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Gospodarowanie odpadami
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Bezalkoholowo 
po raz XV - str. 24

Za nami pierwsze dwa miesią-
ce Nowego Roku i chyba jedyne 
co przychodzi na myśl, to pytanie 
kiedy tak naprawdę minęły. Wątpli-
wości, co do tego, że czas szybko 
biegnie, nie ma chyba nikt. Nikt też 
nie miałby zapewne nic przeciwko, 
gdyby nie fakt, że szybko biegną-
cy czas dodaje nam najprawdopo-
dobniej jedynie wieku, niekoniecz-
nie niestety „cennych owoców” w 
postaci życiowej, użytecznej wie-
dzy, ułatwiającej codzienne życie, 
czego pewnie każdy ma większy 
lub mniejszy niedobór. Zadowala-
jące może być to, że na przestrze-
ni tych kilku tygodni zima była w 
pełni i każdy, kto kocha uprawianie 
sportu o tej porze roku, mógł atut 
w postaci białego puchu maksy-

malnie wykorzystać. Aktualnie jak 
widać „pani” zima powoli zaczy-
na pakować walizki i  zapewne 
za kilkanaście dni rozstanie się z 
nami na dobrych kilka miesięcy.

W aktualnym numerze naszej 
gminnej „kopalni wiedzy”, po którą 
miejmy nadzieję każdy sięga z za-
ciekawieniem i przyjemnością, jak 
zawsze niemało ciekawych treści. 
Lokalna polityka, strategia czy jak 
kto woli taktyka, sportowy „flesz”, 
podsumowania imprez kultural-
nych, delikatne wzmianki o promo-
cji. Nie mogło również zabraknąć 
najświeższych informacji z prac na-
szych „lokalnych ustawodawców”, 
czyli radnych, te w postaci uchwał 
i innych, niezwykle ważnych pism, 
wpływających na dobro mieszkań-

ców gminy. W aktualnych „wie-
ściach”, obok wspomnianych wcze-
śniej wiadomości, także „rzut” oka 
w przyszłość, a tam…, zresztą zo-
baczcie sami… Kilkanaście minut 
przy lekturze „Wieści znad Brenni-
cy” nie będzie czasem straconym…

 Krzysztof Gawlas

Od redakcji

Wesołych, pełnych nadziei
i wiary Świąt Wielkiej Nocy,

spędzonych wśród srebrnych bazi
i kochającej rodziny przy wspólnym stole.
Niech Zmartwychwstanie Pańskie napełni

wszystkich spokojem i wiarą,
da siłę w pokonywaniu trudności

i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.

Wójt Gminy Brenna

Iwona Szarek

Przewodniczący Rady

Marek Wojnar
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Aby Zmartwychwstały Chrystus
Obudził w nas to, co jeszcze uśpione,
Ożywił to, co jeszcze martwe;
Niech światło Jego słowa
Prowadzi nas przez życie do wieczności.
Radosnych Świąt w gronie rodzinnym
Wszystkim mieszkańcom Brennej i Górek

Życzy
Poseł na Sejm RP
Czesław Gluza

Mieszkańcom Górek i Brennej życzę,
aby szczególny czas Wielkiego Postu 

był dla wszystkich okresem zadumy i wyciszenia, 
przygotowującym Nas na przyjęcie Nowego Pontyfikatu.

Niechaj Mądrość płynąca z Tajemnicy 
Zmartwychwstania Pańskiego wzmocni naszą wiarę  

w siłę Chrystusa i w siłę człowieka.
Życzę, niegasnącej nadziei na lepsze jutro, 

pełnych ciepła i radości Świąt Wielkanocnych.

 Stanisław Szwed
 Poseł na Sejm RP
 Prawo i Sprawiedliwość
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Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy 
Rozstrzygnięto przetarg na 

Termomodernizację budyn-
ku Urzędu Gminy w Brennej 
wraz z wykonaniem podjazdu 
dla osób niepełnosprawnych.
Z pośród 19. wykonawców, któ-
rzy przystąpili do przetargu 
na realizację zadania, najko-
rzystniejszą ofertę złożyła fir-
ma WODPOL Sp. z o.o. z  Żywca.
W dniu 01.03.2013 r. podpisano 
umowę na realizację robót, których 
wartość wyniesie 720.106,34 zł brut-

to. Zadanie realizowane jest w ra-
mach projektu „Zarządzanie energią 
w budynkach użyteczności pu-
blicznej Gminy Brenna”, na które 
Gmina uzyskała dofinansowanie z 
Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w wysokości nieprzekraczającej 
30% kosztów kwalifikowalnych.

W ramach przedmiotowego za-
dania zostanie wymieniona in-
stalacja C.O., stolarka okienna 

i drzwiowa - zewnętrzna. Budy-
nek zostanie ocieplony i będzie 
miał nową elewację.  Przewiduje 
się również dostosowanie obiek-
tu dla osób niepełnosprawnych, 
poprzez dobudowę podjazdu 
dla osób niepełnosprawnych.
Umowny termin zakończe-
nia robót wyznaczono na 
dzień 30 września 2013 r.

   UG

Punkt kasowy w Górkach Wielkich
W dniu 06.03. 2013r.(tj. środa) w portierni Hali Sportowej 

przy Zespole Szkół Publicznych w Górkach Wielkich 

(wejście do „zerówki”) będzie czynny punkt kasowy 

Urzędu Gminy Brenna. W punkcie w godzinach

od 8.00 do 12.00 będzie można dokonywać wpłat rat podatku

od nieruchomości, rolnego i leśnego.
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Opłaty za gospodarowanie odpadami

Informacje/WydarzeniaInformacje/Wydarzenia Informacje/Wydarzenia

Przypominamy mieszkańcom 
o terminie składania Deklaracji o 
wysokości opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi, 
który upływa dnia 31 marca 2013 r.
Wypełniając deklarację należy okre-
ślić ilość osób zamieszkałych na da-
nej nieruchomości oraz  sposób w 
jaki odpady komunalne będą groma-
dzone, ponieważ od tego zależeć bę-
dzie stawka opłaty za odbiór śmieci:
- odbiór odpadów zebranych w 
sposób selektywny - 9,00zł /oso-
bę /miesiąc
- odbiór odpadów zebranych w 
sposób nieselektywny – 15,00 zł /
osobę /miesiąc
Miesięczna opłata za gospoda-

rowanie odpadami komunal-
nymi wnoszona będzie przez 
właścicieli nieruchomości za-
mieszkałych bez wezwania, w 
łącznej wysokości za trzy miesią-
ce kalendarzowe, w terminach:
1) za I kwartał do 15 marca danego 
roku, 
2) za II kwartał do 15 maja danego 
roku, 
3) za III kwartał do 15 września da-
nego roku, 
4) za IV kwartał do 15 listopada da-
nego roku. 
Pierwsza opłata uiszczana bę-
dzie za III kwartał bieżacego roku 
w terminie do dnia 15 września.
Właściciele nieruchomości opła-

tę będą uiszczać bezpośrednio do 
kasy Urzędu Gminy Brenna gotów-
ką lub kartą płatniczą bądź też prze-
lewem na konto bankowe wska-
zane przez Urząd Gminy Brenna.

Punkt informacyjny
W przypadku wątpliwości lub pytań 
dotyczących sposobu wypełnienia 
deklaracji, będzie możliwość zasię-
gnięcia informacji w wymienionym 
zakresie przez okres luty - marzec br. 
w pok. nr 18 tel. 33 8536 222 wew. 
332 oraz w Ochronie Środowiska w 
pok. nr 28 tel. 33 8536 222 wew. 230. 

  UG

Kwalifikacja wojskowa 2013   
Od 11 do 12 marca 2013 roku  dla 

mężczyzn urodzonych w 1994 roku, 
zamieszkałych stale lub przebywa-
jących czasowo ponad 3 m-ce na te-
renie  gminy Brenna  zostanie prze-
prowadzona kwalifikacja wojskowa.  
Kwalifikacja wojskowa polega na 
osobistym stawieniu się przed Po-
wiatową Komisją Lekarską        w Sta-
rostwie Powiatowym w Cieszynie, 
ul. Bobrecka 29 - pokój 202 III pię-
tro , w celu ustalenia kategorii zdol-
ności do czynnej służby wojskowej.

Osoba stawiająca się do kwalifi-
kacji wojskowej przedstawia:

1. dowód osobisty lub 
inny dokument pozwalają-
cy na ustalenie tożsamości; 
2. dokument potwierdzający przy-
czyny niestawienia się do kwa-
lifikacji wojskowej, ( jeśli stawia 
się do kwalifikacji w innym ter-
minie niż określony w wezwaniu;
3. posiadaną dokumentację me-
dyczną, (dotyczy wszelkiej doku-
mentacji medycznej, jaką osoba sta-
wiająca się do kwalifikacji posiada;
4. wyniki badań specjalistycz-
nych oraz laboratoryjnych 
przeprowadzonych w okresie 
dwunastu miesięcy przed dniem sta-

wienia się do kwalifikacji wojskowej;
5. aktualną fotografię o wymia-
rach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy; 
6. dokumenty potwierdzające po-
ziom wykształcenia i posiadane 
kwalifikacje zawodowe oraz za-
świadczenie o pobieraniu nauki.

