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Nie bedzie GMO - str. 13

„Wiosna, wiosna, wiosna ach 
to Ty…” a wraz ze zmianą pory 
roku w redakcji „Wieści znad 
Brennicy” również zaszła pewna 
zmiana. W tym wstępie chciała-
bym się przedstawić i przywitać 
z Wami drodzy Czytelnicy. Nazy-
wam się Sonia Gawlas i od tego 
numeru pełnię funkcję redaktora 
naczelnego naszego gminnego 
miesięcznika. Przejdźmy więc do 
meritum sprawy, czyli wspomnia-
nej wiosny. Po lekkim ociepleniu 
w połowie lutego wszyscy pomy-
śleliśmy już o słońcu, a tu niemiła 
niespodzianka w postaci śniegu 
i chłodu. Oby to były już ostatnie 
podrygi zimy i kwiecień przywita 
nas piękną i słoneczną pogodą, 
zwłaszcza że rozpoczął się drugim 
dniem Świąt Wielkanocnych. Świę-

ta spędzone w rodzinnym gronie 
to radosne chwile, które wspomi-
namy przez cały rok. W dzisiejszych 
czasach, gdy każdy dzień mija 
niezauważony to właśnie święta 
sprawiają, że mamy chwilę by na-
cieszyć się sobą. W wyjątkowym i 
podniosłym nastroju mamy oka-
zję do spotkań i długich rozmów. 
Oby ten czas był wspaniałym pre-
ludium tej wiosny, która jest cza-
sem miłości, radości i optymizmu, 
a jak wiadomo, kiedy wszystko 
wokół się ożywia i nabiera kolo-
rów od razu chce się żyć i pojawia 
się zapał do działania. Zabieram 
się więc do pracy, pełna nadziei 
i chęci do realizacji nowych wy-
zwań. Mam nadzieję, że gazetka 
pod moją wodzą nie straci, a zy-
ska nowych czytelników i kolejne 

numery rozejdą się co do sztuki.
A co w numerze? Oczywiście 

najważniejsze wydarzenia z życia 
naszej Gminy, a w marcu trochę 
się działo. W Piwnicy Artystycz-
nej miały miejsce dwa wystę-
py, najpierw bajka „Żółw i Zając” 
dla najmłodszych, a już wiosną bo 
22 marca koncert Czesława Mo-
zila. Odwiedziliśmy z życzeniami 
najstarszego mieszkańca naszej 
gminy. Odbyły się dwie narciar-
skie imprezy: Puchar Beskidzkich 
Groni oraz Górki i Brenna Razem 
Na Stoku Jeżdżą Co Roku. O tym i 
o wielu innych rzeczach, o których 
powinien wiedzieć każdy miesz-
kaniec gminy przeczytacie w tym 
numerze. Zapraszam do lektury!

 Sonia Gawlas

Od redakcji

Sto lat to za mało, już powinni-
śmy wołać 200! Wyjątkowy jubile-
usz, 98 rocznicę urodzin obchodził 
24 marca br. najstarszy mieszka-
niec naszej Gminy-Pan Józef Mo-
jeścik z Górek Wielkich. Jubilata z 
najserdeczniejszymi życzeniami 
odwiedził Wójt Gminy Brenna – 
Pani Iwona Szarek. Według staro-
polskiej tradycji „Gość w dom, Bóg 
w dom”  Pan Józef wraz z córką 
bardzo serdecznie przyjęli gościa.

Trzeba przyznać, że pomimo 
tak zaawansowanego wieku, hu-
moru i werwy Panu Józefowi nie 
brakuje. Ogromne wrażenie robi 
także jego doskonała sprawność 
fizyczna  i świetna pamięć. Soleni-
zant doczekał się gromadki wnu-
ków i prawnuków. Jest postrze-
gany jako osoba ciepła i życzliwa 
a jego doświadczenie życiowe i 
pogoda ducha mogą być god-
nym wzorem do naśladowania.

Podczas odwiedzin Pan Józef ze 
szczegółami opowiadał o trudnych 
czasach wojny. Jego opowieści mo-
głyby posłużyć za prawdziwą lekcje 
historii. Wspominał lata kiedy zaraz 

po II wojnie światowej sprawował 
urząd Wójta Górek. W latach 40-
tych przyczynił się do powstania 
Kółka Rolniczego i Straży Pożar-
nej w Górkach Wielkich. Przez 25 
lat swojego życia Pan Józef pełnił 
funkcję Radnego. Dowodem na bo-
gaty życiorys naszego seniora jest 
pełna „skarbów” skrzynka zawiera-
jąca liczne ordery i odznaczenia, 
które otrzymują jedynie niezwykli i 

Z wizytą u najstarszego mieszkańca Gminy!
zasłużeni obywatele naszego kraju.   

Mimo sędziwego wieku ju-
bilat interesuje się bieżący-
mi wydarzeniami i aktywnie 
uczestniczy w życiu gminy. Panu 
Józefowi gratulujemy pięknego ju-
bileuszu i życzymy przede wszyst-
kim dużo zdrowia i pogody ducha!

  OPKiS
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W listopadzie ubiegłego roku 
Rada Gminy Brenna przyjęła 
wymienione niżej uchwały do-
tyczące nowego systemu gospo-
darki odpadami, które zostały 
opublikowane w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Śląskiego 
i uzyskały moc obowiązującą tj.:

- w sprawie wyboru metody 
ustalenia opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi,

- w sprawie ustalenia wyso-
kości opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi,

- w sprawie wzoru deklaracji o 
wysokości opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi składa-
nej przez właściciela nieruchomości,

- w sprawie terminu, czę-
stotliwości i trybu uiszcza-
nia opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi,

- w sprawie szczegółowego 
sposobu i zakresu świadczenia 
usług w zakresie odbierania odpa-
dów komunalnych od właścicieli 
nieruchomość i zagospodarowa-
nia tych odpadów w zamian za 
uiszczoną przez właściciela nie-
ruchomości opłatę za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi,

- w sprawie regulaminu 
utrzymania czystości i porząd-
ku na terenie Gminy Brenna.

 W poprzednich „Wieściach 
znad Brennicy”, informowaliśmy 
Państwa o wyborze metody usta-
lania opłaty, wysokości tej opła-
ty, wymogu złożenia deklaracji do 
dnia 31 marca br. oraz terminie, 
częstotliwości i trybu uiszczania 
tej opłaty. W tym numerze prezen-
tujemy Państwu bardzo istotne 
treści dwóch z podjętych uchwał, 
tj. uchwały w sprawie regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Brenna oraz w spra-

Nowy system gospodarki odpadami
wie szczegółowego sposobu i za-
kresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości i zago-
spodarowania tych odpadów w za-
mian za uiszczoną przez właściciela 
nieruchomości opłatę za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi.

Wyciąg z uchwały Nr XX/221/12  
Rady Gminy Brenna z dnia 29 li-
stopada 2012 r., stanowiący za-
łącznik Załacznik Nr 1 do uchwały.

Regulamin utrzymania 
czystości i porządku 

na terenie Gminy Brenna

Rozdział 1. 
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin określa szczegó-
łowe zasady utrzymania czystości i 
porządku na terenie gminy Brenna.

§ 2. Ilekroć w Regu-
laminie jest mowa o:

1) ustawie - rozumie się przez 
to ustawę z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach (tekst jed-
nolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 391),

2) odpadach komunalnych wiel-
kogabarytowych – należy przez 
to rozumieć odpady komunalne, 
które nie mogą być umieszczone, 
ze względu na swoje rozmiary lub 
masę, w typowych pojemnikach,

3) odpadach komunalnych su-
chych - rozumie się przez to szkło, ma-
kulaturę, metale, tworzywa sztucz-
ne, opakowania wielomateriałowe,

4) odpadach komunalnych mo-
krych – rozumie się przez to zmie-
szane inne odpady komunalne,

5) jednostce wywozowej – na-
leży przez to rozumieć zakład lub 
przedsiębiorstwo w rozumieniu 
odpowiednich przepisów, posiada-
jące wpis do rejestru działalności 
regulowanej w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właści-
cieli nieruchomości, bądź posiada-
jącego wydane przez Wójta Gminy 
Brenna zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie opróżnia-
nia zbiorników bezodpływowych 
i transportu nieczystości ciekłych,

6) nieruchomość niezamieszka-
ła - należy przez to rozumieć nieru-
chomość, na której nie zamieszkują 
mieszkańcy, dotyczy to obiektów 
publicznych: szkoły, przedszko-
la, urzędy, biblioteki, itp., a także 
obiektów produkcji, usług i handlu: 
warsztaty, biura, sklepy, hotele pen-
sjonaty itp. oraz domy letniskowe, 
w tym budynki mieszkalne, w któ-
rych nie zamieszkują mieszkańcy,

7) nieruchomość zamiesz-
kała – pozostałe nieruchomo-
ści nie wymienione w pkt 6.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie 

utrzymania czystości i porządku

§ 3. 1. Powstające na terenie 
nieruchomości odpady komunal-
ne przed ich zgromadzeniem w 
pojemnikach na odpady na tere-
nie nieruchomości, należy pod-
dać segregacji mającej na celu 
oddzielne gromadzenie odpadów 
niebezpiecznych (np. przetermi-
nowanych leków, chemikaliów, 
zużytych baterii i akumulatorów), 
odpadów wielkogabarytowych, 
odpadów budowlanych i rozbiór-
kowych, odpadów komunalnych 
mokrych, odpadów komunalnych 
suchych, odpadów zielonych, od-
padów komunalnych ulegających 
biodegradacji, zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego.

2. Wyselekcjonowaną frakcję od-
padów komunalnych suchych, na-
dających się do odzysku i dalszego 
wykorzystania należy umieszczać 
w odrębnych workach lub przezna-
czonych do tego celu oznakowa-
nych pojemnikach do selektywnej 
zbiórki odpadów komunalnych.

3. Zabrania się umieszczania od-
padów komunalnych mokrych w 
pojemnikach lub workach przezna-
czonych do zbierania frakcji suchej.

4. Odpady komunalne ulegające 
biodegradacji należy poddać pro-
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cesowi kompostowania z przezna-
czeniem do własnego wykorzysta-
nia kompostu, a w przypadku braku 
możliwości ich kompostowania na 
miejscu przez właściciela nieru-
chomości, należy dostarczać je do 
punktu selektywnego gromadze-
nia odpadów komunalnych, bądź 
przekazać jednostce wywozowej.

5. Odpady zielone powstające 
na terenie nieruchomości w wyniku 
pielęgnacji zieleni (usunięte chwa-
sty, wygrabione liście, skoszona tra-
wa, przycięte krzewy) należy pod-
dać procesowi kompostowania z 
przeznaczeniem do własnego wyko-
rzystania kompostu, a w przypadku 
braku możliwości ich kompostowa-
nia na miejscu przez właściciela nie-
ruchomości, należy dostarczać do 
punktu selektywnego gromadze-
nia odpadów komunalnych, bądź 
przekazać jednostce wywozowej.

6. Odpady wielkogabarytowe 
należy gromadzić odrębnie od po-
zostałych odpadów komunalnych 
w wydzielonym miejscu na terenie 
nieruchomości i przygotować do 
usunięcia w terminach określo-
nych w harmonogramie wywozu 
odpadów komunalnych jednost-
ki wywozowej, bądź dostarczać 
do punktu selektywnego groma-
dzenia odpadów komunalnych.

7. Odpady budowlane i rozbiór-
kowe należy gromadzić odrębnie 
od pozostałych odpadów komu-
nalnych, wyłącznie w specjalnie 
wydzielonym przez prowadzącego 
remont miejscu lub pojemniku i 
przekazywać jednostce wywozowej.

8. Żużel i popiół należy gromadzić 
odrębnie od pozostałych odpadów 
komunalnych na terenie nierucho-
mości i przygotować do usunięcia 
w terminach określonych w  har-
monogramie wywozu odpadów ko-
munalnych jednostki wywozowej.

9. Na terenie gminy, mając na 
uwadze zasady utrzymania czysto-
ści i porządku, zabrania się spa-
lania jakichkolwiek odpadów ko-
munalnych na terenie otwartym, 
w pojemnikach oraz w piecach 
nieprzeznaczonych do tego celu; 
dopuszcza się spalanie odpadów z 

drewna niezawierających substan-
cji niebezpiecznych; dopuszcza się 
również spalanie na wolnym powie-
trzu, suszu ogrodowego i gałęzi pod 
warunkiem, iż nie zostaną naruszo-
ne warunki przepisów odrębnych.

