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Od Redakcji
„A potem była niepogoda. Przy-

chodziła pewnego dnia, kiedy koń-
czyła się jesień. (...) Cały smutek 
miasta objawiał się nagle wraz z 
pierwszymi chłodnymi deszczami 
(...). Człowiek spodziewał się smut-
ku na jesieni. Cząstka nas samych 
umierała co roku, kiedy liście opa-
dały z drzew, a gałęzie były nagie 
na wietrze w chłodnym, zimowym 
świetle”. Te słowa Ernest Hemin-
gway pisał późną jesienią roku 
1950, gdy przyjechał do Paryża i za-

trzymał się w swym ulubionym ho-
telu Ritz, położonym w sercu mia-
sta. Jesień, gdy drzewa pozbywają 
się liści, dni stają się coraz krótsze 
i chłodniejsze, nie zawsze nastraja 
pozytywnie. Święto zmarłych i ob-
chody odzyskania niepodległości 
wprowadzają w zadumę i refleksyj-
ny nastrój. Warto jednak nie popa-
dać w chandrę i zniechęcenie, a wy-
korzystać ten czas na zatrzymanie 
i odpoczynek. Za niedługo wpad-
niemy w wir bożonarodzeniowych 

przygotować, już co niektórzy pla-
nują świąteczne porządki, zakupy 
i tradycyjne pieczenie ciasteczek. 
Wykorzystajmy listopad i odpocz-
nijmy, złapmy oddech. Serdecznie 
zapraszam do lektury listopadowe-
go wydania „Wieści znad Brennicy”.

  Dorota Greń
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Szanowni Mieszkańcy Brennej i Górek

Szanowni Mieszkańcy Brennej  
i Górek.

Bardzo się cieszę, że po raz ko-
lejny mogę się z Państwem spotkać 
na łamach naszej gminnej gazetki. 
Wiele ważnych, ciekawych wyda-
rzeń i spraw zarejestrowały karty 
kolejnego miesiąca października. 
Jego nazwa pochodzi od słowa 
paździerze (odpadki uzyskane w 
procesie produkcji włókien lnu lub 
konopi). Jest to najdłuższy miesiąc 
w roku kalendarzowym, ponieważ 
byliśmy świadkami zmiany czasu 
letniego na zimowy. Październik 
jest dłuższy o jedną godzinę od po-
zostałych 31-dniowych miesięcy. 

Gdy październik ciepło trzyma, 
zwykle mroźna będzie zima.

Gdy październik mroźny, to nie 
będzie styczeń groźny. 

W środowisku szkolnym święto-
waliśmy Dzień Edukacji Narodowej. 
Na sesji, która odbyła się dzień póź-
niej uhonorowaliśmy wyróżniają-
cych się nauczycieli oraz dyrekto-
rów naszych gminnych szkół.

Dla całego społeczeństwa paź-
dziernik był świętem demokracji, 
można by zaryzykować stwierdze-
nie, że „rewolucji październikowej” 
zmieniającej całkowicie naszą sce-
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nę polityczną. Dokonaliśmy wybo-
ru posłów i senatorów na kolejną 
kadencję. Wielka szkoda, że pierw-
szy raz w powojennej Polsce nie 
mamy posła z naszego powiatu.

Sięgając w głębię naszej historii, 
która wspomina m.in. październik 
1956 roku zwany „odwilżą paździer-
nikową” i kilka wspomnień z tego 
okresu: 

- zwolniono z więzienia prymasa 
Stefana Wyszyńskiego i odnowiono 
umowę Państwo – Kościół,

- zniesiono zakaz posiadania 
przez obywateli platyny, złota i ob-
cych walut,

- ogłoszono zaprzestanie zagłu-
szania audycji radiostacji zachod-
nich w języku polskim,

- powołano Radę Ekonomiczną 
przy Radzie Ministrów,

- wielu profesorów usuniętych 
w latach stalinowskich wróciło na 
wyższe uczelnie,

- do Polski wróciło ok. 29 tysięcy 
Polaków z ZSRR,

- przywrócono, na kilka lat, lek-
cje religii do szkół.

Wróćmy do analizy naszego paź-
dziernikowego podwórka. Pragnę 
Państwa poinformować, że w trosce 
o pozyskanie środków transgranicz-
nych, których celem jest m.in. ka-
pitalny remont dawnego budynku 
GOK-u zrobiliśmy znaczący krok do 
przodu. Prócz zleconych prac pro-
jektowych rozpoczęliśmy wspól-
nie z gminą Bystrzyca, po stronie 
Czeskiej, etap pisania wniosku o 
pozyskanie środków finansowych.  
Podczas wspomnianych wyżej ob-
rad sesji jednym z najistotniejszych 
punktów była kwestia podatków od 
nieruchomości na kolejny 2016 rok. 
Liczę, że przyjęte stawki, które pla-
sują naszą gminę poniżej średniej 
w powiecie cieszyńskim, zostaną 
przez Państwo przyjęte ze zrozumie-
niem. We wtorek 20 października w 
Kętach byłem świadkiem wręczenia 
przez księdza biskupa ordynariusza 
Romana Pindla prestiżowej nagro-
dy CARITAS, którą otrzymała nasza 
mieszkanka Pani Helena Musioł. Jest 
to wielkie wyróżnienie dla laureatki, 
a zarazem promocja naszej Gminy. 

Serdecznie gratulujemy!
Ponadto korzystne warunki at-

mosferyczne pozwalają nam koń-
czyć zaplanowane prace remon-
towo-inwestycyjne i bezpiecznie 
przygotować się do sezonu zimo-
wego. Pragniemy zrobić wszystko, 
aby zawsze trudny sezon zimowy 
– a szczególnie w górach – nas nie 
zaskoczył i abyśmy przeżyli go bez-
piecznie. Udało się również zakoń-
czyć na naszych drogach kilka drob-
nych remontów, poprawiających 
stan bezpieczeństwa. Pragnę rów-
nież wspomnieć Państwu o trwa-
jących pracach nad studium uwa-
runkowań przestrzennych dla całej 
naszej gminy, w których uczestni-
czyli wszyscy radni, poświęcając tej 
sprawie popołudniami kilkanaście 
godzin. W tym jakże ważnym tema-
cie próbujemy na cały obszar Gminy 
spojrzeć oczami urbanistów.

„(…)Architekci – urbaniści
Oni się na tym dobrze znają-

Jak trzeba zaplanować przestrzeń – 
O każdy szczegół już zadbają.(…)

Czy most zbudować, nową drogę?
Gdzie będzie przyrodnicza ścieżka?(…)

Muszą pomyśleć również o tym,
Gdzie oczyszczalnia będzie,
Ujęcie wody, studnie, rowy,

Skwery i zieleń piękna wszędzie.(…)

I w twoim mieście trzeba czasem
Coś zmienić, stworzyć, wybudować,(…)
By wszystkim mogło się podobać.”(…)

(J.Babiarz: „Historia pewnego 
domu”; wyd.: „Małopolska Okręgo-
wa Izba Architektów”, 2014 r.)

A co jeszcze przed nami ? – bar-
dzo trudne prace nad ustalaniem 
budżetu gminy na 2016 rok. Propo-
nuję, aby do tego tematu powrócić 
w kolejnym wydaniu gazetki. Życząc 
miłej lektury, przesyłam serdeczne 
pozdrowienia.  

 Wójt Gminy Brenna
 Jerzy Pilch
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Pożegnanie Śp. Ryszarda Kołodzieja

Z głębokim smutkiem pożegna-
liśmy w sobotę, 24 października, 
długoletniego nauczyciela górec-
kiej szkoły, a prywatnie naszego 

serdecznego kolegę, śp. Ryszarda 
Kołodzieja (62 l.). Towarzyszyło nam 
wielu uczniów oraz absolwentów 
szkoły, dzisiaj już dorosłych mło-
dych ludzi,  próbujących oswoić się 
ze stratą swojego nauczyciela. Pra-
cował w naszej placówce 14 lat. Dał 
się poznać jako pedagog cechujący 
się wysokim profesjonalizmem i za-
angażowaniem, potrafił rozbudzić 
w młodych ludziach sportowe pa-
sje, ucząc jednocześnie pracowito-
ści i pokory względem każdej dyscy-
pliny sportowej. Osiągał ze swoimi 
podopiecznymi znaczące sukce-
sy sportowe, chociażby V miejsce  
w Mistrzostwach Województwa Ślą-
skiego w Piłce Ręcznej Dziewcząt  
w minionym roku szkolnym, co sta-
nowiło jeden z największych sukce-
sów sportowych góreckiej szkoły. 
Był organizatorem półkolonii spor-

towo-turystycznych dla młodzieży, 
angażował się jako ratownik pod-
czas wyjazdów nad morzem. 

Jednak przede wszystkim był 
wspaniałym kolegą, człowiekiem 
serdecznym i pogodnym. Poświę-
cił szkole wiele lat życia, doskonale 
rozumiejąc specyfikę tego zawodu. 
Do końca pozostał bardzo aktyw-
ny, jeszcze we wrześniu snuł pla-
ny na nowy rok szkolny. Żegnamy 
Cię Ryśku z ogromnym żalem, tym 
większym, że odszedłeś tak nagle  
i niespodziewanie. 

Pogrążone w żałobie po Twoim 
odejściu, Grono Pedagogiczne

ZSP w Górkach Wielkich

Dyrekcja, pracownicy oraz uczniowie Zespołu Szkół Publicznych w Górkach Wielkich 

dziękują Wójtowi oraz Radzie Gminy Brenna za poczynione inwestycje na terenie szkoły 

w okresie wakacyjnym, w tym przeprowadzenie remontu dachu.

Podziękowania

W dniu 12.11. 2015r.(tj. czwartek)

w portierni Hali Sportowej przy Zespole Szkół Publicznych

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

punkt kasowy Urzędu Gminy Brenna. W punkcie w godzinach

od 8.00 do 12.00 będzie można dokonywać wpłat rat podatku

od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz za gosp. odpadami komunalnymi.

Punkt kasowy w Górkach Wielkich



5 Strona 5

W
ieści znad

 Brennicy

Wieści znad Brennicy

Informacje/WydarzeniaInformacje/Wydarzenia

Nagroda dobroczynności
W  czerwcowy dzień profesor 

Akademii, przechodząc się ulicz-
kami Krakowa spotkał płaczącą 
dziewczynkę. Jak się okazało rozbi-
ła dzban mleka i bała się kary, któ-
rą spodziewała się dostać od pani, 
u której służyła. Profesor zebrał 
skorupy i nieoczekiwanie dzban 
zrósł się, a woda, którą dziewczyn-
ka napełniła dzban zmieniła się w 
mleko. Tym niezwykłym profeso-
rem krakowskiej uczelni był Jan 
Kanty, a legenda o jego dobro-
duszności stała się inspiracją do 
utworzenia przez Caritas Diecezji 
Bielsko-Żywieckiej nagrody zwa-
nej „Dzbanem Św. Jana Kantego”. 

Gliniana statuetka, autorstwa 
niedowidzącej Urszuli Kuś ze Sko-
czowa, nawiązująca do legendy zo-
stała po raz pierwszy wręczona 20 
października 2015 r. w Kętach, ro-
dzinnym mieście świętego, patrona 
wyróżnienia. Nagroda została przy-
znana w trzech kategoriach: dar-
czyńca, współpraca z Caritas oraz 
świadectwo. W pierwszej kategorii 
laureatem został właściciel Zakła-
dów Mięsnych „Kania”, wieloletni 
działacz charytatywny. W kategorii 
- współpraca z Caritas bielsko-ży-
wieckiej nagroda powędrowała do 
Tadeusza Browińskiego, prezesa 
Fundacji św. Antoniego z Ustronia.  

Miło nam poinformować, że w 

trzeciej kategorii – świadectwo, 
laureatem została Helena Musioł, 
działaczka społeczna z Brennej. 
Naszą mieszkankę doceniono za 
świadectwo długoletniej pomocy i 
gorliwego zaangażowania potrze-
bującym. Przypomnijmy, Helena 
Musioł, pedagog była nauczycielka 
wychowania fizycznego i biologii w 
Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana III 
Sobieskiego w Brennej, wieloletnia 
przewodnicząca charytatywnego 
zespołu w parafii św. Jana Chrzci-

ciela w Brennej oraz organizatorka 
pielgrzymek z Brennej na Ukrainę. 