Sankcje karne:
W razie niestawienia się do kwalifi-
kacji wojskowej bez uzasadnionej 
przyczyny, wójt z urzędu albo   na 
wniosek przewodniczącego powia-
towej komisji lekarskiej lub woj-
skowego komendanta uzupełnień 
nakłada na osobę podlegającą 
kwalifikacji wojskowej grzywnę w 
celu przymuszenia albo zarządza 
przymusowe doprowadzenie przez 
Policję do kwalifikacji wojskowej w 
trybie przepisów                      o postępowa-
niu egzekucyjnym w administracji.

Przeniesienie do rezerwy:
Osoby wobec których orzeczona zo-
stanie kategoria zdolności do czyn-
nej służby wojskowej, - „A”, „B” lub 
„D” po uprawomocnieniu się orze-
czenia powiatowej komisji lekar-
skiej (co następuje po         14 dniach 
od wydania orzeczenia) zostaną 
przeniesione z urzędu do rezerwy. 

Osoby te będą posiadać uregulowa-
ny stosunek do służby wojskowej.
Osoby, które na podstawie prawo-
mocnego orzeczenia powiatowej 
komisji lekarskiej zostaną uznane 
za trwale i całkowicie niezdolne 
do czynnej służby wojskowej w 
czasie pokoju oraz w razie ogło-
szenia mobilizacji i w czasie wojny 
(kategoria zdolności„E”), zostaną 
skreślone z ewidencji wojskowej. 
Osoby posiadające kategorie zdro-
wia „E” - nie podlegają obowiąz-
kowi czynnej służby wojskowej.
W celu uzyskania wpisu o prze-
niesieniu do rezerwy (oznaczają-
cego uregulowanie stosunku do 
służby wojskowej) osoby, które 
stawiły się do kwalifikacji wojsko-
wej mogą po 14 dniach od dnia 
otrzymania orzeczenia zgłosić się 
w siedzibie kwalifikacji wojsko-
wej lub  do właściwej terytorialnie 
Wojskowej Komendy Uzupełnień. 
Przeniesienie do rezerwy osób 
które spełniły obowiązek stawie-
nia się do kwalifikacji następu-
je z mocy prawa, c oznacza że 
nie jest konieczne osobiste sta-
wienie się w tym celu do WKU.

  UG
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Realizacja projektu  systemowego „Nasze dzieci”
Gmina Brenna w roku szkol-

nym 2012/2013 przystąpiła do 
realizacji projektu  systemo-
wego „Nasze dzieci”, który ad-
resowany jest dla 169 uczniów 
z  klas 1-3 szkół podstawowych.
Celem projektu jest wspomaganie 
szkół w procesie edukacji uwzględ-
niając indywidualną pracę z dziec-
kiem oraz wspieranie jego osobi-

stego rozwoju. Przystąpienie do 
realizacji tego projektu umożliwia 
sfinansowanie dodatkowych zajęć 
dla dzieci szczególnie uzdolnio-
nych, bądź mających specyficzne 
trudności w nauce. Ponadto pozy-
skane środki unijne, pozwoliły wy-
posażyć objęte projektem placówki 
oświatowe  w nowoczesny sprzęt, 
które doposażyły bazę dydaktyczną.
W  ramach projektu zaplano-
wano realizację programu roz-
wojowego obejmującego na-
stępujące formy wsparcia:

Szkoła Podstawowa nr 1 w Brennej:
- zajęcia z gimnastyki korekcyj-
nej dla dzieci z wadami postawy,
- zajęcia dla dzieci ze spec. trud-
nościami w czytaniu i pisaniu 
oraz zagrożonych dysleksją,
-  zajęcia dal dzieci z trudno-
ściami w zdobywaniu umie-
jętności matematycznych,
- zajęcia rozwijające zainte-
resowanie uczniów szczegól-
nie uzdolnionych uczniów.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Brennej:
- zajęcia z gimnastyki korekcyj-
nej dla dzieci z wadami postawy,
- zajęcia logopedyczne dla dzie-

ci z zaburzeniami rozwoju mowy,
- zajęcia dla dzieci ze spec. trud-
nościami w czytaniu i pisaniu 
oraz zagrożonych dysleksją,
-  zajęcia dal dzieci z trudno-
ściami w zdobywaniu umie-
jętności matematycznych,
- zajęcia socjoterapeutyczne i psy-
choedukacyjne dla dzieci zabu-
rzeniami komunikacji społecznej,

- zajęcia rozwijające zainte-
resowanie uczniów szczegól-
nie uzdolnionych uczniów.

Szkoła Podstawowa z Zespołu Szkół 
Publicznych w Górkach Wielkich:

- zajęcia logopedyczne dla dzie-
ci z zaburzeniami rozwoju mowy,
- zajęcia dla dzieci ze spec. trud-
nościami w czytaniu i pisaniu 
oraz zagrożonych dysleksją,
-  zajęcia dal dzieci z trudno-
ściami w zdobywaniu umie-
jętności matematycznych,

Beneficjent projektu jest  pew-
ny, że udział uczniów w tych do-
datkowych zajęciach korzystnie 
wpłynie na ich rozwój, a także 
na dalszą kontynuację edukacji.
Bliższe informacje o realiza-
cji projektu lub formach wspar-
cia  można uzyskać u dyrek-
torów szkół lub w Urzędzie 
Gminy Brenna, pod tel. 33 85 70 347

  UG
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„Akademia Pedagoga”
Już od października 2012 roku 

realizowane są zajęcia w ramach 
projektu „Akademia Pedagoga”, 
dla 13 nauczycielek z przedszko-
li publicznych w naszej Gminy.
Projekt jest współfinansowany ze 
środków Unii Europejskiej w ra-
mach Europejskiego Funduszu 
Społecznego, a jego całkowita 
wartość wynosi 119.116,99 zł, w 
tym wkład własny Gminy Brenna w 
formie niepieniężnej (udostępnie-
nie pomieszczeń) to 17.867,55 zł
Obecnie odbywają się kursy z języ-
ka angielskiego, edukacji artystycz-
nej oraz niwelowania zachowań 

agresywnych u dzieci. Dodatko-
wo jedna nauczycielka uczęszcza 
na zajęcia z gry na pianinie.
Realizacja założonego w projekcie 
wsparcia umożliwi podniesienie 
kwalifikacji zawodowych i rozwój 
umiejętności kadry pedagogicznej 
obu placówek przedszkolnych. Po-

zwoli także, na wzmocnienie po-
tencjału osobowego uczestniczek 
projektu oraz rozwinięcie umiejęt-
ności radzenia sobie ze stresem. 
Planowany termin zakończenia 
projektu to 31 lipca 2014 roku.

 UG Brenna

Ferie zimowe - Brenna 2013  
W dniach od 11.02.-15.02. i od 

18.02.- 22.02. br., w ramach tego-
rocznych ferii zimowych zostały 
zorganizowane zajęcia w celu za-
pełnienia wolnego czasu naszym 
milusińskim. Ewa Dudek, Witold 
Greń, ks. Marian Kulik, Tomasz Dyb-
czyński, Ryszard Kołodziej oraz Hie-
ronim Szewczyk - realizatorzy nie 
pozwalających na nudę programów 
- poprzez liczne atrakcyjne zajęcia, 
ciekawie wypełnili dzieciom czas 
zimowego wypoczynku. Prowa-
dzono   zajęcia z ceramiki, malo-
wania na szkle, zajęcia plastyczne, 
konkursy, zabawy, wyjazdy, zaję-
cia modelarskie, zajęcia sportowe 

związane z  nauką jazdy  na łyż-
wach, a na stokach górskich nauką 
jazdy i biegania  na nartach. Każdy 

z uczestników miał zapewniany 
posiłek, gorącą herbatę i napoje.
Łącznie w zajęciach udział wzięło 
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około 190 dzieci z naszej Gminy. 
Współorganizatorami tego zada-
nia był Urząd Gminy Brenna oraz  
jednostki oświatowe: Szkoła Pod-
stawowa nr 1, Szkoła Podstawowa 
nr 2, Gimnazjum im. Jana III Sobie-

skiego w Brennej oraz Zespół Szkół 
Publicznych w Górkach Wielkich.
W imieniu dzieci pragnę serdecz-
ne podziękować opiekunom, 
sponsorom za zaangażowanie, 
wsparcie i pomoc przy organiza-

cji naszym milusińskim tegorocz-
nego zimowego wypoczynku.

