
cena 1 zł

www.brenna.org.pl
ISSN 1895-670X

Zawody downhillowe 
w Brennej 

już 22 czerwca

nr 6(8)/2008  czerwiec

cena 1 zł

www.brenna.org.pl
ISSN 1895-670X



W numerze:

Rozmowa ze Skarbnikiem Gminy Brenna Joanna Macurą ................................................................................. 3

Informacje ....................................................................................................................................................................................  4

Wydarzenia ................................................................................................................................................................................ 10

Kulturam i Oświata ................................................................................................................................................................ 14

Historia ....................................................................................................................................................................................... 19

GOPS/Profilaktyka ................................................................................................................................................................ 20

Ogłoszenia ................................................................................................................................................................................. 21

Sport ............................................................................................................................................................................................. 24 

Wkrótce w Gminie Brenna ............................................................................................................................................ 26

Ważne i przydatne numery telefonów ............................................................................................................................ 27

Drodzy Czytelnicy „Wieści”!

Nasza Gmina kwitnie a wraz  z nią kalendarz imprez. W czerwcowym wy-

daniu Wieści znad Brennicy serdecznie zapraszam do przeczytania wywiadu 

z Panią Skarbnik Gminy Brenna Joanną Macurą. Zachęcam też do przeczy-

tania artykułów odnoszących się do pozyskiwania środków zewnętrznych 

w tym na budowę dróg w Gminie Brenna. Z ważnych wydarzeń mamy za sobą 

hucznie obchodzoną Majówkę na Bis, Dzień Dziecka i Smażenie Wajeśnicy 

z Kołem Gospodyń Wiejskich i telewizją Silesia. 

Serdecznie zapraszam Państwa do przeczytania „Wieści” życząc miłej lektury. 

Paweł Seligman

- redaktor naczelny
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Finanse w ogóle, a tym bardziej finanse pu-
bliczne zawsze budzą wiele kontrowersji i są te-
matem dyskusji. Każdy Polak jest „fachowcem” 
w tej dziedzinie. Sprawowanie funkcji skarbnika 
jest więc zajęciem niezwykle trudnym i odpowie-
dzialnym. 

W gminie Brenna to stanowisko piastuje Pani 
Joanna Macura – lat 37, mężatka, matka dwój-
ki dzieci, absolwentka: administracji na Wydzia-
le Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach, uzupełniających studiów na kie-
runku prawa Uniwersytetu Śląskiego w Kato-
wicach oraz podyplomowych studiów z zakresu 
rachunkowości organizowanych przez Instytut 
Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk 
w Warszawie, wieloletni pracownik Urzędu Skar-
bowego w Cieszynie. 

Pani Skarbnik, pochodzi Pani z Goleszo-
wa, to właściwie stela czy nie stela?

Trudne pytanie, zależy co ktoś rozumie się 
przez określenie „stela”. Mieszkam w Goleszowie,  
ale coraz częściej mówiąc o Gminie Brenna mó-
wię „u nas w Brennej”. Poza tym zarówno Gmina 
Goleszów jak i Gmina Brenna leżą w Księstwie 
Cieszyńskim, więc wszyscy jesteśmy i czujemy 
się ludźmi stela. 

Pani Skarbnik, wiemy że ciągle podwyższa 
Pani swoje kwalifikacje. 

Tak, pełnienie funkcji Skarbnika wymaga 
ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji, uczest-
niczenia w różnego rodzaju szkoleniach i kur-
sach. W ostatnim czasie szczególnie istotne jest 
zdobywanie wiedzy na temat rozliczania środków 
pochodzących z Unii Europejskiej.

Czy zdobyta wiedza przydaje się w pracy?
Oczywiście, staramy się zdobytą wiedzę wy-

Rozmowa ze Skarbnikiem Gminy Brenna Joanną Macurą
korzystywać w naszej pracy. W ostatnim roku 
wprowadziliśmy wiele zmian mających na celu 
dostosowanie funkcjonujących w Urzędzie re-
gulaminów, instrukcji i procedur do obowiązu-
jących przepisów prawa oraz wymogów stawia-
nych przez instytucje zarządzające środkami 
z Unii Europejskiej.

