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50-lecie	OSP	Brenna	Leśnica

Świetna	współpraca	z	Bystrzycą

Pierwsza	płyta	„Małej	Brennej”

W tym numerze:

GMINA BRENNA NA IX EUROPEJSKIM KONGRESIE GOSPODARCZYM
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Od	redakcji
W	końcu	przyszła	do	nas,	 i	miej-

my	nadzieję,	że	długo	zagości,	nor-
malna	 wiosenna	 temperatura.	 Kie-
dy	 włączam	 wieczorem	 telewizor,	
aby	sprawdzić	co	stało	się	na	świe-
cie	 i	 usłyszeć	 jaką	 prognozę	 pogo-
dy	 zapowiadają	 na	 kolejny	 dzień	
–	 jestem	 przerażona!	„Dziś	 w	 nocy	
spodziewajmy	 się	 przymrozków”	
albo	 „idzie	 do	 nas	 ochłodzenie”.	
W	 połowie	 maja	 zapewne	 każdy	
marzy	 już	 o	 zupełnie	 innej	 aurze.	
Ale	skoro	wreszcie	temperatura	po-

szła	 w	 górę,	 to	 zarazem	 pierwszy	
i	 ostatni	 dzwonek,	 aby	 zadbać	 o	
kondycję!	 	

Najważniejsze	 jest	 samozapar-
cie,	 ale	 przyda	 się	 również	 odpo-
wiedni	sprzęt.	O	tego	miesiąca	każ-
dy	 z	 nas	 może	 szlifować	 formę	 na	
nowo	otwartej	siłowni	zewnętrznej	
znajdującej	 się	 w	 Parku	 Turystyki.	
Kilka	 serii	 na	 każdym	 z	 dziesięciu	
przyrządów	 z	 pewnością	 poprawi	
naszą	sprawność	fizyczną,	a	sylwet-
ka	 przybierze	 pożądanych	 kształ-

tów.	Pretekstem	do	spalania	kalorii	
będą	 zapewne	 długo	 oczekiwane	
wiosenne	grille	i	pikniki.	 	

W	 wolnej	 chwili	 zachęcam	 do	
lektury	nowych	„Wieści”.	W	tym	nu-
merze	 warto	 zwrócić	 uwagę	 na	 ar-
tykuły	 o	 obchodach	 Dnia	 Strażaka,	
świetnej	 współpracy	 naszej	 gminy	
z	 czeskim	 partnerem	 oraz	 otwarciu	
sezonu	 biegowego	 podczas	 impre-
zy	„Polska	Biega”.

	 	 Sonia	Gawlas
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Szanowni	Mieszkańcy	Brennej	i	Górek
Niezmiernie	trudno	byłoby	uszyć	

garsonkę	 pogodową,	 w	 której	 wio-
senne	miesiące	-	kwiecień	i	maj	tego	
roku	 miałyby	 dobre	 samopoczucie	
i	 odpowiadałyby	 standardom	 przy-
jętym	 przez	 kalendarz	 rolno-przy-
rodniczy.	 Zimno,	 mokro	 a	 nawet	
biało	 to	 najczęstsze	 przymiotniki	
na	 szachownicy	 określającej	 pogo-
dynkę.	 Gdy	 w	 maju	 śnieg	 pada,	 to	
nie	 wiem	 czy	 nam	 suchego	 lata	 nie	
zapowiada.	 Ale	 pocieszmy	 się	 po-
wiedzeniem	 rolników:	 „Jak	 w	 maju	
zimno,	 to	 w	 stodole	 ciemno”.	 Dyna-
miczne	 zmiany	 pogody	 podkręcały	
nam	 kalendarz	 wydarzeń	 ostatnich	
tygodni.

Rozpamiętywanie	 tajemnicy	
Świąt	 Wielkanocnych	 skróciła	 nam	
„Majówka”,	 którą	 rozpoczęliśmy	
realizację	 bogatego	 kalendarza	
imprez	 turystyczno-rekreacyjno-
sportowych,	 przygotowanych	 od	
wiosny	 do	 jesieni.	 	 Serdecznie	 za-
praszam	wszystkich	do	skorzystania	
z	 tej	 bogatej	 oferty.	 W	 trakcie	 dłu-
giego	 weekendu	 miło	 spędziliśmy	
w	 naszej	 	 gminie	„Śląską	 Majówkę”	
i	 „Dzień	 Czeski”,	 podczas	 którego	
dokonaliśmy	otwarcia	nowych	urzą-
dzeń	 w	 Parku	 Turystyki,	 powsta-
łych	 w	 ramach	 projektu	 współpra-
cy	 transgranicznej	 Polska-Czechy.	
Trzeciego	 maja	 odbyły	 się	 obchody	
religijno-patriotyczne	 z	 tradycyjną	
pielgrzymką	 na	 Górkę	 w	 Szczyrku	
oraz	 wydarzenia	 z	 okazji	 226	 Rocz-
nicy	 Konstytucji	 3	 Maja.	 Pomimo	
zimna	 i	braku	słońca	udało	się	 rów-
nież	otworzyć	sezon	związany	z	wy-
pasem	 owiec.	 Inauguracyjny	 redyk	
zwany	 mieszaniem	 owiec	 z	 modli-
twą	 i	 błogosławieństwem	 odbył	
się	 w	 góreckiej	 bacówce	 na	 Buczu	
u	państwa	Juchów.	

W	 maju	 byliśmy	 świadkami	 co-
rocznych	 obchodów	 Dnia	 Strażaka.	
Tegoroczne	 święto	 naszych	 ochot-
ników	 połączone	 było	 z	 obchoda-
mi	 jubileuszu	 50-lecia	 powstania	
i	 działalności	 OSP	 w	 Brennej	 Leśni-
cy.	 Oprócz	 wyróżnień	 i	 odznaczeń	
miało	 miejsce	 poświęcenie	 figury	
św.	Floriana	oraz	nowego	samocho-
du	 strażackiego	 dla	 tej	 jednostki	
z	 uroczystym	 przekazaniem	 kluczy-
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ków	i	dowodu	rejestracyjnego.	
Miesiąc	 maj	 zapisze	 się	 również	

dużymi	 literami	 w	 historii	 gminy	
w	 związku	 z	 pierwszym	 uczestnic-
twem	 naszej	 miejscowości	 w	 Euro-
pejskim	 Kongresie	 Gospodarczym,	
który	odbył	się	w	dniach	10-12	maja	
w	 Katowicach.	 Jest	 to	 jedno	 z	 naj-
większych	 wydarzeń	 promocyjno-
gospodarczych	 w	 tej	 części	 Europy.	
W	Kongresie	uczestniczyliśmy	w	roli	
partnera	 samorządowego,	 wysta-
wiając	stoisko	promujące	walory	na-
szej	gminy	z	myślą	również	o	przed-
siębiorcach,	 którzy	 zechcieliby	
zainwestować	 w	 Brennej,	 tworząc	
jednocześnie	miejsca	pracy	i	szansę	
na	 rozwój	 gospodarczy.	 Znaczącym	
elementem	 tego	 Kongresu	 był	 mój	
udział,	 jako	 wójta,	 w	 panelu	 dysku-
syjnym	 zatytułowanym	 „Samorząd	
i	 Biznes”,	 w	 którym	 uczestniczyli	
między	 innymi	 przedstawiciele	 Mi-
nisterstwa	 Rozwoju,	 członek	 Rady	
Ministrów	minister	 Jerzy	Kwieciński	
i	pan	dyrektor	Departamentu	Paweł	
Szaciłło.	 Całe	 przedsięwzięcie	 mo-
żemy	 uznać	 za	 bardzo	 udane.	 Było	
to	 możliwe	 dzięki	 zaangażowaniu	
wielu	 osób,	 których	 nie	 sposób	 wy-
mienić,	 ale	 słowa	 uznania	 należą	
się:	 pani	 skarbnik	 gminy	 Joannie	
Macurze,	 panu	 przewodniczącemu	
rady	 Marcinowi	 Janasikowi,	 pani	
dyrektor	 OPKiS	 Katarzynie	 Macurze	
i	jej	pracownikom,	szefowej	sekreta-
riatu	 UG	 pani	 Izabeli	 Piór	 oraz	 pani	
Annie	 Fenby-Taylor,	 wnuczce	 Zofii	
Kossak,	 reprezentującej	 Fundację	
Zofii	 Kossak.	 Na	 ręce	 pani	 Heleny	
Pagieły	 składam	 podziękowanie	
paniom	 z	 Koła	 Gospodyń	 Wiejskich	
z	 Brennej	 oraz	 Pracowni	 Czekolady	
„Beskid	Centrum”	za	pyszne	gadżety	
promujące	 kulinarnie	 naszą	 gminę.	
Szczególne	 podziękowania	 należą	
się	 panu	 Michałowi	 Majewskiemu,	
autorowi	 filmu	 o	 Brennej	 prezento-
wanego	 przez	 trzy	 dni	 na	 Kongre-
sie,	 twórcy	 projektu	 i	 wykonawcy	
naszego	 stoiska,	 które	 jak	 magnes	
przyciągało	 i	 zatrzymywało	 uczest-
ników,	 aby	 zamienić	 zdanie	 bądź	
zrobić	 pamiątkowe	 zdjęcie.	 Jestem	
przekonany,	 że	 bardzo	 duża	 ilość	
spotkań	i	rozmów	zaowocuje	sukce-

sem	dla	naszej	gminy.	
Szanowni	 Mieszkańcy,	 ze	 spraw	

gospodarczych	w	minionym	okresie	
warto	podkreślić	planową	realizację	
końcowych	 prac	 przy	 rozbudowie	
przedszkola	 w	 Górkach.	 Od	 miesią-
ca	 czerwca	 rozpoczniemy	 komple-
towanie	 i	 zgłaszanie	 dokumentacji	
do	 odbioru	 inwestycji	 przez	 sto-
sowne	instytucje.	Wszystko	wskazu-
je,	 że	 od	 września,	 bez	 zagrożenia,	
będziemy	 mogli	 rozpocząć	 okres	
edukacji	 przedszkolnej	 dla	 dodat-
kowych	50	dzieci.	

Cieszę	 się	 bardzo,	 że	 15	 maja	
podpisana	 została	 umowa	 z	 wyko-
nawcą	 na	 rewitalizację,	 „Starego	
Kina”	w	Brennej.	W	ramach	projektu	
„Beskid	 Śląski	 Wspólne	 Dziedzic-
two”,	 	 dzięki	 pozyskanym	 środkom	
transgranicznym,	 powstanie	 Be-
skidzki	Dom	Zielin	„Przytulia”.	

Na	 koniec	 pragnę	 przypomnieć,	
że	 w	 ramach	 procedury	 prac	 nad	
Studium	 dla	 całej	 gminy	 24	 kwiet-
nia	 odbyła	 się	 publiczna	 debata.	
Spotkanie	zdominowała	 inwestycja,	
w	ramach	której	planowane	jest	po-
wstanie	Krajowego	Centrum	Aktyw-
nego	 Wypoczynku	 w	 rejonie	 góry	
Kotarz,	wpisanej	w	rządowy	projekt	
„Strategii	 na	 rzecz	 Odpowiedzial-
nego	 Rozwoju”.	 Wszystkim,	 którym	
leży	 na	 sercu	 rozwój	 naszej	 gmi-
ny,	 a	 którzy	 uczestniczyli	 w	 deba-
cie	 wspierając	 ten	 projekt,	 pragnę	
bardzo	 serdecznie	 podziękować.	
Życząc	miłej	 lektury,	przesyłam	ser-
deczne	pozdrowienia.	 								 	

	 	 						Jerzy	Pilch	
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Brenna	na	Europejskim	Kongresie	Gospodarczym
W	dniach	od	10	do	12	maja	2017	

roku	przedstawiciele	Gminy	Brenna	
brali	udział	w	Europejskim	Kongre-
sie	 Gospodarczym	 w	 Katowicach.	
Gmina	 Brenna	 miała	 tam	 status	
partnera	 samorządowego	 Kongre-
su.	Na	naszym	stoisku	prezentowa-
na	 była	 oferta	 turystyczna	 gminy,	
ale	 przede	 wszystkim	 skupiliśmy	

się	na	ofercie	inwestycyjnej.	Zapre-
zentowany	 został	 „projekt	 Stanica”	
związany	 z	 poszukiwaniem	 inwe-
stora	na	teren	stanowiący	własność	
gminy,	a	położony	w	Górkach	Wiel-
kich	 Sojka	 (obiekty	 dawnego	 sa-
natorium).	 Zarówno	 w	 materiałach	
promocyjnych,	 a	 także	 w	 trakcie	
wielu	 odbytych	 rozmów	 staraliśmy	
się	zachęcić	potencjalnych	inwesto-
rów	 do	 odwiedzenia	 tego	 wyjątko-
wego	 miejsca.	 Nasze	 hasło	 brzmia-
ło:	 „Zainwestuj	 w	 historię”.	 Mamy	
nadzieję,	 że	 rozpoczęte	 rozmowy	
zostaną	 zwieńczone	 sukcesem	
i	będziemy	mogli	poszczycić	się	ko-
lejnym	 wyjątkowym	 miejscem	 na	
mapie	 naszej	 gminy,	 a	 niszczejące	
obecnie	budynki	zostaną	wyremon-
towane.

W	 drugim	 dniu	 Kongresu	 Wójt	
Gminy	 Brenna	 Pan	 Jerzy	 Pilch	
uczestniczył	 jako	 panelista	 w	 dys-
kusji	na	temat	„Samorząd	i	biznes	–	

partnerstwo	 z	 rozsądku”.	 W	 trakcie	
panelu	omówiono	kierunki	rozwoju	
i	współpracy	władz	samorządowych	
z	przedstawicielami	nauki	i	biznesu.	
Przedstawiono	 inwestycje	 dzięki	
którym	 zarabia	 zarówno	 biznes	 jak	
i	gmina,	a	także	wspólne	inicjatywy	
samorządów	i	biznesu.	Zaprezento-
wano	 dobre	 praktyki	 partnerstwa	
publiczno-prywatnego,	 doświad-
czenia	 i	 modele	 warte	 upowszech-
niania,	 ale	 również	 pouczające	 po-
rażki.	 Na	 podsumowanie	 szukano	
odpowiedzi	 na	 pytanie,	 czy	 biznes	
może	 pomóc	 samorządom	 w	 roz-
wiązywaniu	wyzwań	społecznych.	

Jeżeli	 pojawi	 się	 szansa	 mamy	
nadzieję,	że	za	rok	nasza	Gmina	po-
nownie	 pojawi	 się	 na	 Europejskim	
Kongresie	 Gospodarczym	 z	 kolej-
nym	ciekawym	projektem.	 	

	 	 UG	Brenna

Pamięci	poległym
3	 maja	 obchodziliśmy	 rocznicę	

uchwalenia	konstytucji,	która	prze-
szła	 do	 historii	 jako	 Konstytucja	
3	Maja.	Tego	dnia	Wójt	Gminy	Bren-
na	Jerzy	Pilch	wraz	z	Przewodniczą-
cym	 Rady	 Gminy	 Marcinem	 Janasi-
kiem	złożyli	kwiaty		pod	pomnikami	
upamiętniającymi	 mieszkańców	

naszej	 gminy	 poległych	 w	 walce	
o	wolność.

