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Infrastruktura sportowa Gminy Brenna

Łączy narody, podnosi świadomość zdrowego stylu życia, uczy i wychowuje… SPORT, czyli temat przewodni folderu objawia
się świadomą i dobrowolną działalnością człowieka podejmowaną w celu zaspokojenia potrzeb zabawy, współzawodnictwa, przekraczania własnych barier czy wreszcie doskonalenia cech fizycznych i umysłowych. Skierowany do amatorów i zawodowców, objawia się
poprzez ćwiczenia i gry uprawiane według określonych zasad. Ważnym aspektem sportu jest odpowiednia infrastruktura sportowa,
która może być niejednokrotnie impulsem do cyklicznego uprawiania sportu bądź rozpoczęcia przygody z nim.
Jednym z ważnych aspektów zapoczątkowanej w 2015 roku współpracy gminy Brenna z Gminą Bystrzyca są działania zmierzające w stronę rozwoju sportu, poprzez rozbudowę infrastruktury sportowej o nowe, niewątpliwie bardzo potrzebne obiekty. Sporym
sukcesem oraz owocem kilkumiesięcznej współpracy jest wybudowanie siłowni zewnętrznej w Ośrodku „Pod Brandysem” w Górkach
Wielkich oraz ścianki wspinaczkowej w Bystrzycy. Inwestycja była możliwa dzięki środkom pochodzącym z projektu transgranicznego,
który wspólnie realizują oba samorządy.

Szlaki

Gmina Brenna otoczona z kilku stron górami Beskidu Śląskiego jest doskonałym miejscem na długie spacery i górskie wędrówki. Czekają tu liczne, dobrze oznakowane szlaki oraz tematyczne ścieżki spacerowe, gdzie natrafić można na niepowtarzalne okazy
przyrody i świadectwa historii.
Mamy do zaoferowania trasy o zróżnicowanym poziomie trudności. Dla wytrwałych piechurów wyzwaniem może być wyprawa dookoła Brennej. Wędrując szczytami „od schroniska do schroniska” można nacieszyć oczy pięknem beskidzkiego krajobrazu. Dla
początkujących proponujemy natomiast malownicze trasy w dolinach. Aby kolejnym wyprawom nadać większy i bardziej namacalny
cel, można zdobywać Odznaki Turystyczne Gminy Brenna. Najmłodsi za zebrane punkty otrzymają Dziecięcą Odznakę Turystyczną
z Utopcem, a odpowiednio większa ilość pozwoli na zdobycie srebrnej oraz złotej odznaki (dla osób powyżej 12 roku życia).

Sportovní infrastruktura Obce Brenna
Spojuje národy, zvyšuje povědomí o přednostech zdravého životního stylu, učí, vychovává…SPORT, čili hlavní téma brožury je
cílevědomá a dobrovolná aktivita člověka za účelem uspokojit potřebu zábavy, soutěžení, překonat vlastní zábrany a omezení a konec
konců pracovat pro své tělesné a duševní zdraví. Sportovní činnosti se věnují amatéři i profesionálové. Většinou jde o fyzická cvičení
a hry provozované podle určitých pravidel a zvyklostí. Důležitou součástí sportu je infrastruktura, která v mnoha případech může být
podnětem k pravidelnému provozování sportu anebo zahájení sportovních aktivit.
K základním aspektům spolupráce obce Brenna s obcí Bystřice, zahájené v roce 2013, patří součinnost v oblasti vývoje sportovních
aktivit, mimo jiné zlepšování infrastruktury a postavení nových, bezesporu potřebných objektů. K zřejmým úspěchům a výsledkům
několikaměsíční spolupráce patří postavení venkovní posilovny v středisku „Pod Brandysem“ v Górkach Wielkich a lezecké stěny v Bystřici. Realizace těchto předsevzetí byla možná díky prostředkům z dotace na příhraniční projekt realizovaný v rámci spolupráce obou obcí.