Nie wszyscy mieszkańcy docierają do do-
kumentu zwanego budżetem, nie dla wszyst-
kich zapiski księgowe są zrozumiałe, proszę 
w prostych słowach powiedzieć z czego wła-
ściwie utrzymuje się Gmina? 

Budżet Gminy jest jednym z najistotniejszych 
dokumentów niezbędnych dla prawidłowego 
funkcjonowania Gminy. W budżecie można zna-
leźć informacje na temat prognozowanych do-
chodów gminy, planowanych wydatków oraz 
przewidzianych do realizacji inwestycji gmin-
nych. Budżet Gminy jest podawany do publicznej 
wiadomości na stronie internetowej Biuletynu 
Informacji Publicznej Gminy Brenna i tam mogą 
Państwo się z nim zapoznać. Głównymi dochoda-
mi budżetu Gminy są wpływy z tytułu udziałów 
w podatkach dochodowych od osób fizycznych 
oraz od osób prawnych przekazywane przez 
urzędy skarbowe, a także podatki stanowiące 
bezpośrednio dochody Gmin takie jak: podatek 
od nieruchomości, podatek rolny, leśny, od środ-
ków transportu, podatek od spadków i darowizn, 
od czynności cywilno-prawnych, a także opłaty 
skarbowe i lokalne. Otrzymujemy również z bu-
dżetu Państwa subwencje i dotacje, które prze-
kazywane są Gminie na ściśle określone cele. 
Ponadto Gmina gospodaruje mieniem komunal-
nym i z tego tytułu posiada pewne sumy docho-
dów pochodzące z najmu lub dzierżawy. Stara-
my się pozyskiwać również środki zewnętrzne 
pochodzące np. z budżetu województwa, budżetu 
państwa, Państwowego Funduszu Osób Niepeł-
nosprawnych oraz ze środków Unii Europejskiej. 
Jednakże pozyskanie i późniejsze rozliczenie ta-
kich środków jest bardzo trudne. Problemem jest 
również ciągłe opóźnianie terminów konkursów, 
w których Gmina może składać wnioski.

Jak wygląda płynność finansowa naszej 
Gminy?

W chwili obecnej zobowiązania Urzędu Gminy 
regulowane są na bieżąco i terminowo. Posiadamy 
wolne środki pieniężne, które lokujemy na lokatach 
krótkoterminowych i z tego tytułu uzyskujemy dodat-
kowe oprocentowanie stanowiące dochody gminy. 

Informacje
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Dwa lata temu Gmina Brenna była jedną 
z najbardziej zadłużonych gmin w Polsce. Czy   
sytuacja taka nadal się utrzymuje?

O wysokości zadłużenia Gminy stanowią dwa 
wskaźniki określone w ustawie o finansach pu-
blicznych. Pierwszym z nich jest wskaźnik za-
dłużenia, którego dopuszczalna wysokość wyno-
si 60%. W Gminie Brenna na koniec 2007 roku 
wskaźnik ten wyniósł 35,83%. Drugim ze wskaź-
ników jest wskaźnik spłaty zadłużenia. Jego 
ustawowy limit wynosi 15%. W ubiegłym roku 
uzyskaliśmy wskaźnik ten na poziomie 6,72%. 
W związku z tym zdolność kredytowa Gminy jest 
obecnie całkiem dobra.

Czy tegoroczny budżet wiele różni się od 
poprzedniego, na co w tym roku przeznaczo-
no więcej środków, a na co mniej?

