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INVESTMENT OPPORTUNITY 
three buildings - in total almost 4000m2

total area - over 5,5 hectares

more on page   29

TEREN INWESTYCYJNY 
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W dolinie Brennicy 
Gmina Brenna to trzy malownicze miejscowości: Brenna, Górki Małe i Górki 
Wielkie, położone na terenie Beskidu Śląskiego oraz Pogórza Cieszyńskiego. 
Jest to region idealny dla osób, które tęsknią za odpoczynkiem. Wiosną, 
odwiedzający mogą podziwiać różnorodność górskiej przyrody, piękno lasów 
i łąk, maszerując po licznych szlakach i ścieżkach turystycznych. Lato obfituje 
w wiele imprez kulturalnych i sportowych oraz sprzyja wypoczynkowi nad 
rzeką Brennicą. Dzięki bogatej infrastrukturze sportowej oraz ukształtowaniu 
terenu okres ten jest idealny dla wszystkich, którzy preferują aktywny sposób 
odpoczynku. Magiczna złota jesień dodaje barwy pięknym beskidzkim terenom, 
zachęcając do obcowania z przyrodą. Wreszcie zima, kiedy brenneńskie stoki 
pokrywa biały puch, daje możliwości szusowania na nartach, snowboardzie 
i sankach. Dopełnieniem są zaś niezapomniane kuligi z ogniskami i biesiadami.
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Im Brennica-Tal 
Zur Gemeinde Brenna gehören drei malerische Ortschaften: Brenna, Górki Małe 
und Górki Wielkie, die mit ihrer schönen Lage in den Schlesischen Beskiden und  im 
Teschener Bergvorland (Pogórze Cieszyńskie) bestechen. Diese Gegend ist ideal für 
alle, die Ruhe und Erholung suchen. Im Frühling können Sie sich auf die Vielfalt der 
Bergnatur freuen und die Schönheit hiesiger Wälder und Wiesen auf zahlreichen 
Wanderrouten und -wegen genießen. Im Sommer erwartet Sie ein reiches Angebot 
an Kultur- und Sportveranstaltungen sowie erholsame Stunden am Fluss Brennica. 
Durch abwechslungsreiche Sportinfrastruktur und interessante Geländeform ist 
diese Jahreszeit ideal für aktive Urlauber. Der magisch goldene Herbst taucht die 
Beskidener Landschaft in bunte Farben und verführt zum Kontakt mit der Natur. Und 
im Winter, wenn die Pisten in Brenna von weißer Schneedecke umhüllt sind, können 
Sie entspannt Ski fahren, snowboarden oder rodeln. Zum Schluss kommen noch 
unvergessliche Schlittenfahrten mit anschließendem Schmaus am Lagerfeuer.
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In the Valley of the Brennica River 
Brenna Commune consists of three picturesque towns: Brenna, Górki Małe and  
Górki Wielkie, located within the area of Silesian Beskids and Pogórze Cieszyńskie. 
This is an ideal region for people who long for rest. In spring time visitors may  
admire the diversity of mountain nature and the beauty of forests and meadows, 
walking through numerous trails and tourist paths. Summer time is full of  
cultural and sports events and creates favourable conditions to take some rest 
by the Brennica River. Thanks to extensive sports infrastructure and natural 
topography, the time is perfect for all of those who prefer active recreation. Magic 
golden autumn makes the beautiful Beskid areas more colourful, encouraging to 
commune with nature. Finally, winter, when the slopes of Brenna are covered with 
snow, offers the opportunity to go skiing, snowboarding and sledging. All this is 
complemented by unforgettable sleigh rides with bonfires and feasts.
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Aktywny wypoczynek 
Sympatycy rywalizacji drużynowej znajdą tu boiska do piłki nożnej, 
koszykowej czy siatkowej. Miłośnicy jazdy konnej mogą spędzić czas w siodle, 
podróżując Transbeskidzkim Szlakiem Konnym. Szlak ten bierze swój początek  
w miejscowych stadninach koni huculskich. Zwolenników większej dawki 
adrenaliny skusi trzypoziomowy park linowy, ścianka wspinaczkowa oraz 
cyklicznie odbywające się na brenneńskich stokach zawody w ekstremalnym 
kolarstwie górskim. W okresie letnim, w samym centrum Brennej funkcjonuje 
pole do gry w minigola. Zimą zmienia się ono w lodowisko, a na okolicznych 
stokach działają wyciągi narciarskie.