Turistické trasy
Obec Brenna je obklopená vrcholy Slezských Beskyd. Je to skvělé místo pro dlouhé procházky a horské tury. Jsou zde četné dobře
značené turistické trasy a naučné stezky, kde můžete potkat neopakovatelné přírodní objekty a historická svědectví.
Nabízíme turistické značky s různým stupněm obtížnosti. I pro vytrvalé chodce může být výzvou pěší tura kolem Brennej. Turistická
cesta po vrcholech kopců od jedné horské chaty do druhé. Můžete se pokochat krásnou výhlídkou na Beskydy. Pro začátečníky nabízíme
malebné cesty v dolinách. Jestli máte zálibu ve sbírání Turistických oznaků, navrhujeme „Odznaki Turystyczne Gminy Brenna“. Nejmladší
turisté za posbírané body obdrží dětský odznak - Dziecięca Odznaka Turystyczna s Utopcem, za větší množství bodů můžete získat
stříbrný anebo zlatý turistický odznak (pro osoby starší 12 let.)
Egzemplarz bezpłatny
Wydawca: Gmina Brenna
ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna
Fotografie z archiwów: UG Brenna,
Gminy Bystrzyca i OPKiS Brenna
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Boiska trawiaste
Boiska trawiaste
Ogólnodostępne obiekty o nawierzchni trawiastej, przystosowane do uprawiania piłki nożnej, biegów przełajowych, ćwiczeń ogólnorozwojowych, gier i zabaw
ruchowych. Dedykowane są dla każdej grupy odbiorców pod względem wieku oraz sprawności fizycznej. Korzystanie z tego typu obiektów sprzyja polepszeniu
lub zachowaniu sprawności fizycznej, poprawie samopoczucia oraz ogólnego stanu zdrowia fizycznego i psychicznego.
Adresy: 43-436 Górki Wielkie, ul. Szkolna, tel. +48 338539278
43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia, tel. +48 334740601

Travnatá hřiště
Volně dostupné objekty s travnatým povrchem, určené pro fotbal, běhy, veškeré druhy tělesných cvičení, hry a pohybové aktivity, vhodné pro všechny věkové
skupiny a různou úroveň tělesné zdatnosti. Využívání těchto zařízení a objektů viditelně přispívá zlepšení a udržení fyzického a duševního zdraví, tělesné zdatnosti
a pohody.
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Boiska wielofunkcyjne

Boiska wielofunkcyjne

Nowoczesne, ogólnodostępne obiekty sportowe o nawierzchni tartanowej. Przystosowane do uprawiania koszykówki, siatkówki, tenisa ziemnego, badmintona,
gier i zabaw ruchowych. Ukierunkowane na osoby z każdej kategorii wiekowej oraz stopnia zaawansowania sportowego. Korzystanie z boisk wielofunkcyjnych
daje profity w postaci poprawy kondycji fizycznej, rozwoju koordynacji ruchowej, polepszenia zdrowia psychofizycznego.
Adresy: 43-438 Brenna, ul. Malinowa 2b – Park Turystyki, tel. +48 334740601
43-438 Brenna, ul. Górecka 224, tel. +48 334740601

Orlik
Ogólnodostępne boisko do mini piłki nożnej, pokryte sztuczną nawierzchnią trawiastą. Podobnie jak większość obiektów sportowych na terenie Gminy Brenna
jest ogólnodostępne, nastawione na grupy odbiorców w każdym wieku i stopniu zaawansowania sportowego. Podobnie jak większość obiektów, korzystanie
z niego sprzyja poprawie samopoczucia, kondycji fizycznej ogólnego stanu zdrowia psychicznego i fizycznego.
Adres: 43-438 Brenna, ul. Górecka 224, tel. +48 334740601

Multifunkční hřiště
Moderní a veřejně dostupné sportovní objekty s tartanovým povrchem. Na hřišti je možné provozovat basketbal, volejbal, tenis, badminton a další sportovní
outdoorové hry. Zaměřené pro účastníky v každé věkové skupině a stupni dovedností. Využívání multifunkčního hřiště přispívá zlepšení tělesné kondice, vývoje
koordinace pohybů a zlepšení psychického a tělesného zdraví.