Odbierając nagrodę, Helena 
Musioł podziękowała:  „To wspa-
niała chwila. Dostajemy coś, o 
czym nie marzyliśmy nawet, 
nie spodziewaliśmy się. Bóg za-
płać”. Zespół redakcyjny „Wieści 
znad Brennicy”  serdecznie gra-
tuluje Pani Helenie wyróżnienia. 

 Dorota Greń
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Wybory parlamentarne w powiecie cieszyńskim 
25 października 2015 r. odby-

ły się wybory parlamentarne. Fre-
kwencja w powiecie cieszyńskim 
wyniosła 56,35%. Głosy poszcze-
gólnych partii w naszym powiecie: 
Prawo i Sprawiedliwość - 40,42% , 
Platforma Obywatelska – 23,57%, 
KWW Kukiz’15- 9,36%, KWW No-
woczesna Ryszarda Petru – 8,27%, 
Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjed-
noczona, Lewica SLD+TR+PPS+U-
P+Zieloni - 6,56%, Komitet Wy-
borczy KORWiN - 4,68%, Komitet 
Wyborczy Partia Razem – 3,72%, 
Komitet Wyborczy Polskie Stron-
nictwo Ludowe – 3,42%. Najwyższą 
frekwencję odnotowano w Zebrzy-
dowicach, najmniej uprawnionych 
głosów do urn wrzuciło w Wiśle. 
Największe poparcie PiS i PSL miał 
tradycyjnie w Istebnej, z kolei naj-
więcej głosów dla PO i Lewicy od-

Dane w procentach w poszczególnych gminach – wybory do sejmu 2015:

Wybory do Senatu 2015:

dano w Wiśle. Kukiz’15 najwięcej 
głosów zdobył w Zebrzydowicach, 
a Nowoczesna w Ustroniu. W czte-
rech gminach powiatu większość 
głosów zdobyło PO -Cieszyn, 
Ustroń, Wisła i Goleszów, w reszcie, 
w tym w Brennej, dominował PiS. 

W Gminie Brenna wyborcy mo-
gli głosować w siedmiu komisjach 
wyborczych. Wśród mieszkańców 
Brennej, Górek Wielkich i Małych 
frekwencja wyniosła 51,34%. Gło-
sy rozłożyły się następująco: PiS – 
1919, PO – 890, KW Razem -163, KW 
Korwin – 201, PSL – 91, Zjednoczo-
na Lewica – 273, Kukiz 15 – 430, KW 
Nowoczesna – 407. Wśród kandy-
datów do Senatu najwięcej głosów 
w gminie Brenna zebrał Ryszard 
Barcik – 835, drugi był Tadeusz Ko-
peć – 1958, ostatni  Karol Węglarzy 
z 1515 głosami. Wśród kandydatów były też dwie osoby z naszej gmi-

ny: z Listy nr 2: Komitet Wyborczy 
Platforma Obywatelska RP star-
towała Barbara Matros z Brennej, 
otrzymała 119 głosów w powiecie, 
ogółem w okręgu 384. Z kolei z Li-
sty nr 7: Komitet Wyborczy Wybor-
ców „Kukiz’15” startował Krzysztof 
Witoszek z Górek Wielkich otrzymał 
251 głosów w powiecie, natomiast 
w okręgu 560. Ilość głosów odda-
nych zarówno na Barbarę Matros, 
jak i Krzysztofa Witoszka była nie-
wystarczająca, by kandydaci z na-
szej gminy otrzymali mandat posła.

Oprac. Na podstawie danych 
Państwowej Komisji Wyborczej
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Zmiany w podatkach
Od 1 stycznia 2016 roku będą 

obowiązywać nowe przepisy doty-
czące podatków i opłat lokalnych 
wprowadzone na podstawie ustawy 
z dnia 25 czerwca 2015 roku o zmia-
nie ustawy o samorządzie gminnym 
oraz niektórych innych ustaw (Dz. 
U. z 2015 r., poz. 1045).

Najważniejszą zmianą dla po-
datników będzie konieczność jed-
norazowej płatności podatku od 
nieruchomości, rolnego i leśnego, 
jeśli kwota podatku nie przekroczy 
100,00 zł. Podatek będzie musiał 
być opłacony w terminie pierwszej 
raty, tj. dla osób fizycznych do dnia 
15 marca 2016 roku w podatku od 
nieruchomości, rolnego i leśnego, 
a w przypadku osób prawnych – 1 
lutego 2016 roku (31 stycznia 2016 
roku przypada w niedzielę) w po-
datku od nieruchomości i do 15 
marca 2016 roku w podatku rolnym 
i leśnym. 

Kolejna wprowadzona zmiana 
powoduje, iż w podatku od nieru-
chomości, rolnego oraz leśnego nie 
wszczyna się postępowania, a wsz-
częte umarza jeżeli wysokość zo-
bowiązania podatkowego na dany 
rok podatkowy nie będzie przekra-
czała kosztów doręczenia w obro-
cie krajowym przesyłki poleconej 
za potwierdzeniem odbioru, które 
obecnie wynoszą 6,10 zł. Zgodnie 
z powyższą regułą kwoty podatku 
do 6,00 zł będą z urzędu umarzane, 
a podatnik nie otrzyma decyzji wy-
miarowej na dany rok podatkowy.

Wprowadzono również nowe za-
sady przeliczania użytków rolnych, 
które od 1 stycznia 2016 roku będą 
kształtować się w następujący spo-
sób:

- rowy – 1 ha fiz. = 0,2 ha przel.
- grunty rolne zabudowane – 1 

ha fiz. = 1 ha przel.
- grunty zadrzewione i zakrze-

wione na użytkach rolnych – 1 ha 
fiz. = 0,2 ha przel.

- grunty pod stawami niezary-
bionymi – 1 ha fiz. = 0,2 ha przel.

- grunty, dla których nie można 
ustalić przelicznika – 1 ha fiz. = 1 ha 

przel.
Nowe przeliczanie może spowo-

dować, iż wzrośnie kwota podatku 
rolnego oraz uzyskiwany dochód z 
gospodarstwa rolnego.

W przypadku podatku leśnego 
ustawodawca wyeliminował w za-
kresie obniżonej stawki podatku 
lasy ochronne. Stawka podatku le-
śnego obniżona o 50% będzie obo-
wiązywała dla lasów wchodzących 
w skład rezerwatów przyrody i par-
ków narodowych.

W dniu 15 października 2015 
roku Rada Gminy Brenna uchwaliła 
stawki podatku od nieruchomości 
na 2016 rok, wśród których najistot-
niejsze stawki przedstawiają się w 
następujący sposób:

- od budynków mieszkalnych 
lub ich części – 0,74 zł za 1m2 po-
wierzchni użytkowej,

- od budynków lub ich części 
związanych z prowadzeniem dzia-
łalności gospodarczej oraz od bu-
dynków mieszkalnych lub ich części 
zajętych na prowadzenie działalno-
ści gospodarczej – 20,07 zł za 1m2 
powierzchni użytkowej,

- od pozostałych budynków – 
7,54 zł za 1m2 powierzchni użytko-
wej,

- od gruntów związanych z pro-
wadzeniem działalności gospodar-
czej bez względu na sposób skla-
syfikowania w ewidencji gruntów 
i budynków – 0,85 zł za 1m2 po-

wierzchni,
- od pozostałych gruntów – 0,25 

zł za 1m2 powierzchni.
Na podstawie Komunikatów 

Prezesa Głównego Urzędu Staty-
stycznego zostały określone staw-
ki w podatku rolnym i leśnym na 
2016 rok. Stawka podatku leśnego 
wynosi 42,1894 zł za 1 ha. Stawka 
podatku rolnego dla gospodarstw 
rolnych za 1 ha wynosi 134,375 
zł, natomiast dla gruntów niesta-
nowiących gospodarstw rolnych 
268,75 zł za 1 ha. Powyższe stawki 
obowiązywać będą dla wsi Górki 
Małe i Górki Wielkie. Dla wsi Brenna 
w przypadku ulgi górskiej w wyso-
kości 60% stawka dla gruntów sta-
nowiących  gospodarstwo rolne za 
1 ha wynosi 53,75 zł, natomiast dla 
gruntów niestanowiących gospo-
darstw rolnych 107,50 zł za 1 ha. W 
przypadku ulgi górskiej w wysoko-
ści 30% stawki wynoszą odpowied-
nio 94,063 zł za 1 ha oraz 188,13 zł 
za 1 ha. 

Na kolejnej sesji Rady Gminy 
Brenna zostaną uchwalone również 
nowe wzory informacji w sprawie 
podatku od nieruchomości, leśne-
go i rolnego oraz deklaracje na po-
datek od nieruchomości, rolnego 
oraz leśnego obowiązujące od no-
wego roku.

  UG Brenna
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Realizacja programu budowy przydomowych 
oczyszczalni ścieków

Informujemy mieszkańców 
Gminy Brenna, iż Uchwałą nr 
V/11/17/2015 Sejmiku Wojewódz-
twa Śląskiego z dnia 31 sierpnia 
2015 r. wyznaczone zostały nowe 
granice Aglomeracji Skoczów 
z oczyszczalnią ścieków komu-
nalnych w Skoczowie. Granice 
Aglomeracji Skoczów poza Gmi-
ną Skoczów obejmują  również 
Gminę Brenna i Gminę Ustroń.

Informacja powyższa oznacza, 
że zwiększyła się liczba nierucho-
mości położonych poza granica-

mi Aglomeracji Skoczów w Gmi-
nie Brenna, których właściciele 
mogą ubiegać się o włączenie do 
„Programu poprawy gospodar-
ki wodno-ściekowej na terenach 
znajdujących się poza Aglomera-
cją Skoczów. Budowa przydomo-
wych biologicznych oczyszczalni 
ścieków na terenie Gminy Brenna”.

W ramach programu przewi-
dywane jest dofinansowanie do 
budowy przydomowych oczysz-
czalni ścieków w wysokości 80% 
kosztów związanych z zaku-

pem i montażem oczyszczalni.
Po zakończeniu I etapu Progra-

mu w roku bieżącym, w którym 
zostało wybudowanych trzynaście 
przydomowych oczyszczalni ście-
ków Gmina Brenna planuje dofi-
nansowanie w roku 2016 do 50 
sztuk oczyszczalni. Środki na ten cel 
pozyskane zostaną z Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Katowicach.

W związku z powyższym za-
praszamy osoby zainteresowane 
udziałem w programie do skła-
dania wniosków na rok 2016.

 Urząd Gminy
 Karina Siemek

Zmiany przepisów dotyczących 
zezwoleń na wycinkę drzew

W dniu 28.08.2015 r. weszły w 
życie zmiany w ustawie o ochronie 
przyrody. Wśród szeregu zmian ja-

kie wprowadzono do ważniejszych 
można zaliczyć przede wszystkim 
przepisy określające możliwość wy-

cinki drzew i krzewów bez potrzeby 
uzyskania zezwolenia. Dotychcza-
sowo bez pozwolenia można było 
usuwać drzewa, których wiek nie 
przekraczał 10 lat, co w codzien-
nym życiu sprawiało wiele trudno-
ści. Obecnie w myśl nowych przepi-
sów można usuwać drzewa, których 
obwód pnia na wysokości 5 cm nie 
przekracza:

a) 35 cm – w przypadku to-
poli, wierzb, kasztanowca zwyczaj-
nego, klony jesionolistnego, klonu 
srebrzystego, robinii akacjowej 
oraz platanu klonolistnego;

b) 25 cm – w przypadku pozo-
stałych gatunków drzew;

Wielkość obwodu eliminuje 
błędy oraz trudności związane z 
oszacowaniem wieku drzewa. Je-
żeli obwód pnia u podstawy drze-
wa przekracza dopuszczalne wy-
żej wymienione granice, należy 
złożyć wniosek o zezwolenie na 
wycinkę drzewa do wójta gminy. 
Wniosek jest dostępny na stronie 
internetowej gminy lub w urzędzie.
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Zimowe utrzymanie dróg gminnych
W bieżącym sezonie zimo-

wym 2015/2016 zadania zwią-
zane z zimowym utrzymaniem 
dróg gminnych na terenie gminy 
Brenna prowadzić będzie Firma 
DRO-MOST Marek Kunz z Brennej 
(wyłoniona w przetargu nieogra-
niczonym) oraz Zakład Budżetowy 
Gospodarki Komunalnej w Brennej.