W budżecie 2008 roku zarówno wysokość 
dochodów jak i wydatków gminy założono na 
poziomie wyższym niż w latach poprzednich. 
Myślę, że dla mieszkańców naszej Gminy naj-
istotniejszym jest znaczny wzrost wydatków in-
westycyjnych. W 2008 roku wydatki te stano-
wią około 33% ogólnej sumy wydatków. Dla 
porównania w 2006 roku wydatki inwestycyjne 
stanowiły 16,11% wydatków ogółem, a w 2007 
roku 17,10%. W budżecie bieżącego roku zapla-
nowano między innymi wydatki na: wykonanie 
sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w kwocie oko-
ło 4.500.000,00zł, modernizację dróg powiatowych 
i gminnych w kwocie około: 1.800.000,00zł, inwe-
stycje związane z turystyką i kulturą w kwocie 
około: 330.000,00zł, inwestycje związane z mie-
niem komunalnym oraz nabyciem nowego mie-
nia w kwocie: 160.000,00zł, inwestycje związane 
z infrastrukturą oświaty w kwocie: 90.000,00zł, 
ośrodkami zdrowia w kwocie: 21.000,00zł, zakup 
zlewni nieczystości: 50.000,00zł oraz wykonanie 
nowych punktów oświetlenia na terenie Gminy 
w kwocie: 140.000,00zł. Zadania inwestycyjne są 
realizowane na bieżąco. Zwiększyły się również 
wydatki na ochronę przeciwpożarową, w tym 
środki przekazywane do Ochotniczych Straż Po-
żarnych. W roku 2008 zaplanowano na ten cel 
kwotę 110.000,00zł z czego 30.000,00zł przezna-
czono na wykonanie karosażu samochodu pożar-
niczego OSP w Górkach Wielkich. Dla porówna-
nia w 2007 roku na ten cel przeznaczono kwotę: 
62.400,00zł. Wzrosła również wysokość środków 
przeznaczonych w formie dotacji celowych dla 
organizacji pozarządowych na działania w zakre-
sie przeciwdziałania alkoholizmowi wśród dzieci 
i młodzieży, promowanie wspólnego regionalne-

go dziedzictwa kulturowego i jego upowszech-
nianie, rozwój fizyczny dzieci i młodzieży oraz 
promocję kultury fizycznej. W 2008 roku środki 
na ten cel wyniosły 105.000,00zł. W roku 2007 na 
ten cel przekazano kwotę: 82.500,00zł.

Czy zgodzi się Pani z opinią, że Władze 
za mało inwestują w Gminę, że właściwie nie  
mają pomysłu na jej rozwój?

Jak wspomniałam wcześniej, budżet Gminy 
na 2008 rok zakłada znaczny wzrost wydatków 
inwestycyjnych w stosunku do lat poprzednich, 
zatem inwestycje na terenie Gminy mają znacz-
nie większy zasięg. Co do pomysłu na rozwój 
Gminy – Rada Gminy na sesji w dniu 17 kwietnia 
2008 roku po przeprowadzonych wcześniejszych 
konsultacjach społecznych uchwaliła strategię 
rozwoju Gminy Brenna na lata 2008-2015, w któ-
rej zawarto szereg pomysłów dotyczących roz-
woju Gminy.

 Serdecznie dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała:
Katarzyna Macura

ŚRODKI ZEWNĘTRZNE – CO 
ROBIMY W TYM KIERUN-

KU…?  – część II
Pozyskiwanie środków zewnętrznych wspie-

rających rozwój różnych dziedzin życia społecz-
no-gospodarczego Gminy jest zarówno szansą, 
jak i wyzwaniem dla samorządu. Dlatego też 
Gmina stara się wykorzystywać szanse ofero-
wane przez różne programy, jak i podejmować 
wyzwania wynikające chociażby ze złożoności 
procesów i procedur aplikacyjnych. Programy 
umożliwiające składanie różnych wniosków o do-
finansowanie wymagają przejścia przez procedu-
rę konkursową, a zatem rywalizowania z różny-
mi podmiotami, często z ośrodkami miejskimi, 
które z racji swej wielkości są w stanie wykazać 
się lepszymi rezultatami. 

W ostatnich dniach Urząd Gminy złożył wniosek 
o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego realizacji inwestycji pn. „Budowa 
sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Publicznych 
w Górkach Wielkich” w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Śląskiego (dzia-
łanie 8.2 Infrastruktura placówek oświaty). Projekt 
obejmuje budowę sali wraz z zapleczem sanitarno-
-szatniowym oraz dwóch pomieszczeń dydaktycz-
nych – sali komputerowej i klubu modelarskiego. 
W przypadku uzyskania dofinansowania na ww. in-
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westycję w gminie będzie mógł powstać największy 
przyszkolny obiekt sportowy. 