Orlik

Hřiště pro malou kopanou vybavené umělým trávníkem. Podobně jako většina sportovních objektů na území obce Brenna, je volně přístupný, dedikovaný účastníkům v každém věku a s každou úrovní sportovních dovedností. Využívání hřiště bezesporu přispívá ke zlepšení tělesné kondice, vývoje koordinace pohybů
a zlepšení psychického a tělesného zdraví.

4

.
Boiska do siatkówki plazowej
Boiska do siatkówki plażowej
Na terenie Gminy Brenna znajdują się dwa ogólnodostępne boiska do siatkówki plażowej. Przeznaczone dla osób w każdym wieku, umożliwiające uprawianie nie
tylko siatkówki plażowej, ale również siatkonogi, piłki nożnej plażowej czy różnego rodzaju gier i zabaw ruchowych. Uprawianie sportu na tego typu nawierzchni
wpływa przede wszystkim na wzmocnienie dolnych partii mięśniowych oraz ogólną wytrzymałość.
Adresy: 43-436 Górki Wielkie, ul Sportowa 8 – Ośrodek „Pod Brandysem” – tel. +48 334740601
43-438 Brenna, ul. Malinowa 2b – Park Turystyki, tel. +48 334740601

Hřiště pro plážový volejbal
Na území obce Brenna máme k dispozici dvě volně přístupná hřiště pro plážový volejbal. Jsou určena pro osoby všech věkových skupin, umožňují nejen provozování
plážového volejbalu, ale též plážového fotbalu a nohejbalu a dalších sportovních outdoorových her. Sportování tohoto typu posiluje hlavně svaly dolní části těla
a zlepšuje všeobecnou odolnost.
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Hale sportowe i sale gimnastyczne
Hale sportowe i sale gimnastyczne

Wśród bogatej infrastruktury sportowej Brennej i Górek Wielkich znajdują się także hale sportowe i sale gimnastyczne. Przeznaczone do osób w każdym wieku,
przystosowane do uprawiania różnego rodzaju sportów drużynowych oraz indywidualnych. Na wielu z tych obiektów odbywają się na co dzień zajęcia wychowania fizycznego, treningi klubów sportowych oraz ważne imprezy sportowe. Obiekty są zmodernizowane i wyposażone w sprzęt sportowy oraz zaplecze sanitarne.
Ich niewątpliwych plusem jest możliwość uprawiania sportu przez cały rok, bez względu na panująca aurę. Korzystanie z tego typu obiektów wpływa na ogólny
rozwój psychofizyczny.
Adresy: 43-436 Górki Wielkie, ul. Szkolna 1, Zespół Szkół Publicznych, tel. +48 338539278
43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 71, Hala Sportowa LKS „Beskid” Brenna tel. +48 338536240
43-438 Brenna, ul. Górecka 224, Gimnazjum, tel. +48 338536100
43-438 Brenna, ul. Bukowa 45, SP2 Brenna Bukowa, tel. +48 338536260
43-438 Brenna, SP1 Brenna Leśnica, ul. Leśnica 103, tel. +48 338536278

Sportovní haly a tělocvičny
Součástí bohaté sportovní infrastruktury obce Brenna a Górek Wielkich jsou sportovní haly a tělocvičny. Jsou určené pro osoby v každém věku, přizpůsobené
k provozování jak týmových tak individuálních sportů. Mnoho objektů je denně využívaných pro hodiny tělesné výchovy, tréninky sportovních klubů a významné
sportovní akce a události. Objekty jsou moderně vybavené sportovním vybavením a hygienickým zařízením. Velkou výhodou sportovních hal a télocvičen je
přístupnost po celý rok. Využívání objektů bezesporu přispívá ke zlepšení psychického a tělesného vývoje.
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Siłownie