§ 4. 1. Właściciele nieruchomo-
ści, zobowiązani do uprzątnięcia 
błota, śniegu, lodu i innych zanie-
czyszczeń z chodników położonych 
wzdłuż nieruchomości bezpośred-
nio przy jej granicy, winni obo-
wiązek oczyszczania chodnika ze 
śniegu i lodu realizować poprzez 
niezwłoczne uprzątnięcie zanie-
czyszczeń w miejsce, niepowodu-
jące zakłóceń w ruchu pieszych lub 
pojazdów i podjęcie działań ma-
jących na celu likwidację śliskości 
chodnika. Materiał użyty do tych 
celów należy usunąć z chodnika 
po zakończeniu okresu zimowego.

2. Przez niezwłoczne uprząt-
nięcie należy rozumieć uprzątnie-
cie w dniu powstania zanieczysz-
czeń, o których mowa w ust. 1.

3. Zakazuje się zgarniania 
śniegu, lodu lub innych zanie-
czyszczeń z chodnika na jezdnię.

4. Uprzątniecie błota, lodu, 
śniegu oraz innych zanieczysz-
czeń nie może powodować 
szkód w mieniu osób trzecich.

5. Właściciel nieruchomo-
ści zobowiązany jest do bie-
żącego likwidowania nawi-
sów śnieżnych oraz sopli w 
szczególności stwarzających zagro-
żenie dla przechodniów i mienia.

6. Właściciele nieruchomości zo-
bowiązani są do systematycznego 
sprzątania terenów nieruchomości 
służących do użytku publicznego, a 
w szczególności dojść do budynków, 
punktów gromadzenia odpadów.

7. Błoto, śnieg, lód i inne zanie-
czyszczenia uprzątnięte z przystan-
ków komunikacyjnych oraz dróg 
publicznych należy gromadzić poza 
terenem przystanku komunikacyj-
nego w sposób nieutrudniający 
zatrzymywania się pojazdów oraz 
wsiadania i wysiadania pasażerów.

8. Właściciele nieruchomości 
zobowiązani są do utrzymania w 
należytym stanie sanitarno-porząd-

kowym i technicznym placów za-
baw przeznaczonych do wspólnego 
użytku, dokonywanie wymiany pia-
sku w piaskownicach dla dzieci w 
terminach wynikających z obowią-
zujących przepisów sanitarnych.

§ 5. 1. Mycie pojazdów samo-
chodowych oraz wszelkich innych 
pojazdów i maszyn rolniczych 
poza myjniami może odbywać się 
wyłącznie pod warunkiem nieza-
nieczyszczania środowiska i od-
prowadzania powstających ście-
ków do kanalizacji sanitarnej 
lub zbiornika bezodpływowego.

2. Zabrania się odprowadzania 
nieoczyszczonych ścieków do zie-
mi, cieków i zbiorników wodnych.

3. Naprawa pojazdów samo-
chodowych poza warsztatami sa-
mochodowymi, może odbywać się 
wyłącznie pod warunkiem niezanie-
czyszczania środowiska i gromadze-
nia powstających odpadów w po-
jemnikach do tego przeznaczonych.

§ 6. Miejsca biwakowania w 
przypadku braku urządzonego 
specjalnie miejsca do groma-
dzenia odpadów komunalnych, 
należy wyposażyć w worki do 
gromadzenia wytworzonych od-
padów mokrych i suchych i usu-
wać przez jednostkę wywozową 
na podstawie odrębnej umowy.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność 
urządzeń przeznaczonych do 
zbierania odpadów komunalnych 
na terenie nieruchomości oraz 
na drogach publicznych, warun-
ki rozmieszczania tych urządzeń 
i ich utrzymania w odpowiednim 
stanie sanitarnym, porządkowym 

i technicznym

§ 7. 1. Gmina zapewnia wypo-
sażenie nieruchomości zamieszka-
łych w urządzenia służące do gro-
madzenia odpadów komunalnych 
(worki) o pojemności uwzględ-
niającej częstotliwość i sposób 
pozbywania się odpadów z nie-
ruchomości, z uwzględnieniem 
wymienionych poniżej zasad.

2. Właściciel nieruchomości 
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zamieszkałej obowiązany jest do 
utrzymywania urządzeń służą-
cych do gromadzenia odpadów 
w odpowiednim stanie sanitar-
nym, porządkowym i technicznym.

3. Za wyposażenie nieruchomo-
ści niezamieszkałych w urządzenia 
służące do gromadzenia odpadów 
komunalnych (kontenery, pojem-
niki, worki) oraz utrzymywanie 
tych urządzeń w odpowiednim 
stanie sanitarnym, porządkowym 
i technicznym odpowiedzial-
ny jest właściciel nieruchomości.

4. Urządzenia przewidziane do 
gromadzenia odpadów na terenie 
gminy to:

1) kosze uliczne o pojemności 
od 10 l – 70 l,

2) pojemniki (kubły) na odpady 
o pojemności 110 l – 1100 l,

3) kontenery o pojemności od 
2,5 m³ do 10 m³,

4) worki foliowe,
5) inne pojemniki i kontenery.
5. Ustala się minimalną pojem-

ność urządzeń przeznaczonych do 
zbierania odpadów komunalnych 
mokrych na terenie nieruchomości 
zamieszkałych gdzie zamieszkuje:

1) nie więcej niż 5 osób – 120 l,
2) powyżej 5 do 10 osób 

– 2 x 120 l lub 1 x 240 l,
3) powyżej 10 do 15 osób - 

3 x 120 l lub 1 x 240 l i 1 x 120 l,
4) powyżej 15 osób – 4 x 

120 l lub 2 x 240 l lub wię-
cej w zależności od potrzeb.

6. Ustala się następujące mi-
nimalne pojemności pojemni-
ków na odpady komunalne, w 
jakie powinna być wyposażona 
nieruchomość niezamieszkała:

1) 10 l – na każdą osobę zatrud-
nioną w biurach, urzędach, zakła-
dach pracy, przychodniach i prakty-
kach lekarskich, jednak co najmniej 
1 pojemnik 120 l, niezależnie od 
odpadów opakowaniowych i odpa-
dów innych niż odpady komunalne,

2) 25 l – na każde miejsce dla kon-
sumenta i zatrudnioną osobę, nie 
mniej jednak niż 120 l na punkt, dla 
restauracji, barów, niezależnie od 
odpadów opakowaniowych i odpa-
dów innych niż odpady komunalne,

3) 30 l – na osobę zatrudnio-
ną, nie mniej jednak niż 120 l 
dla sklepów i punktów usługo-
wych, niezależnie od odpadów 
opakowaniowych i odpadów in-
nych niż odpady komunalne,

4) 120 l – na każdy dom let-
niskowy, w tym budynek miesz-
kalny, w którym nie zamieszkują 
mieszkańcy niezależnie od odpa-
dów opakowaniowych i odpadów 
innych niż odpady komunalne.

7. W sytuacji, gdy na terenie nie-
ruchomości znajdują się pomiesz-
czenia mieszkalne i niemieszkalne 
właściciele nieruchomości powinni 
zawrzeć osobną umowę na wywóz 
odpadów komunalnych niewytwa-
rzanych w gospodarstwie domowym.

8. Odpady komunalne mokre 
należy gromadzić jedynie w za-
mkniętych, szczelnych workach, 
pojemnikach lub kontenerach, wy-
łącznie do tego celu przeznaczonych.

9. Urządzenia, o których mowa 
w rozdziale 3 powinny być utrzy-
mywane w odpowiednim stanie 
sanitarnym w szczególności po-
przez ich dezynfekcję i dezynsek-
cję co najmniej 2 razy do roku.

10. Na terenie gminy Bren-
na prowadzi się selektyw-
ną zbiórkę odpadów suchych.

11. Właściciel nieruchomości 
zobowiązany jest do prowadze-
nia selektywnej zbiórki odpadów

komunalnych korzystając z 
przystosowanych do tego celu 
worków, otrzymanych od fir-
my przewozowej; stosuje się 
następujące kolory worków:

1) niebieski – z przeznaczeniem 
na papier,

2) żółty – z przeznaczeniem na 
tworzywa sztuczne,

3) czerwony – z przeznaczeniem 
na metale,

4) zielony – z przeznaczeniem na 
szkło,

5) czarny - z przeznaczeniem na 
odpady ulegające biodegradacji i 
odpady zielone,

- worki z wysegregowanymi od-
padami wystawione do odbioru 
przez firmę wywozową powinny 
być maksymalnie wypełnione.

12. Odpady komunalne zbie-
rane w sposób selektywny należy 
gromadzić w następujący sposób:

1) na terenach o zabudowie 
jednorodzinnej odpady suche 
zbierane są do worka, dostarczo-
nego przez jednostkę wywozową,

2) na terenach zabudowanych 
budynkami wielorodzinnymi dla 
potrzeb selektywnej zbiórki odpa-
dów stosuje się worki dostarczo-
ne przez jednostkę wywozową lub 
specjalnie oznakowane pojemniki.

§ 8. Miejsca publiczne takie jak 
drogi publiczne, ciągi pieszo-jezd-
ne, przystanki komunikacji, parki 
są przez właścicieli lub przedsię-
biorców użytkujących tereny ko-
munikacji publicznej obowiązko-
wo wyposażone w kosze uliczne, 
zgodnie z następującymi zasadami:

1) na chodnikach kosze na-
leży ustawiać w odległości nie 
większej niż 1 kilometr od siebie,

2) na przystankach komunikacji 
publicznej kosze należy lokalizować 
w odległości bliskiej wiacie przy-
stankowej, a jeśli jej nie ma to w 
sąsiedztwie oznaczenia przystanku,

3) wielkość koszy ulicznych 
została określona w § 7 ust. 4 
pkt 1 i uzależniona jest od na-
gromadzania się odpadów.

§ 9. Właściciel nieruchomości 
zapewnia dostosowanie wielko-
ści zbiornika bezodpływowego na 
nieczystości ciekłe do ilości osób 
korzystających z tych urządzeń, w 
taki sposób by opróżnianie było 
konieczne nie częściej niż raz w 
tygodniu bez dopuszczenia do 
przepełnienia; przyjmując średnie 
zużycie wody jako równe 2 m3/
osobę/miesiąc. Podobnie przepu-
stowość przydomowej oczyszczalni 
ścieków musi zostać dostosowa-
na do ilości osób korzystających z 
tego urządzenia w sposób zapew-
niający uzyskanie prawidłowego

stopnia ich oczyszczania okre-
ślonego w przepisach odrębnych.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywa-
nia się odpadów komunalnych 
i nieczystości ciekłych z tere-
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nu nieruchomości oraz terenów 
przeznaczonych do użytku 

publicznego

§ 10. 1. Odpady komunalne 
będą usuwane z terenu nierucho-
mości zgodnie z zatwierdzonym

harmonogramem wywozu od-
padów z częstotliwością wynika-
jącą z pojemności danych urzą-
dzeń do zbierania odpadów i 
wymaganiami sanitarnymi. Odpady:

1) suche zgromadzone w 
workach lub pojemnikach, wy-
stawionych przed ogrodzenie 
zamkniętej nieruchomości lub 
ustawionych na wyodrębnionym, 
urządzonym przez właściciela na 
terenie nieruchomości w rejonie 
bramy lub furtki wejściowej, pla-
cyku gospodarczym dostępnym 
dla Wykonawcy – raz w miesiącu,

2) mokre gromadzone w wor-
kach lub pojemnikach, wystawio-
nych przed ogrodzenie zamkniętej 
nieruchomości lub ustawionych 
na wyodrębnionym, urządzonym 
przez właściciela na terenie nie-
ruchomości w rejonie bramy lub 
furtki wejściowej, placyku gospo-
darczym dostępnym dla Wykonaw-
cy – dwa razy w miesiącu w okresie 
od 1 maja do 31 października i raz 
w miesiącu w pozostałym okresie,

3) odpady wielkogabarytowe 
- wystawione przez mieszkańców 
nieruchomości zamieszkałych, w 
określony dzień – jeden raz w roku,

4) popiół wystawiony przez 
mieszkańców nieruchomości za-
mieszkałych – raz w miesiącu,

5) mokre pochodzące z biur, 
urzędów, zakładów pracy, przy-
chodni, praktyk lekarskich, skle-
pów, punktów usługowych – mi-
nimum raz na dwa tygodnie,

6) mokre pochodzące z barów i re-
stauracji – minimum raz w tygodniu.