Ponadto, jak informowaliśmy w poprzednim 
numerze „Wieści znad Brennicy”, Gmina Brenna 
zgłosiła w ramach Programu Rozwoju Subregio-
nu Południowego współfinansowanego z Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego czte-
ry projekty inwestycyjne, a mianowicie: 
� „Termomodernizacja budynku gimnazjum 

w Brennej przy ul. Góreckiej 224” – działanie 5.3 RPO 
WŚL „Czyste powietrze i odnawialne źródła energii”;
� „Stworzenie publicznych punktów dostę-

pu do Internetu” – działanie 2.1 RPO WŚL „Infra-
struktura społeczeństwa informacyjnego”;
� „Rozwój infrastruktury turystycznej Gmi-

ny Brenna” – projekt kluczowy, działanie 3.2.2 
RPO WŚL „Infrastruktura okołoturystyczna”;
� „Przystosowanie systemu informatycz-

nego administracji samorządowej do komplek-
sowego świadczenia usług drogą elektroniczną 
w gminach: Brenna, Chybie, Dębowiec, Goleszów, 
Istebna, Strumień, Wisła”  - działanie 2.2 RPO 
WŚL „Rozwój elektronicznych usług publicznych” 
– Gmina Brenna jest partnerem projektu.

Projekty te pozytywnie przeszły ocenę formal-
ną i zostały dopuszczone do wstępnej oceny mery-
toryczno – technicznej. W dniu 20 maja br. Zarząd 
Województwa podjął uchwałę o dofinansowaniu 
ww. projektów. Uchwała ta oznacza jednakże wa-
runkową deklarację ich dofinansowania. Ostatecz-
na decyzja o uzyskaniu dofinansowania zostanie 
podjęta po złożeniu wniosków wraz z pełną doku-
mentacją projektową i dokonaniu oceny meryto-
rycznej. W chwili obecnej czekamy na informację 
z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskie-
go o terminie składania tejże dokumentacji. Po-
nadto z uzyskanych z Urzędu Marszałkowskiego 
wstępnych informacji wynika, iż ewentualne umo-
wy o dofinansowanie ww. projektów będą podpisy-
wane najwcześniej w IV kwartale 2008 r. 

Urząd Gminy dąży nie tylko do uzyskania środ-
ków na infrastrukturę, ale również na projekty tzw. 
„miękkie” mające na celu rozwój kapitału ludzkiego. 
W związku z powyższym w bieżącym roku zostały 
złożone już trzy wnioski o dofinansowanie reali-
zacji projektów z Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego w ramach Programu Operacyjnego Ka-
pitał Ludzki. Jako pierwszy został złożony projekt 
pn. „Daj sobie szansę” dotyczący przeprowadzenia 
kampanii promującej edukację, który będzie re-
alizowany przy współpracy z Gimnazjum w Bren-
nej. Projekt został oceniony pozytywnie i obecnie 
czekamy na podpisanie umowy o dofinansowanie. 
Zatem szczegółowe informacje dotyczące projek-
tu pn. „Daj sobie szansę” zostaną przedstawione 
na łamach „Wieści znad Brennicy” po podpisaniu 
tej umowy. W miesiącu marcu zostały złożone 
kolejne dwa projekty: „Możesz więcej” oraz „Witaj 
w Klubie”. Projekt „Możesz więcej” będzie realizo-
wany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-
nej i ma na celu aktywizację zawodową dziesięciu 
bezrobotnych kobiet, korzystających jednocześnie 
ze świadczeń pomocy społecznej i zamieszkałych 
na terenie Gminy Brenna. Natomiast projekt pn. 
„Witaj w Klubie” będzie skierowany do młodzieży 
w wieku 15–25 lat zamieszkałej na terenie gminy 
Brenna. W ramach projektu zaplanowano wspar-
cie w postaci zajęć z zakresu reintegracji zawodo-
wej, społecznej i pomocy psychologicznej, które 
będą wdrażane w ramach powstającego w gminie 
Brenna klubu młodzieżowego, będącego formą 
pozaszkolnej integracji tej grupy. W chwili obecnej 
trwa ocena merytoryczna powyższych projektów 
i decyzja o ewentualnym dofinansowaniu zapadnie 
w najbliższym czasie. 

Dodatkowo prezentujemy wykaz wniosków 
o dofinansowanie realizacji projektów ze środ-
ków krajowych złożonych w terminie od stycz-
nia 2008r. do maja 2008r. przez  Urząd Gminy 
w Brennej oraz podległe mu jednostki. 

