Będzie tężnia w Brennej Leśnicy
Gmina Brenna to gmina turystyczna więc w samorządowym budżecie na 2020 rok nie
zapomniano o inwestycjach zwiększających jej turystyczną atrakcyjność. Należy do nich
budowa tężni solankowej w Brennej Leśnicy.
- Dzisiaj zdecydowana większość osób wyjeżdżających na weekendowy lub dłuższy
wypoczynek oczekuje różnego rodzaju atrakcji, które tym samym są ważnymi atutami w
walce o turystów. Mamy tego świadomość i jako Gmina turystyczna staramy się
systematycznie poszerzać gamę naszych atrakcji. Stąd między innymi pomysł stworzenia
zielonych plaż nad Brennicą, budowy pumptracka czy zaadaptowanie budynku starego kina
na Beskidzki Dom Zielin „Przytulia”. W tegorocznym budżecie również nie zapomnieliśmy o
inwestycjach, które zwiększą turystyczną atrakcyjność Brennej oraz Górek i zaplanowaliśmy
na ten cel 1,3 miliona zł – mówi wójt Gminy Brenna Jerzy Pilch. Za te pieniądze kierowany
przez niego samorząd chce między innymi zbudować tężnię solankową wraz z infrastrukturą
towarzyszącą w Brennej Leśnicy, stworzyć Ogród Zielin na terenie Szkoły Podstawowej nr 1
znajdującej się przy ulicy Góreckiej w Brennej oraz plac zabaw w Górkach Wielkich „Pod
Brandysem”. - W tej grupie inwestycji szczególnie ciekawym pomysłem wydaje się tężnia
solankowa, która z jednej strony służyć będzie mieszkańcom Gminy, a z drugiej stanowić
silny magnes przyciągający gości i turystów. Natomiast z punktu widzenia gminnych
finansów ważne jest również to, że samorządowi udało się na ten cel pozyskać zewnętrze
dofinansowanie za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Cieszyńska Kraina” - podkreśla
wójt Jerzy Pilch. Ile dokładnie kosztować będzie budowa tężni solankowej w Brennej Leśnicy
na razie nie wiadomo – to okaże się po przetargu. Wiadomo za to, iż w ramach tej inwestycji
pojawią się także ławki, stojaki na rowery, latarnie solarne oraz rowerek z ładowarką USB.
Całość sąsiadować będzie z oddaną do użytku w 2019 roku siłownią plenerową, a w planie
jest tam jeszcze budowa placu zabaw. - W efekcie w Brennej Leśnicy powstanie centrum
sportowo-wypoczynkowe na świeżym powietrzu, które z pewnością stanie się kolejną
atrakcją naszej Gminy – mówi wójt Jerzy Pilch.

