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Drodzy Czytelnicy!
Nie wiadomo nawet kiedy uciekł 

ten czas, a z gorącego lipca zrobił 
się najpierw żniwny sierpień a za-
raz potem wrzesień, który szybko 
przypomniał nam o jesieni. A ta -  
w pełni. Zresztą ścigana pierwszy-
mi przymrozkami. Ledwo sezon let-
nich imprez się zaczął, a już dobiegł 
końca - zamknięty przez „Brenna 
Tańczy” i „Pumptrackowy puchar 
Brennej”. Skończyły się też waka-

cje, a to oznacza powrót do szkoły 
dla uczniów, rodziców i nauczycieli. 
Szał szkolnych zakupów, planowa-
nia zajęć - także tych dodatkowych 
- i wdrażania się w szkolne obo-
wiązki. Wszystkim, którzy już mają 
za sobą pierwszy miesiąc nauki ży-
czę, by utrzymali zapał i entuzjazm 
na cały rok, a tym starszym, studen-
tom, którzy rok akademicki zaczy-
nają od października - powodzenia. 

Z kolei wszystkim nauczycielom  
i pedagogom placówek na każdym 
poziomie życzę, by podopieczni 
przysparzali powodów do dumy, 
a wszelkie ustawowe zmiany prze-
biegły bez zakłóceń... Znajdźcie też 
czas, by poczytać Wieści i wiedzieć 
co w trawie piszczy.

  Anna Musioł
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Szanowni Mieszkańcy Brennej i Górek

Informacje/Wydarzenia

Ostatni rok czteroletniej kaden-
cji dobiega końca. Podobnie jak 
sztafeta biegaczy na bieżni przeka-
zująca  pałeczkę w drodze do mety, 
tak i my wspólnie dobiegliśmy do 
celu wyznaczonego na początku 
kadencji. Co roku przekazywaliśmy 
sobie informacje z realizacji zadań  
i planowaliśmy kolejne. Trudno 
uwierzyć, że minęły w tym ryt-
mie cztery lata, które obfitowały 
wieloma osiągnięciami dający-
mi satysfakcję i poczucie dobrze 
spełnionego obowiązku. Z per-
spektywy minionego czasu pra-
gnę stwierdzić, że wiele czynników  
i elementów musiało być przygo-
towane i poukładane tak aby po-
wyższe stwierdzenie nie było tylko 
zachwytem ale faktem dokonanym 
znajdującym potwierdzenie w rze-
czywistości. „Gdzie się z chęcią 
zejdzie praca tam się hojnie trud 
opłaca”. W dniu 16 listopada 2014 
roku znaczną większością głosów 
zostałem wybrany na wójta Gminy, 
był to dla mnie wspaniały prezent 
urodzinowy (16.11.1961 r.) Nato-
miast od 1 grudnia 2014 roku po 
ślubowaniu na pierwszej sesji Rady 
Gminy rozpocząłem tą kadencję 
świadomy pełnej odpowiedzial-
ności wobec ogromu zadań jakie 
nakłada na Urząd ustawa samorzą-
dowa. Przez mijającą kadencję to-
warzyszyło nam hasło: „Słuchamy  
i robimy”. Cieszę się, że od początku 
kadencji wspólnie z Radnymi posta-
wiliśmy na dobrą współpracę głów-
nie w zakresie realizacji bieżących 
spraw jak i budowania wizerunku  
i strategii rozwoju całej naszej Gmi-
ny. Dzisiaj patrząc na efekty tej 
współpracy pragnę Radnym za ten 
twórczy klimat serdecznie podzię-
kować. Bo przecież wspólna praca 
z ochotą przerabia nawet słomę  
w złoto. Dzięki zaangażowaniu wie-
lu osób udało nam się ustabilizo-
wać dość trudną sytuację finansową 
gminy. Teraz z perspektywy kaden-
cji mogę powiedzieć, że nie było to 
wcale łatwe tym bardziej, że w parze 
z regulacją zmniejszania zadłużenia 
chcieliśmy równolegle, w duchu roz-
sądku przygotowywać dokumenta-

cję szerokiej palety inwestycyjnej. 
Niewątpliwie znaczącym elementem 
tego sukcesu było wsparcie nasze-
go budżetu gminy możliwie jak naj-
większymi środkami finansowymi 
pozyskanymi ze środków zewnętrz-
nych zarówno krajowych jak i zagra-
nicznych. Tylko w tej kadencji kwota 
zgromadzona opiewa na wartość 23 
milionów 402 tysięcy 310 złotych. 
Składa się na nią 26  projektów  
z różnych osi priorytetowych na-
pisanych, wdrożonych i już prawie 
rozliczonych przez pracowników, 
specjalistów urzędu gminy, którym  
w imieniu swoim jak i Państwa pra-
gnę serdecznie podziękować. Na 
dzień dzisiejszy mamy kilka umów 
projektów złożonych do realizacji  
i dofinansowania. Myślę, że mamy 
się czym poszczycić. Na tle powyż-
szych sukcesów pragnę odnieś się 
do informacji, która ukazała się  
w ostatnim czasie w mediach spo-
łecznościowych o zadłużeniu fi-
nansowym naszej gminy. Otóż 
szanowni Państwo pragnę wszyst-
kich uspokoić, że wykazywane za-
dłużenie jest wynikiem związanym  
z nakładami inwestycyjnymi, które 
mamy pod pełną kontrolą, może-
my zatem powiedzieć, że znaczną 
część pieniędzy zaangażowanych  
w działania inwestycyjne odzyska-
my i powrócą one do budżetu gmi-
ny. Owszem moglibyśmy się kon-
centrować tylko na dynamicznym 
niwelowaniu dziury budżetowej 
bez podejmowania działań inwe-
stycyjnych ale czy dałoby nam to 
pełne zadowolenie i satysfakcję, 
chyba nie. Szanowni Mieszkań-
cy z wielką przyjemnością chciał-
bym wymieniać nasze osiągnięcia  
w dziedzinie poprawy jakości kilo-
metrowych nawierzchni dróg powia-
towych i gminnych ze zwiększającym 
się ich doświetleniem. Przerobione-
go kruszywa i zabudowanych płyt 
drogowych, których wspólnie z po-
mocą i zaangażowaniem życzliwych 
mieszkańców położyliśmy w tej ka-
dencji ponad cztery i pół tysiąca. W 
dziedzinie dalszej rozbudowy sieci 
kanalizacyjnej i wodociągowej sta-
jemy się dużym placem budowy. 

Poprawia się poziom szeroko pojętej 
infrastruktury w dziedzinie oświaty  
z jednoczesnym podniesieniem po-
ziomu jakości edukacyjnej na tere-
nie całej gminy. W wolnych chwilach 
zapraszam do refleksji i własnego 
podsumowania. Mam też pełną 
świadomość, że nie wszystko uda-
ło się zrealizować, z różnych zresztą 
powodów. Największe inwestycje 
do których się przygotowujemy od 
dłuższego czasu są przecież przed 
nami. Z perspektywy minionej ka-
dencji czerpać chcemy bogactwo  
i chęć współpracy wójta z całą Radą 
Gminy, ponieważ przed nami na-
dal dużo pracy i trudnych decyzji. 
Pomimo naszych starań i dużego 
zaangażowania pojawiają się wo-
kół nas pojedyncze osoby, których 
interesy są daleko rozbieżne od kli-
matu współpracy i budowania na-
szego wspólnego dobra. Głęboko 
zasmuca mnie to, że dzieje się to  
w okresie przedwyborczym. Można 
by powiedzieć, że ten libertyński 
sposób bycia jest tak nachalnie ma-
nifestowany tuż obok osób żyjących 
na łonie swych rodzin i posiadają-
cych znacznie więcej cnót, który-
mi wzbogacają społeczeństwo. Na 
koniec zapraszając Państwa do wy-
borów poczujmy się też zaproszeni 
do odpowiedzialnego uczestnictwa  
w tworzeniu i budowaniu jeszcze 
lepszego jutra w naszej  Gminie. 
Przesyłam serdeczne pozdrowienia.

Wójt Gminy Brenna Jerzy Pilch
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Podsumowanie kadencji
Koniec kadencji to czas podsu-

mowań i przemyśleń, czy udało się 
zrealizować założone cele i spełnić 
oczekiwania mieszkańców. Podsta-
wowym założeniem, które postawi-
liśmy sobie na początku kadencji 
to dbałość o poprawę jakości życia 
mieszkańców poprzez zrównowa-
żony rozwój naszych miejscowości. 

Jednym z podstawowych za-
dań wpływających bezpośrednio 
na jakość życia mieszkańców jest 
dostęp do infrastruktury wodocią-
gowej i kanalizacyjnej na terenie 
gminy. Niestety inwestycje w tym 
zakresie są niezwykle długotrwałe 
i kosztowne. W latach 2015 – 2018 
na ten cel przeznaczono środki  
w łącznej kwocie: 11,7mln zł, w ra-
mach których zrealizowano mię-
dzy innymi inwestycje w zakre-
sie budowy kanalizacji sanitarnej  
w Górkach Wielkich i Gorkach Ma-
łych Etap II zadanie 1, 2, 3, 4, 5 i Etap 
III zadanie 1, rozbudowy sieci wodo-
ciągowej w Górkach Wielkich przy 
ul. Franciszkańskiej. Rozpoczęto re-
alizację budowy kanalizacji sanitar-
nej w Brennej przy ul. Góreckiej, ul. 
Wiejskiej, w Górkach Wielkich przy 
ul. Olchowej i ul. Wierzbowej. W ra-
mach pozyskanego dofinansowa-
nia z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich rozpoczęto projektowa-
nie i wykonanie kanalizacji sanitar-
nej w Górkach Wielkich Szpotawi-
cach Etap III. Rozpoczęto również 

prace związane z budową sieci wo-
dociągowej w Brennej Leśnicy oraz 
w Górkach Wielkich w ramach pro-
jektu współfinansowanego ze środ-
ków Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Śląskiego 
pod nazwą „Rozbudowa sieci wo-
dociągowej na terenie gminy Bren-
na”. Przystąpiono także do długo 
oczekiwanej budowy wodociągu 
w Brennej przy ul. Leśników i Wią-
zowej,  która powinna być jeszcze 
w tym roku zakończona. Na reali-
zację oczekuje budowa kanalizacji 
sanitarnej w Brennej przy ul. Jatny, 
Józefa Madzi i Słonecznej, gdzie 
gmina w chwili obecnej posiada po-
zwolenie na budowę umożliwiające 
przystąpienie do procedury prze-
targowej. Podobnie na wyłonienie 

wykonawcy czeka inwestycja w za-
kresie budowy kanalizacji sanitar-
nej wraz z przyłączami domowymi 
w Górkach Wielkich i Gorkach Ma-
łych Etap II zadanie 6 oraz Etap III 
zadanie 2. Planując kontynuację 
budowy infrastruktury sieciowej  
w kolejnych latach przystąpiono 
do projektowania budowy kanali-
zacji sanitarnej w Brennej Korma-
ny – Leśników. W latach 2015 -2017 
gmina poza granicami aglomeracji 
realizowała program budowy przy-
domowych oczyszczalni ścieków,  
w ramach którego udzielono miesz-
kańcom dotacji w łącznej kwocie: 
353 tyś. zł. 