Koordynatorem prac związa-
nych z zimowym utrzymaniem 
dróg z ramienia Gminy Brenna jest 
P. Waldemar Ornowski - tel. (33) 

8536222 lub 698675272 oraz z P. 
Marek Kunz z ramienia Wykonawcy. 

Zakres odśnieżania oraz stan-
dardy zimowego utrzymania dróg 
zostały utrzymane jak w latach po-
przednich.

 Urząd Gminy 
 Dariusz Jakubiec

W przypadku drzew owo-
cowych przepisy pozostają 
bez zmian i nie jest wymaga-
ne pozwolenie na ich usunięcie. 

Ważna zmiana objęła wycinkę 
krzewów, ponieważ od dnia wejścia 
w życie nowych przepisów nie jest 
już wymagane zezwolenie na wy-
cinkę krzewów rosnących  na tere-
nie pełniącym funkcje ozdobne np. 
ogródki przydomowe. Zezwolenie 
na usunięcie krzewów konieczne 
będzie w przypadku krzewów rosną-
cych w pasie drogowym drogi pu-
blicznej, na terenie nieruchomości 
wpisanej do rejestru zabytków oraz 

na terenach zieleni (zgodnie z de-
finicją zieleni określoną w ustawie).

Zmiany przepisów w ustawie o 
ochronie przyrody objęły również 
kwestie związane z dokonywa-
niem cięć w obrębie koron drzew. 
Dozwolone są prace w obrębie ko-
rony, powodujące usunięcie mak-
symalnie do 30 % korony, która 
rozwinęła się w całym okresie roz-
woju drzewa.  W sytuacjach, gdy 
usunięte gałęzie przekraczają 30 
% korony, właściciel odpowie za 
uszkodzenie drzewa. Natomiast 
jeżeli usunięte gałęzie przekracza-
ją 50 % korony właściciel pono-

si odpowiednio wymierzone kary 
pieniężne za zniszczenie drzewa.

W przypadku niejasności w za-
kresie pielęgnacji drzew lub wycin-
ki szczegółowych informacji udzieli  
biuro Ochrony Środowiska Urzę-
du Gminy w  Brennej, pokój 20A i 
B lub telefonicznie pod numerem 
tel. 338536222 wew. 230 lub 233.

 Urząd Gminy
 Karina Siemek

Mobilny Punkt Informacyjny w Brennej
Urząd Gminy w Brennej oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bielsku Białej zapraszają 

do skorzystania z Mobilnego Punktu Informacyjnego.

Mobilny Punkt dostępny będzie w dniu 9 listopada 2015 r., w godzinach 13:30 - 17:30 w siedzibie Urzędu 
Gminy Brenna (sala sesyjna).

Mobilne Punkty Informacyjne to dyżury pracowników Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich  
w wybranych miejscowościach regionu. Dyżury obejmują bezpłatne konsultacje na temat możliwości pozyskania 
dotacji z Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014 2020 w tym m.in. w zakresie:

  - pozyskiwania środków na rozpoczynanie własnej działalności;
  - pozyskiwania środków dla funkcjonujących przedsiębiorstw;
  - pozyskiwania środków na działania społeczne.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.
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Gmina Brenna świeci przykładem
Obecnie ustawowo wszyscy pie-

si poruszający się w terenie nieza-
budowanym, nieoświetlonym są 
zobowiązani do noszenia odbla-
sków. Przestrzeganie przepisów 
jest istotne, jednak ważniejsza jest 
świadomość zagrożenia. Widocz-
ność pieszego późnym wieczorem 
czy nocą jest bardzo ograniczona, 
nawet w terenie zabudowanym. 
Pamiętajmy, że nie tylko kierowcy, 
ale również sami możemy zadbać o 
nasze bezpieczeństwo na drogach, 
nosząc odblaski. Niewielka rzecz, 
założona na rękaw, przypięta do 
plecaka, torebki  naprawdę spra-
wia, że stajemy się dla kierowcy 
widoczni. W okresie jesienno-zimo-
wym, gdy wieczory są coraz dłuż-
sze, szybciej zapada zmrok częściej 
poruszamy się po ulicach w ciem-
nościach. W obszarach, gdzie nie 
ma oświetlenia odblaski są jeszcze 
ważniejsze.  Mieszkamy w pięknych 
miejscowościach, ale to nie miasto, 
nie wszędzie jest oświetlenie, nie 
wszędzie są chodniki. Nieraz po-
ruszamy się po wąskich, bocznych 
uliczkach, daleko od drogi głównej. 

Gmina Brenna postanowiła włą-
czyć się w propagowanie bezpie-
czeństwa w naszych wsiach, zakupi-
ła odblaski, które są rozprowadzane 

wśród mieszkańców. Początkowo 
otrzymali je uczestnicy letniego 
Pikniku Rodzinnego, odbywające-
go się w Parku Turystyki w Brennej, 
obecnie odblaski trafiły do parafii. 
W porozumieniu z księżmi chce-
my zadbać o bezpieczeństwo osób 
zmierzających do miejscowych 
kościołów. Nieraz podążają na po-
ranne lub wieczorne nabożeństwa 
w ciemnościach, wówczas ich wi-
doczność jest bardzo ograniczona. 
Wiedza na temat bezpieczeństwa 
na drogach ciągle jest forsowana 

w naszych szkołach, każde dziecko 
chodzące do szkoły czy przedszko-
la zdobywa wiedzę o bezpiecznym 
poruszaniu się na ulicach, a także 
otrzymuje odblaski. Mamy nadzie-
ję, że dzięki gminnej akcji „Gmina 
Brenna- świeci przykładem” rów-
nież wiedza, świadomość, a także 
odblaski trafią do starszej części na-
szej społeczności. 

  Dorota Greń
  

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Zarząd Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w 
Katowicach podjął decyzję o do-
finansowaniu zadania pn.: „Plan 
Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy 
Brenna”. Wartość opracowania do-
kumentacji wynosi 19.065,00 zł, 
z czego 15.252,00 zł dofinansuje 
WFOŚiGW w Katowicach w formie 
dotacji. Stworzenie Planu Gospo-
darki Niskoemisyjnej (PGN) pozwoli 
na opracowanie strategicznego dla 
Gminy Brenna dokumentu, które-

go wdrożenie zapewni efektywne 
zarządzanie działaniami związany-
mi z wykorzystywaniem energii, 
redukcją emisji gazów cieplarnia-
nych oraz ze zwiększeniem udziału 
energii z OZE w ogólnym zużyciu 
energii.  Założenia rozwojowe Gmi-
ny Brenna koncentrują się wokół 
potencjału lokalnego środowiska 
naturalnego. Zachowanie zasobów 
przyrodniczych jest warunkiem dla 
poprawy jakości życia mieszkań-
ców, a także kreowania atrakcyj-

ności osiedleńczej i turystycznej. 
Taki charakter gminy wskazuje, że 
odwiedzający ją oczekują możliwo-
ści wypoczynku w kontakcie z nie-
skażoną naturą Beskidów. Stąd w 
perspektywie wieloletniej, rozwój 
turystyki jest ściśle  skorelowany z 
zachowaniem wartości środowiska 
naturalnego.

PGN adresowany będzie dla całej 
lokalnej społeczności i gospodarki, 
włącznie z budownictwem miesz-
kaniowym, usługami i handlem, 
produkcją, transportem publicz-
nym i prywatnym, gospodarką od-
padami, zaopatrzeniem w ciepło, 
energię i paliwa. Podczas prac nad 
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jego przygotowaniem, przeprowa-
dzone zostanie badanie odbiorców 
energii na terenie gminy, w tym 
obiektów użyteczności publicz-
nej, budynków mieszkalnych, in-
frastruktury drogowej, oświetlenia 
ulicznego i przemysłowego na tere-

nie gminy. Dzięki wynikom badania 
możliwe będzie przygotowanie bi-
lansu emisji dwutlenku węgla i emi-
sji gazów cieplarnianych. Pozwoli 
to zaplanować Gminie odpowied-
nie działania służące ograniczeniu 
uciążliwej niskiej emisji, przejść na 

efektywne energetycznie zarządza-
nie, a w konsekwencji wspierać roz-
wój niskoemisyjnych źródeł energii 
i OZE, wykorzystanie technologii 
niskoemisyjnych, a także promować 
nowe wzorce konsumpcji.

Budowa trasy spacerowo – rowerowej 
w Brennej Centrum - Etap I 

Ścieżka spacerowo-rowerowa 
zlokalizowana jest na drodze tech-
nologicznej na wałach rzeki Brenni-
cy. I etap budowy obejmuje odcinek 
dł. 490 mb, szer. 2,5 mb z Brennej 
Centrum po przejazd w bród na rze-
ce Brennicy koło dawnego budynku 
GOK w Brennej. Wartość robót wy-
niosła 34,65 tys. zł. Roboty zrealizo-
wano w terminie od 29.09.2015 do 
07.10.2015 r.

   UG Brenna

Pożegnanie lata w Brennej
3 września 2015r. odbył się 

44 Rajd Młodzieżowy „Pożegna-
nie lata” na górze Grabowa (907 
m n.p.m.) w Gminie Brenna w Be-
skidzkie Śląskim. Celem rajdu było 
przybliżenie wartości krajoznaw-
czych Ziemi Cieszyńskiej, zdrowy 
wypoczynek, poprawienie własnej 
kondycji fizycznej, upamiętnienie 
105 lat działalności Oddziału PTTK 
w Cieszynie oraz popularyzacja pa-
sma górskiego Starego Gronia oraz 
pasma górskiego Kotarza (985 m 
n.p.m.) w gminie Brenna.

 Organizatorami Rajdu byli Urząd 
Miejski w Cieszynie, Starostwo Po-
wiatowe w Cieszynie oraz Oddział 
PTTK „Beskid Śląski” w Cieszynie. 

Do Chaty Grabowej przywę-
drowało ponad tysiąc dzieci i mło-
dzieży wraz z pedagogami ze szkół 
podstawowych, gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalnych z ziemi cie-
szyńskiej. 

Niektóre proponowane trasy na 

Grabową: Brenna Ośrodek Zdrowia 
– Malina - Stary Groń - Chata Gra-
bowa (szlak czarny, czas przejścia: 
3h), Brenna Centrum – dolina Hoł-
cyna – Chata Grabowa (Bajkowy 
Szlak Utopca - czerwony szlak spa-
cerowy, czarny szlak, czas przejścia: 
2h), Brenna Leśnica Leśniczówka – 
Stary Groń – Chata Grabowa (szlak 
zielony, szlak czarny, czas przejścia: 

1,30h), Brenna Leśnica Szkoła – 
Stary Groń – Chata Grabowa (szlak 
żółty, szlak czarny, czas przejścia: 
2h), Brenna Centrum – Stary Groń – 
Chata Grabowa (szlak zielony, szlak 
czarny, czas przejścia: 2,5h), Prze-
łęcz Salmopolska – Grabowa – Cha-
ta Grabowa (szlak czerwony, szlak 
czarny, czas przejścia: 0,40h).

Komandorem Rajdu był Piotr 
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Stebel, nad całością czuwał Jacek 
Tyczkowski prezes Oddziału PTTK 
„Beskid Śląski” w Cieszynie. Zor-
ganizowano konkurs wiedzy tury-
stycznej o Beskidzie Śląskim, histo-
rii ziemi cieszyńskiej, znajomości 
gwary cieszyńskiej, zasad ochrony 
przyrody, pasma górskiego Stare-
go Gronia oraz Kotarza. Najlepsi 
uczestnicy konkursu zostali uho-
norowani dyplomami, upominkami 
oraz złotymi pucharami. Organi-
zatorzy rajdu zapewnili wszystkim 
uczestnikom ciepłe posiłki oraz 
napoje. Pogoda sprzyjała, młodzież 
mogła wypocząć na polanach pięk-
nego, jesiennego krajobrazu, mogli 
podziwiać piękno Beskidów rozta-
czających się u stóp  krajobrazu zie-

mi breńskiej. Uczestnicy wycieczki 
górskiej zadowoleni i pełni wrażeń 
powrócili do swoich domów. 