Warto	 przypomnieć,	 że	 kon-
stytucja	 była	 pierwszą	 w	 Europie	
i	 drugą	 na	 świecie,	 po	 konstytucji	
Stanów	 Zjednoczonych,	 tego	 typu	
ustawą.	 Została	 przyjęta	 po	 burzli-
wej	debacie	przez	Sejm	Czteroletni	

3	 maja	 1791.	 Regulowała	 zasady	
funkcjonowania	 władz	 państwo-
wych	 oraz	 prawa	 i	 obowiązki	 oby-
wateli	 Rzeczpospolitej	 Obojga	 Na-
rodów.	 Stała	 się	 symbolem	 tradycji	
niepodległościowych	 państwa	 pol-
skiego

	 	 Sonia	Gawlas
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Dzień	Strażaka	2017
w	Ochotniczej	Straży	Pożarnej	w	Górkach	Wielkich

Jak	 co	 roku,	 pierwszy	 tydzień	
maja	 przebiega	 w	 atmosferze	 ob-
chodów	 święta	 strażaków,	 które	
przypada	w	dniu	imienin	ich	patro-
na	 Świętego	 Floriana	 4.	 dnia	 tego	
miesiąca.	 Góreccy	 strażacy	 ochot-
nicy	 zorganizowali	 swoje	 uroczy-
stości	 w	 dniu	 2.	 maja.	 Zarząd	 OSP	
w	 Górkach	 Wielkich	 zaprosił	 do	
udziału	 wszystkich	 strażaków	 zrze-
szonych	 w	 OSP,	 a	 także	 wdowy	 po	
strażakach,	 którzy	 odeszli	 już	 na	
wieczną	 służbę	 oraz	 gości	 honoro-
wych.

Świętowanie	 rozpoczęło	 się	
zbiórką	 strażaków	 i	 zaproszonych	
gości	 o	 godzinie	 15.00	 na	 placu	
przed	 strażnicą	 OSP,	 gdzie	 następ-
nie	odbył	się	uroczysty	apel.	Prezes	
Zarządu	 OSP	 w	 Górkach	 Wielkich,	
druh	 Ryszard	 Główczak	 przywitał	
wszystkich	 zebranych	 na	 uroczy-
stości,	 a	 następnie	 złożył	 straża-

kom	 świąteczne	 życzenia.	 Po	 nim	
głos	 zabrali	 goście	 honorowi:	 druh	
Jerzy	 Pilch	 –	 Prezes	 Zarządu	 Od-
działu	 Gminnego	 ZOSP	 RP	 jedno-
cześnie	 Wójt	 Gminy	 oraz	 Marcin	
Janasik	 –	 Przewodniczący	 Rady	
Gminy	 w	 Brennej.	 Wójt	 pogratulo-
wał	strażakom	zaangażowania	oraz	
osiąganych	 sukcesów,	 a	 następnie	
złożył	 strażakom	 z	 okazji	 ich	 świę-
ta	 serdeczne	 życzenia.	 Gratulacje	
i	 życzenia	 złożył	 również	 Przewod-
niczący	 Rady	 Gminy.	 Ponadto	 Wójt	
poinformował	 strażaków	 o	 rozpo-
czętej	 procedurze	 udzielenia	 za-
mówienia	 publicznego	 na	 zakup	
nowego,	 średniego	 pojazdu	 ratow-
niczo-gaśniczego	 dla	 OSP	 w	 Gór-
kach	Wielkich	 i	wyraził	nadzieję,	że	
już	wkrótce	samochód	ten	zasili	po-
dział	bojowy	jednostki.

Uroczysty	 apel	 zakończył	 się	
przemarszem	ugrupowania	strażac-

kiego	i	zaproszonych	gości	na	czele	
z	pocztem	sztandarowym	jednostki	
OSP,	 przy	 akompaniamencie	 stra-
żackiej	 orkiestry	 dętej,	 do	 kościoła	
parafialnego	 Wszystkich	 Świętych	
w	 Górkach	 Wielkich.	 O	 godzinie	
16.00	 odbyła	 się	 uroczysta	 msza	
święta	 w	 intencji	 strażaków	 i	 ich	
rodzin	 oraz	 za	 zmarłych	 strażaków.	
Nabożeństwo	 odprawił	 ksiądz	 pro-
boszcz	Krzysztof	Pacyga.

Po	 mszy	 strażacy	 przemaszero-
wali	do	strażnicy,	gdzie	w	olszynce	
za	 strażnicą	 czekał	 na	 nich	 poczę-
stunek.	 Zarząd	 przy	 okazji	 święta	
zorganizował	 również	 festyn	 stra-
żacki,	 który	 pomimo	 nienajlepszej	
pogody	 trwał	 do	 późnych	 godzin	
nocnych	dnia	następnego.

	 	 Ryszard	Główczak
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50	-	lecie	OSP	w	Brennej	Leśnicy		
W	 miesiącu	 maju,	 w	 dniu	 wspo-

mnienia	 Świętego	 Floriana,	 obcho-
dzony	 jest	 Międzynarodowy	 Dzień	
Strażaka.	W	 tym	 roku	 maj	 jest	 rów-
nież	 wyjątkowy	 dla	 jednego	 z	 od-
działów	OSP	naszej	gminy.	13	maja	
odbyły	 się	 uroczyste	 obchody	 Ju-
bileuszu	 50-lecia	 istnienia	 Ochot-
niczej	 Straży	 Pożarnej	 w	 Brennej	
Leśnicy.

„Dzień	 dobry	 Państwu.	 W	 imie-
niu	 organizatorów	 witam	 Państwa	
i	 wyrażam	 radość	 z	 powodu	 udzia-
łu	w	naszej	 imprezie.	Za	chwilę	bę-
dziemy	 świadkami	 podniosłej	 uro-
czystości	 związanej	 z	 jubileuszem	
50	-	 lecia	Ochotniczej	Straży	Pożar-
nej	 w	 Brennej	 Leśnicy,	 połączonej	
z	 poświeceniem	 i	 przekazaniem	
samochodu	 pożarniczego”	 –	 tymi	
słowami	 przywitano	 zebranych.	
Raport	 złożył	 dowódca	 uroczysto-
ści	 dh	 Henryk	 Rudzicki.	 Prezes	 OSP	
Brenna	Leśnica	Bogusław	Gruszczyk	
przywitał	gości,	a	dh	Zdzisław	Tara-

sewicz	 przedstawił	 rys	 historyczny	
OSP	w	Brennej	Leśnicy.

Następnie	 przystąpiono	 do	 po-
święcenia	 figury	 św.	 Floriana	 i	 sa-
mochodu	 pożarniczego	 przez	 księ-
ży:	 Andrzeja	 Filapka	 z	 parafii	 p.w.	
św.	 Jana	 Nepomucena	 i	 Romana	
Kluza	z	parafii	Ewangelicko	–	Augs-
burskiej	 Apostoła	 Bartłomieja	 oraz	
uroczystego	 przekazania	 pojazdu,	
którego	 dokonał	Wójt	 Gminy	 Bren-
na	 a	 zarazem	 Prezes	 Zarządu	 Od-
działu	Gminnego		OSP	RP	w	Brennej	
dh	 Jerzy	 Pilch.	 Odbyła	 się	 również	
krótka	 prezentacja	 nowego	 samo-
chodu.	

Kolejnym	 punktem	 uroczysto-
ści	 było	 wręczenie	 medali	 i	 odzna-
czeń	 jednostce	 oraz	 druhom	 	 stra-
żakom.	 Ochotnicza	 Straż	 Pożarna	
Brenna	Leśnica	została	odznaczona	
srebrnym	 medalem	 za	 zasługi	 dla	
pożarnictwa.	 Dekoracji	 sztandaru	
dokonał	 Prezes	 Zarządu	 Oddziału	
Powiatowego	 w	 Cieszynie	 dh	 Rafał	

Grajcar	 oraz	 Prezes	 Zarządu	 Od-
działu	 Gminnego	 w	 Brennej	 dh	 Je-
rzy	Pilch.

Za	 zasługi	 dla	 Pożarnictwa	 zo-
stali	 odznaczeni:	 Złotym	 medalem	
-	druh	Wojciech	Pilch	–	OSP	w	Bren-
nej	 Leśnicy,	 Srebrnym	 medalem	 -	
druh	Jerzy		Macura	–	OSP	w		Brennej	
Leśnicy,	 Brązowym	 medalem:	 druh	
Mateusz		Ornowski	–	OSP	w	Brennej	
Leśnicy,	 druh	 Błażej	 	 Gawlas	 –	 OSP	
w	 Brennej	 Leśnicy,	 druh	 Krzysztof	
Michalik	–	OSP	w	Brennej	Leśnicy.	

Odznaką		„Strażak	Wzorowy”	wy-
różniano	 druhów	 strażaków	 z	 OSP	
w	 Brennej	 Leśnicy:	 druha	 Mariusza	
Golika,	 druha	 Andrzeja	 Holeksę,	
druha	Sławomira	Gawlasa.

Odznaki	„Za	 wysługę	 lat”	 otrzy-
mali:	 za	 	 pięćdziesiąt	 lat	 służby:	
druh	Antoni	Herzyk,	druh	Bronisław	
Mendrek,	 druh	 Ludwik	 Moskała,	
druh	 	 Karol	 Holeksa;	 za	 45	 lat	 służ-
by:	 druh	 Jan	 Holeksa,	 druh	 Michał	
Heller;	 za	 40	 lat	 służby	 -	 druh	 Cze-
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sław	 Holeksa;	 za	 35	 lat	 -	 druh	 Jó-
zef	 Mendrek;	 za	 25	 lat	 -	 druh	 Jan	
Waliczek;	 za	 20	 lat	 -	 druh	 Szymon	
Gruszczyk;	 za	 10	 lat:	 druh	 Sławo-
mir	 Gawlas,	 druh	 Krzysztof	 Madzia,	
druh	 Mateusz	 Ornowski,	 druh	 Bła-
żej	 Gawlas,	 druh	 Andrzej	 Holeksa;	
za	 5	 lat:	 druh	 Mateusz	 Greń,	 druh	
Władysław	 Pawlak,	 druh	 Bogusław	
Gruszczyk.

Za	 szczególną	 aktywność	 oraz	
zaangażowanie	 w	 prace	 społeczne	
Zarząd	 OSP	 wyróżnionił	 druhów:	
Mariusza	 Golika,	 Marcina	 Grenia,	
Szymona	Gruszczyka,	Szymona	Mo-
skałę,	Józefa	Mendrka,	Jana	Walicz-
ka.	

W	 uroczystości	 udział	 wzięli	
przedstawiciele:	Państwowej	Straży	
Pożarnej	 w	 Cieszynie	 bryg.	 Ryszard	
Kukuczka,	 Zarządu	 Oddziału	 Po-
wiatowego	 w	 Cieszynie	 prezes	 dh	
Rafał	 Grajcar,	 Starostwa	 Powiato-
wego:	Danuta	Wasilewska	i	Tadeusz	
Mędrek,	 Urzędu	 Gminy	 w	 Brennej:	
Wójt	 Gminy	 Jerzy	 Pilch,	 Skarbnik	
Joanna	 Macura,	 Przewodniczący	

Rady	 Gminy	 Marcin	 Janasik	 z	 rad-
nymi	 oraz	 dyrektor	 Zespołu	 Szkół	
w	 Brennej	 Halina	 Pilch.	 Obecny	 był	
również	 gminny	 komendant	 OSP	
Józef	 Ferfecki	 oraz	 poczty	 sztanda-
rowe	 z	 wszystkich	 gminnych	 jed-
nostek	 i	 zaprzyjaźnione	 jednostki	
z	gmin	ościennych.	Licznie	przybyli	
również	 członkowie	 Młodzieżowej	
Drużyny	 Pożarniczej,	 od	 niedawna	

działającej	 przy	 jednostce	 w	 Bren-
nej	Leśnicy.

0	 godzinie	 13:00	 w	 kościele	 na	
Leśnicy	 miała	 miejsce	 uroczysta	
msza	 święta.	 Po	 nabożeństwie	 na-
stąpił	 przemarsz	 na	 pole	 namioto-
we	„Jarowiska”,	gdzie	odbył	się	kon-
cert	orkiestry	dętej	OSP	w	Górkach	
Wielkich	i	dalsza	część	imprezy.	 	

	 	 Sonia	Gawlas
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Debata	nad	studium
W	 dniu	 24	 kwietnia	 2017	 r.	 na	

sali	 sesyjnej	 urzędu	 gminy	 Brenna,	
przeprowadzono	 dyskusję	 publicz-
ną	 nad	 rozwiązaniami	 przyjętymi	
w	 projekcie	 zmiany	 studium	 uwa-
runkowań	 i	 kierunków	 zagospo-
darowania	 przestrzennego	 gminy	
Brenna.	

Istotnym	 dla	 gminy	 jest	 fakt,	 że	
debata	 spotkała	 się	 z	 ogromnym	
zainteresowaniem.	 Uczestniczyli	
w	 niej	 mieszkańcy,	 przedsiębior-
cy,	 ekolodzy,	 potencjalni	 inwesto-
rzy	 oraz	 przedstawiciele	 mediów.	
Przeprowadzona	 dyskusja	 zosta-
ła	 zdominowana	 przez	 tematykę	
ekologiczną	 związaną	 z	 projektem	
Centrum	 Aktywnego	 Wypoczyn-

ku	 w	 Brennej	 (dalej	 CAW),	 który	
ma	 powstać	 w	 rejonie	 góry	 Kotarz.	
Na	 podstawie	 przebiegu	 debaty	
i	 przeprowadzonych	 w	 jej	 trakcie	
rozmów,	 można	 było	 wyprowadzić	
jednoznaczny	wniosek,	że	ww.	pro-
jekt	ma	ogromne	poparcie.	Zabiera-
jący	głos	w	dyskusji	wskazywali,	że	
projekt	 jest	 dużą	 szansą	 na	 rozwój	
gminy	 Brenna,	 tak	 pod	 względem	
turystycznym,	 jak	 i	 ekonomicznym.	
Nie	 zabrakło	 również	 głosów,	 któ-
re	 podnosiły	 zasadność	 inwestycji	
w	 odniesieniu	 do	 realizacji	 progra-
mów	dot.	niskiej	emisji.	

Wątpliwości	 wśród	 zebranych	
budziły	 natomiast	 kwestie	 związa-
ne	z	ochroną	środowiska	na	terenie	

planowanego	 przedsięwzięcia	 (ze	
strony	 Stowarzyszenia	 Pracownia	
na	Rzecz	Wszystkich	Istot	z	Bystrej),	
gruntów	 prywatnych	 w	 obszarze	
zmian	 studium	 w	 związku	 z	 CAW,	
zasobów	wodnych	gminy	oraz	prze-
pustowości	drogi	Skoczów	–	Brenna	
(ze	strony	mieszkańców).	

