach 1948-1953 
obecnego kościoła. Przed II woj-
ną światową Komitet sprowadził 
na Górkę zakonników-Salezjanów,  
w celu opieki nad Sanktuarium, 
którzy w 1939 r. rozpoczęli budowę 
domu zakonnego, przerwaną wy-
buchem wojny, po jej zakończeniu 
wznowiono prace. Kościół Matki 
Bożej Królowej Polski został po-
święcony i podniesiony do godno-

ści Sanktuarium podczas Odpustu 
3 maja 1994 r. W ołtarzu głównym 
znajduje się obraz Matki Boskiej 
namalowany przez artystę malarza 
Stefana Justa, absolwenta Akade-
mii Sztuk Pięknych w Warszawie. 
21 września 2008 r. obraz został 
ukoronowany przez księdza Kardy-
nała Stanisława Dziwisza. W 2010 r. 
wprowadzono w kościele na Górce 
obrzędy błogosławieństw, stąd jej 
druga nazwa „Szczyrkowska Góra 
Błogosławieństw”. Każdego mie-
siąca księża błogosławią: dzieci, 
małżonków obchodzących rocznicę 
ślubu, chorych, bezrobotnych, mło-
dzież stojącą u wyboru drogi życia, 
matki oczekujące potomstwa i mał-
żeństwa pragnące przyjąć dar życia 
a także osoby uzależnione.

5 października 1956 r. zmarła 
Julianna Pezda. Jej ciało zostało 
złożone na miejscowym cmenta-
rzu. Mieszkańcy Szczyrku do dzisiaj 
wspominają ją, gdy jako staruszka  
z laską wspinała się na Górkę. 

 Dorota Greń-Grajewska
 Wojciech Grajewski
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X Amatorska Liga Futsalu za nami
Dobiegała końca rywalizacja 

w rozgrywkach X Amatorskiej Ligi 
Futsalu o Puchar Rady Gminy Bren-
na. W czasie 22 tygodni zmagań ro-
zegrano 110 spotkań, w których pa-
dło 1014 bramek. Średnio w każdej 
konfrontacji strzelano ponad 9 bra-
mek. Najlepszą drużyną został Niec-
karz-Team, który wyprzedził CdF 

Traktat Cieszyn i Niebieską Erkę. 
Najskuteczniejszym piłkarzem roz-
grywek okazał się Tomasz Podgór-
ski (CdF Traktat Cieszyn), zdobywca 
54 goli. Najlepszym piłkarzem XALF 
wybrano Dariusza Bujoka (Niebie-
ska Erka), zaś bramkarzem Tomasza 
Grenia (FC Mania). Przyznano także 
nagrodę Fair Play drużynie, która  

w ciągu całego sezonu otrzymała 
najmniej żółtych i czerwonych kar-
tek. Tą drużyną okazał się CdF Trak-
tat Cieszyn. Piłkarze tego zespołu 
tylko trzykrotnie zostali ukarani 
żółtymi kartkami w czasie swoich 
meczów.

  Krzysztof Gawlas
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Pobiegli we Fleurbaix
Bardzo pozytywnym aspektem 

w ostatnich latach jest poprawa 
stosunków na linii Brenna-Fleur-
baix. W ubiegłym roku przedstawi-
ciele strony francuskiej dwukrotnie 
odwiedzili naszą miejscowość, bio-
rąc udział między innymi w 4. Bie-
gu o Breńskie Kierpce. Początkiem 
marca tego roku z kolei delegacja 
sportowców z Brennej udała się do 
Francji, do Fleurbaix właśnie, gdzie 
już tradycją stała się coroczna orga-

nizacja biegu na dystansie 10 km  
i półmaratonu (21,0975 km). Prócz 
udziału we wspomnianych zawo-
dach nasi reprezentanci mogli się 
zapoznać z tradycją i kulturą pa-
nującą we Francji, a także dowie-
dzieć jak wygląda na co dzień praca  
w merostwie, czyli francuskim od-
powiedniku polskiego urzędu gmi-
ny. Dodatkowo mogli także zoba-
czyć codzienne życie w spokojnym 
miasteczku, jakim niewątpliwie jest 

Fleurbaix, dla przypomnienia jedna 
z miejscowości partnerskich naszej 
gminy. Efektem owocnej współpra-
cy Brennej i Fleurbaix jest zapla-
nowana kolejna wizyta na północy 
Francji, tym razem o charakterze 
kulturalnym, ta ma mieć miejsce 
podczas dni Fleurbaix, które mają 
się odbyć we wrześniu tego roku.