Kolejnym istotnym tematem 
wpływającym na jakość życia miesz-
kańców gminy jest stan infrastruk-
tury drogowej. W przypadku zadań 
związanych z drogami istotne zna-
czenie mają zarówno nakłady po-
noszone na bieżące ich utrzymanie,  
a także inwestycje związane z mo-
dernizacją.  W latach 2015 – 2018 na 
ten cel przeznaczono środki w łącz-
nej kwocie: 10,6mln zł. Gmina Bren-
na posiada około 130 km dróg gmin-
nych. Właściwe bieżące utrzymanie 
takiej ilości dróg w terenie górskim 
jest niezwykle trudne, dlatego 
też podjęto decyzję o utworzeniu  
w ramach Zakładu Budżetowego 
Gospodarki Komunalnej w Bren-
nej tzw. „brygady drogowej”, która 
początkowo składała się z 3 osób,  
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a w bieżącym roku została wzmoc-
niona o kolejne 3 osoby. Do jej za-
dań należy odśnieżanie części dróg 
gminnych, wykaszanie i utwardza-
nie poboczy, przycinanie drzew, 
czyszczenie rowów wzdłuż dróg 
gminnych, remonty odwodnień. 
Często brygada ta wykonuje rów-
nież inne prace remontowe na dro-
gach. Stworzenie takiego zespołu 
pozwoliło na szybsze reagowanie 
na zgłaszane problemy, a także czę-
ściowo wpłynęło na ograniczenie 
kosztów związanych z utrzyma-
niem dróg. Zdajemy sobie sprawę, 
że  potrzeby remontów infrastruk-
tury drogowej są znacznie więk-
sze i niestety często przekraczają 
nasze możliwości. Podejmujemy 
jednak działania aby sytuację taką 
poprawić. W ostatniej kadencji wy-
remontowano między innymi frag-
menty ul. Wierzbowej, Stara Droga 
w Górkach Wielkich, ul. Świniorka, 
Śniegociny, Snowaniec, Malinowej, 
Modrzewiowej, J. Madzi, Szkolnej, 
Miodowej, Topolowej, Zimna Woda 
w Brennej. Dostarczono płyty dro-
gowe na remonty fragmentów ul. 
Pilarzy, do Bzowego, Sportowej, 
Zielonej, Suchej, Szkolnej, dr Kisia-
ły, Tłoczki, Stromej w Brennej. Na-
prawiono bądź zabudowano nowe 
bariery przy ul. Barujec, Węgierski, 
Leśnej, Jatny, Żory w Brennej, ul. 
Olszyna, Długiej, Zalesie, Zamilerze  
w Górkach Wielkich. Modernizo-
wano także przepusty przez drogi 
gminne m. in. w ciągu ul. Miodo-
wej, Leśnej w Brennej. Zbudowano 

nowy most na potoku Węgierski 
w Brennej. W chwili obecnej trwa 
procedura przetargowa w zakresie 
remontu ul. Jatny, Pilarzy, Baru-
jec, Kobyla w Brennej i ul. Harcer-
skiej, Fr. Żerdki, Dzielowy w Gór-
kach Wielkich. Mając na uwadze 
konieczność dalszej modernizacji 
dróg gminnych zlecono prace pro-
jektowe na ul. Jaworowej, Hołcyna, 
Jatny w Brennej oraz ul. Słonecz-
nej w Górkach Wielkich. Zadania 
te zostały zapisane w wieloletnim 
planie inwestycyjnym. Podobnie  
w planie na kolejne lata zapisana 
została kompleksowa modernizacja 
ul. Skoczowskiej, Stary Dwór w Gór-
kach Wielkich, gdzie w chwili obec-
nej dysponujemy pozwoleniem na 
budowę. W ramach usuwania szkód 
powodziowych wykonano remon-
ty ul. Długiej i Olszyna w Górkach 
Wielkich, ul. Barujec w Brennej, ul. 

Łączka w Górkach Małych,  przebu-
dowę przepustu w ciągu ul. Olszyna 
w Górkach Wielkich. Koszt tych za-
dań to kwota 1,3mln zł. W ramach 
współpracy z Powiatem Cieszyń-
skim partycypowano w kosztach 
remontów oraz modernizacji dróg 
powiatowych w kwocie: 815tyś zł. 
Dzięki wsparciu  ze środków finan-
sowych Gminy Brenna, Powiat wy-
remontował znaczne fragmenty ul. 
Leśnica i Bukowa w Brennej oraz ul. 
Bielskiej i Szpotawickiej w Górkach 
Wielkich. Wykonano również prze-
budowę fragmentów ul. Bielskiej 
i Zofii Kossak w Górkach Wielkich. 
Na bezpieczeństwo na drogach ma 
również istotny wpływ ich oświe-
tlenie. Sukcesywnie na terenie 
gminy powstają nowe lampy, które  
w ciągu ostatnich 4 lat kosztowały 
483tys. zł.

Bezpieczeństwo publiczne to 
również dbałość o właściwe wy-
posażenie i utrzymanie gotowości 
bojowej jednostek Ochotniczych 
Straży Pożarnych z terenu gminy. 
Wydatki poniesione na ten cel to 
kwota: 1,5mln zł. W 2017 roku na 
potrzeby Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Górkach Wielkich zakupiono 
samochód ratowniczo gaśniczy, 
który zastąpił stary sprzęt.

W ostatnich latach szczególną 
uwagę zwracano na wprowadza-
nie proekologicznych rozwiązań. 
Zaczynając od własnego podwórka  
w celu ograniczenia niskiej emisji 
w budynkach użyteczności publicz-
nej wykonano termomodernizację 
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Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Ste-
fana Żeromskiego w Brennej. Koszt 
tej inwestycji to niespełna  2 mln 
zł. Na to zadanie pozyskano środki 
w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Ślą-
skiego w kwocie: 1,1mln zł. Zleco-
no również prace projektowe w za-
kresie termomodernizacji budynku 
Zakładu Budżetowego Gospodarki 
Komunalnej w Brennej. Od 2017 
roku realizowany jest sukcesywnie 
Program Gospodarki Niskoemisyj-
nej na podstawie, którego miesz-
kańcom gminy udzielane są dota-
cje na wymianę do0tychczasowych 
źródeł ciepła. Dotychczas na ten cel 
przeznaczono  215 tyś. zł. Ponad-
to dążąc do zmniejszenia kosztów 
energii elektrycznej u mieszkańców 
oraz kierując się potrzebą poprawy 
jakości powietrza w gminie przygo-
towano projekt, w ramach którego 
planuje się instalację systemów fo-
towoltaicznych na 227prywatnych 
budynkach, które będą produkowa-
ły energię elektryczną pozwalającą 
pokryć obecne zapotrzebowanie 
ich mieszkańców. Zgodnie z tym 
projektem instalacje fotowoltaiczne 
podłączone będą do sieci energe-
tycznej, do której będą dostarczane 
bieżące nadwyżki energii. Z tej sa-
mej sieci wyprodukowana energia 
będzie odbierana w okresach kie-
dy zapotrzebowanie gospodarstwa 
domowego będzie większe niż pro-
dukcja z instalacji fotowoltaicznej. 
Dodatkowo w przypadku 84 bu-
dynków właściciele zadeklarowali 

zmianę obecnego sposobu przy-
gotowania ciepłej wody użytkowej 
instalując na własny koszt grzałki 
elektryczne, eliminując w ten spo-
sób niską emisję. Mamy nadzieję, że 
projekt ten otrzymane zakładane 
dofinansowanie i będzie w kolej-
nych latach realizowany.

Zrównoważony rozwój, to także 
inwestycje w edukacje kolejnych 
pokoleń. Dobrze funkcjonujące 
placówki oświatowe zarówno pod 
względem warunków w nich panu-
jących, jak i poziomu edukacyjnego 
są niezwykle istotne dla dalszego 
rozwoju gminy. W ciągu ostatnich 
czterech lat na modernizację i roz-
budowę placówek oświatowych 
mających na celu poniesienie ja-
kości oraz dostępności edukacji 
wydano 3 mln zł. Dzięki tym inwe-
stycją powstało 5 nowych oddzia-
łów przedszkolnych, zapewniają-

cych możliwość korzystania z tej 
formy opieki dzieciom od 3 roku 
życia. Przykładem takiej inwestycji 
jest m. in. rozbudowa Przedszko-
la Publicznego w Górkach Małych. 
Wokół placówek oświatowych na 
terenie naszej gminy powstały 
nowe place zabaw. W ramach re-
alizowanych projektów: „Uczniowie  
z klasą”, „Podniesienie jakości 
edukacji przedszkolnej na tere-
nie gminy Brenna”, „Dobry start  
w edukację!” współfinansowanych 
ze środków Unii Europejskiej za-
pewniono dzieciom i młodzieży 
możliwość korzystania z dodatko-
wych zajęć pozalekcyjnych wyrów-
nujących poziom, a także rozwijają-
cych uzdolnienia.

Gmina Brenna, to również tury-
styka oraz nierozerwalnie związana 
z nią rekreacja. W ostatnich latach 
prowadzonych było szereg inwe-
stycji mających na celu uatrakcyj-
nienie naszej gminy zarówno dla 
turystów jak i dla mieszkańców. Wy-
datki inwestycyjne w latach 2015 
-2018 na te cele wniosły: 3,8 mln zł. 
Stworzono nowe trasy rowerowe, 
szlaki i ścieżki spacerowe. Zagospo-
darowano fragmenty brzegów rzeki 
na zielone plaże. W ramach pozy-
skanych dofinansowań ze środków 
zewnętrznych wykonano moderni-
zację widowni amfiteatru w Parku 
Turystyki w Brennej. Zbudowano si-
łownię na świeżym powietrzu oraz 
plac zabaw w Górkach Wielkich na 
terenie pod Brandysem i na terenie 
Parku Turystyki w Brennej. Powstała 
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ścieżka zdrowia przy Szkole Pod-
stawowej im. Tadeusza Kościuszki 
w Górkach Wielkich, a przy Szkole 
Podstawowej Nr 1 na ul. Góreckiej 
w Brennej powstał pumptrack (tor 
rowerowy) oraz plac zabaw. Na te-
renie Szkoły Podstawowej nr 2 im. 
Stefana Żeromskiego w Brennej 
Bukowej stworzono plac zabaw  
w postaci okrętu pirackiego. Jed-
nakże największym wyzwaniem  
w tej dziedzinie jest realizacja pro-
jektu „Beskid Śląski - wspólne dzie-
dzictwo”. Celem tego projektu jest 
wykorzystanie endogenicznego 
potencjału przyrodniczego i kultu-
rowego Beskidu Śląskiego poprzez 
stworzenie wspólnego produktu 
turystycznego w oparciu o kom-
plementarne zaplecze infrastruk-
turalne udostępniające dziedzic-
two regionu. W ramach projektu 
w budynku dawnego Starego Kina 
w Brennej powstał Beskidzki Dom 
Zielin „Przytulia”, który będzie miej-
scem prezentacji ekspozycji, wy-
staw i warsztatów tematycznych. 

Dodatkowo, w ramach projektu  
nastąpi zmapowanie i zebranie in-
formacji o szlakach turystycznych, 
ofercie turystycznej, zabytkach, 
ścieżkach dydaktycznych po obu 
stronach polsko-czeskiej granicy,  
a następnie opisanie ich w trzech 
językach (polski, czeski, angielski), 
co pozwoli na zapewnienie wyso-
kiej jakości standardu obsługi tury-
stów bez względu na ich pochodze-
nie. Na kolejne lata zaplanowano 
stworzenie nowych miejsc wypo-
czynkowych w Brennej Leśnicy oraz 
nowych ścieżek rowerowych. Prace 
projektowe w tym zakresie zostały 
już zlecone.

Aby gmina mogła się rozwijać 
niezwykle istotne znaczenia ma 
stworzenie warunków mających 
na celu rozwój infrastruktury go-
spodarczej. W tym celu podjęte 
zostały prace nad zmianą studium 
uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego, któ-
ra uwzględniałaby szeroko pojęty 
interes społeczny. Dokument ten 

został przyjęty przez Radę Gminy  
w lipcu 2017 roku. Kontynuacją 
działań w tym zakresie jest sukce-
sywna zmiana planów zagospoda-
rowania przestrzennego na terenie 
całej gminy.

Bezcenna dla funkcjonowania 
społeczności lokalnej jest działal-
ność organizacji pozarządowych: 
fundacji, stowarzyszeń, klubów 
sportowych, a także zespołów ar-
tystycznych, klubów seniora, kół 
gospodyń wiejskich. W ostatnich 
latach wspierano działalność tych 
organizacji. Środki finansowe prze-
znaczone na ten cel, to kwota: 909 
tyś zł.

Realizacja zadań własnych gmi-
ny skierowana na zaspakajanie 
potrzeb mieszkańców nie była-
by możliwa bez dofinansowania 
ze środków zewnętrznych zarów-
no krajowych jak i zagranicznych  
w łącznej kwocie: 23,4 mln zł.

   Wójt Gminy Brenna Jerzy Pilch
    Rada Gminy Brenna



8Strona 8 Wieści znad Brennicy

W
ie

śc
i z

na
d

 B
re

nn
ic

y
Informacje/Wydarzenia

Nowa siedziba lokalu wyborczego
Wójt Gminy Brenna informuje, iż zgodnie z uchwałą nr XXVIII/325/18 Rady Gminy Brenna 

z dnia 20 kwietnia 2018 r. nastąpiło wydzielenie okręgów wyborczych nr 13 i 14 
do nowego obwodu głosowania nr 8 w Szkole Podstawowej nr 2 w Brennej Bukowej.