Silownie

Propozycją na niepogodę dla młodzieży i osób dorosłych są z pewnością zajęcia na siłowni. Na jednej z czterech znajdujących się na terenie Gminy Brenna,
wyposażonych w specjalistyczny sprzęt, można bez względu na stopień zaawansowania zadbać o odpowiednią rozbudowę różnych partii mięśniowych. Ponadto
tego typu zajęcia pozwalają na poprawę ogólnego samopoczucia oraz sprawności fizycznej. Ciekawą alternatywą dla zajęć w siłowniach zamkniętych są zajęcia
na wolnym powietrzu. Od września 2016 r. na terenie gminy Brenna funkcjonuje siłownia zewnętrzna, która to umożliwia.
Adresy: 43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 71 – Hala Sportowa LKS „Beskid” Brenna, tel. +48 338536240
43-438 Brenna, ul. Jawornik 4 – Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy „Regor”, tel. +48 338536869
43-438 Brenna, ul. Leśnica 153 – Kompleks Rekreacyjno-Wypoczynkowy „Dolina Leśnicy”, tel. +48 338587142
43-438 Brenna, ul. Jawornik 28 – Pensjonat „Krokus”, tel. +48 338536771
43-436 Górki Wielkie, ul. Sportowa 8 – Ośrodek „Pod Brandysem”, tel. +48 334740601

Posilovny
Pro případ nepříznivého počasí máme nabídku jak pro mládež tak pro dospělé – cvičení v posilovně. Na území obce Brenna máme k dispozici čtyři objekty, všechny
vybavené moderními posilovacími stroji. Bez ohledu na dovednosti a pokročilost se můžete postarat o posilování jednotlivých svalových partií. Takové sportovní
aktivity zlepšují duševní zdraví a fyzickou kondici. Zajímavou alternativou pro cvičení v posilovně je cvičení na čerstvém vzduchu. Od září 2016 na území obce
Brenna máme k dispozici outdoorovou posilovnu, která to umožňuje.
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Baseny
Baseny
Atrakcje przeznaczone dla osób w różnym wieku, mające nieoceniony wpływ na samopoczucie oraz ciało człowieka. Korzystanie z basenów dodatkowo wpływa na
poprawę kondycji psychicznej oraz różne partie mięśniowe, będąc formą odnowy biologicznej. Na terenie Brennej znajdują się baseny kryte oraz jeden zewnętrzny,
który jest do dyspozycji zainteresowanych w okresie letnim.
Adresy: 43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 40 – Hotel Kotarz Spa&Wellness, tel. +48 3385556996
43-438 Brenna, ul. Leśnica 153 – Kompleks Rekreacyjno-Wypoczynkowy „Dolina Leśnicy”, tel. +48 338587142
43-438 Brenna, ul. Jawornik 28 – Pensjonat „Krokus”, tel. +48 338536771

Bazény
Je to aktivita pro osoby v každém věku, má blahodárný vliv na zlepšení fyzické kondice a zdravotní stav. Plavání má rovněž příznivý vliv na psychiku a posiluje různé
svaly, je to vlastně druh vodoléčby. Na území obce Brenna máme kromě krytých bazénů i jeden venkovní bazén, který je otevřen pro zájemce v letním období.
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Park Linowy & korty tenisowe

Park Linowy

Bardzo ciekawa alternatywa dla urozmaicenia treningu bądź jako forma spędzania czasu wolnego. Oferta parku skierowana jest dla osób od 3 roku życia. Zainteresowani mają do dyspozycji trzy trasy na różnych wysokościach, o różnym stopniu trudności. Korzystanie z tego rodzaju atrakcji wpływa na poprawę koordynacji
ruchowej, stabilizacji poprzez zaangażowanie różnych partii mięśniowych, a także cech psychicznych takich jak opanowanie czy przełamanie bariery związanej
z lękiem wysokości. Nad bezpieczeństwem użytkowników parku czuwa wykwalifikowana kadra instruktorska.
Adres: 43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 40, tel. +48 661 11 00 33, +48 661 222 155