L.p.

Tytuł wniosku;
Wnioskodaw-

ca-
Realizator

Wartość 
projektu

(w zł)

Wnio-
skowana 

kwota 
dotacji
(w zł)

Przy-
znana 
kwota 
dotacji
(w zł)

Instytucja 
przyjmują-
ca wnioski/
organizują-
ca konkurs

Nazwa progra-
mu

Ob-
szar 

wspar-
cia

Mie-
siąc 
zło-

żenia

Mie-
siąc 
roz-
pa-

trze-
nia

uwagi

1. 

„Drugi Regio-
nalny Przegląd 
Zespołów Kół 

Gospodyń Wiej-
skich” - OPKiS

42.900,00 15.100,00 -

Urząd Mar-
szałkowski 
Wojewódz-

twa Śląskiego  

Zadanie publicz-
ne Województwa 
Śląskiego w dzie-

dzinie kultury

Kultu-
ra 

sty-
czeń

luty -------

2. 

„Letnie spotka-
nia z muzy-
ką poważną 
– czwartki 
artystyczne 
w Brennej” 
– OPKiS

54.550,00 17.000,00 -

Urząd Mar-
szałkowski 
Wojewódz-

twa Śląskiego  

Zadanie publicz-
ne Województwa 
Śląskiego w dzie-

dzinie kultury

Kultu-
ra 

sty-
czeń

luty -------
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3. 

„Wojewódz-
kie spotkania 

z gitarą i poezją 
– Pióro Bren-
nej” – OPKiS

34.850,00 12.750,00 -

Urząd Mar-
szałkowski 
Wojewódz-

twa Śląskiego  

Zadanie publicz-
ne Województwa 
Śląskiego w dzie-

dzinie kultury

Kultu-
ra 

sty-
czeń

luty -------

4. 

„Drugi Prze-
gląd Zespołów 
Regionalnych 
Kół Gospodyń 

Wiejskich” 
- OPKiS

42.900,00 25.000,00 -

Ministerstwo 
Kultury 

i Dziedzic-
twa Narodo-

wego

Program Mi-
nistra Kultury 
i Dziedzictwa 
Narodowego 

„Rozwój inicjatyw 
lokalnych”

Kultu-
ra

sty-
czeń

maj

Wniosek 
przeszedł 

ocenę, 
ale nie 
uzyskał 
dofinan-
sowania

5. 

„Zofia Kossak-
-Szatkowska 

– artystka, dzia-
łaczka, sąsiad-
ka” - OPKiS

18.744,00 16.694,00 -

Ministerstwo 
Kultury 

i Dziedzic-
twa Narodo-

wego

Program Mi-
nistra Kultury 
i Dziedzictwa 
Narodowego 

„Rozwój inicjatyw 
lokalnych”

Kultu-
ra

sty-
czeń

maj

Wniosek 
przeszedł 

ocenę, 
ale nie 
uzyskał 
dofinan-
sowania

6. „Na Beskidzkim 
Szlaku” - OPKiS

31.200,00 25.000,00 -

Ministerstwo 
Kultury 

i Dziedzic-
twa Narodo-

wego

Program Mi-
nistra Kultury 
i Dziedzictwa 
Narodowego 

„Rozwój inicjatyw 
lokalnych”

Kultu-
ra

sty-
czeń

maj

Wniosek 
przeszedł 

ocenę, 
ale nie 
uzyskał 
dofinan-
sowania

7. 

„Drugi Regio-
nalny Przegląd 
Zespołów Kół 

Gospodyń Wiej-
skich” - OPKiS

42.900,00 15.100,00 10.000,00

Urząd Mar-
szałkowski 
Wojewódz-

twa Śląskiego  

Zadanie publicz-
ne Województwa 
Śląskiego w dzie-

dzinie kultury

Kultu-
ra 

luty
kwie-
cień

-----

8. 

„Letnie spotka-
nia z muzy-
ką poważną 
– Czwartki 
Artystyczne 
w Brennej” 

- OPKiS

47.800,00 17.000,00 -

Urząd Mar-
szałkowski 
Wojewódz-

twa Śląskiego  

Zadanie publicz-
ne Województwa 
Śląskiego w dzie-

dzinie kultury

Kultu-
ra 

luty
kwie-
cień

Wniosek 
przeszedł 

ocenę, 
ale nie 
uzyskał 
dofinan-
sowania

9. 