 Krystian Fest

Cyfryzacja telewizyjna

Konkurs dla rolników
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego, Państwowa Inspekcja 
Pracy oraz inne instytucje i orga-
nizacje działające na rzecz popra-
wy stanu bezpieczeństwa i higie-
ny pracy w rolnictwie organizują:

OGÓLNOKRAJOWY 
KONKURS „BEZPIECZNE 

GOSPODARSTWO ROLNE”

Celem Konkursu jest promo-
cja zasad ochrony zdrowia i ży-
cia w gospodarstw rolnych.
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AW dniu 7 lutego 2013 roku od-
była się pierwsza w tym roku XXII 
sesja Rady Gminy Brenna, na któ-
rej podjęto następujące uchwały:

1. uchwała Nr XXII/ 233 /13 z dnia 
7 lutego 2013 r., w sprawie udzie-
lenia pomocy finansowej w po-
staci dotacji celowej dla Powiatu 
Cieszyńskiego na dofinansowanie 
działalności powiatowego ośrod-
ka wsparcia dla osób dotkniętych 

Genetycznie Modyfikowane Organizmy
 Organizm genetycznie zmodyfi-
kowany to organizm inny niż orga-
nizm człowieka, w którym materiał 
genetyczny został zmieniony w 
sposób nie zachodzący w warun-
kach naturalnych wskutek krzyżo-
wania lub naturalnej rekombinacji.
Żywy zmodyfikowany orga-
nizm oznacza każdy żywy or-
ganizm, który ma nową kombi-
nację materiału genetycznego, 
otrzymanego z wykorzystaniem 
nowoczesnej biotechnologii.
Za zagadnienia związane z wyko-
rzystaniem organizmów genetycz-
nie zmodyfikowanych w Polsce, z 
wyjątkami określonymi w przepi-
sach prawnych, odpowiada Minister 
Środowiska. Do głównych obowiąz-
ków w tym zakresie należą m.in.:
• wydawanie zezwoleń na prowa-

dzenie zakładów inżynierii gene-
tycznej,
• przyjmowanie zgłoszeń zamknię-
tego użycia,
• wydawanie decyzji w sprawach 
zamierzonego uwolnienia GMO do 
środowiska w celach doświadczal-
nych,
• wydawanie decyzji w sprawach 
wprowadzenia do obrotu GMO jako 
produkt lub w produktach,
• koordynacja kontroli i monitoro-
wania działalności w zakresie GMO,
• koordynacja gromadzenia i wy-
miany informacji w zakresie GMO 
dotyczących zapewnienia bezpie-
czeństwa ludzi i środowiska.

Opinie społeczne w sprawach 
GMO można kierować pisemnie 
(w formie papierowej lub elektro-

nicznej) lub ustnie do protoko-
łu do Departamentu Leśnictwa i 
Ochrony Przyrody, Ministerstwa 
Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 
00-922 Warszawa, pok. 382 lub e-
mailem gmo@mos.gov.pl w termi-
nie 21 dni od wpłynięcia wniosku.
Więcej informacji na: www.gmo.
ekoportal.pl lub www.gmo.icppc.pl

Warunki Konkursu:
Udział w konkursie mogą brać oso-
by pełnoletnie prowadzące produk-
cyjną działalność rolniczą, które 
wypełnią formularz zgłoszeniowy i 
przekażą go w nieprzekraczalnym 
terminie do 8 marca 2013 roku do 
najbliższej Placówki Terenowej lub 
OR KRUS. Szczegółowe informacje 
o warunkach udziału w Konkursie 
dostępne są we wszystkich pla-
cówkach KRUS oraz w przedstawi-
cielstwach współorganizatorów.
W zgłoszonych do Konkursu go-
spodarstwach oceniane będą 
elementy wpływające na bezpie-

czeństwo pracy, między innymi:

• ład i porządek w obrębie podwó-
rza, zabudowań i stanowisk pracy,

• stan budynków inwentarskich i 
gospodarczych, w tym: stan scho-
dów i używanych drabin oraz in-
stalacji i urządzeń elektrycznych,

• wyposażenie maszyn i urzą-
dzeń używanych w gospodar-
stwie w osłony ruchomych części, 
podpory i inne zabezpieczenia,

• stan techniczny pilarek tar-

czowych i łańcuchowych,
• warunki obsługi i bytowa-
nia zwierząt gospodarskich,

• stosowanie, stan i jakość 
środków ochrony osobistej.

Dla laureatów Konkursu przewidzia-
no cenne nagrody i wyróżnienia.
Regulamin Konkursu możliwy 
jest do wglądu w siedzibie OR 
KRUS w Częstochowie ul. Korcza-
ka 5, pokój 24, 25  tel. 34 3653292 
oraz we wszystkich Placów-
kach Terenowych KRUS, jak rów-
nież na stronie www.krus.gov.pl

Z obrad Rady Gminy
przemocą w rodzinie w odniesieniu 
do osób z terenu Gminy Brenna 

2. uchwała Nr XXII/ 234 /13 z dnia 7 
lutego 2013 r., w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej w postaci dota-
cji celowej dla miasta Bielsko-Bia-
ła na dofinansowanie działalności 
Ośrodka Przeciwdziałania Proble-
mom Alkoholowym w Bielsku-Białej

3. uchwała Nr XXII/ 235 /13 z dnia 

7 lutego 2013 r., w sprawie zmiany 
uchwały Nr XIII/142/11 Rady Gmi-
ny Brenna z dnia 20 grudnia 2011 
r. w sprawie określenia inkasentów 
opłaty miejscowej

4. uchwała Nr XXII/ 236 /13 z dnia 
7 lutego 2013 r., w sprawie zmiany 
uchwały Nr XV/158/12 Rady Gmi-
ny Brenna z dnia 29 marca 2012 r. 
w sprawie określenia inkasentów 
opłaty miejscowej
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5. uchwała Nr XXII/ 237 /13 z dnia 
7 lutego 2013 r., w sprawie zmiany 
uchwały Nr XVII/190/12 Rady Gmi-
ny Brenna z dnia 19 lipca 2012 r. 
w sprawie określenia inkasentów 
opłaty miejscowej

6. uchwała Nr XXII/ 238 /13 z dnia 
7 lutego 2013 r., w sprawie naby-
cia nieruchomości na rzecz Gminy 
Brenna

7. uchwała Nr XXII/ 239 /13 z dnia 7 
lutego 2013 r., w sprawie zaciągnię-
cia z budżetu państwa długotermi-
nowej pożyczki na wyprzedzające 
finansowanie zadania inwestycyj-
nego pod nazwą: „Budowa kanali-
zacji sanitarnej wraz z przyłączami 
domowymi w Górkach Wielkich 
(Zalesie, Nowy Świat, Czarny Las) i 
Górkach Małych (Zamilerze) Etap I” 
w ramach PROW 2007-2013

8. uchwała Nr XXII/ 240 /13 z dnia 7 
lutego 2013 r., w sprawie zaciągnię-
cia z budżetu państwa długotermi-
nowej pożyczki na wyprzedzające 
finansowanie zadania inwestycyj-
nego pod nazwą: „Zagospodarowa-
nie terenu w Górkach Małych przy 
przedszkolu poprzez budowę par-
kingu oraz placu zabaw” w ramach 
PROW 2007-2013

9. uchwała Nr XXII/ 241 /13 z 
dnia 7 lutego 2013 r., w sprawie 
zaciągnięcia z budżetu państwa 
długoterminowej pożyczki na wy-
przedzające finansowanie zadania 
inwestycyjnego pod nazwą: „Ilumi-
nacje świąteczne” w ramach PROW 
2007-2013

10. uchwała Nr XXII/ 242 /13 z dnia 
7 lutego 2013 r., w sprawie zmiany 
uchwały Nr XVI/178/12 Rady Gminy 
Brenna z dnia 31 maja 2012 roku 
w sprawie zaciągnięcia z budżetu 
państwa długoterminowej pożyczki 
na wyprzedzające finansowanie za-
dania inwestycyjnego pod nazwą: 
„Wyposażenie pomieszczeń zaple-
cza i sceny amfiteatru w Brennej” w 
ramach PROW 2007-2013

11. uchwała Nr XXII/ 243 /13 z dnia 
7 lutego 2013 r., w sprawie zmian w 
uchwale budżetowej Gminy Brenna 
na 2013 rok

12. uchwała Nr XXII/ 244 /13 z dnia 
7 lutego 2013 r., w sprawie zmian 
wieloletniej prognozy finansowej

13. uchwała Nr XXII/ 245 /13 z 
dnia 7 lutego 2013 r., w sprawie 
zatwierdzenia planu pracy Komisji 
Rewizyjnej Rady Gminy na 2013 rok