Korty tenisowe
Miłośnicy tenisa ziemnego mogą skorzystać z kortów tenisowych o nawierzchni ceglanej, usytuowanych na wolnym powietrzu. Korty są ogólnodostępne, a
możliwość korzystania z nich mają osoby w różnym wieku, o różnym stopniu zaawansowania sportowego. Uprawianie tenisa ziemnego wpływa na rozwój
koordynacji ruchowej, poprawę motoryki, celności oraz zdrowia psychofizycznego.
Adres: 43-438 Brenna, ul. Jawornik 4 – Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy „Regor”, tel. +48 338536869

Lanový park
Je to zajímavá alternativa pro zpestření tréninku anebo jako volnočasová aktivita. Nabídka parku je pro návštěvníky od 3 let. Zájemci mají k dispozici tři lanové
dráhy v různé výšce, s různým stupněm náročnosti. Využívání takových aktivit příznivě ovlivňuje koordinaci pohybů, zlepšuje stabilizaci těla prostřednictvím
mobilizace různých druhů svalů, a otužování psychiky notnou dávkou vzrušení, možná též - překonání strachu z výšky. Na bezpečnost návštěvníků dohlíží kvalifikovaný tým instruktorů.

Tenisové kurty
Milovníci tenisu mohou využívat tenisový kurt s antukovým povrchem, situovaný venku, v otevřeném prostoru. Kurty jsou volně přístupné, všichni mají možnost
je využívat, nezáleží na věku ani pokročilosti, je určen pro všechny generace. Tenis má výhody – zlepšuje motoriku, přesnost úderu a je zábavný, zlepšuje duševní
pohodu a celkovou kondici.
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Scianka wspinaczkowa

Ścianka wspinaczkowa
Propozycja dla osób w każdym wieku, zarówno dzieci jak i dorosłych, może być ciekawą formą na aktywne spędzanie czasu wolnego. Usytuowana na wolnym
powietrzu, ogólnodostępna. Korzystanie z niej rozwija orientację przestrzenną, koordynację ruchową, a także wpływa na rozbudowę górnych partii mięśniowych,
między innymi rąk. Poprzez odpowiednio rozmieszczone uchwyty posiada kilka wariantów wejścia o różnym stopniu trudności technicznej.
Adres: 43-436 Górki Wielkie, ul. Sportowa 8 – Ośrodek „Pod Brandysem”, tel. +48 334740601

Lezecká stěna
Nabídka pro návštěvníky v každém věku, děti i dospělé. Pro mnohé se bude jevit jako zajímavý způsob trávení volného času. Situovaná venku, volně přístupná.
Provozování této aktivity přispívá vývoji orientace, koordinace a posiluje svalstvo hlavně horní části těla. Díky vhodně rozmístěným chytům je tady několik variant
stupně obtížnosti.
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Minigolf
Minigolf
Kolejny z ciekawych obiektów znajdujących się na terenie Gminy Brenna. Usytuowany na wolnym powietrzu, składa się z 18 dołków o różnym stopniu trudności.
Atrakcja jest ogólnodostępna, skierowana do dzieci, młodzieży i dorosłych. Gra w minigolfa rozładowuje stres, wpływa na rozbudowę mięśni rąk oraz poprawę
celności. Dodatkowo jest doskonałą formą zabawy i ciekawą formą na spędzanie czasu na świeżym powietrzu, co z pewnością doskonale oddziałuje na dotlenienie
organizmu.
Adres: 43-438 Brenna, ul. Malinowa 2b – Park Turystyki, tel. +48 334740601