Aktive Erholung 
Alle Teamsportfans finden hier Sportplätze für Fußball-, Basketball- oder 
Volleyballspiel. Die Pferdeliebhaber können ihre Freizeit im Sattel auf dem 
Transbeskiden-Reitwanderweg verbringen, der in hiesigen Huzulengestüten 
beginnt. Und diejenigen, die auf Adrenalin stehen, kommen im Drei-Ebenen-
Hochseilgarten, an der Kletterwand und beim alljährlich in Brenna  
stattfindenden Mountainbike-Wettkampf ganz auf ihre Kosten. Im Sommer 
wird im Zentrum von Brenna ein Minigolfplatz zur Verfügung gestellt. Im  
Winter verwandelt er sich in eine Eisbahn und auf den umgebenden Pisten 
werden Skilifte geöffnet.

Leisure Activities 
Team competition fans can find football, volleyball and basketball pitches 
here. Horse riding lovers can spend time in the saddle, travelling along the 
Trans-Beskidy Horse Trail. The trail begins in the local studs of hucul ponies. 
Those who prefer more adrenaline will be attracted by a three-level rope park, 
climbing wall and periodic extreme mountain cycling competitions taking 
place on the slopes of Brenna. In summer, there is a minigolf in the very centre
of Brenna. In winter, it is converted into skating rink, and ski lifts are available 
on the nearby slopes.
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Przyroda i Szlaki Turystyczne 
Gmina Brenna jest doskonałym miejscem na długie spacery i górskie wędrówki. 
Czekają tu dobrze oznakowane szlaki górskie i tematyczne ścieżki spacerowe, 
gdzie natrafić można na niepowtarzalne okazy przyrody (np. najgrubsza jodła 
w Polsce, naparstnica purpurowa czy cieszynianka wiosenna). Górskie zakątki 
skrywają również historyczne  skarby (np. barokowy krzyż pokutny, wojenne 
bunkry czy krzyż zakochanych). W Brennej doskonale czują się nietoperze - 
na strychu miejscowego gimnazjum znajduje się ich obserwatorium dostępne 
dla turystów. Okoliczne szlaki to również moc atrakcji dla dzieci (np. Ogród 
Bajek na pięknie położonej polanie - Grabowej).

Die Natur und Wanderwege 
Die Gemeinde Brenna bietet sich als idealer Ort für lange Spaziergänge und 
Wanderungen an. Hier kann man gut gekennzeichnete Wander- und thematische 
Spazierwege finden, wobei zahlreiche Naturbesonderheiten zu sehen sind (z. B. die 
dickste Tanne Polens, der Rote Fingerhut oder eine Schaftdolde). In den Bergwinkeln 
verbergen sich aber auch historische Schätze (z. B. das Barockbüßerkreuz, ein 
Bunker aus der Kriegszeit oder das Kreuz der Verliebten). In Brenna haben die 
Fledermäuse ihre Heimat gefunden – auf dem Dachboden einer hiesigen Schule gibt 
es ein Beobachtungsraum, von dem aus die Besucher die Tiere bewundern können. 
Die umliegenden Wanderwegen bieten auch zahlreiche Attraktionen für die Kinder 
(z. B. der Märchengarten auf der Grabowa-Lichtung).