14. uchwała Nr XXII/ 246 /13 z 
dnia 7 lutego 2013 r., w sprawie 
określenia szczegółowych warun-
ków przyznawania i odpłatności za 
usługi opiekuńcze i specjalistyczne 
usługi opiekuńcze oraz szczegóło-
wych warunków częściowego lub 
całkowitego zwolnienia od opłat, 
jak również trybu ich pobierania, 
z wyłączeniem specjalistycznych 
usług opiekuńczych dla osób z za-
burzeniami psychicznymi

15.  uchwała Nr XXII/ 247 /13 z 
dnia 7 lutego 2013 r., w sprawie za-
ciągnięcia długoterminowego kre-
dytu

W porządku obrad były również 
projekty uchwał, które w wyni-
ku głosowania radnych nie zosta-
ły podjęte, a dotyczyły ustalenia 
wysokości stawki procentowej 
opłaty adiacenckiej z tytułu wzro-
stu wartości nieruchomości, który 
nastąpił na skutek podziału nie-
ruchomości oraz ustalenia wyso-
kości stawki procentowej opłaty 
adiacenckiej z tytułu wzrostu war-
tości nieruchomości, który nastą-
pił w wyniku wybudowania urzą-
dzeń infrastruktury technicznej.
Sesję jak zwykle poprzedziły po-
siedzenia Komisji Rady Gminy, 
na których omawiano wszyst-
kie projekty uchwał, a także pi-
sma i wnioski mieszkańców 
skierowane do Rady Gminy. Posie-
dzenia komisji odbyły się w dniach:

29 stycznia - Komisja Rozwoju Gmi-
ny, Sportu, Budownictwa i Ochrony 

Środowiska, 

31 stycznia –Komisja Rewizyjna,

4 lutego - Komisja Ładu i Porządku 
Publicznego,

5 lutego - Komisja Budżetowo – Go-
spodarczo – Finansowo – Rolna.

6 lutego - Komisja Kultury, Oświaty, 
Ochrony Zdrowia i Spraw Socjal-
nych.
Na sesji zastała poruszona m.in. 
sprawa konieczności naprawienia 
chodnika dla pieszych w Brennej 
Centrum od kościoła w kierunku 
Bukowej oraz remontu chodnika 
przy drodze powiatowej od skrzy-
żowania z ulicą Hołcyna w górę. 
Zgłoszono również konieczność 
posprzątania z poboczy (np. ul. Za-
lesie w Górkach) leżącego żużlu, 
który powoduje spływanie wody 
drogą. Złożony został wniosek o 
zamontowanie na ulicy Wiejskiej 
w Górkach progów spowalniają-
cych, ponieważ postawione tam 
wcześniej znaki drogowe nie ograni-
czyły szybkości jadących tam samo-
chodów. Kolejną sprawą poruszoną 
na sesji było wykonanie odwodnie-
nia na ulicy Długiej w Górkach oraz 
na ulicy Lachy Górne w Brennej. 
Na wniosek radnej zobowiązano 
przewodniczącego Komisji Budże-
towej do wypracowania stanowi-
ska w sprawie zwiększenia kwoty 
wykupu gruntów przez Gminę.
Protokoły z posiedzeń Rady Gminy 
oraz podjęte uchwały publikowane 
są na stronie internetowej Gminy 
Brenna w zakładce Rada Gminy oraz 
w Biuletynie Informacji Publicznej.

  Rada Gminy
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Życie codzienne obecnie podle-
ga różnorodnym presjom. Dotyczy 
to zarówno dorosłych, jak i dzieci. 
Wielu rodziców zmaga się z bez-
robociem, emigruje w celach za-
robkowych, wielu zaś dużo czasu 
poświęca swojej pracy zarobkowej 
i inne. Coraz mniej chwil pozosta-
je na wspólne rozmowy i wspól-
ne spędzanie czasu. W rodzinie, w 
której występuje dysfunkcja, zmia-
ny jakie ona powoduje dotyczą 
wszystkich osób, a przede wszyst-
kim tracą dzieci. Dorastające dzie-
ci już od najmłodszych lat również 
podlegają wyjątkowej presji - ocze-
kuje się od nich osiągnięć w szko-
le, ładnej sylwetki, sukcesów  itd.
Problemy dorastania  to czas buntu 
poszukiwania siebie oraz autoryte-
tów. Młodzi ludzie buntują się prze-
ciw dorosłym, a rodzice są pierwszy-
mi dorosłymi, przeciw którym ten 
bunt jest skierowany. Dzieci w okre-
sie dorastania chcą być traktowane 
jak dorosłe i nie godzą się z zaka-
zami i ograniczeniami stosowanymi 
przez rodziców. Taka postawa jest 
wyrazem naturalnego w tym wie-
ku dążenia do wyodrębnienia się i 
niezależności, ale najczęściej rodzi 
konflikty. Dla nastolatków najważ-
niejsza staje się grupa rówieśnicza. 
Bycie w grupie rodzi konieczność 
dopasowania się do niej, zyska-
nia akceptacji- czasem za wszelką 
cenę, wbrew temu, czego oczekują 
dorośli. Często młodzi ludzie darzą 
większym zaufaniem przyjaciół niż 
rodziców, dlatego próby ogranicza-
nia im swobody w tym zakresie na 
ogół kończą się niepowodzeniem. 
Mimo podkreślanej przez nich do-
rosłości potrzebują i oczekują od 
rodziców poczucia więzi i przy-
należności do rodziny, poczucia 
własnej wartości, wiarygodności, 
sprawiedliwego traktowania, po-
szanowania intymności i dyskrecji. 

- Chcą czuć, że są kochane. Rozu-
miane i mogą liczyć na wsparcie 
rodziny. Potrzebują naszego sza-
cunku, przyjaznej atmosfery w 

Tak trudno być rodzicami nastolatka
domu – poczucia bezpieczeństwa.

- Chcą, aby doceniać ich wysił-
ki w osiąganiu sukcesów oraz 
chcą mieć pewność,  że nie zo-
staną przez nas skrytykowane i 
odrzucone, gdy coś się nie uda.

- Chcą mieć pewność, że zachowu-
jemy się tak jak mówimy, ale także, 
że potrafimy przyznać się do wła-
snych słabości, niewiedzy i błędów. 

- Przekonania, ze rodzice w nieja-
snej sytuacji zareagują w oparciu 
o wnikliwe rozpatrzenie sprawy.

- Potrzebują  jasno określonych reguł 
i konsekwencji w ich przestrzeganiu.

- Chcą mieć pewność, że ich grani-
ce prywatności są respektowane.
Okres adolescencji to dla rodzi-
ców trudny test rodzicielskiej mi-
łości, wytrzymałości  i cierpliwości.

Jeżeli jakieś zachowanie twojego 
dziecka jest dla Ciebie nie do przyję-
cia, spróbuj  to zmienić. Powiedz mu:

- o jakie konkretnie za-
chowanie ci chodzi;

- jakie uczucia przeżywasz, gdy 
ono zachowuje się w ten nieak-
ceptowany przez ciebie sposób;

- dlaczego to zachowanie jest 
twoim zdaniem niewłaściwe;

- jakie konsekwencje dla ciebie 
lub innych ma to jego zachowanie;

- jakiej zmiany oczekujesz.

Jeśli chcesz przeprowadzić z 
dzieckiem poważną rozmo-
wę po to by wprowadzić  zmia-
ny w  waszej rodzinie, to:

- znajdź na nią jakiś spokojny moment;
- zajmuj się tylko tą konkretną sprawą;

- mów o tym, co w związku z kon-

kretnym zdarzeniem czujesz;

- słuchaj uważnie, co dziec-
ko ma ci do powiedzenia;

- zadbaj o to, by każdy mógł 
przedstawić swój punkt wi-
dzenia i wyrazić własną opinię;

- zakładaj możliwość zmia-
ny swojego zdania;

- bądź gotowy  do kompromisów;

- koncentruj się na rozwiązaniu 
problemu, a nie na tym kto wygra.

Opuszczone emocjonalnie, pozba-
wione miłości dziecko cierpi na 
chorobę sierocą,  a doświadczenie 
przez dziecko emocjonalnego po-
rzucenia rodzi: poczucie wyobco-
wania, bycia gorszym, samotnym, 
huśtawkę uczuciową, powoduje 
brak rozwoju uczuć wyższych, bu-
dzi lęk w kontaktach z ludźmi, ła-
twiej niż jego rówieśnicy wchodzi 
w uzależnienia, konflikt z prawem. 

KOMUNIKACJA - polska rodzina 
rozmawia z sobą 15 min / 24 h;
- komunikat dostosowany;
- kufel.

