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W październikowych Wieściach po raz kolejny zapraszam do lektury. Tym razem gazeta w dużej mierze po-

święcona została spotkaniom mieszkańców Gminy Brenna z Panią Wójt Iwoną Szarek. Dowiecie się Państwo, 

jaki MIKROKLIMAT obecnie panuje w Naszej Gminie. Poznacie dokładny harmonogram zajęć prowadzonych 

przez OPKiS w Brennej i Górkach , dla dzieci, młodzieży i dla dorosłych. Ostrzegamy Państwa także przed pa-

nującym wirusem żółtaczki. W listopadzie doceniamy także odwagę i dzielność tych, którzy walczyli o polską 

niepodległość. Pozdrawiamy również wszystkich nauczycieli, jednocześnie składając  najlepsze życzenia z oka-

zji ich święta. Można poczytać również o projektach, które realizowane są na terenie Naszej Gminy. Zachęcam 

Państwa także do wypełnienie ankiety i oddania jej do Urzędu Gminy, ul. Wyzwolenia 77 w Brennej

Miłej lektury!

Red.  nacz. Estera Brudny

W numerze:
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Drodzy czytelnicy



Jakie w Gminie Brenna są opłaty związane z wy-
wozem śmieci segregowanych oraz pozostałych?

Od 1 marca 2003r , od kiedy w Gminie został uru-

chomiony system segregacji powstałych na nierucho-

mościach odpadów  „ u źródła” , wprowadzona została 

zróżnicowana stawka za odbiór odpadów uzależniona 

od stosowania, bądź nie stosowania zasad selektywnej 

zbiórki odpadów.  Stawki te funkcjonują do dzisiaj. 

W 2007 roku opłaty są następujące:

-  4,28 zł/os miesiąc  -  dla stosujących zasady selek-

tywnej zbiórki odpadów 

-  7.98 zł/os/ miesiąc -  dla nie stosujących zasad 

selektywnej zbiórki odpadów.

Działające na obszarze Gminy podmioty gospo-

darcze, korzystające z usług ZBGK płacą  78,11 zł/1m3, 

zaś właściciele nieruchomości na stałe niezamieszka-

łych – 95,76 zł/posesję /rok. 

Co z odpadami typu gruz, liście, popiół?
W uchwale o górnych stawkach opłat ponoszo-

nych przez właścicieli nieruchomości  położonych na 

terenie gminy Brenna za zbieranie, transport i uniesz-

kodliwianie stałych odpadów komunalnych oraz nie-

czystości ciekłych  została ustalona stawka za odbiór 

popiołu  i gruzu. Odpady te wywożone są przez Zakład 

za dodatkową opłatą. Jeżeli ilość tych odpadów jest 

duża wtedy na specjalne zamówienie każdy właściciel 

nieruchomości może skorzystać z usług fi rm posiada-

jących duże 7-mio metrowe kontenery, które podsta-

wiają we wskazane przez zamawiającego usługę miej-

sce i po ich zapełnieniu wywożą w miejsce utylizacji. 

Liście i skoszona trawa odbierane są przez nasz za-

kład w ramach ponoszonych przez właścicieli nierucho-

mości opłat. W tym miejscu należy powiedzieć, że nie jest 

to jedyny i konieczny sposób postępowania z tymi odpa-

dami. Trawę i liście można z powodzeniem zagospodaro-

wać na posesjach ( kompostowanie)  na  co w kontekście 

możliwości wprowadzenia opłat za odbiór tych odpa-

dów może mieć znaczenie dla budżetów domowych. 

Gdzie zakład Budżetowy wywozi śmieci i ile to 
kosztuje?

Zakład Budżetowy odebrane od właścicieli nieru-

chomości odpady wywozi na stację przeładunkową 

odpadów do Ustronia płacąc za każdą odebraną tonę 

niespełna 200zł. 

Ile razy w roku organizowane są zbiórki odpa-
dów wielkogabarytowych?

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych organizo-

wana jest przez Nasz Zakład raz w roku na wiosnę. Od 

dwóch lat praktykujemy odbiór „gabarytów” w ustalo-

nych przez zakład terminach,  na zgłoszenie z posesji. 

Dzięki temu rozwiązaniu udało się zapobiec powsta-

waniu dzikich wysypisk śmieci ( wszystkich rodzajów) 

w czasie kiedy akcja ta jest prowadzona.

Jaki rejon Gminy jest najbardziej zaśmiecony, a 
gdzie jest najczyściej?

To jest trudne pytanie. Moim zdaniem nie można 

mówić o zaśmieceniu któregokolwiek zakątka Gmi-

ny. Oczywiście w różnych miejscach   pojawiają się 

czasem śmieci w nieco większej niż zwykle ilości, ale 

staramy się zbierać je  regularnie, tak aby nie zalegały 

i nie psuły wizerunku Gminy. 

Co można jeszcze zrobić, aby poprawić sytuację 
„śmieciową”?

Z pewnością wiele. Największe rezerwy tkwią 

w świadomości ludzi – mieszkańców – właścicieli nie-

ruchomości. Trudności sprawia nam wyrzucanie śmie-

ci przez właścicieli nieruchomości na przystankach, 

chodnikach w terminach im dogodnych. Tym czasem 

wystarczy zaopatrzyć nieruchomość w kubeł na śmie-

ci i udostępnić opróżnienie go w terminie zgodnym 

z harmonogramem. Walory estetyczne Gminy znacz-

nie by się poprawiły a i Zakład miałby ułatwione zada-

nie (o obniżeniu kosztów nie wspomnę).

Drugą równie ważną sprawą jest stosowanie się 

właścicieli nieruchomości do treści napisów na koloro-

wych workach dostarczanych przez Zakład w ramach 

segregacji  „u źródła” .  A jeżeli o segregacji mowa to 

ważnym jest aby zasady selektywnej zbiórki odpadów  

były przez właścicieli nieruchomości stosowane  nie-

przerwanie. Niestety zauważamy, że niektórzy ze stru-

mienia produkowanych na posesji odpadów przygo-

tują do odbioru tylko taką ilość surowca, dzięki której 

mogą ubiegać się o stosowanie niższej opłaty. 

Trzecia sprawa , to palenie śmieci – w tym plastików. 

Dla mnie jest to niezrozumiałe. Szkodliwość spalania 

śmieci jest i była przedmiotem wielu akcji uświadamia-

jących w szkołach, mediach na plakatach i wydaje się 

być powszechnie znana. Tym czasem niektórzy   pono-

sząc  stałe niezależne od ilości wystawionych do odbioru 

śmieci  rachunki, ciągle dopuszczają się tego procederu.  

Czym oprócz odpadów zajmuje się Zakład?
Zakres działań Zakładu jest określony w Statucie, 

gdzie oprócz świadczenia usług w zakresie odbioru 

odpadów zapisano świadczenie usług w zakresie za-

opatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków , utrzy-

mani zieleni , odśnieżania chodników  oraz innych 

o charakterze komunalnym.

Czego życzy sobie dyrektor Zakładu Budżetowego ?
Przede wszystkim zdrowia.

Wywiad przeprowadziła Katarzyna Macura

Śmieci w naszej Gminie
rozmowa z dyrektorem Zakładu Budżetowego, Robertem Rymorzem
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Projekt współfi nansowany przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego
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Gmina Brenna przystąpiła do realizacji projektu konkursowego w ramach działania 9.5 Oddolne inicjatywy 

na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

pn. ,,Daj sobie szansę”

Projekt jest realizowany we współpracy

z Towarzystwem Miłośników Brennej i Górek ,,Jodła”

Celem projektu jest uświadomienie mieszkańcom Gminy Brenna iż zmieniające się warunki gospodarcze i 

zachodzące w szybkim tempie zmiany na rynku pracy powodują, że należy ciągle doskonalić umiejętności oraz 

podnosić kwalifi kacje zawodowe.

Zorganizowana kampa-

nia promocyjno-informacyj-

na dla mieszkańców Gminy 

Brenna ma osiągnąć wymi-

erne działania w zakresie:

zmiany postaw mie-

szkańców Gminy Brenna, 

w szczególności uczniów 

i rodziców, na rzecz  pode-

jmowania samodzielnych 

działań edukacyjnych 

i aktywności pozaszkolnej,

przyczynienia się do 

przełamywania barier, które 

utrudniają podejmowanie 

działań zmierzających do 

doskonalenia umiejętności 

i podnoszenia kwalifi kacji,

zachęcanie do udziału 

w dodatkowych zajęciach 

rozwijających umiejętności i podnoszących kwalifi kacje i kompetencje,

zachęcenie do korzystania z książek i czasopism,

uświadamianie możliwości i korzyści płynących z Internetu, kursów multimedialnych,

e-learningu,

uświadomienie możliwości korzystania z oferty różnych instytucji edukacyjnych.

Aby przybliżyć Państwu ideę projektu, serdecznie zapraszamy na stronę internetową Gimnazjum im. Króla 

Jana III Sobieskiego w Brennej.

www.gimnazjum.brenna.pl

Informacje
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Informuję, że na terenie Republiki Cze-

skiej od lipca br. Nastąpił wzrost zachoro-

wań na wirusowe zapalenie wątroby 

typu A. Epidemia rozpoczęła się w Pradze, 

od narkomanów i została przemiesiona 

na pozostała populację. Najwięcej zacho-

rowań zanotowano w Pradze oraz Krajach 

(województwach)  Środkowoczeskim (Stře-

dočeském), Ołomunieckim (Olomouckém) 

i Morawskośląskim (Moravskoslezském). 

W przylegającym do nas kraju (woje-

wództwie) Morawskośląskim (Moravsko-

slezském)zachorowało dotąd 50 osób. 

Najwięcej w powiecie Frydek-Mistek (38 

osób). W powiecie Karvina zarejestrowano 2 przypadki 

(w Bohuminie zachorowała pracownica cukierni). Cho-

rują głównie dorośli, dzieci tylko sporadycznie.

Wirusowe zapalenie wątroby typu A występuje 

endemicznie na całym świecie, szczególnie często na 

terenach o złym stanie sanitarnym i higienicznym. 

W krajach o dobrym stanie sanitarnym, zwłaszcza 

w zakresie jakości wody i żywności endemiczność jest 

niska i bardzo niska. W tych rejonach większość popu-

lacji nie jest eksponowana na zakażenie i pozostaje 

nieodporna. Przeciwciała anty-HAV wykrywa się u kilku 

procent osób, często starszych. Sytuacja epidemiolo-

giczna powiatu cieszyńskiego w zakresie zachorowań 

na wirusowe zapalanie wątroby typu A jest dobra. Od 

1997 roku, kiedy to zarejestrowano aż 8 przypadków 

WZW A. Zarejestrowano jeszcze 3 przypadki:

2001r. 1 zachorowanie przypadek, zawleczony do 

kraju z Turcji

2006r. 2 osoby, do zakażenia doszło najprawdo-

podobniej podczas spożywania nieumytych owoców 

(sprowadzonych do Polski)  prosto ze straganu na tar-

gowisku.

Zawleczenie wirusa zapalenia wątroby typu A kra-

jów o niskiej endemiczności może być przyczyną epi-

demii. Do grup wysokiego ryzyka zakażenia zalicza się 

osoby wyjeżdżające do krajów o wysokiej endemicz-

ności. W związku z zaobserwowanym dużym wzro-

stem zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby 

typu A  w Czeskiej Republice, wzrosło również ryzyko 

zakażenia się wirusem zapalenia wątroby typu A pod-

czas podróży do Czech)

Ważna informacja dla mieszkańców powiatu cieszyńskiego 

na temat epidemii WZW typu A w Czeskiej Republice

Zakażenie szerzy się głównie droga pokarmową 

przez zakażone produkty (zwłaszcza warzywa, owo-

ce, owoce morza) a także przez wodę zakażoną przez 

osoby wydalające wirusa HAV z kałem, nie poddaną 

skutecznym zabiegom dezynfekcyjnym. Wrotami za-

każenia jest najczęściej przewód pokarmowy, istnieje 

niewielkie ryzyko zakażenia droga naruszenia ciągło-

ści tkanek. Do zakażenia może dojść również podczas 

wspólnej zabawy dzieci, które często „ogryzają” zabaw-

ki, „testują” i „smakują” otoczenie a następnie wkładają 

do buzi brudne rączki.

Choroba wylęga się od 15 do 50 dni, przeciętnie 

około 30 dni. Początek choroby jest nagły, przebieg 

kliniczny zależy w dużym stopniu od wieku chorego. 

WZW A może być poważną chorobą - zwłaszcza u do-

rosłych, ponad 40% pacjentów w wieku powyżej 40 

roku życia wymaga hospitalizacji. Przebieg zakażenia 

u małych dzieci może być bezobjawowy, zachoro-

wania przebiegają łagodnie i skąpoobjawowo. Oso-

by dorosłe chorują ciężej i na ogół pełnoobjawowo. 

W okresie prodromalnym (trwającym około 1 ty-

godnia) występują głównie objawy grypopodobne 

i dyspeptyczne. Żółtaczka utrzymuję się od jednego 

do kilku tygodni. Towarzyszy jej powiększenie wątro-

by, wzrost stężenia bilirubiny i aminotransferaz. Powi-

kłania są rzadkie, może wystąpić żółtaczka cholesta-

tyczna, nawrót choroby. 

Po wirusowym zapa-

leniu wątroby typu A 

nie obserwuje się or-

ganicznych następstw 

choroby, jak  przewle-

kłego zapalenia, mar-

skości oraz pierwot-

nego raka wątroby.

Główne zasady prewencji

·  myć często ręce (zwłaszcza po skorzystaniu z to-

alety, po jeździe środkami komunikacji masowej, ma-

nipulacji pieniędzmi)

· nie jeść nieumytymi rękami

· myć owoce i warzywa

· nie pić ze wspólnych naczyń, nie jeść wspólnymi 

sztućcami

· nie dawać „gryza”

· pilnować dzieci, żeby nie dotykały rzeczy porzu-

conych na zewnątrz, nie wkładały rączek do buzi

· zaszczepić się przeciwko wirusowemu zapaleniu 

wątroby typu A

Informacje



Agencja Rynku Rolnego przypomina, że 1 listopada, 

jak co roku, uruchomiony został mechanizm interwen-

cyjnego zakupu zbóż. 