2. Liczba pojemników i czę-
stotliwość odbierania odpadów z 
nieruchomości powinna zapewnić 
nieprzepełnianie (nieprzeciążanie) 
pojemników oraz utrzymanie czy-
stości i porządku wokół pojemników.

3. Odpady niebezpieczne po-
wstające w gospodarstwach 

domowych (w tym chemika-
lia), należy dostarczać do punk-
tu selektywnego gromadze-
nia odpadów komunalnych.

4. Zużyte baterie i zużyte aku-
mulatory należy przekazywać do 
punktów zbiórki baterii zorgani-
zowanych w placówkach handlo-
wych, szkołach i przedszkolach na 
terenie gminy Brenna, lub dostar-
czać do punktu selektywnego gro-
madzenia odpadów komunalnych.

5. Przeterminowane leki należy 
przekazywać do punktów zbiórki 
zorganizowanych w aptekach na 
terenie gminy Brenna lub dostar-
czać do punktu selektywnego gro-
madzenia odpadów komunalnych.

6. Odpady budowlane i rozbiór-
kowe należy przekazywać jedno-
stce wywozowej sukcesywnie w 
czasie prowadzenia prac remonto-
wych i zaraz po ich zakończeniu.

7. Częstotliwość usuwania odpa-
dów komunalnych z terenów prze-
znaczonych do użytku publicznego 
należy dostosować do szybkości 
zapełniania się koszy w taki sposób, 
aby nie dopuścić do ich przepeł-
niania i wysypywania się odpadów.

8. Zużyty sprzęt elektrycz-
ny i elektroniczny należy wysta-
wiać w dniu zbiórki odpadów

wielkogabarytowych, zgod-
nie z przyjętym harmonogramem 
lub dostarczać do punktu selek-
tywnego gromadzenia odpadów.

9. Właściciele nieruchomości 
wyposażonych w zbiorniki bezod-
pływowe są zobowiązani opróżniać 
je z częstotliwością zapewniającą 
niedopuszczenie do ich przepełnie-
nia, bądź wylewania na powierzch-
nie terenu; pojemność zbiorników 
powinna wystarczyć na opróżnianie 
ich nie częściej niż raz w tygodniu.

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające 

z wojewódzkiego planu 
gospodarki odpadami

§ 11. 1. Właściciele nierucho-
mości w celu zwiększenia ilości 
zbieranych selektywnie odpadów 
niebezpiecznych występujących 

w strumieniu odpadów komunal-
nych obowiązani są do oddziel-
nego gromadzenia tych odpa-
dów i dostarczania do punktu 
selektywnego gromadzenia od-
padów, bądź do punktów zbiórki 
wyznaczonych na terenie gminy.

2. W celu ograniczenia skła-
dowania odpadów ulegających 
biodegradacji dopuszcza się kom-
postowanie odpadów roślinnych 
powstających na terenie nierucho-
mości we własnym zakresie i na 
własne potrzeby, a w przypadku 
braku możliwości ich komposto-
wania na miejscu przez właściciela 
nieruchomości, należy dostarczać 
do punktu selektywnego groma-
dzenia odpadów komunalnych.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących 
zwierzęta domowe w zakresie 

bezpieczeństwa i czystości 
w miejscach publicznych

§ 12. Obowiązki osób utrzy-
mujących zwierzęta domowe w 
zakresie bezpieczeństwa i czy-
stości w miejscach publicznych.

§ 13. Zwierzęta domowe utrzy-
mywane na terenie nieruchomości 
muszą zostać zabezpieczone przed 
opuszczeniem tej nieruchomości.

§ 14. Właściciele zwierząt do-
mowych zobowiązani są do natych-
miastowego uprzątnięcia spowo-
dowanych przez nie zanieczyszczeń 
pozostawionych w obiektach i na 
innych terenach przeznaczonych 
do użytku publicznego, a w szcze-
gólności na chodnikach, jezdniach, 
placach, parkingach, terenach zielo-
nych. Postanowienie to nie dotyczy 
osób niewidomych, korzystających 
z pomocy psów – przewodników.

§ 15. Do obowiązków wła-
ścicieli utrzymujących zwie-
rzęta domowe należy:

1) zapewnić nad-
zór nad zwierzęciem,

2) nie wprowadzać zwierząt do 
obiektów użyteczności publicz-
nej, z wyłączeniem obiektów prze-
znaczonych dla zwierząt, takich 
jak lecznice, wystawy itp. - po-
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stanowienie to nie dotyczy osób 
niewidomych, korzystających z 
pomocy psów przewodników,

3) nie wprowadzać zwierząt 
na tereny placów zabaw, boisk 
i piaskownic dla dzieci, miejsc

w y k o r z y s t y w a n y c h 
zwyczajowo do kąpieli,

4) niezwłocznie usu-
wać zwierzęta martwe,

5) zabezpieczyć nierucho-
mość w taki sposób, aby zapo-
biec możliwości wydostania się 
psa poza jej granice oraz umieścić 
w widocznym miejscu, wykona-
ną z trwałego materiału, tablicz-
kę ze stosownym ostrzeżeniem.

§ 16. W miejscach publicznych 
zwierzęta domowe, w szczególności 
psy, mogą przebywać wyłącznie pod 
nadzorem osoby, która jest zdolna 
do sprawowania kontroli nad zacho-
waniem się zwierzęcia, z uwzględ-
nieniem następujących zasad:

1) psa należy prowadzić na smy-
czy,

2) psy należące do ras uzna-
wanych za agresywne oraz psy, 
które zachowują się agresywnie 
w stosunku do ludzi i innych zwie-
rząt należy prowadzić w kagańcu.

§ 17. Posiadanie zwierząt domo-
wych nie może stanowić zagrożenia 
bezpieczeństwa i czystości w miej-
scach publicznych, oraz uciążliwo-
ści dla właścicieli sąsiednich posesji.

§ 18. Zasady postępowania 
z bezdomnymi zwierzętami na 
terenie gminy reguluje odręb-
na uchwała Rady Gminy Brenna 
w sprawie przyjęcia Programu 
opieki nad zwierzętami bezdom-
nymi na terenie Gminy Brenna.

Rozdział 7.
Wymagania w zakresie utrzyma-
nia zwierząt gospodarskich na te-
renach wyłączonych z produkcji 
rolniczej w tym zakazy ich utrzy-
mania na określonych obszarach

§ 19. 1. Na terenach wyłą-
czonych z produkcji rolniczej i 
oznaczonych w planie zagospo-
darowania przestrzennego Gmi-
ny Brenna jako tereny zabudowy 

wielorodzinnej wprowadza się 
zakaz utrzymania zwierząt go-
spodarskich. Zakaz ten dotyczy 
także terenów zajętych przez in-
stytucje użyteczności publicznej.

2. Na pozostałych obszarach 
wyłączonych z produkcji rolniczej 
dopuszcza się utrzymanie zwierząt 
gospodarskich pod warunkiem speł-
nienia następujących wymogów:

1) utrzymywania zwierząt w od-
powiednich pomieszczeniach, wy-
budowanych lub zaadoptowanych 
do tego celu i spełniających wymogi 
zgodnie w właściwymi przepisami,

2) gromadzenia obornika i 
płynnych odpadów zwierzęcych w 
miejscach spełniających wymogi 
określone w odrębnych przepisach 
czyli w miejscach utwardzonych i 
uszczelnionych, oraz w zbiornikach 
o pojemności umożliwiających ich 
przechowywanie przez wymaga-
ny odrębnymi przepisami okres,

3) ograniczenia uciążliwo-
ści takich jak hałas, odór wo-
bec innych osób zamieszkują-
cych sąsiednie nieruchomości,

4) przestrzegania obo-
wiązujących przepisów sani-
t a r n o - e p i d e m i o l o g i c z n y c h .

3. Właściciele koni mają obo-
wiązek usuwania spowodowanych 
przez nie zanieczyszczeń, doty-
czy to przede wszystkim terenów 
publicznych, w szczególności 
dróg, chodników, podwórek, par-
ków i innych terenów zielonych.

Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązko-

wej deratyzacji i terminy jej 
przeprowadzenia

§ 20. 1. Obowiązkowej de-
ratyzacji podlegają obszary:

1) zabudowane budyn-
kami wielorodzinnymi,

2) zabudowane obiektami i 
magazynami wykorzystywany-
mi odpowiednio do przetwór-
stwa bądź przechowywania pro-
duktów rolno-spożywczych.

2. Deratyzację na obszarach wy-
mienionych w ust. 1 należy prze-
prowadzić co najmniej raz w roku.

3. Właściciele pozostałych nieru-
chomości zobowiązani są do przepro-
wadzenia deratyzacji w każdym przy-
padku wystąpienia zaszczurzenia.

Wyciąg  z uchwały  NR XX/225/12 
Rady  Gminy Brenna z dnia 29 listo-
pada 2012 r. w sprawie szczegóło-
wego sposobu i zakresu świadcze-
nia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właści-
cieli nieruchomość i zagospoda-
rowania tych odpadów w zamian 
za uiszczoną przez właściciela nie-
ruchomości opłatę za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi.

§ 1. 1. Ustala się, iż w zamian 
za uiszczoną przez właściciela nie-
ruchomości zamieszkałej zryczał-
towaną opłatę będą odbierane 
odpady komunalne mokre w ilości 
będącej iloczynem liczby mieszkań-
ców danej nieruchomości i przyję-
tego normatywu wynoszącego 60 
l wytworzonych odpadów na jed-
nego mieszkańca na okres jednego 
miesiąca, odpady wielkogabaryto-
we, popiół oraz odpady komunal-
ne suche w nieograniczonej ilości.

2. Odbieranie odpadów ko-
munalnych od właścicieli nieru-
chomości winno być prowadzone 

z następującą częstotliwością:
1) odpady suche zgromadzo-

ne w workach – raz w miesiącu,
2) odpady mokre zgroma-

dzone w workach – dwa razy w 
miesiącu w okresie od 1 maja 
do 31 października i raz w mie-
siącu w pozostałym okresie,

3) odpady wielkogabaryto-
we - wystawione przez miesz-
kańców nieruchomości, w okre-
ślony dzień – jeden raz w roku,

4) popiół zgromadzony 
w workach – raz w miesiącu.

3. Odbiór odpadów komunal-
nych mokrych i suchych zgroma-
dzonych w workach, popiołu oraz 
odpadów wielkogabarytowych 
odbywał się będzie bezpośred-
nio sprzed nieruchomości lub 

z wyodrębnionego, urządzone-
go przez właściciela nieruchomości 
miejsca w rejonie bramy lub furtki 
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wejściowej, z placyku gospodar-
czego, altanki śmieciowej, dostęp-
nych dla jednostki wywozowej.

4. Odpady winny być wysta-
wione w ww. miejscach w dniu 
odbioru zgodnie z ustalonym har-
monogramem do godziny 7.00.

§ 2. 1. Ustala się, iż punkt se-
lektywnego zbierania odpadów 
komunalnych będzie świadczył 
usługi od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 7.00 do 14.00 oraz 
w każdą pierwszą sobotę miesiąca 

w godzinach 7.00 do 13.00.
2. W ramach uiszczanej przez 

właściciela nieruchomości zry-
czałtowanej miesięcznej opłaty w 
punkcie będą odbierane następują-

ce rodzaje odpadów:
1) przeterminowane leki i che-

mikalia,
2) zużyte baterie i akumulatory,
3) zużyty sprzęt elektryczny i 

elektroniczny,
4) meble i inny sprzęt wielkoga-

barytowy,
5) zużyte opony,
6) odpady suche z selektywnej 

zbiórki odpadów,
7) odpady zielone,
8) odpady komunalne ulegające 

biodegradacji, w tym odpady opako-
waniowe ulegające biodegradacji.

3. W ramach dodatkowej opłaty 
uiszczanej przez właściciela nie-
ruchomości odpady budowlane 

i rozbiórkowe będą odbiera-
ne przez jednostkę wywozową.