XXI WIEK – WIEKIEM UZALEŻNIEŃ
- Substancje psychoaktywne – 
energetyzery, alkohol, leki, leki 
psychotropowe, dopalacze, narko-
tyki i inne środki psychoaktywne;
- internet + komputer + komórka;
- pracoholizm, hazard, seks, porno-
grafia.
 
 opr. Krystian Fest
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FETAL  ALCOHOL SYNDROM - PŁO-
DOWY ZESPÓŁ ALKOHOLOWY (FAS) 
To najczęściej używana nazwa 
oznaczająca zespół wad wrodzo-
nych, somatycznych (dotyczących 
ciała) oraz neurologicznych (układu 
nerwowego, głównie mózgu). To za-
burzenia, jakie pojawiają się u dzie-
ci jako rezultat spożywania przez 
ciężarną matkę alkoholu. Nadmie-
nić należy, że spożywanie, a zwłasz-
cza nadużywanie alkoholu przez 
mężczyznę, ma również bardzo ne-
gatywny wpływ na jakość materia-
łu genetycznego przekazywanego 
potomstwu. Już w drugim tygodniu 
życia płodowego cząsteczki etanolu 
zawartego w alkoholu z łatwością i 
bez problemu przedostają się przez 
łożysko do organizmu dziecka. 
Choć alkohol może mieć negatywny 
wpływ na wszystkie komórki oraz 
narządy, to szczególnie wrażliwy 
i najbardziej narażony na toksycz-
ne działanie alkoholu i uszkodze-
nia jest mózg, który rozwija się 
w pierwszych tygodniach życia, 
a także rozwijające się we wcze-
snym okresie ciąży  w tzw. pro-
cesie organogenezy narządy 
wewnętrzne. Właśnie wtedy naj-
częściej dochodzi  do uszkodzeń 
serca, nerek i innych narządów. 
Jeszcze do niedawna wydawa-
ło nam się, że jest to egzotyczne 
schorzenie, z którym nigdy nie 
przyjdzie nam się zetknąć. Dziś 
wzbudza lęk, przerażenie i koja-
rzy się z upośledzeniem umysło-
wym oraz uszkodzeniem mózgu. 

Jesteś w ciąży? 
Chcesz urodzić zdrowe dziecko?  

ZAPAMIĘTAJ!!!

Nieprawdą  jest, że:  Jedno piwo 
nie zaszkodzi nawet w ciąży. 
Nieprawdą  jest, że:  Jedno 
piwo wypite przez kobietę w 
ciąży nie zaszkodzi dziecku.
Nieprawdą  jest że:  Czerwone wino 
zwiększa ilość żelaza, poprawia mor-
fologię krwi i wzmacnia organizm.  
Nieprawdą  jest że:  Piwo wspoma-

Chcesz urodzić zdrowe dziecko? 
ga laktację. Nie ma na to dowodów. 

Prawdą jest, że:
- Twoje dziecko w okresie cią-
ży i karmienia piersią odży-
wia się tym co jego matka.
- W ciągu pół godziny od wypicia 
przez kobietę w ciąży alkoholu, 
jego stężenie          we krwi dziecka 
jest takie samo,  jak we krwi matki.
- Dziecko w łonie matki chronione 
jest przed szkodliwym wpływem wie-
lu czynników toksycznych i drobno-
ustrojów lecz nie przed alkoholem.
- Każda porcja alkoholu nawet 
lampka wina lub okazjonalnie wy-
pity drink działa toksycznie na roz-
wijające się w łonie matki dziecko. 
Ryzyko uszkodzenia wrażliwych 
dopiero tworzących się neuronów 
istnieje nawet przy minimalnych 
dawkach alkoholu. Czyli im większa 
ilość alkoholu, im częściej wprowa-
dzany jest do organizmu dziecka 
poprzez łożysko tym większe zagro-
żenie oraz prawdopodobieństwo 

wystąpienia poważnych uszkodzeń.
- Negatywny skutek działania al-
koholu zależy nie od jakiejkol-
wiek formy, postaci pod jaką jest 
wypijany, ale od spożytej dawki. 
- Nie istnieje bezpieczna dawka al-
koholu, którą można wypić podczas 
ciąży z całkowitą pewnością, że nic 
się nie stanie, rozwijającemu się 
embrionowi,     a później płodowi.
- U kobiet, które piją alkohol 
podczas ciąży znacznie czę-
ściej występują przedwcze-
sne porody oraz poronienia.
- Piwo, wino, wódka zawiera-
ją ten sam alkohol etylowy, 
tylko w różnych stężeniach.  

Tzw. porcja standardowa: 
szklanka 250 ml - 5% piwa  
lampka 100 ml - 12% wina  
kieliszek 30 ml - 40% wódki 
= to 10 g czystego alkoholu etylowego 

Jeśli podejrzewasz, że u podło-
ża problemów Twojego dziec-
ka mogą leżeć zaburzenia po-
alkoholowe – skontaktuj się ze:

Stowarzyszeniem Zastępcze-
go Rodzicielstwa - Oddział Śląski
ul. Hołdunowska 70 A, 43-
143 Lędziny,  Tel. 32 2167917

Więcej informacji na stronach inter-
netowych: www.fas.edu.pl, ww.cią-
zabezalkoholu.pl

 opr.  Krystian Fest
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Dzień Babci i Dziadka w Brennej Leśnicy 
Co roku w małej szkole, na koń-

cu Leśnicy, odbywa się spotka-
nie z babciami i dziadkami. Dnia 
1 lutego 2013 najmłodsze dzieci 
przygotowały dla swoich dziad-
ków bajkowe jasełka i życzenia ze 
śpiewem. Na sali zgromadziło się 

ponad sto osób. Gościem hono-
rowym była pani wójt gminy Iwo-
na Szarek. Na początku dyrektor 
szkoły pani Halina Gabzdyl- Pilch 
ciepło przywitała wszystkich zgro-
madzonych. W pierwszej części 
wystąpiły starszaki, w składzie:
- prowadzący: Natalka Marekwica i 
Józio Hołomek 
- Maryja: Emilka Moskała
- Józef: Maksiu Markiel
- aniołki: Olka Madzia, Kamilka Sta-
na, Klaudia Musiał i Marta Mendrek
- pastuszkowie: Łukasz Sidzina, Wik-
tor Michalik, Dawid Heller, Nikodem 
Cieślar, Lucjusz Gawlas
- postacie z bajki, które przyniosły 
dary dla Jezuska: Czerwony Kap-
turek- Marta Golik, Jaś i Małgosia- 
Małgosia Cieślar i Sebastian Stojka, 
Pinokio- Filip Madzia, Smerfetka- 
Oliwia Cieślar, Sierotka Marysia- 
Majka Moskała, Calineczka- Wikto-
ria Greń, Kopciuszek- Dominika Bąk. 
Dzieci miały trudne role do wykona-
nia, dołączyły śpiewanie pięknych 
kolęd i grę na instrumencie. Grupę 
przygotowała pani Jadwiga Madzia. 

W drugiej części życzeniom od 
maluszków nie było końca. Każde 
dziecko mówiło wierszyk a wszyst-
kie dzieci śpiewały piosenki. Bab-
cie i dziadkowie pełni wzruszeń 
nagrodzili swoje wnuki brawami. 
Maluszki wystąpiły w składzie: 

- narratorki: Natalka Greń i Natalka 
Mitręga
- Styczeń: Jasiu Gawlas
- Zima: Nikola Holeksa
- Zajączki: Józio Staś, Dawid Cieślar, 
Patryk Moskała
- dzieci: Julka Greń, Weronika Paw-
lak, Marek Herzyk, Antek Kozłowski, 
Natan Ostafin, Marta Madzia, Zuzia 

Moskała, Kacper Greń, Grzesiu Gaw-
las, Milenka Komendera, Kubuś Ma-
dzia, Kubuś Orszulak, Mikołaj Cie-
mała, Kacper Kocoń, Dawid Madzia, 
Laura Hołomek.
Grupę przygotowała pani Grażyna 
Piela. Nauczycielki zorganizowały 
wystawę portretów babć i dziadków 
wraz z ciekawymi odpowiedziami 
na pytanie: do czego potrzebni są 
dziadkowie? W trzeciej części za-
tańczył i zaśpiewał szkolny zespół 
regionalny, prowadzony przez pa-
nią Krystynę Tarasewicz. Na koniec 
wszyscy zgromadzeni goście mo-
gli zakosztować słodkości, ciasta 
i ciasteczka przygotowane przez 
rodziców oraz zaśpiewać kolędy 
przy akompaniamencie akordeonu.  
Babcie i dziadkowie liczą na kolejne 
spotkania. 

Jadwiga Madzia, Grażyna Piela
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Jedyny taki dzień
Uczniowie ZSP w Górkach Wiel-

kich z okazji Świąt Bożego Naro-
dzenia przygotowali jasełkowe 
przedstawienie pt. „Jest taki dzień”. 
Występ tuż przed świętami został 
zaprezentowany uczniom i gro-
nu pedagogicznemu szkoły. Dla 
społeczności lokalnej Górek i oko-

lic przedstawienie zorganizowa-
no dnia 6.01.2013r. w Parafii p. w. 
Wszystkich Świętych w „Mikrokli-
macie” oraz 20.01.2013r. w Parafii 
p. w. Św. Jana Sarkandra u Ojców 
Franciszkanów w Górkach Wielkich. 
Występ jasełkowy został przygo-
towany przez grupę formacyjną 

„Dzieci Boże” prowadzoną przez 
p. Małgorzatę Dziadkiewicz, chór 
„Świetliki” kierowany przez p. Bo-
gusławę Jaworską oraz szkolny chór 
„Perspektywa” wraz z zespołem in-
strumentalnym p. Marcina Janasika.