Nature and Tourist Trails 
Brenna Commune is a perfect place for taking long walks and mountain hiking. 
There are well-labelled mountain trails and thematic walking paths where one 
may come across unique natural species (E.G. the thickest fir tree in Poland, 
purple foxglove or hacquetia). The mountains also hold historical treasures (E.G. 
baroque penitential cross, war bunkers or the cross of lovers). Bats feel perfect 
in Brenna – in the attic of the local junior high school there is an observatory 
available for tourists. The nearby trails offer a lot of attractions for children  
(E.G. the Fairy Tales Garden located in the beautiful Grabowa clearing).
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Kameralnie 
Miejscem szczególnym na kulturalnej mapie Polski jest Centrum Kultury 
i Sztuki „Dwór Kossaków” w Górkach Wielkich organizujące Artystyczne Lato 
u Kossaków - cykl projektów: malarskich, rzeźbiarskich, teatralnych, a także 
wystaw i koncertów. Kameralne spotkania znajdziemy również w Brennej. 
Zapraszamy do Piwnicy Artystycznej oraz na Wieczory Muzyczne w Leśnicy.

Kultur im geschlossen Kreis 
Ein besonderer Punkt auf der Kulturkarte Polens ist das Zentrum für Kunst und 
Kultur „Kossak-Herrenhof” in Górki Wielkie, in dem der „Kossak-Kunstsommer“ 
(Artystyczne Lato u Kossaków) mit einer Reihe von Malerei-, Bildhauerei- und 
Theaterprojekten sowie Ausstellungen und Konzerten veranstaltet wird. Einen 
gemütlichen Kulturabend können Sie auch in Brenna erleben. Wir laden in den 
Kunstkeller und zu den Musikabenden in Leśnica ein.

Indoor Proposals 
A special place on the Polish cultural map is the Culture and Art Centre of 
“Dwór Kossaków” in Górki Wielkie, organizing Artistic Summer at the Kossaks 
– a series of painting, sculpting, theatrical projects as well as exhibitions and 
concerts. Chamber meetings can also be found in Brenna. Please join us in 
Piwnica Artystyczna and during Music Evenings in Leśnica.
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Plenerowo 
W centrum Brennej znajduje się nowoczesny amfiteatr z bogatą ofertą imprez 
plenerowych. Na szczególną uwagę zasługują sierpniowe Dni Dawnych Kultur 
ze Słowiańską Nocą Folk-Metalową oraz Gwiazda Wakacji, na którą zaprasza- 
my znanych artystów polskiej estrady. Dorocznie też jedną z sierpniowych nocy 
rozświetlają lasery i muzyka klubowa podczas Laser Party.

Kultur im Freien 
Im Zentrum von Brenna steht ein modernes Freilichttheater, in dem die Besucher 
mit zahlreichen Veranstaltungen im Freien unterhalten werden. Besonders 
empfehlenswert sind Tage der Alten Kulturen (Dni Dawnych Kultur) im August mit der 
Slawischen Folk-Metal-Nacht (Noc Folk-Metalowa) sowie das Sommerstar-Fest, auf 
dem prominente Künstler der polnischen Unterhaltungsszene auftreten. Und jedes 
Jahr in einer Augustnacht erwartet Sie die Laser-Party, die den nächtlichen Himmel  

mit Laserstrahlen hell erleuchten und Sie in die Welt der Clubmusik eintauchen lässt.

Outdoor Proposals 
In the centre of Brenna there is a modern amphitheatre offering a number of open-
air events. Special attention should be paid to the Days of Old Cultures with the 
Slavic Folk-Metal Night in August and the Star of Holidays where famous artists of 
the Polish scene are invited. Every year, also one August night illuminates with laser 
lights and club music during Laser Party.
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Folklor 
Miłośnikom tradycji i góralskiej muzyki polecamy organizowane w „breńskim” 
amfiteatrze: Noc Świętojańską (koniec czerwca), Wojewódzki Przegląd Wiejs- 
kich Zespołów Artystycznych (lipiec) oraz Dożynki Ekumeniczne (ostatnia 
niedziela sierpnia). Rywalizację robotników leśnych, prezentującą ich ciężką 
pracę możemy podziwiać podczas Mistrzostw Drwali Beskidzkich.