Punkt informacyjny. W przy-
padku jakichkolwiek wątpli-
wości lub pytań istnieje moż-
liwość zasięgnięcia informacji 
w urzędzie gminy Brenna w 
pokoju nr 28 (I piętro), tel. 33 
8536 222 wew. 230. Można bę-
dzie również zadać pytania na 
adres odpady@brenna.org.pl 

Nowy system odbierania od-
padów i naliczania opłat zacznie 
obowiązywać od 1 lipca 2013 r.

  UG 

Projekty unijne realizowane w Przedszkolach 
Gmina Brenna kontynuuje reali-

zację projektów w Przedszkolach 
Publicznych w Brennej i w  Gór-
kach Małych. Realizowane są tam 
trzy projekty, współfinansowane ze 
środków Unii Europejskiej: „Przy-
goda z teatrem”, „W rytmie walca 
angielskiego” oraz „Odkrywam-
poznaję-wiem” W marcu m.in. na 
warsztatach etnologicznych pn. 
„Święta z jajami”  dzieci zgłębia-
ły wiedzę związaną ze świętami 
wielkanocnym i zwyczajami z nimi 
związanymi. Dzieci w czasie pre-
zentacji obejrzały jajka niemalże 
z całego świata. Były m.in. jajka 
kurze, strusie i przepiórcze.  Do-
wiedziały się  dlaczego zajączek 
przynosi prezenty a także samo-
dzielnie wykonały ozdobę świą-
teczną. Dzieci korzystają z 10 form 
wsparcia, tj.: spotkania z aktorami, 
zajęcia teatralne, zajęcia logope-

dyczne, psychologiczne, warsztaty 
ceramiczne, ekologiczne i etnolo-
giczne oraz zajęcia z j. angielskiego, 

rytmiki i audycje umuzykalniają-
ce. Wszystkie zajęcia są bezpłatne.

 UG Brenna

Promesa
Uprzejmie informujemy miesz-

kańców gminy Brenna, że otrzyma-
liśmy kolejną promesę w ramach 
podziału środków na usuwanie 
skutków klęsk żywiołowych powo-
dzi. Wartość dotacji wynosić bę-

dzie 750.000 zł. W 2013 r. przewi-
duje się dofinansowanie zadań pn.:
— remont drogi gminnej 
ul. Wierzbowej w Brennej - 490m,
— remont drogi gmin-
nej ul. Kasztanowej w Gór-

kach Wielkich - 635m, oraz
— remont drogi gminnej ul. Pod Ze-
brzydkę w Górkach Wielkich- 290m.

   UG
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Turniej Wiedzy Pożarniczej rozstrzygnięty!
W czwartek 7 marca w sali se-

syjnej Urzędu Gminy Brenna od-
były się gminne eliminacje do 
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej. Wzięło w nich udział 
15 uczniów reprezentujących szko-
ły podstawowe i gimnazjalne z te-
renu Gminy Brenna. Poziom tur-
nieju był bardzo wysoki, jednakże 
zwycięzcy wykazali się szeroką 
wiedzą z zakresu pożarnictwa . 
Po podliczeniu punktów 7 osobo-
wa komisja wyłoniła zwycięzców: 

W kategorii szkół podstawowych:
 I miejsce – Dominika Greń ze Szko-
ły Podstawowej nr 2 w Brennej
 II miejsce- Antoni Siedloczek ze 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Brennej
III miejsce – Wiktoria Heller ze Szko-
ły Podstawowej  nr 2 w Brennej
W kategorii gimnazja:
 I miejsce – Maria Sorkowicz z Gim-
nazjum w Górkach Wielkich
 II miejsce – Jan Sidzina z Gimna-
zjum w Brennej
III miejsce – Kacper Gawlas z Gim-

nazjum w Górkach Wielkich
Wójt Gminy Brenna Pani Iwo-

na Szarek wraz z Komendantem 
Gminnym OSP Brenna Dh Józefem 
Ferfeckim podziękowali uczniom, 
opiekunom oraz organizatorom tur-
nieju za trud i pracę włożoną w jego 
realizację. Wszystkim uczestnikom 
wręczono pamiątkowe dyplomy, 
a na zwycięzców czekały nagrody. 
Laureatom życzymy powodzenia 
na kolejnym, powiatowym szczeblu 
eliminacji!   

   OPKiS

Dzień Kobiet u Seniorów
Po raz kolejny seniorzy z Klubu 

Seniora Marzenie obchodzili świę-
to Dnia Kobiet. W spotkaniu, które 
odbyło się w dniu 7 marca br.. w 
Ośrodku Wczasowym „Krokus” brało 
udział ponad 90 osób. Wśród zapro-
szonych gości była pani wójt Iwona 
Szarek  i dyr. OPKiS pani Katarzyna 
Macura. Po krótkim wstępie (zary-
sie Dnia Kobiet) i złożeniu życzeń 
przez pana Ludwika Gluza, panowie 

wręczyli paniom symboliczną różę. 
Róże zostały wykonane przez pa-
nie z  KGW w Brennej. Muszę przy-
znać, że bardzo ładne. Pan Ludwik 
Gluza przypomniał też, że dzień 10 
marca został uznany przy wsparciu 
ONZ  Dniem Mężczyzn. Pierwszy 
odbył się 19.11.1999 roku w Try-
nidadzie. Po uroczystym obiedzie 
czas wypełnił nam  KOS-KWARTET  
pana Jana Chmiela z Kowali. Nie 

muszę przedstawiać pana Jana, bo 
to postać znana na całym Śląsku 
Cieszyńskim, piszący i mówiący 
naszą gwarą. Były śpiewy, skecze 
i recytacje wierszy. Były momen-
ty, że ludzie zrywali boki ze śmie-
chu. W ten to sposób czas upłynął 
w miłej i serdecznej atmosferze.                                                                                           

        Helena Hnida
         sekretarz KS  Marzenie



11 Strona 11

W
ieści znad

 Brennicy

Wieści znad Brennicy

Informacje/WydarzeniaInformacje/Wydarzenia

W nagłych wypadkach - ICE
Ratownicy medyczni, policjan-

ci, strażacy i wszyscy inni, którzy 
interweniują na miejscu wypad-
ków, wielokrotnie napotykają 
na trudności, kiedy muszą kon-
taktować się z krewnymi lub 
bliskimi poszkodowanych. 

Ww. służby zaproponowały, aby-
śmy w specjalny sposób oznakowali 
w swojej komórce numer służący 
w nagłych wypadkach do kontak-
tu z bliskimi osoby poszkodowa-
nej. Bardzo często telefon komór-
kowy jest jedynym przedmiotem, 

który można przy takiej osobie 
znaleźć. Szybki kontakt pozwolił-
by na uzyskanie takich informacji 
jak: grupa krwi, przyjmowane leki, 
choroby przewlekle, alergie, itp. 

Ratownicy zaproponowali, aby 
każdy w swoim telefonie umie-
ścił na liście kontaktów osobę, 
z którą należy się skontaktować 
w nagłych wypadkach. Numer 
takiej osoby należy zapisać pod 
międzynarodowym skrótem ICE 
(in Case of Emergency). Wpisanie 
więcej niż jednej osoby do takiego 

kontaktu wymagałoby następujące-
go oznaczenia: ICE1, ICE2, ICE3, itd. 
Oznakowanie zdecydowanie uła-
twiłoby prace wszystkim służbom 
ratowniczym. Pomysł jest łatwy 
w realizacji, nic nie kosztuje, a może 
ocalić życie. Akcja ma zasięg euro-
pejski. Wpiszcie ten numer teraz do 
swojej komórki bo potem zapomni-
cie i prześlijcie ten e-mail dalej, dzię-
ki temu możemy ocalić komuś życie!

  UG

Szkolne Dni Profilaktyki w Górkach Wielkich
    W ZSP w Górkach Wielkich w 

dniach 7 stycznia - 8 lutego 2013 
odbyły się Szkolne Dni Profilaktyki, 
w czasie których przeprowadzono 
konkursy plastyczne i literackie dla 
wszystkich klas szkoły podstawowej 
i gimnazjum: konkurs plastyczny 
dla klas I-III pt. „Jakie korzyści płyną 
z korzystania z Internetu?”, plakat 
profilaktyczny dla klas IV-VI oraz 
konkurs literacki dla gimnazjum. 
Najlepsze prace zostały zebrane 
w gazetce szkolnej zredagowanej 
przez klasę II c gimnazjum.  Pod-
czas miesiąca profilaktyki odbyły 
się również prelekcje prowadzone 
przez p. Dariusza Pietrka ze Śląskie-

go Centrum Profilaktyki: „Czy dam 
się złapać w sieć?” (7-9 I: klasy I i II 
G), „Ty a substancje psychoaktywne 
- narkotyki” (9 I: klasy II G), p. dziel-
nicowego Marcina Myrmusa: „Od-
powiedzialność karna nieletnich” 
(18 I: klasy VI SP), p. psycholog Mar-
tę Jonderko: „Mój wirtualny świat” 
(18 I: klasy III G), p. kurator Renatę 
Gołembiewską z Sądu Rejonowego 
w Cieszynie: „Odpowiedzialność 
karna a nadzór kuratorski” (1 II: kla-
sy V SP). Dodatkowo zorganizowane 
zostały lekcje wychowawcze oraz 
audycje emitowane przez szkolny 
radiowęzeł dotyczące cyberprze-
mocy i innych zagrożeń w Interne-

cie, skutków palenia papierosów, 
picia alkoholu i zażywania narkoty-
ków. W ramach podsumowania cy-
klu działań dotyczących profilaktyki 
8 lutego odbyło się przedstawienie 
teatralne pt. „STOP Cyberprzemocy” 
przygotowane przez uczniów klas V 
i VI SP, pod kierunkiem p. Magdale-
ny Kocur, przy współudziale p. Anny 
Ferfeckiej i p. Małgorzaty Nalepy.  

  UG
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Z dniem 1 maja 2013r. w prak-
tyce obrotu towarowego pozo-
staną tylko dwie formy zgłoszenia 
importowego: elektroniczna albo 
wyłącznie papierowa. Wyłączona 
natomiast zostanie możliwość skła-
dania mniej powszechnej formy 
zgłoszenia w postaci niepodpisa-
nego komunikatu elektronicznego 
przesyłanego do systemu CELINA, 
popartego papierową wersją ta-
kiego zgłoszenia. Od dnia 1 maja 
2013r. zgłoszenie celne w postaci 
niepodpisanego kluczem komuni-
katu elektronicznego zostanie od-
rzucone przez system CELINA na 
etapie walidacji systemowej (struk-
turalnej). Dokumentu podpisanego 
elektronicznie nie da się przekazy-
wać do systemu CELINA na nośni-
kach danych np. na dyskietce, pen-
drive, CD itp. Z dniem 1 maja br. nie 

Zgłoszenie Elektroniczne w Imporcie
będzie dopuszczalny tryb postępo-
wania polegający na dostarczeniu 
wersji papierowej zgłoszenia wraz 
z niepodpisanym komunikatem 
na nośniku danych. Tym samym, 
jeśli podmiot zdecyduje się na ko-
rzystanie z wyłącznie papierowej 
wersji zgłoszenia to funkcjonariusz 
będzie musiał ręcznie wprowadzić 
dane ze zgłoszenia do systemu, co 
będzie skutkowało wydłużeniem 
czasu odprawy. Tylko w przypadku 
zastosowania procedury awaryjnej 
dopuszczalne będzie przekazanie 
zgłoszenia w formie papierowej 
wraz z niepodpisanym komunika-
tem na nośniku danych. Papierowa 
forma przywozowego zgłoszenia 
celnego będzie zarezerwowana tyl-
ko dla specyficznych przypadków 
obrotu towarowego m.in. zgłoszeń 
niekompletnych składanych w ra-

mach procedury uproszczonej. Ser-
decznie zachęcamy Państwa do nie-
zwłocznego podjęcia działań, które 
zapewnią możliwość skorzystania 
ze zautomatyzowanej i „bezpapie-
rowej” obsługi przywozowego zgło-
szenia celnego w systemie CELINA, 
przy czym należy pamiętać, iż nie-
zbędnym warunkiem stosowania 
elektronicznej formy zgłoszenia jest 
uprzednia rejestracja firmy w PDR 
oraz uzyskanie klucza do bezpiecz-
nej transmisji danych przez osoby, 
które w imieniu firmy będą podpi-
sywały komunikaty elektroniczne.”