 ZSP Górki Wielkie

Aktywny Utopiec – Gazda Brennicy
Maskotka naszej gminy staje się 

coraz bardzie popularna. Jesienią 
można spotkać Utopca wędrujące-

go górskimi szlakami, odpoczywa-
jącego nad rzeką Brennicą lub od-
wiedzającego różne atrakcje naszej 

gminy. Gazda Brennicy zimę też 
spędza bardzo aktywnie, jeździ na 
nartach, często odwiedza lodowi-
sko w Parku Turystyki wzbudzając 
tym duże zainteresowanie zarów-
no wśród najmłodszych jak i tych 
nieco starszych. Tradycją staje się 
obecność maskotki na wszystkich 
imprezach kulturalnych i sporto-
wych.   Aby każdy mógł mieć wize-
runek Utopca zaprojektowano na-
stępujące gadżety przedstawiające 
naszą maskotkę: magnesy wykona-
ne z kości, kubki, poduszki, pocz-
tówki oraz kolorowanki. Gadżety 
dostępne są w Informacji Turystycz-
nej (Brenna, ul. Wyzwolenia 77).

  IT 
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Rozkwita słońce w wiosennym powiewie,
Liście się budzą na smutnym drzewie,

Ptaki świergotem ciepło witają,
Trawy cichutko ze snu powstają,

Nieśmiałym zapachem kwiat się rozchyla
Do zakochania najlepsza to chwila.

Serce zimowe ciepła poszukuje,
Bezchmurne niebo zmysły czaruje.

Wstać ptakiem rano o świcie,
Powitać nowe wiosenne życie,

Beztroską zieleń posadzić w głowie,
I myśleć tylko miło o Tobie.

   

    Ewa Chmielewska

Czekając na wiosnę
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Młodzi artyści z gminy Brenna
O tym , że mamy zdolną mło-

dzież wiedzieliśmy od dawna. Na-
reszcie młodzi artyści postanowili 
wyjść z ukrycia i przekazali nam 
swoje prace. W tym numerze gaze-
ty zamieszczamy wiersze Michała 
Filipowskiego, ucznia kl 6c Zespo-
łu Szkół Podstawowych w Górkach 
Wielkich oraz próbkę prac Sandry 
Gawlas wraz krótkim wywiadem.

Kilka pytań do autorki prac, 
Sandry Gawlas, uczennicy klasy III 
gimnazjum w Górkach Wielkich:

Kiedy odkryłaś swoje uzdolnienia 
plastyczne?
Bardzo wcześnie. Myślę, że muszę 
wrócić pamięcią do czasów dzieciń-
stwa. Pamiętam, że kiedy chodzi-
łam do przedszkola, pani chwaliła 
moje prace. 

Odziedziczyłaś talent po rodzi-
cach?
Nie wydaje mi się, abym odziedzi-
czyła to po kimś. I to mnie dziwi.

Jak rozwijasz się plastycznie?
Ćwiczę raz w tygodniu po dwie go-
dziny. Od około ośmiu lat chodzę 
na kółko plastyczne do pani Marii 
Płomieńskiej-Krzak.

Czy wiążesz przyszłość z malar-
stwem?
Raczej nie, mimo iż bardzo chętnie 
poszłabym do szkoły plastycznej. 
Obawiam się jednak, że miałabym 
trudności ze znalezieniem pracy w 
zawodzie.

Ulubione motywy to…
Najbardziej lubię rysować martwą 
naturę. Często rysuję też kwiaty, 
zwierzęta.

Rozwijasz jeszcze jakieś inne ar-
tystyczne pasje?
Tak, gram na gitarze od około 
dwóch lat.

Ja łączysz te wszystkie zaintere-
sowania z obowiązkami szkolny-
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mi?
Bardzo trudno pogodzić to wszyst-
ko. Wydaje mi się, że najgorszy czas 
nadszedł właśnie teraz, kiedy przy-

gotowuję się do egzaminów gimna-
zjalnych, a jednocześnie koncertuję 
z moim zespołem.

 Rozmawiała 
 Dominika Badura
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Wiersze Michała Filipowskiego,uczeń klasy 6c SP w Górkach Wielkich:

 „Książka”

Czasami, kiedy czytam książkę,
znajduję się na fantazji łące.

Wtedy to ja jestem Legolasem,
przeżywam przygody czasem.

To ja wyruszam pod samotną górę
i stoję pod Chińskim Murem.

To ja niszczę pierścień władzy
i napotykam gadające żaby.

To ja walczę Narsilem
i przepływam pod wodą mile.

To ja płynę na Titanicu
i słucham smoczego ryku. 

Lecz kiedy książkę zamykam,
to wszystko znika…

 „Miłość”

Powiedz mi proszę,
ile warta być miłość może?

Na pewno więcej niż słońce i gwiazdy,
niż planety, fabryki i wszystkie mazdy. 

Bo miłość jest bez wartości. 
Miłość nie zawsze jest odwzajemnieniem miłości.

Czasami jest tylko fantazją
lub do spełnienia marzeń okazją.

Czasami nieszczęśliwa, czasami wielka,
czasami to tylko uczucie-gierka.

Lecz czasem jest prawdziwa,
prosto z serca płynąca

i nic do życzenia niepozostawiająca.

 „Bursztyn”

Kiedy byłem nad morzem, 
szedłem sobie po piaskowym dworze. 

I wtedy go zobaczyłem,
w morskiej wodzie obmyłem.

Był piękny… Pomarańczowo-brązowy,
blaskiem odbierał wszystkie przemowy.

Przypominał kształtem łzę morza…

Lecz mógłby mi wypaść na wiejskie bezdroża.
„Nie jestem godzien twych łez, łez morza” -  

- powiedziałem.
I go właścicielowi oddałem.

Teraz pewnie koło niego jakaś ryba przepływa,
a On sam w dłoniach morza spoczywa…
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Zimowa przerwa w nauce…
Czas, na który czekali chyba 

wszyscy uczniowie, czyli tegorocz-
ne ferie zimowe na Śląsku,  przypadł 

na trzeci i czwarty tydzień lutego. 
Atutem wypoczynku był z pewno-
ścią śnieg, którego w ubiegłym roku 
niestety w czasie ferii zabrakło, w 
tym z kolei było aż nadto, co jednak 
tylko uatrakcyjniło kilkanaście dni 
pobytu w Beskidach. Naszą gminę, 
jak co roku, odwiedziło mnóstwo 
narciarzy, którzy oblegali tutejsze 
stoki. Dużą popularnością cieszyło 
się także usytuowane w Parku Tury-
styki lodowisko, na którym odbyło 
się wiele zabaw dla dzieci i mło-
dzieży. Zorganizowano cykl zabaw 
sportowych na zasadzie rywalizacji 
drużynowej, w których każdy, bez 
względu na poziom umiejętności 
jazdy na łyżwach, mógł spróbować 
swoich sił. Uczestników nagradza-
no gadżetami oraz słodyczami, 
najważniejsza jednak była dobra 
zabawa, uśmiech na twarzy i przy-
jacielski charakter rywalizacji, cze-

go nie zabrakło. Ciekawą atrakcją 
było również malowanie gminnej 
maskotki – Breńskiego Utopca – na 

lodzie. W ruch poszły różnokoloro-
we farby, za pomocą których czte-
ry kilkuosobowe drużyny miały za 
zadanie wiernie odwzorować sym-
patycznego, zielonego stworka, 
który ku zaskoczeniu wszystkich 
pojawił się na lodowisku w charak-
terze głównego sędziego. Utopiec 
miał bardzo trudne zadanie, mu-
siał bowiem wybrać drużynę, któ-
ra stworzyła najładniejszy rysunek 
na lodzie. Jako, że wszystkie dzieła 
były równie dobre, „sędzia” przy-
znał wszystkim drużynom pierwsze 
miejsce. Korzystający z lodowiska 
mogli się też poczuć jak zawodowi 
hokeiści, ponieważ organizatorzy 
zabaw przewidzieli możliwość ro-
zegrania mini meczu na lodowisku. 
I na tą formę spędzenia czasu na 
tafli lodowiska znaleźli się chętni. 
Wynik konfrontacji był oczywiście 
sprawą drugorzędną, a prioryte-

tem oczywiście bezpieczeństwo 
i aktywny wypoczynek. Jako, że 
zgodnie z powiedzeniem, „Wszyst-

ko, co dobre, szybko się kończy”, 
tak i czternaście dni odpoczynku 
dobiegło końca, a uczniowie z na-
ładowanymi „akumulatorami” wró-
cili z powrotem do szkolnych ławek.