Folklore 
Den Liebhabern der Tradition und der regionalen Musik empfehlen wir die 
Veranstaltungen im Freilichttheater von Brenna: das Fest der Johannisnacht (Ende 
Juni), das Regionale Festival der Volksmusik (im Juli) sowie das Ökumenische 
Erntedankfest (am letzten Augustsonntag). Und bei der Meisterschaft der 
Beskidener Holzfäller können die Wettkämpfe der Forstarbeiter und ihre harte 
Arbeit bewundert werden.

Folklore 
Lovers of tradition and high-land music are recommended to take part in the events 
organized in the Brenna’s amphitheatre: St. John’s Night (end of June), Province-
Wide Festival of Village Artistic Ensembles (July) and Ecumenical Harvest Festival 
(last Sunday of August). Competition of forest workers, presenting their hard work, 
can be watched during Championships for Beskid Woodcutters.
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Dawno temu w Górkach 
W Górkach Wielkich, których założenie datuje się na wiek XIV, szczególną  
uwagę zwraca kościół rzymskokatolicki pw. Wszystkich Świętych, będący 
jednym z najstarszych na Śląsku Cieszyńskim. Miejscowość ta znana jest 
również za sprawą Zoffi Kossak. Mieszkała ona w znajdującym się tutaj Dworze 
Kossaków, gdzie można zobaczyć pamiątki związane z pisarką.

Es war einmal in Górki 
In Górki Wielkie, deren Geschichte auf das 14. Jahrhundert zurückgeht, ist eine 
der ältesten Kirchen im Teschener Schlesien zu sehen - die römisch-katholische 
Allerheiligenkirche. Die Ortschaft wurde auch durch die Schriftstellerin, Zofia 
Kossak, bekannt. Sie hat im Kossak-Herrenhof gewohnt, wo heute einige 
Erinnerungsstücke an sie ausgestellt werden.

Long Time Ago in Górki 
What deserves special attention in Górki Wielkie, the foundation of which dates 
back to the 14th century, is the All Saints Rome Catholic church, which is one 
of the oldest in the area of Cieszyn Silesia. The town is also known for Zofia 
Kossak. She lived in Dwór Kossaków located in the town, where one may see 
mementoes of the writer.
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Dawno temu w Brennej 
Historia Brennej wiąże się z Wołochami - ludem pasterskim, który przybył 
z Bałkanów. Ich kultura pozostawiła trwały ślad w architekturze jak również 
tradycji i kuchni góralskiej. Można tu spotkać sałasze – miejsca, gdzie pasterze 
nocowali wypasając owce, posłuchać muzyki granej na pasterskich instrumen- 
tach, czy posmakować serów, wyrabianych dawniej przez sałaszników.

Es war einmal in Brenna 
Die Geschichte von Brenna ist mit den Walachen – einem Hirtenvolk aus dem Balkan 
– verbunden. Ihre Kultur hat dauerhafte Spuren sowohl in der Architektur, als auch in 
der regionalen Tradition und Küche hinterlassen. So kann man in dieser Gegend noch 
Hirtenhütten (sałasze) sehen, in denen die Hirten beim Weiden der Schafe übernachtet 
haben, schöner Musik zuhören, die mit den Hirteninstrumenten gespielt wird, oder sich 

Käse schmecken lassen, die früher immer von den Hirten hergestellt wurde.

