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Dzień Kobiet
str. 13

Nadeszła wiosna. Mimo, że ta 
termiczna towarzysz nam już od 
dłuższego czasu, to na tą kalenda-
rzową musieliśmy poczekać do 21 
marca. Powoli przyroda budzi się 
do życia. Na drzewach pojawiają 
się pierwsze pąki, a ptaki koncertu-
ją od wczesnych godzin porannych. 
O tym, że zima już nie wróci może 

Od redakcji
świadczyć fakt, że do Polski przy-
leciały bociany. Razem z wiosną 
zbliżają się również Święta Wiel-
kiej Nocy i miejmy nadzieję, że nie 
będzie powtórki z ubiegłego roku, 
kiedy to w Śmigus – dyngus za-
miast strug wody mogła na nas wy-
lądować śnieżka bądź sopel lodu. 
W tym wyjątkowym czasie składa-

my wszystkim czytelnikom Wieści 
najserdeczniejsze życia, aby nad-
chodzące Święta były pełne nadziei 
i wiary. Życzymy wielu radosnych 
spotkań w gronie najbliższych 
oraz uśmiechu na każdy dzień.

Sonia Gawlas

Z okazji nadchodzących 
Świąt Wielkiej Nocy  

wszystkim mieszkańcom  
gminy Brenna życzymy,  

aby spotkania  
przy wielkanocnym stole,  

upływały w ciepłej  
i rodzinnej atmosferze,  

a wszelkie smutki i troski  
szybko odchodziły w zapomnienie.

Wójt Gminy Brenna

Iwona Szarek

Przewodniczący Rady

Marek Wojnar
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W dniach od 7 stycznia 2014 r. 
do 17 lutego 2014 r. w siedzibie 
Urzędu Gminy Brenna został wyło-
żony projekt studium wraz z pro-
gnozą oddziaływania na środowi-
sko. W dniu 3 lutego br. odbyła się 
dyskusja publiczna nad rozwiąza-
niami w projekcie, a do 10 marca 
2014 r. można było składać  uwagi 
do projektu zmiany studium. Urząd 
Gminy Brenna informuje, że prace 
związane ze zmianą Studium uwa-
runkowań i kierunków zagospo-

Zmiana projektu Studium Uwarunkowań  
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

darowania przestrzennego Gminy 
Brenna aktualnie dotyczą analizy 
złożonych uwag. Po przeanalizowa-
niu wszystkich uwag, Wójt przed-
stawi Radzie Gminy Brenna do 
uchwalenia projekt studium wraz 
z listą nieuwzględnionych uwag. 
Przed przyjęciem uchwały o zmia-
nie studium Rada będzie decydo-
wać o sposobie rozpatrzenia uwag 
nieuwzględnionych przez Wójta. 

W zależności od sposobu ich 
rozpatrzenia może okazać się, że 

nastąpi konieczność ponowienia 
czynności sporządzania projektu 
studium w zakresie niezbędnym 
do dokonania tych zmian (ewentu-
alne ponowne uzgodnienie i opi-
niowanie oraz wyłożenie projektu 
do publicznego wglądu). To ozna-
cza, że termin uchwalenia projektu 
studium przez Radę wydłuży się.

UG Brenna

Budowa oświetlenia w Górkach Wielkich  
ul. Nowy Świat

Projekt budowy wodociągu w Górkach Wielkich

W marcu 2014 r. Gmina Brenna 
podpisała umowę z firmą Instala-
torstwo Elektryczne „SZCZOTKA” 
Arkadiusz Szczotka z siedzibą w 
Górkach Wielkich, na budowę i mo-
dernizację oświetlenia ulicznego 
w Górkach Wielkich przy ul. Nowy 
Świat. Inwestycja realizowana jest 
w oparciu o dokumentację pro-

W marcu 2014 r. Gmina Bren-
na podpisała umowę z firmą GEO-
KART – INTERNATIONAL Sp z o.o. z 

jektową, wykonaną przez Usługi 
Projektowe Pomiary Elektryczne 
Urządzeń Instalacji Elektrycznych 
mgr inż. Marian Babiarz z Cieszyna. 

W ramach zadania zabudowane 
zostanie 1 słup typu ŻN-10, 1 słup 
E-1-,5 oraz 5 słupów typu SAL-W1, 
wraz z montażem 20 wysięgników 
rurowych, 25 opraw oświetlenio-

wych typu OUSe100W z lampami 
sodowymi WSL100W (NAV T100).

Wartość robót wg umowy wy-
nosi netto 40.638,45 zł, brutto  
49.985,29 zł.

Umowny termin zakończenia ro-
bót  30.04.2014 r.

UG Brenna

Rzeszowa, na opracowanie kom-
pletnej dokumentacji projektowo-
kosztorysowej wraz z aktualizacją 

mapy sytuacyjno - wysokościowej 
oraz pełnieniem nadzoru autorskie-
go inwestycji pn. Rozbudowa sieci 
wodociągowej na terenie Gminy 
Brenna poprzez budowę wodocią-
gu w Górkach Wielkich - Etap III 
(Wymoliny, Parszywiny, Zebrzydka). 

W ramach zadania zaprojekto-
wane będą przyłącza wodociągowe 
do ok. 180 budynków. Orientacyjna 
długość sieci wodociągowej to ok. 
14 km na powierzchnia ok. 92 ha.

Wartość usługi wg umo-
wy wynosi 143.971,18 zł brutto.

Umowny termin zakończenia 
prac to 31.03.2015 r.

UG Brenna
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Gospodarka odpadami komunalnymi

Urząd Gminy Brenna infor-
muje, że wywóz odpadów wiel-
kogabarytowych z terenu gminy 
Brenna odbędzie się w terminach 
określonych w harmonogramie 
wywozu odpadów komunalnych, 
zgodnie z ustalonymi rejonami, tj.:

rejon 1 - 14 kwietnia, 
rejon 2 - 15 kwietnia,
rejon 3 - 16 kwietnia, 
rejon 4 - 23 kwietnia, 
rejon 5 - 24 kwietnia,
rejon 6 - 28 kwietnia, 
rejon 7 - 30 kwietnia, 
rejon 8 - 6 maja, 
rejon 9 - 7 maja, 
rejon 10 - 8 maja.
Wywozem odpadów wielko-

gabarytowych zajmuje się firma 
P.H.U. Operatus Marian Krajew-
ski Bielsko-Biała, ul. Cyniarska 38. 

Zwracamy się z prośbą o 
wcześniejsze zgłaszanie do 
Urzędu Gminy Brenna koniecz-
ności obioru odpadów wielkoga-
barytowych pod numerem tel. 33 
8536222 wew. 350 lub w pok. 13.

Urząd Gminy Brenna przypomina 
o opłatach miesięcznych za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi, 
które zobowiązani są wnosić właści-
ciele nieruchomości zamieszkałych, 
w łącznej wysokości za trzy mie-
siące kalendarzowe, w terminach:
1) za I kwartał do 15 marca danego 
roku, 
2) za II kwartał do 15 maja danego 
roku, 
3) za III kwartał do 15 września da-
nego roku, 
4) za IV kwartał do 15 listopada da-
nego roku. 

Opłatę należy wpłacić na indywi-

Szanowni Mieszkańcy! 
Należy pamiętać, że od-

pady wielkogabarytowe 
powinny być wystawiane 
nie wcześniej niż dzień 
lub dwa przed wyznaczo-
nym terminem w miejscu 
dostępnym dla odbiorcy.

Równocześnie infor-
mujemy, iż odpady wiel-
kogabarytowe to wszel-
kiego rodzaju odpady, 
które ze względu na duże rozmia-
ry i/lub wagę nie mieszczą się do 
pojemnika na pozostałe śmieci, 
mogą być utylizowane, jako od-
pady wielkogabarytowe. Na przy-
kład: stoły, szafy, krzesła, sofy, dy-
wany, wózki dziecięce, materace, 
pierzyny, sieci na pranie, rowery, 
zabawki dużych rozmiarów etc. 

Uwaga!!!
Do odpadów wielkogabaryto-

wych nie należą wszelkiego ro-
dzaju części budowlane i odpady 
remontowe, odpady ogrodowe 
jak również części samochodowe, 
motorowery, kosiarki spalinowe. 

Do odpadów wielkogabaryto-
wych nie zalicza się również zuży-
tego sprzętu elektrycznego i elek-
tronicznego. Wszystkie urządzenia 
zasilanie elektrycznie utylizowane 
są oddzielnie od odpadów do-
mowych i wielkogabarytowych. 

Zużyty sprzęt można oddać do 
punktów zbiórki tego typu odpa-
dów lub do sklepu, w którym ku-
pujemy nowy sprzęt, na zasadzie 
jeden za jeden, przy czym sprzęt 
musi być tego samego rodzaju. 

UG Brenna

dualne  konto bankowe, które przy-
znane jest na stałe właścicielowi nie-
ruchomości ponoszącemu opłatę. 

Płatności można dokonać 
bezpośrednio do kasy Urzę-
du Gminy Brenna gotówką lub 
kartą płatniczą bądź też przele-
wem na konto bankowe wska-
zane przez Urząd Gminy Brenna.

Stawki opłat za odbiór od-
padów nie zmieniają się:

- za odpady zebrane w sposób 
selektywny - 9,00zł/osobę/miesiąc

- za odpady zebrane w sposób nie-
selektywny – 15,00 zł/osobę/miesiąc

W związku z powyższym zachę-
camy mieszkańców do segregacji 
śmieci.

Urząd Gminy Brenna dokonał 
wysyłki zawiadomień o wysokości 
opłaty i terminach płatności wraz 
z podaniem numeru konta banko-
wego, o którym wspomniano wyżej.

W przypadku reklamacji 
w zakresie usług odbioru od-
padów komunalnych prosimy 
o zgłaszanie na bieżąco, najpóż-
niej do 2 dni od planowanego 
terminu odbioru na numer te-
lefonu 33 8536 222 wew. 230.

Przypominamy, że system od-
bierania odpadów komunalnych nie 
obejmuje odpadów powstających 
w wyniku prowadzenia działalności 
gospodarczej i użytkowania nieru-
chomości niezamieszkałych, w tym 
domków letniskowych, pensjona-
tów, restauracji i innych przedsię-
biorstw. Właściciele tych  nierucho-
mości mają obowiązek przekazywać 
odpady komunalne podmiotom 
odbierającym odpady na podsta-
wie umowy na świadczenie usług. 

UG Brenna
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Obowiązująca od lipca ubiegłe-
go roku tzw. ustawa śmieciowa mia-
ła m.in. doprowadzić do likwidacji 
nielegalnych wysypisk w lasach, 
przy rzekach i potokach czy innych 
terenach. Prywatnym osobom teo-
retycznie nie opłaca się już podrzu-
canie odpadów, jednak dzikie wy-
sypiska niestety nadal funkcjonują.

Jednym z podstawowych argu-
mentów przemawiających za nową 
ustawą miała być likwidacja niele-
galnych wysypisk. Od kiedy wszyscy 
są objęci opłatą za wywóz odpadów, 
teoretycznie „nie opłaca się” i nie ma 
sensu podrzucanie śmieci do lasu. 

Zastanów się czy warto
Piękny i czysty las lub wały rzeczne 
to widok jakiego oczekujemy wy-
bierając się na wycieczkę. Niestety 
niekiedy taką wyprawę mogą uprzy-
krzyć piętrzące się między drzewa-
mi stosy śmieci. Podczas wiosen-
nych spacerów odsłania się nam 

Wójt gminy Brenna apeluje i 
przypomina, że praktyka wiosenna 
wypalania traw (w tym roślinności 
na łąkach, pastwiskach, nieużyt-
kach, rowach i pasach przydroż-
nych) jest działaniem nielegalnym 
w myśl obowiązujących przepisów 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 
r. o ochronie przyrody - art. 131 

Akcja „śmieciobranie“ w Górkach Wielkich

Zakaz wypalania traw

przykry widok zwałów śmieci pod-
rzuconych tu i ówdzie. Las, tereny 
zielone oraz nadrzeczne nie zaśmie-
cają się same, to ludzie wyrzucają 
tu odpadki, często doskonale wie-
dząc, że jest to niezgodne z prawem 
i szkodzi roślinom i zwierzętom. Za 
wyrzucanie śmieci do lasu grozi 
mandat karny. W miejscach new-
ralgicznych, w których obserwuje 
się nagminny proceder pozbywania 
się odpadów komunalnych urząd 
gminy montuje urządzenie, które 
rejestruje obraz i pomaga w identy-
fikacji osób podrzucających śmieci.