Wójt	 Gminy	 Brenna	 Jerzy	 Pilch,	
zapewnił	 wszystkich	 zebranych,	
że	 realizacja	 planowanego	 CAW	
w	 Brennej,	 odbywać	 się	 będzie	
z	 poszanowaniem	 praw	 wszystkich	
stron,	 w	 tym	 właścicieli	 nierucho-
mości	w	Brennej	oraz	zgodnie	z	za-
sadami	ochrony	środowiska.

	 	 UG	Brenna

Rozbudowa	budynku	Starego	Kina
W	dniu	15	maja	br.	została	pod-

pisana	 umowa	 na	 realizację	 inwe-
stycji	 budowlanej	 pn.	„Rekonstruk-
cję	i	rewitalizację	wraz	z	rozbudową	
budynku	„Starego	 Kina”	 w	 Brennej	
przy	 ul.	 Wyzwolenia	 69	 z	 przezna-
czeniem	 na	 Beskidzki	 Dom	 Zielin	
„PRZYTULIA”	 z	 wybranym	 do	 re-
alizacji	 zamówienia	 Wykonawcą,	
tj.	 firmą	 FAKTORIA	 AB	 Sp.	 z	 o.o.		
z	 siedzibą	 w	 Golasowicach	 43-252	
przy	 ul.	 Zawadzkiego	 18,	 za	 kwotę	
brutto:	2.130.993,94	zł.

Zamówienie	 objęte	 jest	 Projek-
tem	„Beskid	 Śląski	 –	 wspólne	 dzie-
dzictwo”,	 współfinansowane	 ze	
środków	 Europejskiego	 Funduszu	
Rozwoju	 Regionalnego	 –	 Program	
Interreg	 V-A	 Republika	 Czeska	 –	
Polska.

Przedmiotem	 inwestycji	 jest	
wykonanie	 nowej	 konstrukcji	 no-
śnej	 dla	 całego	 obiektu,	 wymiana	
pokrycia	 dachowego,	 dobudowa	
pomieszczeń	 magazynowych	 wraz	
z	 przeszklonym	 łącznikiem	 oraz	

przebudowa	 głównego	 wejścia	 do	
budynku.	 Zamówienie	 obejmuje	
również	 remont	 wszystkich	 posa-
dzek,	 okładzin	 ścian	 i	 sufitów	 oraz	
wykonanie	instalacji	wewnętrznych	
w	 obiekcie	 i	 przebudowę	 przyłą-
czy	 wraz	 z	 zewnętrznymi	 siecia-
mi.	 W	 obiekcie	 zostaną	 wykonane	
zabudowy	 wyposażenia	 stałego,	
a	w	skład	robót	związanych	z	zago-
spodarowaniem	 terenu	 wokół	 bu-
dynku	wchodzi	 również	wykonanie	
zieleni	i	małej	architektury.

Obiekt	 budowlany	 po	 rekon-
strukcji	 i	 rewitalizacji	 wraz	 z	 jego	
rozbudową	będzie	miał	powierzch-
nię	użytkową	346,24	m2	oraz	kuba-
turę	 1709,53	 m3	 i	 będzie	 dostęp-
ny	 dla	 osób	 niepełnosprawnych	
z	 wejściem	 z	 poziomu	 przyziemia	
od	strony	północnej.	

Rozpoczęcie	 robót	 budowla-
nych	jest	planowane	jeszcze	w	tym	
miesiącu,	 a	 zakończenie	 w	 lutym	
przyszłego	roku.

	 	 UG	Brenna
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Budowa	obiektów	małej	architektury
W	 dniu	 28.04.2017	 r.	 dokonano	

odbioru	 końcowego	 robót	 zwią-
zanych	 z	 budową	 obiektów	 małej	
architektury	 (siłowni	 zewnętrznej	
wraz	z	urządzeniami	rekreacyjnymi)	
w	 Parku	 Turystyki	 w	 Brennej	 Cen-
trum	przy	ul.	Malinowej.

Roboty	 wykonywała	 w	 okresie	
od	 07.04.2017	 r.	 do	 26.04.2017	 r.	
firma	FHU	„HUSE”	Sebastian	Hulbój,	
ul.	Zielona	6,	43-300	Bielsko-Biała.

Wartość robót wyniosła:
Netto:			76.638,00	zł	
Brutto:		94.264,74	zł

Inwestycja obejmowała:
-	 dostawę	 i	 montaż	 pięciu	 podwój-
nych	 urządzeń	 siłowni	 zewnętrznej	
na	 pylonie	 (biegacz-orbitrek,	 wy-
ciskanie-ściąganie,	 drabinka-pod-
ciąg,	 prasa	 nożna-wioślarz,	 talia-
wahadło),	
-	 dostawę	 i	 montaż	 huśtawki	 sze-
ściokątnej,
-	dostawę	i	montaż	centrum	aktyw-
ności,
-	wykonanie	nawierzchni	bezpiecz-
nego	upadku	w	postaci	płyt	gumo-
wych	o	powierzchni	55	m2	z	obrze-
żem	betonowym,
-	wykonanie	nawierzchni	bezpiecz-

nego	upadku	w	postaci	mat	przero-
stowych	o	powierzchni	70	m2,	
-	dostawę	i	montaż	tablicy	informa-
cyjnej	i	regulaminowej.

Inwestycja	 w	 ramach	 projektu	
„Sport	 łączy	 pokolenia”	 jest	 współ-
finansowana	 ze	 środków	 Europej-
skiego	 Funduszu	 Rozwoju	 Regio-
nalnego	 –	 Program	 Interreg	 V-A	
Republika	 Czeska-Polska	 w	 ramach	
Funduszu	 Mikroprojektów	 Eurore-
gionu	 Śląsk	 Cieszyński	 -	 Těšínské	
Slezsko	i	budżetu	państwa	RP.

	 	 UG	Brenna
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Świetna	współpraca	z	Bystrzycą
Nasza	 gmina	 wraz	 z	 miejscowo-

ścią	 partnerską	 Bystrzycą	 w	 Cze-
chach	realizuje	projekt	„Sport	 łączy	
pokolenia”	 współfinansowany	 ze	
środków	 Europejskiego	 Funduszu	
Rozwoju	 Regionalnego	 –	 Program	
Interreg	 V-A	 Republika	 Czeska-Pol-
ska	 w	 ramach	 Funduszu	 Mikropro-
jektów	 Euroregionu	 Śląsk	 Cieszyń-
ski	 -	 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.

27	 kwietnia	 delegacja	 z	 Urzędu	
Gminy	 Brenna,	 członkowie	 Klubu	
Seniora	 „Marzenie”	 wraz	 z	 rodzi-
nami	 oraz	 Pani	 Bożena	 Podżorska	
z	uczennicami	ze	Szkoły	Podstawo-
wej	 nr	 2	 im.	 Stefana	 Żeromskiego	
gościli	u	naszych	południowych	są-
siadów.

Właśnie	tam,	w	ramach	projektu	
powstawał	 Senior	 Petanque	 Park	
czyli	 boisko	 do	 gry	 w	 Petanque	
(gra	w	bule,	gra	w	kule	–	tradycyjna	
francuska	gra	towarzyska	z	elemen-
tami	 zręcznościowymi).	 Właśnie	 na	
otwarcie	tego	terenu	zostali	zapro-
szeni	goście	z	naszej	gminy.

Naszą	 delegację	 powitał	 staro-
sta	 Bystrzycy	 Roman	 Wróbel,	 który	
wraz	 z	 wójtem	 Gminy	 Brenna	 Je-
rzym	Pilchem	przecięli	wstęgę,	tym	

samym	 oficjalnie	 otwarto	 nową	
atrakcję	 tej	 miejscowości.	 Z	 powo-
du	 niesprzyjających	 warunków	 at-
mosferycznych	 nie	 było	 możliwo-
ści	 zagrać	 w	 bule	 na	 nowym	 torze,	
jednak	 przedstawiono	 po	 krótce	
zasady,	a	rzuty	ćwiczono	na	sali	we-
wnątrz	 budynku	 Domu	 Seniora.	 Na	
gości	 z	 naszej	 gminy	 czekała	 jesz-
cze	jedna	niespodzianka	–	występy	
dzieci	z	tamtejszej	szkoły.

Z	kolei	w	Brennej	gościliśmy	de-
legację	z	Bystrzycy	3	maja	podczas	
imprezy	 majówkowej	 p.n.	 „Dzień	
Czeski”.	W	związku	z	 realizacją	pro-
jektu	 w	 Parku	 Turystyki	 powstała	
nowa	 strefa	 sportowo	 rekreacyjna.	
Właśnie	tego	dnia	nastąpiło	uroczy-
ste	 otwarcie	 siłowni	 zewnętrznej	
składającej	 się	 z	 pięciu	 urządzeń:	
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(biegacz-orbitrek,	 wyciskanie-ścią-
ganie,	 drabinka-podciąg,	 prasa	
nożna-wioślarz	oraz	talia-wahadło).	
Przecięcia	 czerwonej	 wstęgi	 doko-
nali:	Wójt	Gminy	Brenna	Jerzy	Pilch,	
Zastępca	 Starosty	 Bystrzycy	 Marcel	
Ćmiel,	 Przedstawiciel	 Euroregionu	
Tesinskie	 Slesko	 –	 Śląsk	 Cierszyń-
ski	 Bogdan	 Kasperek	 oraz	 Dyrektor	
Ośrodka	 Promocji,	 Kultury	 i	 Sportu	
Gminy	 Brenna	 Katarzyna	 Macura.	
Dzięki	 realizacji	 projektu	 również	
plac	zabaw	zyskał	dwa	nowe	stano-
wiska:	 sześciokątną	 huśtawkę	 oraz	
centrum	aktywności.

Podczas	 imprezy	 na	 nowym	
sprzęcie	 sportowym	 rozegrano	
zawody,	 w	 których	 udział	 wzięli	
mieszkańcy	 gminy,	 turyści	 oraz	 za-
proszeni	goście	z	Czech.	Międzypo-

koleniowa	 rywalizacja	 dostarczyła	
nie	 tylko	 zawodnikom,	 ale	 również	
licznej	 widowni	 nie	 lada	 emocji.	
Wszyscy	 uczestnicy	 otrzymali	 pa-
miątkowe	upominki	w	postaci	kub-
ków.

Na	 scenie	 amfiteatru	 wystąpiła	
kapela	 Bukóń	 z	 Jabłonkowa	 oraz	
mażoretki	z	Domu	Dzieci	i	Młodzie-
ży	 z	 Bystrzycy.	 Grupa	 dziewcząt	
może	 pochwalić	 się	 licznymi	 suk-
cesami	 u	 naszych	 południowych	
sąsiadów.	Właśnie	przygotowują	się	
do	 Mistrzostw	 Europy,	 które	 odbę-
dą	się	w	Chorwacji.

W	ramach	działań	projektowych	
w	 obu	 miejscowościach	 partner-
skich	 będą	 miały	 miejsce	 jeszcze	
dwie	 imprezy.	 3	 czerwca	 w	 Parku	
Turystyki	odbędzie	się	Polsko	-	Cze-

ski	Dzień	Dziecka.	W	programie	wy-
darzenia	 nie	 zabraknie:	 występów	
dzieci	 i	 młodzieży	 uczęszczających	
na	 zajęcia	 w	 ramach	 „Bazy	 Talen-
tów”,	 występu	 dzieci	 należących	
do	 grupy	 orientalnej	 z	 Bystrzycy,	
wspólnego	 smażenia	 jajecznicy	
z	 tysiąca	 jaj,	 gier	 i	 zabaw	 między-
pokoleniowych	 w	 strefie	 sporto-
wo-rekreacyjnej,	animacji	dla	dzieci	
i	 występu	 kapeli	 góralskiej.	
22	 września	 spotykamy	 się	 w	 By-
strzycy	 na	 warsztatach	 ruchowo-
rehabilitacyjnych	 „Aktywna	 jesień	
życia”.	 Na	 wydarzenia	 serdecznie	
zapraszamy	 wszystkich	 mieszkań-
ców	naszej	gminy	oraz	turystów.

	 	 Sonia	Gawlas
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Sejmik	woj.	śląskiego	przyjął	uchwałę	antysmogową
Informujemy	 mieszkańców,	 iż	

Sejmik	 województwa	 śląskiego	
przyjął	 uchwałę	 antysmogową	 dla	
województwa	 śląskiego.	 Zgodnie	
z	 uchwałą	 od	 1	 września	 br.	 w	 re-
gionie	 zacznie	 obowiązywać	 zakaz	
palenia	 mułami,	 flotami,	 mokrym	
drewnem	 i	 węglem	 brunatnym.	

Uchwała		nakazuje	także	stopniową	
wymianę	 przestarzałych	 instalacji	
cieplnych.	 Ograniczenia	 lub	 zakazy	
wynikające	 z	 uchwały	 obejmą	 całe	
województwo	i	cały	rok	kalendarzo-
wy.	 Uchwała	 nie	 zakazuje	 spalania	
węgla	 czy	 drewna,	 wprowadza	 na-
tomiast	 zakazy	 lub	 ograniczenia,	

które	 mają	 spowodować	„cywilizo-
wane	 spalanie",	 a	 więc	 stosowanie	
odpowiednich	 jakościowo	 paliw	
stałych	 w	 odpowiednich	 urządze-
niach.

	 	 UG	Brenna

UCHWAŁA NR V/36/1/2017
SEJMIKU 

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
z dnia 7 kwietnia 2017 r.

w sprawie
wprowadzenia na obszarze 

województwa śląskiego ograniczeń 
w zakresie eksploatacji instalacji,

w których następuje spalanie paliw

Na	podstawie	art.	18	pkt	1	 i	art.	89	
ust.	1	ustawy	z	dnia	5	czerwca	1998	
roku	o	samorządzie	województwa
(tekst	 jednolity	 Dz.	 U.	 z	 2016	 roku,	
poz.	 486	 z	 późn.	 zm.)	 oraz	 art.	 96	
ustawy	z	dnia	27	kwietnia	2001	roku
Prawo	 ochrony	 środowiska	 (tekst	
jednolity	 Dz.	 U.	 z	 2017	 roku,	 poz.	
519	z	późn.	zm.)