Nowy obwód wyborczy obejmuje następujące ulice:
Armii Krajowej, Bukowa, Bukowy Groń, Borek, Chrobaczy, Goczowska, Jaworowa, Klimorówka, 
Lachy Dolne, Lachy Górne, Marii Kawik, Nostrożny, Objazdowa, Osiedlowa, Polna, Pościenny, 

Skałka, Spokojna, Stroma, Szkolna, Świerkowa, Węgierski.

Wydzielenie powyższych ulic do nowego obwodu wyborczego 
ma na celu ułatwienie i usprawnienie obsługi wyborców 

w dniu głosowania.

Szczegółowe informacje można uzyskać 
na stronie internetowej www.brenna.org.pl, 

w Urzędzie Gminy Brenna oraz na obwieszczeniach 
Wójta Gminy Brenna.

          
      UG Brenna
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KANDYDAT NA WÓJTA
GMINY BRENNA

Zapraszamy na Wybory
21 października 2018

okręg nr 1 okręg nr 2 okręg nr 3

okręg nr 4 okręg nr 5 okręg nr 6

okręg nr 7 okręg nr 8 okręg nr 9

okręg nr 10 okręg nr 11 okręg nr 12

okręg nr 13 okręg nr 14 okręg nr 15

Wójt Gminy Brenna
w obecnej kadencji

Wicestarosta Powiatu 
Cieszyńskiego 2010-2014

program wyborczy, więcej o kandydatach:

Twój głos ma znaczenie!

Informacje/Wydarzenia
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Kandydat do Rady Powiatu Cieszyńskiego, 
Lista Prawa i Sprawiedliwości, pozycja 7

Michał Rudzicki - lat.29 żonaty, ojciec ma-
łego Roberta, wykształcenie wyższe magister-
skie, ukończył studia na kierunkach administracja  
i stosunki międzynarodowe w Wyższej Szkole Administracji 
w Bielsku-Białej, obecny Radny Gminy Brenna, przewodni-
czący Komisji Rozwoju i Finansów Gminy Brenna, członek 
Stowarzyszenia Rozwoju „Integracja”, członek Towarzy-
stwa Miłośników Brennej i Górek „Jodła”. Jeden z najmłod-
szych samorządowców na Śląsku Cieszyńskim. W swoich 
działaniach jako radny zawsze jest blisko ludzi, dąży do 
jak najlepszego kontaktu, wspiera projekty związane  
z rozwojem Gminy przy jednoczesnym zachowaniu trady-
cji i poszanowaniu walorów przyrodniczych. Zwolennik 
powstania w Gminie Brenna „Krajowego Centrum Aktyw-
nego Wypoczynku”. Zwolennik integracji międzygminnych  
i wspólnych projektów turystycznych.  Prywatnie mąż Kingi 
i świeżo upieczony tatuś Roberta. Razem tworzymy wierzą-
cą, ekumeniczną rodzinę ( ja jestem katolikiem, a żona i syn 
ewangelikami), a swój związek opieramy o miłość i wiarę 
chrześcijańską w jednego Boga. Uwielbiam sport, jazdę na 
rowerze, muzykę zarówno w wydaniu rozrywkowym, jak  
i klasycznym, spotkania ze znajomymi, taniec, politykę 
oraz wiele innych.  

Startuję w wyborach jako szczęśliwa 7, 
zatem proponuję 7 głównych propozycji 

programowych na zbliżającą się kadencję: 

1. Dalsza modernizacja i rozbudowa dróg powiatowych, 
szczególnie modernizacja drogi powiatowej 2602 S Sko-
czów – Brenna łącznie z wykonaniem chodników, a także 
budowa chodnika przy drodze powiatowej w Brennej Le-
śnica;
2. Wsparcie dla gmin przy pozyskaniu środków na remonty 
dróg lokalnych z Funduszu Dróg Lokalnych; 
3. Wsparcie dla rozwoju turystycznego Gminy Brenna – 
Krajowe Centrum Aktywnego Wypoczynku „Kotarz Arena”, 
jako szansa na rozwój gminy;
4. Starania o budowę na terenie Gminy Brenna wielofunk-
cyjnego obiektu sportowego z bieżnią lekkoatletyczną, bo-
iskiem oraz zapleczem;
5. Starania o utworzenie na uczelniach powia-
tu cieszyńskiego wydziału studiów z zakre-

su turystyki, która jest główną gałęzią gospodarki  
w regionie;
6. Poprawa funkcjonowania systemu transportu publiczne-
go w powiecie ze szczególnym naciskiem na połączenia na 
odcinku Brenna- Cieszyn, a także Brenna - Bielsko- Biała;
7. Wsparcie dla wznowienia połączenia na Linii Klejowej nr 
190 Bielsko- Biała – Cieszyn przez Skoczów;

Pełniąc funkcję Radnego Gminy Brenna dałem się poznać 
jako osoba aktywna, dostępna dla mieszkańców, uczciwa, 
na którą zawsze można liczyć. Te wszystkie przymioty pra-
gnę zabrać ze sobą do Rady Powiatu Cieszyńskiego, by móc 
godnie i skutecznie reprezentować nasz region. Jestem 
młodym, ale już doświadczonym samorządowcem. Pragnę 
dążyć do rozwoju, przy jednoczesnym zapewnianiu dobro-
bytu i poprawy jakości życia mieszkańców. 

Dlatego 21 października proszę o Twój głos.

Kontakt: 883933731 
e-mail: michalrudzicki@onet.pl 

www.rudzickidopowiatu.pl
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30 sierpnia 2018 roku Urząd 
Gminy Brenna odwiedził Marszałek 
Województwa Śląskiego Wojciech 
Saługa. Spotkał się z Wójtem Gminy 
Jerzym Pilchem celem podpisania 
listu intencyjnego, wyrażającego 
poparcie dla inicjatywy mającej na 
celu powstanie „Centrum Aktywne-
go Wypoczynku w Brennej”. W liście 
obie strony podkreślają, że projekt 
jest istotnym elementem Strategii 
na rzecz Odpowiedzialnego Roz-
woju do 2020 roku, przyjętej przez 
Radę Ministrów 14 lutego 2017 r. 
Panowie, w imieniu instytucji, któ-
re reprezentują deklarują również 
wsparcie projektu, w ramach posia-
danych kompetencji. W spotkaniu 
udział wzięli również: Wiceprze-
wodnicząca Sejmiku Województwa 
Śląskiego - Sylwia Cieślar, Kierow-
nik Projektu Kotarz Arena - Bogu-
sław Holeksa wraz z współpracow-
nikami, pracownicy UG Brenna oraz 
liczne media.

  UG Brenna

Marszałek Województwa 
Śląskiego Wojciech Saługa w Brennej!

Nagroda Instruktorska Beskidzkiego Obszaru 
Kulturowego dla pani Anny Źlik

24 września w Muzeum Be-
skidzkim w Wiśle wręczone zostały 
nagrody instruktorskie dla osób, 
których ciężka praca na rzecz Ze-
społów Regionalnych w Wojewódz-
twie Śląskim niejednokrotnie już 
przynosiła dobre owoce. Wśród 
osób nagrodzonych znalazła się 
skarbnica wiedzy o regionie i wielo-
letnia kierowniczka Zespołu Regio-
nalnego „Brenna” im. Józefa Macha 
– Anna Źlik. Serdecznie gratulujemy 
i życzymy, by dalsza praca na grun-
cie folklory i tradycji przynosiła Pani 

nadal wiele sa-
tysfakcji. Gratu-
lacje laureatom 
złożył Marszałek 
W o j e w ó d z t w a 
Śląskiego oraz 
pani Sylwia Cie-
ślar.

 OPKiS

Informacje/Wydarzenia
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Projekt: Dobry start w edukację!
7 września 2018r. odbyło się 

uroczyste otwarcie projektu „Dobry 
start w edukację!”, na który Gmina 
Brenna w czerwcu br. pozyskała 
dofinansowanie ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Śląskiego na lata 2014-
2020. 

Dzięki pozyskanemu wsparciu 
ze środków unijnych w wysokości 
333.552,75 zł (całkowita wartość 
projektu: 392.415,00 zł) możliwe 
jest zwiększenie dostępu do wyso-
kiej jakości edukacji przedszkolnej 
na terenie Gminy Brenna, poprzez 
utworzenie 25 nowych miejsc wy-
chowania przedszkolnego, do-
posażenie placówki oświatowej  
w niezbędne pomoce dydaktyczne 
i wyposażenie placu zabaw, a także 
realizację zajęć dodatkowych dla 
dzieci i doskonalenie umiejętno-
ści nauczycieli wychowania przed-
szkolnego.

Realizację projektu zaplanowa-
no od 1 marca 2018r. do 31 sierp-
nia 2019r., jednak w pierwszych 
miesiącach wdrażania projektu 
prowadzone były działania zwią-

zane z zatrudnieniem nauczycieli 
wychowania przedszkolnego oraz 
woźnej oddziałowej, a także zaku-
pem materiałów dydaktycznych  
i wyposażenia do nowego oddzia-
łu przedszkolnego, który wraz  
z rokiem szkolnym 2018/2019 zo-
stał uruchomiony w Szkole Podsta-
wionej nr 1 w Brennej (ul. Górecka 
224). W ramach projektu zapewnio-
no również finansowanie kosztów 
jego bieżącego funkcjonowania 
przez najbliższe 12 miesięcy.

Projekt  obejmuje również wy-
konanie placu zabawa, który mimo 
początkowych trudności, udało się  
wykonać przed pierwszym szkol-
nym dzwonkiem. Szczegółowy za-
kres rzeczowy robót obejmował:
- dostawę i montaż tablicy do gry  
w kółko i krzyżyk,
- dostawę i montaż tablicy do gry  
w papier - kamień - nożyce,
- dostawę i montaż stolika do gry  
w szachy/warcaby,
- dostawę i montaż karuzeli tarczo-
wej z siedziskami,
- dostawę i montaż urządzenia za-
bawowego w postaci zjeżdżalni,
- dostawę i montaż dwóch urządzeń 

rekreacyjnych w postaci bujaka 
(piesek i dinozaur),
- dostawę i montaż huśtawki - waż-
ka na sprężynach,
- wykonanie nawierzchni bezpiecz-
nych pod urządzeniami rekreacyj-
nymi w postaci płytek gumowych  
o powierzchni ok. 60m2,
- wykonanie nawierzchni bezpiecz-
nych w formie trawiastej,
- dostawę i montaż trzech ławek,
- dostawę i montaż tablicy informa-
cyjnej.

Ponadto, przeprowadzona w ra-
mach projektu diagnoza potrzeb 
edukacyjnych wykazała koniecz-
ność realizacji dla dzieci zajęć do-
datkowych, z dogoterapii oraz 
arteterapii, a dla nauczycieli wy-
chowania przedszkolnego różno-
rodnych szkoleń, w tym z zakresu 
pedagogiki specjalnej.

Informacje o projekcie, w tym 
galeria zdjęć dostępne są na stronie 
Urzędu Gminy Brenna, w zakładce 
Środki zewnętrzne.

  UG Brenna

Kolejne zmagania strażaków z naszej Gminy
Za nami dwa turnieje strażackie, 

w których wzięły udział drużyny  
z Gminy Brenna. 1 września u nas, 
na boisku trawiastym w centrum 
Brennej. Hymn państwowy odegra-
ła orkiestra OSP w Górkach Wiel-
kich, a następnie drużyny zmagały 
się w kilku konkurencjach, które 
miały sprawdzić ich gotowość bo-
jową. Ostateczne wyniki: I miejsce 
– OSP Brenna Centrum Sekcja nr 1, 
II miejsce – OSP Brenna Centrum 
Sekcja nr 2, III miejsce OSP Górki 

Informacje/Wydarzenia
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Brenna & Bystrzyca jedna drużyna!
Projekt pt. „Brenna & Bystrzyca 

jedna druzyna!” powoli zbliża się do 
mety. Przedmiotem projektu była 
kontynuacja integracji i współpracy 
pomiędzy mieszkańcami pograni-
cza polsko-czeskiego gmin: Bren-
na i Bystrzyca. Dzięki organizacji 
wspólnych działań i wydarzeń in-
tegracyjno-sportowych raz jeszcze 
partnerskie gminy udowodniły swo-
ją jedność w działaniu pro sporto-
wym i pro ekologicznym. Realizacja 
projektu wpłynęła na zwiększenie 
intensywności współpracy społecz-

ności w regionie przygranicznym, 
podniesienie poziomu wzajemne-
go poznania oraz nawiązanie kon-
taktów pomiędzy społecznościami 
z obu stron granicy. 