Long Time Ago in Brenna 
The history of Brenna relates to the Vlachs – shepherds who came from the Balkan 
Peninsula. Their culture left a long-lasting mark in architecture as well as high- 
land tradition and cuisine. Here, one may come across chalets – places where the 
shepherds used to sleep when grazing lambs, listen to music played on shepherd 
instruments or taste different kinds of cheese that used to be made by the shepherds 
long time ago.
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Kulturowe dziedzictwo 
Zespoły i kapele regionalne z terenu Gminy Brenna kultywują tradycję poprzez 
prezentacje ludowych tańców, śpiewów oraz lokalnych obrzędów, a także 
noszenie strojów regionalnych. Natomiast w karczmach i gospodarstwach 
agroturystycznych można posmakować tradycyjnych wyrobów kulinarnych, 
które dawniej jadano w beskidzkich chałupach.

Kulturelles Erbe 
Die regionalen Musikgruppen und -kapellen aus der Gemeinde Brenna pflegen 
die Tradition durch Vorführung der Volkstänze und -lieder, durch Überlieferung 
der lokalen Bräuche sowie das Tragen von Trachten. Und in den Wirtshäusern 
und Urlaubsbauernhöfen kann man traditionelle Speisen kosten, die früher in 
den Bauernhäusern in den Beskiden gegessen wurden.

Cultural Heritage 
Regional bands and ensembles from the area of Brenna Commune continue 
the tradition by presenting folk dances, songs and local rituals as well as 
wearing regional clothes. Whereas in inns and agricultural farms one may taste 
traditional culinary products which sometimes used to be served in Beskid 
peasant cottages.
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Kuchnia 
Od wieków w Beskidzie Śląskim górale wyrabiają z mleka owczego sery: bundz, 
bryndzę i redykołki. To właśnie nabiał, a także jaja i mięso stanowiły podstawę 
tradycyjnej brenneńskiej kuchni. W XIX wieku na Śląsku Cieszyńskim pojawiły 
się ziemniaki, które stały się podstawą wielu potraw. Wśród nich królują placki 
ziemniaczane podawane ze śmietaną lub wyrzoskami (skwarkami). Kapuśnica 
(kapuśniak), czosnkula (zupa czosnkowa), ziymnioczónka (zupa ziemniaczana), 
kita wieprzowa to kolejne charakterystyczne dania lokalnej kuchni. Wśród słodkich 
specjałów Brennej wymienić należy buchtę (ciasto drożdżowe), kołocz (placek 

drożdżowy)  z  makiem,  serem,  jabłkami  lub  śliwkami.

Kochkunst 
Seit Jahrhunderten werden von den Goralen in den Schlesischen Beskiden 
verschiedene Käsesorten aus Schafmilch hergestellt: Bundz, Brimsen und Redykołka. 
Milchprodukte sowie Eier und Fleisch waren schon immer die Grundprodukte der 
traditionellen Küche von Brenna. Im 19. Jahrhundert wurde in Teschener Schlesien 
der Wert der Kartoffeln entdeckt. Aus ihnen werden seitdem viele Speisen zubereitet, 
von denen die Kartoffelpuffer, serviert mit Sauerrahm oder wyrzoski (Speckwürfeln), 
am beliebtesten sind. Weitere Spitzengerichte der lokalen Küche sind kapuśnica 
(Sauerkrautsuppe), czosnkula (Knoblauchsuppe), ziymnioczónka (Kartoffelsuppe) 
und kita wieprzowa (Schweinekeule). Unter den süßen Spezialitäten von Brenna 
müssen Buchteln (Hefeknödel) und kołocz (Hefekuchen) mit Mohn-, Käse-, Apfel- 
oder  Pflaumenfüllung  an  erster  Stelle  erwähnt  werden.