Naczelnik Urzędu Celnego 
w Bielsku-Białej

Krzysztof Kasztura

Obowiązkowe badania sprzętu ochrony roślin
Wojewódzki Inspektorat Ochro-

ny Roślin i Nasiennictwa w Ka-
towicach Oddział w  Cieszynie   
przypomina o obowiązku badania 
opryskiwacza ciągnikowego – po-
lowego, sadowniczego w cyklu 
3- letnim. Zgłoś się do najbliższej 
jednostki upoważnionej do badań 
opryskiwaczy.

Badania przeprowadzają:
 1. Przedsiębiorstwo Produk-

cyjno-Handlowe „AGROKOMPLEKS” 
Ochaby Wielkie, ul. Główna 173          
43-430 Skoczów   tel. (033) 853-56-
10 /opryskiwacze polowe/.

  2.      Zakład Usługowy „AGRO-
SERWIS” – Jan Moś, Stara Wieś   ul. 
Dolna  3,  43-330 Wilamowice,           
tel. (033)  845-75-96, tel.  (032) 215-
67-69,  kom. 0602289577 /opryski-
wacze polowe i sadownicze/.

Pamiętaj o odpowiednim przy-
gotowaniu opryskiwacza do ba-
dań:

- wymyj opryskiwacz wewnątrz i 
na zewnątrz

- wypełnij wodą zbiornik opry-

skiwacza w 2/3 jego objętości
- zamontuj osłony zabezpiecza-

jące ruchome elementy

Stosowanie środków ochrony 
roślin sprzętem niesprawnym tech-
nicznie bez aktualnego badania 
lub uchylanie się od obowiązku 
przeprowadzania badań opryski-

wacza, zgodnie z art. 107 ust. 1 pkt. 
30 ustawy z dnia 18 grudnia 2003r. 
o ochronie roślin podlega karze 

grzywny (Dz. U. z 2008 r. Nr 133 poz. 
849 z późn. zm.) 

 Kierownik Oddziału
   Wiesław Obracaj
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Nie będzie upraw GMO

Ustawa o nasiennictwie, którą 
Parlament przyjął 9 listopada ubie-
głego roku wdraża nowe przepisy 
nasienne Unii Europejskiej tj.: dy-
rektywę Rady 2008/90/WE w spra-
wie obrotu materiałem rozmnoże-
niowym roślin sadowniczych oraz 
roślinami sadowniczymi przezna-
czonymi do produkcji owoców, 
dyrektywę Komisji 2009/145/WE 
przewidującą pewne odstępstwa 
w odniesieniu do zatwierdzania 
populacji miejscowych i odmian 
warzyw tradycyjnie uprawianych 
w poszczególnych miejscach i re-
jonach zagrożonych erozją ge-
netyczną oraz dyrektywę Komisji 
2010/60/WE przewidującą pewne 
odstępstwa dotyczące wprowadza-
nia do obrotu mieszanek pastew-
nych materiału siewnego przezna-
czonych do wykorzystania w celu 
ochrony środowiska naturalnego. 
Zapewnia ono hodowcom odmian 
roślin, przedsiębiorcom nasien-
nym oraz użytkownikom mate-
riału siewnego takie same prawa 
i obowiązki jak podmiotom na-
siennym w innych państwach Unii 
Europejskiej. Tym samym moż-
na oczekiwać zwiększenia kon-
kurencyjności polskiego sektora 
nasiennego na jednolitym rynku.
Nowa ustawa będzie pozytywnie 
oddziaływać na odbiorców mate-
riału siewnego, którzy będą mieli 
dostęp do wyprodukowanego w 
Polsce materiału szkółkarskiego 
spełniającego wyższe wymaga-
nia jakościowe oraz do materiału 

siewnego tradycyjnych odmian 
warzyw i mieszanek roślin pa-
stewnych dla ochrony środowiska.
W odniesieniu do zagadnień doty-
czących organizmów genetycznie 
zmodyfikowanych, ustawa dokonu-
je wdrożenia wyroku Europejskiego 
Trybunału Sprawiedliwości z dnia 
16 lipca 2009 r. (sprawa C-165/08) 
poprzez usunięcie przepisów do-
tyczących zakazu obrotu i rejestra-
cji w krajowym rejestrze materia-
łu siewnego odmian genetycznie 
zmodyfikowanych na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej. Trybunał 
uznał powyższe zakazy za niezgod-
ne z przepisami Unii Europejskiej.

Rozporządzenia Rady Ministrów 
w sprawie zakazu stosowania 
genetycznie zmodyfikowanej

 kukurydzy MON 810 
i ziemniaka Amflora

Na podstawie art. 104 ust. 9 
ustawy o nasiennictwie Rada Mi-
nistrów przyjęła 2 stycznia 2013 
r. dwa rozporządzenia w sprawie 
zakazu stosowania materiału siew-
nego 235 odmian kukurydzy linii 
MON 810 oraz ziemniaka odmiany 
Amflora. Zakaz stosowania mate-
riału siewnego ziemniaka odmia-
ny Amflora został opublikowany w 
Dz. U. z dnia 9 stycznia 2013 r. poz. 
27, a dotyczący materiału siewne-
go kukurydzy linii MON 810 w Dz. 
U. z dnia 10 stycznia 2013 r. poz. 
39. Rozporządzenia weszły w życie 
28 stycznia 2013 r., równocześnie 
z nową ustawą o nasiennictwie.
Wejście w życie rozporządzeń, dla 
gospodarstw rolnych oznacza za-
kaz stosowania materiału siewnego 
GMO, co w praktyce oznacza zakaz 
upraw GMO. Daje to pewność, że 
uprawy roślin, w tym ekologiczne, 
nie będą narażone na konsekwen-
cje wynikające z obecności GMO w 
środowisku rolniczym. W związku 
z tymi zakazami gospodarstwa rol-
ne, posiadające uprawy kukurydzy 
i ziemniaka, będą objęte nadzorem 
Państwowej Inspekcji Ochrony Ro-

ślin i Nasiennictwa w zakresie za-
stosowanego materiału siewnego.

Kontrola upraw

Przepisy nowej ustawy o na-
siennictwie poszerzają kompeten-
cje Państwowej Inspekcji Ochrony 
Roślin i Nasiennictwa, która nieza-
leżnie od już prowadzonego nad-
zoru nad wytwarzaniem, oceną i 
obrotem materiałem siewnym bę-
dzie sprawowała nadzór nad jego 
stosowaniem. W związku z tym, 
gospodarstwa rolne posiadają-
ce uprawy kukurydzy i ziemniaka, 
będą objęte nadzorem Państwowej 
Inspekcji Ochrony Roślin i Nasien-
nictwa w zakresie zastosowanego 
materiału siewnego. W praktyce 
oznacza to kontrolowanie upraw, a 
tym samym eliminowanie tych, do 
założenia których bezprawnie zo-
stał użyty materiał siewny odmian 
genetycznie zmodyfikowanych.

Sankcje za 
nieprzestrzeganie zakazów

Zgodnie z art. 123 ust. 3 nowej 
ustawy o nasiennictwie zasto-
sowanie materiału siewnego ro-
ślin genetycznie zmodyfikowa-
nych wiąże się z nałożeniem przez 
Państwową Inspekcję Ochrony 
Roślin i Nasiennictwa sankcji w 
wysokości 200% wartości zastoso-
wanego materiału siewnego oraz 
nakazu zniszczenia tej uprawy.

Departament Hodowli 
i Ochrony Roślin

Źródło: Biuletyn informacyjny, 
1-2/2013, Ministerstwo Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi, ARiMR 
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Konzentrationslager Birkenau (Auschwitz II) 
„Golgota Naszych Czasów” 

Dnia 2 marca 2013 roku gru-
pa około 1000 osób z diecezji 
Bielsko-Żywieckiej, Archidiecezji 
Katowickiej, Krakowskiej oraz in-
nych wyznań i miejsc z całej Polski 
uczestniczyła w Drodze Krzyżowej 
o Trzeźwość Narodu, która odbywa-
ła się po terenie obozu koncentra-
cyjnego w Oświęcimiu-Brzezince.

Budowę tego obozu rozpoczę-
to w październiku 1941 r. siłami 
więźniów i jeńców radzieckich osa-
dzonych w Auschwitz. Był drugim 
głównym obozem zespołu. To w nim 
zginęła przeważająca liczba ofiar 
Kl Auschwitz - ponad milion osób. 
Tu były specjalnie zaprojektowane 
i wzniesione zespoły komór gazo-
wych wraz z krematoriami. Tu też 
znajdują się zaprojektowane i po-
budowane otwarte doły, w których 
gdy krematoria były zbyt obciążo-
ne palono ludzkie zwłoki. Konzen-
trationslager Birkenau (Auschwitz 
II) był przede wszystkim obozem 
śmierci   i największym nazistow-
skim obozem zagłady. Ginęli  tu lu-
dzie w poniżeniu, w niewyobrażal-
nych mękach i bólu spotęgowanych 
widokiem umierających, w udręcze-
niu niejednokrotnie swoich bliskich. 

Stacje Drogi Krzyżowej znajdo-
wały się w różnych punktach obozu 
naznaczonych ludzkimi dramata-
mi i cierpieniem. Prowadzący przy 

każdej stacji czytali, krótki opis wy-
darzeń związanych  z danym miej-
scem, a po rozważaniach można 
było usłyszeć świadectwa uczestni-
ków nabożeństwa. Były to świadec-
twa trzeźwiejących alkoholików, 
osób współuzależnionych, jak rów-
nież dorosłych dzieci alkoholików. 
Jednym z najdramatyczniejszych 
miejsc była stacja IV. W tym miej-
scu treść czytanego opisu przypo-
mniała i przywołała  dramat matek 
- więźniarek, których nowo naro-
dzone dzieci topiono w beczułce, a 
potem bezsilne w spazmach, bliskie 
szaleństwa patrzyły na ciała swoich 
dzieci rozszarpywane przez szczury. 

Na tle wydarzeń obozowych 
z czasów hitlerowskiej okupacji 
uświadamialiśmy sobie ludzkie 
dramaty spowodowane nadużywa-
niem alkoholu, narkotyków i innych 
uzależnień. Niszczenie zdrowia, 
godności ludzkiej, zabijanie życia, 
przemoc, ogromny stres,  krzyw-
dy, nienawiść to wszystko dozna-
nia spowodowane uzależnieniami 
i analogiczne do tych, jakie miały 
miejsce w obozie. Podczas rozwa-
żań padła nawet informacja, że 
doznania i życie w permanentnym 
stresie dzieci w domu alkoholików 
jest porównywalne do stresu osób 
przebywających w obozie kon-
centracyjnym. Różnica jest taka, 

że podczas wojny mieliśmy do 
czynienia z okupantem, a dzisiaj 
podobne przeżycia są powodowa-
ne uzależnieniami przy społecz-
nej akceptacji, za przyzwoleniem 
prawa, bardzo często bezkarne. 

Jak to się stało, że „Ludzie Lu-
dziom Zgotowali Ten Los?”. Jak to 
się dzieje, że przy ogromnej wie-
dzy na temat różnorakich drama-
tycznych konsekwencji uzależnień 
od narkotyków,  alkoholu obniża 
się wiek inicjacji? Ciągle powstają 
nowe punkty sprzedaży, reklamuje 
się alkohol wykorzystując do tego 
celu twarze znanych osób, jak np. 
sportowców. Jak  to się dzieje, że 
na terapię w ośrodkach odwyko-
wych czeka się wiele miesięcy, a 
media społeczne nie prowadzą żad-
nej edukacji na ten temat? Pewnie 
pytania te jak i wiele innych pozo-
staną bez odpowiedzi. Ale jedno 
jest pewne: o ile niewiele można 
było zrobić wobec dramatu obo-
zów koncentracyjnych, o tyle każdy 
z nas ma wpływ  na to czy kupuje 
narkotyki, alkohol, czy nim częstu-
je, czy wyszydza i śmieje się z „ćpu-
nów”, pijanych, a sam namawia, sta-
wia i pije. Nie bądźmy okupantami 
własnych rodzin, własnego Narodu.                                                              

 Krystian Fest
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Uzależenienie przecież Nie Ja!
Uzależnienie od internetu

Rodzina na początku nie jest 
świadoma istnienia problemu, 
zwłaszcza jeśli problem dotyczy 
dzieci. Zamykanie się w pokoju, go-
dziny spędzone przed komputerem 
tłumaczone są zainteresowaniami, 
rozwojem czy też okresem buntu.  
W poczuciu swojej bezradno-
ści rodzina stara się odizolować 
taką osobę od komputera. Poja-
wia się bardzo podobne zjawisko, 
jak przy uzależnieniu od alkoholu 
tzn. ukrywanie faktów związanych  
z zachowaniami komputerowymi, 
bagatelizowanie proble-
mu wręcz zaprzeczanie 
-  mechanizmy minimali-
zowania i zaprzeczania. 
W wyniku nacisków oto-
czenia mogą pojawiać 
się nieraz bardzo ostre 
konflikty dotyczące kom-

putera.