W ramach projektu w Bren-
nej postała strefa sportowa m.in.  
z kręgielnią zewnętrzna, stołami do 
tenisa stołowego, boiskiem do uni-
hokeja oraz stołami do gry w sza-
chy i chińczyka. Po czeskiej stronie 
powstało boisko sportowe do gry 
w siatkówkę plażową oraz plac za-
baw dla najmłodszych. Dodatkowo 

w ramach projektu zorganizowano 
spotkania o charakterze pro ekolo-
gicznym, informujące mieszkańców 
i uczestników projektu o tym jak 
ważna i unikatowa jest przyroda na-
szych gmin. Symbolem współpracy 
i troski o ekologię było posadzenie 
kilkudziesięciu drzew w Bystrzycy 
oraz jednego „Drzewa współpracy” 
w Brennej przez uczestników pro-
jektu.

   OPKiS

Wielkie Sekcja nr 1, IV miejsce – OSP 
Górki Wielkie Sekcja nr 2, V miejsce 
– OSP Brenna Leśnica.  

15 września odbyły się Powia-
towe Zawody Sportowo-Pożarni-
cze Młodzieżowych Drużyn Pożar-
niczych. Wzięło w nich udział 30 
drużyn z całego powiatu. Naszym 
strażakom udało się osiągnąć rezul-
taty: OSP Górki Wielkie chłopcy – IV 
miejsce, OSP Brenna Leśnica dziew-
czyny – XI miejsce. Gratulujemy!

   OPKiS

Informacje/Wydarzenia
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O powietrzu słów kilka
Na dworze już coraz chłodniej, 

więc  zaczyna się temat smogu. 
Wraca temat czego nie i co, czym  
i jak palić w piecu. Jak wiemy spalać 
odpadów nie wolno. Mimo nadal 
nieokreślonych norm jakie ma mieć 
paliwo stałe dostępne w sprzedaży, 
przypominamy, że nadal obowiązu-
je Uchwała Nr V/36/1/2017 Sejmiku 
Województwa Śląskiego z dnia 7 
kwietnia 2017 r. w sprawie wprowa-
dzenia na obszarze województwa 
śląskiego ograniczeń w zakresie 
eksploatacji instalacji, w których 
następuje spalanie paliw, a więc 
dalej zakazuje się spalania węgla 
brunatnego, paliw z wykorzysta-
niem węgla brunatnego oraz paliw 
w których udział masowy węgla ka-
miennego o uziarnieniu poniżej 3 
mm wynosi więcej niż 15%, mułu, 
flotokoncentatów czy wilgotnego 
drewna. Pozostaje zatem wybór czy 
palić suchym drewnem, węglem 
kamiennym, koksem a może eko-
groszkiem lub pelletem, albo cał-
kowicie zmienić system ogrzewania 
na olej lub na gaz. 

Jeśli w planach mamy wymianę 
pieca, to możemy starać się o uzy-
skanie dotacji w Urzędzie Gminy. 

Zasady udzielenia wsparcia finanso-
wego zostały określone w Uchwale 
Nr XVII/189/17 Rady Gminy Brenna 
z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie 
przyjęcia Regulaminu udzielenia 
dotacji celowej ze środków budże-
tu Gminy Brenna na dofinansowa-
nie kosztów wymiany źródeł ciepła 
w budynkach mieszkalnych poło-
żonych na terenie Gminy Brenna. 
Kwota dofinansowania wynosi 50% 
łącznej wysokości poniesionych 
kosztów kwalifikowanych, jednak 
nie więcej niż 4000 zł. Dotacja jest 
przyznawana na zakup i montaż 
piecy na gaz, na olej i na paliwo sta-
łe spełniających wymagania 5 klasy 
według normy PN-EN 303-5:2012. 
W roku 2018r. Gmina Brenna pod-
pisała 32 umowy w ramach dotacji. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Mi-
nistra Rozwoju i Finansów z dnia 
1 sierpnia 2017 r. w sprawie wy-
magań dla kotłów na paliwo stałe,  
z dniem 1 lipca 2018 r. zakazuje się 
sprzedaży kotłów niespełniających 
normy PN-EN 303-5:2012. Daty gra-
niczne odnoszące się do wymiany 
starych piecy reguluje „uchwała an-
tysmogowa”. Dla instalacji, których 
eksploatacja rozpoczęła się przed 1 

września 2017 roku należy wymie-
nić:

- piece eksploatowane powyżej 
10 lat od daty produkcji lub nie-
posiadające tabliczki znamionowej 
należy wymienić do końca 2021 
roku;

- piece eksploatowane w okresie 
od 5 do 10 lat od daty ich produk-
cji należy wymienić do końca 2023 
roku;

- piece eksploatowane w okresie 
poniżej 5 lat od daty ich produkcji 
należy wymienić do końca 2025 
roku

-piece spełniające wymagania 
w zakresie zanieczyszczeń określo-
nych dla klasy 3 lub klasy 4 – należy 
wymienić do końca 2027 roku. 

Uchwała przewiduje ogranicze-
nia dla kominków rozprowadza-
jących ciepło  w budynku miesz-
kalnym. Te, które nie osiągają 
sprawności cieplnej na poziomie co 
najmniej 80% lub nie będą wyposa-
żone ekofiltr, należy wymienić do 
końca 2022 roku. 

  UG Brenna

Odwiedziny w Bystrzycy
26 września w Bystrzycy odbyło 

się posiedzenie Rady Programowej 
w ramach projektu Beskid Śląski – 
wspólne dziedzictwo. Partnerów 
zza Olzy reprezentowali: Roman 
Wróbel, Petr Kolčárek, Vladislava 
Petříková, Irena Cichá, Irena On-
draszková, Daniel Młynek, Ane-
ta Koňaříková i Renata Poloková. 
Przedstawicielami gminy Brenna 
byli: Joanna Macura, Monika Jan-
kowska, Izabela Piór, Magdalena 
Mildner, Elżbieta Hubczyk, Natalia 
Jakóbiec, Anna Musioł, Zdzisław 
Greń, Wojciech Grajewski oraz Mi-
chał Majewski. Rada omawiała 
dalsze etapy realizacji wspólnego 
projektu jakimi są między innymi 
powstanie wystaw tematycznych  

i zaprojektowanie ogrodu ziołowe-
go zarówno w Brennej jak i w By-
strzycy. 

W Beskidzkim Domu Zielin 
„Przytulia” prace jeszcze trwają, ale 
jesteśmy pewni, że na otwarcie 19 
października wszystko będzie do-

pracowane. Chętnych do zobacze-
nia efektów naszych działań zapra-
szamy tego dnia od godziny 14:00 
(ul. Wyzwolenia 69).

   OPKiS

Informacje/Wydarzenia
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Półkolonie letnie w Szkole Podstawowej 

im. Janusza Korczaka
Na przełomie lipca i sierpnia  

w odbyła się dwutygodniowa pół-
kolonia letnia dla dzieci z naszych 
dwóch szkół: Szkoły Podstawo-
wej im. J. Korczaka, ul. Leśnica 103  
i Szkoły Podstawowej im. J. Korcza-
ka, ul. Górecka 223. W letnim wypo-
czynku wzięło udział 45 dzieci. 

Zajęcia odbywały się w godzi-
nach 9:00-13:00. Słoneczna pogo-
da sprzyjała naszym wycieczkom, 
a dobry humor towarzyszył wszyst-
kim co dnia.  Każdy dzień obfitował 
w różnorodne atrakcje. W ramach 
półkolonii odbyły się następujące 
wyjazdy i zajęcia na terenie szkoły. 

Dwukrotnie odbył się wyjazd  na  
basen „Delfin” do Skoczowa. Dzieci 
poznawały także walory gospodar-
stwa agroturystycznego podczas 
wycieczki na Malinkę do Państwa 
Cieślar. Miały też okazję wziąć 
udział w warsztatach pasterskich  
w Koziej Zagrodzie, podczas któ-
rych śledziły proces powstawania 

sera, a na końcu miały możliwość 
jego degustacji. Kolejnym wyjaz-
dem była wizyta w Chlebowej Cha-
cie, jednakże jej charakter był inny 
niż dotychczas. Tym razem uczest-
nicy letniego wypoczynku  mieli 
okazję zapoznać się z pracą kowa-
la i strażaka. Podpatrywali pracę  
w kuźni, z uwagą słuchali opowie-
ści o tym zawodzie i mieli okazję 
poznania tradycyjnych sprzętów 
i narzędzi. Następnie mieli możli-
wość obejrzenia wozu strażackiego,  
a potem zostali wezwani do niety-
powej „strażackiej akcji”, która mia-
ła charakter ćwiczeniowy. Trenowa-
li szybkość, zwinność, sprawność 
przy użyciu sprzętu gaśniczego. 
Cała „akcja” miała oczywiście cha-
rakter zabawy.

Podczas zajęć na terenie szko-
ły dzieci miały okazję wziąć udział  
w zajęciach tanecznych- zumbie, 
plastycznych, warsztatach teatral-
nych,  i zawodach sportowych.  

Dzięki uprzejmości Straży Pożarnej 
z Brennej Leśnicy  i użyczeniu miej-
sca , letni wypoczynek został zakoń-
czony ogniskiem na Jarowiskach. 
Na zakończenie dzieci otrzymały 
nagrody i dyplomy . Mam nadzieję, 
że wspólnie spędzony czas pozo-
stawi w pamięci miłe wspomnienia 
wakacyjnych chwil.  

W imieniu dzieci pragnę po-
dziękować:  Wójtowi Gminy Bren-
na  Panu Jerzemu Pilchowi , Pani 
Dyrektor Szkoły Halinie Gabzdyl- 
Pilch i Pani Renacie Ciemała- Sojka 
za umożliwienie zorganizowania 
letniego wypoczynku i wsparcie fi-
nansowe, a także nauczycielkom:  
Jadwidze Madzi, Ewie Matuszny, 
Agnieszce Ogrockiej i Małgorzacie 
Greń za organizację zajęć i opiekę 
nad uczestnikami wypoczynku. 

  Joanna Skiba
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„Kogiel mogiel – pomieszanie z poplątaniem” 
- spektakl rodziców dla dzieci

W ramach uroczystości zwią-
zanych z Dniem Mamy i Taty oraz 
Dniem Dziecka w dniu 25 maja br.  
w Przedszkolu Publicznym nr 1  
w Górkach Małych odbyło się 
przedstawienie pt. „Kogiel mo-
giel – pomieszanie z poplątaniem”  
w wykonaniu  rodziców dzieci  
z oddziału „Kotki”.  Było to niezwy-
kłe wydarzenie, z uwagi na to, iż po 
raz pierwszy w tej placówce to wła-
śnie rodzice wcielili się w role ak-
torów i zagrali przedstawienie dla 
swoich pociech. 

Pomysł zorganizowania takiej 
formy atrakcji dla dzieci bardzo się 
rodzicom spodobał. Przygotowa-
nia do spektaklu rozpoczęły się na 
początku marca. Już wtedy zostały 
rozdzielone wszystkie role i umó-
wione terminy spotkań. Na próbach 
panowała wspaniała atmosfera. 
Współpraca aktorów, ich wyjątkowe 
i nieszablonowe pomysły  pozwoliły 
stworzyć coś niesamowitego – wy-
darzenie, które na długo pozosta-
nie we wspomnieniach rodziców  
i dzieci.  

 „Kogiel mogiel – pomieszanie  
z poplątaniem” to opowieść o zacza-
rowanym dworze Króla Julesława,  

w którym wszystko jest przekrę-
cone. Pojawiający się kolejno 
na scenie aktorzy  ubrani w bar-
dzo szlachetne i  zabawne stroje,  
w kolorowych perukach na głowie, 
z dużymi oślimi uszami, jak i po-
zostali mieszkańcy zakręconego 
królestwa: pająk, szczury i myszy,  
przyciągali  uwagę widzów już od 
samego początku.  Piosenka rozpo-
czynająca spektakl wraz z improwi-
zacją ruchową wprowadziła widzów 
w świat tej zakręconej opowieści.