Sejmik Województwa Śląskiego
uchwala:

§	 1.	 1.	 W	 celu	 zapobieżenia	 ne-
gatywnemu	 oddziaływaniu	 na	
zdrowie	 ludzi	 i	 na	 środowisko,	
w	granicach	administracyjnych	wo-
jewództwa	 śląskiego	 wprowadza	
się	ograniczenia	i	zakazy	obejmują-
ce	cały	rok	kalendarzowy	określone	
niniejszą	uchwałą.
2.	 Ilekroć	 w	 niniejszej	 uchwale	 jest	
mowa	 o	 rozpoczęciu	 eksploatacji	
instalacji	należy	przez	to	rozumieć
pierwsze	 uruchomienie	 w	 miejscu	
obecnego	użytkowania.
§	 2.	 Rodzaje	 instalacji,	 dla	 których	
wprowadza	się	ograniczenia	i	zaka-
zy	w	zakresie	ich	eksploatacji	to
instalacje,	w	których	następuje	spa-
lanie	 paliw	 stałych	 w	 rozumieniu	
art.	3	pkt	3	ustawy	z	dnia	10	kwiet-
nia	 1997	 roku	 Prawo	 energetyczne	
(tekst	 jednolity	 Dz.	 U.	 z	 2017	 roku,	
poz.	 220	 z	 późn.	 zm.),	 w	 szczegól-
ności	kocioł,	kominek	i	piec,	jeżeli:
1)	 dostarczają	 ciepło	 do	 systemu	

centralnego	ogrzewania	lub
2)	wydzielają	ciepło	lub
3)	 wydzielają	 ciepło	 i	 przenoszą	 je	
do	innego	nośnika.
§	3.	Podmiotami,	dla	których	wpro-
wadza	 się	 ograniczenia	 i	 zakazy	 są	
podmioty	eksploatujące	instalacje
wskazane	w	§	2.
§	 4.	 W	 przypadku	 instalacji,	 o	 któ-
rych	 mowa	 w	 §	 2	 pkt	 1,	 dopuszcza	
się	 wyłącznie	 eksploatację	 instala-
cji,	 które	 spełniają	 minimum	 stan-
dard	emisyjny	zgodny	z	5	klasą	pod	
względem	 granicznych	 wartości	
emisji	 zanieczyszczeń	 normy	 PN-
EN	 303-5:2012,	 co	 potwierdza	 się	
zaświadczeniem	 wydanym	 przez	
jednostkę	posiadającą	w	tym	zakre-
sie	 akredytację	 Polskiego	 Centrum	
Akredytacji	 lub	 innej	 jednostki	
akredytującej	 w	 Europie,	 będącej	
sygnatariuszem	 wielostronnego	
porozumienia	 o	 wzajemnym	 uzna-
waniu	akredytacji	EA	(European	co-
operation	for	Accreditation).
§	 5.	 W	 przypadku	 instalacji,	 o	 któ-
rych	 mowa	 w	 §	 2	 pkt	 2	 i	 pkt	 3,	 do-
puszcza	się	wyłącznie	eksploatację
instalacji,	 które	 spełniają	 minimal-
ne	 poziomy	 sezonowej	 efektyw-
ności	 energetycznej	 i	 normy	 emisji	
zanieczyszczeń	 dla	 sezonowego	
ogrzewania	 pomieszczeń	 okre-
ślone	 w	 punkcie	 1	 i	 2	 załącznika	 II	
do	 Rozporządzenia	 Komisji	 (UE)	
2015/1185	 z	 dnia	 24	 kwietnia	 2015	
roku	 w	 sprawie	 wykonania	 dyrek-
tywy	 Parlamentu	 Europejskiego	
i	 Rady	 2009/125/WE	 w	 odniesieniu	
do	wymogów	dotyczących	ekopro-
jektu	 dla	 miejscowych	 ogrzewa-
czy	 pomieszczeń	 na	 paliwo	 stałe.	
Podmiot	 eksploatujący	 instalację	
jest	 zobowiązany	 do	 wykazania	

spełniania	 wymagań	 określonych	
w	niniejszym	zapisie	poprzez	przed-
stawienie	 instrukcji	 dla	 instalato-
rów	i	użytkowników,	o	której	mowa	
w	 punkcie	 3	 lit.	 a	 załącznika	 II	 w/w	
rozporządzenia.
§	6.	W	instalacjach	wskazanych	w	§	
2	zakazuje	się	stosowania:
1)	węgla	brunatnego	oraz	paliw	sta-
łych	 produkowanych	 z	 wykorzysta-
niem	tego	węgla,
2)	 mułów	 i	 flotokoncentratów	 wę-
glowych	 oraz	 mieszanek	 produko-
wanych	z	ich	wykorzystaniem,
3)	 paliw,	 w	 których	 udział	 masowy	
węgla	 kamiennego	 o	 uziarnieniu	
poniżej	3	mm	wynosi	więcej	niż	15	
%,
4)	biomasy	stałej,	której	wilgotność	
w	 stanie	 roboczym	 przekracza	 20	
%.
§	 7.	 Wykonanie	 uchwały	 powierza	
się	 Zarządowi	 Województwa	 Ślą-
skiego.
§	 8.	 1.	 Uchwała	 podlega	 ogłosze-
niu	w	Dzienniku	Urzędowym	Woje-
wództwa	Śląskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie 
z dniem 1 września 2017 roku 

z następującymi wyjątkami:
1)	 wymagania	 wskazane	 w	 §	 4	 dla	
instalacji,	których	eksploatacja	roz-
poczęła	 się	 przed	 1	 września	 2017	
roku	będą	obowiązywać:
a)	 od	 1	 stycznia	 2022	 roku	 w	 przy-
padku	 instalacji	 eksploatowanych	
w	okresie	powyżej	10	lat	od	daty	ich
produkcji	 lub	 nieposiadających	 ta-
bliczki	znamionowej,
b)	 od	 1	 stycznia	 2024	 roku	 w	 przy-
padku	 instalacji	 eksploatowanych	
w	okresie	od	5	do	10	lat	od	daty	ich
produkcji,
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c)	 od	 1	 stycznia	 2026	 roku	 w	 przy-
padku	 instalacji	 eksploatowanych	
w	okresie	poniżej	5	lat	od	daty	ich
produkcji,
d)	 od	 1	 stycznia	 2028	 roku	 w	 przy-
padku	 instalacji	 spełniających	 wy-
magania	 w	 zakresie	 emisji	 zanie-
czyszczeń	 określonych	 dla	 klasy	
3	 lub	 klasy	 4	 według	 normy	 PN-EN	
303-5:2012,
2)	 wymagania	 wskazane	 w	 §	 5	 dla	
instalacji,	 których	 eksploatacja	

rozpoczęła	 się	 przed	 1	 września	
2017	 roku,	 będą	 obowiązywać	 od	
1	 stycznia	 2023	 roku,	 chyba	 że	 in-
stalacje	te	będą:
a)	osiągać	sprawność	cieplną	na	po-
ziomie	co	najmniej	80	%	lub
b)	 zostaną	 wyposażone	 w	 urzą-
dzenie	 zapewniające	 redukcję	
emisji	 pyłu	 do	 wartości	 określo-
nych	 w	 punkcie	 2	 lit.	 a	 załącznika	
II	 do	 Rozporządzenia	 Komisji	 (UE)	
2015/1185	 z	 dnia	 24	 kwietnia	 2015	

roku	 w	 sprawie	 wykonania	 dyrek-
tywy	 Parlamentu	 Europejskiego	
i	Rady	2009/125/WE	w	odniesieniu
do	wymogów	dotyczących	ekopro-
jektu	 dla	 miejscowych	 ogrzewaczy	
pomieszczeń	na	paliwo	stałe.

Przewodniczący	Sejmiku
Województwa	Śląskiego

Stanisław	Gmitruk

Informujemy	zainteresowanych	mieszkańców	o	programie	realizowanym	przez	Wojewódzki	Fundusz	Ochro-
ny	Środowiska	i	Gospodarki	Wodnej	w	Katowicach	pt.:	SMOG	STOP	„Dofinansowanie	zadań	realizowanych	przez	
mieszkańców	województwa	śląskiego	na	rzecz	ograniczenia	niskiej	emisji”.	Bliższe	informacje	w	tym	regulamin	
naboru	oraz	wzór	wniosku	dostępne	są	na	stronie:

http://www.wfosigw.katowice.pl/smog-stop.html
Wnioski	o	dofinansowanie	przyjmowane	będą	od	15	do	26	maja	2017	roku.	Można	je	będzie	składać	w	siedzi-

bie	WFOŚiGW	w	Katowicach	przy	ul.	Plebiscytowej	19.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 UG	Brenna

Dotacje	WFOŚiGW

Informacja	dla	osób	prowadzących	działalność
Uprzejmie	 informujemy,	 że	

zgodnie	z	przepisami	ustawy	z	dnia	
2	 lipca	2004	r.	o	swobodzie	działal-
ności	 gospodarczej,	 od	 19.05.2017	
r.	 przedsiębiorca	 -	 wypełniając	
wniosek	 CEIDG-1	 będzie	 mógł	 do-

konać	 zgłoszenia	 do	 ubezpieczeń	
społecznych	 i/lub	 zdrowotnego,	
zmiany	 zgłoszonych	 danych	 i	 wy-
rejestrowania	 siebie	 oraz	 swoich	
członków	rodziny.	Jednocześnie	od	
dnia	20	maja	2017	r.	będzie	obowią-

zywał	nowy	wzór	formularzy	CEIDG,	
który	 będzie	 dostępny	 na	 stronie	
internetowej	 Ministerstwa	 Rozwo-
ju.

	 	 UG	Brenna

Śmieci	w	koszach	na	przystankach
Coraz	 częściej	 spotykamy	 się	

z	 sytuacją,	 że	 kosze	 na	 przystan-
kach	 autobusowych	 mieszkańcy	
i	letnicy	traktują	jako	miejsce,	gdzie	
można	się	pozbyć	domowych	odpa-
dów.	 Tymczasem	 kosze	 znajdujące	
się	 na	 przystankach	 powinny	 słu-
żyć	pasażerom	korzystającym	z	ko-
munikacji	 autobusowej.	W	 związku	

z	 zaistniałą	 sytuacją	 tereny	 przy-
stanków	 zostaną	 objęte	 monito-
ringiem,	 który	 pozwoli	 na	 większą	
kontrolę	 nad	 utrzymaniem	 czy-
stości	 w	 naszej	 gminie.	 Ponadto	
za	 wyrzucanie	 odpadów	 w	 miej-
scach	 do	 tego	 nieprzeznaczonych	
grozi	 kara	 grzywny.	 Informujemy,	
iż	 mieszkańcy	 powinni	 znajdować	

się	w	systemie	gminnym,	natomiast	
osoby	 przebywające	 na	 terenie	
gminy	 Brenna	 czasowo	 w	 okresie	
letnim	 czy	 weekendowo,	 powinni	
posiadać	 umowę	 na	 wywóz	 odpa-
dów	 komunalnych	 z	 firmą	 do	 tego	
uprawnioną.	

	 	
	 	 UG	Brenna

Szanowni	 Mieszkańcy,	 na	 tere-
nie	 gminy	 Brenna	 znajdują	 się	 po-
jemniki	 przeznaczone	 do	 składo-
wania	 używanej	 odzieży	 i	 tekstylii	
gospodarczych.	 Niestety	 od	 pew-
nego	 czasu	 obserwujemy,	 że	 worki	

z	materiałami	składowane	są	nawet	
bezpośrednio	 wokół	 niezapełnio-
nych	pojemników,	co	wpływa	nega-
tywnie	 na	 wizerunek	 naszej	 gminy.	
Urząd	Gminy	Brenna	zwraca	się	za-
tem	z	prośbą	o	umieszczanie	odzie-

ży	bezpośrednio	w	przeznaczonych	
do	 tego	 celu	 pojemników.	 Liczymy	
na	Państwa	zrozumienie.

	 	 Joanna	Śliwka

Informacja	dla	Mieszkańców



14Strona	14 Wieści	znad	Brennicy

W
ie

śc
i	z

na
d

	B
re

nn
ic

y
Informacje/WydarzeniaInformacje/Wydarzenia

Na	szczeblu	powiatu	cieszyńskiego	rozstrzygnięto	Ogólnopolski	Konkurs	Plastyczny	pt.	„25	lat	PSP	–	Profesjo-
nalni,	Sprawni,	Pomocni”.	Na	konkurs	napłynęło	207	prac	w	trzech	kategoriach	wiekowych.	Ze	względu	na	wysoki	
poziom	ich	wykonania,	wybór	był	niezwykle	trudny.	Uroczyste	wręczenie	nagród	odbyło	się	w	cieszyńskim	Staro-
stwie.	Nagrody	i	wyróżnienia	wręczali	Wicestarosta	Powiatu	Cieszyńskiego	Maria	Cieślar,	Komendant	Powiatowy	
Państwowej	Straży	Pożarnej	w	Cieszynie	–	Damian	Legierski	oraz	Przewodnicząca	komisji	konkursowej	i	Naczel-
nik	Wydziału	Spraw	Obywatelskich,	Zdrowia	i	Zarządzania	Kryzysowego	Joanna	Materna-	Rybińska.
Wśród wytypowanych do szczebla wojewódzkiego znalazły się następujące prace:
Grupa I -	uczniowie	w	wieku	6-9	lat:
miejsce	I	–	Małgorzata	Cieślar,	Zespół	Szkół	w	Brennej	–	Szkoła	Podstawowa,

Laureaci	konkursu	plastycznego	
pt.	„25	lat	PSP	–	Profesjonalni,	Sprawni,	Pomocni”

miejsce	 III	 –	 Szymon	 Chrapek,	 Ze-
spół	 Szkół	 w	 Brennej	 –	 Szkoła	 Pod-
stawowa.
Grupa III - uczniowie	 w	 wieku	 14-
17	lat:
miejsce	 I	 –	 Monika	 Dzida,	 Zespół	
Szkół	w	Brennej	–	Gimnazjum,
miejsce	 II	–	Magdalena	Gawlas,	Ze-
spół	Szkół	w	Brennej	–	Gimnazjum,
miejsce	III	–	Aleksandra	Nowak,	Ze-
spół	Szkół	w	Brennej	–	Gimnazjum,
wyróżnienie	 –	 Iwona	 Greń,	 Zespół	
Szkół	w	Brennej	–	Gimnazjum.
	

	 Zespół	Szkół	w	Brennej

Maria	Bąk	z	tytułem	„Lady	D”
W	 katowickim	 Kinoteatrze	 Rial-

to,	5	maja,	w	Europejskim	Dniu	Wal-
ki	z	Dyskryminacją	Osób	Niepełno-
sprawnych,	 odbyła	 się	 uroczysta	
gala	konkursu	Lady	D.	 im.	Krystyny	
Bochenek.	 Tytuł	 ten	 stanowi	 skrót	
angielskiego	 wyrażenia	 "Lady	 Di-
sabled"	 (Dama	 Niepełnosprawna)	
i	 jest	 przyznawany	 mieszkankom	
woj.	 śląskiego	 od	 2002	 r.	 z	 inicja-
tywy	 posła	 do	 Parlamentu	 Euro-
pejskiego	Marka	Plury.	Konkurs	ma	
wyróżniać	 panie,	 które	 pomimo	
tego,	 iż	 na	 co	 dzień	 zmagają	 się	
z	 własną	 niepełnosprawnością,	 to	
w	 życie	 społeczne	 kraju	 wnoszą	
istotny	 wkład	 w	 różnych	 dziedzi-
nach.