Czy Pracoholizm jest 
uzależnieniem?

Po raz pierwszy ter-
min workaholic (poprzez 
analogię do alkoholizmu) 
użyto w 1968 roku i scha-
rakteryzowano jako nega-
tywne zjawisko. Stwier-
dzono, że pracoholikiem 
jest człowiek, który ma 
obsesję na punkcie pra-
cy, a jednocześnie jest przepraco-
wany i zestresowany. Charaktery-
styczne dla tego uzależnienia jest 
odczuwanie stresu i poczucia winy  
w chwilach wolnych od pracy. Pra-
coholizm powoduje, że osoba uza-
leżniona, gdy pozostaje bez pracy, 
odczuwa napięcie, rozdrażnienie 
lub apatię i zniechęcenie. Przymus 
angażowania się w pracę oznacza, 
że nawet gdy  nie pracuje, praco-
holik rozmyśla czy fantazjuje o niej.

Seks czy uzależnienie 
od seksu?

Popęd seksualny jest jedną  
z podstawowych, pierwotnych sił 
kierujących zachowaniem czło-
wieka. Niektórzy uważają, iż jest  
to siła potężniejsza od uczucia głodu, 
gdyż  w przypadku zagrożenia życia  
w wyniku braku pożywienia  
organizm „przestawia” się na  
zachowanie gatunku. Siła uczuć 
doświadczanych w trakcie czynno-
ści seksualnych powoduje, że czło-
wiek bardzo szybko może uzależ-
nić się od seksu. Niektórzy ludzie  

są skłonni ryzykować poczucie 
bezpieczeństwa, bliskie związki,  
kariery zawodowe, finanse, aby 
móc doświadczać jak najczęściej 
tego stanu. Jest jednym z najcięż-
szych nałogów biorąc pod uwagę 
rodzaj, intensywność i rozległość 
zniszczeń w sferze duchowej da-
nej osoby jak i otoczeniu, w którym 
żyje. Jest najszybciej rozwijającym  
się nałogiem na świecie i jak każ-
de uzależnienie, niszczy psychikę, 
związki, pozostawia poczucie pust-
ki, rozpacz, wstyd, poczucie winy, a 
przekroczenie norm nie tylko oby-

czajowych także i prawnych rodzi 
i skutkuje konsekwencjami karny-
mi. Sprzyja temu rozwój przemy-
słu pornograficznego i łatwa m. in. 
dzięki internetowi dostępność do 
treści związanych z seksem (filmów, 
czatów,portali społecznościowych).

Pamiętaj !!!!

-Znacznie łatwiej jest nie wchodzić 
w uzależnienie niż z niego wycho-
dzić.
-To problem  partnera, nie Twój – 
nie daj się uwikłać. 
-Jak zacząć wychodzić z uzależnie-

nia - zgłoś się do specjalisty wtedy 
wspólnie łatwiej będzie się nad tym 
zastanowić.
-Znacznie łatwiej poradzić sobie  
z uzależnieniem, z pomocą drugie-
go człowieka.

 Opr. Krystian Fest
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CZESŁAW zaŚPIEWAł po raz drugi!

22 marca o godzinie 19.00 już po 
raz drugi do Piwnicy Artystycznej 
zawitał Czesław Mozil, lepiej zna-
ny jako „Czesław Śpiewa”. Występ 
odbył się w ramach trasy koncer-
towej artysty „Czesław Śpiewa-Solo 
Act na bis” skierowanej do kame-
ralnej grupy odbiorców. Zaintere-
sowanie koncertem w gminie było 
bardzo duże, o czym świadczyć 
może fakt, że bilety rozeszły się już 
w pierwszym tygodniu sprzeda-
ży. Do dnia koncertu tworzyły się 
długie „listy rezerwowe” liczących 
na to, że ktoś jednak zrezygnuje. 

Artysta pochodzący z Zabrza, po 
długim pobycie na emigracji w Da-
nii wrócił do Polski i w 2008 roku wy-
dał swój pierwszy album „Debiut”, 
który dwukrotnie pokrył się platy-

ną. Pierwszym singlem a zarazem 
największym przebojem Czesława 
jest „Maszynka do świerkania”, która 
do dnia dzisiejszego na youtube ma 
ponad 13 mln odsłon. Po sukcesie 
„Debiutu” przyszedł czas na kolej-
ną płytę zatytułowaną „Pop”, która 
ukazała się w 2010 roku. Ostatnim 
albumem artysty jest „Czesław śpie-
wa Miłosza” z 2011 roku, na którym 
usłyszeć można najbardziej znane 
wiersze Czesława Miłosza w aranża-
cji artysty. Dziś Czesława Mozila ko-
jarzą wszyscy z programu X-factor, 
gdzie zasiada w loży jurorów. 

Już na początku koncertu Cze-
sław zaznaczył, że najważniejszy dla 
niego jest kontakt z widzem, dlate-
go też występ rozpoczął od roszad 
w rozmieszczeniu widzów wokół 

sceny. Artysta sprawnie przeplatał 
kolejne fragmenty piosenek swoimi 
refleksjami na temat życia codzien-
nego. Często schodził ze sceny, 
aby przejść się między widownią i 
nawiązać dialog.  Niejednokrotnie 
wykonawca zwracał uwagę na rolę 
telewizji w kreowaniu „celebry-
tów”, jak również na fakt, że wiele 
więcej wart jest fan przychodzący 
na koncert dla muzyki niż dla zna-
nej mu jedynie z telewizji postaci. 

Publiczności zebranej w Piwni-
cy Artystycznej szczególnie przy-
padły do gustu utwory zagrane na 
akordeonie. Koncert został nagro-
dzony gromkimi brawami i oczywi-
ście nie obyło się bez bisów. Tutaj 
artysta zaskoczył wszystkich wy-
chodząc z netbookiem. Występ na 
bis poprzedzony został rozmową 
na temat polskiego show-bizne-
su i jakże popularnego w dzisiej-
szych mediach grania z playbacku. 
Scena finałowa była niczym innym 
jak pewnego rodzaju parodią pol-
skiej sceny rozrywkowej. Z głośni-
ków popłynął koncert Czesława 
wraz z orkiestrą polskiego radia, 
którego dopełnieniem było bezdź-
więczne otwieranie ust przez arty-
stę w odpowiednich momentach.  

Podczas koncertu można 
było usłyszeć takie przeboje jak: 
„Ucieczka z wesołego miastecz-
ka”, „Żaba tonie w betonie” oraz 
„Kiedy tatuś sypiał z mamą”.

Po koncercie zainteresowani 
mieli możliwość rozmowy z arty-
stą, zrobienia sobie z nim zdjęć i 
dostania autografu. Nasz wielki 
„celebryta”, jak na początku żarto-
bliwie nazwał się Czesław, okazał 
się wrażliwym i spokojnym czło-
wiekiem, którego tak samo jak nas 
dotykają problemy codzienności. 

Dziękujemy bardzo i już od-
mierzamy czas do kolejnego 
koncertu, bo niewątpliwie chcie-
libyśmy, żeby CZESŁAW jesz-
cze kiedyś dla nas zaŚPIEWAł.

 Sonia Gawlas
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„Żółw i Zając” w Piwnicy
W piątek 1 marca już po raz 

kolejny do Bajkowej Piwnicy Ar-
tystycznej zawitali aktorzy Studia 
Art-Re z Krakowa. Przedstawili oni, 
znaną wszystkim najmłodszym hi-
storię powolnego żółwika, który 
postanawia zmierzyć się w wyścigu 
z szybkim zającem. Tym razem na 
spektakl przybyła rekordowa licz-
ba miłośników bajek- ponad 90! 

Zebrana publiczność świetnie się 
bawiła i aktywnie uczestniczyła  w 
przedstawieniu. Milusińscy chętnie 
odpowiadali na pytania bohaterów, 
razem z nimi śpiewali i tańczyli na 
scenie. Dzięki przedstawionej histo-
ryjce, młodzi widzowie mogli zro-
zumieć, że ważniejsze niż predys-
pozycje są upór i chęć dążenia do 
celu. Nowe znaczenie nabrało po-

wiedzenie „poruszać się w żółwim 
tempie”. Na zakończenie publicz-
ność nagrodziła aktorów gromkimi 
brawami i chętnie pozowała z nimi 
do zdjęć. Wysoka frekwencja bar-
dzo nas cieszy i mobilizuje do orga-
nizowania kolejnych przedstawień, 
na które serdecznie zapraszamy!

 Sonia Gawlas 

Elżbietański Londyn
Pod takim tytułem miało miej-

sce spotkanie z poezją Pana Witol-
da Turanta w bibliotece w Górkach 
Małych w dniu 22 lutego 2013 r. 
Monodram w interesującej inter-
pretacji Katarzyny Pojda zachwycił 
słuchaczy. Poznaliśmy przeżycia 
ludzi epoki elżbietańskiej w ulu-
bionym przez autora Londynie. 
Mieliśmy również okazję poroz-
mawiać z nim osobiście o jego 
pracy w Radiu Katowice, wcze-
śniejszej twórczości i podróżach. 
Serdecznie dziękujemy prowadzą-
cej spotkanie pani red. Annie Pojda.

       
  Biblioteka  
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Warsztaty komputerowe w bibliotece!
28 lutego 2013 w bibliotece w 

Górkach Małych  rozpoczęły się 
warsztaty komputerowe „Kompu-
ter dla każdego”. Są skierowane do 
osób dorosłych, które chcą być za 
pan brat z komputerem. Warsztaty 
są bezpłatne, obejmują cykl sześciu 
spotkań, na których zaznajamiamy 
się z budową komputera, pozna-
jemy edytor tekstowy, serfujemy 
po internecie, zakładamy pocztę 
elektroniczną. Zajęcia odbywają 
się w dwóch czteroosobowych gru-
pach. Każdy uczestnik ma dostęp 

do komputera i in-
ternetu. Warsztaty 
te organizowane 
są w ramach pro-
gramu „Akademia 
Orange dla biblio-
tek”. W roku bieżą-
cym otrzymaliśmy 
z Fundacji Orange 
dotację w wyso-
kości 1660,94 zł.

 Biblioteka

Ułamek sekundy zamknięty w obrazku
Aleksandra Drwal, na co dzień 

uczennica I klasy gimnazjum w 
Górkach Wielkich, opowiada o 
swojej pasji fotografowania, ale 
rozmowa z nią skrywa coś jesz-
cze. Dojrzałe przemyślenia Oli do-
wodzą, że nasze nastoletnie dzieci 
to wrażliwi, uzdolnieni młodzi lu-
dzie, którzy poprzez własne pasje 
uczą się wyrażania samych siebie. 

Skąd Twoje zainteresowanie 
fotografią?
Kiedy miałam 9 lat, kupiłam pierw-
szy aparat. Był to najzwyklejszy 
aparat cyfrowy Panasonic DMC-
LZ8. Do dziś mam do niego ogrom-
ny sentyment, gdyż uświadomiłam 
sobie, że zdjęcie, czyli ułamek se-
kundy zamknięty w obrazku, nie 
zależy od sprzętu, tylko od wy-
obraźni fotografa. Zaczęłam foto-
grafować martwą naturę i zwierzę-

ta. Spodobało mi się to i z czasem 
polubiłam zdjęcia coraz bardziej. 