Ciekawym elementem przed-
stawienia było to, iż w trakcie jego 
trwania, aktorzy nawiązywali kon-
takt z publicznością – dzieci poma-
gały rozwiązać zagadki dotyczące 
tytułów znanych bajek. Duże wra-

żenie na przedszkolakach wywarła 
przygotowana na koniec „mokra 
niespodzianka” – zabawy z bańkami 
mydlanymi. 

Dzieci, rodzice, nauczyciele oraz 
pracownicy przedszkola z wielką 
uwagą i ciekawością oglądali przed-
stawienie. Nagrodą dla wspaniałych 
aktorów były gromkie brawa i sze-
roki uśmiech na twarzy wszystkich 
widzów. 

Wszystkim rodzicom występują-
cym w spektaklu serdecznie dzię-
kuję za ogromne zaangażowanie, 
poświęcony czas i wysiłek włożony 
w przygotowanie tego nadzwyczaj-
nego i pełnego radości wydarzenia!

  Katarzyna Łysek

Kto przeczytał najwięcej?
Wszystko co dobre, krótko trwa, 

skończyły się wakacje, zakończył 
się także konkurs na największą 
ilość przeczytanych w tym czasie 
książek. W Bibliomaniaku zorgani-
zowanym przez Gminną Bibliotekę 
Publiczną w Brennej wzięło udział 
26 dzieci, razem przeczytały 475 
książek. Główną nagrodę (słuchaw-
ki bezprzewodowe) otrzymały Mi-
lena Żyłka (GBP Brenna) i Hanna 
Leś (filia  w Górkach Małych), każdy 
uczestnik odebrał z rąk Pana Wójta 
Jerzego Pilcha książkę, drobne upo-
minki i dyplom. 

Młodzi czytelnicy wzięli udział 
w warsztatach biżuterii Mały Jubi-

ler prowadzonych przez „DARUMA 
warsztaty”. Najpierw na prezentacji 
zobaczyli różnego rodzaju bran-
soletki, następnie samodzielnie 
zaprojektowali wzór naszyjnika  
i innych ozdób, a na koniec wyko-
nali bransoletkę z koralików. Każdy 
z nich mógł się wykazać kreatyw-
nością, cierpliwością, dokładnością 
przydatnymi w pracy jubilera.

Serdecznie gratulujemy naszym 
czytelnikom, że czytają i kochają 
książki, rodzicom dziękujemy za za-
angażowanie.

  Biblioteka
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Deszczowy korowód na koniec gorącego lata

Jak dbać o przyrodę w lesie? Czy 
wolno w nim hałasować? Jak nie 
spowodować pożaru? Jak zachować 
czystość w miejscach publicznych? 
Na te i inne pytania odpowiadał 
Teatr Duet z Gdańska w ramach 

przygotowanego spektaklu ekolo-
gicznego p.t. „Niedźwiedź strażnik 
lasu”, który odbył się 24 sierpnia br. 
w Amfiteatrze. Miłośnicy bajek mo-
gli śledzić losy niedźwiadka i jego 
towarzyszy. Spektakl został zorga-

nizowany w ramach prowadzonych 
działań edukacyjnych i zaplanowa-
nych na ten cel środków w budżecie 
gminy Brenna. 

    Referat Ochrony Środowiska

Zboże z pól w tym roku rolnicy 
z Gminy Brenna zaczęli zwozić już 
końcem lipca. Dokładnie tak, jak 
ich pra i pra-pradziadowie sto, sto 
pięćdziesiąt lat temu i wcześniej. 
Okres żniw od zawsze przypadał na 
ten okres. Od majowych, krótkich 
ulew, przez czerwcowe i lipcowe 
upały… Może nie identycznie, ale 
bardzo podobnie było z pogodą  
w tym roku. Na szczęście tu i ówdzie 
ostały się skrawki nieskoszonego 
pola, z których wyrastały kłosy po-
zostawione specjalnie na dożynko-
wy wieniec. Upletli go członkowie 
Rodzinnej Grupy Pieśni i Tańca „Ko-
tarzanie”, którzy w tym roku pro-
wadzili obrzęd dożynkowy, rozpo-
czynający obchody XXIX Dożynek 
Ekumenicznych w Brennej. 

Na Gazdów Dożynek wybrani 
zostali Barbara i Leszek Greniowie – 
właściciele, między innymi, najlicz-
niejszego w tej chwili stada owiec  
w naszej Gminie. Państwo Grenio-
wie, choć młodzi, gospodarką zaj-
mują się z zaangażowaniem i praw-
dziwą miłością tak do ziemi, jak i do 
zwierząt, które mają pod opieką. 
Zawsze też z wielkim szacunkiem 
odnoszą się do rodzimej tradycji  

i folkloru, wysyłając dzieci do ze-
społów regionalnych i biorąc ak-
tywny udział w kultywowaniu tra-
dycji pasterskich.

W samym korowodzie doliczyć 
się można było ponad 50 uczest-
ników. Z powodu obfitych opa-
dów pierwszą część trasy z Brennej 
Pinkas pokonali  tylko uczestnicy  
w kolasach, bryczkach, na wozach, 
w maszynach rolniczych i samo-
chodach, prowadzeni przez kon-
ną banderę z flagami, tradycyjnie 
już wiezioną przez braci – Adama i 
Piotra Chrapków. Do korowodu na 
wysokości Beskidzkiego Domu Zie-

lin „Przytulia” dołączyła Orkiestra 
Dęta Czesława Grenia oraz zespoły 
regionalne: „Kotarzanie” z wieńcem  
i chlebem, „Brenna” im. Józefa Ma-
cha oraz „Jackovie” z kapelą „Mali 
Miensi” z czeskiego Jabłonkowa, 
zaproszeni przez Stowarzyszenie 
Górali Śląskich.

Dalsza część Dożynek, mimo 
deszczu, przebiegła zgodnie z do-
brze już znanym i sprawdzonym 
programem. „Kotarzanie” przynieśli 
i przekazali Gazdom dożynkowy 
wieniec i chleb, który zajął cen-
tralne miejsce na przygotowanym 
specjalnie na ten dzień ołtarzu. Wo-

Dbaj o las
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kół niego katoliccy i ewangeliccy 
duchowni z terenu Gminy Brenna 
wspólnie, w duchu ekumenizmu 
odprawili na scenie Amfiteatru na-
bożeństwo ekumeniczne, którego 
centralnym punktem jak zawsze 
było podzielenie się dożynkowym 
chlebem. Wśród uczestników uro-
czystości roznosili go Radni Gminy 
Brenna oraz Wójt Gminy Brenna, Je-
rzy Pilch wraz z małżonką. 

Po nabożeństwie czekała na 
wszystkich już wyłącznie wspólna 
zabawa. Niezapomniane wraże-
nia zapewniły zespoły regionalne. 
Zarówno nasze, jak i zagraniczne: 
wspomniani już „Jackovie” oraz ze-

społy Międzynarodowego Studenc-
kiego Festiwalu Folklorystycznego 
z Białorusi i Indii. Po ich widowisko-
wych występach scenę zagospo-
darował zespół „Astro”. Pogoda się 
poprawiła, przybyło publiczności  
i zabawa potrwała do późnych go-
dzin nocnych.

Serdecznie dziękujemy Księżom 
z breneńskich i góreckich parafii, 
Gazdom Dożynkowym – państwu 
Greniom, rolnikom, którzy przygo-
towali scenki i pojazdy rolnicze do 
korowodu, wszystkim, którzy przy-
gotowali wozy, kolasy i inne wehi-
kuły, którymi na Amfiteatr przyje-
chali zaproszeni goście, strażakom 

z Ochotniczych Straży Pożarnych 
z Brennej i Górek, Służbie Maltań-
skiej, Zespołom Regionalnym „Kota-
rzanie” i „Brenna”, Kołom Gospodyń 
Wiejskich z Brennej i Górek – bez 
udziału tych wszystkich osób trud-
no sobie wyobrazić organizację 
naszych Dożynek. Zaangażowanie 
widocznie w ciągu całorocznej pra-
cy jest doskonale widoczne właśnie 
tego dnia. Mamy nadzieję, że mimo 
aury wszyscy zapamiętają tego-
roczne Dożynki jako udane. Do zo-
baczenia za rok na XXX wydaniu tej 
imprezy!

   OPKiS
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Zofia Kossak 1889-1968

Rok 2018 jest dla Fundacji im. 
Zofii Kossak czasem wyjątkowym. 
W kwietniu przypadała 50. rocznica 
śmierci Zofii Kossak. W Warszawie, 
Katowicach, Gnieźnie, Poznaniu, 
Kaliszu, Lublinie, Częstochowie, 
Łodzi, Gdańsku, Górkach Wielkich 
odbywały się konferencje naukowe, 
spotkania, wystawy oraz uroczysto-
ści związane z obchodami roczni-
cy śmierci pisarki. Na grobie Zofii 
Kossak w Górkach Wielkich złożo-
no kwiaty w imieniu Prezydenta RP 
oraz władz lokalnych. Na fasadzie 
Pałacu Prezydenckiego pojawiła się 
okolicznościowa iluminacja świetl-
na z wizerunkiem Zofii Kossak.

Fundacja im. Zofii Kossak uczest-
niczyła aktywnie w organizacji wy-
darzeń rocznicowych. Jednocześnie 
w Górkach Wielkich pracowali-
śmy nad programem kulturalnym 
Artystycznego Lata u Kossaków.  
W czerwcu odbyły się kolejne już 
VII Warsztaty Działań Kreatywnych 
pt. Zwierzę. W tym roku gościliśmy 
studentów i wykładowców z 8 wyż-
szych uczelni artystycznych z War-
szawy, Katowic, Gdańska, Wrocła-
wia, Łodzi, Rzeszowa, Lublina oraz 
Ostrawy. Studenci  pracowali w za-
kresie ilustracji/grafiki, malarstwa, 
działań przestrzennych i nowych 
mediów z naciskiem na interdyscy-
plinarność. Gościem specjalnym 
VII WDK był dr Maciej Januszewski. 
Był też czas na to, aby każda z za-
proszonych szkół zaprezentowa-
ła swoją twórczość lub pracownię 
podczas wieczornych spotkań Roz-
mowy o Sztuce, które były otwarte 
dla publiczności. Mieszkańcy Gmi-
ny Brenna przez 3 dni uczestniczy-
li w warsztatach organizowanych 
przez studentów w ramach Aka-
demii Umiejętności. VII Warsztaty 
Działań Kreatywnych zakończyły się 
wernisażem prac powstałych pod-
czas pleneru.

 Drugim ważnym punktem pro-
gramu była oferta dla seniorów 
przewidziana w ramach projektu 
pn. Góreckie Spotkania Artetera-
peutyczne dofinansowanego z Rzą-
dowego Programu na rzecz Aktyw-

ności Społecznej Osób Starszych na 
lata 2014-2020. Tutaj współpraco-
waliśmy głównie z Domami Opie-
ki Społecznej i Domami Spokojnej 
Starości z powiatu cieszyńskiego. 
Propozycja dla seniorów stanowiła 
cykl warsztatów z wykorzystaniem 
metod malarsko-graficznych i mu-
zyczno-wokalnych.

Artystyczny Salon Kossaków 
oraz Pracownia Graficzna to warsz-
taty malarskie, ceramiczne i gra-
ficzne, które były adresowane do 
mieszkańców powiatu cieszyńskie-
go. W ramach Artystycznego Salonu 
Kossaków zorganizowaliśmy spo-
tkania z Adamem Molendą, Dobie-
sławem Kaczmarek, Bogdanem Ko-
sakiem, którzy uczyli jak pracować 
w technice malarskiej i ceramicznej. 
Z kolei Pracownia Graficzna to zaję-
cia z Dorotą Karpeta prezentujące 
różnorodne techniki graficzne, spo-
tkania były otwarte dla dzieci jak 
i dorosłych. Oba projekty zostały 
dofinansowane z powiatu cieszyń-
skiego. 

Na początku sierpnia odbył się 
XI Międzynarodowy Plener Rzeźbia-
rzy „Co w parku piszczy?” . W tym 
roku w plenerze wzięło udział 10 
artystów, w tym najmłodszy Gabriel 
Szołdra (13 lat), który pracował nad 
własną rzeźbą pod opieką ojca Ar-
tura Szołdry. Wśród uczestników 
znalazł się także Piotr Kusch,  uta-
lentowany niewidomy rzeźbiarz. Te-
matem przewodnim były zwierzęta 
i rośliny z zabytkowego parku Kos-
saków. 