Miło	 nam	 poinformować,	 ze	
w	kategorii	życie	zawodowe	wyróż-
niono	 mieszkankę	 Brennej	 Marię	

Bąk,	 chorującą	 na	 rzadką	 chorobę	
genetyczną	 -	 zespół	 Ehlersa	 Dan-
losa.	 Pani	 Maria	 wiele	 lat	 bezsku-

tecznie	 szukała	 pracy,	 znalazła	 ją	
3	 lata	 temu.	 Jest	 statystykiem	 me-
dycznym	 w	 Górnośląskim	 Centrum	
Zdrowia	 Dziecka	 im.	 Jana	 Pawła	 II	
w	 Katowicach.	 Jest	 autorką	 doku-
mentu	 "Sytuacja	 osób	 niepełno-
sprawnych	 z	 wyższym	 wykształce-
niem	na	rynku	pracy",	który	trafił	do	
instytucji	 zajmujących	 się	 sprawa-
mi	 osób	 niepełnosprawnych,	 m.in.	
do	PFRON	i	Pełnomocnika	Rządu	do	
Spraw	Osób	Niepełnosprawnych.

	 Serdecznie	gratulujemy!	
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XXIV	Edycja	Międzynarodowego	Konkursu	
Plastycznego	„Mieszkam	w	Beskidach”

Dobiegła	 końca	 kolejna	 edycja	
jednego	z	największych	konkursów,	
jakim	 jest	 Międzynarodowy	 Kon-
kurs	 Plastyczny	 „Mieszkam	 w	 Be-
skidach”.	 Jego	 organizatorem	 jest		
Gminny	 Ośrodek	 Kultury	 w	 Świn-
nej	 k/Żywca.	 Konkurs	 ma	 charakter	
w	 pełni	 otwarty,	 dozwolone	 są	
w	 nim	 wszelkie	 formy	 wyrazu	 arty-
stycznego,	 od	 szeroko	 rozumianej	
plastyki	 przez	 muzykę	 do	 prozy	
i	poezji,	opowiadającej	o	naszej	ma-
łej	ojczyźnie	-	Beskidach.

W	 dniu	 27	 kwietnia	 2017	 r.	
w	 Domu	 Narodowym	 w	 Cieszynie	
odbyło	 się	 wręczanie	 nagród	 lau-
reatom	 wspomnianego	 na	 wstę-
pie	 konkursu.	 Poniżej	 podajemy	
ich	 listę	 ze	 wskazaniem	 zajętego	
miejsca.	 Ponadto	 informujemy,	 iż	
nagrody	 dla	 naszych	 zwycięzców	
zostały	 ufundowane	 przez	 Wójta	
Gminy	Brenna.
I miejsce zdobyli:	 Kacper	 Głąbek	
(ZS	 Brenna),	 Łukasz	 Lipowski	 (ZS	
Brenna),	 Paweł	 Szalbot	 (ZSP	 Górki	
Wielkie),	 	 Maria	 Sidzina	 (ZS	 Bren-
na),	 Robert	 Moskała	 (ZS	 Brenna),		
Natalia	 Horzyk	 (ZS	 Brenna),	 Iwona	
Greń	 (ZS	 Brenna),	 	 Natalia	 Chrapek															
(ZS	Brenna),	Filip	Nalepa	(ZSP	Górki	
Wielkie),	Krystian	Donocik	(ZS	Bren-

na);
II miejsce zdobyli:	 Aleksandra	
Strach	 (ZSP	 Górki	Wielkie),	 	 Marce-
lina	 Holeksa	 (ZSP	 Górki	 Wielkie),	
Szymon	 Cieślar	 (ZS	 Brenna),	 Maja	
Siąkała	 (ZS	 Brenna),	 Angelika	 Fer-
fecka	(ZS	Brenna),	Wioletta	Kuczera	
(ZS	 Brenna),	 Julia	 Olesz	 (ZS	 Bren-
na),	Aleksandra	Cecherz	 (ZSP	Górki	
Wielkie);

III miejsce zdobyli:	 Tatiana	 Heller	
(ZS	 Brenna),	 Hubert	 Chrapek	 (ZS	
Brenna),	Roksana	Holeksa	(ZS	Bren-
na),	Martyna	Heller	(ZS	Brenna),	Na-
talia	Setnicka	(ZS	Brenna);
Wyróżnieni zostali:	 Jakub	 Jurasz-
czyk	 (ZS	 Brenna),	 Kevin	 Holeksa	
(ZSP	Górki	Wielkie).

	 	 UG	Brenna

II	Gminny	Konkurs	Wiedzy	o	Gminie	Brenna
28	 kwietnia	 na	 sali	 sesyjnej	

Urzędu	 Gminy	 odbył	 się	 II	 Gminny	
Konkurs	 Wiedzy	 o	 Gminie	 Brenna,	
zorganizowany	przez	Jolantę	Dordę	
z	 Zespołu	 Szkół	 w	 Brennej	 i	 Janinę	
Herzyk	 z	 Gminnej	 Biblioteki	 Pu-
blicznej	w	Brennej.

Do	 konkursu	 przystąpiło	 15	
uczniów	 klas	 1-3	 z	 trzech	 szkół	
podstawowych.	 Uczestnicy	 musie-
li	 wykazać	 się	 znajomością	 książki	
Zofii	 Kossak	 pt.	 „Kłopoty	 Kacperka	
góreckiego	 skrzata",	 a	 także	 wia-
domościami	 ogólnymi	 z	 regionu.	
Oceny	 prac	 pisemnych	 dokonywa-
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ły	 panie:	 M.	 Cieślar	 i	 E.	 Hubczyk.	
Dzieci	 uczestniczyły	 w	 warsztatach	
plastycznych	 techniką	 decoupage	
prowadzonych	przez	Barbarę	Sobik	
z	Galerii	pod	Maską,	ufundowanych	
przez	bibliotekę	w	Brennej.

Wyłoniono najlepiej przygoto-
wanych:
I	 miejsce	 Małgorzata	 Cieślar	 -	 SP	 1	
w	Brennej,

II	 miejsce	 Alicja	 Sikora	 -	 ZS	 w	 Gór-
kach,
III	 miejsce	 Agata	 Cieślar	 -	 SP	 1	
w	Brennej.

Wyróżnienia otrzymali:
Dominika	Bąk	–	SP	1	w	Brennej,
Katarzyna	Stoszek	–	SP	2	w	Brennej
Nikola	Duda	–	ZS	w	Górkach.

Uczestnicy	 wrócili	 do	 domów	
z	 zakładkami	 wykonanymi	 pod-

czas	 warsztatów	 oraz	 z	 nagrodami	
ufundowanymi	 przez	 Wójta	 Gminy	
Brenna.	 Właściciele	 Koziej	 Zagrody	
zaprosili	 zwycięzcę	 konkursu	 wraz	
z	całą	klasą	na	warsztaty	pasterskie.

Serdecznie	 gratulujemy	 zwy-
cięzcy	i	uczestnikom	konkursu.

	 	 Jadwiga	Madzia
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Śląska	majówka
W	tym	roku	majówka	dla	niektó-

rych	 trwała	 ponad	 tydzień.	 Mimo	
zapowiadanych	 niekorzystnych	
prognoz	 pogody,	 Ośrodek	 Promo-
cji,	Kultury	 i	Sportu	zadbał	o	 liczne	
atrakcje	 dla	 mieszkańców,	 a	 także	
turystów	 odwiedzających	 nasze	
strony.	 Impreza	p.n.	„Śląska	majów-
ka”	 rozpoczęła	 się	 w	 poniedziałko-
we	popołudnie	i	trwała	do	późnych	
godzin	wieczornych.	

Zabawę	poprowadził	gospodarz	
programu	 „Biesiada	 Vanessa”	 Piotr	
Scholz	–	znany	prezenter	telewizyj-
ny	i	radiowy.	

Jako	 pierwsze	 na	 scenie	 poja-
wiły	 się	 Kola&Jula	 -	 	 nietuzinkowy	
duet	 prezenterek	 TV	 Silesia,	 pro-
wadzący	 „Śląski	 Koncert	 Życzeń”.	
Piosenkarki	poderwały	publiczność	

do	 tańca	 oraz	 zaśpiewały	 utwory	
z	debiutanckiej	płyty	„Życie	to	dar”.	
Mogliśmy	 usłyszeć	 m.in.:	 „Niych	
w	 końcu	 przidzie”,	„Mój	 śląski	 dom”	
i	„Promień”.	

Następnie	 nadszedł	 czas	 wystę-
pu	 kabaretowo-biesiadnego	 ze-
społu	 z	 Górnego	 Śląska	 –	 „Wesoły	
Masorz”.		Trio	rozśmieszało	publicz-
ność	 skeczami,	 zachęcało	 do	 tańca	
autorskimi	 piosenkami	 oraz	 zapre-
zentowało	 kilka	 spokojnych	 utwo-
rów	 uwielbianych	 przez	 słuchaczy.	
W	 trakcie	 trwania	 humorystyczne-
go	 programu,	 uczestnicy	 wsłuchi-
wali	 się	 w	 największe	 hity	 grupy,	
w	 tym:	„Całuj	 tylko	 mnie”,	„Zdrowo	
teściowo”.	

Gwiazdą,	która	odwiedziła	Bren-
ną	 podczas	 majówki	 był	 Krzysztof	

Respodnek,	 który	 na	 Śląsku	 notu-
je	 niemałą	 popularność.	 Widzo-
wie	 mieli	 szansę	 obejrzeć	 na	 żywo	
występ	 aktora,	 który	 na	 co	 dzień	
występuje	 wraz	 z	 Grzegorzem	 Po-
loczkiem	 oraz	 Krzysztofem	 Hanke	
w	formacji	kabaretowej	„Rak”.	

Zwieńczeniem	 długiego	 week-
endu	 okazał	 się	 występ	 Magdale-
ny	 Pal.	 Prezenterka	 emitowanego	
w	TVS	programu	„My	Wam	To	Zagra-
my”,	 zdolna	 piosenkarka	 i	 tancerka	
zakończyła	 majówkę	 w	 energicz-
nym	 stylu.	 Zaprezentowała	 utwory	
z	popisowej	płyty	„1000	razy”.	Prze-
myślane	teksty	oraz	dźwięczne	me-
lodie	 znalazły	 rzeszę	 sympatyków	
wśród	naszych	gości.

	 Dominika	Kubica	
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Redyk	na	Buczu
Zgodnie	 z	 tradycją,	 po	 świętym	

Wojciechu	 rozpoczyna	 się	 wiosen-
ny	wypas	owiec.	Stada	wypędza	się	
na	hale,	ale	nim	to	nastąpi	odbywa	
się	 ich	 mieszanie	 oraz	 obrzęd	 po-
święcenia.	Zwierzęta,	tak	jak	robio-
no	to	przed	wiekami,	przeprowadza	
się	 wokół	 jodełki,	 co	 ma	 zapewnić	
jedność	 stada.	 	 6	 maja	 w	 Bacówce	
na	 Buczu	 mogliśmy	 uczestniczyć	
w	 pierwszym	 w	 tym	 roku	 redyku	
w	 naszej	 gminie.	 Bacówka	 Pań-
stwa	 Jucha	 położona	 jest	 w	 pięk-
nym	miejscu,	w	bliskim	sąsiedztwie	

Dziecięcego	Ośrodka	Leczniczo-Re-
habilitacyjnego	 oraz	 ścieżek	 przy-
rodniczo-dydaktycznych	 "Góra	 Bu-
cze"	i	"Szlak	Kamyka".	

W	 tym	 niezwykłym	 otoczeniu,	
od	 poświęcenia	 stada	 owieczek	
przez	 Księdza	 Proboszcza	 Krzysz-
tofa	 Pacygę,	 	 rozpoczęliśmy	 redyk.	
Podczas	 tego	 pasterskiego	 wyda-
rzenia	 nie	 mogło	 zabraknąć	 gó-
ralskiej	 muzyki	 	 oraz	 regionalnych	
potraw	–	kołaczy,	serów	 i	baraniny.	
W	spotkaniu	uczestniczył	Wójt	Gmi-
ny	 Brenna	 Jerzy	 Pilch,	 który	 opo-

wiedział	 zebranym	 o	 znaczeniu	
gospodarki	 pasterskiej	 w	 naszych	
miejscowościach.	 Wydarzenie	 na	
Buczu	 zorganizowane	 przez	 gó-
reckich	 gospodarzy	 Państwa	 Jucha	
rozpoczęło	 cykl	 redyków.	 Już	 17	
czerwca	 zapraszamy	 na	 Skałkę	 do	
Państwa	 Kawików,	 a	 18	 czerwca,	
dzień	 później	 widzimy	 się	 w	 Koziej	
Zagrodzie	 u	 Państwa	 Marchlewi-
czów.	

	 Dorota	Greń-Grajewska
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Niecodzienna	 pasja	 wyróż-
nia	 dwunastolatka	 Kacpra	 Juchę,	
ucznia	 5	 klasy	 Szkoły	 Podstawowej	
im.	Tadeusza	 Kościuszki	 w	 Górkach	
Wielkich.	 Początek	 zainteresowa-
niom	dały	wycieczki	po	Śląsku	Cie-
szyńskim	 śladami	 żołnierzy	 Armii	
Krajowej,	 w	 tym	 przede	 wszyst-
kim	 spadochroniarzy	 zwanych	 ci-
chociemnymi.	 Kacper	 odwiedzał	
miejsca	 ich	 pochówku,	 a	 także	 do-
kumentował	 rozmowy	 z	 tymi,	 któ-
rzy	 jeszcze	 żyją.	 Z	 prowadzonych	
notatek,	 skrupulatnie	 prowadzo-
nych,	 wzbogaconych	 zdjęciami	
i	 biografiami	 żołnierzy,	 wyłania	
się	 obraz	 naszej	 małej	 ojczyzny	 na	
tle	 tragicznych	 zawirowań	 historii	
oraz	 splątanych	 losów	 bohaterów	
tamtych	 wydarzeń.	 Niejednokrot-
nie	 zdążył	 wysłuchać	 ich	 tragicz-
nych	 historii	 od	 nich	 samych	 i	 to	
dosłownie	 w	 ostatniej	 chwili,	 gdyż	
w	krótkim	czasie	zmarli.	Kacper,	do-
strzeżony	 przez	 oddział	 PTTK	 Zie-
mi	 Jaworskiej,	 otrzymał	 Odznakę	
Turystyczno-Krajoznawczą		 „Ślada-
mi	Żołnierzy	Wyklętych	1945-1963”	
za	 zdobywanie	 wiedzy	 nie	 tylko	
o	 czasach	 II	 wojny	 światowej,	 lecz	
także	 o	 polskim	 podziemiu	 nie-
podległościowym	 i	 powojennych	
losach	 żołnierzy,	 którzy	 nie	 złożyli	
broni.	Pasję	swoistych	podróży	z	hi-
storią	 zaszczepił	 w	 dwunastolatku	
jego	 dziadek,	 przewodnik	 górski,	
a	 sam	 Kacper	 o	 swoich	 wędrów-
kach	 mówi,	 że	 są	 dla	 niego	 przede	
wszystkim	wielkimi	lekcjami	patrio-
tyzmu.