Stosowany w krajach Unii Europejskiej mechanizm 

interwencyjnego zakupu zbóż, stabilizuje rynek poprzez 

zakup nadwyżek zbóż z rynku oraz sprzedaż na unijnym 

rynku wewnętrznym lub na eksport. W krajach Wspólnoty 

interwencyjny zakup jest traktowany jako awaryjny sys-

tem zbytu zbóż dla tych oferentów (producentów i han-

dlowców), którzy nie byli w stanie uzyskać na rynku ceny 

wyższej od ceny interwencyjnej.

Zakupem interwencyjnym na terenie Polski objęte są:

pszenica, jęczmień, kukurydza,

Oferowane zboża muszą spełniać minimalne wyma-

gania jakościowe.

Rolnicy !
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady (WE) nr 1234/2007 

z dnia 22 października 2007 r. interwencyjny zakup ku-

kurydzy w roku gospodarczym 2008/2009 został ograni-

czony dla całej Unii Europejskiej do maksymalnej ilości 

700 000 ton.

Oferty sprzedaży pszenicy i jęczmienia na zapasy 

interwencyjne mogą być składane w Oddziałach Tere-

nowych ARR w okresie od 1 listopada 2008 roku do 31 

maja 2009 roku, z możliwością realizacji dostaw zbóż do 

31 lipca 2009 roku.

Oferty sprzedaży kukurydzy na zapasy interwencyj-

ne mogą być składane w Centrali ARR w dwóch etapach:

· I etap: od 1 listopada 2008 roku do 31 grudnia 2008 

roku do godz. 12.00,

· II etap: po opublikowaniu przez Komisję Europej-

ską w Dzienniku Urzędowym UE ilości pozostającej do 

dyspozycji w II etapie (koniec stycznia 2009 roku) do 31 

maja 2009 roku.

Oferty zostaną przyjęte:

· dla I etapu: po ustaleniu przez Komisję Europejską 

najpóźniej do dnia 25 stycznia 2009 roku współczynnika 

przydziału ilości kukurydzy, 

· dla II etapu: cotygodniowo po ustaleniu przez Ko-

misję Europejską współczynnika przydziału ilości kuku-

rydzy dla ofert złożonych w danym tygodniu.

Dostawy kukurydzy mogą być realizowane od 1 lu-

tego do 30 kwietnia 2009 roku w przypadku ofert zło-

żonych w pierwszym etapie oraz do 31 lipca 2009 roku 

w przypadku ofert złożonych w drugim etapie.

Istnieje możliwość wcześniejszego zakończenia 

okresu zakupu interwencyjnego kukurydzy, w przypad-

ku, gdy maksymalna ilość kukurydzy przeznaczona do 

zakupu dla całej Unii Europejskiej zostanie wykorzystana 

przed 31 maja 2009 roku.

W przypadku ofert na sprzedaż kukurydzy oferent 

zobowiązany jest do złożenia w ARR zabezpieczenia 

w wysokości 15 EUR za każdą tonę oferowanej kukurydzy.

Oferta na sprzedaż kukurydzy przyjęta do re-

alizacji nie może zostać zmieniona, ani wycofana, 

a realizacja umowy powinna wynieść co najmniej 

95 %. Jeżeli warunki te nie zostaną spełnione w/w 

zabezpieczenie zostanie przejęte przez Agencję 

w całości.

Cena i ilość

Cena interwencyjna wynosi 101,31 EUR/t1 i jest jed-

nakowa dla wszystkich rodzajów zbóż. 

Cena interwencyjna:

podlega podwyższeniu o miesięczny dodatek 0,46 

EUR/t w okresie od listopada do maja tj. od 0,46 do 3,22 

EUR/t;

podlega podwyższeniu bądź obniżeniu w zależności 

faktycznej jakości dostarczonego ziarna.

Ilość oferowanego zboża jednego rodzaju nie może 

być mniejsza niż:

80 ton – w przypadku zakupu zbóż na zapasy inter-

wencyjne z dostawą do magazynu interwencyjnego,

500 ton – w przypadku przejmowania zbóż na zapa-

sy interwencyjne  w miejscu przechowywania.

UWAGA
Przed przystąpieniem do sprzedaży zbóż należy:

zarejestrować się w Centralnym Rejestrze Przedsię-

biorców prowadzonym przez Agencję Rynku Rolnego,

zapoznać się z:

· warunkami uczestnictwa przedsiębiorców w me-

chanizmie interwencyjnego zakupu pszenicy oraz jęcz-

mienia w magazynie interwencyjnym oraz w miejscu 

przechowywania;

· warunkami uczestnictwa przedsiębiorców w me-

chanizmie interwencyjnego zakupu kukurydzy w maga-

zynie interwencyjnym oraz w miejscu przechowywania.

Warunki uczestnictwa przedsiębiorców w mechani-

zmie interwencyjnego zakupu zbóż oraz wykaz centrów 

interwencyjnych dostępne są na stronie internetowej 

Agencji Rynku Rolnego pod adresem: 

www.arr.gov.pl 

Szczegółowe informacje dotyczące interwencyjnego 

zakupu zbóż można uzyskać  w Oddziałach Terenowych 

ARR oraz w Telefonicznym Punkcie Informacyjnym ARR 

(0 22) 661- 72- 72, czynnym od poniedziałku do piątku 

w godz. 8.00 – 16.00.

Uwaga benefi cjenci zainteresowani sprzedażą 

zbóż na zapasy interwencyjne
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Do końca listopada 2008 roku na terenie gminy 

Brenna trwać będzie kampania promocyjno-informa-

cyjna w ramach projektu „Daj sobie szansę” współfi -

nansowanego przez Unię Europejską w ramach Eu-

ropejskiego Funduszu Społecznego. Kampania ma 

na celu wzrost zainteresowania doskonaleniem wła-

snych umiejętności i podnoszeniem kwalifi kacji wśród 

mieszkańców Brennej i Górek. Hasło „Daj sobie szansę” 

można zauważyć na banerach promocyjno - informa-

cyjnych umieszczonych na frontowej ścianie Gimna-

zjum im. Króla Jana III Sobieskiego w Brennej i  nad 

drogą w Górkach Sojce. Projekt „Daj sobie szansę” pro-

mują również plakaty zachęcające do podejmowania 

samodzielnych działań w zakresie dokształcania się, 

korzystania z Internetu, czasopism, książek, przełamy-

wania barier w poznawaniu języków obcych. Ponad-

to kampania jest prowadzona za pomocą ogłoszeń 

zamieszczanych w prasie lokalnej - w „Głosie Ziemi 

Cieszyńskiej” i „Wieściach znad Brennicy”. W tych cza-

sopismach na bieżąco są drukowane również artykuły 

promujące korzyści płynące z kształcenia i szkolenia. 

Do zainteresowania się działaniami projektu za-

chęca Władysław Heller, prezes Towarzystwa Miłośni-

ków Brennej i Górek „Jodła”, które jest Partnerem pro-

jektu:

 ,,Realizacja projektu „Daj sobie szansę”, daje wiele 

możliwości naszej społeczności lokalnej w uzyskaniu 

koniecznej wiedzy dla podejmowania samodzielnych 

działań w zakresie edukacji i zdobywania nowych 

umiejętności podnoszących kwalifi kacje i kompeten-

cje. Przykładem jest tutaj wydanie folderu promocyjno 

– informacyjnego będącego elementem prowadzonej 

kampanii”.

W XXI wieku kształcenie przez całe życie to już 

obowiązek. W wieku szkolnym wyrobienie nawyku sa-

modzielnego kształcenia spoczywa głównie na rodzi-

cach. To rodzice powinni zachęcać dziecko do rozwija-

nia zainteresowań poprzez lekturę książek i czasopism. 

Uczestnictwo w różnych formach zajęć dodatkowych 

uczy młodego człowieka dobrej organizacji własnego 

czasu, systematyczności i odpowiedzialności.

Czy dorosłe życie oznacza koniec edukacji?

Anna Kłósko, mieszkanka Brennej wypowiada 

się w następujący sposób: ,,Jestem emerytką, żeby 

sprawnie funkcjonować w dzisiejszym świecie wiedzy, 

niezbędny jest dostęp do  informacji i ich przyswaja-

nia, przetwarzania oraz rozwijania nowych umiejęt-

ności. Można rozwijać swoją wiedzę przez np. udział 

w wykładach, zajęciach, warsztatach Uniwersytetu III 

wieku, działającym przy Uniwersytecie Śląskim w Cie-

szynie. Tam spotykają się ludzie doświadczeni, którzy 

poszerzają wiedzę o dzisiejszym świecie, uczą się pra-

cować z komputerem oraz korzystać z Internetu. Moż-

na korzystać z wielu kursów języków obcych, włączać 

się w organizację akcji charytatywnych – poznawać 

różne możliwości organizacji w środowisku lokalnym. 

Zachęcam do udziału w spotkaniach z osobami posia-

dającymi dużą wiedzę na temat współczesnej cywili-

zacji i szybko rozwijającej się techniki, być otwartym 

na tę wiedzę”.

W dniach 17,18 i 19 listopada na terenie gminy 

Brenna odbędą się spotkania dla mieszkańców Naszej 

Gminy, na których zostanie przedstawiona prezenta-

cja multimedialna oraz sztuka teatralna. O miejscach 

spotkań będą informowały plakaty. Prezentacja pn. 

„Kształcenie przez całe życie to Twoja szansa” zawierać 

będzie oferty różnych instytucji edukacyjnych działa-

jących w najbliższej okolicy. „Nauka w każdym wieku 

utrzymuje umysł w dobrej kondycji, zwiększa samo-

ocenę, poszerza horyzonty i umożliwia poznanie no-

wych ludzi, z którymi można dzielić pasje” - przekonu-

je autorka prezentacji Aleksandra Czakon.

Niekonwencjonalną formą propagowania korzy-

ści płynących ze stałego doskonalenia umiejętności 

i podnoszenia kwalifi kacji będzie wystawienie sztuki 

teatralnej Marshy Norman „Dobranoc mamo” wyreży-

serowanej przez Sylwię Waszek. A tak o sztuce wypo-

wiada się Angelika Lis, uczennica liceum: „Uczestniczę 

przy realizacji kampanii promocyjno - informacyjnej 

w projekcie „Daj sobie szansę”. Razem z uczennicami 

liceum i gimnazjum przygotowujemy sztukę pt. ,,Do-

branoc mamo”. Angażując się w projekt rozwijam swo-

je zainteresowania, pogłębiam wiedzę, uczę się wielu 

nowych ciekawych rzeczy. Jestem pewna, że zdobyte 

w ten sposób umiejętności będą mi pomocne w przy-

szłości. W trakcie przygotowań mam okazję poznać 

wiele nowych osób dzielących moje pasje”.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniach.

Realizatorzy projektu „ Daj sobie szansę”

„RZUĆ WYZWANIE WSPÓŁCZESNEJ CYWILIZACJI –

BĄDŹ OTWARTY NA WIEDZĘ”

Informacje



Minister Finansów Jan Vincent Rostowski wydał 

Rozporządzenie o udzieleniu od 16 października 2008 

r. „stałej” akredytacji na pełnienie przez ARiMR funkcji 

płatniczej do obsługi działań PROW 2007-2013, które do 

tej pory Agencja uruchomiła na podstawie akredytacji 

tymczasowej. Ta akredytacja oznacza, że procedury sto-

sowane przez Agencję, jej oprogramowanie kompute-

rowe i system kontroli wypłacanych środków spełniają 

wszystkie wymogi Unii Europejskiej i Polskiego prawa.

 Minister Finansów przyznał też Agencji od 16 paź-

dziernika br. pełne akredytacje na obsługę 10 działań 

z PROW 2007-2013: 

„Modernizacja gospodarstw rolnych”, 

„Ułatwianie startu młodym rolnikom”, 

„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, 

„Zwiększanie wartości dodanej podstawowej pro-

dukcji rolnej i leśnej”, 

„Grupy producentów rolnych”, 

„Renty strukturalne”, 

„Wspieranie gospodarowania na obszarach gór-

skich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach 

gospodarowania (ONW), 

„Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie grun-

tów innych niż rolne”,  

„Program rolnośrodowiskowy (Płatności rolnośro-

dowiskowe)”, 

„Pomoc techniczna”.  

Pełna akredytacja na te działania oznacza, że 

Agencja może przyjmować wnioski, weryfi kować je, 

podpisywać umowy o przyznaniu pomocy i wypłacać 

pieniądze Benefi cjentom. W przypadku działań, któ-

re dotyczą udzielenia pomocy na inwestycje wypła-

ta środków nastąpi po ich zrealizowaniu, rozliczeniu 

i skontrolowaniu przez ARiMR.

Obecnie ARiMR, ma już w sumie pełne akredytacje 

na 10 działań w ramach PROW 2007-2013. Obejmują one 

łącznie już 70 procent wszystkich środków fi nansowych 

z tego Programu a Agencja wypłaciła już z niego 3 miliar-

dy 769 milionów złotych Do uruchomienia przez Agen-

cję pozostaną jeszcze tylko cztery działania: „Tworzenie 

i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Korzystanie z usług 

doradczych”, „Uczestnictwo rolników w systemach jako-

ści żywności”, „Odtwarzanie potencjału produkcji rolnej 

i leśnej zniszczonego przez katastrofy i wprowadzanie 

instrumentów zapobiegawczych”. Te działania ARiMR 

planuje uruchomić na początku 2009 roku. 

Prezes ARiMR 

Dr Dariusz Wojtasik

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

e-mail: info@arimr.gov.pl

Bezpłatna infolinia: 0-800-38-00-84

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obsza-

rów Wiejskich

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Tekst opracowany przez:

 Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013:

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Komunikat prezesa ARiMR w sprawie otrzymania przez Agencję stałej akredytacji 

na obsługę PROW 2007-2013

Przebudowa 200 metrowego odcinka 

ul. Spółdzielczej w Górkach Wielkich

W październiku wykonano przebudowę fragmentu ul. Spółdzielczej 

w Górkach Wielkich na odcinku 200 m od skrzyżowania z ul. Rzemieślniczą. 