 Krzysztof Gawlas 
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Zimowy Puchar Radia Zet 
w Beskidzkiej 5 – przystanek Brenna

Rodzinnie, wesoło i edukacyjnie 
– tak w skrócie można opisać to, co 
działo się podczas Zimowego Pu-
charu Radia Zet organizowanego 
wraz z Beskidzką 5. W tym roku im-
preza zagościła w Ośrodku Narciar-
skim „Świniorka” w Brennej Leśnicy. 
Od samego początku wszyscy chęt-
ni do udziału w zabawach i konku-
rencjach narciarze nie mogli narze-
kać na brak wrażeń. Organizatorzy 
zaplanowali między innymi prze-
ciąganie liny, budowanie pojazdów 
śnieżnych czy cieszące się dużym 
zainteresowaniem snow graffiti, 
czyli malowanie ogromnego logo 
Beskidzkiej 5 na śniegu. Prócz do-
brej zabawy, ważnym elementem 
tegorocznej odsłony imprezy z Ra-
diem Zet, był aspekt edukacyjny. 
W przerwach między rodzinnymi 
konkurencjami odbyła się prezen-
tacja pt. „Bezpieczni na stoku”, ma-
jąca uświadomić narciarzom jak 

istotne jest poruszanie się w kasku 
podczas jazdy na nartach.  Uczest-
ników zimowej zabawy odwiedził 
również policyjny pies Sznupek, 
który pojawił się w asyście dwóch 
funkcjonariuszy policji. Stróże pra-
wa opowiedzieli o tym jak zacho-
wać bezpieczeństwo na stoku, jak 
zachować się w chwili wypadku czy 
wreszcie skąd wzięła się i jak po-
wstała policyjna maskotka. Cieka-
wym elementem edukacyjnym była 
również symulacja akcji lawinowej 
wraz z psami ratowniczymi oraz 
użyciem detektora lawinowego. 
Pokaz przeprowadziła grupa GOPR.

Głównym elementem Zimowe-
go Pucharu Radia Zet był jednak 
slalom rodzinny. Chęć udziału w 
rywalizacji wyraziło 15 dwuosobo-
wych zespołów, składających się 
z osoby dorosłej i osoby do lat 18. 
Bój o końcowe zwycięstwo był bar-
dzo zacięty, a dowodem na to jest 

chociażby niewielka różnica czaso-
wa, która rozdzielała zwycięzców 
slalomu giganta od zdobywców 
drugiego miejsca, a ta wyniosła 
ledwie 0,19 sekundy. Po złoto się-
gnęli Mateusz i Stanisław Gawla-
sowie, srebro powędrowało w ręce 
Zuzanny i Ireneusza Hellerów, zaś 
brąz przypadł w udziale Mikoła-
jowi i Sławomirowi Grzegorzek. 
Rodzinny charakter zmagań alpej-
skich podkreśliły nagrody specjal-
ne, przyznane przez Organizato-
rów. Te trafiły do pary o największej 
rozpiętości wiekowej, wynoszącej 
53 lata, należącej do Michała i Ry-
szarda Kurków. Nagrodzono rów-
nież najmłodszego uczestnika ry-
walizacji, który miał zaledwie 5 lat. 
Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe 
puchary, dyplomy oraz nagrody 
rzeczowe ufundowane przez Be-
skidzką 5, Radio Zet oraz HI-TEC. 

 Krzysztof Gawlas
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Górczanki Mistrzyniami Powiatu 
w Mini Koszykówce Szkół Podstawowych

W ostatnim tygodniu przed fe-
riami zimowymi Pogwizdów gościł 
finalistki rozgrywek Mini Koszyków-
ki Szkół Podstawowych. W turnieju 
finałowym wystąpiły zawodniczki 
ZSP Górki Wielkie. Podopieczne 
Pana Jarosława Smelika w drodze 
na szczyt najpierw z kwitkiem od-
prawiły lokalne rywalki z SP I Bren-
na Leśnica, następnie SP II Brenna 
Bukowa, awansując do drugiego 
etapu. Tam na ich drodze stanę-
ły koleżanki z SP Skoczów oraz SP 
Strumień, które również nie były 

w stanie dorównać im poziomem 
sportowym.  Górczanki swoją do-
brą postawę przypieczętowały na 
turnieju finałowym we wspomnia-
nym Pogwizdowie. Tam w kon-
frontacji z SP Zebrzydowice i SP 
Ustroń po raz kolejny okazały się 
najlepsze i sięgnęły po tytuł Mi-
strzyń Powiatu w Mini Koszykówce 
Dziewcząt Szkół Podstawowych.  

Skład „złotej drużyny”:
- Klaudia Dutka,
- Magdalena Krysta,

- Nikola Cichoń,
- Justyna Rucka,
- Żaneta Talik,
- Wiktoria Heczko, 
- Joanna Rucka,
- Karolina Barańska,
- Karolina Matuszny,
- Marta Myśliwiec,
- Julia Sajak,
- Patrycja Waniołka,
- Aleksandra Smelik.

Trener:  
- Jarosław Smelik.

Reklama w miesięczniku  „Wieści znad Brennicy”
1/8 strony – 50zł netto, ¼ strony – 100 zł netto,
½ strony – 200 zł netto, 1 strona – 400zł netto

+ 200zł za kolor bez względu na wymiar reklamy
10gr/szt. netto – wkładki, ulotki do gazety

REKLAMA REKLAMA REKLAMA
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Bezalkoholowo po raz XV…  
Zimowe Igrzyska Abstynentów

Rzut śnieżką do celu, zjazd na ja-
błuszkach, konkurs na rzeźbę lodo-
wą oraz oczywiście zawody narciar-
skie, to atrakcje, które przyciągnęły 
tłumy uczestników na XV Zimowe 
Igrzyska Abstynentów. Impreza zor-
ganizowana wspólnie z Katolickim 
Towarzystwem Kulturalnym z Biel-
ska-Białej, Grupą AA Bielsko-Bia-
ła oraz Gminą Brenna, promująca 
trzeźwość, odbyła się w Ośrodku 
Narciarskim Pod Starym Groniem. 
„Gwoździem” programu, jak co roku 
zresztą, były zmagania narciarzy 
w slalomie gigancie. Rywalizację 
poprzedziły zawody przedszkola-
ków w mini gigancie. Ciekawym i 
wartym propagowania warunkiem 

uczestnictwa w zawodach było 
podpisanie deklaracji przynajmniej 
miesięcznej abstynencji, która do-
tyczyła rzecz jasna pełnoletnich 
uczestników zawodów narciarskich. 
Najlepszych uczestników współza-
wodnictwa w poszczególnych kon-
kurencjach uhonorowano pamiąt-
kowymi medalami i dyplomami.  
Odznaczenia wręczała Pani Wójt 
Gminy Brenna – Iwona Szarek oraz 
ksiądz prałat Władysław Zązel. Pani 
Wójt po uroczystej dekoracji, pod-
sumowując tegoroczne XV Zimowe 
Igrzyska Abstynentów, nie kryła za-
dowolenia z faktu, iż Organizatorzy 
imprezy wybrali właśnie naszą gmi-
nę jako miejsce do przeprowadze-

nia  imprezy. Wartymi przytoczenia 
są również słowa księdza prałata – 
Władysława Zązla, które znakomicie 
podsumowały i oddały charakter 
całej imprezy: „(…) Trzeba być mą-
drym, żeby być trzeźwym i trzeba 
być trzeźwym, żeby być mądrym.”

 Krzysztof Gawlas
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Narciarze uczcili pamięć Rycha Grenia
Piękna zimowa aura towarzy-

szyła narciarzom na stoku Świnior-
ka, podczas drugiej już odsłony 
Memoriału Rycha Grenia. Impreza 
upamiętniająca tego wybitnego 
sportowca, została zainaugurowa-
na w ubiegłą zimę i jak zapewnia-

ją Organizatorzy (Stacja Narciarska 
Świniorka w Brennej) wpisze się 
na stałe w kalendarzu zimowych 
imprez sportowych. Chrapkę na 
zwycięstwo w zawodach miało po-
nad 30 zawodników i zawodniczek, 
tylu właśnie zgłosiło się na starcie. 

„Alpejczycy” rywalizowali w 5 ka-
tegoriach wiekowych, każdy z nich 
dwukrotnie pokonywał slalom, a o 
zwycięstwie, rzecz jasna, decydo-
wał najlepszy łączny czas obu prze-
jazdów. Uczestnicy bardzo ambitnie 
podeszli do swoich startów, co było 

widać po czasach, 
jakie osiągali. Jed-
nak nie wynik był 
w tym wszystkim 
n a j i s t o t n i e j s z y , 
a uczczenie pa-
mięci pierwszego 
instruktora nar-
ciarstwa alpejskie-
go w Brennej, co 
zresztą wszyscy 
podkreślali i co 
zawodnikom oraz 
wszystkim kibicu-
jącym zdecydo-
wanie się udało.