  Krzysztof Gawlas
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Komfort według biegaczy –  
4. Górska Pętla UBS 12:12

Kolejna już odsłona 12-godzin-
nego biegu ultra cieszyła się spo-
rym zainteresowaniem, o czym 
mógł świadczyć chociażby fakt, że 
od połowy lutego nie można było 
się już zapisać na te zawody. 

Na linii startu stanęło blisko 250 
zawodników, którzy niezmiennie 
od pierwszej edycji mogli starto-
wać indywidualnie, w 2-osobowych 
zespołach żeńskich, męskich bądź 
mieszanych. Ich zadaniem było po-
konanie jak największej ilości 16 km 
pętli w ciągu 12 godzin. Dla uczest-
ników te zawody były z pewnością 
nie lada wyzwaniem, ponieważ 
prócz wymagającej, górskiej trasy 
rywalizację utrudniały panujące, 
bardzo zmienne, warunki atmosfe-
ryczne. Trasa obfitowała zarówno 

w suche jak i mokre, a także oblo-
dzone fragmenty, co niewątpliwie 
miało wpływ na osiągane tego dnia 
wyniki. Bardzo miłym i motywują-
cym czynnikiem była strefa kibi-
ca usytuowana w okolicach Chaty 
Grabowej, gdzie zawodnicy mogli 
„doładować się” dopingiem i zmo-
tywować przed pokonaniem ko-
lejnego odcinka trasy. Zwycięzcy  
w parze męskiej, którą tworzyli Pa-
weł Dzięgielowski i Mariusz Wal-
czyński, udało się pokonać 6-krot-
nie wyznaczoną pętlę. Dzielnie 
zwycięzców gonili drudzy na mecie 
Piotr Styczeń-Dariusz Jakubczyk, 
którzy w ostatecznym rozrachunku 
przegrali 1 miejsce o niespełna 10 
minut. Jeszcze ciekawsza walka wy-
wiązała się w tzw. mixach, ponieważ 

drudzy na mecie Bartosz Misiak-Ka-
tarzyna Knapik, stracili do zwycięz-
ców w osobach Agnieszki Chwa-
łek i Tomasza Janusza zaledwie 75 
sekund, oba duety przebiegły po 
6 pętli. Wśród par żeńskich wygra-
ły Ewa Kałus-Marta Basek (5 pętli), 
indywidualnie wśród kobiet Agata 
Matejczuk, z kolei wśród mężczyzn 
Mariusz Miskiewicz. Więcej infor-
macji znajduje się na stronie www.
ultrabeskid.pl. 

Zdjęcia pochodzą ze strony 
www.ultrabeskid.pl

  Krzysztof Gawlas 
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3. Bieg Górski Żołnierzy Niezłomnych 
Śladami Henryka Flamego

W sobotę 25 marca 2017 roku 
odbyła się już 3 edycja Biegu Gór-
skiego Żołnierzy Niezłomnych Śla-
dami Henryka Flamego. Rywaliza-
cja co roku przyciąga na start coraz 
większą liczbę uczestników, warto 
odnotować, że bazą zawodów jest 
Karczma "Pod Skalicą". W programie 
prócz wspomnianego biegu zapla-
nowane są rekonstrukcje historycz-

ne oraz liczne atrakcje. Tegoroczną 
rywalizację wygrał Marcin Kubica, 
który wyprzedził dobrze znanego 
Piotra Konia oraz Bartłomieja Czy-
ża. Wśród kobiet bezkonkurencyjna 
okazała się Iwona Kik, która wy-
przedziła liderkę Ligi Biegów Gór-
skich Dare 2B Katarzynę Piechulę 
oraz Paulinę Janik. Ceremonię roz-
dania pucharów swoją obecnością 

uświetnili: Wójt Gminy Brenna - Je-
rzy Pilch oraz Dyrektor OPKiS - Ka-
tarzyna Macura, którzy gratulowali 
najlepszym zawodniczkom i zawod-
nikom osiągniętych wyników spor-
towych.