Cuisine 
For many centuries highlanders in Silesian Beskids have been making different kinds 
of cheese from sheep’s milk: bundz cheese, ewes’ milk cheese and redykołkas. It is 
dairy as well as eggs and meat which constituted the base of the traditional Brenna’s 
cuisine. In the 19th century potatoes appeared in Cieszyn Silesia, which became the 
base for many dishes. One of the most popular among them are potato cakes served 
with cream or pork scratchings. Kapuśnica (cabbage soup), czosnkula (garlic soup), 
ziymnioczunka (potato soup), pork leg are other characteristic dishes of the local 
cuisine. Sweet delicacies of Brenna include buchta (yeast cake), kołocz (yeast pie) 

with poppy, cheese, apples or plums.
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TEREN INWESTYCYJNY
  trzy budynki o łącznej powierzchni blisko 4000m2

  działki o łącznej powierzchni 5,5ha

  modernistyczny park - ponad 400 drzew i krzewów

  doskonała lokalizacja: Górki Wielkie (Gmina Brenna, woj. śląskie)

    1km od drogi S52  Cieszyn - Bielsko-Biała

www.stanica.brenna.org.pl
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INVESTMENT OPPORTUNITY
  three buildings - in total almost 4000m2

  total area - over 5,5 hectares

  contemporary park - over 400 trees and shrubs

  excellent location: Górki Wielkie (Brenna district, Silesian region)

    1km from the S52 Cieszyn to Bielsko-Biała highway

www.stanica.brenna.org.pl
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Prezentowany obiekt - Stanica -  to były Ośrodek Harcerski w Górkach Wielkich, 
który powstał w latach 1936-1938. 

Kompleks składa się z dwóch przylegających do siebie działek:
 PGR. Nr 64/1 o pow. 2,80 ha - przeznaczenie terenu (usługi publiczne)
 PGR. Nr 64/3 o pow. 2,76 ha - przeznaczenie terenu (usługi sportowe i rekreacyjne)

Działka 64/1 zabudowana jest trzeba budynkami: 
 Dom Kursów - pow. zabudowy: 425m2, pow. użytkowa: 800m2, kubatura: 4047m3

 Dom Ogólny - pow. zabudowy: 524m2, pow. użytkowa: 1600m2, kubatura: 5829m3

 Dom Zuchów - pow. zabudowy: 675m2, pow. użytkowa: 150m2, kubatura: 6583m3

Zostały one zaprojektowane przez Bogdana Laszczkę, zaś otaczający je park jest dziełem 
wybitnego międzywojennego architekta krajobrazu Franciszka Krzywdy-Polkowskiego. 

Stanica ma wielką wartość historyczną. Do września 1939 roku ośrodkiem osobiście
kierował twórca ruchu zuchowego, wybitny żołnierz Armii Krajowej, harcmistrz
Aleksander Kamiński - autor książki „Kamienie na szaniec”. To właśnie tutaj swoje
ostatnie wakacje spędzili główni bohaterowie tej książki: Alek, Rudy i Zośka – harcerze
Szarych Szeregów.

Teren, na którym powstał Ośrodek Harcerski, pierwotnie przez wiele lat dzierżawił 
od Skarbu Państwa Tadeusz Kossak – syn malarza Juliusza Kossaka, ojciec pisarki 
Zofii Kossak. W Górkach Wielkich znajduje się Dwór rodziny Kossaków (przedstawiony 
na stronach: 16 i 22), który został mocno zniszczony w pożarze, w 1945r. Udało się go 
rewitalizować i obecnie funkcjonuje w nim Centrum Kultury i Sztuki „Dwór Kossaków”. 
Natomiast w pobliskim domku ogrodnika, gdzie Zofia Kossak mieszkała do śmierci mieści 
się jej muzeum. Obiekty te zlokalizowane są zaledwie 300m od Stanicy.