Krzysztof 
Gawlas
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„Narty nie na żarty” z Radiem Katowice
Uroki sportów zimowych, ro-

dzinna atmosfera, śmiech i dobra 
zabawa, to mieszanka, która od 
kilku lat gwarantuje Organizato-
rom imprezy pod niezwykle sympa-
tyczną nazwą „Narty nie na żarty”, 
duże zainteresowanie. Głównym 
celem eventu jest przede wszyst-
kim popularyzacja aktywnego wy-
poczynku na stoku. W tym roku 
ekipa Radia Katowice odwiedziła 
narciarzy w Ośrodkach Narciarskich 
„Świniorka” w Brennej Leśnicy oraz 
„Stary Groń” w Brennej Centrum, 
gdzie przy okazji odbył się też pu-

char tego ośrodka. Bardzo cieka-
wy program imprezy nie pozwolił 
uczestnikom na zaznanie nudy. Po-
mysłodawcy imprezy zaserwowali 
zainteresowanym liczne konkursy, 
niespodzianki, animacje na śniegu, 
no i wiadomo to, co jest wizytów-
ką każdego wydarzenia sporto-
wego na stoku, a więc możliwość 
rywalizacji w slalomie gigancie. 
Co jakiś czas redaktorzy Radia Ka-
towice relacjonowali słuchaczom 
wydarzenia z imprezy, zachęcając 
do wspólnej rozrywki. Jak co roku, 
nie obyło się bez „pytań z czapy” i 

„fałszywych cukierków”, czyli cie-
kawych zgadywanek skrytych pod 
tajemniczymi nazwami. Nie lada 
atrakcją była również możliwość 
darmowego skorzystania z wyciągu 
narciarskiego o określonej porze. 
Zmęczeni, ale uśmiechnięci i szczę-
śliwi amatorzy zabaw i białego sza-
leństwa po skończonych rywaliza-
cjach mogli spróbować domowego 
jadła, delektując się nim przy jak za-
wsze świetnej oprawie muzycznej.

 Krzysztof Gawlas

Skibobiści LKS „Beskid” Brenna na podium
Wiślański „Stożek” był areną te-

gorocznych, 35 Mistrzostw Polski 
Skibobistów. Do dobrych wystę-
pów  w zawodach każdego szcze-
bla przyzwyczaili nas zawodnicy i 
zawodniczki LKS „Beskid” Brenna, 
którzy i tym razem stanęli na wy-
sokości zadania i wrócili z zawo-
dów z medalami. Prócz „naszych” 

w 35 Mistrzostwach Polski wystar-
towali zawodnicy z Zakopanego 
oraz Szklarskiej Poręby. Sportowcy 
rywalizowali w 4 kategoriach wie-
kowych. Jak widać po wynikach, 
zawodnicy z Brennej zdominowa-
li zawody, odnosząc tym samym 
duży sukces. Wrócili z mistrzostw z 
dorobkiem 8 złotych, 10 srebrnych 

i 8 brązowych medali. Dokładne 
wyniki w poszczególnych katego-
riach i konkurencjach można zna-
leźć na stornie www.brenna.org.pl.

Krzysztof Gawlas
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Zawody Dzieci i Młodzieży w Judo 
W   dniu  27.01.2013 r.  w So-

snowcu  odbyły się  Zawody Dzieci i 
Młodzieży w Judo , w których po raz 
pierwszy wystartowało 8  zawodni-
ków sekcji Stowarzyszenia Sporto-
wego „DĄB” Dębowiec zajmując w 
swoich kategoriach wagowych I i 
II miejsca.  To pierwszy start w tym 
roku i pierwsze tegoroczne zwycię-

stwo startującej w barwach Stowa-
rzyszenia naszej judoczki Patrycji 
Wantulok – w kategorii wagowej 
57 kg. Ponadto kolejna z naszych 
reprezentantek  Weronika Wieczo-
rek – kategoria  wagowa 35 kg –  za-
jęła doskonałe II miejsce. Naszym 
judoczkom gratulujemy sukcesu.

Po wytężonym wysiłku  gru-

pa 16 zawodników uczestniczy-
ła od 11.02.-16.02.2013 r. w zor-
ganizowanym w Gospodarstwie 
Agroturystycznym, w Górkach 
Wielkich zgrupowaniu łączą-
cym treningi z wypoczynkiem.  

 Krystian Fest
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Bieg o Breńskie Kierpce powraca

Po kilku latach przerwy do kalendarza imprez sportowych 
Gminy Brenna powraca Bieg o „Breńskie Kierpce”. 

Rywalizacja, która odbędzie się na dystansie około 15 km, 
skierowana jest do wszystkich chętnych, zarówno biegaczy 

zrzeszonych w klubach, jak i amatorów, przywiązujących dużą 
wagę do aktywnego wypoczynku. 
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Urząd Gminy Brenna
43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 77,
tel. 33 853 62 22, fax. 33 853 63 70
www.brenna.org.pl, e-mail: poczta@brenna.org.pl

Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna
43-438 Brenna ul. Wyzwolenia 69,
tel. 33 853 65 50
email: opkis@brenna.org.pl

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 77
tel. 33 853 64 59, 33 858 71 01,
email: gops@brenna.org.pl

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

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

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

Pogotowie Ratunkowe
tel. alarmowy 999
43-430 Skoczów ul. Krzywa 4
tel. 033 857 95 49, 33 857 95 50
Apteki
43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 34a, tel. 33 8169 736
43-438 Brenna ul. Wyzwolenia 77, tel. 33 853 64 64
43-438 Brenna ul. Leśnica , tel. 33 853 63 79
43-436 Górki Wielkie ul. Zalesie 3, tel. 33 853 92 05
43-436 Górki Wielkie ul. Breńska 2 tel. 33 858 71 19
Zakład Budżetowy
ul. Wyzwolenia 34
43-438 Brenna
tel. 33 853 62 85

GOPR
tel. alarmowy 985, 601 100 300
43-438 Brenna ul. Węgierski 41
43-370 Szczyrk ul. Dębowa 2, tel. 33 817 85 36

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

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

Biblioteki:
43-438 Brenna ul. Wyzwolenia 77, tel. 33 853 63 59
43-436 Górki W. ul. Zalesie 3, tel. 33 853 91 86

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. 33 8536222, fax: 33 8536370

e-mail: poczta@brenna.org.pl
 

ZASTĘPCA WÓJTA GMINY BRENNA
SEKRETARZ GMINY BRENNA

KRZYSZTOF MAJERAN
tel. (33) 8536222 w. 103 lub (33) 8536350

e-mail: sekretarz@brenna.org.pl

BIURO RADY GMINY BRENNA
PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY BRENNA

Marek Wojnar
Przyjmowanie stron w każdą środę w godz. od 14:00

do 15:30. Sekretariat: 
tel. 33 853-62-22, 853-65-48

fax: 33 853-63-70
e-mail: poczta@brenna.org.pl

MIESIĘCZNIK „WIEŚCI ZNAD BRENNICY” można nabyć w  Informacji Turystycznej (ul. Wyzwolenia 77, Brenna)
a  także w: Delikatesach Centrum (Górki), sklepie z nasionami p. K. Holeksy (Górki), Kiosku „Trafika” (Górki), Sklepie GS na Bu-
czu (Górki), Sklepie GS w  Szpotawicach (Górki), Sklepie „Lewiatan” (Brenna Skrzyżowanie), Sklepie GS Bren-
na Skrzyżowanie, W  Delikatesach p. Bocka (Brenna Spalona), Sklepie GS Brenna Pinkas, Sklepie GS Brenna 
Leśnica, Sklepie p. Dadok (Brenna Leśnica), FH Renata Łysek, Kiosku z prasą – p. J. Ćwierzyk, (Brenna Centrum) „Toto Lotku” –  
p. J. Madzi, (Brenna Centrum) Kiosku p. Cz. Grenia (Brenna Bukowa), Sklepie „Kaprys” ul. Jawornik (Brenna), Sklepie Bąk (Brenna 
Lachy),  Delikatesach Centrum (Brenna Lachy), Stacji paliw (Brenna), Stacja paliw (Górki Wielkie),  Gminnej Bibliotece Publicznej 
(Urząd Gminy, II p.). Sklepy, kioski, pensjonaty itp. lokale, chcące również kolportować „Wieści”, proszone są o kontakt z redakcją.

tel./fax (33) 853-62-85
kom: 504 039 392
e-mail: zbgk@brenna.org.pl
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Nakład: 600 egz. 
Korekta: Katarzyna Macura
Skład: Łukasz Muschiol 
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Ważne i przydatne numery telefonów
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