Akcja zbiórki śmieci 
„Śmieciobranie”

W przypadku powzięcia informacji o 
istniejącym wysypisku, pracownicy 
Zakładu Budżetowego Gospodarki 
Komunalnej w Brennej na bieżąco 
podejmują interwencyjne działa-
nia w celu likwidacji wysypiska.
Ponadto z inicjatywy mieszkańców 

Górek Wielkich, w tym głównie Pani 
Izabeli Rzechowskiej, planowana 
jest akcja zbiórki śmieci z dzikich 
wysypisk, jakie pojawiają się w róż-
nych miejscach na terenie Górek 
Wielkich. Sprzęt niezbędny do zbiór-
ki w tym worki i rękawice ochronne 
dostarczy ZBGK w Brennej, który 
zapewni również odbiór zebranych 
śmieci. Po zakończeniu prac od-
będzie się krótkie podsumowanie 
akcji oraz smaczny poczęstunek.                                     

W związku z powyższym Urząd 
Gminy Brenna wraz z inicjatora-
mi akcji zaprasza mieszkań-ców 
do przyłączenia się do „Śmiecio-
brania”, które odbędzie się w dniu 
05.04.2014 r. Rozpoczęcie o godzi-
nie 9.00 w Górkach Wielkich na pla-
cu zabaw Pod Brandysem przy ul. 
Sportowej. Serdecznie zapraszamy!

UG Brenna

pkt 12 (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 
880 z późn. zm.) - „kto wypala 
łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, 
pasy przydrożne, szlaki kolejowe, 
trzcinowiska lub szuwary podle-
ga karze aresztu albo grzywny.”

Zaznaczamy, że proceder 
ten jest jednym z najbardziej 
brutalnych sposobów niszcze-

nia przyrody. Wypalanie traw to 
proces, który prowadzi do nie-
odwracalnych, niekorzystnych 
zmian w środowisku naturalnym 
i jest przyczyną wielu pożarów. 

Apelujemy o rozsądek  i nie wypa-
lanie pozostałości roślinnych, które 
mogą doprowadzić do tragedii.

Przypominamy jednocześnie, 
iż obowiązkiem właściciela jest 
systematyczne wykonywanie prac 
mających na celu uporządkowa-
nie i wykoszenie traw i chwastów 
na nieruchomości. Podkreślić na-
leży, że ekspansywność roślin z 
działek nie koszonych staje się 
uciążliwa dla mieszkańców z te-
renów przyległych. Nie skoszone 
tereny wzmagają alergie u ludzi, 
jak również sprzyjają rozwojowi 
szkodników, a także niebezpiecz-
nych żmij. Ponadto suche trawy 
i chwasty mogą być przyczy-
ną pożarów i stanowić zagroże-
nie dla okolicznych budynków.

UG Brenna
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W ramach konkursu „e-Urząd 
- dodaj do ulubionych! Wsparcie 
elektronicznej administracji Gmin 
Strumień, Brenna, Hażlach, Paw-
łowice i Zebrzydowice oraz Miast 
Ustroń i Wodzisław Śląski”, realizo-
wanego w ramach Programu Ope-
racyjnego Kapitał Ludzki współ-
finansowanego z Europejskiego 
Funduszu Społecznego, w ramach 
Priorytetu V Dobre rządzenie, Dzia-
łanie 5.2 Wzmocnienie potencja-
łu administracji samorządowej, 
Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja 
zarządzania w administracji samo-
rządowej Programu Operacyjne-
go Kapitał Ludzki,  gmina Brenna 
otrzymała dofinansowanie. W ra-
mach projektu zostaną zrealizo-
wane m.in. następujące zadania:

1) zakup nowych serwerów oraz 
urządzenia zabezpieczającego sieć 
komputerową (tzw. Firewall),

2) uruchomienie nowych elek-
tronicznych usług dostępnych on-
line dla właścicieli nieruchomości, 
(można będzie np. on-line spraw-
dzić kwoty podatku od nierucho-

Polepszamy dostępność do urzędu 
- nowe usługi elektroniczne

mości oraz terminy płatności, do-
konać bezpośrednio zapłaty przez 
Internet wskazanych rat,  sprawdzić 
wysokości opłaty za śmieci, a za-
rejestrowani w systemie przedsię-
biorcy prowadzący sprzedaż napoi 
alkoholowych będą widzieli kolejne 
raty opłat za koncesję),

3)  przeprowadzony zostanie au-
dyt Polityki Bezpieczeństwa,

4) zostanie utworzony Punkt 
Potwierdzania Profili Zaufanych – 
miejsce (aktualnie najbliższe znaj-
duje się w Urzędzie Skarbowym w 
Cieszynie), w którym można otrzy-
mać tzw. Profil Zaufany – coś na 
wzór podpisu elektronicznego, ale 
otrzymuje się go nieodpłatnie. Pro-
fil Zaufany można wykorzystać do 
podpisywania dokumentów 

i korespondencji wysyłanych do 
np. urzędów, obsługi dla przed-
siębiorców w systemie Centralnej 
Ewidencji Działalności Gospodar-
czej CEIDG czy  obsługi w ZUS-ie,

5) zostanie udostępniona możli-
wość złożenia poszczególnych de-
klaracji (np. od nieruchomości czy 
za śmieci) w wersji elektronicznej,

6) w ramach projektu zostanie 
uruchomiony portal powiadamia-
nia mieszkańców, podatników, 
radnych (ePUAP, e-mail, portale 
społecznościowe). Łączny kwota 
dofinansowania to  288.691,40 zł.

UG Brenna
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Uprzejmie informujemy miesz-
kańców gminy Brenna, że Prezy-
dent Rzeczypospolitej Polskiej, 
Postanowieniem z dnia 19 lutego 
2014 r. w sprawie zarządzenia wy-
borów do Parlamentu Europej-
skiego, dzień wyborów wyzna-
czył na niedzielę 25 maja 2014 r.

Mając na uwadze powagę zarzą-
dzonych wyborów, przedstawiamy 
Państwu najistotniejsze informacje 
z tym związane.

Wszelkie informacje związane 
z wyborami możecie Państwo zna-
leźć na następujących stronach in-
ternetowych:

1) pkw.gov.pl oraz
2) na stronie www.brenna.org.

pl w folderze „Wybory Europejskie 
2014”.

Mając na uwadze sugestie Kra-
jowego Biura Wyborczego w Biel-
sku-Białej w zakresie zapewnienia 
prawidłowej organizacji przy reali-
zacji czynności związanych z wybo-
rami przeprowadzonymi na terenie 
gminy Brenna, zostały podjęte dwie 
uchwały dot. obwodów i okrę-
gów wyborczych, a mianowicie:

1) uchwała Nr XVI/175/12 Rady 
Gminy Brenna z dnia 31 maja 2012 r. 
w sprawie podziału gminy Brenna na 
okręgi wyborcze, ustalania ich gra-
nic i numerów oraz liczby radnych 
wybieranych w każdym okręgu, oraz

Wraz ze śmiercią przedsiębior-
cy jego spadkobiercy i wspólnicy 
stają wobec nowej sytuacji. Muszą 
wywiązać się ze zobowiązań fir-
my i zdecydować o jej przyszłości.

Gdy przedsiębiorca prowadzący 
działalność gospodarczą umiera, 
firma wykreślana jest z ewidencji 
działalności gospodarczej oraz z 
rejestru Głównego Urzędu Staty-
stycznego. Z mocy prawa wyga-

Wybory do Parlamentu Europejskiego 
25 maj 2014 r. - informacje dla wyborców

Konferencja dla lokalnych przedsiębiorców
Przedsiębiorca zabezpieczony – czyli sukcesja majątkowa w rodzinie i w firmie

2) uchwała Nr XVII/185/12 Rady 
Gminy Brenna z dnia 19 lipca 2012 
r. w sprawie podziału gminy Brenna 
na obwody głosowania i ustalania 
ich numerów, granic oraz siedzib 
obwodowych komisji wyborczych.

Powyższe uchwały wprowadziły 
następujące zmiany:

1) na terenie gminy Brenna bę-
dzie funkcjonowało 7 obwodowych 
komisji wyborczych, a nie jak do-
tychczas 5;

2) powstały dwie dodatkowe ko-
misje obwodowe (z siedzibą w Ze-
spole Szkół Publicznych w Górkach 
Wielkich oraz w Gimnazjum w Bren-
nej), co powoduje, że w tych miej-
scach będą funkcjonowały po dwie 
komisje, co usprawni głosowanie 
mieszkańcom i przeprowadzenie 
wyborów;

3) zwiększono liczbę lokali wy-
borczych, które zostały przysto-
sowane do głosowania dla osób 
niepełnosprawnych (Zespół Szkół 
Publicznych w Górkach Wielkich);

4) w związku z wnioskami miesz-
kańców - dla zmniejszenia uciążli-
wości dotarcia do lokalu wyborcze-
go -  ulice Śniegociny, ks. Erwina 
Miklera, Miodowa oraz Górecka – nr 
parzyste 170 – 230 oraz nieparzy-
ste 149 – 249, zostały przeniesione 
z obwodowej komisji wyborczej 
mieszczącej się w strażnicy w Bren-

nej Leśnicy do jednej z komisji ob-
wodowych, które swoją siedzibę 
będą miały w Gimnazjum w Brennej;

5) w związku z wymogami orga-
nizacyjnymi w zakresie prawidło-
wego przebiegu wyborów, nastą-
piły zmiany siedzib obwodowych 
komisji wyborczych, i tak:

a) dotychczasowy lokal wybor-
czy mieszczący się w dawnym bu-
dynku GOK-u został przeniesiony 
do budynku amfiteatru w Brennej 
Centrum,

b) a lokal mieszczący się w straż-
nicy w Brennej Leśnicy, przeniesiony 
został do Szkoły Podstawowej Nr 1 w 
Brennej Leśnicy przy ul. Leśnica 103.

Dla możliwości łatwiejszego 
przyswojenia przedstawionych po-
wyżej wiadomości, przekazujemy 
również do Państwa wiadomości 
treść załącznika nr 1 do uchwały 
Nr XVII/185/12 Rady Gminy Bren-
na z dnia 19 lipca 2012 r. w sprawie 
jw., oraz informację, w których ob-
wodach znajdują się poszczególne 
okręgi wyborcze.

Ponadto uprzejmie informuje-
my, że istnieje możliwość głosowa-
nia korespondencyjnego, z którego 
sposobem realizacji proszę zapo-
znać się na stronach internetowych 
wskazanych powyżej.

UG Brenna

sają wszystkie umowy, koncesje, 
zezwolenia i pełnomocnictwa. 
Powoduje to wiele poważnych 
konsekwencji dla spadkobierców.  
Nawet jeśli zmarły stworzył do-
brze prosperujący i wartościowy
biznes, od momentu jego śmierci 
spadkobiercy stają wobec poważ-
nych i pilnych wyzwań. Często mu-
szą natychmiast zająć się sprawami, 
które dotąd były im obce. Sytuacja 

staje się naprawdę trudna, gdy nie 
dysponują odpowiednimi kwotami, 
aby móc podjąć racjonalne decyzje.