W ramach inwestycji ułożono nową nawierzchnię z masy asfaltobetonowej 

o szerokości 4,5 m i łącznej grubości 12 cm wraz z odwodnieniem liniowym 

z elementów betonowych prefabrykowanych. W efekcie realizacji zadania 

poprawiono na tym odcinku parametry drogi, co pozwoli na lepszą obsłu-

gę terenów rolnych i istniejącej w sąsiedztwie strefy przemysłowej. Roboty 

wykonała fi rma DRO-MOST Marek Kunz z Brennej. Wartość zadania wyniosła 

ponad 191 tys. złotych. Gmina Brenna uzyskała na ten cel dofi nansowanie w 

wysokości 14 tys. złotych z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, zarządzane-

go przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.
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W dniu 31.10.2008 r. dokonano odbioru robót remontowych 

w Ośrodku Zdrowia w Górkach Małych przy ul. Zalesie 3. Wykonane 

prace miały na celu dostosowanie pomieszczeń użytkowanych przez 

NZOZ Praktyka Lekarzy Rodzinnych „Górki” na I piętrze budynku do 

potrzeb osób niepełnosprawnych. Roboty wykonano w okresie od 

16 września do 28 października br. W wyniku wykonanej przebudo-

wy gabinetu lekarskiego utworzono komunikację z głównym holem 

i wejściem, przez co uzyskano dostęp do pochylni dla wózków inwa-

lidzkich, która znajduje się z tyłu budynku. Roboty wykonało przed-

siębiorstwo FABER Spółka z o.o. z Górek Wielkich. Wartość inwestycji 

wyniosła ponad 23 tys. złotych. 

Dostosowanie I piętra 

Ośrodka Zdrowia w Górkach 

do potrzeb osób niepełnosprawnych

OGŁOSZENIE 

o Projekcie

 „Daj sobie szansę”

9

Od 01 września do 30 listopada br. Gmina Brenna realizuje projektu pn. „Daj sobie szansę” współfi nansowany 

przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest wdrażany w ramach 

działania 9.5 („Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach 

wiejskich”) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Partnerem 

projektu jest Towarzystwo Miłośników Brennej i Górek „Jodła”. 

 Projekt ,,Daj sobie szansę” polega na zorganizow-

aniu kampanii promocyjno-informacyjnej mającej na celu 

zachęcenie mieszkańców Gminy Brenna, w szczególności uc-

zniów i rodziców, do podejmowania samodzielnych działań 

edukacyjnych i aktywności pozaszkolnej.

Uczenie się przez całe życie stało się jednym z wyzwań 

współczesnego człowieka i jest znamieniem współczesnej 

cywilizacji. Jest to proces ciągłego doskonalenia zasobu 

wykształcenia i kwalifi kacji w ramach systemu edukacji, ale 

także po opuszczeniu szkolnej ławy. Aktywność edukacyjna 

to także forma samokształcenia poprzez korzystanie z książek, 

czasopism, Internetu, e-learningu oraz z dostępnych na rynku  

ofert edukacyjnych.

Ciągłe doskonalenie umiejętności oraz podnoszenie kwali-

fi kacji jest więc sposobem na elastyczne przystosowanie się do 

zmieniającej się rzeczywistości oraz realiów na współczesnym 

rynku pracy.

Aby przybliżyć Państwu ideę projektu, serdecznie 

zapraszamy na stronę internetową Gimnazjum im. Króla Jana 

III Sobieskiego w Brennej.

www.gimnazjum.brenna.pl

Informacje
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W październiku obradowały:

Komisja Budżetowo – Gospodarczo – Finansowo – 

Rolna (dwukrotnie)

Komisja Kultury, Oświaty, Ochrony Zdrowia i Spraw 

Socjalnych,

Komisja Rewizyjna,

Komisja Ładu i Porządku Publicznego oraz

Komisja Rozwoju Gminy, Sportu, Budownictwa 

i Ochrony Środowiska. 

30 października odbyła się XXII sesja Rady Gmi-

ny, na której podjęto uchwały w następujących spra-

wach:

· uchylenia Uchwały Rady Gminy w Brennej z dnia 

18 stycznia 2007 r. Nr IV/19/2007 r. w sprawie powoła-

nia doraźnej komisji Rady Gminy.

· uchylenia Uchwały Rady Gminy w Brennej z dnia 

14 grudnia 2006 r. Nr II/6/06 r. w sprawie powołania 

doraźnej komisji Rady Gminy.

· zmian w uchwale budżetowej Gminy Brenna na 

2008 rok.

· zwolnienia z opłaty stałej zgłoszenia o dokona-

nie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

· określenia wysokości opłaty od posiadania psów, 

zasad ustalania poboru i terminu płatności tej opłaty.

· ustalenia miejscowości w Gminie Brenna w któ-

rych pobiera się opłatę miejscową.

· określenia dziennych stawek opłaty miejscowej 

na 2009 rok, zarządzenia poboru opłaty w drodze in-

kasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagro-

dzenia za inkaso.

· stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości 

na 2009 r.

· ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych 

przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie 

gminy Brenna za zbieranie, transport i unieszkodliwia-

nie stałych odpadów komunalnych oraz nieczystości 

ciekłych.

· określenia wysokości stawek oraz zwolnień w 

podatku od środków transportowych.

· określenia wzorów formularzy informacji i dekla-

racji podatkowych.

· zawierania porozumień pomiędzy Gminą Bren-

na a innymi jednostkami samorządu terytorialnego, 

dotyczących zasad prowadzenia punktów kateche-

tycznych  nauczania religii kościołów i wyznań innych 

niż katolickie.

· zmiany Uchwały Nr XVII/129/08 Rady Gminy w 

Brennej z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie odpłat-

ności za pobyt dzieci w przedszkolach publicznych na 

terenie Gminy Brenna.

· regulaminu wynagradzania nauczycieli

· ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadni-

czego oraz wartości jednego punktu dla określenia 

miesięcznej stawki wynagrodzenia zasadniczego dla 

pracowników samorządowych zatrudnionych w jed-

nostkach organizacyjnych Gminy Brenna.

· przyjęcia „Gminnego programu usuwania wyro-

bów zawierających azbest” na lata 2009 – 2032.

· ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków 

Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy Brenna za udział 

w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.

· uchylenia uchwały nr XXIII/204/96 Rady Gminy 

w Brennej.

· rozpatrzenia skargi złożonej przez Pana Jerzego 

Łuczyn dotyczącej  

· funkcjonowania GOPS i jego kierownika.

· rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy 

Brenna i podległym pracownikom.

W punkcie interpelacje i zapytania radnych, wy-

płynęły m.in. następujące sprawy:

· problem śmieci - poruszany również na spotka-

niach z mieszkańcami (debata na temat „śmieci” ko-

niec listopada - początek grudnia)

· remonty dróg powiatowych oraz brak pasów na 

przejściach dla pieszych.

W czasie dyskusji  został zgłoszony wniosek do 

obecnej radnej powiatowej Pani Danuty Wasilewskiej, 

o przygotowanie na następną sesję, zestawienia war-

tości wykonanych przez  Starostwo Powiatowe prac 

na terenie naszej gminy.

Na sesji rozpatrywano 2 skargi, które radni uznali 

za niezasadne.

Dyrektor Ośrodka Promocji, Kultury i Sportu Pani 

Katarzyna Macura, przekazała informacje na temat 

nowo powstałej fi lii OPKiS w Górkach Wielkich pod 

nazwą „Mikroklimat” i trwających tam pracach remon-

towych. 

Pani Wójt Gminy przedstawiła radnym sprawozda-

nie z działalności między sesjami, które zostało przyję-

te bez uwag.

Miłym akcentem sesji było przedstawienie i wyróż-

nienie uczennic ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Brennej 

Leśnicy, które pod opieką swojego trenera Tomasza 

Dybczyńskiego zajęły I miejsce w Wojewódzkich Za-

wodach Przełajowych oraz Pani Magdaleny Holeksa 

z Górek Wielkich za zajęcie II miejsca w Mistrzo-

stwach Polski w Brydżu Sportowym. Zawodniczki z 

rąk Pani Wójt i Przewodniczącego Rady Gminy odebra-

ły dyplomy i upominki. 
EB

Z obrad Rady Gminy

Informacje
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Gminna demokracja – spotkania mieszkańców 

z Wójtem Gminy Brenna Iwoną Szarek.

„W jakimś sensie wolę demokrację, która się może pomylić, od społecznej apatii oddającej władzę zimnym pro-

fesjonalistom, którzy tez przecież nie są nieomylni. Z resztą błędy demokracji to nie jest wielki problem w kontekście 

władzy populistów, którzy maja poczucie kompletnej nieodpowiedzialności.” 
( Chantal Mouff e )

Słowa zawarte w tym cytacie znanej Profesor 

belgijskiego pochodzenia zobowiązują. W zasadzie 

stanowią one podsumowanie działalności samorzą-

du, jego idee powstania oraz cel działań. Gmina jest 

najmniejszą jednostką administracyjną i trudno o bar-

dziej bliski mieszkańcom organ władzy. Gmina jest 

najbardziej bliska problemom mieszkańców spośród 

wszystkich pozostałych organów administracyjnych 

w naszym kraju. Dlaczego? Ponieważ umożliwia bez-

pośredni kontakt, zna problemy każdego członka lo-

kalnej społeczności. To bezpośrednie łącze komuni-

kacyjne pomiędzy mieszkańcami, umożliwia byt całej 

demokracji w rozumieniu lokalnym i globalnym. De-

mokracja zaczyna się od Gminy i tu ma swoje korze-

nie. Gmina Brenna dowiodła, że podstawą utrzymania 

bezpośredniego kontaktu z mieszkańcami jest rozmo-

wa. Tylko podczas takiej rozmowy można zaznajomić 

się z problematyką, z którą na co dzień zmagają się 

Urzędnicy i Radni Gminy Brenna. Jest to problematyka 

niezwykle szeroka, dotyczy bowiem ładu przestrzen-

nego naszej gminy, gminnych dróg, ochrony zdro-

wia, komunalnego budownictwa mieszkaniowego, 

tak ważnej ochrony środowiska, działalności ośrodka 

kultury,  porządku publicznego, zaciągania kredytów 

i pożyczek i wielu innych. Samorząd to służba – służba 

dla dobra publicznego, ale i okazją, aby poznać środo-

wisko w którym żyjemy. Poznać, zrozumieć potrzeby 

i o nich porozmawiać.

W dniach 20 – 24.10.2008r. Wójt Gminy Brenna 

Iwona Szarek spotkała się z mieszkańcami Gminy 

w miejscowościach Górki i Brenna. Spotkania odbyły 

się kolejno w SP Leśnica, SP Brenna Bukowa, Gimna-

zjum w Brennej, ZSP w Górkach a także w Sali przy 

Klasztorze o.o. Franciszkanów w Górkach Sojka . Spo-

tkania miały na  celu: 

1. Informowanie społeczności lokalnej o realizacji 

zadań samorządu gminnego na terenie Gminy Brenna.

2. Poznanie potrzeb i problemów społeczności lo-

kalnej  z terenu Gminy Brenna.

Jak zatem wynika z powyższych celów, spotkania 

zbudowane były niejako z dwóch części. W pierwszej 

części spotkań przedstawiciele samorządu gminne-

go w osobach:  Wójta Iwony Szarek, Zastępcy Wój-

ta Krzysztofa Majerana, Skarbnika Gminy Brenna 

Joanny Macury, Przewodniczącego Rady Gminy 

Brenna Krzysztofa Holeksy oraz radnych, przedsta-

wili priorytety działań Gminy. W drugiej części spotkań 

wypowiadali się oraz zadawali pytania mieszkańcy 

Gminy. 

Spotkania rozpoczynały się od zaprezentowania 

przez Wójta Iwonę Szarek działań samorządu Gminy, 

planów, projektów, inwestycji. Wójt mówiła o działa-

niach w zakresie planowania, inwestycji drogowych, 

rozwoju gospodarki wodno ściekowej, rozwoju poli-

tyki i spójności społecznej naszej Gminie ( w ramach 

programów unijnych) i o ochronie środowiska,  

Jeżeli chodzi o działania związane z aktami 

prawnymi oraz planami w Gminie Brenna to przede 

wszystkim Wójt przybliżyła tematykę nowej Strategii 

Rozwoju Gospodarczego  Gminy Brenna na lata 

2008 - 2015, która została przyjęta uchwałą radnych  

w kwietniu b.r.  W Strategii zawarto 8 głównych ce-

lów strategicznych, którym przypisano określone cele 

operacyjne.

· Cel strategiczny 1.: Rozbudowa infrastruktury tu-

rystycznej i okołoturystycznej wykorzystującej poten-

cjał gminy Brenna.

· Cel strategiczny 2.: Skuteczna i spójna promocja 

oferty turystycznej Brennej – wzrost rozpoznawalności 

marki turystycznej Brenna na krajowym i regionalnym 

rynku turystycznym.

· Cel strategiczny 3.: Promocja przedsiębiorczości i 

wzmocnienie rolnictwa na terenie Gminy Brenna.

Wydarzenia
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z Regionalnego Programu Operacyjnego, Powiat 

mógł zgłosić wniosek tylko na jedną część projektu. 

Pierwszy odcinek to 7,8  km drogi powiatowej od S1 

(drogi krajowej) aż do ul. Miodowej. Drugi odcinek od 

ul. Miodowej do ul. Malinowej ma kosztować 7 mln zł 

(3,4 km). 