„Kawiarenki 
artystyczne 
w Brennej 
– wieczorki 

regionalne z po-
ezją i muzyką” 

- OPKiS

29.200,00 8.000,00 -

Urząd Mar-
szałkowski 
Wojewódz-

twa Śląskiego  

Zadanie publicz-
ne Województwa 
Śląskiego w dzie-

dzinie kultury

Kultu-
ra 

luty
kwie-
cień

Wniosek 
przeszedł 

ocenę, 
ale nie 
uzyskał 
dofinan-
sowania

10. „Główczyce 
2008” - GOPS

72.722,00 35.000,00 -

Regionalny 
Ośrodek 
Polityki 

Społecznej 
w Katowi-

cach

Zadanie publicz-
ne Województwa 
Śląskiego w dzie-
dzinie profilakty-
ki i rozwiązywa-
nia problemów 

uzależnień 
w 2008r. – prze-

ciwdziałanie 
problemom 

alkoholowym

Pomoc 
spo-

łeczna

ma-
rzec

czer-
wiec

Wniosek 
przeszedł 

ocenę, 
ale nie 
uzyskał 
dofinan-
sowania

11. 
„Bus dla niepeł-
nosprawnych” 
– Urząd Gminy

120.000,00 100.000,00
PFRON od-
dział śląski

„UCZEŃ NA 
WSI” – pomoc 

w zdobyciu 
wykształcenia 
przez osoby 

niepełnosprawne 
zamieszkujące 
gminy wiejskie 

oraz gminy miej-
sko – wiejskie 
OBSZAR B

Trans-
port 

kwie-
cień

Rok 
2008

-----

Informacje
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12. 
„XIX Dożynki 
Ekumeniczne” 

- OPKiS
56.850,00 14.500,00

Urząd Mar-
szałkowski 
Wojewódz-

twa Śląskiego  

Zadanie publicz-
ne Województwa 
Śląskiego w dzie-

dzinie kultury

Kultu-
ra 

maj
Rok 
2008

-----

13. 

„XLI Wojewódz-
ki Przegląd 
Wiejskich 
Zespołów 

Artystycznych 
– Brenna 2008” 

- OPKiS

27.275,00 8.625,00

Urząd Mar-
szałkowski 
Wojewódz-

twa Śląskiego  

Zadanie publicz-
ne Województwa 
Śląskiego w dzie-

dzinie kultury

Kultu-
ra 

maj
Rok 
2008

-----

    M&M

PRZYZNANO ŚRODKI NA 
MODERNIZACJĘ DRÓG

W GMINIE BRENNA

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 
924/162/III/2008 z dnia 13 maja 2008 roku przyznał 
Gminie Brenna kwotę 187.500,00 zł na dofinanso-
wanie modernizacji dróg dojazdowych do gruntów 
rolnych, a mianowicie 450 m ulicy Spółdzielczej 
w Górkach Wielkich i 600 m ulicy Grabowej 
w Brennej. Natomiast projekt modernizacji 300 m 
ulicy Zalesie w Górkach Wielkich został umiesz-
czony na liście rezerwowej. Przyznane środki po-
chodzą z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. 

WOJEWÓDZKI OŚRODEK 
RUCHU DROGOWEGO W 
BIELSKU BIAŁEJ SFINAN-
SOWAŁ ZAKUP FANTO-
MÓW I ORGANIZACJĘ 

TURNIEJU BRD
Gmina Brenna otrzymała środki z Wojewódz-

kiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku Białej 
przeznaczone na zakup fantomów oraz zorganizowa-
nie turnieju bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zaku-
pione fantomy zostały przekazane do Zespołu Szkół 
Publicznych w Górkach Wielkich oraz Gimnazjum 
im. Jana III Sobieskiego w Brennej. Będą one słu-
żyły uczniom gimnazjów do nauki udzielania pierw-
szej pomocy oraz przyswojenia technik ratujących 
życie. Ponadto w dniu 30 maja zorganizowano turniej 
bezpieczeństwa ruchu drogowego dla uczniów szkół 
podstawowych z terenu Brennej. W ramach tej im-
prezy uczniowie klas 4 szkół podstawowych  mieli 
możliwość zdania egzaminu na kartę rowerową. 