Na co zwracać uwagę?
Najważniejszym elementem 

planu sukcesji jest zabezpieczenie 
spłaty wszystkich zobowiązań. Jed-
nym ze sposobów pozyskania kapi-
tału na taką spłatę jest ubezpiecze-
nie na życie. W modelu idealnym 
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suma ubezpieczenia powinna być 
równa zobowiązaniom jednooso-
bowego przedsiębiorstwa. Stroną 
umowy ubezpieczenia powinien 
być przedsiębiorca, a osobą upo-
sażoną – spadkobierca. Wówczas 
niedługo po śmierci przedsiębiorcy 
spadkobierca otrzymuje w gotów-
ce świadczenie ubezpieczeniowe, 
które pozwoli mu podjąć decy-
zje dotyczące przyszłości biznesu. 
Świadczenie ubezpieczeniowe nie 
wchodzi do masy spadkowej i nie 
jest obciążone podatkiem od spad-
ków i darowizn. Istotną, a często 
problematyczną kwestią jest wska-
zanie osoby uposażonej, czyli w 
tym przypadku spadkobiercy. Trze-
ba sobie odpowiedzieć na kilka 
pytań, które pomogą w ustaleniu 
kręgu dziedziczących. Jak wia-
domo, prawo określa dwa źródła 
powołania do spadku– testament 
lub ustawę (kodeks cywilny). Jeśli 
nie sporządzimy testamentu, to w 
większości przypadków wyrażamy 
zgodę na to, aby po stronie spadko-
bierców było kilka osób. Wówczas, 
zawierając ubezpieczenie na ży-
cie, jako uposażonych powinniśmy 
wskazać wszystkich spadkobierców 
w udziałach odpowiadających dzie-
dziczeniu ustawowemu. Przykłado-
wo mamy rodzinę złożoną z męża, 
żony i trójki dzieci. Mąż prowadzi 
jednoosobową firmę. W tym przy-
padku żona i dzieci dziedziczą w 
częściach równych, czyli po jednej 
czwartej spadku. W takich też pro-
porcjach dziedziczą zobowiązania. 
Zatem należy jako uposażonych 
wskazać żonę i dzieci w częściach 
równych. Jeśli w polisie jako osobę 
uposażoną w stu procentach wska-
zalibyśmy np. jedno z dzieci, to 
pozostali spadkobiercy nie otrzy-
mają środków na spłatę zobowią-
zań firmy. Dziecko, które otrzyma 
świadczenie ubezpieczeniowe, nie 
ma obowiązku prawnego, aby prze-
kazać tę kwotę na spłatę zobowią-
zań firmy ojca przez rodzeństwo i 
matkę. Gdy relacje w rodzinie nie są 
najlepsze lub też gdy wcześniej do-
szło do rozwodu, może to być źró-
dłem nieporozumień. Można zatem 

wybrać rozwiązanie, które pozwoli 
tego uniknąć. Drugi problem, który 
może się pojawić, to sytuacja, gdy 
w kręgu spadkobierców ustawo-
wych pojawi się osoba poniżej 18 
roku życia. Jeśli jako osobę uposa-
żoną w polisie na życie wskażemy 
osobę niepełnoletnią, wówczas jed-
no z rodziców – jako przedstawiciel 
ustawowy dziecka – będzie zarzą-
dzało jego majątkiem pod nadzo-
rem sądu. Należy pamiętać, że bez 
zgody sądu opiekuńczego rodzic 
nie może dokonywać czynności 
przekraczających zakres zwykłego 
zarządu, nie wolno mu też wyrażać 
zgody na dokonywanie takich czyn-
ności przez dziecko. W przypadku 
ubezpieczenia na życie osoba nie-
pełnoletnia, która otrzyma wypła-
tę świadczenia z polisy, nie może 
nim dysponować. Przedstawiciel 
ustawowy dziecka musi wystąpić 
do sądu opiekuńczego o wyrażenie 
zgody na przeznaczenie otrzymane-
go świadczenia na spłatę zobowią-
zań firmy zmarłego rodzica. Analiza 
wszystkich omówionych okolicz-
ności może sugerować, że o wiele 
korzystniejsze będzie sporządze-
nie testamentu. Jedynie testament 
pozwala osobie fizycznej zdecydo-
wać, co stanie się z jej majątkiem 
na wypadek śmierci. Spadkodawca 
może powołać do całości lub czę-
ści spadku jedną osobę lub kilka 
osób. Najczęstszym rozwiązaniem 
jest zwykle powołanie do spadku 
jednej pełnoletniej osoby. Wówczas 
w ubezpieczeniu na życie wskazu-
jemy tę samą osobę jako jedynego 
uposażonego. Może ona wówczas 
stosunkowo szybko i samodzielnie 
wywiązać się ze zobowiązań, ja-
kie zaciągnął zmarły przedsiębior-
ca. Następnie spadkobierca może 
albo przejąć prowadzenie bizne-
su – jeśli ma takie predyspozycje i 
jest na to gotów – albo np. zdecy-
dować o sprzedaży składników ma-
jątku i praw firmy osobie trzeciej.

Jak spłacić wspólnika?
Największym wyzwaniem dla 

pozostałych wspólników po śmierci 
jednego z nich jest to, skąd pozyskać 

pieniądze na spłatę spadkobierców 
zmarłego. W większości przypadków 
można rozważyć trzy rozwiązania:

• zaciągnięcie kredytu, czy-
li konieczność spłaty w przyszło-
ści kapitału wraz z odsetkami;

• upłynnienie części majątku 
spółki – rozwiązanie ryzykow-
ne, gdyż sprzedaż może trwać 
długo, przynieść mniej pienię-
dzy, niż początkowo szacowano, 
oraz zakłócić lub uniemożliwić
dalsze funkcjonowanie spółki;

• zdecydowanie się na odpo-
wiednio skonstruowane ubez-
pieczenia na życie wspólników.

Korzystne wydaje się rozwiąza-
nie z zastosowaniem ubezpieczeń 
na życie, przy czym trzeba o nim 
pomyśleć odpowiednio wcześnie. 
Zawarcie odpowiednich ubez-
pieczeń na życie nie rozwiązuje 
wszystkich potencjalnych proble-
mów. Wciąż pozostaje ryzyko spo-
ru między wspólnikami, zwłaszcza 
jeśli po stronie spadkobierców 
będzie kilka osób reprezentują-
cych różne interesy. Możliwym 
rozwiązaniem jest sporządzenie 
przez wspólników testamentów, 
w których każdy do spadku po-
wołuje jedną pełnoletnią osobę. 

14 kwietnia 2014 roku, o go-
dzinie 17.00 w Brennej,  w bu-
dynku Amfiteatru  na ul. Malino-
wej 2b odbędzie się konferencja 
dla lokalnych przedsiębiorców 
przybliżająca powyższe tematy. 
Spotkanie poprowadzi Prawnik 
z Kancelarii Prawnej WM Gro-
up, Pan Michał Szmidla. Konfe-
rencję objął swoim patronatem 
Wójt Gminy Brenna Iwona Szarek.

Osoby zainteresowane  udzia-
łem w spotkaniu zachęcamy do 
kontaktu z Doradcami Avivy zajmu-
jącymi się organizacją konferencji 
Marleną Stebel tel. 510 306 435 lub 
Mariolą Miśkiewicz tel. 602 263 661

Aviva Ubezpieczenia
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Zakończyły się zebrania spra-
wozdawcze Ochotniczych Straży 
Pożarnych z terenu naszej gminy.   

Walne zebrania sprawozdawcze 
odbywają się jak zazwyczaj na po-
czątku roku i dotyczą rozliczenia  
z działalności jednostek w minio-
nym roku oraz planów na rok bie-
żący. Walne zebranie jest najważ-
niejszym w roku organizacyjnym 
wydarzeniem w OSP, ponieważ 
zbiera się najwyższa władza stowa-
rzyszenia, która może decydować 
o wszystkim, co dotyczy straży. 
Zebranie jest również okazją do 
uroczystego wyróżnienia zasłużo-
nych druhów i wręczenia im odzna-
czeń, odznak i innych wyróżnień.   

Nasi druhowie rozpoczęli ze-
brania od przedstawienia spra-
wozdań z działalności za miniony 
rok oraz przyjęli plan pracy na rok 
bieżący. Najważniejsze obecnie 
zadania Zarządów OSP to sukce-
sywna i rozsądna wymiana taboru 
samochodowego oraz bieżące uzu-
pełnianie specjalistycznej odzie-
ży ochronnej strażaków, sprzętu 
oraz urządzeń przeciwpożarowych. 
Planowane są również remonty i 
modernizacje  remiz strażackich. 

W zebraniach sprawozdawczych 
tradycyjnie wzięli udział: Wójt Gmi-
ny i zarazem Prezes Zarządu Oddzia-
łu Gminnego Związku OSP RP Iwo-
na Szarek, Komendant Gminnego 
Związku OSP w Brennej Józef Fer-
fecki oraz  przedstawiciele Komen-
dy Powiatowej PSP  w Cieszynie.

W trakcie zebrań dokonywano 
oceny działalności statutowej dzia-
łań na rzecz bezpieczeństwa ludzi i 
mienia świadczonej dla mieszkań-
ców gminy. Nawiązywano do dzia-
łań ratowniczych prowadzonych 
na terenie gminy w ubiegłym roku. 

Ocena działalności poszcze-
gólnych OSP podsumowująca 
okres sprawozdawczy obejmowa-
ła zarówno sukcesy i pozytywne 
aspekty działań, jak i niedocią-

Zebrania sprawozdawcze OSP   
z terenu gminy Brenna

gnięcia oraz uchybienia w funk-
cjonowaniu jednostek. Wszyst-
kie Zarządy OSP w głosowaniach 
jawnych uzyskały absolutorium.  

Zebrania sprawozdawcze OSP 
przebiegły w miłej i serdecznej 
atmosferze, a zarazem stały się  
okazją do wspólnych spotkań ze 

starszymi druhami i młodzieżą, co 
służy kształtowaniu i ukierunko-
wywaniu działalności stowarzy-
szeń. Gospodarze zadbali również 
o smaczny poczęstunek i właściwy 
wystrój  wnętrz remiz strażackich.

  
UG Brenna
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Pierwsze w tym roku posie-
dzenie radnych odbyło się 27 lu-
tego br. Na XXX sesji Rady Gminy 
podjęto następujące uchwały:

1) Nr XXX/327/14 w sprawie 
przyjęcia Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi na te-
renie Gminy Brenna w 2014 roku

2) Nr XXX/328/14 w spra-
wie zaciągnięcia z budżetu pań-
stwa długoterminowej pożyczki 
na wyprzedzające finansowanie 
zadania inwestycyjnego pod na-
zwą: „Budowa i modernizacja 
oświetlenia ulicznego w Górkach 
Wielkich przy ul. Nowy Świat” 
w ramach PROW 2007-2013

3) Nr XXX/329/14 w spra-
wie udzielenia pomocy finan-
sowej w postaci dotacji celowej 
dla miasta Bielsko-Biała na dofi-
nansowanie działalności Ośrod-
ka Przeciwdziałania Problemom 
Alkoholowym w Bielsku-Białej 

4) Nr XXX/330/14 w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej w 
postaci dotacji celowej dla Powiatu 
Cieszyńskiego na dofinansowanie 
działalności powiatowego ośrod-
ka wsparcia dla osób dotkniętych 
przemocą w rodzinie w odniesie-
niu do osób z terenu Gminy Brenna

5) Nr XXX/331/14 w spra-
wie ustanowienia na parceli nr 
1866/17 położonej w Górkach Wiel-
kich, stanowiącej własność Gmi-
ny Brenna, ograniczonego prawa 
rzeczowego - służebności grunto-
wej na rzecz każdoczesnego wła-
ściciela parceli 1176/2 i 1159/6

6) Nr XXX/332/14 w sprawie na-
bycia nieruchomości na rzecz Gmi-
ny Brenna 

7) Nr XXX/333/14 w sprawie na-
bycia nieruchomości na rzecz Gmi-
ny Brenna 

8) Nr XXX/334/14 w sprawie 
upoważnienia Kierownika Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Brennej do prowadzenia po-
stępowania i wydawania decyzji 
administracyjnych w sprawach z 
zakresu świadczeń pomocy ma-
terialnej o charakterze socjalnym