Letni koncert u Kossaków od-
był się z udziałem  Krzysztofa Kil-

jańskiego, piosenkarza popowego  
i jazzowego. Swój największy prze-
bój Prócz Ciebie nic zaśpiewał  
z Kayah. Jego pierwszy autorski 
album In The Room w 2005 roku 
zyskał status „Platynowej Płyty” 
przy sprzedaży niemal 100 tysięcy 
egzemplarzy. Koncert został dofi-
nansowany przez Ośrodek Promocji 
Kultury i Sportu Gminy Brenna. Za 
co serdecznie dziękujemy.

Artystyczne Lato u Kossaków za-
kończył VII Jarmark Kultury i Sztuki 
w Górkach Wielkich, gdzie można 
było nabyć prace powstałe podczas 
VII Warsztatów Działań Kreatyw-
nych oraz XI Międzynarodowego 
Pleneru Rzeźbiarzy. Grafiki, obrazy 
i rzeźby są także w stałej sprzedaży 
w Dworze Kossaków. Wasze zaku-
py wspierają działania projektowe 
Fundacji im. Zofii Kossak. Przed 
Dworem Kossaków znajduje się 
także wystawa pt. Ratujmy Stanicę 
Kamińskiego!, którą można zoba-
czyć także poza godzinami otwar-
cia dworu. W okresie jesiennym 
planujemy spotkania autorskie dla 
przedszkoli i szkół z Gminy Bren-
na w ramach projektu Artystycznie  
u Kossaków/edycja 2018. Spotka-
nia z Łukaszem Dębskim, Marianną 
Oklejak, Tomaszem Samojlikiem, 
Iloną Majewską oraz Renatą Piąt-
kowską będą współfinansowane ze 
środków Gminy Brenna. Szczegóły 
na www.dworkossakow.pl. Zapra-
szamy do zapoznania się z naszy-
mi materiałami na naszym kanale 
YouTube oraz na Facebooku.

       CKiS Dwór Kossaków
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Dobre, bo nasze – bacówka „Bucze” i Kozia 
Zagroda promują lokalne smakołyki

Taniec lekarstwem na wszystko

Sierpień to czas, kiedy sklepowe 
półki zaczynają uginać się od pol-
skiej żywności. Małe, lokalne sklepy 
sięgają po plony pobliskich rolni-
ków, warzywniaki pękają w szwach 
i każdy zbiera to, co mu tam w przy-
domowym ogródku wyrosło. Tak 
jest w całej Polsce. W Brennej, która 
cieszy się wyjątkowymi warunkami 
naturalnymi, sprzyjającymi natural-
nej hodowli i uprawie, tym bardziej 
powinna chwalić się zdrową, pol-
ską żywnością. W tym roku zajęły 

się tym „Kozia Zagroda” i „Baców-
ka na Buczu”. W sierpniu, z okazji 
święta Matki Boskiej Zielnej w „Ko-
ziej Zagrodzie” odbyło się „Święto 
Ziół”. Uczestnicy mogli wziąć udział  
w prelekcji na temat tradycji wyko-
rzystywania ziół w kuchni oraz sym-
bolicznego znaczenia beskidzkich 
zielin w pasterstwie. Były też warsz-
taty wyrobu sera oraz składania 
wiązanek zielnych z roślin nazbie-
ranych nad Brennicą – wrotyczu, 
nawłoci, mięty, melisy, niecierpka, 

żarnowca, przytulii, rumianu i wie-
lu innych ziół. Kilka dni później na 
góreckim Buczu, w bacówce pań-
stwa Juchów odbyło się z kolei 
„Święto Jagnięciny”. Była to okazja 
by kosztować znakomitej, regional-
nej kuchni i potańczyć przy muzyce 
na żywo. Mamy nadzieję, że wszy-
scy obecni bawili się dobrze i za 
rok znów odwiedzą te regionalne 
imprezy.

   OPKiS

„Brenna Tańczy” to impreza, któ-
ra zagościła w kalendarzu kultural-
nym naszej gminy po raz pierwszy. 
Jej inicjatorami byli członkowie 
Grupy Artystycznej „Brucliki”, a  ideą 
po prostu taniec. Taniec w każdej 
postaci, taniec dla każdego i z każ-
dym. Taniec jako złote panaceum 
na wszystkie dolegliwości, nie tylko 
te zdrowotne. Bo, choć jak wiado-
mo taniec jest jedną z najbardziej 
ogólnorozwojowych form ruchu 

(dorównuje mu w tym tylko pły-
wanie), to nie tylko jego sportowe 
zasługi promowała impreza i jej 
organizatorzy. Przede wszystkim 
chodziło o integrację i pokazanie, 
że można się w bardzo prosty spo-
sób bawić wśród nawet obcych lu-
dzi, jeśli tylko wyjdzie się z własnej 
strefy komfortu i spróbuje czegoś 
nowego. Podczas wydarzenia po-
kazały się grupy taneczne ze szkół 
tańca „Passo” oraz „Hause of dan-

ce”, publiczność „zumbiła” z grupą 
pani Barbary Paszek, która trenuje 
ten fit-taniec w szkole na Leśnicy. 
Były też wspólne harce z niezawod-
ną sceniczną bestią – Szymonem 
Pilchem i śpiewanie z „Bruclikami”. 
Serdecznie dziękujemy wszystkim 
zaangażowanym w tę oddolną ini-
cjatywę i liczymy, że w przyszłym 
roku znów będziemy mogli na was 
liczyć!

   OPKiS
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XX Obchody Dnia Trzeźwości w Gminie Brenna

Jarowiska  2018
Już po raz dwudziesty przedsta-

wiciele Gminy Brenna wraz z Grupą 
AA „Franciszek” pod patronatem 
Duszpasterza Trzeźwości Diecezji 
bielsko - żywieckiej ks. Piotra Le-
śniaka  zorganizowali: XX Obchody 
Dnia Trzeźwości w Gminie Brenna 
„Jarowiska 2018”. Ta plenerowa im-
preza na dobre wpisała się w kalen-
darz naszych familijnych spotkań, 
tradycyjnie w drugiej połowie sierp-
nia na polu kempingowym „Jarowi-
ska”.  Przypomnijmy, że same Ob-
chody Dnia Trzeźwości mają ścisły 
związek z realizacją zadań z zakre-
su profilaktyki zdrowia zapisanych  
w  Gminnym Programie Profilakty-
ki i Rozwiazywania Problemów Al-
koholowych. Jego głównym celem 
staje się promowanie zdrowego 
stylu życia, integracja społeczna 
różnych środowisk przy jednocze-
snym podnoszeniu świadomości 
społecznej dot. szkodliwości nad-
używania alkoholu.

Obchody Dnia Trzeźwości  
w Gminie Brenna w dniu 18 sierpnia 
2018 r., rozpoczęły się o godz. 15 00 
Mszą św. w Kościele p.w. św. Jana 
Nepomucena w Brennej Leśnicy, 
gospodarz Ks. Proboszcz Andrzej 

Filapek  przywitał wszystkich przy-
byłych gości, ks. Biskup Tadeusz 
Bronakowski przewodniczący Kon-
ferencji Episkopatu Polski ds. Apo-
stolstwa Trzeźwości przewodniczył 
Mszy św., natomiast w koncelebrze 
uczestniczyli: oj. Oskar Puszkiewicz, 
oj. Zygmunt Moćko, ks. Proboszcz 
Andrzej Filapek , ks. Proboszcz Ro-
man Berke, oraz diecezjalny dusz-
pasterz trzeźwości, ks. Piotr Leśniak. 

Jego Ekscelencja nawiązując m.in. 
do inicjatywy „100 dni trzeźwości na 
stulecie wolności”, przypomniał, że 
wolność trzeba stale zdobywać jak 
również podkreślał znany z Naro-
dowego Kongresu Trzeźwości cytat, 
iż „egzamin z wolności jest przed 
nami”. W oprawę liturgiczną zaan-
gażowali się klerycy z seminarium, 
a o śpiew zatroszczyła się kapela  
„Maliniorze”. Na zakończenie Mszy 
św. Wójt Gminy Jerzy Pilch po-
dziękował za przewodniczenie  
w Mszy św.  ks. Biskupowi jak rów-
nież zaprosił do dalszego święto-
wania wszystkich gości. Po tym 
uroczystym i uduchowionym roz-
poczęciu Obchodów wszyscy go-
ście i organizatorzy przeszli na pole 
kempingowe gdzie czekał uczest-
ników pyszny poczęstunek i zaba-
wa taneczna wzbogacona różnymi 
atrakcjami. Aura sprzyjała zabawie, 
która w radosnej atmosferze zgro-
madziła licznych przedstawicieli 
ruchu propagującego życie w trzeź-
wości, odpoczywających na terenie 
gminy turystów, mieszkańców. Pod-
niosłą chwilą był moment wygasze-
nia oświetlenia i zaprezentowania 
przez zespół muzyczny  utworu 
Niny Rosso i Willy Brezza: „Cisza” 
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przy wyniosłym wspomnieniu bli-
skich, przyjaciół którzy odeszli, 
pamiętając szczególnie o naszym 
przyjacielu śp. Krystianie Fescie.

Ktoś mógłby powiedzieć, że to 
tylko rozrywka, odpoczynek i że 
poza aspektem towarzyskim Ob-
chody nie wnoszą wiele wartości 
dodanej do realizacji Programu, że 
znacznie lepiej byłoby skoncentro-
wać się na organizowaniu np. jakiś 
warsztatów terapeutycznych. Jed-
nak w moim przekonaniu jest zupeł-
nie inaczej! Takie imprezy odnoszą 
znacznie lepszy skutek jeśli chodzi 
o kształtowanie postaw uczestni-
ków i gości, podnoszą świadomość 
społeczną, integrują, niejednokrot-
nie spotykamy się z wypowiedzią 
uczestników o potrzebie realizacji 
tegoż zadania. Nadużywanie alko-
holu jest tak powszechne, że wiele 
osób często nie wyobraża sobie, że 
można bez niego się bawić, cieszyć 
ze wspólnej rodzinnej zabawy, czy 
też ze spotkania ze znajomymi. Dla-
tego dla dzieci i młodzieży bezcen-
ny jest dzisiaj pozytywny przykład, 
który pokazywałby, że jednak moż-
na inaczej, że dopiero gdy jesteśmy 
trzeźwi możemy przeżywać praw-
dziwą radość, miłość, uczyć się sza-
cunku do samych siebie i drugiego 
człowieka. 

W tym miejscu pragnę serdecznie 
i z całego serca podziękować wszyst-
kim wolontariuszom i osobom, któ-
re przyczyniły się swoją mozolną 
pracą i pomocą w zorganizowaniu 
XX Obchodów Dnia Trzeźwości  
w Gminie Brenna. Szczególnie 
dziękuje pani Dyrektor  SP nr 1  

w Brennej Halinie Pilch i jej obsłu-
dze kuchni na czele z panią kierow-
nik Anią, ks. Proboszczowi Andrze-
jowi Filapek, ks. Piotrowi Leśniak, 
Kapeli Maliniorze, pani Prezes 
Spółdzielni Brenna Renacie Naglik, 

państwu Mazur, prezesowi OSP Bo-
gusławowi Gruszczyk, grupie „Fran-
ciszek”, przyjaciołom.  

 
 Renata Ciemała-Sojka 

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

10gr/szt. netto – wkładki, ulotki do gazety
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Jak jo chodził do szkoły

Konieczność rozwijania się i na-
bywania nowych umiejętności jest  
i była oczywista dla wszystkich istot 
od zarania dziejów. Jak zwierzęta 
uczyły swoje potomstwo codzien-
nego przetrwania, tak i robili to 
pierwsi ludzie i każde kolejne po-
kolenie ich następców. Każde poko-
lenie starało się też dopisać swoje 
zdanie, słowo lub choćby małą li-
terkę do wielkiej księgi wiedzy swo-
jego gatunku. Jednak podejście do 
edukacji jako takiej zmieniło się do-
piero w starożytności, kiedy pojawi-
li się ludzie, którzy poświęcili życie 
byciu coraz lepszym w nauczaniu 
innych. Pedagodzy zaczynali sami 
budować sztukę nauczania, dosto-
sowaną do potrzeb swojej społecz-
ności. Uczyli się, jak uczyć innych. 
Od tamtego czasu powoli, a jed-
nak sukcesywnie coraz jaśniejszym 
było, że nie każdy kto ma wiedzę 
potrafi ją dobrze przekazać. Przez 
stulecia zmieniał się model szkoły. 
Nie dla każdego była dostępna ta 
sama wiedza i ten sam sposób jej 
zdobywania. Klasa społeczna, płeć, 
majątek, wyznanie - te wszystkie 
cechy warunkowały dostępność 
oświaty.