Jak zrobić dobre zdjęcie? Czy 
z tym się człowiek rodzi, czy 
tego można się nauczyć?
Sądzę, że umiejętności robienia 
zdjęć można się nauczyć, choć 
nie zawsze będzie to wiązało się 
z prawdziwym talentem. Nie ma 
„przepisu” na dobre zdjęcia, trze-
ba po prostu mieć w sobie to „coś”.

Co wyzwala w Tobie potrzebę 
zrobienia zdjęcia, czyli co lubisz 
fotografować?
Potrzebę zrobienia zdjęcia... Im-
puls. Najczęściej po prostu robię 
aparat i idę na spacer. Towarzy-
szy mi pies. On jest najczęstszym 
obiektem fotografowanym prze-
ze mnie. Prawie wszędzie, gdzie 
jestem, mam ze sobą aparat. 
Zrobienie zdjęcia to jedno, efekt 

końcowy to drugie. 
Jak dokonać dobrej obrób-

ki zdjęcia? Czy to proces cza-
sochłonny? Z jakiego sprzętu i 
oprogramowania korzystasz?
Czas obrobienia zależy od sa-
mego zdjęcia. Czasem trzeba 
poprawić kadr czy oświetlenie. 
Moim zaufanym programem do 
obróbki jest Picasa 3, a apara-
tem lustrzanka Nikon D5100.

Dlaczego wszystkie Twoje zdję-
cia są monochromatyczne? Czy 
robisz również zdjęcia kolorowe?
Najlepiej czuję się w czarno-
białym, bo właśnie z nich moż-
na wydobyć największe emocje.

Moją uwagę przykuwa 
zwłaszcza zdjęcie z tajemni-
czą postacią na ciemnym tle. 

Czy zdjęcie to niesie ze sobą 
jakąś historię?
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Na zdjęciu jest ukazany artysta, 
muzyk. Jest jednym z najwrażliw-
szych ludzi, jakich znam. Na foto-
grafii chciałam ująć dramaturgię 
tej postaci. Cudowny człowiek, od-
dający się swojej pasji, właśnie w 
muzyce przekazuje te uczucia, od 
goryczy po euforię. Historii z moim 
bratem mam wiele: zabawy w dzie-
ciństwie, sekrety, rozmowy. Tysiące 

słów i miliony wspomnień. Mimo 
że ja mam dopiero 14 lat, a on 19, 
bardzo dobrze się rozumiemy.
Dawniej wywołane zdjęcia wkłada-
ło się do albumu i odstawiało na 
półkę. 

A jakie jest dzisiejsze życie 
zdjęcia? Czy album ze zdjęciami 
to już przeżytek?
Lubię wziąć zdjęcie do ręki, za-

tem nadal towarzyszą mi albumy 
wypełnione zdjęciami - wspania-
łe jest otwarcie takiego albumu 
i powrót do zatrzymanej w ka-
drze chwili. Widzę wówczas, jak 
bardzo zmieniam się ja, moje ży-
cie i chwile spędzone z bliskimi.

Rozmawiała Dominika Badura

Zapraszamy na koncert

Koncert Romualda Ardanowskiego “Wspomnienie” 
 repertuar Czesława Niemena

To niepowtarzalny i klimatyczny koncert. Artysta jest uzna-
wany za jednego z najwybitniejszych odtwórców repertu-
aru legendarnego piosenkarza. Podczas muzycznego wie-
czoru nie zabraknie również takich przebojów jak: ‘’Dziwny 
jest ten świat’’, ‘’Sen o Warszawie’’, ‘’Pod papugami’’, ‘’Nim 
przyjdzie wiosna’’. Koncert poprowadzi Inga Papkala, okra-

szając go ciekawostkami z życia Czesława Niemena.

Serdecznie zapraszamy!!!
12 – Kwietnia, godz. 19.00

Piwnica artystyczna w Brennej

Bilety w cenie 20zł do nabycia w Informacji Turystycznej. 
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Znamy najaktywniejszych łyżwiarzy!
Chociaż zima nie odpuszcza, 

to zakończyliśmy już sezon śmi-
gania na lodowisku. W związku 
z tym, rozstrzygnięty został kon-
kurs na Najaktywniejszego Łyż-
wiarza naszej gminy. Każdy ama-
tor aktywnego wypoczynku mógł 
spróbować swoich sił, szusując po 
lodzie, jednak zwycięzcami mo-
gli zostać ci, którzy najczęściej 
skorzystali z tej formy zabawy. 
Nagrody w postaci MP4 oraz pa-

miątkowych dyplomów otrzymali 
Julia Iskierka oraz Szymon Niedbała. 
W imieniu Julii upominki ode-
brała koleżanka - Dominika Ma-
cura.  Organizatorem konkursy 
był Ośrodek Promocji, Kultury 
i Sportu Gminy Brenna. Laure-
atom serdecznie gratulujemy! 

 OPKiS

Biegi Narciarskie – sukcesy Gimnazjum w Brennej
Biegi narciarskie to jedna z kon-

kurencji narciarstwa klasycznego. To 
jedna z tych dyscyplin sportowych, 
która przynosi wiele korzyści zdro-
wotnych, ale także może być świet-
nym hobby na spędzenie wolnego 
czasu. Jest to sport dla wszystkich, 
w każdym wieku, wszechstronnie 
angażuje wszystkie partie mięśnio-
we, wzmacnia je, promuje zdrowy 
styl życia, aktywny wypoczynek 
umożliwiający kontakt z naturą. 
Sposób na hobby w każdym wieku.

W Gimnazjum w Brennej w okre-
sie ferii zimowych popularyzowa-
no narciarstwo biegowe wśród 
młodzieży. Treningi doskonalące 

sprawność psychomotoryczną z 
zakresu wytrzymałości, szybkości, 
gibkości odbywały się na trasach 
biegowych w Wiśle – Kubalonce. W 
trakcie treningów młodzież mogła 
podpatrywać wysiłki kadrowiczów 
Polskiego Związku Narciarskiego. 
Zajęcia kończyły się pysznym obia-
dem przygotowanym przez kuchar-
ki z gimnazjum. Pomysł na aktywne 
sportowe ferie zaowocował starta-
mi i sukcesami sportowymi. Mło-
dzież w Finale Gimnazjady Szkol-
nej Województwa Śląskiego, które 
odbyły się 27.02.2013r. zdobyli – 
dziewczęta VIII miejsce, chłopcy XI, 
zaś w Powiatowych Zawodach Dru-

żynowych w Biegach Narciarskich w 
dn 06.03.2013r. dziewczęta i chłop-
cy zdobyli III miejsce w powiecie. 
Na sukces zapracowali wytrwało-
ścią uczniowie: Zuzanna Greń, Mar-
ta Gawlas, Agnieszka Holeksa, Daria 
Holeksa, Jan Gawlas, Eryk Kostka, 
Hubert Greń, Robert Kubok. Opie-
kunami grupy byli nauczyciele wy-
chowania fizycznego gimnazjum.

Szkolenie młodzieży było 
możliwe dzięki wsparciu finan-
sowemu Gminnej Komisji Roz-
wiązywania Problemów Alko-
holowych przy UG w Brennej.
                                                           
 Gimnazjum w Brennej
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Turniej Dzieci i Młodzieży w Judo 
W   dniach  03.03.2013 r.  w So-

snowcu, 17.03.2013 r. w Mysłowi-
cach, 24.03.2013 r. oraz w Jastrzębiu 
Zdroju zostały rozegrane kolejne 
prestiżowe Turnieje, w których to 
nasi judocy - startujący w barwach 
Stowarzyszenia „Dąb” Dębowiec - 
w swoich kategoriach wagowych 
odnieśli kolejne sukcesy zdobywa-
jąc medale oraz zajmując wysokie  
miejsca. 

Klasyfikacja indywidualna 
w poszczególnych Turniejach.

I. 3.03.2013 r.  Sosnowiec - Turniej 
Dzieci i Młodzieży w Judo 

1. Konrad Gawron - kategoria wa-
gowa  36 kg - II miejsce
2. Patrycja Wantulok - kategoria 
wagowa  57 kg - II miejsce

II. 17.03.2013 r. Mysłowice - Tur-
niej Grand Prix 

1. Weronika Wieczorek - kategoria 
wagowa  33 kg - I miejsce
2. Jacek Czyż - kategoria wagowa 
33 kg - I miejsce
3. Konrad Gawron - kategoria wa-
gowa 38 kg - IV miejsce
4. Dominika Wieczorek - kategoria 
wagowa 57 kg - IV miejsce

III. 24.03.2013 r. Jastrzębie Zdrój   
- Turniej Dzieci i Młodzieży w 
Judo

1. Zuzanna Maciejczek - kategoria 
wagowa 24 kg - I miejsce
2. Weronika Wieczorek  - kategoria 
wagowa 30 kg - II miejsce
3. Jacek Czyź - kategoria wagowa 
30 kg - I miejsce
4. Robert Maciejczek - kategoria 
wagowa 30 kg - IX miejsce
Gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów.

  Krystian Fest

Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików 
w Biegach Przełajowych

Bardzo dobry start 
w Międzywojewódzkich 
Mistrzostwach w Prze-
łajach zanotowali mło-
dzi lekkoatleci z Gminy 
Brenna. Najlepszy start 
w Korfantowie zanoto-
wała Agnieszka Greń, 
która w biegu na 2500 m 
uplasowała się na 4 miej-
scu. W biegu dzieci na 
1000m dali o sobie znać 
Radosław Greń i Dawid 

Oleś, którzy ukończyli 
rywalizację odpowied-
nio na 7 i 11 miejscu.

  OPKiS

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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Weronika Kuc na Międzynarodowych Zawodach Pływackich – ISM Berlin 2013 

Berlin był areną zmagań młodych pływaków na Międzynarodowych Zawodach Pływackich. Początkiem marca do stolicy Niemiec przyjechali 
reprezentanci z 27 europejskich krajów. Wśród rywalizujących znalazła się również młoda mieszkanka naszej gminy, Weronika Kuc, która zanotowała bardzo 
dobry start. Uczennica klasy 4B Szkoły Podstawowej w Górkach Wielkich wystartowała na 5 dystansach i mimo iż konkurowała w grupie zawodników 2001-
2002 jako reprezentantka młodszego rocznika, jej występy należy uznać za udane. Z uwagi na bardzo wyśrubowane limity czasowe, uprawniające do startu 
na poszczególnych dystansach, sam fakt zakwalifikowania się zawodniczki MTP Delfin Cieszyn do ISM Berlin 2013 należy uznać za wielki sukces.  

 

 

ISM BERLIN 2013 - Weronika Kuc 

Dystans Czas Ilość zawodników 
startujących w grupie 

miejsce w grupie 
2001-2002 

miejsce w roczniku 
2002  

miejsce wśród 
Polek grupa 2001-

2002 

miejsce wśród 
Polek rocznik 2002 

400m dowolny 00:05:47:80 15 13 5 2 1 

50m grzbiet 00:00:39:13 81 37 7 7 1 

200m dowolny 00:02:45:61 34 27 11 4 1 

100m grzbiet 00:01:25:77 61 32 9 6 1 

100m dowolny 00:01:17:03 93 51 14 10 1 

 

Weronika Kuc na Międzynarodowych 
Zawodach Pływackich – ISM Berlin 2013

Berlin był areną zmagań mło-
dych pływaków na Międzynarodo-
wych Zawodach Pływackich. Po-
czątkiem marca do stolicy Niemiec 
przyjechali reprezentanci z 27 eu-
ropejskich krajów. Wśród rywalizu-
jących znalazła się również młoda 
mieszkanka naszej gminy, Weronika 

Kuc, która zanotowała bardzo dobry 
start. Uczennica klasy 4B Szkoły Pod-
stawowej w Górkach Wielkich wy-
startowała na 5 dystansach i mimo 
iż konkurowała w grupie zawodni-
ków 2001-2002 jako reprezentant-
ka młodszego rocznika, jej występy 
należy uznać za udane. Z uwagi na 

bardzo wyśrubowane limity czaso-
we, uprawniające do startu na po-
szczególnych dystansach, sam fakt 
zakwalifikowania się zawodniczki 
MTP Delfin Cieszyn do ISM Berlin 
2013 należy uznać za wielki sukces. 