Dominika Badura: Skąd u oso-
by w Twoim wieku takie zaintere-

sowanie historią? Czy jest ktoś, 
kto obudził w Tobie tę pasję?

Kacper Jucha:	Moje	zaintereso-
wanie	 historią	 Żołnierzy	Wyklętych	
narodziło	się	podczas	wędrówek	po	
górskich	 szlakach	 turystycznych.	
Pamiętam,	kiedy	poszliśmy	z	dziad-
kiem,	 przewodnikiem	 górskim,	 po	
raz	 pierwszy	 w	 góry	 –	 na	 Zebrzyd-
kę	 od	 kościoła	 zielonym	 szlakiem,	
następnie	 weszliśmy	 na	 szlak	 żółty	
i	dotarliśmy	na	górę	Błatnią.	Miałem	
wtedy	 6	 lat.	 Wędrując	 po	 górskich	
szlakach,	 można	 zauważyć	 krzy-
że	 i	 pomniki	 poświęcone	 pamięci	
żołnierzy,	 którzy	 zginęli	 w	 obro-
nie	 swojej	 ojczyzny	 w	 czasie	 woj-
ny	 i	 po	 jej	 zakończeniu.	 Już	 wtedy,	
będąc	 	 jeszcze	 małym	 chłopcem,	
widziałem	 na	 wzgórzu	 Błatniej	 po-
mnik	żołnierzy,	którzy	zginęli	w	tym	
miejscu.

D.B.: Kto z bohaterów, z który-
mi miałeś przyjemność porozma-
wiać, zrobił na Tobie największe 
wrażenie?

K.J.: W	 ubiegłym	 roku	 odwie-
dziłem	 z	 moim	 dziadkiem	 jednego	
z	żołnierzy	AK	w	jego	domu	w	Chy-
biu.	 Miał	 91	 lat.	 Wspominał	 czasy	
wojny.	Był	bardzo	wzruszony,	mimo	
iż	 od	 tamtych	 wydarzeń	 minęło	
przeszło	 70	 lat.	 W	 tym	 roku	 zmarł.	
Zdążyłem	 zatem	 z	 nim	 porozma-
wiać	 dosłownie	 w	 ostatniej	 chwi-
li.	 Odwiedziłem	 też	 różne	 groby,	
w	których	spoczywają	nasi	ukocha-
ni	 bohaterowie.	 Z	 kolei	 najwięk-
sze	 wrażenie	 zrobiła	 na	 mnie	 po-
stać	 nieżyjącego	 Henryka	 Flame,	
o	 pseudonimie	 „Bartek”,	 kapitana	
żołnierzy	 AK	 na	 Podbeskidziu.	 By-
łem	w	miejscu	jego	śmierci	–	został	
zastrzelony	 w	 1947	 r.	 w	 Zabrzegu,	
w	 budynku	 dzisiejszego	 muzeum,	
wówczas	 restauracji.	 Odwiedziłem	
również	 jego	 grób	 w	 Czechowi-
cach-Dziedzicach	Południowych.	

D.B.: Lubisz poznawać histo-
rię, nie ograniczając się do su-
chych faktów z podręcznika, ale 
Twoją pasją są także wycieczki 
górskie…

K.J.: Tak,	 bardzo	 lubię	 chodzić	
po	 górach.	 Tę	 pasję	 również	 za-
szczepił	 we	 mnie	 mój	 dziadek.	 Je-
stem	członkiem	PTTK	oddziału	„Be-
skid	 Śląski”	 w	 Cieszynie.	 Posiadam	
także	małą	srebrną	odznakę	GOT.

D.B.: Dziękuję za wywiad.

  Dominika	Badura

Kacpra	Juchy	podróże	z	historią
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„Gibcy	do	śpiywanio,	tańcowanio	i	granio”.	
Pierwsza	płyta	„Małej	Brennej”

Perłą	 Beskidów	 podobno	 jest	
Wisła,	 możemy	 z	 tym	 określeniem	
polemizować,	 natomiast	 bez-
sprzeczne	 jest	 stwierdzenie,	 iż	 per-
łą	 Brennej	 jest	„Mała	 Brenna”.	 	 Nie	
ma	 w	 tym	 zbędnej	 demagogii,	 je-
żeli	 przyjrzymy	 się	 naszemu	 Dzie-
cięcemu	 Zespołowi	 Regionalnemu	
z	 bliska.	 Działalność	 „Małej	 Bren-
nej”,	 	 powołanej	 	 w	 2009	 r.	 przez	
Ośrodek	 Promocji,	 Kultury	 i	 Sportu	
Gminy	Brenna,	to	pasmo	sukcesów.	
Mnóstwo	 zdobytych	 wygranych	
i	 wyróżnień	 na	 przeglądach,	 fe-
stiwalach	 i	 konkursach.	 Wie-
le	 zaproszeń	 do	 wzięcia	 udziału	
w	 programach	 artystycznych,	 uro-
czystościach,	 akcjach	 charytatyw-
nych.	 Występy	 na	 słowackich,	 cze-
skich	 i	 polskich	 scenach.	 Jednak	
nade	wszystko	to	osiem	lat	ciężkiej	
pracy	 dzieci,	 (niektóre	 z	 nich	 cho-
dzą	 na	 zajęcia	 od	 samego	 począt-
ku),	 rodziców	 i	 przede	 wszystkim	
instruktorów	-	najpierw	Pana	Jacka	
Musioła,	a	następnie	Anny	Musioł.	

Zespół	 to	 wizytówka	 Brennej,	
która	 pięknie	 gminę	 promuje	 poza	
granicami	 województwa	 i	 kraju.	
W	tym	roku	nasza	grupa	ma	za	sobą	
warsztaty	 w	 siedzibie	 Zespołu	 Pie-
śni	 i	 Tańca	 „Śląsk”	 w	 Koszęcinie,	
będące	 nagrodą	 w	 zeszłorocznym	
konkursie,	 	 a	 także	 uczestnictwo	
w	XXIV	Międzynarodowym	Przeglą-

dzie	 Zespołów	 Regionalnych	„Złoty	
Kłos”	 w	 Zebrzydowicach,	 w	 IX	 Mię-
dzykulturowym	 Festiwalu	 Folklo-
rystycznym	 „Zagłębie	 i	 Sąsiedzi”	
w	 Dąbrowie	 Górniczej,	 w	 Przeglą-
dzie	 Dziecięcych	 i	 Młodzieżowych	
Zespołów	 Artystycznych	 Śląska	
Cieszyńskiego	 w	 Cieszynie	 oraz	
w	 XXIV	 Regionalnym	 Przeglądzie	
Pieśni	„Śląskie	Śpiewania”	w	Cieszy-
nie.	 Obecnie	 zespół	 przygotowuje	
się	do	XXX	Wojewódzkiego	Przeglą-
du	 Dziecięcych	 Zespołów	 Folklory-
stycznych	w	Wiśle,	gdzie	wystąpi	17	
czerwca.	 W	 tegorocznych	 planach	
są	 również	 występy	 w	 Brennej,	 Bu-
kowinie	 Tatrzańskiej,	 Szczyrku,	 Ko-

szęcinie	 i	 najbardziej	 oczekiwany	
przez	dzieci	pobyt	w	Ełku.	

Opiekunem	 Zespołu,	 dzięki	
któremu	 może	 funkcjonować	 jest	
Ośrodek	 Promocji,	 Kultury	 i	 Sportu	
Gminy	Brenna.	Nie	tylko	dba	o	spra-
wy	 wyjazdowe	 zespołu,	 jak	 cho-
ciaż	 opłacenie	 kosztów	 	 transpor-
tu,	 ale	 również	 o	 wynagrodzenie	
dla	 instruktora,	 zakup	 instrumentu	
(w	 tym	 roku	 na	 rzec	 zespołu	 został	
zakupiony	 akordeon)	 oraz	 strojów	
(dzieciom	 udostępniono	 nawet	 po		
trzy	 komplety	 strojów	 –	 strój	 cie-
szyński,	góralski	i	dziecięcy).	Należy	
również	 zaznaczyć,	 że	 buty-poloki	
w	 męskim	 stroju	 góralskim	 zostały	
zakupione	 przez	 Towarzystwo	 Mi-
łośników	 Brennej	 i	 Górek	 „Jodła”,	
w	 czym	 spory	 udział	 Jana	 Stasia	 –	
Radnego	 Gminy	 Brenna,	 który	 za-
wsze	 chętnie	 wspiera	 zespół,	 np.	
organizując	 Bożonarodzeniowe	
Pieczenie	 Pierniczków	 z	 Zespołem	
„Mała	Brenna”.	

Również	 w	 wyniku	 współpracy	
Ośrodka	 Promocji,	 Kultury	 i	 Sportu	
Gminy	 Brenna,	 Towarzystwa	 Miło-
śników	Brennej	 i	Górek	„Jodła”	oraz	
Dziecięcego	Zespołu	Regionalnego	
„Mała	 Brenna”	 doprowadzono	 do	
wydania	pierwszej	płyty	CD	z	nagra-
niami	„Małej	Brennej”	i	uczestników	
warsztatów	 gry	 na	 instrumentach	
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Nowa płyta „Małej Brennej” dostępna 
od 22 maja 2017 r., w Informacji Turystycznej!

ludowych,	 organizowanych	 przez	
Towarzystwo	„Jodła”,	 przy	 dofinan-
sowaniu	 z	 budżetu	 gminy	 Brenna.	
Na	 płycie	 „Na	 groniczku	 torka	 –	
Mała	 Brenna	 i	 Przyjaciele”	 będzie	
można	 posłuchać	 nie	 tylko	 pięk-
nego	 głosu	 naszych	 zespołowych	
dzieci,	 ale	 również	 instrumentów	
ludowych	z	naszego	regionu	–	oka-
ryn,	piszczałek	i	fujarek.	Serdecznie	
dziękujemy	Pani	Ligii	Gepfert,	Panu	
Markowi	 Ambrosiewiczowi	 i	 Panu	
Rafałowi	 Marchlewiczowi	 za	 udział	
w	 tym	 projekcie.	Trzeba	 zaznaczyć,	
iż	 w	 szeregach	 zespołu	 ujawniają	
się	 zdolni	 muzykanci,	 dzieci	 wspo-
magają	 zespół,	 grając	 na	 okary-
nach,	fujarkach,	a	także	skrzypcach,	
aż	 osiem	 dziewczynek	 należących	
do	zespołu	uczestniczy	w	zajęciach	
sekcji	gry	na	skrzypcach	góralskich	
prowadzonych	 przez	 Katarzynę	
Gonciarczyk	 z	 ramienia	 Ośrodka	
Promocji,	 Kultury	 i	 Sportu	 Gminy	
Brenna.	 Powoli	 tworzy	 się	 mocna	
grupa	akompaniatorów.	Zespołowe	
dzieci	 to	 również	 laureaci	 licznych	
konkursów	gwarowych.	O	ich	talen-

tach	można	by	było	 jeszcze	bardzo	
długo	pisać	…

Serdecznie	zachęcamy	do	naby-
cia	płyty,	która	może	stać	się	wyjąt-
kowym	prezentem,	a	 także	pamiąt-
ką	 z	 naszej	 pięknej	 miejscowości.	
Jak	 mówi	 sama	 instruktorka	 Anna	
Musioł	mówi:	„Dziecka	sóm	spórne,	
ale	gibki	do	spiywanio,	tańcowanio	

i	granio”.	Dzieci	z	„Małej	Brennej”	są	
naprawdę	zdolne,	warto	zainwesto-
wać	w	te	młode	talenty.	 	Całkowity	
koszt	 ze	 sprzedaży	 płyty	 przezna-
czony	zostanie	na	cele	zespołowe.	

	 Dorota	Greń-Grajewska
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Bajkowe	muzykowanie	
Kiedy	 człowiek	 zaczyna	 uczyć	

się	grać,	zazwyczaj	prędzej	czy	póź-
niej	ma	jakąś	wizję	siebie.	Chce	być	
muzykiem	 solowym,	 grać	 klasykę,	
rozrywkę,	 muzykę	 ludową,	 kompo-
nować,	 tworzyć	 zespół...	 Opcji	 jest	
bardzo	 dużo.	 Ale	 bez	 względu	 na	
to,	 którą	 drogę	 się	 wybierze,	 do-
świadczenia	 trzeba	 zebrać	 na	 każ-
dym	 polu.	 Im	 ich	 więcej,	 i	 im	 bar-
dziej	 są	 zróżnicowane,	 zaskakujące	
-	tym	bardziej	wzbogacają	nie	tylko	
umiejętnościami	 stricte	 muzycz-
nymi,	 ale	 też	 poprzez	 obcowanie	
z	różną	publicznością.

	 I	 tak,	 kiedy	 podczas	 studiów	
muzycznych	 zawiązał	 się	 zespolik	
wykorzystujący	 instrumentarium	
Karola	 Orffa,	 które	 to	 przyszli	 na-
uczyciele	muzyki	powinni	w	jak	naj-
szerszym	 spektrum	 wykorzystywać	
podczas	 przyszłych	 zajęć	 muzycz-
nych	 z	 dziećmi	 i	 młodzieżą,	 przy-
szedł	 pomysł.	 Pomysł,	 by	 nie	 tylko	
opracowywać	 znane	 już,	 szkolne	
piosenki	 i	nie	tylko	uczyć	się	samej	
gry.	 Uznaliśmy,	 wraz	 z	 kolegami	
i	koleżankami,	że	chcemy	się	bawić	
jeszcze	 lepiej.	 I	 więcej:	 że	 chcemy,	

by	 z	 nami	 bawili	 się	 nasi	 przyszli	
uczniowie.	

Wybraliśmy	formę	dramatyczną.	
Czyli...	Teatr.	A	może	raczej	teatrzyk	
muzyczny	 dla	 dzieci.	 W	 ten	 spo-
sób	 mogliśmy	 podzielić	 się	 sobą	
z	 milusińskimi,	 także	 w	 Brennej.	
Wybraliśmy	bajkę	o	Tajemnicy	Imie-
nia	 skrzata	 Titeliturego	 i	 wzięliśmy	
się	 do	 pracy.	Wspólnie	 od	 podstaw	
opracowaliśmy	 scenariusz,	 a	 także,	
co	 ważniejsze	 -	 muzykę.	Teksty,	 do	
których	 napisane	 zostały	 piosenki,	
które	 ubogaciły	 całe	 przedstawie-
nie.	 Każdy	 we	 własnym	 zakresie	
musiał	zadbać	o	kostium	dla	odtwa-
rzanej	przez	siebie	postaci.	Przygo-
towaliśmy	 rekwizyty,	 scenografię...	
I	już.	