W okresie okupacyjnym Ośrodek Harcerski przejęli Niemcy pod szkołę Reichslanddienst-
Führerschule. Po II wojnie światowej funkcjonowało tu dziecięce sanatorium leczące 
choroby płuc i gruźlicę, które zlikwidowano w 1999 roku. Od tego momentu budynki 
nie  są  zagospodarowane

Gmina Brenna, która od 2016 roku stała się bezwarunkowym właścicielem nieruchomości 
poszukuje wszelkich możliwości pozwalających na ponowne ożywienie tego miejsca. 
Dopuszczamy wiele możliwości zagospodarowania obiektu oraz różne formy współpracy. 
Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje, które chętnie z Państwem omówimy. Wszystkie 
budynki oraz cały teren są bez obciążeń. Zapraszamy do kontaktu.

rz d Gminy Brenna  
ul. Wyzwolenia 77,  43-438 Brenna
tel. +48 33 853 62 22    mobile +48 668 082 209 
e-mail stanica@brenna.org.pl
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The property described is Stanica, a former Scouting Centre in Górki Wielkie, 
which was founded in the years 1936-1938. 

The facility consists of two adjacent plots:
 PGR. No. 64/1 covering 2.80 hectares – designated use (public services)

 PGR. No. 64/3 covering 2.76 hectares – designated use (sports and recreational services)

Plot 64/1 has three buildings: 
 Dom Kursów – total area: 425m2, usable floor area: 800m2, cubic metres: 4047m3

 Dom Ogólny – total area: 524m2, usable floor area: 1600m2, cubic metres: 5829m3

 Dom Zuchów – total area: 675m2, usable floor area: 150m2, cubic metres: 6583m3

These were designed by Bogdan Laszczka, while the surrounding park is the work of the 
eminent interwar landscape architect Franciszek Krzywda-Polkowski. 

Stanica has great historical significance. Until September 1939, the facility was run 
personally by the founder of the scouting movement, the distinguished Home Army soldier 
and scoutmaster Aleksander Kamiński, author of the book ‘Stones for the Rampart’. It was 
here that the principal characters in the book, Alek, Rudy and Zośka, all scouts in the Grey 
Ranks, spent their last summer holidays.

The area where the Scouting Centre was founded had previously been leased for many years 
from the State Treasury by Tadeusz Kossak – son of the painter Juliusz Kossak, and father of 
the writer Zofia Kossak. The Kossak family manor house (described on pages 16 and 22), which 
is located in Górki Wielkie, was badly damaged by fire in 1945. It has since been refurbished, 
and is currently used as the Kossak Manor House Cultural Centre. Meanwhile, the nearby 
gardener’s house, where Zofia Kossak lived until her death, houses a museum dedicated to 
her life and work. These two buildings are only some 300m from Stanica.

Under the occupation, the Scouting Centre was incorporated by the Germans into the 
Reichslanddienst-Führerschule. After the Second World War, the building was used as a 
children’s convalescence home, treating lung diseases and tuberculosis. This was closed 
in 1999 and the buildings have remained unused since that time.

Brenna District became the full owner of the property in 2016 and is now looking at all 
opportunities for the revitalisation of the area. We are willing to consider a range of possible 
developments of the property and various forms of cooperation. We are open to any 
proposals, which we are happy to discuss with potential investors. All the buildings and 
land have no financial impediments. Please feel free to contact us using the details below.

rz d Gminy Brenna Brenna District ouncil
ul. Wyzwolenia 77,  43-438 Brenna
tel. +48 33 853 62 22    mobile +48 668 082 209 
e-mail stanica@brenna.org.pl
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Informacja Turystyczna
Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu

Tourist Information
Promotion Centre, Culture and Sport

Tourist Information
Förderungszentrum, Kultur und Sport

ul. Wyzwolenia 77
43-438 Brenna

tel. +48 33 858 69 71
tel. +48 33 853 65 50

it@brenna.org.pl
opkis@brenna.org.pl

rz d Gminy Brenna

Brenna Municipal Office

Brenna Municipal Office

ul. Wyzwolenia 77
43-438 Brenna

tel. +48 33 853 62 22

poczta@brenna.org.pl

Brenna rki a e Górki Wielkie
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