Poprzez organizowanie takich 
rajdów górskich zachęca się mło-
dzież do poznawania piękna krajo-
brazu Śląska Cieszyńskiego, a także 
historii. Na trasie piechurów znala-
zło się wiele ciekawych obiektów, 
w tym schrony z II wojny światowej 
na Starym Groniu. Na tej górze pod 
koniec wojny wojska radzieckie do-
wodzone przez gen. Żukowa, nacie-
rając od strony wschodniej (Pszczy-
na, Bielsko, Szczyrk) miały ogromne 
trudności z przebiciem się przez 
bardzo silną linię oporu. 

Człowiekowi potrzebne jest 
piękno krajobrazu i dlatego też nic 

dziwnego, że ciągną w góry ludzie z 
różnych stron Polski. Ciągną latem 
i zimą. Szukają odpoczynki i takim 
miejscem jest Brenna i jej okolice. 
Pragną znaleźć siebie w obcowaniu 
z przyrodą. Pragną odzyskać siły 
w zdrowym wysiłku fizycznym, w 
marszu, podejściu i wspinaczce. „Ej 
łza się w oku kręci”. Góry upajają. 
Człowiek uzależniony od nich jest 
nie do wyleczenia. Można pokonać 
alkoholizm, narkomanię, słabość 
do leków, ale fascynacji górami nie 
można. 

Przewodnik turystyki górskiej
Oddział „Beskid Śląski” w Cieszynie

Bronisław Chrapek
Foto: Krzysztof Greń

 Święto pieczonego ziemniaka
W słoneczne sobotnie przedpo-

łudnie 3 października  rozpoczął się 
Piknik Rodzinny „Święto Pieczonego 
Ziemniaka” przy Szkole Podstawo-
wej nr 2 w Brennej. O godzinie 10.00 
Pani Dyrektor Beata Jaworek-Skałka 
serdecznie przywitała wszystkich 
uczestników imprezy. Plac szkolny 
wypełniał się gośćmi. Ku wielkiej ra-
dości wszystkich piknik zgromadził 
całe rodziny. Uczniowie spisali się 
na medal. Zaprosili swoich rodzi-
ców, rodzeństwo a także dziadków. 
Pojawili się również absolwenci na-
szej szkoły. Na wszystkich czekały 

liczne atrakcje. Pogoda dopisała, 
więc zabawy mogły się odbywać 
na świeżym powietrzu. Na scenie 
dzieci prezentowały swoje talen-
ty, a przed nią stali dumni rodzi-
ce podziwiający swoje pociechy, 
nierzadko ze łzami w oczach. Po 
występach scenicznych na uczest-
ników pikniku czekało wiele konku-
rencji i zabaw, takich jak: rzucanie 
do celu, odkopywanie ziemniaków, 
robienie ziemniaczanych ludzików, 
slalom z ziemniakami czy strzelanie 
z łuku. Bardzo wiele emocji i rado-
ści wywołały rozgrywki sportowe 

pomiędzy rodzicami a nauczyciela-
mi, którzy rozegrali mecz piłki siat-
kowej, a także między uczniami a 
rodzicami, którzy starli się w meczu 
piłki nożnej. Zabawom i konkursom 
towarzyszyła muzyka i tańce. Dla 
miłośników śpiewu zorganizowano 
karaoke, a dla tych bardziej ruchli-
wych i szalonych- zumbę, która po-
rwała nie tylko  najmłodszych. Du-
żym zainteresowaniem cieszyła się 
licytacja tortów oraz loteria „Kot w 
worku”. Przez cały czas trwania pik-
niku przepyszne ciasta – cudowne 
wypieki rodziców oraz gorące i zim-
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ne napoje serwowała kawiarenka. 
„Święto Pieczonego Ziemniaka” nie 
mogło się obejść bez smacznych 
placków ziemniaczanych. Oczywi-
ście można było skosztować też 
kiełbasek z grilla. Ogromną popu-
larnością cieszył się punkt malo-
wania twarzy. Panie miały pełne 
ręce roboty. Dzięki nim między 
dorosłymi biegały kotki, motylki i 
jeszcze inne kolorowe stworzonka. 
Dodatkowo, kto chciał uwiecznić 
swoją podobiznę, mógł to zrobić, 
bo na chętnych czekała „FotoBud-
ka”. W trakcie imprezy można było 

także zakupić oryginalne drobiazgi 
wykonane przez dzieci. Z całą pew-
nością można stwierdzić, że takie 
właśnie imprezy wzmacniają więzi 
rodzinne, integrują wszystkich bio-
rących w nich udział i mają bardzo 
pozytywny wpływ. Oczywiście to 
także promocja wizerunku naszej 
szkoły. Dlatego serdecznie dzięku-
jemy wszystkim tym, którzy zaan-
gażowali się w organizację pikniku 
oraz przybyłym gościom. Dzięku-
jemy Radzie Rodziców i wszystkim 
rodzicom, nauczycielom, dzieciom 
i innym pracownikom szkoły, któ-

rzy przygotowali imprezę, czuwali 
nad jej przebiegiem i brali w niej 
czynny udział. Dziękujemy także 
OPKiS w Brennej za wypożyczenie 
sprzętu nagłaśniającego. Patrząc 
na uśmiechnięte buzie dzieci, jak 
również dorosłych, możemy uznać 
„Święto Pieczonego Ziemniaka” za 
udane i już teraz, korzystając z oka-
zji, zaprosić wszystkich na kolejny 
piknik rodzinny w przyszłym  roku. 
Zapraszamy serdecznie!

                                                                                   
Marta Myczka, 

Barbara Brańczyk - Rucka
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Z obrad Rady Gminy
W dniu 15 października 2015 r. 

odbyła się VII sesja Rady Gminy. Na 
obrady zaproszono przedstawicieli 
grona pedagogicznego placówek 
oświatowych działających na tere-
nie naszej gminy. Wójt wraz z Prze-
wodniczącym Rady złożyli gościom 
gratulacje z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej. Wyróżnieni nauczycie-
le otrzymali z rąk Wójta dyplomy 
uznania za całoroczną pracę dydak-
tyczno – wychowawczą oraz oso-
biste zaangażowanie w działalność 
oświatową.

Ponadto na sesji radni rozpa-
trzyli, złożone przez organizacje i 
stowarzyszenia, propozycje kandy-
datów do Lauru Srebrnej Cieszy-
nianki w 2015 roku. Spośród trzech 
złożonych wniosków, radni jedno-
głośnie wybrali  kandydaturę Pani 

Elżbiety Hubczyk.
Na sesji podjęto następujące 

uchwały:
1) Nr VII/61/15 w sprawie sta-

wek w podatku od nieruchomości 
na 2016 rok

2) Nr VII/62/15 w sprawie zmian 
w uchwale budżetowej Gminy Bren-
na na 2015 rok

3) Nr VII/63/15 w sprawie zmian 
wieloletniej prognozy finansowej

4) Nr VII/64/15 w sprawie wy-
boru kandydata do wyróżnienia 
Laurem Srebrnej Cieszynianki w 
2015 roku 

Posiedzenia Komisji Rady Gminy 
poprzedzające sesję odbyły się w 
dniach:

28 września 2015 r. – Komisja 
Rewizyjna,

5 października 2015 r. – Ko-

misja Ładu i Porządku Publicznego 
oraz Komisja Rozwoju Gminy, Bu-
downictwa i Ochrony Środowiska,

7 października – Komisja Bu-
dżetowo – Gospodarczo – Finanso-
wo – Rolna,

8 października 2015 r. – Komi-
sja Oświaty, Kultury, Sportu, Ochro-
ny Zdrowia i Spraw Socjalnych. 

Ważniejsze sprawy poruszane na 
posiedzeniu Rady: potrzeba wyko-
nania odwodnienia na ulicy Polnej 
w Brennej, konieczność wykonania 
chodnika przy drodze powiatowej 
do Brennej Bukowej oraz utwardze-
nia pobocza przy ulicy Hołcyna. 

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

Barbara Greń – UG Brenna

Elżbieta Hubczyk laureatką Srebrnej Cieszynianki 

Tradycyjnie 11 listopada pod-
czas uroczystej Sesji Rad Gminy Zie-
mi Cieszyńskiej zostaną wręczone 
Srebrne Cieszynianki. Ceremonia 
wręczania statuetek przedstawia-
jących kwiat cieszynianki, według 

projektu cieszyńskiego plastyka 
Henryka Jasińskiego, została zapo-
czątkowana w 1997 roku z inicja-
tywy Związku Komunalnego Ziemi 
Cieszyńskiej. Zgodnie z regulami-
nem samorządy Ziemi Cieszyńskiej 

mają wyłaniać osoby, które w spo-
sób szczególny zasłużyły się dla 
lokalnej społeczności. Brenna, Cie-
szyn, Chybie, Dębowiec, Goleszów, 
Hażlach, Istebna, Jaworze, Skoczów, 
Strumień, Ustroń, Wisła, Zebrzydo-
wice oraz powiat cieszyński wybie-
rają laureatów Srebrnej Cieszynian-
ki. Stowarzyszenie Samorządowe 
Ziemi Cieszyńskiej dokonuje rów-
nież wyboru jednej osoby, która zo-
staje laureatem Honorowej Złotej 
Cieszynianki. 

Decyzją Rady Gminy Brenna 
tegorocznym laureatem Srebrnej 
Cieszynianki z Brennej jest Elżbieta 
Hubczyk. Przedsięwzięcia, zasługi 
Elżbiety Hubczyk dla Brennej, re-
gionalizmu i społeczeństwa długo 
można wyliczać. Elżbieta Hubczyk 
jest Radną Gminy Brenna, od dzie-
sięciu lat sprawuje funkcję prezesa 
Chóru Benedictus, członkiem Towa-
rzystwa Miłośników Brennej i Górek 
„Jodła”, wiceprezesem breńskiego 
ogniska, oddziału Górali Śląskich 
działającego w Związku Podha-
lan. przez wiele lat była również 
członkiem Rodzinnego Zespołu 
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Regionalnego „Kotarzanie”, moc-
no zaangażowana w jego rozwój i 
prowadzenie. Jej pasją jest hafciar-
stwo, szyje suknie cieszyńskie oraz 
stroje górali śląskich. To z jej ini-
cjatywy wszystkie członkinie chóru 
występują w pięknych cieszyńskich 
strojach, w większości wykonanych 
przez nią samą. W 2013 rok wystą-
piła w stroju regionalnym wraz z 

Wandą Ostafin i Bronisławą Strach 
w telewizyjnym programie rozryw-
kowym Must Be The Music, tworząc 
chórek Katarzynie Zarębie. Podczas 
XXII edycji Śląskiego Śpiewania w 
Chorzowie Chór Benedictus wraz 
z Elżbietą Hubczyk zajął II miejsce. 
Od wielu lat Pani Elżbieta Hubczyk 
jest współorganizatorką Balu Gó-
ralskiego w Brennej. Obecnie w 

ramach projektu „Rozwój turystyki 
kulturowej w oparciu o lokalnych 
twórców jako forma promocji za-
bytków kultury materialnej” realizo-
wanego przez Beskidzką 5  prowa-
dzi warsztaty „Haft i obróbka wełny” 
oraz „Haft na żywotku”

  Dorota Greń

Zalecki, wypominki…
,,Człowiek żyje tak długo, 

jak długo trwa pamięć o nim”.

W Kościele Ewangelicko-Augs-
burskim pierwszego i drugiego 
listopada nie ma modlitw za zmar-
łych, protestanci nie wierzą w 
czyściec, z reguły nie zapalają też 
zniczy na grobach. Pierwszego listo-
pada dla ewangelików to wyłącznie 
wspomnienie zmarłych. Bywa, że 
ozdabiają groby i zapalają świecz-
ki, ale są one symbolem wieczno-
ści i światłości. Dzień Wszystkich 
Świętych w Kościele Katolickim jest 
obchodzony bardziej uroczyście. 
Często zbiega się z Dniem Zadusz-
nym, ludzie już pierwszego odwie-
dzają groby, modlą się za zmarłych. 
W tym okresie myje się i stroi groby, 
zapala się znicze. Zwyczajowo daje 
się na tzw. „zalecki”, tj. rodzaj przy-
pomnienia o zmarłych. W Kościele 
Ewangelickim dzień pierwszego 
listopada nazywany jest Pamiątką 
Umarłych. Niezależnie od wyznania 
początek listopada to wyjątkowy 
czas, gdy szczególnie pamiętamy 
o tych, których już z nami nie ma.