Jeżeli chodzi o modernizacje dróg gminnych to 

remonty w 2008 zostały wykonane na ul. Chłopskiej, 

na ul. Rzemieślniczej, ul. Żarnowiec, ul. Topolo-

wej i na ul. Spółdzielczej. Remont nawierzchni ulicy 

ul. Chłopskiej w Górkach Małych zrealizowano w okre-

sie 01.08.2008 do 15.08.2008 na odcinku długości 288 m

i szer. 3,2 m położono nową nawierzchnię asfaltobe-

tonową. W inwestycji partycypowało miasto Ustroń 

w kwocie 20 tyś.  zł. Przypominamy, że ulica Chłop-

ska biegnie wzdłuż granicy Górek Małych i Lipowca. 

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 75.665, 43 zł. 

Gmina wykonała także remont nawierzchni na ul. Rze-

mieślniczej w Górkach Wielkich. Okres realizacji tego 

zadania przypadł na czas 17.07.2008 r. do 01.08.2008 r. 

Remont wykonano na łącznym odcinku długości 489, 

5 m i szer. 4,5 m.. Położono tam nową nawierzchnię 

asfaltobetonową. Wartość robót na ul. Rzemieślniczej 

wyniosła 136 673, 90 zł brutto. Musimy pamiętać także 

o remoncie ul. Żarnowiec. Modernizację nawierzchni 

ul. Żarnowiec w Brennej wykonano na długości 506 m 

i szer. 3 m, gdzie położono nowa nawierzchnię asfalto-

betonową. W inwestycji partycypowało Nadleśnictwo 

Ustroń w kwocie 32, 5 tyś. Zł. Wartość robót na ul. Żar-

nowiec wyniosła 119 135, 11zł brutto.

Gmina wykonała także remont ul. Topolowej 

w Brennej na przełomie sierpnia i września 2008 r. 

Tym razem na odcinku 315 mb szer. 3 m położono na-

wierzchnię asfaltobetonową, a na 245 m wykonano 

nawierzchnie z płyt drogowych typu Jomb, między 

płytami położono masę asfaltobetonową. Długość 

drogi to 560 mb a wartość robót brutto na Topolowej 

wynosiła łącznie 241 941, 95 zł.

· Cel strategiczny 4.: Rozwój infrastruktury uży-

teczności publicznej w Gminie Brenna.

· Cel strategiczny 5.: Poprawa infrastruktury drogo-

wej warunkującej wzrost gospodarczy Gminy Brenna.

· Cel strategiczny 6.: Ochrona wyjątkowego środo-

wiska naturalnego oraz poprawa jakości życia i odpo-

czynku.

· Cel strategiczny 7.: Gmina bliżej mieszkańców – 

rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

· Cel strategiczny 8.: Zapewnienie wysokiej jako-

ści, nowoczesnych usług publicznych – edukacji i po-

mocy społecznej.

Jak wiadomo Strategia jest podstawowym doku-

mentem planistycznym wieloletnich działań niemalże 

każdej gminy, jak również podstawą prawną do pozy-

skiwania funduszy. Każdy mieszkaniec może zaznajo-

mić się z tym dokumentem, gdyż zamieszczony jest 

na stronie internetowej www.brenna.org.pl a także na 

stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

 Radni uchwalili także nowy Statut Gminy Brenna 

we wrześniu. Obecnie czekamy na weryfi kację Statutu 

u Wojewody i na zamieszczenie Statutu w  Dzienniku 

Urzędowym Województwa Śląskiego. Wtenczas 14 dni 

po przyjęciu przez Wojewodę, Statut wchodzi w życie. 

Na razie obowiązuje „stary Statut” z 2003 r. 

W roku 2006 uchwalono także Regulamin Utrzy-

mania Czystości i Porządku w Gminie Brenna i w 

najbliższym czasie Gmina będzie prowadziła prace 

związane z aktualizacją tego dokumentu. 

Oprócz działań o charakterze planistycznym 

(Strategia, Statut, Regulamin Utrzymania Czystości 

i Porządku w Gminie Brenna) Iwona Szarek zwróciła 

szczególną uwagą na działania inwestycyjne mające 

na celu poprawę infrastruktury dróg w naszej Gmi-

nie. Ten temat zazwyczaj wywołuje najwięcej emocji. 

Także i na tych spotkaniach we wszystkich niemalże 

miejscach, tematyka dróg dominowała w dyskusji. 

O jakich zatem drogach żywiołowo dyskutowano?

Ze wszech miar istotnym punktem odniesienia 

stały się drogi powiatowe oraz gminne, czyli te wszyst-

kie, które mają uregulowany status prawny. Wójt mó-

wiła o drodze powiatowej łączącej Gminę Brenna z S1 

(drogą ekspresową) . Jeżeli chodzi o tę drogę to Po-

wiat Cieszyński złożył w ramach Regionalnego Progra-

mu Operacyjnego wniosek na  modernizację  drogi, 

na odcinku 3,4 km od ul. Miodowej do ul. Malinowej. 

Gmina Brenna jako wkład własny do tego projektu za-

łożyła w budżecie na lata 2009-2010 kwotę 500.000 zł. 

Czas realizacji projektu przewidziano na lata 2009 – 

2010. Łącznie projekt miał wartość 21 mln zł. Ze wzglę-

du na fakt, że Marszałek Województwa zaniżył środki 
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Nie należy zapominać o remoncie nawierzchni 

na ul. Spółdzielczej w Górkach Wielkich na odcinku 

200 m, szer. 4,5 m. W ramach tej inwestycji wykonano 

odwodnienie liniowe z cieków betonowych, prefabry-

kowanych na ławie betonowej a także wykonano na-

wierzchnię z masy asfaltobetonowej. Roboty zostały 

wykonane w październiku i wtedy sporządzono tak-

że protokół odbioru i przekazano ul. Spółdzielczą do 

użytku.

Pani Wójt Gminy mówiła również o chodnikach. 

Trzeba zaznaczyć, że większość chodników znajdują-

cych się przy drogach powiatowych wymaga obecnie 

remontu. Jednak aby móc poprawić ich stan technicz-

ny to Gmina ich remont musiałaby wykonać w  ramach 

własnych środków. W 2008 r. został wykonany chodnik 

wzdłuż drogi powiatowej ul. Szpotawickiej w Górkach 

Wielkich na długości 400 m aż do skrzyżowania z ulica 

Bielską, który Gmina sfi nansowała z własnych środków.

 Jeśli chodzi o kwestie parkingów to w rejonie 

Brennej Bukowej obok Karczmy Skalica jest planowa-

na budowa dwóch parkingów, gdzie w przyszłości jak 

oszacowano mogłoby powstać ok. 100 miejsc parkin-

gowych. Jednakże na razie terenem tym zarządza Nad-

leśnictwo Ustroń a Gmina złożyła propozycję dzier-

żawy tego terenu. Podobnie parking przy Kościele 

w Brennej Centrum miałby być w przyszłości zmoder-

nizowany. Jednakże częściowo parking jest własnością 

Skarbu Państwa, dlatego trwają w tej kwestii negocja-

cje, aby Gmina stała się wyłącznym zarządca tego te-

renu. Wtenczas jest możliwość poprawy nawierzchni i 

wyznaczenia ok. 60 miejsc parkingowych.

Już w tym roku cieszymy się, że powstało oświe-

tlenie uliczne w Górkach Wielkich, przy ul. Zalesie 

w kierunku Ośrodka Zdrowie (5 lamp na słupach 

parkowych). Koszt realizacji robót związanych z tym 

oświetleniem wyniósł 26 139 , 69 złotych. Nie musimy 

się tez obawiać egipskich ciemności przy ul. Bielskiej 

w Górkach Wielkich. Tam bowiem Gmina zamonto-

wała 17 lamp na przełomie maja i czerwca bieżącego 

roku. To oświetlenie kosztowało 53 637, 39 zł.

Istotną sprawą jest także poprawa mostów na 

Węgierskim. Projekt łącznie z kosztorysem i pozwole-

niem na mniejszy most już jest i Gmina chce w budże-

cie na rok 2009  ująć modernizację tego mostu. Jeżeli 

chodzi o drugi most (większy) wykonawca projektu na 

modernizację poinformował, iż koszty modernizacji 

przekroczą wartość budowy nowego mostu. „Most jest 

w fatalnym stanie i  celem na dzień dzisiejszy będą, sta-

rania aby przede wszystkim go zabezpieczyć.” Powie-

działa Pani Wójt i dodała „Jeżeli chodzi o oświetlenie 

to już w najbliższym czasie będzie pozwolenie na po-

stawienie lamp w Brennej Lachy i Brennej Chrobaczy. 

Okazuje się, że jest różnica zdań wśród mieszkańców, 

jeżeli chodzi o oświetlenie i nie wszyscy mieszkańcy 

wyrazili zgodę na postawienie słupa dlatego min.: na 

Chrobaczym oświetlenie nie będzie takie jak wcześniej 

planowano jednak znacznie poprawi bezpieczeństwo 

w tym miejscu.” Tak przedstawia się obecnie sytuacja 

modernizacji dróg, mostów, parkingów i ogól-

nej poprawy infrastruktury w naszej Gminie.

 Ale to nie cały zakres działalności samorzą-

du lokalnego. Nie możemy zapominać o dzia-

łalności Gminy związanej z infrastrukturą 

wodno – ściekową. W latach 2007 – 2008 zre-

alizowano i zakończono inwestycję wodocią-

gu dla przysiółka Brenna Jatny. W ramach tej 

inwestycji wykonano ujęcie wody powierzch-

niowej metodą drenażu na potoku Jatny 

(Suchy Potok). Wykonano także żelbetonowe 

zbiorniki wody i powstała stacja uzdatniania 

wody za pomocą fi ltracji i dezynfekcji ( zamon-

towano dwa fi ltry i dwie lampy bakteriobójcze). 

Cała sieć wodociągowa ma długość 4 141 mb

a do wodociągu podłączonych zostało 69 bu-

dynków. Całkowity koszt tej inwestycji wyniósł 

1 261 591, 81 zł.

Budowa kanalizacji sanitarnej jest podzielo-

na na dwa etapy. W roku 2008 Gmina sfi nalizowała  

w okresie od 16.08.2007 r. do 25.09.2008 r. budowę 

kanalizacji sanitarnej wraz z siecią przyłączy domo-

wych na odcinku Górki Wielkie Kretowskie – Brenna 

Spalona. Łącznie wykonano tam 178 przyłączy do 

sieci kanalizacji sanitarnej, w tym 50 w Górkach Wiel-

kich i 128 w Brennej. W ramach inwestycji podłączono 

166 budynków, wykonano 5 przyłączy do budynków 

nie oddanych do użytku ( bez przełączenia z uwagi 

na brak instalacji sanitarnej w budynku) i 7 przyłączy 
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do nieruchomości niezabudowanych. W październiku 

tego roku, zakończony zostanie drugi etap kanalizacji 

w Górkach Wielkich Szpotawice, który obejmuje obszar 

po lewej stronie ul. Szpotawickiej, Pod Górkę i rejon 

ul. Solarskiej. W ramach inwestycji wykonano ponad 

12 km sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, 

do której podłączono ok. 220 budynków. Łączna war-

tość zadania to około 3 mln złotych. W maju 2008 r. 

Gmina oddała do użytku stacje zlewną ścieków FEKO. 

Koszt dostawy i montażu stacji kosztował Gminę 

48 000 zł.  Pani Wójt przypomniała mieszkańcom, że 

wywożenie ścieków bytowych na pola jest całkowicie 

zakazane przez prawo. 

Iwona Szarek mówiła także o działalności Gminy 

w kontekście realizacji programów społecznych. 

Jest to bardzo ważny element z punktu widzenia Gmi-

ny w polityce społecznej. Pani Wójt mówiła o progra-

mie p.n. „Możesz więcej” realizowanym przez GOPS. 

Mówiła także o środkach pozyskanych przez Gminę, 

w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki na 

realizację projektu pt. „Witaj w Klubie”, gdzie mło-

dzież w przedziale wiekowym 15 – 25 lat może realizo-

wać liczne kursy, jak np. kurs prawa jazdy, kurs tańca, 

kurs sztuk walki i nabywać nowych doświadczeń. Jesz-

cze inne kwalifi kacje pozwala zdobyć projekt pod na-

zwą „Daj sobie szansę” realizowany przez nauczycieli 

z gimnazjum. Programy społeczne są dla nas bardzo 

istotne, podobnie jak programy inwestycyjne. Pani 

Wójt wspomniała także, że Gmina zakupiła ze środków 

z PEFRON-u samochód do przewozu osób niepełno-

sprawnych.

Po krótkiej prezentacji Pani Wójt, głos zabierała 

Pani Skarbnik Gminy Joanna Macura. Mówiła  o po-

datkach w Gminie Brenna, które należą obecnie do 

najniższych w naszym powiecie. O  wysokości pobie-

ranych podatków w okolicznych gminach, można było 

przeczytać w październikowym numerze „Wieści znad 

Brennicy”. Pani Skarbnik Gminy przypomniała także 

o obowiązku płacenia podatków w terminach. Pła-

cenie podatków  (np. podatku od nieruchomości) 

jest obowiązkowe dla każdego mieszkańca a sankcje 

wynikające z niedotrzymania opłat mogą być wyso-

kie. Często płacenie podatku do Gminy traktowane 

jest „po macoszemu” tymczasem  wiemy doskonale, 

czym może grozić niepłacenie podatków w Urzędzie 

Skarbowym. Poza odsetkami od zaległości podatko-

wych i sankcjami karnymi, za niewywiązywanie się 

z obowiązków podatkowych mogą nas też spo-

tkać różnego rodzaju sankcje administracyjne. 

Organy podatkowe mają wiele instrumentów, 

by skłonić nas do regularnego płacenia podat-

ków i wywiązywania się z innych ciążących na 

nas obowiązków. Dlatego, aby uniknąć poważ-

nych kłopotów, traktujmy te obowiązki serio.  

Drugi etap spotkań skoncentrowany był na 

pytaniach mieszkańców. Trzeba przyznać, że 

poruszono niezwykle wiele tematów. Dyskusja 

była żywiołowa a atmosfera spotkań przepeł-

niona była poczuciem troski i zainteresowania 

nasza Gminą. Zainteresowanie mieszkańców 

było bardzo duże i w każdym spotkaniu uczest-

niczyło od 30 – 40 osób. O co pytali mieszkań-

cy? Jakie problemy ich nurtują?