Dziewczęta uczyły się tego, co 
dziewczętom w dorosłym życiu 
przydać się mogło. Te bogatsze – 
dobrych manier, zasad zachowa-
nia w towarzystwie, wyszywania, 
śpiewu, gry, czasem jakiego ob-
cego języka… A te biedniejsze, na 
wsi? Uczyły się życia. Szycia, tkania 
na krosnach, gotowania, prania… 
Uczyły się ciężkiej pracy w polu  
i właściwości roślin, które rosły  
w pobliżu. Podstawy ziołolecznic-
twa były tak powszechne wśród 
ludności wiejskiej, jak dziś znajo-
mość obsługi telefonu. Chłopcom 
przypadała w udziale nauka fachu. 
Czy miał być rolnikiem, bednarzem, 
powroźnikiem, szewcem, muzykan-
tem, czy kowalem, musiał przede 
wszystkim tego się uczyć. Dopie-
ro, kiedy nauka tych podstaw szła 
dzieciom dobrze, a rodziców mieli 
światłych, jeśli umieli – sami uczy-

li je czytać i pisać, jeśli nie znajdy-
wali im nauczyciela, lub posyłali do 
szkół.

Pierwsze wzmianki o szkołach 
na terenie naszej gminy pochodzą 
już z 1609 r. W tym okresie szkoły, 
szkółki, klasy powstawały właśnie 
przy kościołach. Władze zaczyna-
ły nalegać na ludność, by posyłała 
dzieci do szkół parafialnych, gdzie 
uczyły się czytać pisać, liczyć. Uczy-
ło się też śpiewu kościelnego, na co 
zwracano wielką uwagę. Z czasem 
jednak, podczas reformacji i kontr-
reformacji, kiedy znikały parafie,  
a tam gdzie nie znikały, miały wiele 
własnych, także finansowych pro-

blemów, zaprzestano prowadzenia 
szkół parafialnych. Przyszedł czas 
nauczycieli świeckich, którzy tylko 
z pasji, rzadko otrzymując wyna-
grodzenie, zwykle we własnych do-
mach przyjmowali dzieci z okolicy, 
by dać im szansę na naukę. Czego 
dziś młodzież nie rozumie, dawniej 
była ona bowiem ogromnym przy-
wilejem i wcale nie tak powszech-
nym darem.

Czego się uczyli mali górale? 
Uczyli się o świecie. O tym najbliż-
szym – o górach, potokach, zwie-
rzętach, roślinach… O cyklu wege-
tacyjnym, o tym kiedy, jakie zboża 
siać, kiedy zbierać, po czym poznać, 
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że już dojrzałe. Uczyli się o poży-
tecznych pszczołach, o zwierzętach, 
które spotykali w lasach… A do 
szkoły często szło się przez gronie, 
wiele kilometrów. Często nie raz,  
a dwa razy dziennie. Rano, po od-
byciu gospodarstwa, potem wraca-
ło się do domu na obiad i znów, po 
południu na parę godzin przed wie-
czorną robotą bywało się u nauczy-
ciela. W zależności od tego, jak za-
awansowana była szkoła, a zwykle 
te najmniejsze szkółki u wiejskich 
nauczycieli bywały bardzo skrom-
ne i uczyły dzieci z bardzo ubogich 
rodzin, nauczano głównie z pamię-
ci, z czasem pojawiały się pierwsze 
tabliczki, a później zeszyty, pióra, 
ołówki… Można było zacząć zapi-
sywać swoją wiedzę… A z biegiem 
lat przekazać ją też rodzeństwu czy 
własnym dzieciom.

Kto uczył? No właśnie. W daw-
nych czasach nauczyciele – rech-
torzy – cieszyli się ogromnym 
poważaniem. Byli traktowani, jak 
mistrzowie rzemiosła. W dzisiej-
szych czasach powiedzieć o kimś 
„rzemieslnik” nie brzmi najlepiej. 
Dawniej jednak rozumiano przez 
to osobę, która wiele poświęci-
ła – czasu, pieniędzy i zapału – by 
wyuczyć się swojego fachu. A już 
mistrzowie byli traktowani jak au-
torytety, znawcy i artyści w swojej 
dziedzinie. Kimś takim też musiał 
być dawny nauczyciel. Jak bowiem 
przekonać dzieci, które wiedzą, 
że mają w domu jeszcze mnóstwo 
obowiązków, albo, że w siole cze-
kają kamraci i można by się bawić 

z nimi, zamiast siedzieć u nauczy-
ciela, że wiedza to potęga? Że czy-
tanie, pisanie,  rachunki, geografia, 
biologia i historia przydadzą się im 
kiedyś w dorosłym życiu? Jak skupić 
na sobie uwagę dzieci, zwłaszcza, 
że często na raz słuchały nauczycie-
la uczniowie w różnym wieku, nie 
mając do tego za bardzo pomocy 
naukowych? Nauczyciel musiał być 
inspirujący, musiał mieć charyzmę, 
którą przyciągał do siebie młodych 
ludzi i musiał ich rozumieć, by zna-
leźć drogę otwarcia ich umysłów na 
własne słowa.

Oczywiście, zupełnie inaczej, 
niż dziś wyglądała też kwestia dys-
cypliny. Klęczenie na grochu, sta-
nie w kącie, siedzenie w oślej ław-
ce, wytarganie za ucho, kudlenie, 
razy linijką po rękach… To może 
brzmieć strasznie, dziś jest nie do 
pomyślenia… A jednak. Takie kary 
nie były dawniej niczym dziwnym. 
Nauczyciel mógł ukarać a nawet, 
jeśli kara nie była dotkliwa, jeden 
czy drugi ancymon, wiedząc, że ma 
za uszami jakąś przewinę, nie tylko 
bał się że rechtor opowie rodzicom, 
ale też zwyczajnie wstyd gagatkowi 
było przed kolegami, pedagogiem 
i ojcami. Wstyd był w dawnej spo-
łeczności bardzo silnym ogranicz-
nikiem. To (między innymi) chcąc 
uniknąć wstydu ludzie tak mocno 
trzymali się narzuconych przez tra-
dycję norm. 

Rechtorzy byli też zwykle oka-
zami bardzo nietuzinkowymi. Gra-
li, dyrygowali, byli dyrygentami, 
ludziami z wizją. Mieli różne eks-

centryczne upodobania, a zamiast 
wynagrodzenia przysługiwały im 
4 posiłki w roku o rodzin każdego  
z uczniów, z czego często korzysta-
li. Na naszym terenie swego czasu 
nauczała Ernestyna Świbówna. Oto 
kilka słów relacji z jej wizyty w jed-
nym z breńskich domów: „Z nielicz-
nych wypowiedzi starszych ludzi 
dowiedziałem się, że pani Ernestyna 
była wielkim oryginałem. Chodziła 
po wsi mówiąc, że szuka skarbów / 
to słowo utkwiło w pamięci jedne-
mu z wypowiadających się/, a przy 
tym zbierała dane dotyczące folklo-
ru. W tym okresie każdy gospodarz 
był zobowiązany przez gminę dać 
nauczycielowi cztery razy w roku 
obiad. Z tej możliwości pani Erne-
styna chętnie korzystała. Zdarzyło 
się, że jakaś gospodyni wymówiła 
się, że nie ma obiadu, więc p. Erne-
styna każała sobie usmażyć wajecz-
nicę /jajecznicę/ z 8 jajek”.

Kiedy, w XX wieku w Brennej  
i Górkach wybudowano już szkoły  
z prawdziwego zdarzenia, nauczy-
ciele i uczniowie, także z biednych 
rodzin, mogli zacząć poważnie zaj-
mować się edukacją. Oczywiście 
szkoły nadal miały wiele proble-
mów organizacyjnych, ale dzięki 
staraniom wielu osób i wzrastaniu 
świadomości wagi wykształcenia, 
społeczeństwo wspólnymi siłami 
starało się je rozwiązywać. Dziś 
często nie doceniamy edukacji. 
Nie doceniamy jej powszechności, 
nie doceniamy nauczycieli, którzy 
z kolei zbyt szybko tracą serce do 
swojej pracy. Nie doceniamy pra-
cowitych uczniów… Ani tych mniej 
pracowitych, którzy mimo wszystko 
są i przy odrobinie zachęty potrafią 
zadziwić. 

Z okazji rozpoczętego roku 
szkolnego życzymy uczniom chę-
ci do poznawania świata, nauczy-
cielom radości z misji, którą pełnią  
i silnej motywacji do pracy. Życzy-
my, byście byli dostrzegani i sami 
umieli dostrzegać w swych mło-
dych podopiecznych to co warto-
ściowe i właśnie na tym się skupiać.

Towarzystwo Miłośników 
Brennej i Górek „Jodła”
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Mocna obsada w 6. Dolina Leśnicy Biegu 

o Breńskie Kierpce
Czołowi biegacze górscy przyje-

chali do Brennej, by rywalizować w 6 
edycji wspomnianego biegu, który 
odbył się w przedostatnią niedzielę 
sierpnia. Bardzo dobra organizacja 
poprzednich 2 edycji sprawiła, że 
otrzymały one nagrodę Złotej Ko-
zicy dla Najlepszego Polskiego Bie-
gu Górskiego w Stylu Anglosaskim, 
a 5 edycja także Brązową Kozicę  
w ogólnej klasyfikacji spośród 
wszystkich ponad 300 biegów gór-
skich zorganizowanych w Polsce  
w 2017 r. Fakt ten sprawił, że bieg od 
2 lat posiada w Lidze Biegów Gór-
skich Dare2B najwyższą kategorię 
M, która przyznawana jest zdobyw-
com Złotych Kozic oraz biegom ran-
gi Mistrzostw Polski, co z pewnością 
przyciąga na start najlepszych za-
wodników biegających po górach, 
rywalizujących we wspomnianej 
Lidze, ale nie tylko. Na starcie rywa-
lizacji zameldowały się więc takie 
znakomitości jak Marek Chraścina 
– dwukrotny zwycięzca biegu – re-
prezentant Czech, Bartosz Gorczyca 
(medalista Mistrzostw Polski), Piotr 
Koń (medalista Mistrzostw Polski), 
Mariusz Miśkiewicz, Marcin Kubica 
(reprezentant Polski) oraz wśród 
Pań – Dominika Wiśniewska-Ulfik 
(reprezentantka Polski i medalistka 
Mistrzostw Polski, a także brązo-
wa medalistka Mistrzostw Świata  
w biegu po schodach), Anna Ficner 
(Mistrzyni Europy w biegu po scho-
dach), Ewa Majer (medalistka Mi-
strzostw Polski), Michalina Mendec-
ka (kolejna reprezentantka Polski  
i medalistka Mistrzostw Polski) oraz 
legenda biegów górskich i jedna 
z najlepszych zawodniczek świata 
– Izabela Zatorska (medalistka Mi-
strzostw Europy i Świata). Zabrakło 
ubiegłorocznej zwyciężczyni Kata-
rzyny Golby oraz reprezentanta Pol-
ski Krzysztofa Bodurki – oboje byli 
po kontuzjach, co wykluczyło ich 
ze startu w Brennej. Prócz wymie-
nionej elity na starcie biegu poja-
wiło się mnóstwo innych biegaczy, 

którzy kochają bieganie po górach 
i przede wszystkim lubią wracać do 
Brennej na wspomniany bieg. Limit 
500 uczestników biegu głównego 
po raz pierwszy w 6-letniej historii 
został wyczerpany na kilka tygodni 
przed planowanym startem, co tyl-
ko świadczy o pozytywnym odbio-
rze imprezy w środowisku oraz co-
raz większej popularności biegów 
górskich.