Z obrad Rady Gminy
9) Nr XXX/335/14 w sprawie 

zmiany uchwały Nr XXII/246/13 
Rady Gminy Brenna z dnia 7 lutego 
2013 r. w sprawie określenia szcze-
gółowych warunków przyznania i 
odpłatności za usługi opiekuńcze i 
specjalistyczne usługi opiekuńcze 
oraz szczegółowych warunków czę-
ściowego lub całkowitego zwolnie-
nia od opłat, jak również trybu ich 
pobierania, z wyłączeniem specja-
listycznych usług opiekuńczych dla 
osób z zaburzeniami psychicznymi

10) Nr XXX/336/14 w sprawie 
ustalenia regulaminu udzielania 
pomocy materialnej o charakterze 
socjalnym dla uczniów zamiesz-
kałych na terenie gminy Brenna

11) Nr XXX/337/14 w sprawie 
ustalenia szczegółowych zasad po-
noszenia odpłatności w ośrodkach 
wsparcia udzielających schronienia 
osobom bezdomnym, które ostat-
nie stałe miejsce zameldowania 
posiadały na terenie gminy Brenna

12) Nr XXX/338/14 w sprawie 
wyrażenia zgody na realizację za-
łożeń umowy partnerskiej zawartej 
z samorządami gmin oraz podmio-
tem spoza sektora finansów pu-
blicznych w celu wdrożenia projek-
tu „e-Urząd - dodaj do ulubionych! 
Wsparcie elektronicznej administra-
cji Gmin Strumień, Brenna, Hażlach, 
Pawłowice i Zebrzydowice oraz 
Miast Ustroń i Wodzisław Śląski”

13) Nr XXX/339/14 w sprawie 
ustalenia stawki opłaty za korzy-
stanie przez operatorów i przewoź-
ników z przystanków komunika-
cyjnych, których właścicielem albo 
zarządzającym jest Gmina Brenna

14) Nr XXX/340/14 w sprawie 
zmiany uchwały Nr XVI/175/12 Rady 
Gminy Brenna z dnia 31 maja 2012 
r. w sprawie podziału gminy Brenna 
na okręgi wyborcze, ustalenia ich 
granic i numerów oraz liczby rad-
nych wybieranych w każdym okręgu

15) Nr XXX/341/14 w sprawie 
zmiany uchwały Nr XVII/185/12 Rady 
Gminy Brenna z dnia19 lipca 2012 
r. sprawie podziału gminy Brenna 
na obwody głosowania i ustalenia 

ich numerów, granic oraz siedzib 
obwodowych komisji wyborczych

16) Nr XXX/342/14 w sprawie 
przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy 
Brenna do 2020 roku

17) Nr XXX/343/14 w sprawie 
zmian w uchwale budżetowej Gmi-
ny Brenna na 2014 rok

18) Nr XXX/344/14 w sprawie 
zmian wieloletniej prognozy finan-
sowej 

19) Nr XXX/345/14 w sprawie 
zatwierdzenia planu pracy Komisji 
Rewizyjnej Rady Gminy na 2014 rok

Posiedzenia Komisji Rady Gminy 
poprzedzające sesję odbyły się w 
dniach:

19 lutego – Komisja Roz-
woju Gminy, Sportu, Budow-
nictwa i Ochrony Środowiska,

20 lutego  – Komisja 
Ładu i Porządku Publicznego.

24 lutego  – Komisja Kul-
tury, Oświaty, Ochrony Zdro-
wia i Spraw Socjalnych, 

25 lutego  – Komisja Budżetowo 
– Gospodarczo – Finansowo – Rolna,

Komisja Rewizyjna w okre-
sie między sesjami obrado-
wała dwukrotnie, tj. 17 grud-
nia 2013 roku i 18 lutego br.

Z ważniejszych spraw poruszo-
nych na posiedzeniu Rady to przede 
wszystkim konieczność dalszego 
remontu ulicy Bukowej, wykonanie 
chodnika dla pieszych wzdłuż dro-
gi powiatowej od skrzyżowania z 
ulicą Hołcyna w kierunku Bukowej 
czy namalowanie pasów przejścia 
dla pieszych przy przystanku w 
Brennej Kotarz. Radni zwrócili rów-
nież uwagę na konieczność wyko-
nania oświetlenia wzdłuż głównej 
drogi na odcinku od Brennej Spa-
lonej do Brennej Pinkas. Poruszo-
no również temat braku zasięgu 
sieci komórkowych w niektórych 
miejscach na terenie Górek. Pro-
blem ten jest bardzo uciążliwy dla 
mieszkańców. Kolejne interpelacje 
zgłaszane na sesji dotyczyły m. in. 
ograniczonej widoczności przy wy-
jeździe ze stacji paliw w Górkach 
przy ulicy Bielskiej ze względu na 
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niewycięte krzaki, konieczności 
uporządkowania terenów po wy-
cince krzaków oraz posprzątanie 
śmieci koło parkingu w Górkach. 
Ważnym tematem była również 

kwestia związana z budową przy-
domowych oczyszczalni ścieków.  

Protokoły z posiedzeń Rady 
Gminy oraz podjęte uchwały publi-
kowane są w Biuletynie Informacji 

Publicznej www.bip.brenna.org.pl

Barbara Greń – UG Brenna

Medal „Za zasługi dla Obronno-
ści Kraju” to polskie odznaczenie 
wojskowe, nadawane przez Mini-
stra Obrony Narodowej. Medale 
przyznawane są osobom, które 
przyczyniły się do rozwoju i umac-
niania obronności Rzeczypospolitej 
Polskiej, w tym rodzicom, których 
co najmniej trzech synów niena-
gannie odbyło służbę wojskową.

W czwartek 27 lutego w sali se-
syjnej Urzędu Gminy Brenna pod-
czas posiedzenia XXX sesji VI ka-
dencji Rady Gminy Brenna odbyło 
się uroczyste wręczenie srebrnego 
medalu „Za zasługi dla Obronności 

Srebrny medal nadany

Kraju” Państwu Marii i Zbigniewo-
wi Cichoń. Trzej synowie Państwa 
Cichoń odbyli nienaganną służbę 
wojskową. Medale wręczyli Wójt 
Gminy Brenna Pani Iwona Szarek, 
Przewodniczący Rady Gminy Pan 
Marek Wojnar oraz ppłk Pan Andrzej 
Rajczyk z Wojskowej Komendy Uzu-
pełnień w Bielsku-Białej. Pani Wójt 
złożyła odznaczonym serdeczne 
gratulacje i skierowała wyrazy naj-
wyższego uznania za trud wycho-
wania synów w duchu patriotyzmu. 

Sonia Gawlas

Obwieszczenie
Zgodnie z art.  43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji  

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1235 ze zm.) 

podaje się  do publicznej wiadomości  informację, iż przyjęto dokument 
pn. „Strategia Rozwoju Gminy Brenna do 2020 roku”. Z treścią dokumentu wraz z uzasadnieniem 

oraz podsumowaniem można się zapoznać w Urzędzie Gminy Brenna,  ul. Wyzwolenia 77, 

43-438 Brenna, pok. nr 25, w godzinach pracy Urzędu.  
        UG Brenna
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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

REKLAMA REKLAMA REKLAMA

„Kwiatów Wam nie dam, mimo 
szczerych chęci, lecz słowa, które 
zostaną w pamięci. Życzę szczęścia, 
dużo radości i długiej, szczęśliwej 
przyszłości. Niech los Wam z oczu 
łez nie wyciśnie, niechaj się wszyst-
ko wiedzie pomyślnie. Wszystko co 
piękne i wymarzone w dniu Wasze-
go święta niech będzie spełnione”. 
Tymi słowami Prezes Klubu Seniora 
„Marzenie”- Pan Ludwik Gluza złożył 
wszystkim Paniom najserdeczniej-
sze życzenia z okazji Dnia Kobiet. 11 
marca na obchody tego pięknego 
święta do Pensjonatu Krokus przy-
było blisko 100 członków klubu. Nie 

Seniorzy obchodzili Dzień Kobiet 
zabrakło również zaproszonych go-
ści, a wśród nich: Pani Wójt Iwony 
Szarek i Dyrektora OPKiS Pani Kata-
rzyny Macury. Na każdą z Pań czekał 
drobny upominek w postaci pięknie 
zdobionego jajka wielkanocnego. 

Po uroczystym obiedzie przy-
szedł czas na gościa specjalnego. 
Okazał się nim Pan Tadeusz Rucki 
– gawędziarz oraz właściciel Ga-
lerii Sztuki Regionalnej „Chaty na 
Szańcach” w Koniakowie. Nie zabra-
kło ciekawych opowieści, kawałów 
oraz krótkiej lekcji historii i geogra-
fii naszego regionu, przedstawionej 
w bardzo humorystyczny sposób. 

Pan Tadeusz przywiózł ze sobą tak-
że niezwykłe instrumenty muzycz-
ne jakimi są róg oraz trombita. 
Nie tylko opowiedział o procesie 
ich powstawania ale także pięknie 
na nich zagrał. Ciekawostką jest, 
że w Chacie Pana Tadeusza moż-
na zobaczyć najdłuższą trąbitę na 
świecie liczącą ponad 11 metrów. 

Spotkanie upłynęło w mi-
łej i radosnej atmosferze, a każ-
da z przybyłych Pań zapew-
ne poczuła się wyjątkowo. 

Sonia Gawlas
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Obchody Dnia Kobiet w przedszkolu
8 marca jest dniem wyjątkowym, 

w którym szczególnie pamiętać i 
podziękować powinniśmy wszyst-
kim kobietom z naszego otoczenia,  
za ich miłość, opiekę i serdeczność. 
Pierre de Brantome napisał, iż świat 
bez kobiet byłby jak ogród bez kwia-
tów. Obchody tego święta stały się 
również doskonałą okazją aby reali-
zować bardzo ważny aspekt pracy 
przedszkola, a mianowicie współ-
pracę ze środowiskiem lokalnym.

Z tejże też okazji 13.03.2014 r. 
gościliśmy w przedszkolu bardzo 
liczne grono kobiet, przedstawicie-
lek najbliższych instytucji, z panią 
Wójt Iwoną Szarek na czele oraz 
pracownikami gminy ds. Oświaty. 
Nie zabrakło także przedstawicieli 
NZOZ w Górkach Małych, pracow-
nika Gminnej Biblioteki Publicz-
nej, emerytowanych pracowników 
przedszkola oraz grona pedagogicz-
nego i obecnych pracowników. Po-

mysłodawcą całego przedsięwzię-
cia była pani dyrektor B. Cyganik.

Okres zimowy mgr K. Durbas i 
mgr A. Strach wykorzystały na przy-
gotowanie dzieci 5 -letnich do wy-
stępów, łącząc ekspresję ruchową, 
słowną i muzykę. Wiele przygoto-
wań pochłonęła także scenografia, 
która prezentowała się doskonale. 
Natomiast dzieci 5- letnie pod kie-
rownictwem mgr A. Gańczarczyk 
wykonały pachnące tulipany jako 
upominek dla zaproszonych gości. 
Rodzice także aktywnie włączyli się 
do przygotowań, dbając o piękne 
kostiumy i stroje dla swoich pociech.

Podczas tej uroczystości dzieci 
miały możliwość zaprezentowania 
swojego dorobku artystycznego 
w montażu słowno – muzycznym 
pt.: „Jak wiosna przyjść chciała”. 
Wspaniałe wykonanie dzieci, pięk-
ne stroje oraz scenografia spra-
wiły, że program wzbudził wiele 

pozytywnych wrażeń. Szczególny 
aplauz publiczności zebrały instru-
mentacje utworów: „Marsz Radec-
kiego”, „Melody for Susan”, tańce: 
„Country Dance”, „Taniec węgierski”. 
Swoimi występami dzieci sprawiły 
wiele radości i przyjemności za-
proszonym gościom, a na twarzach 
wszystkich pań widniał uśmiech. 
Kulminacyjnym punktem progra-
mu było uroczyste odśpiewanie 
przez milusińskich „ Sto lat” dla 
wszystkich kobiet. Popłynęły tak-
że słowa uznania i podziękowania 
pod adresem Rady Pedagogicznej.