Na spotkaniu w Brennej Leśnicy padły 

m.in. takie pytania:

1. Czy jest możliwość połączenia Brennej Leśni-

cy z Wisłą?

2. Czy powstaną sołectwa?

3. Jak Gmina przygotowana jest do zimy pod 

względem odśnieżania ?

Pani Wójt zaznaczyła, że realizacja połączenia Wi-

sły i Brennej tunelem, jest możliwa tylko w sytuacji 

pozyskania środków z budżetu centralnego. Obecnie 

podstawowym zadaniem Gminy jest remont drogi po-

wiatowej, w którym możemy partycypować środkami 

fi nansowymi. Gmina jest przygotowana do zimy i od-

śnieżania. Obecnie w sezonie zimowym 2008 – 2009 

jeszcze obowiązuje nas umowa ze zleceniodawcą, na-

tomiast w przyszłym roku Gmina będzie musiała ogło-

sić nowy przetarg na fi rmę odśnieżającą naszą Gminę. 

Obecnie odśnieżanych jest ok. 100 km dróg gminnych 

i powiatowych. Jest to spory wydatek dla Gminy i póki 

co nie ma możliwości na to, aby zwiększyć wydatki na 

odśnieżanie większej ilości dróg. Jeżeli chodzi o sołec-
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twa to uchwalony przez Radę Gminy Brenna Statut, 

umożliwia utworzenie sołectw. Perspektywa rozmów 

w sprawie sołectw możliwa jest w przyszłym roku. 

Jeżeli chodzi o inwestycje, to ważnym elementem 

z punktu widzenia Strategii Gminy, jest także ochrona 

środowiska, związana z budową kanalizacji w Brennej 

Leśnicy (realizacja projektu wartości ok. 200 000 zł 

przewidziana jest na lata 2009 – 2010).

Również w trakcie spotkania w Szkole na Buko-

wej mieszkańcy mogli dowiedzieć się, że Gmina chce 

realizować budowę kanalizacji z Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich jak najszybciej, ale przedłużają 

się terminy z ogłoszeniem konkursów. Dopiero kiedy 

ogłoszony zostanie konkurs Gmina może wystąpić o 

dofi nansowanie, jednakże bez względu na terminy 

konkursów, pozwolenie na budowę kończy się w grud-

niu 2009r. dlatego bez względu na wszystko, Gmina 

będzie starała się zrealizować budowę kanalizacji jak 

najszybciej. O co pytali mieszkańcy na Bukowej

O co pytali mieszkańcy w Brennej Bukowej?

1. Kiedy na ul. A. Krajowej możemy liczyć na za-

kończenie budowy kanalizacji? 

2. Nie wszyscy jednakowo produkują śmieci 

i czemu wszyscy płacimy jednakowo? 

3. Skąd się bierze zwiększenie, w porównaniu 

z poprzednim okresem, zadłużenia  Gminy?

Pani Wójt udzieliła następujących odpowiedzi: 

Gmina chce realizować budowę kanalizacji od ul. Ja-

strzębiec aż do ul. Armii Krajowej z Programu Rozwo-

ju Obszarów Wiejskich jak najszybciej, ale przedłużają 

się terminy z ogłoszeniem konkursów. Dopiero kie-

dy ogłoszony zostanie konkurs Gmina może wystą-

pić o dofi nansowanie, jednakże bez względu na ter-

miny konkursów, pozwolenie na budowę kończy się 

w grudniu 2009 r. Dlatego bez względu na wszystko, 

Gmina rozpocznie tą inwestycję w 2009 r. Zdajemy sobie 

sprawę z tego że ok. 360 budynków jest do podłączenia 

i będziemy się starali aby ten cel osiągnąć. Myślę, że za-

kończenie tej inwestycji nastąpi w 2011 r.

Jeżeli chodzi o śmieci to temat poruszany był na 

każdym spotkaniu z Panią Wójt. Niekiedy nawet domi-

nował w dyskusji. Śmieci to duży problem, z którym 

zmaga się nasza Gmina i jej mieszkańcy. Cały czas szu-

kamy nowych rozwiązań. Kontenery niejednokrotnie 

nie rozwiązały problemu, przystanki pomimo zamon-

towania koszy toną w śmieciach, powstają także dzi-

kie skupiska śmieci (gdzie składane są np. stare meble, 

tapczany). Jednak na spotkaniu dowiedzieliśmy się, że 

za segregację śmieci Gmina nie pobiera opłaty. Gmina 

pobiera opłatę za śmieci nieczyste. Produkcja śmieci 

z czegoś wynika. Gmina chce docenić tych, któ-

rzy potrafi ą segregować śmieci, dlatego ta opła-

ta jest niższa za śmieci segregowane. Płaci-

my za śmieci jednakowo, ponieważ ciężko 

stwierdzić z punktu widzenia Gminy, który 

turysta produkuje więcej śmieci, który mniej 

i czy np. turysta jednodniowy śmieci więcej, czy 

mniej, niż turysta dwudniowy. Śmieci odbierane 

są dwa razy w miesiącu a przez okres zimowy raz 

w miesiącu. Każdy też może sam zawieźć śmieci 

do Zakładu Budżetowego. 

Na ostatnie z pytań odpowiedziała Pani 

Skarbnik Joanna Macura:

 „Zadłużenie związane jest z dwoma pożycz-

kami. Te pożyczki są zaciągnięte na dwa zadania 

inwestycyjne i są to budowy kanalizacji ( na Kretow-

skim i Szpotawicach). Są to pożyczki, gdzie oprocen-

towanie wynosi 3 % w skali rocznej. Czyli jest bardzo 

niskie. Po zapłaceniu 50 % pożyczki, Wojewódzki 

Fundusz Ochrony Środowiska umarza pozostałą kwo-

tę a środki z tego przeznaczamy na inne cele w zakresie 

inwestycji  ochrony środowiska . Zobowiązania łącznie 

z pożyczkami regulujemy na bieżąco. Część z tych spłat 

to kredyty, które zostały zaciągnięte w latach ubiegłych. 

W chwili obecnej dysponujemy wolnymi środkami, które 

lokujemy na rachunku bankowym i z tego tytułu na chwilę 

obecną z lokowania mamy 70. 000 zł. ”

Warto wspomnieć, że na Bukowej mieszkańcy py-

tali także o to czy jest możliwość budowy chodnika 

od ulicy Szkolnej w stronę Lachów a także, dlaczego 

Gmina nie pobiera opłat za parkowanie na chodniku 

przy ul. Bukowej. Dowiedzieliśmy się między innymi, 

że tego typu opłat Gmina nie może niestety egzekwo-

wać, kiedy chodnik wraz z drogą jest własnością Po-

wiatu. 

Wydarzenia
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Padło też istotne pytanie: „ Czym są środki wła-

sne w odniesieniu do budowy kanalizacji?”

Gmina może fi nansować wszystko to co jest zwią-

zane z infrastrukturą kanalizacji z wyłączeniem podłą-

czy prywatnych posiadłości do kanalizacji. Nie mogli-

byśmy mieszkańców podłączyć do kanalizacji, gdyby 

nie ich środki własne bo takie są przepisy.

W Górkach Wielkich mieszkańcy pytali o:

1. Co Gmina robi w kierunku dbania o środowisko?

2. Czy będzie połączenie autobusowe na Szpo-

tawice?

3. Co się dzieje z Prewentorium?

Prewentorium to teren, który Gmina chce w przy-

szłym roku udostępnić  mieszkańcom, aby mogło im 

służyć. W tej chwili nie ma tam inwestycji bo darowizna, 

która została przyjęta wcześniej była niewykonalna. 

Darowizna Prewentorium miała być darowizną  na cel 

funkcjonowania Gminnego Ośrodka Kultury a obec-

nie Gmina nie posiada pod sobą jednostki podległej, 

która nazywa się Gminny Ośrodek Kultury. W Gminie 

jest Ośrodek Promocji Kultury i Sportu . Darowizna z 

prawnego punktu widzenia jest celowa i na dany okres 

, dlatego  w ramach negocjacji, musieliśmy zmienić cel 

darowizny. Obecnie celem darowizny jest wykorzysta-

nie Prewentorium na cele sportowe, kulturalne i rekre-

acyjne. W tym roku w styczniu podpisaliśmy z Urzędem 

Marszałkowskim akt notarialny i w tej chwili jesteśmy w 

trakcie zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzenne-

go bo według planu przyjętego w 2004 r Prewentorium 

może służyć tylko dla określonej grupy użytkowników, 

co wiąże się z tym, że w efekcie nie można tam wybu-

dować ani obiektu rekreacyjnego, ani sportowego. Dla-

tego uchwałą Rady Gminy zadecydowaliśmy, że zmie-

nimy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 

Brenna w tym terenie tak aby budowa takich obiektów 

była tam możliwa. Podpisaliśmy także akt darowizny 

przekazania drogi biegnącej do Prewentorium od Rol-

niczej Spółdzielni Produkcyjnej.

Gmina jeszcze w tym roku rozpoczyna realizację 

Programu Niskiej Emisji. Pani Wójt poinformowała 

również mieszkańców o przygotowywanym progra-

mie usuwania azbestu. 

Pani Wójt podejmowała rozmowy z przewoźni-

kiem aby „uratować”  linię autobusową na Szpotawice. 

Rozmawiano też ze Starostwem w sprawie koncesji na 

linie autobusowe.  Przewoźnik udzielił  informacji, że 

tylko dwoje dzieci wykupiło na tych liniach bilety mie-

sięczne. A linia może być utrzymana tylko w sytuacji, 

kiedy co najmniej pięć osób wykupuje systematycznie 

bilet miesięczny. Dzieciom pasował kurs rano ale po 

południu już nie, więc rodzice nie wykupywali 

dzieciom biletów miesięcznych. TRANSKOM  się 

na to nie zgodził, aby utrzymać taką linię, gdzie 

nie ma ludzi, którzy jeżdżą tymi autobusami. Ta 

sama sytuacja była już na Leśnicy. TRANSKOM 

wznowił linię ale po trzech miesiącach okazało 

się, że jednak ilość pasażerów jest zbyt mała aby 

ją dalej utrzymywać. 

Pani Wójt mówiła także o powstaniu „MIKRO-

KLIMATU” w Górkach Wielkich, który ma służyć 

mieszkańcom do działań w zakresie kultury. Pani 

Wójt  podziękowała z całego serca wszystkim 

mieszkańcom, którzy sfi nansowali remont Domu 

Parafi alnego. To dzięki tym ludziom , którzy zde-

cydowali się z własnych środków oddać część 

pieniędzy powstało miejsce gdzie mamy nadzieję 

wiele pokoleń młodych ludzi będzie mogło brać 

udział w licznych zajęciach o charakterze kulturalnym.

Tak właśnie zakończyły się spotkania Pani Wójt 

z mieszkańcami. Tematów było sporo po jednej, jak 

i drugiej stronie. Pani Wójt wraz ze swoimi współpra-

cownikami i Radni Gminy  mogli podczas tych spo-

tkań wyjaśnić wszelkie wątpliwości nurtujące miesz-

kańców. Mieszkańcy z kolei zgłaszali swoje problemy. 

Dzięki tym spotkaniom mogliśmy się także dowie-

dzieć nieco więcej o procedurach, które niejednokrot-

nie są długotrwałe i wymagają odrobiny cierpliwości. 

Z drugiej strony mieszkańcy wyrazili wielokrotnie chęć 

częstszych spotkań z Panią Wójt. Jedno jest pewne, że 

podczas spotkań przybliżyliśmy może sens samorząd-

ności. Bo samorząd to też szkoła, gdzie wszyscy się 

uczą. To właśnie dzięki tym spotkaniom poczuliśmy 

autentyczną wspólnotę mieszkańców, gdzie nie ma 

miejsca na społeczną apatię lecz wszyscy chcą podjąć 

się uczestnictwa dla dobra pożytku publicznego

Estera Brudny

Wydarzenia



Poezja

Prezentujemy wiersz jeszcze listopadowy, ale już 

drugiej dekady jesiennego miesiąca. Utwór napisany 

piękną gwarą poety Ziemi Cieszyńskiej Jana Chmiela 

z tomiku „ Wiersze gwaróm zdobione czyli sztyry pory 

roku z przistawkami” wydane w 2008r.

Łodlatujóm dziwoki gynsi

Już je za nami piyrszo dekada,

Diabelnie zimnego listopada,

Łod północy ziómbym chałupy łofuczało

I białym, mokrym śniegom pola zakidało.

Spuźnióne dziki gynsi w szyku klinowym

Prujóm zimne powietrzi ponad głowami,

Wszystki równiuśko ruchym miarowym,

Jak w orkiestrze smyczkami machajóm skrzidłami,

Spod kierych wiatrzisko fi óńczy melodyjnie,

Jakby na łorganach groł gdosikej Bacha,

Choć za horyzóntym stracóm się za chwile,

To przed nimi jeszcze strasznie dłógo trasa.

Jak się też ty ptoki pospołu zmiarkujóm,

Że przelatujóm ponad chałupami,

To jedna przez drugóm głośno pogyngujóm

Toccate i fuge nóm na pożegnani.

I kie tak wodzym łoczami po niebie

Za znikajóncym kluczym dzikich gynsi,

Myśl moja, Panie, śpiycho się do Ciebie

Z norynczym pełnym nejpiekniejszych pieśni,

Co spod pióra mojigo zowdy wychodziły,

Kiech był wiesioły, nieroz w czas boleści.

Dusze styranóm melodie koiły,

Coch jich tak czule palcami wypieścił

Jakby kochanke bez reszty łoddanóm,

Wymościł akordami pierś rozdygotanym,

Rozmiynkczył twarde serce i łóno rozpolił,

A potym w miłowaniu się taplał do woli.