Minigolf
Je tady další zajímavý objekt v areálu obce Brenna. Situovaný venku. Je zde 18 drah, na kterých si můžete vyzkoušet svou šikovnost a přesnost posílání míčků do
jamky. Minigolf je volně přístupný, dedikovaný pro děti, mládež a dospělé. Tato hra zmírňuje stres, posiluje svalstvo rukou a přesnost. Je to také znamenitá zábava
a atraktivní volnočasová aktivita v přírodě, která také pomáhá okysličení těla.
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Wyciagi narciarskie
Wyciągi narciarskie
Do dyspozycji miłośników białego szaleństwa są dwa stoki narciarskie. Oba kompleksy zawierają wyciągi orczykowe, są oświetlone i ogólnodostępne. Posiadają
trasy dla osób w różnym wieku i o różnym stopniu zaawansowania sportowego. Sporty zimowe wpływają na rozładowanie stresu, poprawę koordynacji ruchowej,
ogólną sprawność fizyczną.
Adresy: 43-438 Brenna, ul. Leśnica 153 – Stacja Narciarska Świniorka, tel. +48 693208472
43-438 Brenna, ul Sportowa 8 – Ośrodek Wczasowy „Pod Starym Groniem”, tel. +48 338536112

Lyžařské vleky
Pro milovníky lyžování máme dvě sjezdové tratě. Oba komplexy jsou vybavené lyžařským vlekem, mají osvětlení a jsou volně přístupné. Máme sjezdové tratě
pro mladší a starší osoby, pro začátečníky a špičkové lyžaře. Zimní sporty mají blahodárný vliv na zmírnění stresu, zlepšují koordinaci a celkovou fyzickou kondici.
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Lodowisko
Lodowisko
Kolejna z sezonowych atrakcji, skierowana do dzieci, młodzieży i dorosłych. Sztuczne lodowisko o wymiarach 20x30 metrów, to alternatywa na brak śniegu w
okresie zimowym. Daje możliwość użytkowania nawet przy temperaturze 10 stopni Celsjusza. Lodowisko jest ogólnodostępne, czynne w okresie od grudnia
do końca lutego. Jazda na łyżwach poprawia ogólną sprawność fizyczną, koordynację ruchową, ma wpływ na rozładowanie stresu. Dodatkowym plusem jest
możliwość dotlenienia organizmu.
Adres: 43-438 Brenna, ul. Malinowa 2b – Park Turystyki, tel. +48 334740601

Kluziště
Další sezónní atrakce pro děti, mládež a dospělé. Umělé kluziště 30 metrů dlouhé a 20 metrů široké. Je to alternativní řešení v případě nedostatku sněhu v zimě. Je
v provozu, i když teplota vyroste do 10 stupňů Celsia. Kluziště je volně přístupné, v provozu od prosince do konce února. Fanoušci bruslení jistě potvrdí, že zlepšuje
fyzickou výkonnost, koordinaci a zmírňuje stres. Další výhodou je okysličení těla na čerstvém vzduchu.
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Rowerowo w Brennej
W planach władz Gminy Brenna jest stworzenie w niedługim czasie propozycji wycieczek rowerowych. Szansę rozwoju infrastruktury rowerowej dają
projekty transgraniczne, a rosnąca popularność spędzania czasu wolnego aktywnie, na rowerze, skłania do pójścia w kierunku stworzenia, na bazie istniejącego
ukształtowania terenu, tras o różnym stopniu trudności, skierowanych do grona odbiorców w różnym wieku i o różnym stopniu zaawansowania sportowego.
Dodatkowo zaplanowany projekt ma swoim zasięgiem objąć istniejące już podobne inwestycje w okolicy, co z pewnością przyniesie bardzo szeroki efekt transgraniczny. Zaplanowane działanie ma być nie tylko odpowiedzią na społeczne potrzeby związane z coraz większą świadomością ważnej roli sportu w codziennym
życiu, lecz także bazą do organizacji nowych imprez sportowych na terenie gminy Brenna, m.in. Uphill’u.