Sama	 historia	 opowiada	 o	 przy-
godzie	dwóch	bohaterów	cyklu	ba-
śni	 "Simsala	 Grimm"	 -	 Jojo	 i	 Koko.	
Spotykają	oni	młynarza,	który	wraz	
z	 córką,	 mimo	 tego,	 że	 skromnie	
i	 uczciwie	 żyją,	 wciąż	 nękani	 są	
przez	 złego	 rycerza,	 sir	 Randolfa.	
By	ratować	życie,	młynarz	okłamuje	
go,	 mówiąc,	 że	 jego	 córka,	 Sisi	 po-
trafi	uprząść	złoto	z	siana	na	swoim	

kołowrotku	 i	 Randolf	 zabiera	 ją	 do	
zamku	swego	króla.	Tam	Koko	i	Jojo	
próbują	pomóc	Sisi,	ale	dziewczyna	
oczywiście	nie	umie	czarować.	Cza-
rować	umie	za	to...	troll,	który	zjawia	
się	znikąd	i	przyjmując	w	zamian	za-
płatę	 zamienia	 siano	 w	 złoto.	 Robi	
to	za	pomocą	magicznego	zaklęcia,	
którego	 nauczył	 także	 dzieci,	 choć	
te	 wyraźnie	 bardzo	 bały	 się	 nasze-
go	 trolla.	 Oczywiście...	 Mimo	 wielu	
niebezpieczeństw,	wszystko	dobrze	
się	kończy!

Przyznam,	że	trema	przed	takimi	
występami	jest	większa,	niż	na	sce-
nach,	 które	 każdy	 z	 nas	 odwiedza	
na	 co	 dzień.	 To	 było	 coś	 nowego.	
Coś,	 co	 zostało	 poddane	 natych-
miastowej	 surowej	 ocenie	 bardzo	
wymagającego	 jury	 -	 dzieciaków.	
Dziękujemy	 za	 zaufanie	 i	 szansę,	
mamy	 nadzieję,	 że	 bawiliście	 się	
z	 nami	 co	 najmniej	 tak	 dobrze,	 jak	
my	bawiliśmy	się	grając	dla	Was.	Już	
pracujemy	 nad	 kolejną	 bajką	 i,	 kto	
wie,	 może	 znów	 będziemy	 mogli	
Wam	ją	pokazać...?

	 	 Anna	Musioł
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Biblioteka.	Oczywiście!
W	 dniach	 8-15	 maja	 odbył	 się	

Tydzień	 Bibliotek	 pod	 hasłem	 „Bi-
blioteka.	 Oczywiście!”.	 	 Placówki	
z	 Brennej	 i	 Górkach	 Małych	 zapro-
siły	Wiesława	Drabika,	autora	około	
dwustu	 książek	 dla	 najmłodszych.	
W	 spotkaniu	 wzięło	 udział	 ponad	
100	 dzieci	 ze	 Szkół	 Podstawowych	
w	Brennej	i		Górkach	Wielkich.

Autor	 czytał	 swoje	 rymowane	
bajki,	a	dzieci	zgadywały	 jej	zakoń-
czenie.	 Poprawne	 odpowiedzi	 na-

gradzane	 były	 naklejkami	 i	 zakład-
kami.	 Najbardziej	 aktywne	 osoby	
mogły	sobie	wybrać	jedną	z	książek	
pisarza.	

Wiesław	Drabik	zachęcał	do	roz-
wijania	swoich	zainteresowań,	opo-
wiadał	 jak	 on	 zaczął	 pisać	 i	 ilustro-
wać.	Jego	bajki	są	wesołe,	zabawne,	
nawiązują	 do	 obecnych	 wydarzeń,	
dzieci	dobrze	się	w	nich	orientowa-
ły	 i	 wyrywały	 do	 odpowiedzi.	 Au-
tor	 potrafił	 zaktywizować	 każdego	

ucznia.
	To	 spotkanie	 na	długo	zostanie	

w	 naszej	 pamięci,	 a	 przypominać	
o	 nim	 będą	 książki	 z	 autografem	
Wiesława	Drabika.

8	 czerwca	 odbędą	 się	 warsztaty	
dla	gimnazjalistów	z	Moniką	Sawic-
ką,	autorką	książki	pt.	„Moja	książka	
marzeń”.	Zapraszamy	serdecznie.

	 	 Anna	Wisełka

Przedszkolaki	w	bibliotece
Bibliotekę	 w	 Górkach	 Małych	

odwiedziły	 dwie	 grupy	 przedszko-
laków:	 Skrzaty	 i	 Słoneczka.	 Naj-
młodsi	 wysłuchali	 opowiadania	 pt.	
„Uśmiech	 dla	 żabki”	 pokazującego,	
w	 jaki	 sposób	 można	 poprawić	 hu-

mor	 i	 jak	 wielką	 moc	 ma	 uśmiech.	
Dzieci	 pomalowały	 papierowe	 żab-
ki.

Bibliotekę	 w	 Brennej	 również	
odwiedziły	 przedszkolaki	 i	 złożyły	
życzenia	 z	 okazji	 Dnia	 Biblioteka-

rza.	 Serdecznie	 dziękujemy	 za	 pa-
mięć	i	miłą	niespodziankę.

	 	 Anna	Wisełka

KulturaKultura
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„W	księdze	się	mieści	świat	opowieści”
Z	 okazji	 Dnia	 Książki	 dla	 Dzieci,	

obchodzonego	2	kwietnia	bibliote-
ki	 w	 Brennej	 i	 Górkach	 Małych	 za-
prosiły	 dzieci	 ze	 Szkoły	 Podstawo-
wej	nr	2	w	Brennej	 i	Przedszkola	nr	
1	w	Górkach	Wielkich	na		przedsta-
wienie	 teatralne	 pt.	„W	 księdze	 się	
mieści	 świat	 opowieści”	 w	 wykona-
niu	Teatru	Maska	z	Krakowa.

Bohaterem	 tej	 opowieści	 jest	
króliczek,	 który	 uwielbia	 gry	 kom-
puterowe,	 bajki	 w	 telewizji	 i	 w	 In-
ternecie,	 nie	 lubi	 natomiast	 czytać.		
Znaleziona	w	 lesie	książka	sprawia,	
że	 rodzi	 się	 w	 nim	 pasja	 czytania,	
dzięki	której	może	przenieść	się	do	
miejsc	prawdziwie	magicznych.

Nasi	 widzowie	 z	 przejęciem	

i	 zainteresowaniem	 oglądali	 kolej-
ne	bajkowe	przygody,	co	chwilę	wy-
buchali	śmiechem	i	bardzo	angażo-
wali	 się	 w	 perypetie	 bohaterów.	To	
było	bardzo	udane	spotkanie.

	 Małgorzata	Cieślar

Reklama w miesięczniku „Wieści znad Brennicy”

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

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

+	200zł	za	kolor	bez	względu	na	wymiar	reklamy

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

KulturaKultura
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„Z	breńsko-góreckiej	dziedziny”
rubryka	redagowana	przez	członków	

Towarzystwa	Miłośników	Brennej	i	Górek	„Jodła”	

Ukazało się dotychczas bar-
dzo dużo wydawnictw poświę-
conych Górkom Małym, Wiel-
kim, Brennej, jak i pięknej Ziemi 
Cieszyńskiej. By popularyzo-
wać ich zawartość i zachęcać 
po sięgnięcie po nie (szeroko 
dostępne są one w naszych bi-
bliotekach) z grona Zarządu To-
warzystwa Miłośników Brennej 
i Górek wyszła inicjatywa, by pro-
wadzić rubrykę regionalną, opar-
tą na owych opracowaniach, a 
także na lekturze dawnych czaso-
pism, udostępnionych na stronie 
Śląskiej Biblioteki Cyfrowej.

"Gwiazdka" donosi...
„Gwiazdka Cieszyńska”, 5 I 

1937, nr 2, s. 4.	 Ruch	 ludności	
w	1936	r.:	ślubów	28,	urodziło	się	45	
chłopców,	dziewcząt	59,	razem	104.	
nieślubnych	 6.	 Umarło	 35,	 w	 tym	
15	 dzieci.	 Przyrost	 naturalny	 69.	
Liczba	 parafian	 wynosi	 2930	 dusz.	
Komunię	 św.	 przyjęło	 5307	 osób,	
z	 tych	 było	 do	 wielkanocnej	 spo-
wiedzi	 2140.	 Zapatrywań	 Przenaj-
świętszym	 Sakramentem	 w	 domu	
było	 60.	Wstąpiła	 do	 kościoła	 kat	 1	
osoba.	

Dla	 porównania	 w	 2016	 r.	 w	 pa-
rafii	 św.	 Jana	 Chrzciciela	 w	 Brennej	
(wyłączając	parafię	w	Brennej	Leśni-
cy)	 udzielono:	 ślubów	 32,	 chrztów	
48,	 pogrzebów	 48;	 Komunię	 Św.	
przyjęło	 96500	 osób.	 Sakrament	
Namaszczenia	 Chorych	 przyjęło	 58	
osób.	(Dane	na	podstawie	statystyk	
w	„Zostań	Aniołem”,	nr	3,	2017	r.)

„Gwiazdka Cieszyńska”, 20 
maja 1927, nr 30, s. 3.	Z	Brennej	3.	
Maja.	Jak	corocznie,	tak	i	w	bieżącym	
roku	 grono	 nauczycielskie	 naszych	
trzech	 szkół	 urządziło	 wspólnymi	
siłami	wieczorek	szkolny	ku	uczcze-
niu	 Konstytucji	 3.	 Maja.	 Dom	 kato-
licko-ludowy	już	od	południa	zaroił	

się	dziatwą	pod	kierunkiem	nauczy-
cieli	by	przed	szerszą	publicznością	
zdać	 egzamin	 z	 swych	 zdolności.	
Z	 przyjemnością	 stwierdzić	 należy,	
że	całość,	jak	i	szczególne	jej	części	
wypadły	 wprost	 znakomicie.	 Słowo	
wstępne,	 skierowane	 do	 rodziców,	
wypowiedział	 p.	 naucz.	 Potysz,	 na-
wołując	 do	 współdziałania	 rodziny	
i	 szkoły,	 by	 osiągnąć	 wspólny	 cel:	
oświatę	 i	 dobrobyt	 przyszłego	 po-
kolenia.	 O	 znaczeniu	 Konstytucji	
z	 r.	 1791	 traktował	 podniosły	 wy-
kład	p.	kier.	Maciejczka,	streszczają-
cy	 zadania	 nasze	 w	 słowach:	 Przez	
oświatę	 i	 kulturę	 obywateli	 do	 sil-
nego	 i	 potężnego	 państwa!	 Pięk-
ne,	 miejscami	 bardzo	 udatne	 de-
klamacje	 i	 ładne	 pieśni	 2-głosowe,	
odśpiewane	 przez	 dziatwę	 szkolną	
pod	 dyrygenturą	 p.	 kier.	 Maciejcz-
ka,	mile	upiększały	przedstawienie.	
Główny	 Punkt,	 2-aktowa	 sztuczka	
„Konstytucja	3.	Maja”	godnie	dopeł-
niła	całość	wieczoru.	(…)	

Ludzie zasłużeni 
dla Brennej i Górek

9 maja 2017 r. minęło 60 lat od 
śmierci Antoniego Hellera.	 Anto-
ni	 Heller	 (9.01.1898	 –	 9.05.1957),	
urodzony	 w	 Brennej,	 syn	 Józefa	
i	 Heleny	 –	 Hellerów,	 zagrodniczej	
rodziny	 „od	 Filipa”	 (Brenna	 Hołcy-
na).	Chociaż	ukończył	jedynie	miej-
scową	 „austriacką”	 szkołę	 ludową,	
całe	 swe	 życie	 oddał	 pracy	 spo-
łecznej	 i	 politycznej	 „zmartwych-
wstałej”	 Polsce.	 Był	 jednym	 z	 naj-
większych	 działaczy	 społecznych	
swojego	 pokolenia,	 wyrastając	
w	 lokalnym	 środowisku	 na	 czo-
łowego	 polityka.	 Mając	 zaledwie	
25	 lat,	 wszedł	 do	 wydziału	 gminy	
(1923),	dwa	 lata	później	obejmując	
funkcję	przewodniczącego	Związku	
Śląskich	 Katolików	 w	 Brennej,	 naj-
większej	partii	politycznej	w	wiosce	

i	 w	 regionie.	 W	 1934	 roku,	 w	 wie-
ku	 36	 lat,	 objął	 funkcję	 wójta	 gmi-
ny	 Brenna.	 Heller	 był	 aktywnym	
działaczem	 na	 wielu	 polach.	 Był	
jednym	 z	 inicjatorów	 powstania	
w	Brennej:	Stowarzyszenia	Młodzie-
ży	 Katolickiej,	 Kasy	 Spółdzielczej,	
Straży	 Pożarnej,	 Związku	 Górali	
Śląskich,	stając	na	czele	wszystkich	
tych	 organizacji	 przez	 dłuższy	 (lub	
krótszy)	 czas.	 Dzięki	 staraniom	
wójta	 20.08.1937	 r.	 w	 Brennej	 zor-
ganizowano	 Dzień	 Gór.	 W	 lutym	
1938	 r.	 odbyły	 się	 tu	 rejonowe	 za-
wody	 narciarskie.	 Z	 tej	 okazji	 wójt	
A.	 Heller	 otworzył	 nową	 skocznie	
„u	 Gruszczyka”.	 Po	 wybuchu	 woj-
ny	 Antoni	 Heller	 usunął	 się	 z	 życia	
publicznego,	 prowadząc	 wzorowo	
gospodarstwo	 rolne.	 Udzielał	 po-
mocy	 bezrobotnym	 nauczycielom,	
a	 także	 ofiarom	 terroru	 hitlerow-
skiego.	W	1945	r.	objął	funkcję	pre-
zesa	 OSP,	 którą	 pełnił	 do	 końca	 ży-
cia.	Był	członkiem	Powiatowej	Rady	
w	 Cieszynie.	 Działał	 w	 Społecznym	
Komitecie	 Elektryfikacji	 Brennej	
i	Związku	Samopomocy	Chłopskiej.	
Jako	 bogaty	 gospodarz,	 człowiek	
o	 wyrobionym	 światopoglądzie	
i	członek	Polskiego	Stronnictwa	Lu-
dowego	został	po	wojnie	odsunięty	
od	pełnienia	funkcji	publicznych.		
	Antoni	Heller	był	m.in.	bratankiem	
i	 zięciem	 wójta	 Pawła	 Hellera	 (ku-
zynem	 jego	 dzieci	 –	 żony	 Agniesz-
ki	 i	 straconego	 „pod	 Wałką”	 dzia-
łacza	 konspiracji	 Rudolfa	 Hellera),	
bratem	 Ewy	 Sabath	 z	 domu	 Heller,	
a	 wreszcie	 –	 ojcem	 cenionego	 tre-
nera	 i	 działacza	 siatkarskiego	 Wła-
dysława,	 a	 jednocześnie	 dziadkiem	
–	 Bartosza	 Hellera,	 znanego	 dzien-
nikarza	 sportowego.	 (red.	 na	 pod-
stawie	 biogramu	 M.	 Hellera	 z:	„Lu-
dzie	 zasłużeni	 dla	 Brennej	 i	 Górek”	
(Brenna	 1998)	 i	 maszynopisu	 pracy	
W.	Grajewskiego	poświęconego	ro-
dzinie	Hellerów)
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Kapliczki i krzyże przydrożne