Choc wiym to, że życio niewiele zostało,

Że tak gibko przeleci jako ty gónseczki,

Moji serce się bydzie jednak radowało,

Bo zostanóm wóm po mie wierszyki, piosneczki…

I pewnie, roztopili, mi nie uwierzycie,

Że jo się w życiu nejbardżyj rozkoszował

W poezji gwary naszej, śpiywaniu, muzyce,

A ponad wszystko Cieszyńskim Ziymiech łumiłowoł.
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SPOD GÓRALSKIEGO KAPELUSZA
Zbigniew Morys

Z górki pod górkę z poczuciem humoru jest lżej

xxx

Nie pytam

skąd przyjdziesz pod mój dach

i nie chcę wiedzieć - kiedy 

Lecz proszę

bądź dla mnie wyrozumiała 

i przyjdź

gdy uporam się ze sprawami

gdy nie pojawię się w snach Ewy M.

Przyjdź

w zwiewnej sukience

pod osłoną nocy

i 

nie budząc 

otul całunem utkanym z moich ulubionych nutek

przytul czule jak Mama

A ja 

ukojony w twoich ramionach 

z uśmiechem na twarzy 

pójdę

schodami do nieba

WPATRZONY W NOCNE NIEBO

Chcę jutro odmówić pacierz poranny.

Boże, czy jestem bardzo zachłanny?

PROŚBA

Nie stawiajcie mi z marmuru pomnika.

Chcę z breńskiego kamienia, 

by w nim zastygły moje wspomnienia.

AUTOEPITAFIUM

Tu spoczywa huMORYSta,

po którym  została drobiazgów lista.

Przechodniu! Nachyl się nad grobem …

Słyszysz?... Mój duch też tryska humorem!

Z RĘKĄ NA SERCU

Są bardzo poważne powody,

dla których Dąbrowa Górnicza jak i Brenna

nigdy mi nie zbrzydnie:

tam kiedyś byłem młody,

tu ta ziemia szczerze mnie przyjmie … 

Kultura i oświata



Październik w Piwnicy Artystycznej

Nostalgiczny klimat 14 października w Piwnicy Ar-

tystycznej z pewnością zawdzięczamy nastrojowym 

balladom Marcina Boińskiego. W ponad półtora go-

dzinnym koncercie raczył nas najpiękniejszymi balla-

dami od poezji śpiewanej po rocka. 

Październikowa 

Piwnica przeplatała się 

również  z kinem z gór-

nej półki. 21 paździer-

nika w rytmie grozy 

i krwawych trunków 

publiczność zatopiła 

się w przerażającym  

fi lmie z Nicol Kidman 

w roli głównej. A po-

tem z lekkością serca 

ta sama publiczność 

w następny piątek ba-

wiła się na koncercie 

Pauli Kwietniewskiej 

i Michała Rorata. 

W rytmie bicia serca 

i aranżacji jazzowo – 

swingowej. Śpiewali-

śmy piosenkę „kiedy 

księżyc jest w nowiu 

ludzie mówią I love 

you….” I my państwu 

tez mówimy I love you 

za to, że jesteście. Cie-

szymy się niezmiernie, 

że tak licznie przycho-

dzą państwo do Piwni-

cy i …prosimy o jesz-

cze więcej, bowiem od 

niedawna jesteśmy w posiadaniu 100 krzeseł!!! Zatem 

na pewno każdy z państwa będzie mógł wygodnie 

usiąść i zobaczyć bardzo dobre kino i posłuchać bar-

dzo dobrej muzyki.

K.K

Literackie fanaberie  w bibliotece

„Literackie fanaberie raz jeszcze” to akcja Biblioteki 

Śląskiej w Katowicach mająca na celu popularyzowa-

nie literatury dziecięcej i rozbudzanie aspiracji czytel-

niczych najmłodszych. 

W ramach tej akcji odbyły się spotkania z autora-

mi książek dla dzieci i młodzieży Barbarą Gawryluk, 

Kaliną Jerzykowską, Izabellą Klebańską, Barbarą 

Kosmowską i Tomaszem Trojanowskim. Autorzy 

spotkali się  z czytelnikami w 25 bibliotekach, jedną z 

nich była Gminna Biblioteka Publiczna w Brennej. 

Naszą bibliotekę odwiedziła pani Kalina Jerzy-

kowska, poetka, pisarka dla dzieci, autorka „Kantoru 

wymiany liter”, „W moim ogrodzie mieszka czarodziej”, 

„13. skrytki”, „Wierszy trochę zakręconych”. 

Na spotkanie z pisarką, które odbyło się 26 wrze-

śnia 2008 r., zaproszone zostały  dzieci ze Szko-

ły Podstawowej nr 2 w Brennej (klasy III-cie) wraz 

z nauczycielami p. Lilianą Kasperlik i p. Magdaleną Heller. 

Pani Kalina szybko nawiązała kontakt z dziećmi 

zachęcając je do popuszczenia wodzów fantazji. Mali 

czytelnicy dzielili się  swymi pomysłami, wyobrażenia-

mi miejsca, gdzie przytrafi a im się coś niesamowitego, 

wspaniałego. Opowieść o żyrafi e podającej przez okno 

owoce zyskała aprobatę większości, jej twórczyni Zu-

zia Greń została nagrodzona książką pani Kaliny. 

Poetka deklamowała także swoje wiersze, czytała 

fragmenty swych powieści. Dzieci miały również oka-

zję poznać proces pisania książki – od przelania pomy-

słu na papier aż do ukazania się książki w księgarni. 

Spotkaniu towarzyszył kiermasz, można było 

kupić książki autorki, a także uzyskać dedykację 

i autograf. Nie zabrakło też słodkiej niespodzian-

ki. „Literackie fanaberie...” poprzedził konkurs na 

„Rzadką zakładkę” promującą twórczość zaproszo-

nych pisarzy. Dzieci z Gminnej Biblioteki Publicznej 

w Brennej również wzięły w nim udział. 

Dziękujemy pani dyrektor SP nr 2 w Brennej, na-

uczycielom oraz dzieciom za przybycie na spotkanie.

pracownicy Biblioteki
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W dniu 15 października br. na  posiedzeniu Komisji 

Kultury, Oświaty, Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych 

z okazji poprzedzającego Dnia Edukacji Narodowej 

odbyła się ”nieofi cjalna część” podczas, której  zosta-

ły wręczone dyplomy dyrektorom oraz wyróżnionym 

nauczycielom placówek oświatowych z terenu naszej 

gminy.  

A oto Ich nazwiska :

I.   Beata Jaworek -Skałka -Dyrektor Szkoły Podsta-

wowej nr 2 w Brennej, Bogusław Żur – nauczyciel SP 

nr 2 w Brennej

II. Halina Gabzdyl -Pilch -Dyrektor Szkoły Podsta-

wowej nr 1 w Brennej, Tomasz Dybczyński- nauczyciel 

SP nr 1 w Brennej

III. Zbigniew Mitręga- Dyrektor Gimnazjum w Bren-

nej, Urszula Bąk – nauczycielka gimnazjum w Brennej, 

Sylwia Waszek- nauczycielka gimnazjum w Brennej, 

Ewa Dudek- nauczycielka gimnazjum w Brennej

IV. Karol Niedźwiecki -Dyrektor Zespołu Szkół 

Publicznych w Górkach Wielkich, Grażyna Kubok 

-nauczycielka ZSP w Górkach Wielkich, Małgorzata 

Dziadkiewicz- nauczycielka ZSP w Górkach Wielkich, 

Władysław Gawlas -nauczyciel ZSP w Górkach Wiel-

kich, Jacek Oświecimski -nauczyciel ZSP w Górkach 

Wielkich, Bogusława Jaworska -nauczycielka ZSP 

w Górkach Wielkich, Jalanta Waliczek -nauczycielka 

ZSP w Górkach Wielkich

V. Bożena Cyganik -Dyrektor Przedszkola Publicz-

nego nr 1 w Górkach Małych, Bożena Wieczorek -na-

uczycielka  Przedszkola Publicznego nr 1 w Górkach 

Małych, Bożena Łysek -nauczycielka  Przedszkola Pu-

blicznego nr 1 w Górkach Małych

VI. Maria Greń- Dyrektor Przedszkola Publicznego 

nr 1 w Brennej  

Wójt Gminy Brenna,  Pani Iwona Szarek wszystkim 

ww. wręczyła dyplomy za wzorową całoroczną pracę 

dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, jak i osobi-

ste zaangażowanie w życie szkoły i podopiecznych.   

Wracając myślą do dnia 14 października, czyli 

„Święta Edukacji”  wszystkim nauczycielom z terenu 

naszej gminy życzymy dużo osiągnięć w pracy zawo-

dowej oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.   

           Olga Sikora

Wyróżnienia dla nauczycieli
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14 pażdziernika w góreckim przedszkolu z oka-

zji Dnia Nauczyciela odbyła się uroczysta akademia 

z udziałem pań emerytek. Jak co roku zostały zapro-

szone wszystkie panie, które pracowały w niniejszym 

przedszkolu oraz te, które pracowały w przedszkolu 

w Sojce. Przybyły - byłe nauczycielki, panie z obsługi 

oraz dawna dyrektor tej placówki. Na wstępie obec-

na dyr  Bożena Cyganik ciepło i serdecznie przywitała 

gości. Program artystyczny przygotowały dzieci z gru-

py „O „. Dzieci śpiewały  piosenki, recytowały wiersze, 

a po występach wręczyły wszystkim Paniom okolicz-

DZIEŃ NAUCZYCIELA W GÓRECKIM PRZEDSZKOLU

nościowe zrobione przez siebie laurki oraz róże, które 

ufundowała Rada Rodziców. Gości poczęstowano tor-

tem, ciastem, kawą lub herbatą. Panie emarytki były 

bardzo zadowolone, że dzieci wraz z wychowawcami 

pamiętają o nich w tym szczególnym dniu i mogą spo-

tkać się w dawnym gromie, miło wspominając swoją 

pracę . Na zakończenie zrobiono pamiątkowe zdjęcia. 

Pani dyrektor wręczyła wszystkim upominki i bardzo 

podziękowała gościom za przybycie. Całą organizacją 

zajęła się Rada Rodziców, za co Rada Pedagogiczna 

składa serdeszne podziękowania.

Alina Gańczarczyk

11 listopada 

- Święto Odzyskania Niepodległości
Najważniejsze polskie święto naro-

dowe związane z odzyskaniem w 1918 

rokuniepodległości,po123latachzabo-

rów. Dzień 11 listopada ustanowiono 

świętem państwowym po raz pierwszy  

w 1937 roku.

W latach 1939-44 podczas okupacji 

hitlerowskiej oraz w okresie od 1945 

do 1989 roku, w czasie rządów ko-

munistycznych obchodzenie święta 

11 listopada było zakazane. Dopiero 

w roku 1989, ustawą Sejmu, przywró-

cono obchody tego święta. Od tego 

roku Święto Niepodległości jest naj-
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ważniejszym świętem państwowym, a dzień 

11 listopada jest dniem wolnym od pracy. 

Święto obchodzone jest w całym kraju lecz naj-

ważniejsze obchody odbywają się w Warsza-

wie na placu Józefa Piłsudzkiego pod Grobem 

Nieznanego Żołnierza.

Święto Odzyskania Niepodległości W Gmi-

nie Brenna: 

Uroczystości związane 

z obchodem odzyskania 

niepodległość odbyły się 

także w naszej Gminie. 

O godz. 10.00 uczest-

nicy brali udział w nabo-

żeństwie ekumenicznym 

w kościele ewangelickim, 

które swoim występem 

uświetniły połączone chó-

ry Benedictus i Magnifi cat. 

Następnie  złożono kwiaty 

na grobie upamiętniają-

cym poległych żołnierzy, 

który znajduje się  na przy-

kościelnym cmentarzu. 

Na dalszą część uro-

czystości kombatanci, 

przedstawiciele gminy oraz 

zabrani goście udali się  do 

nowo powstałej fi lii  Ośrod-

ka Promocji Kultury I Spor-

tu  przy Domu Parafi alnym 

w Górkach Wielkich.  Tam  

Wójt Gminy Brenna, Pani 

Iwona Szarek odczytała 

list Prezydenta RP Lecha 

Kaczyńskiego, po którym 

Kółko Teatralne z Zespołu 

Szkół  w Górkach Wielkich  

wystawiło narodowo- hi-

storyczne przedstawienie. 

Sztuka przedstawiona 

w for mie ‘’slajdów’’ ukazała 

wydarzenia oraz momen-

ty kulminacyjne z histo-

rii współczesnej naszego 

kraju. Debiutancki występ młodych artystów 

wypadł bardzo dobrze zarówno od strony zdol-

ności techniczno-aktorskich jak i świadomego 

niewymuszonego przeżywania i okazywania 

uczuć patriotycznych.     

Łukasz Muschiol
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Zapraszamy na ZAJĘCIA

Mikroklimat Górki Wielkie

Poniedziałek                                          15.oo -16.oo Zajęcia tańca dla klas 1-3 Sz.P

       16.oo-17.oo Zajęcia tańca  dla klas 4-6 Sz.P

       17.oo-18.oo Zajęcia tańca  dla klas 1-3 gim.