W mijającym roku odeszło wie-
lu mieszkańców Brennej i Górek. 
Mniej lub bardziej wyróżniających 
się swoim życiorysem, dokonania-
mi czy pracą. Nieraz poprzez swoje 
ciche spokojne życie służyli swoim 
rodzinom i mieszkańcom. Pośród 
zmarłych osób, bardziej znanych 
dla naszej lokalnej społeczności, 
należy wymienić Annę Bugnon-
Rosset, córkę Zofii Kossak, Zofię 
Skrond oraz ks. Alfonsa Chmiela. 

27 lutego w wieku 86 lat zmarła 
Anna Bugnon – Rosset, córka Zofii 

Kossak i Zygmunta Szatkowkie-
go. Swoje dzieciństwo spędziła w 
Górkach Wielkich. Rodzinny dom 
opuściła w 1939, w związku z wy-
buchem II Wojny Światowej. Jako 
sanitariuszka była uczestniczką 
Powstania Warszawskiego. W 1945 
r. wyjechała z Polski, zamieszkała 
w Szwajcarii. W 1998 roku wraz z 
bratem Witoldem Szatkowskim za-
łożyła Fundację im. Zofii Kossak. 
Dzięki jej pracy i zaangażowaniu 
ocalało wiele rodzinnych pamią-
tek, które dziś można oglądać w 
góreckim Muzeum Zofii Kossak.

W marcu w wieku 81 lat zmar-
ła Zofia Skrond, malarka urodzona 
7 kwietnia 1934 roku w Zabrzegu. 
Absolwentka Państwowego Liceum 

Technik Plastycznych w Bielsku-Bia-
łej. Przez kilkadziesiąt lat mieszkała 
w Brennej. Pracowała w reklamie 
w Bielsku-Białej, biurze projektów 
w Gdańsku i Szkole Podstawowej 
nr 1 w Brennej. Brała udział w kilku 
wystawach indywidualnych i zbio-
rowych. Swoimi akwarelami i gra-
fikami ubogaciła album „Brenna- 
góralska wieś Beskidu Śląskiego”. 

Z kolei w kwietniu zmarł ks. 
Alfons Chmiel, urodzony 2 sierp-
nia 1933 r. w Osinach. Święcenia 
kapłańskie przyjął w 1956 r. w 
grudniu 1967 r. został mianowany 
wikariuszem adiutorem w para-
fii św. Jana Chrzciciela w Brennej.  
W styczniu 1968 r. mianowany zo-
stał administratorem, później pro-
boszczem parafii w Brennej. W 
czerwcu 1989 r. złożył rezygnację z 
urzędu proboszcza. Do końca życia 
mieszkał w Brennej. Jest autorem 
autobiograficznej książki „Czas pró-
by” oraz biografii ks. Juroszka pt. 
„Ksiądz Proboszcz Rudolf Juroszek”. 

Warto, chociaż raz w roku z oka-
zji Dnia Zausznego, wspomnieć 
bliskich, którzy odeszli, których już 
z nami nie ma. Jak pisał Leszek Ko-
łakowski „Wolno nam, gdy jest po-
wód, mówić o zmarłym źle, ale gdy 
się przyzwyczaimy wszyscy do tego, 
że ich materialne szczątki są jak ka-
mień przydrożny, bezosobowe, rze-
czowe, bez żadnego odniesienia do 
naszego życia duchowego, choćby 
czasem mogły się przydać, grozi 
nam, że również żyjących będziemy 
traktować jako przedmioty wymie-
nialne. I to byłby kres naszej kultury.”

  Dorota Greń
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Zakończenie sezonu w Bacówce
We wrześniu tego roku została 

otwarta przez Bogusławę i Stanisła-
wa Juchów „Bacówka na Buczu” w 
Górkach Wielkich. 18 października, 
przy dźwiękach szczyrkowskiej ka-
peli góralskiej „Kotlawa”, zakończo-
no pierwszy sezon letni funkcjono-
wania tego wyjątkowego miejsca w 
Górkach. Podczas spotkania obecny 
był Wójt Gminy Brenna Jerzy Pilch, 
Anna Fenby Taylor z Centrum Kul-
tury i Sztuki „Dwór Kossaków” oraz 
przedstawiciele Polskiego Towarzy-
stwa Turystyczno-Krajoznawczego. 

Miejsce, za zgodą PTTK, stało się 
kolejnym punktem na mapie naszej 
gminy, gdzie można zdobyć odzna-
kę turystyczną. 

Bacówka położona jest w uro-
kliwym miejscu, można do niej 
dotrzeć „Szlakiem Kamyka”, który 
bierze swój początek przy Muzeum 
Zofii Kossak-Szatkowskiej. Trasa 
atrakcyjna jest zarówno kulturowo, 
jak i przyrodniczo. Podczas space-
ru można zwiedzić zabytkowy Park 
Kossaków, park otaczający daw-
ną stanicę harcerską oraz zespół 

przyrodniczo-krajobrazowy „Góra 
Bucze”. Ścieżka ma 2 km długości 
i kończy się na północnym stoku 
góry Bucze (417 m n.p.m.), gdzie 
łączy się ze ścieżką przyrodniczo-
dydaktyczną „Góra Bucze”. Dzię-
ki Bacówce trasa zyskała kolejne 
atrakcyjne miejsce, tym razem kul-
tury regionalnej. 

 Dorota Greń 
 

Bajkowa Piwnica
W piątek 23 października odbył  

się spektakl w ramach wydarzenia 
„Bajkowa piwnica”. Najmłodsi na-
szej gminy spotkali się w Piwnicy 
Artystycznej,  wraz z krakowskimi 
aktorami grupy teatralnej Teatru i 
Profilaktyki "Maska". Podczas przed-
stawienia pt. „Rycerz i bestia” nasze 
dzieciaki uczyły się jak ważna jest 
ekologia oraz segregacja śmieci. 
Spektakl ten w przystępny i inte-
resujący dla widza sposób poru-
szał problem ochrony środowiska, 
utrzymania porządku oraz higieny 
osobistej. Elementy edukacyjne 
zostały ukryte  pod płaszczykiem 
interaktywnej zabawy, barwnych 
piosenek i wierszyków. Maluchy 
poprzez zabawę uczyły się o naszej 
pięknej planecie jak o nią dbać, 

aby jak najdłużej cieszyć się jej 
dobrodziejstwami. „Bajkowa Piw-
nica” jest znakomitą rozrywką dla 
całej rodziny. Aktorzy angażują w 
swoje przedstawienia zgromadzo-
ne na widowni pociechy, aby także 
aktywnie spędziły ten czas, są one 
prezentowane w sposób wywołu-
jący uśmiech oraz zainteresowanie 
na twarzach naszych dzieciaków. 
Zapraszamy na następny spektakl 
„Ostatnia książka świata”, który od-
będzie się 27 Listopada o godzinie 
16.30 w Piwnicy Artystycznej.

  Alicja Musioł 
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Zabytki gminy Brenna- cz. 5 
Kościół pw. Wszystkich Świętych w Górkach Wielkich

Ma przeszło 500, a być może 
nawet 750 lat, co sprawia, iż jest 
właściwie najstarszym zabytkiem 
gminy Brenna. Jest miejscem 
szczególnym, łączy bowiem pa-
mięć zarówno mieszkańców Bren-
nej, jak i Górek, tak katolików, 
jak i ewangelików. W gmachu tym 
przez setki lat stawiali oni przed 
ołtarzem jako ochrzczeni w wie-
rze, małżonkowie i zmarli, z nie-
go wyprowadzani byli bowiem na 
sąsiedni cmentarz, na którym do 
dziś spoczywają niemal wszyscy 
mieszkańcy wiosek znad Bren-
nicy, zmarli przed powołaniem 
nowych parafii katolickich i pro-
testanckich przed ok. 250 laty. 

Ze względu na niezwykłą histo-
rię i walory architektoniczne kościół 
parafialny pod wezwaniem Wszyst-
kich Świętych w Górkach Wielkich 
ustanowiono zabytkiem chronio-
nym prawem. Świątynia wraz z jej 
wyposażeniem wpisana została do 
rejestru zabytków województwa 
katowickiego w roku 1960 (numer 
wpisu A/146/60), a później również 
do rejestru województwa bielskie-
go 1978 (numer A/313/78). Kościół 
w Górkach Wielkich od samego po-
czątku nosił wezwanie wszystkich 
świętych, nawet wówczas, gdy na 
miejscu obecnego murowanego 
budynku stała drewniana kaplica.

Górecki kościół należy do naj-
starszych na Śląsku Cieszyńskim. 
W rejestrze świętopietrza parafia 
w Górkach została odnotowana już 
w XV wieku. Kościół zbudowano w 
stylu gotyckim, na miejscu wcze-
śniejszej kaplicy, prawdopodob-
nie z XIII w. Przebudowany został 
w 1662 roku, staraniem Góreckich, 
kiedy to przedłużono prezbiterium, 
dobudowano szerszą część nawy 
głównej wraz z kamienną wieżą. 
W 1703 utworzono przed kościo-
łem bramkę.  Natomiast staraniem 
Marklowskich kościół w 1779 r. 
został odnowiony. W czasie refor-

macji, która dotarła również na 
Śląsk Cieszyński kościół w 1584 r. 
przeszedł w ręce protestantów. Po 
ponownym przejęciu przez władzę 
katolicką w 1654 r. stał się filią pa-
rafii w Grodźcu.  Parafię powtór-
nie erygowano w 1870 r., wówczas 
proboszczem został ks. Walenty 
Szebesta. Po II wojnie światowej 

budynek gruntownie odnowiono. 
Kościół w stylu gotyckim, w wy-

niku przebudowań przekształcony. 
Zbudowany z cegły, otynkowany. 
Jest kościołem jednonawowym – 
nawa kwadratowa, wyższa i szer-
sza od wydłużonego półkoliście 
zamkniętego prezbiterium. W pre-
zbiterium znajduje się sklepienie 

Dzięki dobudowanej w 1662 roku wieży świątynia otrzymała –  
nowy charakterystyczny kształt.
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kolebkowe z lunetami i dekoracją 
o motywach roślinnych. Natomiast 
w zakrystii sklepienie krzyżowo-ko-
lebkowe, w kruchcie kolebkowe. Oł-
tarz główny, w którym znajduje się 
obraz przedstawiający rzesze świę-
tych przyjętych do królestwa boże-
go, ma charakter klasycystyczny. W 
prezbiterium nad wejściem do za-
krystii znajduje się piękny późnogo-
tycki kamienny portal z XVI wieku, 
z herbem Góreckich.  Polichromia 
autorstwa braci Morawców z 1980. 

Wnętrze zawiera sporo cennych 
zabytkowych elementów m.in.: am-
bona późnobarokowa z 2 połowy 
XVIII wieku, chrzcielnica puklowana, 
barokowa z 1 połowy XVIII wieku, 
trzy kropielnice kamienne, najstar-
sza z XVI wieku, barokowy krucyfiks 
z XVIII w., monstrancja barokowo-
klasycystyczna z postaciami Boga i 
aniołów, kielich z XVIII w. z herbem, 
krzyż przy kropielnicy z 1888 r.

Na zewnątrz znajduje się muro-
wana otynkowana brama z 1703 r., 
ze sklepieniem krzyżowo-kolebko-
wym, nakryta dachem namiotowym. 
W bramie znajdują się płyty nagrob-
ne fundatorów: Henryka Góreckie-
go, zmarłego w 1682 r., włodarza 
Górek oraz rodziny Marklowskich. 

W krypcie, w podziemiach ko-
ścioła umieszczone są trumny ze 
szczątkami fundatorów świątyni z 
rodziny Góreckich. Grobowiec Erd-
mana Marklowskiego znajduje się 
w obejściu kościoła. Na pobliskim 
cmentarzu parafialnym, na tzw. 
prochaskowskiej kępce, założonym 
w 1858 r.  znajdują się groby człon-
ków rodziny Kossaków: Zofii Kos-
sak, ojca Tadeusza, syna Juliusza 
Szczuckiego i męża Zygmunta Szat-
kowskiego; grób Walentego Krząsz-
cza – góreckiego pisarza, Francisz-
ka Żertki – ludowego gawędziarza. 
Górecka nekropolia jest wyjątkowa, 
spoczywają na niej ważne osoby 
dla lokalnej społeczności, gdzie 
jeszcze można spotkać sporo sta-
rych, pięknych nagrobków.  Jej war-
tość powinna być doceniana zarów-
no przez społeczność górecką, jak 
i breńską, bo to pierwsze miejsce 
pochówku naszych przodków, gdy 
jeszcze w Brennej nie było parafii. 