Miłym akcentem ze stro-
ny zaproszonych gości było ob-
darowanie naszych małych ak-
torów słodkim poczęstunkiem 
za ich trud i wysiłek włożony 
w przygotowanie programu.   

  Aleksandra Strach 

W dniu 30.01.2014r. w  Gimna-
zjum w Brennej już po raz trzeci 
odbył się bal trzecioklasistów. Przy-
gotowania trwały już dwa tygodnie 
przed zabawą. Wszyscy uczniowie 
wzięli udział w kursie tańca orga-
nizowanym przez Radę Rodziców i 
poprowadzonym przez  instruktora 
Centrum Tańca i Ruchu IMPULSO z 
Cieszyna.  Zabawa, co prawda nie 
trwała do białego rana, ale na pew-
no każdy z nas na długo zachowa 

Bal trzecioklasistów
wspomnienia  
z tej wyjątko-
wej imprezy.                                                                               

Gosia - 
Gimnazjum  
w Brennej
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Dnia 13 marca 2014 r. w biblio-
tece w Górkach Małych zakończyła 
się 4 edycja warsztatów kompute-
rowych „Komputer dla każdego”. 
Zajęcia te, organizowane w ra-
mach programu „Akademia Oran-
ge dla bibliotek” cieszą się dużym 
powodzeniem. Kurs przeznaczo-

Komputer dla każdego

Kulinarna wygrana
Nie lada gratką dla poszuki-

waczy wykwintnych smaków oka-
zał się finał konkursu „Kulinarny 
Podbój Cieszyna”, który odbył się 
10 marca 2014r. w restauracji Pod 
Królem w Cieszynie. W zmaganiach 
wzięli udział uczniowie szkół po-
nadgimnazjalnych, mieszczących 
się na terenie miasta Cieszyn. Do 
konkursu początkowo zgłosiło się 
29 zespołów, a w samym finale ry-

walizowały 4 załogi. 
Bardzo miło nam 

poinformować, że 
Łukasz Greń – miesz-
kaniec gminy Brenna 
wraz ze swoim zespo-
łem, po wielu kuli-
narnych zmaganiach 
zajęli I miejsce. Szalo-
ne Przepiórki, bo tak 
właśnie nazywała się 

wygrana ekipa z ZSEG im. Macierzy 
Ziemi Cieszyńskiej, w finale przy-
gotowały trzy fantastyczne dania: 
Tartaletki Brulee z mango, Kaczkę 
w płonącym lesie oraz Łososia w 
ziemniaczanym morzu. Serdecz-
nie gratulujemy, życząc jednocze-
śnie samych kulinarnych sukcesów.

Relacja fotograficzna dzięki 
życzliwości Pani Dominiki Stasik

 
Sonia Gawlas

ny jest dla osób, które nie miały 
styczności z komputerem, dlatego 
na warsztatach uczyliśmy się pod-
staw obsługi komputera, zazna-
jomiliśmy się z edytorem tekstu, 
zakładaliśmy pocztę elektronicz-
ną i serfowaliśmy po internecie.

Zajęcia odbywały się w każdy 

czwartek przez 6 tygodni. Dzięku-
jemy kursantom za skorzystanie z 
oferty biblioteki i aktywny udział 
w szkoleniu. Życzymy dalszych 
sukcesów w wirtualnym świecie.

Biblioteka
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„Młodzież zapobiega pożarom” 
- pod takim hasłem 7 marca w sali 
Sesyjnej Urzędu Gminy Brenna 
odbyły się gminne eliminacje do 
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej. Wzięło w nich udział 
17 uczniów z terenu Gminy Brenna 
reprezentujących szkoły podstawo-
we, gimnazjalne, a także ponadgim-
nazjalne. Po podliczeniu punktów 6 
osobowa komisja w składzie: Prezes 
OSP Brenna Dh Józef Ferfecki, Prezes 
OSP Górki Wielkie Dh Ryszard Głów-
czak, Joanna Konieczny, Krystyna 
Tarasiewicz, Andrzej Klus i Włady-

O pożarnictwie wiedzą wszystko
sław Gawlas  wyłoniła zwycięzców: 

W kategorii szkół 
podstawowych:

I miejsce - Magdalena Mueller ze 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Brennej
II miejsce - Natalia Chrapek ze 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Brennej
III miejsce - Jakub Krzempek ze 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Brennej

W kategorii gimnazja:
I miejsce - Dominika Greń z Gimna-
zjum w Brennej
II miejsce - Kacper Gawlas z Gimna-
zjum w Górkach Wielkich
III miejsce - Szymon Główczak z 

Gimnazjum w Górkach Wielkich
W kategorii szkół  

ponadgimnazjalnych:
I miejsce - Tomasz Madzia z Zespołu 
Szkół Rolniczych w Międzyświeciu
II miejsce - Michał Sidzina z V Li-
ceum Ogólnokształcącego w Biel-
sku - Białej

Wszystkim uczestnikom wrę-
czono pamiątkowe dyplomy,  
a na zwycięzców czekały nagrody. 

Laureatom życzymy powodzenia 
na kolejnym, powiatowym szczeblu 
eliminacji! 

Sonia Gawlas
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Jak co roku Teatr im. Adama 
Mickiewicza w Cieszynie zapełnił 
się rozśpiewanymi i roztańczony-
mi miłośnikami tańca, muzyki i 
teatru. Wszystko za sprawą odby-
wającego się w dniach od 10 do 11 
marca XIV Powiatowego Przeglądu 
Dziecięcych i Młodzieżowych Ze-
społów Artystycznych – Cieszyn 
2014. Organizatorem przedsię-
wzięcia było Stowarzyszenie Sa-
morządowe Ziemi Cieszyńskiej, a 
współorganizatorami Miasto Cie-
szyn oraz Starostwo Powiatowe.

Podczas trwającego dwa dni 
przeglądu na scenie teatru wystąpi-
ło 38 zespołów, które rywalizowały 
w kategoriach: zespoły taneczne, 
zespoły teatralne, zespoły muzycz-
ne oraz zespoły folklorystyczne. 
Jury w składzie Ewa Bogdanowicz, 
Maria Foltyn, Danuta Koenig, Ja-

Kolejne sukcesy prosto z cieszyńskiego teatru
dwiga Sikora oraz Karol Suszka 
miało ciężki orzech do zgryzienia, 
gdyż wszystkie grupy przedsta-
wiły znakomite i świetnie dopra-
cowane programy artystyczne. 

Pierwszego dnia festiwalu Gmi-
nę Brenną w kategorii zespoły ta-
neczne reprezentowały dwie grupy 
prowadzone przez Annę Jakubow-
ską. Zespół „Rytmix” przedstawił 
układ taneczny do piosenki „Treau-
ser”, a zespół „Fenix” choreografię 
pt. „Gdy zatrzęsło się niebo”. Dru-
giego dnia Dziecięcy Zespół Re-
gionalny „Mała Brenna” pod kierun-
kiem Anny Musioł zaprezentował 
program składający się z tańców i 
zabaw dziecięcych górali śląskich. 
Nasi milusińscy na scenie teatru 
czuli się jak ryba w wodzie, a drob-
nymi pomyłkami wywołali uśmiech 
na twarzach publiczności ale rów-

nież i jury. Jakie było zaskoczenie 
naszych małych pociech, gdy oka-
zało się, że właśnie „Małej Brennej” 
jury przyznało I miejsce w katego-
rii zespołów folklorystycznych. Ex 
aequo wyróżnienie I stopnia przy-
padło również Dziecięcemu Zespo-
łowi Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyń-
skiej im. J. Marcinkowej. Miło nam 
również poinformować, że zespół 
taneczny „Feniks” w swojej katego-
rii otrzymał wyróżnienie III stopnia. 

Cieszymy się bardzo, że naszą 
gminę coraz częściej na licznych 
konkursach reprezentuje zdolne, 
młode pokolenie, a każde kolejne 
wyróżnienie z pewnością mobilizuje 
do dalszej pracy. Serdecznie gratulu-
jemy i życzymy dalszych sukcesów!

Sonia Gawlas
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Ile uśmiechu na twarzach nie 
tylko dzieci ale i dorosłych może 
wzbudzić bajka, mogli przekonać 

„Magiczna księga” w Piwnicy Artystycznej

„We wsiach Ziemi Cieszyńskiej, 
w tym w Brennej, wytworzyło się 
niestety społeczeństwo oderwane 
od swoich korzeni: tradycji i własnej 
kultury duchowej i materialnej; nie-
świadome nawet w większości tego 
faktu. Oderwanie się od swoich ko-

Brenna odkryta na nowo

się wszyscy, którzy popołudniową 
porą 21 lutego zawitali do Piwnicy 
Artystycznej. Aktorzy Teatru Eduka-
cji i Profilaktyki MASKA z Krakowa 
przedstawili bajkę p.t. „Magiczna 
księga”. Spektakl opowiadał histo-
rię króliczka, który jest bardzo nie-
szczęśliwy, gdyż rodzice wymagają 
od niego czytania książek. Los jed-

nak sprawił, że bohater przenosząc 
publiczność w zaczarowany świat 
znanych bajek, sam polubił czytać 
książki i przekonał młodych widzów, 
że wbrew pozorom jest to ciekawa 
forma spędzania wolnego czasu.

Już dziś wszystkich miłośników 
bajek zapraszamy na kolejne przed-
stawienie p.t. „Z ekologii niech 

świat słynie”, 
które odbędzie 
się 25 kwiet-
nia o godzinie 
16.30 w Piwni-
cy Artystycznej.

Sonia Gawlas

rzeni to zawieszenie w pustce. Spo-
łeczeństwo pozbawione własnej 
tradycji to „puste” społeczeństwo”. 
Zastanawiające jest, czy te zapisane 
w latach 80 XX wieku gorzkie słowa 
Romana Trojana o poczuciu tożsa-
mości brenniaków  są nadal aktual-
ne? W szkołach uczymy się dziejów 
państw nie tylko graniczących z na-
szym krajem, ale również tych bar-
dzo odległych geograficznie, kul-
turowo i poglądowo, a ile wiemy o 
naszej małej ojczyźnie? Faktem jest, 
że Brenna nie cieszyła się szczegól-
nym zainteresowaniem wśród hi-
storyków i etnografów, w odróżnie-
niu do sąsiadujących miejscowości. 
Oczywiście są znane i cenione oso-
by, które o Brennej pisały, które 
historią Brennej się zajmowały, nie 
sposób nie wspomnieć prof. Fran-
ciszka Popiołka, wspomnianego już 
dr. Romana Trojana, prof. Michała 
Hellera czy mgr Elżbietę Cieślar, to 
właśnie głównie z ich publikacji do 
tej pory czerpaliśmy wiedzę o na-
szej miejscowości. Mimo wielkiej 

pracy tych autorów brakowało mo-
nografii, która w sposób możliwie 
najpełniejszy obrazowałaby dzieje 
Brennej. Lukę tę, póki co częściowo, 
bo mowa tutaj o I tomie, wypełni-
ła książka Wojciecha Grajewskiego 
„Brenna. Dzieje góralskiej wsi Ślą-
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ska Cieszyńskiego.” Publikacja zo-
stała wydana dzięki wielkiej pracy 
autora, projektowi unijnemu Lokal-
nej Grupy Działania Cieszyńska Kra-
ina, a przede wszystkim inicjatywie 
Stowarzyszenia Rozwoju Integracja.