       18.oo-19.oo Zajęcia tańca  dla dorosłych

       17.oo-19.oo  Zajęcia plastyczne

Wtorek                                                            16.3o – 19.3o Nauka gry na gitarze

        16.oo – 18.oo Warsztaty teatralne szkoły

                                   ponad gimnazjalne

Środa                                                     15.oo – 17.oo Warsztaty teatralne gimnazjum

      17.oo – 18.3o Taniec Break Dance od 10 lat       

Czwartek                                                                 15.3o – 17.3o  Dzieci Marii

       17.3o – 19.3o Zajęcia Tańca 

                        Projekt  „Witaj w Klubie”

Piątek                                                                            17.30 – 19.30 Oaza  

ZAJĘCIA ROZPOCZNĄ SIĘ OD 12 LISTOPADA

NR. KONTAKTOWY 0338536 550 OD 8.00 – 12.00

LUB 504 252 864 Kasia Kosecka

ZAPRASZAMY NA ZAJĘCIA   w OPKIS BRENNA

PONIEDZIAŁEK            

15.oo – 17.oo              ZAJĘCIA PLASTYCZNE                          

16.oo – 18.oo              JĘZYK WŁOSKI

WTOREK

14.3o – 16.3o            Z. MUZYCZNE  -GITARA

16.3o -  18.oo            Z. MUZYCZNE - AKORDEON

17.3o -  20.oo            CHÓR

ŚRODA

15.3o – 16.3o           TANIEC GR. MŁODSZA

16.3o – 17.3o            TANIEC GR. STARSZA

17.3o-  18.3o            TANIEC DOROŚLI 

16.3o – 18.oo            JĘZYK ANGIELSKI

CZWARTEK

15.oo – 18.oo            Z. MUZYCZNE - SKRZYPCE 

19.oo-   21.oo            KOTARZANIE

PIĄTEK

15.oo 17.oo               ZAJĘCIA TEATRALNE

18.oo-20.oo               ZESPÓŁ BRENNA
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PKPS  

w Akcji Pomocy Najuboższym

 Od kilku lat Agencja Rynku rolnego uczestniczy 

w realizacji programu PEAD – dostarczania artykułów 

żywnościowych najuboższej ludności Unii Europe-

jskiej na terenie naszej Gminy. Rozprowadzaniem 

unijnej żywności zajmuje się organizacja charytaty-

wna Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Gmi-

ny w Brennej przy ul. Wyzwolenia 77. Udzielamy 

pomocy żywnościowej mieszkańcom Górek i Bren-

nej znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej. 

Obejmujemy swoją pomocą ponad 1000 osób. Nasza 

organizacja wzorem lat ubiegłych przygotowuje się 

do świątecznej Akcji Pomocy ubogim rodzinom, os-

obom samotnym, seniorom i chorym. W grudniu w 

przedświątecznej gorączce zakupów nie zapominajmy 

o osobach ubogich. Z myślą o nich zbieramy produkty 

żywnościowe w niektórych sklepach na terenie naszej 

Gminy w ramach akcji „Podziel się zakupami”. Obecnie 

gromadzimy środki na wigilijno-gwiazdkowe spotka-

nia naszych podopiecznych w Górkach i Brennej.

Będziemy bardzo wdzięczni za każde wsparcie 

naszych akcji.

Ewentualna pomoc fi nansową prosimy o przeka-

zanie na nasze konto:

Bank Spółdzielczy Skoczów/Brenna

Nr 16812610200040014520000010

Polski Komitet Pomocy Społecznej

Ul. Wyzwolenia 77

43-438 Brenna 

Witam w Klubie

Miesiąc listopad jest tym okresem, w którym 

rozpoczynamy wsparcie młodzieży w przedziale 

wiekowym 15-25 lat  z terenu Naszej Gminy, m.in. 

poprzez kursy, szkolenia, poradnictwo psycholo-

giczne, alternatywne formy spędzania czasu wol-

nego itp.- czyli tym wszystkim co zakłada projekt. 

Dlatego jeszcze raz witam w Klubie, w przedsięwzięciu, 

które jest realizowane przez Urząd Gminy w Brennej.

Kilka podstawowych informacji  dla zainteresowa-

nych (czyt. zdeklarowanych) wsparciem:

zajęcia z gier zespołowych:

czas akcji:  każdy poniedziałek, godz. 1515  (pierw-

sze zajęcia 03.XI.br.)   

miejsce wydarzeń: 

sala gimnastyczna przy Gimnazjum  im. Jana III So-

bieskiego w Brennej, ul. Górecka 224.

sztuki walki:

czas akcji: każda środa, godz. 1815 (pierwsze zaję-

cia 05.XI.br.)

miejsce wydarzeń: sala gimnastyczna przy Gimna-

zjum  im. Jana III Sobieskiego w Brennej, ul. Górecka 224.

kurs tańca:

czas akcji:  każdy czwartek, godz. 1730 (pierwsze 

zajęcia 06.XI.br.)   

miejsce wydarzeń: sala w Górkach Wielkich przy 

ul. Pod Zebrzydkę 4 (obok Kościoła parafi alnego 

 pw. „Wszystkich Świętych”).

ponadto:

w Klubie czekają na ciebie „dart” i „piłkarzyki” (gry 

zręcznościowe) – warto potrenować po to aby „złapać 

formę” na turniej. 

Dodatkowe wydarzenia w Klubie:

21 listopada ( tj. piątek) zapraszamy na „Kącik pięk-

ności”  a w nim : pokaz makijażu, doradztwo kosme-

tyczne, nowości kosmetyczne na rynku i jeszcze coś … 

w niedalekiej przyszłości (po uzyskaniu zgody Urzędu 

Marszałkowskiego)  planujemy „artystyczny młynek”, tzn. 

zajęcia plastyczno- rękodzielnicze z:  decoupage, mozai-

ki, uproszczonego witrażownictwa, ceramiki, papieropla-

styki – dla aktualnych i nowych uczestników Klubu.

Osoby zainteresowane projektem i działalnością 

Klubu mogą uzyskać informacje od godz. 15.30 do 

21.30 pod nr tel. 033 853 62 22 wew. 334 oraz e-mail: 

klub@brenna.org.pl

Animator. 

23

Ogłoszenia



20 Listopad 
– godz. 1900 

Program 
artystyczny 

dedykowany uczestnikom 

korowodu dożynkowego podczas 

XIX Ekumenicznych Dożynek w Gminie Brenna. 

W programie:
zobaczymy najpiękniejsze, najpopularniejsze pio-

senki Wielkiej Damy PRL-u Kaliny Jędrusik. Wystą-

pią: Kasia Kosecka, Marta Sawicka, 

Tomasz Drabek, Krzysztof Maciejowski 

i Łukasz Piechota. 

28  listopad 

 Andrzejki w Piwnicy 

Artystycznej 

Muzyka na żywo

 w wykonaniu:

 Łukasza Piechoty 

i 

Zbigniewa Bałdysa.
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Kiedy będą Państwo 

czytać ten felieton je-

sień na pewno już będzie 

z nami. Do tej pory ba-

wiła się w kotka i myszkę 

i dzięki temu mogliśmy 

podziwiać wszelkie jej 

barwy i odcienie. To nie 

zdarza się każdego roku. 

Ale gdy się już zdarzy, wi-

dok jaki rozciąga się z moich okien usuwa w cień dzieł-

ka słynnych mistrzów pędzla zapełniające europejskie 

muzea. Ale przecież Państwo to znacie; widzicie ze swo-

ich okien mniej więcej to samo, tyle że zapewne pod 

innym kątem. Jak to się zwykło mówić? Góry w jesien-

nej szacie....Nie przypadkiem i góry i jesień są rodzaju 

żeńskiego. Ktoś może powiedzieć, że ten obraz jest 

banalny i oczywisty. Pewnie. Taki jest cały świat, który 

nas otacza. Przyjmując, iż jest darem Boży, spokojnie 

i zwyczajnie go lekceważymy, bo zwykle tak postępu-

jemy z czymś, co otrzymujemy za darmo i bez wysiłku. 

Paradoksalnie i głupio zaczynamy go cenić, gdy udało 

nam się już go choć trochę zniszczyć. Bo wtedy wiemy 

już, co tracimy. Tak więc czuję się rozgrzeszony z tego 

na pozór banalnego początku. 

Dalej mogłoby być o tym, że dawno temu jakiś 

pierwotny facet z grzywką a la wczesny Lepper lub 

nawet bez oparł się o swój kij rozejrzał po dolinie 

Brennicy, która jeszcze nie nazywała się Brennicą i coś 

wybełkotał na temat: „o kurna, ale tu pięknie”. A po-

czątkowo szło tylko o znalezienie w miarę bezpieczne-

go chronienia na zimę. I został. Potem przyciągnął za 

włosy  (a może i nie) pierwotną facetkę i jak to w życiu 

bywa zaczęli zaludniać okolicę pierwotnymi dzieciąt-

kami, które nie demolowały przystanków autobu-

sowych głównie z powodu  ich braku. Nie ważyły się 

odpyskować dorosłym, bo dorośli wyglądali groźnie. 

I mieli maczugi. Słowem było pięknie. Potem przyszli 

Celtowie i zaczęli nadawać nazwy różnym miejscom. 

Bardzo prawdopodobne, iż naszą piękną dolinę na-

zwali „Bren” albo jakoś tak. Ten celtycki pień oznaczał 

wodopój, co mogłoby wskazywać ma to, iż ówcześni 

brenniacy coś tam pasali.  Może była to hodowla ma-

mutów roboczych, a może jakichś mniejszych zwie-

rzątek, udomowionych  w celach rozrywkowych, np. 

organizowano wyścigi pterodaktyli na uwięzi. Mogło 

zresztą być całkiem inaczej, ale bez źródłosłowu „Bren” 

nie byłoby słowiańskiej Brennej. 

Jednak Słowianie to stosunkowo niedawna histo-

ria i początkowo nie mieli u Rzymian najlepszej opinii. 

A było w owym czasie tak, że jeśli kogoś Rzymianie 

zlekceważyli, to go nie podbijali, a jak go nie podbijali, 

co było takich specyfi czną formą zagranicznych inwe-

stycji, to nie miał szans na ucywilizowanie się. Musiał 

to robić po swojemu, co było czasochłonne i wypa-

dało dość koślawo. Najchętniej wędrowali tam, gdzie 

przyjmowała się winorośl, i odciągali miejscowych od 

picia wódki. To rzecz jasna nie wszystkim się podoba-

ło. Ale do nas nie doszli, co dziś czasem niestety widać. 

Rzymianie znani także byli z umiejętności budowy 

dróg. Tak więc dróg nam nie wybudowali i od wódki 

nie odciągnęli. Zostało nam piwo, ale cywilizacja na 

nim oparta różni się nieco od klasycznej rzymskiej, jak 

krupniok od carpaccio ( taki cieniutko pokrojony ba-

leron).

Potem bywało różnie, ale dolina Brennicy ( tak 

nazwano rzekę tu płynąca, co jest logicznym następ-

stwem opisanych wcześniej faktów) zawsze pozosta-

wała doliną Bernnicy. To znaczy miejscem niezwykłej 

piękności. Latem wyglądała inaczej, jesienią inaczej, 

zimą i wiosną także. Była odnogą doliny Wisły i każ-

dy, kto tamtędy wędrował nie mógł jej nie zobaczyć. 

A wędrowało wielu, bo to i bursztyn się na południe 

woziło i panny zwane wtedy dziewicami  na różne tar-

gi żywego towaru, a na północ też różne różności tędy 

przewożono. A dolina Brennicy kusiła. I skusiła niejed-

nego, ale o tym następnym razem.

Tymczasem idę znów popatrzeć pełne barw góry, 

choć wicher dziś taki, że głowę może urwać.  Cóż na 

taką wietrzną pogodę może być lepszego od dobrze 

wysezonowanego soku z winnych, który przeszedł 

proces fermentacji. – To nie nasza tradycja.  – Powie 

ktoś. Może i nie, ale był taki czas, kiedy to także nie 

była tradycja Rzymu. Przejęto ją od Greków, a ci od Fe-

nicjan i Herbajczyków. Byliżbyśmy mądrzejsi od nich 

wszystkich? Szczerze wątpię. A wiatr jak wiał, tak wie-

je. Słyszałem ja coś o tzw. adwentowych wiatrach. No 

cóż, nie ma róży bez kolców. 

Witold Turant
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Projekt współfi nansowany przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego

Nowy rok, nowe wyzwania, nowe szkolenia

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brennej wspólnie z Urzędem Gminy w Bren-

nej zwracają się z gorącą prośbą o anonimowe wypełnienie załączonych ankiet i po-

zostawienie ich w GOPS w Brennej. Głównym celem ankiety jest rozpoznanie potrzeb 

mieszkańców gminy w kierunku podniesienia kwalifi kacji zarówno zawodowych, jak 

i umiejętności poruszania się po rynku pracy. Analiza potrzeb lokalnej społeczności poz-

woli na zorganizowanie na terenie gminy szkoleń, warsztatów lub innych form wsparcia w 

latach 2009 – 2013. Wszelkie propozycje i sugestie będą mile widziane i uwzględnione w 

nowych projektach.

Jak często na codzień spotykamy się z różnymi for-

mami przemocy? Na to pytanie nie znajdziemy łatwej 

odpowiedzi, w natłoku obowiązków, nadmiaru pracy, 

w świecie pełnym zawirowań przestajemy zauważać 

sygnały dowodzące tych zajść. Wśród różnych form 

przemocy usytuowana jest również przemoc za-

niedbania. Zaniedbanie  w stosunku do dzieci jak  

również osób niepełnosprawnych, osób chorych, 

starych.  To w gruncie rzeczy problem stosunku 

społeczeństwa do tych grup. Jakie prawa członkowie 

owego społeczeństwa skłonni są przyznawać osobom 

uzależnionym od wsparcia i pomocy innych?

Myślę, iż w Polsce stosunek do starości jest obecnie 

ambiwalentny. Z jednej strony mówi się o szacunku 

do osób w podeszłym wieku, szacunku do mądrości  

życiowej jaką posiadają. Z drugiej strony osoby bliskie 

lekceważą, bagatelizują a nawet nie zauważają pod-

stawowych potrzeb życiowych osób starszych. 

Wśród potrzeb podstawowych, które zazwyczaj są 

zaspakajane, Maslow wymienia: potrzeby fi zjologic-

zne, bezpieczeństwa, samourzeczywistnienia. Osoby 

w podeszłym wieku przejawiają potrzeby specyfi czne 

do wieku i sytuacji, w której się znajdują, są to przede 

wszystkim: potrzeba przynależności, użyteczności, 

niezależności, satysfakcji życiowej. Powyższe potrze-

by to potrzeby wyższego rzędu, których deprywacja 

przez dłuższy okres może spowodować zachwianie 

równowagi psychicznej osób starszych. 

Mówi się o rodzinach wielopokoleniowych, gdzie 

osoba starsza znajduje swoje miejsce zarówno w 

rodzinie, jak i w społeczeństwie. Jest człowiekiem 

szanowanym, potrzebnym, a jej wiedza i życiowe 

doświadczenie jest uznawaną wartością. Wykorzystuje 

pełnię swoich sił, pomagając w wychowaniu wnuków. 