W latach 1913-1917 probosz-
czem góreckiej parafii był ks. Ema-
nuel Grim, literat, działacz spo-
łeczny i polityczny, z zamiłowania 
folklorysta. Po służbie w Górkach 
przejął parafię w Istebnej, stam-
tąd przeniesio-
ny do Skoczo-
wa, po dwóch 
latach wrócił do 
Istebnej, gdzie 
po śmierci zo-
stał pochowa-
ny na miejsco-
wym cmentarzu. 

Na poddaszu 
kościoła zado-
mowiły się nie-
toperze, dlatego 
budynek wraz z 
najbliższym oto-
czeniem został 
objęty ochro-
ną Natura 2000. 
Obszar stanowi 
jedno z najcie-
kawszych sta-

nowisk nietoperzy na Śląsku Cie-
szyńskim. Wśród mieszkańców 
jest nocek duży oraz podkowiec 
mały, łącznie około 270 osobników. 

 
 Dorota Greń
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Kącik poezji

CZYTAŁ WIATR KSIĘGĘ 

Czytał wiatr księgę

w deszczu łez gorzkich,

Wertował wśród stronic 

Czyjegoś życia.

Błąkał w ciemności tęsknoty i żalu,

unosił jęk gór-żegnaj Góralu.

Śledził los sierot,

opłakujących Ojca.

Towarzyszył ptakom,

zaglądającym w puste już okna.

Spoglądał na mapy 

z których znikły ślady granic

i głaskał paciorki 

skąd płynął jak rzeka różaniec.

    Beata Jamróz

WRóCIć dO RAJu

Czym że jesteś człowieku

Stworzony przez Boga

Czemu w stronę ciemności

Wiedzie twoja droga

Wszystko co przez Boga

Było tobie dane

Niszczysz i rujnujesz

Prawie doskonale

Wszystko co by mogło

Życie czynić lepszym

W twoich rękach staje

Złym i niebezpiecznym

Czyżbyś z diabłem podpisał

Pakt krwią spisany

Czy też jesteś w sobie

Tak bardzo zadufany

W rajskie łąki niedane

Nam będzie powrócić

Gdy złem skalane mamy

Nasze ludzkie dusze
    

   Ewa Chmielewska
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Szkoła w górkach podsumowała wyniki akcji  
„Zbieramy makulaturę, pomagamy dzieciom w Afryce” 

W tym roku wyniki zbiórki ma-
kulatury zaskoczyły chyba wszyst-
kich, zebrano bowiem aż 11 ton 720 
kilogramów tego surowca. To o 4 
tony więcej niż w roku ubiegłym. Ze 
sprzedaży uzyskano kwotę 

2 930 zł. Pieniądze te już zostały 
przekazane do misji w Kamerunie 
na zakup najpotrzebniejszych rze-
czy dla tamtejszych dzieci. W zbiór-
ce wzięła największa, w porównaniu 
z ubiegłymi latami, liczba uczniów 

szkoły podstawowej, gimnazjum, 
a także oddziału przedszkolnego. 
Każda klasa dołożyła swoją cegieł-
kę, aby pomóc potrzebującym. Bar-
dzo dziękujemy rodzicom, którzy 
wykazali duże zaangażowanie, po-
zyskując nowe źródła makulatury i 
pomagając w transporcie materiału 
do szkoły. 

Organizator akcji - Szkolne Koło 
LOP, w imieniu dzieci z Afryki dzię-
kuje również tym mieszkańcom 

gminy i okolic, których dzieci nie 
chodzą do naszej szkoły, ale po 
przeczytaniu artykułu w lokalnej 
prasie postanowili przyłączyć się 
do akcji i wspomóc ten szczytny cel. 

Pamiętajcie! Każdy kilogram ma-
kulatury jest ważny, każda złotówka 
cenna. Kolejna akcja już za rok!

Organizatorki akcji: 
Jolanta Waliczek i Beata Sajak

V Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia  
w ZSP w Górkach Wielkich

W piątek, 25 września, odbył się 
już po raz piąty Światowy Dzień 
Tabliczki Mnożenia. Z tej okazji w 
naszej szkole został zorganizowany 
konkurs pod hasłem „Młodsi pytają, 
czy starsi tabliczkę mnożenia znają”. 
Organizatorkami konkursu były pa-
nie Anna Kociomyk i Katarzyna Zo-
wada, nauczycielki matematyki w 
szkole podstawowej. W tym dniu po 
szkole „krążyły” trzy dwuosobowe 
patrole, w skład których wchodzili 
sami uczniowie. Ich zadaniem było 
odpytanie uczniów, rodziców oraz 
nauczycieli i pracowników szko-
ły z tabliczki mnożenia i dzielenia. 
Chętnych uczniów nie brakowało. 

Również pozostali uczestnicy nie 
wzbraniali się przed odpowiedzią, 
tym samym dając dobry przykład 
dla młodszych. Każdy uczestnik 
konkursu otrzymał drobny pre-
zent, zaś ten, który odpowiedział 
bezbłędnie, tytuł Mistrza Tablicz-
ki Mnożenia. W sumie w konkursie 
zostało odpytanych 133 uczniów 
SP, 10 rodziców oraz 11 nauczycieli. 
Tytuł otrzymało 80 uczniów oraz 10 
rodziców i 11 nauczycieli. Wszyst-
kim uczestnikom konkursu gratulu-
jemy i życzymy dalszych sukcesów.

Organizatorki: Anna Kociomyk  
i Katarzyna Zowada
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Z Brennej do Wiednia
W dniu 16 października br. czter-

dziestu uczniów Gimnazjum w 
Brennej udało się na jednodniową 
wycieczkę do Wiednia. Celem wy-
cieczki było praktyczne sprawdze-
nie przez uczniów znajomości języ-
ka angielskiego i niemieckiego oraz 
pokazanie uczniom bogactwa ar-
chitektury, kultury i historii Austrii 
i Wiednia. Praktyczny egzamin zna-
jomości, przede wszystkim, języka 
angielskiego wypadł dobrze, gdyż 
młodzież z powodzeniem sama so-
bie zamówiła posiłki w fast foodach. 

Wycieczka miała bogaty i cieka-
wy program. Po wczesnym wyjeź-
dzie z Brennej o godzinie czwartej, 
pięciu godzinach jazdy komforto-
wym autobusem, po drodze zmaga-
jąc się z językiem Haszka w czeskim 
Mc Donaldzie młodzież  dojechała 
do Wiednia.  W Wiedniu zwiedzanie 
uczniowie rozpoczęli od wizyty w 
letniej rezydencji Habsburgów – pa-
łacu i ogrodach Schoenbrunn, gdzie 
szczególne wrażenie wywarła na 
nich fontanna Neptuna i Glorietta. 

Następnie młodzież udała się 
do Muzeum Historii Naturalnej 
(Naturhistorisches Museum Wien), 
którego ekspozycja obejmuje cały 

przekrój świata przyrody ułożo-
ny zgodnie z systematyką  K. Lin-
neusza. Na uczniach ekspozycja 
wywarła ogromne wrażenie swo-
im rozmiarem, szczegółowością 
i bogactwem świata przyrody. Z 
muzeum uczniowie udali się na 
zwiedzanie Starego Miasta w Wied-
niu, rozpoczynając od Parlamen-
tu, Teatru Miejskiego, Volksgarten 
z pomnikiem cesarzowej Elżbiety 
zwanej Sisi i świątynią Tezeusza. 

Kolejno uczniowie przeszli pod 
zimową rezydencję cesarską w Ho-
fburgu, do kościoła Augustianów, 
gdzie znajdują się serca cesarzy 
Austrii. Przechodząc koło Albertiny 
(największy na świecie zbiór grafi-
ki), dotarli do kościoła Kapucynów, 
gdzie pochowani są cesarze i cesa-
rzowe Austrii, łącznie z cesarzem 
Franciszkiem Józefem. Uczniowie 
obejrzeli słynną wiedeńską Operę 
i kawiarnię Sachera, słynącą z wie-
deńskich tortów. Stamtąd poprzez 
główną arterię wiedeńskiej starów-
ki ulicę Kartnerstrasse,  młodzież 
dotarła do katedry św. Szczepana. 
Trasa zwiedzania wiodła pod dom 
W.A. Mozarta, zwany domem Figa-
ra, stamtąd do kościoła krzyżackie-

go, dalej ul. Graben, zwanej „salo-
nem Wiednia” ze słynnymi sklepami 
z zegarkami Patka i Swarovskiego. 
Dalej uczniowie udali się na Ju-
denplatz, z ciekawym pomnikiem 
poświęconym zamordowanym Ży-
dom wiedeńskim. Stamtąd poprzez 
teren byłego obozu legionistów 
rzymskich na Hohe Markt młodzież 
podążyła pod najstarszy w Wied-
niu kościół św. Ruprechta, następ-
nie wzdłuż malowniczej uliczki 
greckiej do cerkwi prawosławnej. 

Ostatnim punktem wizyty  
w Wiedniu był przejazd pod prze-
piękną kamieniczkę Hundertwasse-
ra. Młodzież pełna wrażeń wróciła 
do domu o północy. Uczniowie byli 
zauroczeni pięknem i bogactwem 
Wiednia, planując jego ponow-
ne odwiedziny. Warto nadmienić, 
iż koszt wycieczki do Wiednia dla 
ucznia wyniósł 97 zł  (komercyjne 
biuro podróży wycenia taką wy-
cieczkę od 160 do 180 zł od osoby).  
Wycieczkę zorganizował i oprowa-
dził społecznie po pięknej stolicy 
Austrii nauczyciel historii, pilot wy-
cieczek, przewodnik Piotr Skałka.

       Oprac. Piotr Skałka
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Radości codzienności

Strona internetowa biblioteki

Radości codzienności, to temat 
kolejnego spotkania dla seniorów,  
i nie tylko, w ramach projektu Fun-
dacji Orange „Akcja e-motywacja”. 
Zapraszamy 5 listopada (czwartek) 
na godz. 11.00 do biblioteki w Bren-
nej, aby wspólnie uczestniczyć w 
webinarium z psychologiem i skocz-
kiem spadochronowym Tomaszem 
Kozłowskim oraz Heleną Norowicz 
aktorką teatralną i filmową, która w 
wieku 80 lat została modelką.

Z naszymi gośćmi połączymy 
się przez Internet, przy kawie wy-
słuchamy inspirującej rozmowy o 
drobnych przyjemnościach, któ-
rych doświadczyć możemy na swo-
jej drodze każdego dnia.

Akcja e-motywacja to cykl spo-
tkań, zobaczymy się jeszcze 19 li-
stopada i 3 grudnia.

Zapraszamy serdecznie, dołącz 
do bibliotecznej akcji.

 
  Biblioteka

Od 2012 r. biblioteka w Bren-
nej i filia w Górkach Małych posia-
da stronę internetową. Nasz ad-
res: www.biblioteka.brenna.org.pl

Na stronie głównej wyświe-
tlane są aktualności, czyli to, co 
obecnie dzieje się w bibliotekach. 
Jeśli chcemy zobaczyć wcześniej-

sze wiadomości, znajdziemy je na 
dole strony – wszystkie aktualności.

Na stronie głównej pojawia 
się również logo instytucji, z któ-
rymi współpracujemy. Tutaj też 
pokazują się nowości bibliotecz-
ne, wystarczy kliknąć na daną 
okładkę i zostaniemy przekiero-

wani do katalogu książkowego.
Katalog książek dzieli się na ka-

talog biblioteki w Brennej i Gór-
kach. Nowością jest katalog książ-
ki mówionej, czyli audiobooków. 

Katalog można przeglądać 
według nowości, a więc ostat-
nio wprowadzonych pozycji, 

www.biblioteka.brenna.org.pl
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można szukać książki według se-
rii, autora (osoby), tytułu, tema-
tu i fragmentu z tytułu książki. 