Wydany tom obejmuje dzieje 
miejscowości i jej mieszkańców od 
czasów najdawniejszych do 1848 
roku, kiedy to autor zawiesza nar-
rację, mając nadzieję na kontynu-
ację w kolejnym tomie. Pierwsza 
wzmianka o Brennej pojawia się w 
1490 r., i jak autor podkreśla, uzna-
nie tej daty za czas powstania wsi 
jest symbolicznym zabiegiem, gdyż 
wieś musiała powstać dużo wcze-
śniej. Zagłębiając się w lekturę, 
wraz z kolejnymi stronami śledzi-
my początki wsi, która przechodzi-
ła od szlacheckich do książęcych 
rąk. Widzimy jak wraz z upływem 
czasu jej zamieszkane terytoria się 
powiększają, a gospodarka nabiera 
charakteru wałaskiego, co ma nie-
bagatelne znaczenie dla jej przy-
szłego kształtu, gdyż Wałasi w 
sposób znaczący wpłynęli na życie 
mieszkańców Brennej, oddziaływu-
jąc znamiennie nie tylko na gospo-
darkę, ale również kulturę, ubiór 
i język brenniaków. Również losy 
całego Księstwa Cieszyńskiego w 
sposób bezpośredni przyczyniły się 
do zmian, wprawdzie znajdującej 
się na uboczu, ale jednak będącej 
częścią Księstwa, wsi. Panowanie 
Piastów na ziemi cieszyńskiej się 
kończy, a władzę przejmują Habs-
burgowie, tworząc Komorę Cieszyń-
ską, pod której rządami znalazła się 
także Brenna. W książce nie brak 
ciekawostek, intrygujących historii 
o odnalezionych skarbach czy ta-
jemniczych miejscach znajdujących 
się w granicach naszej miejscowo-
ści, a wszystko to przekazane w bar-
dzo przystępny i plastyczny sposób.

Spotkanie promocyjne z auto-
rem książki odbyło się 28 lutego w 
sali Amfiteatru w Brennej,  poprze-
dzone zostało występem Dziecię-
cego Zespołu Regionalnego „Mała 
Brenna” prowadzonego przez Annę 
Musioł. Zainteresowanie publika-
cją było spore, nie wszyscy zdo-

łali zmieścić się w sali i nie każdy 
otrzymał egzemplarz książki, jed-
nak planowany jest dodruk. Wersja 
poszerzona będzie dostępna w In-
formacji Turystycznej w przeciągu 
najbliższych miesięcy. Zaintereso-
wanie publikacją daje nadzieję, że 
społeczeństwo naszej miejscowo-
ści się zmienia i wspomniane we 
wstępie słowa Romana Trojana nie 
są aktualne. Cieszy nie tylko uka-
zanie się monografii, jakże ważnej 
dla naszej miejscowości, ale rów-
nież  fakt, że o jej powstaniu, o jej 
stronie merytorycznej, jak również 
formalnej decydowali mieszkań-
cy Brennej, żywo zainteresowani 
przeszłością swojej małej ojczyzny.

Ośrodek Promocji, Kultury  
i Sportu Gminy Brenna oraz Woj-
ciech Grajewski  serdecznie za-
praszają czytelników chcących 
podzielić się swoimi uwagami po 
lekturze książki, a także wszyst-
kich zainteresowanych historią 
Brennej na spotkanie, które od-
będzie się 4 kwietnia 2014 roku o 
godz. 19:00 w sali „Kalejdoskop” 
w Amfiteatrze (I piętro) w Brennej 
Centrum. 

Dorota Greń
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Wywiad z Wojciechem Grajewskim
Wojciech Grajewski ur. 14.09.1985, 

absolwent Wydziału Historii Uni-
wersytetu Jagiellońskiego w Kra-
kowie (2010). Od 2011 r. pracow-
nik Muzeum Śląska Cieszyńskiego 
i Książnicy Cieszyńskiej. Jego pasje 
badawcze koncentrują się wokół 
dziejów Galicji i Śląska Cieszyń-
skiego Autor artykułów w  czasopi-
smach, m.in. "Wiadomościach Ra-
tuszowych", "Gościu Niedzielnym", 
"Wieściach znad Brennicy”. W 2014 
roku ukazała się jego debiutanc-
ka książka: " Brenna. Dzieje góral-
skiej wsi Śląska Cieszyńskiego".

Fragment dłuższej rozmo-
wy z Wojciechem Grajewskim,  
którą przeprowadziła Dorota Greń.

Dorota Greń: Co zainspirowało 
Cię do napisania książki o prze-
szłości Brennej?

Wojciech Grajewski: Chyba 
nie potrzebowałem specjalnego 
natchnienia by napisać tę książ-
kę. Chociaż faktycznie, jeszcze rok 
temu nie spodziewałem się, iż taką 
publikację w najbliższym czasie 
stworzę. Ostatecznie książka po-
wstała. I to w bardzo krótkim cza-
sie. Złożyło się na to kilka czyn-
ników. Przede wszystkim – moje 
zainteresowania oraz społeczne za-
potrzebowanie na podobne dzieło. 

W zamierzeniach, tworzenie 
książki, miało być podsumowaniem 
długiego procesu odkrywania bo-
gactwa, jakie odziedziczyliśmy po 
poprzednich pokoleniach brennia-
ków, a którego istnienia nie do koń-
ca byliśmy świadomi. Publikacja 
powstawała z misją by przywrócić 
mieszkańcom naszej wsi pamięć 
o bliskiej i dalszej przeszłości oraz 
by nią ich zainteresować. Dzieło 
miało zbierać odkryte już przez hi-
storyków informacje i dać impuls 
do zdobywania nowych, w oparciu 
o istniejące archiwa oraz, co naj-
ważniejsze, relacje najstarszego 
pokolenia brenniaków. Tym samym 
miało wspierać odrodzenie świado-

mości historycznej mieszkańców, 
dziedziców tradycji śląskiej góralsz-
czyzny i istniejącego ponad sześć 
stuleci księstwa cieszyńskiego. 

Jeśli chodzi o bezpośrednią 
przyczynę powstania książki, to był 
nią fakt, iż Stowarzyszeniu Rozwo-
ju „Integracja” z Brennej, po dłuż-
szych staraniach, udało się zdobyć 
grant na przeprowadzenie badań 
historycznych i akcji popularyza-
torskiej dla brenniaków, w różnym 
wieku, czego finałem miało być 
właśnie wydanie książki. Niemniej 

jednak, nim poznaliśmy tą szczę-
śliwą wiadomość przez długi czas, 
sytuacja nie była jasna i, dopiero 
po kilkunastomiesięcznym oczeki-
waniu i licznych zabiegach prezesa 
stowarzyszenia – Szczepana Spisa, 
nasz projekt został ostatecznie za-
akceptowany. Okazało się wtedy, 
iż owszem najprawdopodobniej 
dostaniemy środki na przeprowa-
dzenie wszystkich działań, m.in. 
na druk skromnej ilości publika-
cji, lecz powinniśmy sfinalizować 
akcję do lutego 2014 r. Było więc 
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zaledwie osiem miesięcy na zre-
alizowanie ambitnego programu 
badań, działań popularyzatorskich 
i na napisanie oraz wydanie samej 
książki. Tak więc, chociaż jeszcze 
pół roku temu nie wiedziałem jesz-
cze dokładnie jak książka będzie 
wyglądać, wiedziałem, iż przeko-
nam się o tym w krótkim czasie.

D.G.: Dziś już wiemy, jak wyglą-
da książka, podczas prapremiery 
pierwszych 200 egzemplarzy tra-
fiło już do rąk czytelników. Jest 
to pierwszy tom szerszego dzieła. 
Obejmuje on historię wioski od 
pradziejów do 1848 r. Skąd taki 
podział, co się w niej znalazło?

W.G.: Docelowo chciałem opisać 
czasy jeszcze współcześnie pamię-
tane, obejmujące m.in. okres II woj-
ny światowej i wydarzeń później-
szych, trudną historię powojenną, 
a być może nawet przemiany, jakie 
zadecydowały o gwałtownym roz-
woju Brennej w II poł. XX w., kiedy 
to wieś w sposób niezwykły zmie-
niła swe oblicze. Plan ten jednak 
okazał się zbyt ambitny, jak na tak 
krótki okres czasu, jaki dostaliśmy. 
Szybko okazało się, iż nie sposób 
pogodzić bogactwa naszej historii, 
z limitem stron publikacji i czasu, 
jakie mieliśmy narzucony w pro-
jekcie. Ostatecznie musiałem więc 
przerwać narrację mniej więcej w 
1848 r., zatrzymując się w momen-
cie przełomowym, po którym stary 
świat odchodzi w przeszłość, zakoń-
czony apokalipsą „głodnych roków”, 
gdy umiera ok. jednej czwartej po-
pulacji wsi. Potem mają przyjść zu-
pełnie nowe wyzwania i trudności. 

Narracja w książce urywa się w 
przededniu wielkich zmian, gdy 
tradycyjna gospodarka i podział 
społeczny zostają w dużej mierze 
złamane. Przy czym czasy wcale 
nie zmieniają się na lepsze, gdyż, 
chociaż górale otrzymują ziemię na 
własność, a także prawa polityczne 
oraz m.in. szerszy dostęp do edu-
kacji, to tracą górskie pastwiska. 
Wtedy to dochodzi do załamania 
tradycyjnej gospodarki, co powo-
duje, iż masowo opuszczać muszą 

ojcowiznę w poszukiwaniu chleba 
w powstających wówczas fabry-
kach, hutach i kopalniach. Wyda-
rzenia te opisane zostaną szerzej 
w kolejnym tomie, który mam na-
dzieję okaże się w przyszłym roku. 

Jeśli zaś chodzi o tom pierwszy, 
to bardzo się cieszę, iż udało się w 
nim opisać pierwsze cztery wieki 
istnienia wsi, ale też bardzo ciekawe 
czasy, gdy na terenie tym żyli ludzie 
pierwotni, a później, już cywilizowa-
ne – posługujące się żelazem, staro-
żytne ludy. Myślę, iż wiele osób za-
interesują odkrycia archeologiczne 
dokonane na terenie naszej wioski, 
gdyż są faktycznie spektakularne. 

O czym wcześniej mało kto wie-
dział, w Brennej znaleziono, m.in. 
artefakt człowieka neandertalskie-
go sprzed kilkadziesięciu tysięcy 
lat i liczący ok. tysiąca ośmiuset 
lat grot germańskiej włóczni. Zaś 
na obrzeżach naszej wioski, w re-
jonie podszczytowym góry Stołów 
do dziś podziwiać można jeszcze 
zagadkowy zespół kamiennych 
kopców i znajdujący się nieopodal 
głaz, ozdobiony naskalnymi rytami, 
pamiątki po niezidentyfikowanych 
do dziś ludach, czy cywilizacjach. 
Mam nadzieję, iż zawarte w książce 
informacje na ich temat zainspiru-
ją mieszkańców wioski i władze, 
by z jednej strony zaopiekować się 
tymi zabytkami, a z drugiej posta-
rać się o fundusze na ich gruntow-
ne zbadanie przez archeologów.

 
D.G.: Brzmi bardzo ciekawie i 

faktycznie, gdy wczyta się w nie-
które zagadnienia można zna-
leźć bardzo dużo interesujących 
szczegółów, także dotyczących 
poszczególnych brenneńskich 
rodzin. Na końcu książki zesta-
wiłeś także kilka ciekawych spi-
sów mieszkańców, dzięki któ-
rym każdy mieszkaniec wioski 
będzie mógł sprawdzić, kiedy 
mniej więcej jego przodkowie 
przybyli do Brennej. Co to za 
spisy? Zdradź też proszę kiedy 
szersze grono czytelników bę-
dzie się mogło z nimi zapoznać, 
kiedy będzie dodruk książki? 

W.G.: Na końcu książki umiesz-
czone zostały listy mieszkańców, 
jakie udało się wydobyć  z sporzą-
dzanych przez urzędników książę-
cych, co kilkadziesiąt lat urbarzy i 
katastrów podatkowych. Miałem 
nadzieję, iż zainteresują one miesz-
kańców Brennej i skłonią ich do 
refleksji nad własną przeszłością 
oraz do przedsięwzięcia własnych 
poszukiwaniach genealogicznych. 