Kapliczka na Horzelicy	-	legen-
da	głosi,	że	w	miejscu	tym	straszyło	
i	dlatego	miejscowa	ludność	posta-
nowiła	 zbudować	 tam	 w	 XIX	 wie-
ku	 kaplicę.	 Jest	 murowana,	 a	 w	 jej	
wnętrzu	od	pewnego	czasu	znajdu-
je	 się	 figura	 Matki	 Boskiej	 Licheń-
skiej.	 Całość	 ogrodzono	 drewnia-
nym	 płotkiem.	 Miejscowa	 ludność	
gromadzi	się	przy	niej	na	prywatnej	
modlitwie.	 Kapliczka	 ta	 znajduje	
się	 pod	 troskliwą	 opieką	 rodzin:	
Madzia,	 Herzyk	 oraz	 Greń	 ze	 Stare-
go	 Gronia,	 którzy	 często	 przynoszą	
„Swojej	Pani”	świeże	kwiaty.	(relacja	
ustana:	 Anna	 Gawlas	 –	 2003,	 za	 K.	
Mozor,	„Nowe	 kapliczki,	 krzyże	 i	 fi-
gury	 przydrożne.	 Diecezja	 bielsko-
żywiecka,	dekanat	skoczowski	Sko-
czów	2003)	

Zwyczaje 

Moj -	 Jak	 kawaler	 chodził	 ku	
dziewczynie	 i	 chcioł	 se	 ją	 namó-
wić,	 to	 ji	 na	 1	 mája	 "moj"	 postawił.	
Uciół	 w	 lesie	 taką	 dłógóm	 smreko-
wóm	 żerdź	 i	 ostrugoł	 ją	 ze	 skóry,	
a	 samóm	 chojke	 na	 wyrchu	 przy-
stroił	 bandliczkami	 i	 błyskotkami	

różnego	 koloru.	 Jak	 pachołek	 te	
chojke	 stawioł,	 napytoł	 se	 kamra-
tów	aby	mu	szli	pómóc.	Dziewczyna	
za	to	zrobiła	im	gościnę;	nasmażyła	
szpyrek,	 nagotowała	 wórsztu	 i	 wa-
rzónki,	 napiykła	 kreplików	 i	 tak	 se	
pojodali	 i	 popijali,	 że	 nikiedy	 po-
snęli.	 A	 za	 tén	 czas	 insi	 pachołcy	
zer-znęli	 moj	 i	 postawili	 go	 inszej	
dziewczynie.	 Jak	 ci	 sie	 pobudzili	
"moja"	już	nie	było.	Za	to	na	kalyni-
cy	stoła	żerdka,	a	na	nij	powieszane	
stare	bótki,	potargane	galaty,	kyrp-
ce	 i	 czepce.	 (za	 Franciszek	 Żertka,	
„Opowieści	 góreckiego	 stulatka”	
(spisał	i	opracował	Jan	Broda),	Gór-
ki	Wielkie	1996)

Pochodzenie nazw przysiółków

Zamilerze-	 nazwa	 kulturo-
wa	 przysiółka	 w	 Górkach	 Małych,	
w	 Brennej	 Leśnicy	 znajduje	 się	
przysiółek	 o	 nazwie	 Milerze,	 naj-
prawdopodobniej	w	tych	częściach	
naszej	 gminy	 wypalano	 mielerze,	
czyli	odpowiednio	ułożony	stos	po-
lan	 drzewnych	 przykrytych	 ziemią	
z	chrustem	i	wypalanych	na	węgiel.	
Proces	wypalania	musiał	być	dniem	
i	 nocom	 kontrolowany	 przez	 pra-

cownika,	trwał	od	13	do	15	dni.

Zapomniane narzędzia i profesje

Ręczne żarna rotacyjne	 były	
kamiennym	 urządzeniem	 do	 ręcz-
nego	 mielenia	 zboża,	 składającym	
się	 z	 dwóch	 obrobionych	 kamieni	
–	 biegunka	 i	 spodka	 oraz	 długiego	
drążka,	 zwanego	 miylokiym,	 słu-
żącego	 do	 obracania	 kamienia	 ża-
ren.	 Drobny	 przemiał	 zapewniały	
specjalne	 żłobienia	 w	 kamieniach,	
które	 wykonywali	 głównie	 górale	
z	 Brennej,	 chodząc	 od	 wsi	 do	 wsi	
i	 oferując	 usługi	 „klepania	 kamie-
ni”.	 	 Ta	 zapomniana	 dziś	 profesja	
przetrwała	do	lat	wczesnopowojen-
nych.	(źródło:	http://www.muzeum.
ustron.pl/)

Trochę o sprawach języka

Z	 uwagi	 na	 potrzebę	 rozróżnia-
nia	 poszczególnych	 rodzin,	 noszą-
cych	 te	 same	 nazwiska,	 wytworzył	
się	 w	 Brennej	 rozbudowany	 „sys-
tem”	przydomków	od	nazwisk,	któ-
re	 pozwalały	 na	 ścisłe	 i	 bezbłędne	
określanie,	 o	 którego	 konkretnie	
Gawlasa,	 Grenia	 czy	 Madzię	 cho-
dziło.	 Nierzadko	 przydomki	 te	 z	
czasem	–	w	życiu	codziennym	–	za-
stępowały	 nazwisko	 i	 stawały	 się	
powszechnie	 używanymi	 pseudo-
nimami,	 np.	 Holeksa	 od	 Stasioka	 –	
Stasiok,	 Gawlas	 od	 Junika,	 Holeksa	
od	 Urbańszczoka	 –	 Urbańszczok,	
Madzia	od	Jurskiego-	Jurski,	Madzia	
ze	 Szarówki-	 Szarówczon,	 Moska-
ła	 od	 Jyndrysków	 –	 Jyndryszczok,	
Pilch	 od	 Kubanie,	 Madzia	 od	 Two-
roga	–	Tworóg,	Jaworski	od	Wojocz-
ka,	 Grynia	 od	 Niedźwiedzia,	 Jura	
(Greń)	 spod	 lasu,	 Helyr	 na	 kympce,	
Holeksa	 z	 Kisiałki,	 Staś	 od	 Mich-
nioka,	 Holeksa	 ze	 Żłabiny.	 Te	 przy-
domki	pochodzą	często	od	nazwisk	
dawniejszych	 osadników,	 z	 pierw-
szej	 fali	 osadnictwa,	 którzy	 kiedyś	
mieszkali	 w	 danym	 miejscu,	 a	 póź-
niej	 opuścili	 Brenną.	 (źródł:	 Roman	
Trojan	„Gawęda	o	Brennej”)

red.	Dorota	Greń-Grajewska
	 Wojciech	Grajewski
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Morderczy	Trening	Runmageddon	
Pewnie	 niektórzy	 z	 Was	 słyszeli	

już	 o	 cyklu	 biegów	 Runmageddon.	
Tym,	 którzy	 nie	 mieli	 okazji	 przy-
pominamy,	że	to	biegi	przeszkodo-
we,	 które	 w	 Polsce	 cieszą	 się	 coraz	
większą	 popularnością.	 W	 Brennej	
odbył	 się	 trening	 przygotowujący	
zawodników	 do	 startów	 na	 dłuż-
szych	dystansach	we	wspomnianym	
wcześniej	 cyklu.	 Mordercze	 wręcz	
ukształtowanie	terenu	bardzo	przy-
padło	 do	 gustu	 zawodnikom,	 któ-
rzy	mimo	dość	niesprzyjającej	aury	
pokazali	 swoje	 charaktery	 i	 zmie-

rzyli	się	z	blisko	2,5	km	trasą,	której	
początek	znajdował	się	przed	sceną	
Amfiteatru.	Tam	 po	 krótkiej,	 ale	 in-
tensywnej	 rozgrzewce,	 zawodnicy	
i	 zawodniczki	 wyruszali	 na	 trasę,	
która	 biegła	 w	 stronę	 boiska	 tra-
wiastego,	następnie	rzeką	Brennicą	
(tak	rzeką,	to	nie	pomyłka),	później	
stokiem	Starego	Gronia,	gdzie	znaj-
dowała	 się	 jedna	 z	 najprzyjemniej-
szych	 i	 najbardziej	 efektownych	
„przeszkód”	 –	 zjeżdżalnia	 usytu-
owana	 na	 zboczu	 stoku.	 Niezmor-
dowani	 uczestnicy	 w	 okolicach	

boiska	 wielofunkcyjnego	 musieli	
pokonać	 2	 wysokie	 ściany,	 zasieki	
i	 żywą	 przeszkodę,	 którą	 stanowili	
zadziorni,	 dobrze	 zbudowani	 fut-
boliści	 amerykańscy.	 Poniżej	 znaj-
duje	 się	 kilka	 zdjęć	 z	 omawiane-
go	 treningu.	 Większej	 dawki	 fotek	
szukajcie	 na	 stronie	 www.runma-
geddon.pl,	 tam	 z	 pewnością	 ukażą	
się	 najlepsze	 momenty	 uchwyco-
ne	 przez	 kilku	 ciężko	 pracujących	
w	 strugach	 deszczu	 na	 trasie	 foto-
grafów.

	 	 Krzysztof	Gawlas

Polska	Biega	w	Brennej	2017
Zwyciężyły	 charaktery…	 tak	

w	 skrócie	 można	 podsumować	 po-
stawę	 osób,	 które	 mimo	 niezbyt	
sprzyjającej	aury	pojawiły	się	w	so-
botnie	przedpołudnie	w	Parku	Tury-
styki	 na	 tradycyjnym	 biegu	 Polska	
Biega,	 rozpoczynającym	 sezon	 bie-
gowy	 w	 Gminie	 Brenna.	 Tego	 dnia	
zaplanowano	 rywalizację	 w	 14	 ka-
tegoriach	 wiekowych	 na	 6	 różnych	
dystansach.	 Po	 wspólnej	 rozgrzew-
ce	 i	 kilku	 motywujących	 słowach,	
które	 pod	 adresem	 uczestników	
podczas	 uroczystego	 przywitania	
wypowiedział	 Jerzy	 Pilch	 –	 Wójt	
Gminy	 Brenna,	 zawodnicy	 udali	 się	
do	 odpowiednich	 stref	 startowych,	
by	 zmierzyć	 się	 z	 konkretnym	 dy-
stansem	 i	 własnymi	 słabościami.	
Swoje	zmagania	jako	pierwsi	rozpo-
częli	najmłodsi,	następnie	do	rywa-

lizacji	 przystąpili	 uczniowie	 Szkół	
Podstawowych,	 gimnazjaliści,	 jako	
ostatni	 przedstawicielki	 i	 przedsta-
wiciele	 najstarszej	 kategorii	 wieko-
wej.	 Każdy	 z	 uczestników	 otrzymał	
pamiątkową	 koszulkę,	 zawodnicy	
z	 miejsc	 1-3	 poszczególnych	 ka-
tegorii	 medale	 oraz	 dyplomy.	 Dy-
plomami	 i	 drobnymi	 upominkami	
uhonorowano	najstarszą	i	najmłod-
szą	 zawodniczkę	 oraz	 najstarszego	
i	najmłodszego	zawodnika	biegu.

	 	 Krzysztof	Gawlas
	

Najstarszy	 zawodnik:	 Krzysztof 
Grajewski
Najmłodszy	 zawodnik:	 Maksymi-
lian Musioł
Najstarsza	 zawodniczka:	 Bożena 
Podżorska

Najmłodsza	 zawodniczka:	 Jadwiga	
Greń

Wyniki biegów 
poszczególnych kategorii:

D0	 –	 Dziewczyny	 0-5	 lat	 (roczniki	
2017-2012):
1. OCHMAN Zuzanna (2012)
2. MADZIA Wiktoria (2012)
3. GREŃ Jadwiga (2014)
	
D1	 Dziewczyny	 6-7	 lat	 (roczniki	
2011-2010):
1. PILCH Maja (2010)
2. GWIZDOŃ Barbara (2010)
3. MUSIOŁ Wiktoria (2010)
	
D2	 Dziewczyny	 8-9	 lat	 (roczniki	
2009-2008):
1. JURASZCZYK Marta (2009)
2. GAWLAS Oliwia (2009)
3. HOLEKSA Małgorzata
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	 D3	 Dziewczyny	 10-11	 lat	 (roczniki	
2007-2006):
1. PODŻORSKA Magdalena (2006)
2. MADZIA Zuzanna (2006)
3. OLSZAR Kinga (2006)
 
D4	 Dziewczyny	 12-13	 lat	 (roczniki	
2005-2004):
1. GREŃ Julia Maria (2004)
2. PIETRZAK Nadia (2005)
3. HERZYK Maria (2005)
 
D5	 Dziewczyny	 14-16	 lat	 (roczniki	
2003-2001)	 			
1. GREŃ Bożena (2002)
2. LOREK Zuzanna (2003)
3. GREŃ Małgorzata (2003)
	
K6	 Kobiety	 17	 lat	 i	 więcej	 (rocznik	
2000	i	starsze):
1. GREŃ Agnieszka
2. PODŻORSKA Bożena
3. GWIZDOŃ Liliana

C0	 Chłopcy	 0-5	 lat	 (roczniki	 2017-
2012):
1. PSZCZÓŁKA Mikołaj (2012)
2. JAROSZEK Marcin (2012)
3. GREŃ Filip (2012)
	
C1	 Chłopcy	 6-7	 lat	 (roczniki	 2011-
2010):
1. PSZCZÓŁKA Maciej (2010)
2. MAREK Maciej (2011)
3. SZTURC Maksymilian (2011)
	
C2	 Chłopcy	 8-9	 lat	 (roczniki	 2009-
2008):
1. KRUŻOŁEK Jan (2008)
2. HOLEKSA Krzysztof (2008)
3. SZTURC Mikołaj (2009)
	
C3	Chłopcy	10-11	lat	(roczniki	2007-
2006):
1. PUZOŃ Dawid (2006)
2. SZWEDA Przemysław (2006)
3. MUELLER Michał (2007)

	
C4	Chłopcy	12-13	lat	(roczniki	2005-
2004):
1. JURASZCZYK Jakub (2004)
2. CHRAPEK Hubert (2004)
3. PAWLAK Robert (2004)
	
C5	Chłopcy	14-16	lat	(roczniki	2003-
2001):
1. GASZCZYK Maciej (2001)
2. PAWLAK Sebastian (2001)
3. WALICZEK Sebastian (2001)
	
M6	 Mężczyźni	 17	 lat	 i	 więcej	 (rocz-
nik	2000	i	starsi)
1. DYBCZYŃSKI Tomasz
2. HOLEKSA Piotr
3. GOLBA Andrzej
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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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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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Wkrótce w gminie BrennaWkrótce w gminie Brenna
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Wkrótce w gminie Brenna



	

Aktualny	kalendarz	na:		www.brenna.org.pl