W opisie widać, czy dana po-
zycja jest w tej chwili dostęp-
na, kiedy będzie zwrócona, jest 
też możliwość jej rezerwacji.

Aby zarezerwować książ-
kę, należy się zalogować w za-
kładce Twoje konto, wpisując nr 
z zielonej karty czytelnika (bez 
początkowych zer) oraz PIN.

Na swoim koncie widzimy pozy-
cje obecnie wypożyczone, może-
my kontrolować termin ich zwro-
tu. Jeśli nie minął termin oddania 
książki i dana pozycja nie jest za-
rezerwowana przez innego czytel-
nika, możemy ją prolongować o 

14 dni (telefonicznie lub osobiście 
w bibliotece można przedłużyć 
książkę o 1 miesiąc). Tutaj można 
również zobaczyć historię wypoży-
czeń. Podając swój e-mail czytelnik 
będzie otrzymywał maile z infor-
macją o zarezerwowanej pozycji.

Jeżeli jesteśmy już zalogowani 
i chcemy zarezerwować konkret-
ną książkę, wracamy do katalogu 
książek, szukamy pozycji, która 
nas interesuje i rezerwujemy ją.

W zakładce „O bibliotece” prze-
czytamy o historii obu bibliotek. Ga-
leria przedstawia zdjęcia z różnych 
imprez odbywających się w na-
szych placówkach. Godziny otwar-
cia, dane adresowe znajdziemy w 
zakładce „Kontakt”. Za pomocą for-

mularza można wysłać zapytanie do 
nas, zaproponować książkę, którą 
czytelnik chciałby znaleźć na półce.

Dla przypomnienia, karty czy-
telnika aktywne są w bibliote-
ce w Brennej i w filii w Górkach 
Małych, niezależnie od tego, w 
której placówce zapisaliśmy się.

Strona biblioteki jest do-
stosowana do potrzeb osób 
niepełnosprawnych (słabo-
widzących, niedowidzących).

Zachęcamy bardzo serdecz-
nie do odwiedzania naszej strony, 
przeglądania katalogu bibliotecz-
nego i korzystania z naszej oferty.

  Biblioteka

Zapomniani bohaterowie: Paweł Jaworski
Co roku 11 listopada bierzemy 

udział w obchodach przygotowa-
nych z okazji Dnia Niepodległo-
ści, składając kwiaty w miejscach 
pamięci, chcąc uczcić bohaterów, 
którzy zapisali się w walce o prze-
trwanie polskiego państwa i na-
rodu. Nie zawsze zdajemy sobie 
wówczas sprawę, jak wiele za-
wdzięczamy w tej kwestii naszym 
rodakom ze Śląska Cieszyńskie-
go. Czy pamiętamy dziś o boha-
terach – mieszkańcach Brennej  
i Górek, którzy w 1914 roku, 
wraz z Legionami Józefa Piłsud-
skiego, ruszyli do walki o nie-
podległą Polskę? Czy choć jeden 
znicz zapłonął w tym roku w in-
tencji chłopców, którzy podob-
nie, jak pochodzący z Brennej 
góral – Paweł Jaworski,  położyli 
swe życie na ołtarzu Ojczyzny? 

Choć dziś wiele z tych postaci 
– podobnie jak Jaworskiego, okry-
wa mgła zapomnienia, z pewnością 
należy im się nasza pamięć. Je-
steśmy im nią winni, gdyż z myślą 
o nas poświęcili oni wszystko, co 
posiadali. Wielu z nich, podobnie 
jak naszemu rodakowi – Pawłowi 
Jaworskiemu, nie było dane cieszyć 
się ziemskimi dobrami, medalami, 
czy chwałą. Młody bryniok zginął, 

jako chłopiec ledwo 20-letni, dzie-
ląc los wielu swych rówieśników, 
ufających, iż dzięki ich poświęce-
niu wskrzeszona zostanie Niepod-
legła Polska. Było to dokładnie 
przed stu laty – 5 XI 1915 roku. 

Jaworski był jednym z tysięcy 
Polaków, którzy w 1914 roku wstą-
pili do Legionów Polskich, walczą-
cych u boku Austro-Węgier przeciw 
Rosji, by zrzucić kajdany zaborów, 
jednocześnie zaś – jednym z ok. 600 
cieszyńskich ochotników, którzy 
poszli do walki o Polskę, by zadoku-
mentować, iż Śląsk i Ślązacy, mimo 
przeszło sześciu wieków spędzo-
nych poza granicami Rzeczypospo-
litej jest on i będzie polski. Wielu  
z nich, podobnie jak Jaworski, za swą 
odwagę zapłaciło najwyższą cenę. 

Paweł Jaworski 5 XI 1915 roku 
poległ pod Berezyną, na dalekim 
Wołyniu (przy obecnej granicy 
Ukraińsko-Białoruskiej), gdzie jego 
ciało legło w grobie, z dala od stron 
rodzinnych, ukochanej Brennej  
i ziemi Cieszyńskiej. Nigdy nie zo-
baczył on już lasów i łąk Wielkiego 
Cisowego i Błatniej, u stóp których 
dorastał, ani drogiej rodziny – ojca  
i przeszło dziesięciorga rodzeń-
stwa, które pozostawił w Brennej. 

O legioniście Pawle wiemy do-
tychczas bardzo niewiele. Urodził 

się on 28 VII 1894 w rodzinie góral-
skiej Jaworskich, zagrodników czy 
też chałupników, żyjących na go-
spodarstwie nr 63, znajdującym się 
u wylotu doliny Jatnego (niedaleko 
późniejszego folusza Urbasiów). 
Rodzina ta nie była zamożna, choć 
posiadała nieco gruntów odziedzi-
czonych po Holeksach, z których 
wywodziła się matka Pawła – Ma-
ria. Ojciec Jan Jerzy pochodzący się  
z komorniczego, a więc niezamoż-
nego rodu Jaworskich (spod nume-
ru 25), po wczesnej śmierci pierw-
szej żony, która osierociła Pawła  
i jego rodzeństwo (łącznie 6 dzieci,  
z których jedynie część dożyła do-
rosłości), ponownie się ożenił – 
jego żoną została w 1901 roku Zu-
zanna Bojda. O rodzinie Jaworskich 
nie wiemy wiele więcej, ponadto, iż 
po śmierci sędziwego ojca gospo-
darstwo to przeszło w posiadanie 
Julianny, urodzonej w 1917 roku, 
a więc dwa lata po śmierci swego 
przyrodniego brata-legionisty i jej 
męża Józefa Macury. Potomkowie 
tej rodziny żyją do dziś w Brennej. 

Otwarte pozostaje także pyta-
nie, jakie były życiowe losy mło-
dego Pawła Jaworskiego? Co zde-
cydowało, iż zaciągnął się on do 
Legionów Polskich? Jak bowiem 
wiemy, Księstwo Cieszyńskie, jego 
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kraj rodzinny od ponad 600 lat nie 
należał do Polski, stąd też zdecydo-
wana większość jego mieszkańców 
wcale nie uważała się wówczas za 
Polaków, a tym bardziej nie byłaby 
gotowa ryzykować życia za Polskę  
i polskość. Co więcej górska Bren-
na uchodziła wówczas za jedną  
z najbardziej zacofanych wiosek 
pod względem oświaty, świadomo-
ści społecznej i narodowej na całym 
Śląsku Cieszyńskim, na co wpływ 
miało jej położenie i panująca w niej 
bieda. Pytanie o motywy postępo-
wania Pawła Jaworskiego, póki co 
pozostać musi tajemnicą, możemy 
jedynie podejrzewać, iż na poglą-
dy polityczne i pogłębioną świado-

mość narodową mogli mieć wpływ 
tutejsi księża i nauczyciele, którzy 
podejmowali, tytaniczną pracę nad 
podniesieniem stanu umysłowego 
i duchowego miejscowej ludności. 

Na postawę młodego bren-
niaka wpływ mogli mieć również 
jego rówieśnicy. Przypomnijmy, iż 
do Legionów zaciągnął się kwiat 
młodzieży cieszyńskiej, uczniowie 
gimnazjów polskich w Cieszynie 
i Orłowej, studenci seminarium 
nauczycielskiego w Bobrku pod 
Cieszynem oraz sami nauczycie-
le, bądź ich synowie. Dołączali do 
nich młodzi górnicy, hutnicy, ale 
też synowie chłopscy. Z Brennej 
do Legionu wstąpili synowie tu-

tejszych nauczycieli, rówieśnicy 
Jaworskiego: student seminarium 
nauczycielskiego Edward Foks oraz 
student prawa Stanisław Świba,  
z sąsiednich Górek Wielkich ochot-
nikiem był student prawa UJ – Fran-
ciszek Duda. O ile jednak wszyscy 
oni wrócili z wojny cało, to Paweł 
Jaworski tyle szczęścia nie miał.

Tajemnicą pozostają okolicz-
ności śmierci młodego brennia-
ka. Jako datę i miejsce śmierci 
wpisano: 5 XI 1915, Berezana, zaś 
jako przynależność wojskową: 3. 
pułk piechoty Legionów Polskich,  
5 kompania, sztab. Dane te mogą 
być różnie interpretowane. Przy-
puszczalnie Paweł Jaworski, został 
włączony do 5. kompanii jako sa-
nitariusz (walczącej wspólnie z I. 
Brygadą Piłsudskiego) i większość 
wojny walczył z dala od swych ro-
daków z cieszyńskiego służących 
w większości pod generałem Halle-
rem w tzw. Żelaznej, czy tez Karpac-
kiej II Brygadzie Legionów Polskich.

Możliwe, iż ze znajomymi  
z Cieszyna Jaworski spotkał się tuż 
przed śmiercią. Termin śmierci Ja-
worskiego - 5 XI 1915 roku pokry-
wa się idealnie z datą śmierci Jana 
Łyska z Jaworzynki i wielu innych 
Ślązaków, którzy polegli na Wo-
łyniu w strasznej bitwie pod Ko-
stiuchnówką. Niewykluczone, iż 15 
kilometrów dalej – w miejscowości 
Berezyna, po drugiej stronie gęste-
go lasu, pokrywającego obsadzone 
przez rosyjską piechotę wzgórza 
zginął tego dnia Paweł Jaworski. 

Nie mając danych o ostatnich 
chwilach młodego brenniaka, wsłu-
chajmy się chociaż w opis ostat-
nich chwil cieszyńskich chłop-
ców, szturmujących tzw. Ceglane 
wzgórze, które przesiąknięte pol-
ską krwią niemieccy oficerowie 
nazwali następnie Polską Górą.  

„Całą noc obrócono na przygo-
towanie do ataku. Z trudem uzyska-
no łączność ze skrzydłami, wyrów-
nano odpowiednio linię, dzięki zaś 
dostaniu jeńca zorientowano się 
dokładniej w ogólnem położeniu. 
Przewaga po stronie Moskali była 
stanowcza zarówno w ludziach jak  

Z Brennej i Górek w 1914 roku do Legionów Polskich wstąpiło czterech 
ochotników. Jeden z nich Paweł Jaworski, nigdy nie wrócił do domu, ginąc 
na dalekim Wołyniu. Miejscem, gdzie możemy oddać mu hołd jest pomnik 
w Parku Sikory w Czeskim Cieszynie, skąd miejscowa młodzież ruszyła na 
front. Pomnik ten wykonany jest z brenneńskiego piaskowca, wybranego 
dwa kilometry od rodzinnego domu Jaworskich. Fot. Czesław Kraina.
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XXII Pielgrzymka Duszpasterstwa Trzeźwości 
do Kalwarii Zebrzydowskiej 

Tradycyjnie w trzecią sobotę 
października, tj. 17.10.2015, odby-
ła się Pielgrzymka Duszpasterstwa 
Trzeźwości do Kalwarii Zebrzydow-
skiej w intencji o trzeźwość naro-

du. Było to już XXII spotkanie tej 
wyjątkowej grupy na kalwaryjskim 
wzgórzu, w którym  uczestniczyły 
również osoby związane z ruchem 
trzeźwościowym naszej Gminy. 