Oprócz tego, jako aneks do pu-
blikacji, zdecydowałem się zamie-
ścić wykaz przeszło dwustu nazw 
miejscowych używanych w dawnej 
Brennej, mając nadzieję, iż być może 
one kogoś zainspirują do podjęcia 
dalszych badań tego ciekawego i 
niknącego na naszych oczach świa-
dectwa historii. Ważne jest byśmy 
umieli i chcieli chronić, zarówno te 
materialne ślady naszej przeszło-
ści, np.: rodzinne pamiątki, istnie-
jące jeszcze zabytkowe drewniane 
obiekty, jak i te ulotne – gwarę, ludo-
we pieśniczki, jaki i właśnie nazwy 
miejscowe dawnej Brennej. Gdyż 
następne pokolenia mogą już nie 
mieć możliwości ich odtworzenia. 

Zależy mi na tym by jak najszyb-
ciej do rąk czytelników trafiło po-
szerzone wydanie pierwszego tomu 
książki. Jednak z przyczyn organiza-
cyjnych poczekać będziemy musieli 
na to jeszcze jakiś czas, najpewniej 
przynajmniej miesiąc. Mam nadzie-
ję, iż w połowie maja będzie już moż-
na ją kupić w brenneńskiej informa-
cji turystycznej i innych punktach. 

D.G.: Na początku naszej roz-
mowy mówiłeś, że u podstaw 
powstania książki, leżały twoje 
zainteresowania. Trudno nie za-
uważyć, iż faktycznie, żyjesz hi-
storią naszego regionu, jak to się 
stało, iż się nią zainteresowałeś? 

W.G.: Faktycznie, jestem oso-
bą, która żyje obecnie histo-
rią naszej małej ojczyzny. Stąd 
też napisanie książki o Brennej 
mogę uważać za spełnienie jed-
nego z moich marzeń, gdyż, łączy 
ono dwie największe moje pa-
sje, a więc historię oraz miłość do 
Brennej i Śląska Cieszyńskiego. 
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Co ciekawe, o ile zaintereso-
wanie historią towarzyszyło mi 
od zawsze, to miłość do naszego 
regionu rozkwitła we mnie nieco 
nieoczekiwanie. Gdy byłem już po 
ostatnich egzaminach na studiach 
w Krakowie i zastanawiałem się nad 
swoją przyszłością, nie mając jesz-
cze wyraźnych planów co do niej, 
ku swojemu zdziwieniu, dokona-
łem odkrycia, iż chociaż wszędzie 
jest pięknie (a jak twierdzi wiele 
osób szczególnie w Krakowie), to 
jednak w domu, na Śląsku Cieszyń-
skim – najlepiej. Gdy po 5 latach 
dłuższej nieobecności w rodzin-
nych stronach, po raz pierwszy na 
dłużej zagościłem w Beskidach, 
niezwykle urzekła mnie wyjątkowa 
atmosfera rodzinnej Brennej, Cie-
szyna i całego naszego Śląska Cie-
szyńskiego oraz niezwykłe bogac-
two historii i kultury naszej ziemi. 

D.G.: Właśnie wtedy bliżej zain-
teresowałeś się historią Brennej?

W.G.: Historią naszej miejscowo-
ści zainteresowałem się bliżej, gdy 
po studiach wróciłem do Brennej 

z Krakowa. Skontaktowała się ze 
mną Pani Katarzyna Macura z GO-
K-u, wskazując ciekawe materiały, 
dotyczące jednej z nieznanych mi 
wówczas bliżej postaci z przeszłości 
Brennej – redaktora Karola Saba-
tha. To od zainteresowania tą wy-
jątkową osobą, rozpocząłem swoją 
przygodę z naszą rodzimą historią. 
I już na samym początku los był dla 
mnie niezwykle łaskawy. Niemal w 
każdym domu do którego trafiłem 
odkrywałem, nowe, nieznane i jak-
że ciekawe ślady historii tej osoby 
i Brennej czasu przedwojennego. 

Ku mojemu zaskoczeniu stwier-
dziłem, iż późniejszy redaktor 
„Gwiazdki Cieszyńskiej” i jedna z 
najważniejszych postaci w Bren-
nej przed 1939 rokiem wychował 
się w dolinie Chrobaczego, niemal 
na tych samych górskich stokach, 
co ja blisko sto lat później. Zrzą-
dzeniem losu okazało się także, 
iż mój najbliższy sąsiad pan Karol 
Herzyk, pamiętał Sabatha jeszcze 
z dzieciństwa. Co więcej dowie-
działem się wkrótce, iż ojciec p. He-
rzyka – Józef, był nie tylko jednym  

z bliskich przyjaciół redaktora, ale 
też z narażeniem życia pomagał 
mu w czasie wojny ratować skar-
by kultury polskiej na Śląsku Cie-
szyńskim, jakim były unikatowe, 
już wówczas kilkudziesięcioletnie 
zabytkowe roczniki „Gwiazdki Cie-
szyńskiej”, które w Cieszynie miały 
być przez Niemców unicestwione. 

Po jakimś czasie dotarłem tak-
że do rodzin innych przyjaciół re-
daktora i okazało się, iż ratowane  
w czasie wojny zbiory, częściowo 
do dziś znajdują się w Brennej! 
Najważniejsze z nich, uratowane 
przez Franciszka Gielatę, dzięki 
zgodzie jego córki – Anny i jej męża 
pana Władysława Hellera, trafiły 
do Cieszyna, uzupełniając braku-
jące egzemplarze przechowywane  
w bibliotece narodowej naszego 
malutkiego Śląska Cieszyńskiego, za 
jaką uchodzi Książnica Cieszyńska. 
Te i inne odkrycia, coraz bardziej 
zachęcały mnie, by interesować się 
naszą lokalną – brenneńską historią. 

Dorota Greń
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Gimnazjaliści startują  
w konkursie „Aktywni dla klimatu”

W Gimnazjum w Brennej pięcio-
osobowy zespół w składzie: Domi-
nika Słowiok, Marysia Bąk, Klaudia 
Konior, Robert Kubok i Krzysztof 
Leśnik przystąpił do konkursu pt.: 

„AKTYWNI DLA KLIMATU”. Na swo-
jego opiekuna wybrali panią mgr. 
Annę Gruszkę. KLIMATOMANI bo 
taką właśnie nazwę wybrali dla 
swojego zespołu mają za zadanie 
przybliżyć mieszkańcom gminy 
Brenna oraz uczniom swojej szko-
ły zagadnienia związane z klima-
tem oraz proste zasady dbania o 
ekologię. W tym celu współpracu-
ją  z pracownikami Urzędu Gminy 
oraz innymi instytucjami. Mamy 
nadzieję, że ich działania wpłyną 
pozytywnie na sposób myślenia 
ludzi o ekologii i ochronie klima-
tu. Wielki finał konkursu odbędzie 
się 12 czerwca 2014r. w Warszawie.

Klimatomani
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„Narkotykowe Dylematy” to  za-
jęcia warsztatowe z zakresu psy-
chospołecznych, prawnych i me-
dycznych aspektów narkomanii 
skierowane do uczniów klas I, II, III 
gimnazjów oraz ich rodziców. Ce-
lem realizowanych w marcu i kwiet-
niu br. warsztatów jest obalenie 
stereotypów jakie panują i jakimi 
posługuje się nasza społeczność. 
Jednocześnie warsztaty wpływają 
na podniesienie świadomości mło-
dego człowieka oraz jego rodziców 
w zakresie powstawania, rozwoju 
uzależnienia, zagrożeń z nim zwią-
zanych oraz konsekwencji wynika-
jących z jego rozwoju. Zadaniem 
tych warsztatów jest również oba-
lenie istniejących mitów - „Mnie i 
nas to nie dotyczy”, „Mnie i nas to 
nie spotka” itp., które wypierając 
i uspokajając nas, łagodzą obawy, 

Narkotykowe dylematy
zwalniają z poczucia obowiązku, 
rozgrzeszają z odpowiedzialności, 
ułatwiając nam tym samym komfort 
życia. Nic bardziej złudnego. Pro-
blem narkomanii, czy to się komuś 
podoba czy nie,  jest i eskaluje na 
terenie naszej gminy. Skierowany 
do rodziców program przypomina  
i zwraca szczególną uwagę na to, że 
to nie szkoła i inne jednostki orga-
nizacyjne, a rodzic w pierwszej ko-
lejności ma obowiązek i ponosi od-
powiedzialność względem swoich 
pociech. Od problemu narkomanii, 
który jest medialnie  minimalizo-
wany, a przez tzw. celebrytów pre-
ferowany  jako coś niegroźnego, 
będącego trendy,  nie ucieknie-
my. Możemy jednak przeciwstawić 
się temu zjawisku poprzez zrozu-
mienie zagrożeń oraz współpracę  
i wspólne działania na zasadzie:  ro-

dzic - szkoła,  rodzic – instytucje, 
ratując w ten sposób największy 
skarb, jakim dla każdego człowie-
ka jest zdrowie i życie, szczegól-
nie zdrowie i życie  naszych dzieci.

Pamiętajmy, największym ży-
ciowym dramatem dla każdego 
rodzica to dzień, w którym po raz 
ostatni odprowadza swoje dziecko 
na miejsce ostatniego spoczynku. 

Krystian Fest 



25 Strona 25

W
ieści znad

 Brennicy

Wieści znad Brennicy

GOPS/ProfilaktykaGOPS/Profilaktyka SportSport

Nie milkną głosy pozytywnych 
opinii po zakończonym w niedzie-

lę, prawdopodobnie pierwszym  
w Polsce, 12-godzinnym biegu ul-
tra, który odbył się w Brennej w so-
botę 15 marca. Jak na premierowe 
„wydanie” imprezy, organizatorzy 
nie mogli narzekać na brak zain-
teresowania. Na starcie rywalizacji 
stanęło ponad 100 zawodników  
i zawodniczek z Polski, Czech, Sło-
wacji. Ich zadaniem było zrobienie 
jak największej ilości powtórzeń 
12-kilometrowej pętli w ciągu 12 
godzin trwania rywalizacji. Biega-
cze wyruszyli na trasę punktualnie  

Udany debiut Górskiej Pętli UBS 12:12
o 12:12 i choć warunki atmosferycz-
ne w tym właśnie momencie nie 

były sprzyjające, 
zapału i chęci 
sięgnięcia po 
zwycięstwo nie 
brakowało. Nie 
brakowało rów-
nież pogodowe-
go urozmaicenia, 
ponieważ w cza-
sie zmagań po-
jawił się deszcz, 
nie obyło się bez 
silnego wiatru, 
chwilowych opa-

dów śniegu i gradu czy wreszcie 
momentu, kiedy pojawiło się słoń-
ce. Można zatem być pewnym, że 
impreza na długo pozostanie w pa-
mięci wszystkich, którzy mieli z nią 
cokolwiek wspólnego. Jeśli chodzi  
o poziom sportowy, ten był bliźnia-
czo podobny do samej organizacji 
imprezy, czyli bardzo wysoki. O to 
zadbali sami uczestnicy i uczest-
niczki, stawiając wysoko poprzecz-
kę, czemu nie ma się co dziwić,  
w końcu w biegach o to właśnie 
chodzi. Zwycięska drużyna męska 
jest tego najlepszym przykładem, 
ponieważ Panowie aby wygrać mu-
sieli 11 razy pokonać 12 km pętlę.

W rywalizacji nie zabrakło miesz-
kańców naszej gminy. Na kilkukrot-
ne pokonanie trasy zdecydowała się 
Pani Janina Greń, która zrobiła to 

na tyle efektownie, że w końcowej 
klasyfikacji zajęła wysokie 3 miej-
sce w kategorii Kobiet. Mieszkanka 
Brennej pokonała dystans 72 km.