Taka osoba nie jest samotna, czuje się potrzebna, po-

siada własną autonomię. Pomimo chorób, cierpienia 

jest szczęśliwa i potrafi  być pogodna.

Czy wartość człowieka musi maleć z wiekiem? 

Wielu ludzi wzdryga się na myśl, że gdy się zestarzeje, 

ich wartość w ludzkich oczach spadnie, a nawet gorzej 

spadnie ich wartość w ich własnych oczach. “Ludzie 

przyjmują swoją starość , nie robiąc z niej problemu, są 

młodsi od tych, którzy chcą za wszelką cenę zachować 

swoją młodość” słowa Antoniego Kępińskiego skłaniają 

do refl eksji nad przemijaniem czasu i uczuć.

 R.C.S.

Zjawisko starości we współczesnym świecie
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1. Płeć:        

Kobieta           

Mężczyzna

2. Wiek:

13-17 lat

18-25 lat      

26-37 lat        

38-49 lat          

50-60 lat

Powyżej 60 lat

3. Jakie posiada Pan/Pani wykształcenie?

podstawowe

zawodowe

średnie ogólnokształcące

średnie zawodowe

pomaturalne/policealne

wyższe zawodowe - licencjat

wyższe 

4. Miejscowość zamieszkania:

Brenna

Górki Małe

Górki Wielkie

5. Czy jest Pan/Pani, zainteresowany/a podnoszeniem swoich umiejętności i kwalifi kacji? 

Tak

Nie          – jeśli nie, proszę przejść do pytania nr 7

6. W jakich szkoleniach lub kursach chciałby/chciałaby Pan/Pani wziąć udział? Proszę wymienić:

……..................……………………………………………………………………………………………..................

……………………………………………....................... ……………………………………………...........................

……………………………………………......................... …………………………………………….........................

……………………………………………......................... …………………………………………….........................

……………………………………………......................... …………………………………………….........................

    ………………………………….

Data wypełnienia ankiety

ANKIETA BADAJĄCA POTRZEBY SZKOLENIOWO-EDUKACYJNE MIESZKAŃCÓW GMINY BRENNA  

Szanowni Państwo,

Urząd Gminy w Brennej zaprasza do udziału w badaniu ankietowym dotyczącym zdiagnozowania potrzeb 

szkoleniowo-edukacyjnych. Posłuży ona w procesie przygotowywania projektów obejmujących działania szko-

leniowo-edukacyjne dla mieszkańców gminy.  

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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bankowość, fi nanse

administracja publiczna

przemysł produkcyjny i przetwórczy

rozwój zasobów ludzkich

rolnictwo 

inne  ........................................................................................

.....…………………………………………......................... 

pomoc społeczna

turystyka, 

kultura, dziedzictwo

sport i rekreacja

edukacja

budownictwo

ochrona zdrowia

ekonomia

7. Czy w ostatnich 2 latach brał/brała Pan/Pani udział w kursach lub szkoleniach podnoszących umiejętności 

lub kwalifi kacje?

Tak

Jeśli tak, to proszę wymienić w jakich:

……………………………………………......................... ……………………………………………......................... 

……………………………………………......................... ……………………………….....……………......................... 

Nie

Jeśli nie, proszę wymienić powody:

……………………………………………......................... ……………………………………………......................... 

……………………………………………......................... …………………………………………….............................. 

8. Czy uważa Pan/Pani, że dostęp do szkoleń lub kursów jest utrudniony?

Tak

Jeśli tak, proszę wymienić powody:

……………………………………………...........................………………………………………......................... …

……..........……………………………………......................... …………………………………………….........................

Nie

9. Czy jest Pan/Pani aktywny/aktywna zawodowo?

Tak 

Nie – jeśli nie, proszę przejść do pytania nr 10

10. W jakim obszarze tematycznym  jest/ był/a Pan/Pani zatrudniony/zatrudniona?

11.Czy kiedykolwiek Pan/Pani:

brał/a aktywny udział w przedsięwzięciu, którego celem było dokonanie zmian w lokalnej społeczności?       

TAK 

NIE    

 

 zaangażował/a się w organizację lokalnego wydarzenia? 

TAK    

NIE       

pracował/a jako wolontariusz?

TAK       

NIE    

   

był/a lub jest członkiem społecznej grupy np. organizacji pozarządowej, rady rodziców itp.?

TAK

Jeśli tak, to proszę wymienić w jakich:  ………………………………....................................…………………

NIE

był/a inicjatorem jakichkolwiek działań społecznych? 

TAK       

NIE 
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13 – Szalbot Janusz /Przyjaciele/

11 – Ferfecki Przemysław /Młodzi Gniewni/

        Więcek Artur /Kamtex/

10 – Jasiński Janusz /Samorząd/

  9 – Moskała Marek /Smrek Świniorka/

  8 – Bury Bolesław /Przyjaciele/

        Ziętek Piotr /FC Ada/

  6 – Dziadek Samuel /Piłkarzyki/

        Greń Piotr /TopSauna/

        Heller Mateusz /TopSauna/

        Żyłka Krystian /Samorząd/

  5 – Dziedzic Wojciech /Piłkarzyki/

  4 – Borkała Jakub /TopSauna/

        Majeran Krzysztof /Samorząd/

        Piskuła Jacek /Przyjaciele/

        Podżorski Michał /Młodzi Gniewni/

        Szarzec Adam /TopSauna/

        Wieczorek Leszek /Kamtex/

  3 – Adamczyk Maciej /Piłkarzyki/

        Gabryś Grzegorz /FC Ada/

        Greń Piotr /SmrekŚwiniorka/

        Kowalczyk Zbigniew /TopSauna/

        Kubień Jan /Przyjaciele/

        Zabraniak Adrian / Piłkarzyki/

  2 – Bojda Tomasz /Smrek Świniorka/

        Gawlas Rafał /Kamtex/

        Greń Jan /Samorząd/

        Greń Krzysztof / Kamtex/

        Greń Michał /Smrek Świniorka/

        Greń Michał /TopSauna/

        Jagierski Dawid /Piłkarzyki/

        Rek Mateusz /Piłkarzyki/

        Starzec Marcin /Samorząd/

        

    1 – Bojda Tadeusz /Smrek Swiniorka

        Bury Radosław /Przyjaciele/

        Ferfecki Kazimierz /Młodzi Gniewni/

        Górniok Piotr /Kamtex/

        Greń Gracjan /Smrek Świniorka/

        Greń Jakub /Młodzi Gniewni/

        Greń Krzysztof /Kamtex/

        Greń Łukasz / FC Ada/

        Gruszczyk Adrian /TopSauna/

        Kisiała Grzegorz /Kamtex/

        Kłósko Artur /Smrek Świniorka/

        Kozieł Dariusz /TopSauna/

        Nowak Damian /Samorząd/

        Podżorski Zenon /Młodzi Gniewni/

        Staś Dawid /Kamtex/

RANKING STRZELCÓW PO 4 KOLEJCE
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TABELA WYNIKÓW PO 4 KOLEJCE

L.p. drużyna Ilość punktów Bramki zdobyte Bramki stracone

1. KAMTEX 4 9  22 10

2. SAMORZĄD                     4 9 25 15

3. TOPSAUNA                      4 7 26 13

4. PRZYJACIELE                   4 7 29 26

5. PIŁKARZYKI 4 6 21 18

6. SMREK ŚWINIORKA       4           4 19 24

7. FC ADA                              4 4 13 28

8. MŁODZI GNIEWNI          4  0      18  39

Sport



PÓNCZKI Z ZIYMNIOKÓW

1 kg ziymnioków ( uwarzić i na ciepło zemleć)

1 kg mónki

10 deko drożdży

¾  szklónki cukru

3 wajca 

troche soli

2 łyżki spirytusu albo octu

jedno pudełko marmulady twardej, fet do smażynio lub olej

 cukier puder do posypanio.

Zemleć ziymnioki, rozkruszyc drożdże kapke odczekać i dodać masło

Wajca ubić z cukrym i dodać wszystko do ziymnioków. Dać mónke i sól i dobrze wymiyszać. Dodać spiry-

tus a na sóm koniec jak już ciasto mómy lepki, nabierać go łyżkóm, kapke go spłaszczyć i dodać marmolade i 

ukleić pónczka. Jak pónczki sóm już uklejóne to najlepij jak się ich poukłodo na desce i kapke posuje z wyrchu 

mónkóm . Potym wciepac ich do fest rozgrzotego oleju i nie czekaż aż wyrosnóm bo nie wyrosnóm. Usmażić aż 

kapeczke przibronzówiejóm z dwóch strón i zjeś.

FAWORKI

żółtka

½ kg mónki

1 łyżka octu

Kapke śmietónki

Wszystko razym wymiyszać, wyrobić ciasto i uwałkować. 

Potym wykroić prostokónty nawet dziecka to mogóm robić 

jak się szwyndajóm po kuchni. Potym prostokónty przeciónć 

na środku kapeczke i przecóngnóńć przez otwór róg prosto-

kónta. Smażić na fest rozgrzotym oleju. Na kóniec posuć cy-

namónym i cukrym pudrym. I już nic wiyncyj nie trzeba jyny ciastka do pudełka , chłopa  albo babe pod rynke i 

szukać jakigo Jyndrysa co by mu życi łosłodzić z okazji imiynin.

Dziś prezentujemy Państwu sposoby przyrządzenia  „słodkości Andrzejkowych”. Tradycyjnie panie z Koła 

Gospodyń Wiejskich w Bennej uraczyły nas dwoma przepisami. Przy wróżeniu z wosku zawsze można coś prze-

kąsić.

Gaździnki z Koła Gospodyń Wiejskich 
życzóm Wóm smacznego !!!
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Brenna od kuchni
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- Urząd Gminy Brenna

43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 77, 

tel. 033 853 62 22, fax. 033 853 63 70

www.brenna.org.pl,  e-mail: poczta@brenna.org.pl

- Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna

43-438 Brenna ul. Wyzwolenia 69, 

tel. 033 853 65 50, 033 858 71 50

email: opkis@brenna.org.pl

- Gminny Punkt Informacji

ul. Wyzwolenia 77, 43 - 438 Brenna

tel. 033 858 69 71

e-mail: gpi@brenna.org.pl

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 77

tel. 033 853 64 59, 033 858 71 01, email: gops@brenna.org.pl 

- Policja - Komisariat policji w Skoczowie 

tel. 033 853 32 13 

- Ochotnicza Straż Pożarna:

43-438 Brenna ul. Wyzwolenia 75, tel. 033 853 65 85

43-438 Brenna ul. Leśnica 134, tel. 033 853 63 00

43-436 Górki Wielkie ul. Breńska 2, tel. 033 853 93 12 

- Ośrodek Zdrowia

43-438 Brenna ul. Leśnica 8, tel. 033 853 63 11

43-436 Górki Wielkie ul. Zalesie 3, tel. 033 853 91 82 

- Pogotowie Ratunkowe

tel. alarmowy 999

43-430 Skoczów ul. Krzywa 4

tel. 033 857 95 49, 033 857 95 50

- Apteki

43-438 Brenna ul. Wyzwolenia 77, tel. 033 853 64 64

43-438 Brenna ul. Leśnica , tel. 033 853 63 79

43-436 Górki Wielkie ul. Zalesie 3, tel. 033 853 92 05 

- GOPR

tel. alarmowy 985

43-438 Brenna ul. Węgierski 41

43-370 Szczyrk ul. Dębowa 2, tel. 033 817 85 36 

- Poczty:

43-438 Brenna ul. Wyzwolenia 77, tel. 033 853 62 76

43-436 Górki Wielkie ul. Zofii Kossak 34, tel. 033 853 94 44 

- Muzeum Zofi i Kossak - Szatkowskiej

w Górkach Wielkich

43-436 Górki Wielkie ul. Stary Dwór 2

tel. 033 853 95 15, email: biuro@muzeumkossak.pl

www.muzeumkossak.pl 

- Biblioteki:

43-438 Brenna ul. Wyzwolenia 77, tel. 033 853 63 59

43-436 Górki Wielkie ul. Zalesie 3, tel. 033 853 91 86 

--------------------------------------------------------

WÓJT GMINY BRENNA 

IWONA SZAREK

Pani Wójt przyjmuje strony w każdy wtorek 
od 14:00  do 16:00.

W celu umówienia się na spotkanie prosimy o kontakt 
z sekretariatem: tel. (033) 8536222, fax: (033)8536370 
e-mail: poczta@brenna.org.pl

--------------------------------------------------------
ZASTĘPCA WÓJTA GMINY BRENNA

SEKRETARZ GMINY BRENNA
KRZYSZTOF MAJERAN

tel. (033) 8536222 w. 117 lub (033) 8536350
e-mail: sekretarz@brenna.org.pl

--------------------------------------------------------
BIURO RADY GMINY BRENNA

KRZYSZTOF HOLEKSA
PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY BRENNA

Przyjmowanie stron w każdą środę w godz. od 14:00 
do 15:30. Sekretariat: tel. (033) 8536222 wew. 118 
e-mail: rada@brenna.org.pl
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ROZWIĄZANIE KONKURSU

W październikowych „Wieściach znad Brennicy” ogłosiliśmy konkurs fotografi czny.   Mały Góral 

z fotografi i ubrany był w następujące elementy stroju regionalnego:

Kapelusz, koszula z maszką (bandlą) pod szyją, bruclik, wałaszczoki, posek, ciupaga, kiyrpce a na 

nogach na pewno kopyta.

Za nadesłanie poprawnych odpowiedzi bardzo serdecznie dziękujemy! Nagrodę otrzymała: Pani 

Gabriela, Gratulujemy! Prosimy zgłosić się po odbiór nagród w OPKiS.

Kolejne zadanie dla naszych czytelników w konkursie fotografi cznym brzmi:

Co to za budynek ?

Odpowiedzi na konkurs prosimy przesyłać na adres OPKiS :

ul. Wyzwolenia 69, 43 – 430 Brenna, lub na adres poczty e  - mail : e.brudny@brenna.org.pl
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