Punktualnie o godz. 10.00 piel-
grzymi z całej Polski, których ser-
decznie powitał O. Antoni Kluska  
(wikary klasztoru), rozpoczęli prze-
marsz od stacji „U Piłata” do umiej-
scowionych na kilku hektarach 
klasztornego wzgórza stacji Męki 

Pańskiej, a o godz. 13.00 uczestni-
czyli w uroczystej Mszy św., której 
przewodniczył Ks. Bp. Jan Szkodoń. 
O godz. 15.00 odbyło się specjalne 
nabożeństwo różańcowe, po któ-
rym wspólnota AA spotkała się na 
otwartym mitingu w auli Wyższego 
Seminarium Duchownego OO. Ber-
nardynów.

   Krystian Fest

i karabinach maszynowych i ar-
tylerii. (…) Do głównego ataku 
przeznacza swój batalion, góral-
ską kompanię 1-szą (por. Sierant) 
i śląską drugą (por. Łysek) i C. K. 
M. (por. Lewicki). Na lewo były 
dwie komp. 95 pułku piechoty. 

(….) Moralne warunki dla ataku 
były najgorsze. Zziębnięci, zmę-
czeni i głodni po dżdżystej listo-
padowej nocy spędzonej wśród 
bagien i wilgotnych piachów, mieli 
żołnierze nasi iść do ataku na prze-
ważające siły, to też nastrój był po-
ważny i pełen napięcia (...) jednak 
górę brała surowa świadomość, 
że nie tylko tu o ten ważny klucz 
pozycji nieprzyjacielskich idzie. 

(…)  Ruszyły poszczególne pluto-
ny mężnie naprzód, z zajmowanego 
pagórka zeszli w ko¬tlinkę i szybko 
poczęli wchodzić na stoki Cegiel-
nianego Wzgórza. (…) Na moment 
nasi przypadli do ziemi. Za chwi-

lę jednak por. Łysek bezpośrednio 
prowadzący atak podrywa swoich 
Ślązaków. Idący z kraju 3-ci pluton 
zrywa się pierwszy. (…) W tej chwili 
odezwa się terkot karabinu maszy-
nowego, przeraźliwy grad kul kośbą 
śmiertelną przeleciał wzdłuż szere-
gów. Pięciokrotnie przeszyty kula-
mi pada podch. Lejczak, wraz z nim 
pluton cały jak rażony piorunem 
runął na ziemię. Jeden tylko żoł-
nierz ocalał. Pod morderczy ogień 
karabinu maszynowego dostają się 
inne plutony, głównie t i 2 kompani 
3-go pułku a także z 2-ej i 4-ej 2-go 
pułku. W kilka minut z górą 100 
rannych i zabitych zaścieliło pole. 

Zaraz z początku pada por. Ły-
sek, syn Śląska, zanim długi szereg 
żołnierzy więc: Kuźniar, Szymań-
ski, Bartłomiej Murmyłło (umarł  
z ran), Semeniuk, Sitnik, Malinow-
ski, St. Boczara, Miecz. Nowak, Jan 
Kukiełka, ciężko ranny sierż. Józef 

Miczeń. Wszystko przeważnie Ślą-
zacy i górale. Pozostali naprędce 
licho się okopawszy, musieli przez 
dzień cały wytrwać bezpośrednio 
w bliskości nieprzyjaciela. Cięż-
kie to były chwile. Świszcząca zło-
wrogo śmierć, hulała po odkrytem 
polu, lada wychylenie głowy po-
ciągało za sobą ofiary. A jednak 
w ten huragan pocisków szli od-
ważnie żołnierze pełniący służbę 
łączności, tacy jak Siciński, Dolarz, 
Szarowicz i inni. Przykładem boha-
terstwa świecili żołnierzom kome-
n¬dant grupy i wszyscy oficerowie”. 

Tego dnia, być może  
i w tym ataku poległ syn brenneń-
skiej ziemi, Ślązak i góral jednocze-
śnie – Paweł Jaworski.

 Wojciech Grajewski
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Uzależnienie, przecież nie ja 

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
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Amatorska Liga Futsalu – 9. odsłona
Już 4 kolejki IX edycji rozgrywek 

Amatorskiej Ligi Futsalu o Puchar 
Rady Gminy Brenna pokazały, że 
Dolina Leśnicy jest na dobrej dro-
dze do obrony wywalczonego w po-
przedniej edycji tytułu. W obecnym 
sezonie praktycznie wszystkie ze-
społy obniżyły loty i jak na razie na 
horyzoncie nie widać drużyny, która 
mogłaby realnie zagrozić Mistrzo-
wi, wzmocnionemu przed sezonem 
kilkoma świetnymi zawodnikami, 
w osiągnięciu celu – obrony tytułu. 
Reszta ekip skupi się raczej na wal-
ce o drugie miejsce i ta rywalizacja 

może być w obecnym sezonie bar-
dziej pasjonująca niż sama walka 
o najwyższy cel. Nieprzewidywal-
ność sportu może jednak powyższy 
scenariusz zburzyć i zupełnie od-
wrócić losy rywalizacji, co już nie-
jednokrotnie się zdarzało, a czego 
i tym razem wykluczyć nie można.

W klasyfikacji strzelców jak na ra-
zie przewodzi Mateusz Kluz. Zawod-
nik Alco-Składu 9-krotnie wpisywał 
się na listę strzelców i z pewnością 
będzie, jak co roku zresztą, silnym 
punktem swojej drużyny, która bez 
wątpienia ma bardzo duże szan-

se na zajęcie wysokiego miejsca 
w tegorocznych rozgrywkach. Za 
plecami napastnika Alco znajduje 
się snajper Doliny Leśnicy – Dawid 
Chraścina, który z 2 bramkami stra-
ty znajduje się na 2 pozycji w ze-
stawieniu na najlepszego strzelca. 
Pozostali zawodnicy jak na razie nie 
wykazują potencjału strzeleckiego i 
nie kwapią się, by zagrozić liderują-
cym w zestawieniu przedstawicie-
lom Doliny Leśnicy i Alco-Składu.

 Krzysztof Gawlas
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Ultramaratończycy w Brennej!
Nie da się ukryć, że kalendarz 

biegowy w Polsce jest coraz bardziej 
bogaty w imprezy różnej rangi. Spo-
łeczność biegowa dojrzewa, a wielu 
biegaczy z dłuższym stażem ma już 
przynajmniej po kilka startów w 
biegach ulicznych na klasycznych 
dystansach 10 km, półmaratonu 
czy maratonu i poszukuje nowych 
wrażeń i wyzwań. Coraz większą 
popularnością cieszą się biegi na 
dystansach ultra, wiodące szlaka-
mi górskimi czy leśnymi ścieżkami. 

Beskidy Ultra Trail to z całą pew-
nością impreza, która idealnie wpi-
suje się w kalendarz startów każ-

dego ultrasa. W „menu” rywalizacji 
znajdują się dystanse zarówno dla 
ultra debiutantów, jak i ultra pro-
fesorów, rywalizacja bowiem toczy 
się na dystansach 60 km, 90 km, 120 
km i uwaga 240 km. Organizatorzy 
tegorocznej edycji biegu nie mogli 
narzekać na brak zainteresowania. 
BUT z roku na rok staje się coraz bar-
dziej rozpoznawalną marką w śro-
dowisku biegów ultra, co jest tylko 
potwierdzeniem tego, że ludzie po-
trzebują adrenaliny, lubią przekra-
czać własne granice i rywalizować.

Przystankiem dla biegaczy 
w czasie tegorocznej rywaliza-

cji była między innymi Brenna. 
gdzie ultrasi mogli nabrać sił i od-
począć przed dalszą walką z dy-
stansem i własnymi słabościami. 

Pod sceną Amfiteatru mel-
dowali się kolejni zawodni-
cy, chętnie korzystając z punk-
tu odżywczego. Malownicza 
miejscowość z pewnością była jed-
nym z wielu ciekawych punktów 
ich długiego, pasjonującego biegu.

 Krzysztof Gawlas
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Zajęcia Piłkarskie „Żaki”

Turnieje Judo - wyniki 
Miejsca zawodniczek i zawodników 
naszej gminy startujących w Turnie-
jach JUDO. 

XIX Międzynarodowy Turniej Judo 
W Zakopanem - 17.10.2015 r.

1. Weronika Wieczorek - kategoria 
waga 50 kg - miejsce I

Turniej Dzieci w Judo  
O Puchar Burmistrza Miasta  

Rydułtowy - 24.10.2015 r.

1. Radosław Hołomek - kategoria 
wagowa 26 kg - miejsce II

Z dniem 15 października2015r. na-
stąpiła zmiana godziny i miejsca 
odbywających się na terenie Bren-
nej treningów „Orlikowych Żaków” 
dla dzieci z rocznika 2005/2006 
oraz gościnnie innych roczników 

2. Laura Moskała - kategoria wago-
wa 30 kg  - miejsce IV
3. Maksymilian Styczeń - kategoria 
wagowa 34 kg - miejsce III
4. Filip Wantulok - kategoria wago-
wa 40 kg - miejsce III
5. Nikolas  Mokrysz - kategoria wa-
gowa 42 kg - miejsce III
6. Mateusz Madzia - kategoria wa-
gowa 43 kg - miejsce I

 Tureniej Dzieci w Judo Dzieci 
W Jastrzębiu Zdroju - 25.10.2015 r.

1. Radosław Hołomek - kategoria 
wagowa 26 kg - miejsce III

2. Laura Moskała - kategoria wago-
wa 28 kg - miejsce III
3. Maksymilian Styczeń - kategoria 
wagowa 31 kg - miejsce III
4. Kamila Mokrysz - kategoria wa-
gowa 39 kg - miejsce III
5. Filip Wantulok - kategoria wago-
wa 41 kg - miejsce I
6. Nikolas Mokrysz - kategoria wa-
gowa 42 kg  - miejsce III 
7. Mateusz Madzia - kategoria wa-
gowa 43 kg - miejsce I

  opr. Krystian Fest

dzieci. Przez okres jesienno-zimo-
wy zajęcia te będą odbywały się w 
Szkole Podstawowej nr 2 w Brennej 
na ulicy Bukowej 45. Zajęcia odby-
wają się na Sali gimnastycznej o 
godzinie 15:00 we wtorki i czwart-

ki. Obowiązkowe jest odpowiednie 
obuwie, czyste buty z jasną pode-
szwą. Zapraszamy wszystkie chętne 
dzieci.

 Arkadiusz Tarasewicz
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Miesięcznik „Wieści znad Brennicy” można nabyć w  Informacji Turystycznej (ul. Wyzwolenia 77, Brenna, a  także 
w: Delikatesach Centrum (Górki), sklepie z nasionami p. K. Holeksy (Górki), Kiosku „Trafika” (Górki), Sklepie GS na Buczu (Górki), 
Sklepie GS w  Szpotawicach (Górki), Sklepie „Lewiatan” (Brenna Skrzyżowanie), Sklepie GS Brenna Skrzyżowanie, 
W  Delikatesach p. Bocka (Brenna Spalona), Sklepie GS Brenna Pinkas, Sklepie GS Brenna Leśnica, Sklepie p. Dadok 
(Brenna Leśnica), FH Renata Łysek (Brenna Leśnica), Kiosku z  prasą – p. J. Ćwierzyk, (Brenna Centrum) „Toto Lotku” –  
p. J. Madzi, (Brenna Centrum) Kiosku p. Cz. Grenia (Brenna Bukowa), Sklepie „Kaprys” ul. Jawornik (Brenna), Delikatesach 
Centrum (Brenna Lachy), Stacja paliw (Górki Wielkie), Delikatesy Centrum Sojka, Gminnej Bibliotece Publicznej (Urząd Gminy, 
II p.). Sklepy, kioski, pensjonaty itp. lokale, chcące również kolportować „Wieści”, proszone są o kontakt z redakcją.
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Redakcja: Dorota Greń, Katarzyna Macura, Aneta Mędrek, Alicja Musioł, Łukasz Muschiol, Krzysztof Gawlas, 
i Arkadiusz Tarasewicz.
Stali Współpracownicy: Wojtek Grajewski, UG Brenna i Gminna Biblioteka Publiczna. 
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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Korekta: Dorota Greń, Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów i opracowań nadesłanych tekstów.
Skład: Łukasz Muschiol 
Druk: Eurodruk, ul. Daszyńskiego 64, 43-450 Ustroń, tel. 33 854 26 02

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ważne i przydatne numery telefonów

Wieści znad Brennicy
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