Jedynym mieszkańcem, który 
odważył się wystartować w Gór-
skiej Pętli był Pan Tomasz Dyb-
czyński, startujący w parze z Ta-
deuszem Szromkiem. Panowie 
pokonali dystans 9 pętli, co pozwo-
liło im się uplasować na 7 lokacie.

Wyniki rywalizacji znajdują się 
na stronie: www.ultrabeskid.pl

Krzysztof Gawlas
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Po raz dziesiąty fani wędkowa-
nia mieli zaszczyt uczestniczyć w 
Pucharze Brennicy w Wędkarstwie. 
Zawody zorganizowane przez Koło 
Wędkarskie „Wydra” Skoczów z 
roku na rok cieszą się coraz więk-
szym zainteresowaniem, czemu nie 
można się chyba dziwić, ponieważ 
wędkarstwo stanowi jedną z bar-
dzo ciekawych, a jakże potrzeb-
nych i niezbędnych w dzisiejszym 

Jubileuszowe wędkowanie
„zabieganym” świecie, form relak-
su. Zawody zostały rozegrane na 
tzw. „żywej rybie”, co oznacza, że 
uczestnicy współzawodnictwa zło-
wione okazy, po zmierzeniu przez 
sędziów, wpuszczali z powrotem 
do wody. Po kilkugodzinnym, nie-
dzielnym wędkowaniu (zawody 
odbyły się 23 marca 2014 r. - przyp. 
red.), wędkarze udali się na wspól-
ny obiad, który podano w Pensjo-

nacie Malwa, gdzie również zostały 
ogłoszone wyniki tegorocznego X 
Pucharu Brennicy w Wędkarstwie. 
Najlepiej wędkującym indywidu-
alnie i drużynowo wręczono pu-
chary zakupione przez Gminę 
Brenna oraz nagrody ufundowane 
przez sponsorów. Medalami uho-
norowano także początkujących 
wędkarzy-juniorów, którzy dopie-
ro zaczynają swoją przygodę z tą 
formą spędzania czasu wolnego.

Krzysztof Gawlas

Wyniki klasyfikacji drużynowej 
(miejsca 1-10):

1. Klub Soła
2. WKS B-Biała Sekcja Skawica
3. Novy Jićin
4. MK Kyslicke Nove Mesto
5. Chroboczek Zabrze
6. Klub Soła 1
7. WKS B-Biała Halny
8. WKS Żylica
9. Koło PZW Jeleśnia
10. Maków Podhalański Potok 2

Wyniki klasyfikacji indywidual-
nej (miejsca 1-10):

1. Bednarz Bartłomiej (Klub Soła 2)
2. Śvub Dominik (MK Bilovec)
3. Gluza Daniel (Klub Soła 2)
4. Paszko Przemysław (Chroboczek 
Zabrze)
5. Ostruszka Krzysztof (Potok 1)
6. Kriż Rastislav (Novy Jićin)
7. Dyduch Jarosław (WKS B-Biała 
Sekcja Skawica)
8. Gluza Tomasz (WKS Żylica)
9. Wojewodzic Rafał (Maków Pod-
halański Potok 2)
10. Prażak Petr (MK Bilovec)
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VII Amatorska Liga FUTSALU
Nieoczekiwana 

zamiana miejsc!

Na sześć kolejek przed końcem 
rozgrywek VII Amatorskiej Ligi 
Futsalu nastąpiła nieoczekiwana 
zmiana na pozycji lidera. Obecnie 
na szczycie tabeli znajduje się Nie-
bieska Erka, która za sprawą dwóch 
remisów dotychczasowego lidera – 
Mario-Teamu, zdołała zgromadzić 
o jedno oczko więcej, co pozwoli-
ło objąć przewodnictwo w stawce 
czternastu drużyn. Na dzień dzisiej-
szy jednak sprawa mistrzostwa i tak 
pozostaje niewyjaśniona, ponieważ 
każdą z tych drużyn czekają poje-
dynki z silnymi rywalami co w dal-
szym ciągu zapowiada spore emo-
cje sportowe. Warto odnotować, że 
w II rundzie rozgrywek każda z dru-
żyn gra dużo lepiej i tak naprawdę 
w chwili obecnej powiedzenie, że 
każdy może wygrać z każdym, nie 
będzie stwierdzeniem zbyt odważ-
nym. Na poparcie słów można się 

posłużyć przykładami chociażby z 
19 kolejki, kiedy to nie dawano szans 
drużynie FC Moździerze w starciu z 
Alco-Składem, jak się okazało nie-
słusznie, ponieważ mecz zakończył 
się zwycięstwem tych pierwszych 
4:1. Ostatnia kolejka również przy-
niosła nie lada sensację. Pierwsze 
punkty w rozgrywkach zdobyła 
drużyna Czyż Budu, która najwyraź-
niej wyszła z założenia, że jak wy-
grywać to z najlepszymi, a to dla-
tego, że po swój pierwszy komplet 
punktów sięgnęła w starciu z nie 
byle kim, bo z samym Kamtexem.

 Scenariusz na sześć ostat-
nich kolejek wydaje się taki, że miej-
sca 1 i 2 teoretycznie zarezerwowa-
ne są dla Mario-Teamu i Niebieskiej 
Erki. To te drużyny najprawdopo-
dobniej między sobą rozstrzygną 
kwestię, która z nich będzie mi-
strzem, a która wicemistrzem. Wąt-
pliwe wydaje się, aby w tę walkę 
włączył się Alco-Skład, drużyna po-
winna się raczej skupić na obronie 3 

miejsca, bo do tej lokaty jest aż trój-
ka chętnych – czyli wspomniany Al-
co-Skład oraz FC Blaszok i Kamtex.

Strzelecki remis
Zwyżkową formą „popisuje się” 

jak na razie Michał Czakon (Oldboje 
Beskid Skoczów), któremu udało się 
póki co dogonić obecnego lidera 
klasyfikacji strzelców – Roberta Ha-
ratyka (Pasterny Przyjaciele)., obaj 
napastnicy zdobyli w 20 kolejkach 
40 bramek, co daje im świetną śred-
nią 2 goli na mecz. Podobnie jak 
w walce o mistrzostwo, tak i tutaj 
można zaryzykować stwierdzenie, 
że obaj Panowie między sobą roz-
strzygną sprawę, do którego z nich 
powędruje „korona” króla strzelców. 
W grupie pościgowej za obecnymi 
snajperami są co prawda, tracą-
cy po 9 bramek Dawid Chraścina 
(Kamtex) i Piotr Skrzypoń (FC Moź-
dzierze), jednak w perspektywie 
jedynie sześciu kolejek ta różnica 
wydaje się być zbyt dużą do nadro-

bienia, z kolei 
liderzy strzel-
ców są zbyt do-
świadczonymi 
z a w o d n i k a m i , 
by dać sobie 
odebrać tytuł 
króla strzelców.

Krzysztof 
Gawlas
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W   dniu  01.03.2014 r. w Biel-
sku-Białej odbył się  I Międzyna-
rodowy Turniej Dzieci w Judo, w 
którym udział wzięło 250 zawod-
ników z klubów Polski, Czech oraz 
Słowacji. W tym prestiżowym Tur-
nieju Sekcję Judo Stowarzysze-
nia Sportowego „DĄB” Dębowiec 
reprezentowała grupa 20-tu za-
wodników, spośród których  jede-

15 sierpnia w Rudzie Śląskiej 
odbył się wojewódzki finał bie-
gów przełajowych. Startowali w 
nim podopieczni Tomasza Dyb-
czyńskiego, na co dzień trenują-
cy w sekcji lekkoatletycznej przy 
gminnych świetlicach środowisko-
wych. Dużym sukcesem zakończył 
się bieg w kategorii chłopców na 

I Międzynarodowy Turniej Dzieci  
w Judo Bielsko – Biała 2014

Mistrzostwa Województwa Śląskiego  
w biegach przełajowych

nastu zdobyło medale, a pozostali 
zawodnicy zajęli wysokie miejsca 
w klasyfikacji generalnej.  Wśród  
jedenastki tryumfatorów tych za-
wodów,  znalazła się także trójka 
judoków z Brennej, a podane po-
niżej wyniki mówią same za siebie.

1. Zuzanna Maciejczyk – kate-
goria wagowa 24 kg – I miejsce 

2. Krzysztof Jamróz – katego-

ria wagowa 24 kg – III miejsce
3. Mateusz Madzia – katego-

ria wagowa 36 kg – II miejsce
Gratulujemy sukcesów jedno-

cześnie życząc wytrwałości w tre-
ningach oraz kolejnych zwycięstw.

Krystian Fest

dystansie 800 metrów, w którym 
startowało 51 zawodników. Rado-
sław Greń  uczeń ZSP w Górkach 
Wielkich zdobył złoty medal, a jego 
kolega Dawid Oleś ze Szkoły Pod-
stawowej nr 1 w Brennej Leśnicy- 
brązowy. Po raz kolejny Agnieszka 
Greń znalazła się w ścisłej czołów-
ce zajmując 6 miejsce w biegu na 

2 kilometry juniorek młodszych. 
Bardzo dobrze zaprezentowali się 
najmłodsi nasi biegacze: Patrycja 
Chujeba była 15, a Nadia Krzem-
pek 17 w stawce 56 zawodniczek 
na 800 metrów, zaś Daniel Oleś do-
biegł 36 na tym samym dystansie.

SP1 Brenna Leśnica
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RozrywkaRozrywka

Kącik Poezji
Smutne dusze
O co chodzi w życiu?
Niby proste pytanie

Odpowiedzi fałszywych mam już całe litanie
Słowa z ust rzucają
Ludzie wiarołomni

Dusigrosze bez serca
Troglodyci ułomni
I uczeni bez wiary
Zadufani w sobie

Wielcy erudyci
I „szlachetni” panowie
W miłosierdzie ubrani
Kłamstw potoki plują

I bezkarnie w tych 
 Słowach sobie lewitują
Tylko jedno ich zdradza

Cień co z oczu płynie
Bo co w oczach to w duszy

Niech w swych kłamstwach zginą
A odpowiedz jest prosta

Chyba w każdym mieszka
Trzeba umieć kochać 
Każdego człowieka.

„Człowiek”
Myślisz, że myślisz,
a myśli Twe płoche
Myślisz, że kochasz
a miłości nie znasz
Myślisz, że czujesz

Lecz jak głaz twardy jesteś
Myślisz, że ciepło dajesz

Lecz sztucznym ogniem płoniesz

Myślisz, że jesteś mądry
a życia nie rozumiesz

Idziesz do przodu
a stoisz w miejscu

Zagubiony w swoim
świecie, samotny
niczym rozbitek

na bezludnej wyspie.

Codzienność
Zatrzymaj się!

Spójrz!
Stoję tu, dziecko…

Pełne marzeń…
Nie chciałem być chory.

Ale tak się stało.
Lecz chcę żyć normalnie
Choć mi wzbrania ciało

Mam myśli, które błądzą.
W poświacie księżyca

Mam pragnienia, które
Rozpalają moje lica.

Chciał bym biegać z Krzysiem
I zatańczyć z Olą.

Ale moje siły mi na to 
nie pozwalają.

Potrzebują przyjaźni, ciepła
I miłości

I serc ciepłych pogodnych
W mojej bezradności.

  
   Ewa Chmielewska
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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 - Iwona Szarek 
Przyjmowanie stron w każdy wtorek od 14:00 do 16:00. 
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
Przewodniczący Rady Gminy Brenna - Marek Wojnar
Przyjmowanie stron w każdą środę od 14:00 do 15:30. 
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

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.

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
43-436 Górki Wielkie ul. Zalesie 3, tel. 33 853 92 05
43-436 Górki Wielkie ul. Breńska 2 tel. 33 858 71 19 
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Wydawca: Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna
43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 77, tel: (33) 85 365 50, e-mail: opkis@brenna.org.pl 
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Ważne i przydatne numery telefonów
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