  Krzysztof Gawlas

Trzecie miejsce tenisistów z SP2 Brenna
20 marca 2017 w Chybiu odbyły się 

zawody rejonowe w tenisie stołowym.  
W turnieju wzięły udział najlepsze druży-
ny powiatu cieszyńskiego i pszczyńskiego. 
Na trzecim miejscu uplasowała się druży-
na SP2 Brenna w składzie: Mikołaj Sikora, 
Kacper Nocuń i Leon Sadlok. Zawody wy-
grała szkoła podstawowa nr 6 z Cieszyna.  
Do zawodów uczniów z Brennej przygoto-
wał Bogusław Żur.    

   Bogusław Żur
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Trening Runmangeddon w Brennej

Pora zmierzyć się z przeszkodami

 
Co Was czeka na Morderczym Treningu Runmageddon Brenna? 

 
 

Trasa o długości 2,5 km , a w tym rzeka, stok narciarski, przeszkody: ścianki, zjeżdżalnia (!),  
poręcze, porodówka, harfa, mostek tybetański, żywa przeszkoda Hammers Łaziska Górne,  

strażacy OSP Brenna, którzy nie pozostawią na Was suchej nitki.  
Chyba dłużej nie trzeba Was przekonywać? 

 
 

Ponadto przygotujemy trasę KIDS!  Darmowa, krótka trasa, na której dzieciaki będą mogły  
pohasać dla zabawy. Nie ma nagród  i konkurencji, bez pakietu startowego.  

Zastrzegamy, że rodzice sprawują opiekę nad swoimi dziećmi.
 
 

Kiedy: 22 kwietnia (sobota) 
Gdzie: Brenna, ul.Wyzwolenia 44 (boisko naprzeciwko urzędu gminy)

Godzina: 10:00
Limit: 300 osób (15 osób co 5 minut) 

Zapisy na:

www.runmageddon.pl
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Miesięcznik „Wieści znad Brennicy” można nabyć w  Informacji Turystycznej (ul. Wyzwolenia 77, Brenna, a  także 
w: Delikatesach Centrum (Górki), sklepie z nasionami p. K. Holeksy (Górki), Kiosku „Trafika” (Górki), Sklepie GS na Buczu (Górki), 
Sklepie GS w  Szpotawicach (Górki), Sklepie „Lewiatan” (Brenna Skrzyżowanie), Sklepie GS Brenna Skrzyżowanie, 
W  Delikatesach p. Bocka (Brenna Spalona), Sklepie GS Brenna Pinkas, Sklepie GS Brenna Leśnica, Sklepie p. Dadok 
(Brenna Leśnica), FH Renata Łysek (Brenna Leśnica), Kiosku z  prasą – p. J. Ćwierzyk, (Brenna Centrum) „Toto Lotku” –  
p. J. Madzi, (Brenna Centrum) Kiosku p. Cz. Grenia (Brenna Bukowa), Sklepie „Kaprys” ul. Jawornik (Brenna), Delikatesach 
Centrum (Brenna Lachy), Stacja paliw (Górki Wielkie), Delikatesy Centrum Sojka, Gminnej Bibliotece Publicznej (Urząd Gminy, 
II p.). Sklepy, kioski, pensjonaty itp. lokale, chcące również kolportować „Wieści”, proszone są o kontakt z redakcją.
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Redakcja: Sonia Gawlas, Dorota Greń-Grajewska, Katarzyna Macura, Marzena Bochnak, Izabela Piór, 
Łukasz Muschiol i Krzysztof Gawlas. Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów i opracowań nadesłanych tekstów.
Stali Współpracownicy: Wojtek Grajewski, UG Brenna, Gminna Biblioteka Publiczna, GOPS i CKiS „Dwór Kossaków”
Wydawca: Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna
43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 77, tel: (33) 85 365 50, e-mail: opkis@brenna.org.pl 
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Oddano do druku: 07.04.2017 r.
Druk: FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA SZMYDT, ul. Legionów Polskich 27A, 09-500 Gostynin

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Apteki
43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 34a, tel. 33 8169 736
43-438 Brenna ul. Wyzwolenia 77, tel. 33 853 64 64
43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 38b, tel. 33 8570073
43-436 Górki Wielkie ul. Zalesie 3, tel. 33 853 92 05
43-436 Górki Wielkie ul. Breńska 2, tel. 33 858 71 19
 

Ważne i przydatne numery telefonów

Wieści znad Brennicy
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„Szkubaczki u Strachów” 
W Brennej i Górkach żywy jest zwyczaj organizowania „szkubaczek” – wspólnego darcia pierza. 