Jak biegac,, to w Brennej
Wzrost popularności tej formy aktywności w ostatnim czasie skłonił do organizacji kolejnych imprez biegowych w Brennej i Górkach Wielkich. Po kilkunastu
latach przerwy reaktywowano Bieg o Breńskie Kierpce. Jego pierwsza edycja, na nowej trasie, odbyła się w 2013 r. Pozytywny odzew w środowisku biegowym
sprawił, że idea Breńskich Kierpców kontynuowana jest do dzisiaj. Impreza z roku na rok coraz bardziej się rozwija, jest też coraz bardziej rozpoznawalną marką
w świecie biegania. Jej niepowtarzalny klimat, malownicza górska trasa sprawiają, że corocznie odnotowuje wzrost frekwencji. Jest też ciekawą alternatywą na
spędzanie czasu wolnego w czasie wakacji, ponieważ odbywa się w sierpniu. Wartym odnotowania jest fakt, że w rywalizacji startują nie tylko Polacy, ale także
reprezentanci Czech, Francji, Niemiec.
Efektem współpracy transgranicznej była organizacja Biegu na Bucze w Górkach Wielkich. Pierwsza edycja imprezy spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem
biegaczy oraz ludzi zaczynających swoją przygodę z bieganiem. Kameralne zawody na niespełna 6 km trasie odbyły się przy okazji otwarcia siłowni zewnętrznej
w Ośrodku „Pod Brandysem”. Z całą pewnością impreza na stałe zagości w kalendarzu imprez sportowych gminy Brenna.
Prócz wspomnianych imprez w Brennej odbywają się także inne ciekawe biegi. W marcu organizowana jest znana w całej Polsce Górska Pętla UBS 12:12, czyli
12-godzinny bieg ultra. Początkiem kwietnia odbywa się Bieg Górski Pamięci Żołnierzy Wyklętych śladami Henryka Flamego, zaś w maju bieg w ramach ogólnopolskiej akcji Polska Biega.

Cykloturistika v Brennej
Vedení obce Brenna plánuje v nejbližší době nabídku cyklistických výletů. Přeshraniční projekty poskytují možnost výstavby cyklistické infrastruktury a čím
dál větší popularita aktivního trávení volného času, v tom rovněž na kole, vybízí k využití topografických a terénních podmínek a vytvoření cyklostezek o různém
stupni obtížnosti, pro zájemce všech věkových skupin a různé sportovní výkonnosti. Plánovaný projekt by měl zahrnovat již stávající investice v okolí, co bude mít
výrazně příznivý dopad z hlediska přeshraniční spolupráce. Plánované předsevzetí bude nejen odpovědí na přání a požadavky občanů, kteří jsou si vědomi významu sportovních aktivit v každodenním životě, ale budou rovněž základem pro organizaci nových sportovních událostí na území obce Brenna, mimo jiné – Uphill’u.

Pokud beháte – zkuste to v Brenne
Čím dál větší popularita této vytrvalostní aktivity nás přiměla k organizování dalších běžeckých akcí v Brennej a Górkach Wielkich. Po více než deseti letech
byl obnoven Běh o Breńskie Kierpce. První běh po dlouhé přestávce se konal v roce 2013. Kladná reakce běžeckého prostředí způsobila, že běh je pořádán dodnes.
Tato sportovní událost se vyvíjí každým rokem a je uznávána běžeckou společností. Neopakovatelná atmosféra a malebná horská krajina přináší čím dál větší
účast zájemců. Je to atraktivní způsob trávení volného času o prázdninách, poněvadž se koná v srpnu. Je třeba zdůraznit, že startují běžci nejen z Polska, ale také
z Česka, Německa a Francie.
V rámci přeshraniční spolupráce se konal běh na Bucze, v Górkach Wielkich. První běh měl velmi pozitivní ohlas jak mezi zkušenými běžci, tak amatéry,
kteří teprve začínají své běžecké dobrodružství. „Lehký“ běh na krátké, jen 6 kilometrové trati se konal při příležitosti otevření outdoorové posilovny v středisku
„Pod Brandysem“. Tato událost se určitě stane pravidelným bodem na pořadu sportovních akcí v obci Brenna.
Kromě výše vyjmenovaných běžeckých akcí máme v Brennej další zajímavé běhy. V březnu se koná známá už v celém Polsku Horská smyčka UBS 12:12,
čili 12 hodinový ultra běh. Začátkem dubna se koná Horský běh na památku Prokletých vojáků po stopách Henryka Flamego, a v květnu běh v rámci celostátní
sportovní akce – Polska Biega (Polsko běží).
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