  OPKiS
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Z wędką na Brennicy
Po raz IX odbył się Puchar Bren-

nicy w Wędkarstwie. Niskie tempe-
ratury panujące w dniu zawodów 
nie zniechęciły miłośników łowie-
nia ryb do startu w zawodach. W 
rywalizacji obowiązywał ochronny 
wymiar ryb zgodny z ustawą, czy-
li do 25 cm i tylko takie ryby były 
„punktowane”. Rzecz jasna zło-
wione okazy po zmierzeniu były 
wpuszczane do wody, co podkre-
ślało profesjonalny wymiar rywa-
lizacji. Wędkarze konkurowali w 3 
sektorach, w klasyfikacji indywi-
dualnej i drużynowej. Złowiono 43 
okazy, które miały średnio 28,21 
cm. Poniżej prezentujemy wyniki IX 
Pucharu Brennicy w Wędkarstwie.

Klasyfikacja Indywidualna
1. Jarosław Vaśak – Novy Jicin
2. Krzysztof Ostruszka – Potok I
3. Kriż Rostislav – Ostrawa I

Klasyfikacja Drużynowa
1. Ustroń Wisła
2. Potok I
3. Ostrawa I
   OPKiS

Mistrzostwa Brennej w Tenisie Stołowym 
Uczniowie rywalizowali w te-

nisie stołowym. Na hali sporto-
wej SP1 Brenna Leśnica odbyły się 
Mistrzostwa Gminy Brenna Szkół 
Podstawowych w Tenisie Stoło-
wym. Uczestnicy rywalizowali w 
5 kategoriach. Wyniki rywaliza-
cji przedstawiają się następująco;

Chłopcy – Klasy 1-2:
1. Nocoń Kacper (SP2 Brenna Bu-
kowa)
2. Gawlas Nikodem (SP1 Brenna 
Leśnica)

3. Greń Igor (SP1 Brenna Leśnica)
Chłopcy – Klasy 3-4:
1. Oleś Dawid (SP1 Brenna Leśnica)
2. Oleś Daniel  (SP1 Brenna Leśnica)
3. Kłósko Grzegorz (SP 2 Brenna 
Bukowa)
Chłopcy – Klasy 5-6:
1. Greń Kamil (SP2 Brenna Bukowa)
2. Frączek Łukasz (SP2 Brenna 
Bukowa)
3. Kocór Andrea (SP2 Brenna Buko-
wa)
Dziewczyny – Klasy 3-4:
1. Chrapek Karolina (SP2 Brenna 

Bukowa)
2. Pietrzyk Ewa (SP1 Brenna Leśni-
ca)
3. Greń Małgorzata (SP2 Brenna 
Bukowa)
Dziewczyny – Klasy 5-6:
1. Greń Anna (SP1 Brenna Leśnica) 
2. Madzia Wiktoria (SP1 Brenna 
Leśnica) 
3. Chraścina Adrianna (SP1 Brenna 
Leśnica)

   OPKiS
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Niebieska Erka triumfuje
W trwającej prawie 6 miesięcy 

rywalizacji amatorskich drużyn w 
halowej piłce nożnej najlepszą eki-
pą okazała się Niebieska Erka. Ze-

spół w 22 kolejkach zgromadził 62 
punkty i jak się ostatecznie okazało, 

Finał Powiatowy Szkół Podstawowych w Siatkówce
W Szkole Podstawo-

wej nr 2 w Ustroniu od-
był się finał powiatowy 
dziewcząt w minisiat-
kówce. Naszą gminę 
reprezentowały dziew-
częta ze Szkoły Pod-
stawowej nr 1 z Leśni-
cy. Po wcześniejszym 
wygraniu zawodów 
grupowych w Chybiu, 
dotarły do finału po-
wiatowego, w którym 
zajęły 2 miejsce. Wice 
mistrzynie powiatu to: 
Anna Greń, Wiktoria 
Madzia, Paulina Kłó-

sko, Karina Pietrzyk, Ad-
rianna Chraścina, Patrycja 
Staś, Magdalena Pietrzak, 
Julia Hołomek, Marta Gro-
chowska, Alina Moskała 
i Gabriela Drzewiecka

Wyniki finału :
SP1 Leśnica - SP2 Ustroń 2-1
SP2 Ustroń - SP3 Cieszyn 1-2
SP3 Cieszyn - SP1 Leśnica 2-0

 OPKiS
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by odnieść ostateczne zwycięstwo 
w lidze, nie mógł sobie pozwolić 
na chociażby jedną porażkę, czując 
bez przerwy „oddech” Sferisu Sko-
czów, który zdobył o 2 oczka mniej, 
kończąc konfrontację na 2 miejscu. 
W ostatniej kolejce spotkań roz-
strzygnęła się kwestia 3 miejsca, o 
które walczyły zespoły Medikoolu 
i Dream-Teamu. Bilans bezpośred-
nich spotkań między zaintereso-
wanymi ostatecznie zadecydował 
o tym, że na najniższym stopniu 
stanęli zawodnicy Dream-Teamu, 
spychając na 4 lokatę Medikool. 

Indywidualne wyróżnienia dla 

zawodników powędrowały do trio 
ze Sferisu Skoczów. Najlepszym 
strzelcem rozgrywek okazał się 
Wojciech Kawulok, który zdobył 
39 bramek. Największe uznanie 
w oczach uczestników rozgrywek 
VI Amatorskiej Ligi Halowej, je-
śli chodzi o najlepszego zawod-
nika, zyskał Wojciech Dziedzic, 
który sięgnął po ten zaszczytny 
tytuł. Najlepszym bramkarzem 
został Grzegorz Sodzawiczny.

Futsalowcy w 132 spotkaniach, 
przebywając na parkiecie 5280 mi-
nut, zdobyli 387 punktów, strzela-
jąc 1241 bramek, co dało średnią 

9,4 bramki na mecz, z częstotli-
wością padania bramki co 255 se-
kund. Najwięcej trafień zanotowała 
drużyna Sferisu Skoczów. Drużyna 
ta obok Niebieskiej Erki odnoto-
wała też najwięcej zwycięstw – 20. 
Najwięcej bramek padło w kon-
frontacji Sferisu Skoczów z Kano-
nierami – 21. Najwyższe zwycię-
stwo odniosła Niebieska Erka, 
pokonując 19:1 zespół Kanonierów. 

  OPKiS
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Górki i Brenna Razem na Stoku Jeżdżą co Roku…
…inauguracyjna impreza pod 

taką nazwą odbyła się w Komplek-
sie Narciarskim Brenna WęgierSki w 
trzecią niedzielę marca. Zorganizo-
wany z inicjatywy UKS Brenna-Gór-
ki, przy współpracy z Ośrodkiem 
Promocji, Kultury i Sportu Gminy 
Brenna i ogromnym wsparciu wielu 
lokalnych przedsiębiorców, na cze-
le z właścicielem 
Kompleksu Nar-
ciarskiego Brenna 
WęgierSki Toma-
szem Moroszczy-
kiem, „piknik ro-
dzinny” udał się w 
dosłownym tego 
słowa znaczeniu. 
W tym dniu każdy 
uczestnik rywa-
lizacji był zwy-
cięzcą, ponieważ 
ideą zawodów 
była dobra zaba-
wa i sam udział w 
akcji. Zawodnicy, 
których zgłosi-
ło się ponad stu, 

nie byli klasyfikowani, mierzono 
im natomiast czas przejazdu, który 
później każdy z nich otrzymywał 
zapisany na certyfikacie wraz z me-
dalem i upominkami od sponsorów. 
Uczestnik oprócz tego miał zagwa-
rantowane 4 darmowe wyjazdy lub 
karnet całodzienny za 20 zł, a tak-
że ciepły posiłek. Dobrej zabawie 

przewodniczył doskonale wszyst-
kim znany Janek Staś, który świet-
nie rozkręcał cały event, zachęcając 
do udziału. Wyśmienicie bawiących 
się narciarzy mile zaskoczył swoją 
obecnością Krzysztof Hanke, znany 
wielu jako Hubert Dworniok (Ber-
cik) z serialu „Święta wojna”. Lider 
kabaretu Rak nie szczędził pozy-

tywnych słów 
na temat odby-
wającej się akcji. 
Wszyscy mamy 
ogromną nadzie-
ję, że w przyszłym 
roku odbędzie 
się druga edycja 
akcji, która przy-
ciągnie do udzia-
łu jeszcze więcej 
sympatyków bia-
łego szaleństwa.

OPKiS

Podsumowanie Pucharu Beskidzkich Groni 2013
Ponad 100 zawodników i zawod-

niczek rywalizowało w sezonie nar-
ciarskim 2012/2013 w kolejnej już 
edycji Pucharu Beskidzkich Groni. 
Zorganizowano cykl 5 imprez, które 
odbyły się na stokach narciarskich 
w Brennej i Ustroniu. Zawodnicy ry-
walizowali nie tylko o zwycięstwo 
w poszczególnych zawodach, ale 
także o tytuł „najlepszego alpejczy-
ka”, czyli triumf w klasyfikacji ge-
neralnej całego cyklu PBG. Toczył 
się zacięty pojedynek o wygraną, 
rywalizujący dawali z siebie wszyst-
ko, próbując osiągać jak najlepsze 
czasy, bić własne rekordy, a także 
pokonywać własne słabości. Jak 
to w każdej konfrontacji bywa, tak 
i tutaj byli zwycięzcy i przegrani, 
jednak bez dwóch zdań można po-
wiedzieć, że każdy z uczestników 
był cichym zwycięzcą, biorąc udział  

w zawodach. Z wynikami poszcze-
gólnych zawodów oraz klasyfika-

cji generalnej można się zapoznać 
na stronie www.uks.brenna.pl 
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Rozrywka

Krzyżówka 

Hasło:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

W całości poprawnie wypełnioną krzyżówkę wraz z rozwiązaniem hasła należy dostarczyć do biura 
Informacji Turystycznej (ul. Wyzwolenia 69). Pierwsze trzy osoby otrzymają gadżety Gminy Brenna.
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Poziomo:
5. Potok będący początkiem rzeki Brennicy
7. Na jego szczycie znajduje się ołtarz europejski
8. Wzgórze z ośrodkiem rekolekcyjnym w Brennej
10. ... mały - najrzadszy gatunek ssaka, żyjący na terenie gminy
12. Najdłuższa jaskinia w Polskich Karpatach
15. Zakład przemysłowy, w Brennej działała do 1690 roku
16. Przysiółek z kapliczką Matki Boskiej Fatimskiej
17. Gwarowo serwatka z owczego mleka
19. Sala konferencyjna w budynku amfiteatru
22. LKS...Brenna - klub sportowy z Brennej
23. ...godulski - surowiec wydobywany w Brennej
25. Bardzo długi, dęty instrument ludowy
28. ....Szlak Konny, rozpoczyna się w Brennej a kończy w Bieszczadach
34. ... Artystyczna-miejsce licznych koncertów
35. Wędrowny lud przybyły do Brennej na przełomie XVI i XVIIw
38. Spacer z kijkami
39. Klub sportowy z Górek
40. Wzgórze w północnej części gminy Brenna

Pionowo:
1. Najwyższy szczyt na terenie Gminy Brenna
2. Gatunek małego konia o krępej budowie
3. Choinka świąteczna w gwarze breńskiej
4. .... pojednania - znajduje się na stoku góry Łazek
6. Miasto partnerskie Brennej
9. Część tradycyjnej sukni breńskiej
11. Przełęcz między Brenną a Szczyrkiem
13. Niemieckie słowo, od którego prawdopodobnie wzięła się nazwa Brenna
14. Napisała „Kłopoty Kacperka Góreckiego Skrzata” 
18. Najdłuższa boczna dolina w gminie Brenna 
20. Największy kamieniołom w Brennej
21. Święto plonów
24. Główna rzeka Brennej
26. Właściciel Dworku Myśliwskiego w Głębcu
27. Zakon, który osiedlił się w Sojce
29. ...purpurowa-roślina, symbol Brennej
30. Nazwa Towarzystwa Miłośników Brennej i Górek
31. Placki z ciasta chlebowego
32. Gwarowo, miara objętości; 1/8l wódki 
33. Popularny szczyt graniczny z Ustroniem
36. Maskotka gminy Brenna
37. Pierwszy Wójt Brennej
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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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W krótce w Gminie Brenna
W krótce w Gminie Brenna



Czesław Zaśpiewał!