Aura, która panowała 19 sierpnia 
2018 r. z całą pewnością nie sprzy-
jała szybkiemu bieganiu, jednak 
czasy, które uzyskiwali biegacze 
i biegaczki pomimo temperatury 

wyższej o prawie 10 stopni Celsju-
sza w stosunku do roku ubiegłego 
wprawiają w zachwyt. Zwycięzca 
biegu – reprezentant Czech – Ma-
rek Chraścina zameldował się na 
mecie z czasem gorszym jedynie 
o 39 sekund w porównaniu do re-
kordu trasy, który sam ustanowił  
w ubiegłym roku. Zastanawiają-
ce jest, jaki uzyskałby czas, gdyby 
warunki oscylowały wokół ubie-
głorocznych. Wynik Czecha rozwiał 
chyba wątpliwości odnośnie faktu 
czy możliwe jest pokonanie trasy 
Breńskich Kierpców poniżej godzi-
ny. Po tegorocznej imprezie chyba 
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już niewielu zastanawia się czy jest 
to możliwe, za to większość w któ-
rej edycji to się stanie? O wyśmieni-
tej formie Czecha może świadczyć 
także fakt, że nad drugim na mecie 
reprezentantem Maroka – Abder-
rahimem El Asrim uzyskał prawie 4 
minuty i 6 sekund przewagi, czyli  
w przeliczeniu na dystans ponad 
kilometr, co w tak stosunkowo krót-
kim i „szybkim” biegu jest wręcz 
przepaścią. Najlepszym spośród Po-
laków okazał się Mateusz Mrówka, 
który na pokonanie dystansu 15,3 
km potrzebował ponad 1 godzinę 
6 minut i 19 sekund.  Rywalizacja 
wśród Pań przyniosła dużo więcej 
emocji, czego można było się spo-
dziewać, chociażby z uwagi na fakt, 
że dzień przed biegiem w Brennej 
Dominika Wiśniewska-Ulfik i Anna 
Ficner rywalizowały w Zakopanym, 
gdzie lepsza okazała się druga  
z wymienionych zawodniczek i nale-
żało się spodziewać, że na breńskiej 
trasie dojdzie do rewanżu. Przez dłu-
gi okres nic na to jednak nie wska-
zywało, ponieważ długo prowadzi-
ła Anna Ficner, jednak ostatecznie  
o niespełna 54 sekundy lepsza oka-

zała się Dominika Wiśniewska-Ulfik 
,która triumfowała wśród Kobiet. 
Trzecia na mecie zameldowała się 
Michalina Mendecka, która ma na 
swoim koncie zwycięstwo w Bren-
nej w 2015 r. 

Ciekawa rywalizacja odbyła się 
także w kategorii mieszkańców 
gminy Brenna. W tej batalii najlep-
szy okazał się Jan Płoskonka, który 
wyprzedził Tomasza Dybczyńskiego 
oraz Błażeja Mendrka. W tej samej 
kategorii, ale wśród Kobiet, gdzie 
wystartowały tylko dwie zawod-
niczki, wygrała Jadwiga Dybczyń-
ska, wyprzedzając Anielę Kierat. 

Bardzo dużym zainteresowa-
niem cieszyła się także rywalizacja 
w biegach dla dzieci i młodzieży.  
W kilkunastu kategoriach wieko-
wych wystartowało łącznie 160 za-
wodników i zawodniczek, którzy 
dostarczyli emocji nie mniejszych 
niż zawodnicy biegu głównego.

Był to rekordowy bieg pod wie-
loma aspektami. Limity zgłoszeń  
w biegu głównym oraz biegach dla 
dzieci i młodzieży zostały wyczer-
pane na długo przed zaplanowaną 
rywalizacją. Chętnych do udziału 

było dużo więcej, jednak jak pod-
kreślają organizatorzy jednym  
z najważniejszych aspektów, jakim 
kierują się podczas organizacji tego 
biegu jest wysoki poziom organiza-
cyjny, co przekłada się na komfort 
biegaczy i ich zadowolenie, a tak-
że wzrost rangi biegu, no i fakt, że 
biegacze chcą wracać do Brennej. 
Infrastruktura strefy start/meta, 
uwarunkowania trasy to między 
innymi argumenty o charakterze 
technicznym, które tylko potwier-
dzają słuszność limitu w okolicach 
500 uczestników w biegu głównym. 

Bieg na przestrzeni lat bardzo 
się rozwinął, co wyraźnie widać  
w statystykach – 6 edycją ukończy-
ło ponad 3 razy więcej zawodników 
niż inauguracyjną w 2013 r. Wtedy 
na metę wbiegło 162 zawodników, 
w tym roku dokładnie 501 zawod-
ników, co dokumentuje słuszność 
długoletniej strategii rozwoju im-
prezy obranej przez Organizatorów.

     
  Krzysztof Gawlas
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Biegali i maszerowali w 3. Biegu na Bucze

Trzeci rok z rzędu biegacze ry-
walizowali na trasie wiodącej przez 
górę Bucze w Górkach Wielkich  
w ramach kameralnego Biegu na 
Bucze – kameralnego, o czym może 
świadczyć chociażby fakt otrzy-
mania Srebrnej Kozicy w katego-
rii Kameralna Impreza Roku 2017  
w głosowaniu organizowanym przez 
portal biegigorskie.pl. W tym roku 
po raz pierwszy ścigano się także  
w kategorii Nordic Walking. Na star-
cie biegu stanęło 110 zawodników 
i zawodniczek, których celem było 
jak najszybsze pokonanie prawie 
6 km trasy biegu. Warunki nie były 

łatwe, ponieważ grząskie, błotniste 
podłoże na części trasy dodatkowo 
spotęgowały obfite opady desz-
czu, które pojawiły się tuż przed 
startem. Nie stanęły one jednak na 
przeszkodzie uczestnikom, którzy  
w liczbie odpowiadającej liczbie 
startujących pojawili się na mecie. 
Najszybciej 5,75 km pokonał To-
masz Wróbel, który o przysłowiowe 
kilka metrów wyprzedził Bartosza 
Misiaka. Panowie pojawili się na 
mecie w odstępie 6 sekund – pierw-
szy z nich uzyskał czas 21:23,6, na-
tomiast drugi 21:29,6. Brąz wywal-
czył Michał Izydorek. Pierwsza na 

metę wśród kobiet wbiegła Jadwiga 
Dybczyńska, która okazała się lep-
sza od Julii Morawskiej i Magdaleny 
Ciaciury. Wśród mieszkańców gminy 
Brenna triumfował Jan Płoskonka 
przed Błażejem Mendrkiem i Toma-
szem Dybczyńskim. Wśród kobiet-
mieszkanek zdecydowanie wygrała 
Jadwiga Dybczyńska przed Agniesz-
ką Ogrocką i Bożeną Podżorską.  
W rywalizacji mężczyzn w kategorii 
Nordic Walking wygrał Arkadiusz 
Pustówka przed Zdzisławem Nalep-
ką i Witoldem Gawlasem. Najlepszą 
kobietą w tej rywalizacji okazała się 
Elżbieta Żuchowicz, wyprzedzając 
Marzenę Szkutek i Kamilę Kościel-
ny. Pierwsze miejsce wśród kobiet 
w kategorii Nordic Walking miesz-
kanek gminy Brenna „wychodziła” 
Marzena Szkutek, drugie Danuta 
Szkutek, a trzecie Katarzyna Maślan-
ka. Przed startem biegu głównego  
i marszu Nordic Walking odbyły się 
biegi dzieci i młodzieży w poszcze-
gólnych kategoriach wiekowych.  
W tych łącznie wystartowało ponad 
100 uczestników i uczestniczek.

   OPKiS
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2 Pumptrackowy Puchar Brennej
15 września na obiekcie przy SP1 

(dawnym gimnazjum) rozegrane 
zostały zawody 2 Pumptrackowe-
go Pucharu Brennej. Pogoda, choć  
z początku nie zapowiadała się naj-
lepiej, ostatecznie była bardzo do-
bra i pozwoliła na bezproblemowe 
przeprowadzenie imprezy. Około 
40 zawodników wystartowało w kil-
ku kategoriach wiekowych. Była też 

grupa ze szkoły longboardu, dzia-
łającej na terenie Gminy Brenna. 
Warsztaty z korzystania we właści-
wy sposób z toru pumptrackowego 
przeprowadziła firma VeloProject, 
która jednocześnie jest wykonawcą 
tej lubianej przez młodzież atrakcji 
sportowo-rekreacyjnej. Wśród na-
szych przedstawicieli wyróżnić na-
leży wniki Domika Olchawy, który 

zwyciężył w kategorii juniorów oraz 
Emila Kmiecika, zdobywcy drugie-
go miejsca w kategorii SKRZAT. Im-
preza cieszyła się bardzo rodzinną, 
piknikową atmosferą, również pod-
czas wręczania pucharów. Takie-
go serdecznego dopingu życzymy 
wszystkim sportowcom!

   OPKiS
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Zajęcia dodatkowe dla dzieci, czyli „Baza Talentów” Ośrodka Promocji, Kultury i Sportu, jak co roku ruszyła 
od października. Cały wrzesień trwały prace nad stworzeniem siatki godzin, nad zapełnieniem list uczestników  
i dostosowaniem lekcji do codziennego planu zajęć każdego z nich. Na szczęście – udało się. Z niemałym sukce-
sem: udało się przyjąć każde chętne dziecko na wybrane zajęcia, także te dzieci, które od roku i dłużej czekały na 
swoją kolej na listach rezerwowych. Oto garść statystyk:

Brenna:
Nauka gry na gitarze – około 30 dzieci
Nauka gry na skrzypcach – około 30 dzieci
Nauka gry na kontrabasie – 3 dzieci
Zajęcia plastyczne – 17 dzieci
DZR „Mała Brenna” – około 40 dzieci

Górki:
Nauka gry na gitarze – około 30 dzieci
Nauka gry na perkusji – około 15 dzieci
Nauka gry na skrzypcach – 8 dzieci
Zajęcia plastyczne – 16 dzieci
Kółko teatralne – około 25 dzieci

Rozpoczynający się semestr to wiele wyzwań. Dla nowych uczniów będzie to czas przyswojenia obowiązku, 
którego dotychczas nie mieli. Dla kontynuujących naukę dzieci – powrót do pracy. Warto jednak zapisywać dzie-
ci na zajęcia dodatkowe, one zawsze coś wnoszą w ich życie. Co wniosą i jaka będzie jakość tych doświadczeń 
zależy od kilku rzeczy. Po pierwsze, trzeba znaleźć delikatną granicę między dopadającym każdego małym leni-
stwem, a prawdziwą niechęcią dziecka do danych zajęć. To pierwsze warto przezwyciężać, z tym drugim lepiej 
nie walczyć. Pomocny w wyczuciu tej granicy będzie stały kontakt z instruktorem, który pomoże stwierdzić, czy 
widzi w dziecku podczas zajęć zapał, czy tylko rozkojarzenie i rozdrażnienie. Nie jest też dobrze, gdy dzieci są 
przeładowane ilością dodatkowych aktywności. 

Bywa też, że choć dziecko wydaje się chętnie chodzić na zajęcia, trudno dopatrzeć się postępów. W tym wy-
padku instruktorzy i nauczyciele, zwłaszcza gry na instrumentach, są zgodni: jeśli rodzic przychodzi chociaż od 
czasu do czasu na lekcje oraz ćwiczy z dzieckiem w domu, chociaż 20 minut, pół godziny dziennie, nie ma siły, 
by dziecko nie robiło postępów. Nie chodzi o to, by rodzic też się uczył (choć jeśli tylko ma ochotę, nic nie stoi 
na przeszkodzie). Chodzi o to, by słyszał, jakie uwagi nauczyciel wypowiada, jakich używa zwrotów, co uznaje 
za istotne… i powtarzać to przy ćwiczeniach z dzieckiem. Ono odruchowo będzie się poprawiać  tak, jak przy 
nauczycielu. Uwaga rodzica będzie dodatkowo motywować dziecko do pracy. Jego pochwały zawsze będą naj-
cenniejszym prezentem dla dziecka i zachętą do działania.

Rodzicom, dzieciom i instruktorom naszej „Bazy Talentów” życzymy powodzenia!

            OPKiS

Wkrótce w gminie Brenna
„Baza Talentów” ruszyła  

– jak nie zapędzić się w kozi róg
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Wkrótce w gminie Brenna
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Ważne i przydatne

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 - Dariusz Jakubiec 
tel. (33) 853 62 22 
e-mail: d.jakubiec@brenna.org.pl

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

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 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
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