WYCINKA DRZEW
Ochrona drzew jest regulowana przez sze-

reg aktów prawnych, w tym przede wszystkim 
przez Ustawę z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody. Ustawa ta reguluje m.in. kiedy nale-
ży się zwrócić do Wójta Gminy o wydanie ze-
zwolenia na usunięcie drzew. Respektowanie 
tych przepisów jest szczególnie ważne przede 
wszystkim z uwagi na fakt, iż usunięcie drzew 
bez wymaganego zezwolenia grozi wysokimi 
karami. Wójt nie wydaje zezwolenia na wycin-
kę drzew tylko w niektórych przypadkach np. 
w lasach; owocowych, z wyłączeniem rosnących 
na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru 
zabytków oraz w granicach parku narodowego 
lub rezerwatu przyrody - na obszarach nieob-
jętych ochroną krajobrazową; na plantacjach 
drzew i krzewów, czy też drzew, których wiek 
nie przekracza 5 lat; 

Zgodnie z art. 88. 1. w/w ustawy Wójt wymie-
rza administracyjną karę pieniężną za: 

1) zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub 
krzewów spowodowane niewłaściwym wykony-
waniem robót ziemnych lub wykorzystaniem 
sprzętu mechanicznego albo urządzeń technicz-
nych oraz zastosowaniem środków chemicz-
nych w sposób szkodliwy dla roślinności; 

2) usuwanie drzew lub krzewów bez wyma-
ganego zezwolenia; 

3) zniszczenie spowodowane niewłaściwą 
pielęgnacją terenów zieleni, zadrzewień, drzew 
lub krzewów. 

Przypomnijmy również, iż kary są bardzo 
wysokie np. usunięcie bez zezwolenia dębu 
o obw. 100cm (mierzonego na wys. 130 cm) 
to kara: 55.294,47 zł!!!

Należy także zaznaczyć, iż obecnie nie pobie-
ra się opłat za usunięcie drzew:  

1) na których usunięcie nie jest wymagane 
zezwolenie; 

Informacje
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2) na których usunięcie osoba fizyczna uzy-
skała zezwolenie na cele niezwiązane z prowa-
dzeniem działalności gospodarczej; 

3) jeżeli usunięcie jest związane z odnową 
i pielęgnacją drzew rosnących na terenie nieru-
chomości wpisanej do rejestru zabytków; 

4) które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub 
mienia w istniejących obiektach budowlanych; 

5) które zagrażają bezpieczeństwu ruchu 
drogowego oraz kolejowego albo bezpieczeń-
stwu żeglugi; 

6) w związku z przebudową dróg publicznych 
i linii kolejowych; 

7) które posadzono lub wyrosły na nierucho-
mości po zakwalifikowaniu jej w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego na 
cele budowlane; 

8) z terenów zieleni komunalnej, z parków 
gminnych, z ogrodów działkowych i z zadrze-
wień, w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi 
drzew i krzewów; 

9) które obumarły lub nie rokują szansy na 
przeżycie, z przyczyn niezależnych od posiada-
cza nieruchomości; 

10) topoli o obwodzie pnia powyżej 100 cm, 
mierzonego na wysokości 130 cm, nienależą-
cych do gatunków rodzimych, jeżeli zostaną za-
stąpione w najbliższym sezonie wegetacyjnym 
drzewami innych gatunków; 

11) jeżeli usunięcie wynika z potrzeb ochrony 
roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną ga-
tunkową lub ochrony siedlisk przyrodniczych; 

12) z grobli stawów rybnych; 
13) jeżeli usunięcie było związane z regulacją 

i utrzymaniem koryt cieków naturalnych, wy-
konywaniem i utrzymaniem urządzeń wodnych 
służących kształtowaniu zasobów wodnych oraz 
ochronie przeciwpowodziowej w zakresie nie-
zbędnym do wykonania i utrzymania tych urzą-
dzeń. 

(Przepisy ust. 1 pkt 1-9 i 11-13 stosuje się 
odpowiednio do usuwania krzewów) 

Jak wynika z powyższego, nie pobiera się 
opłat za usunięcie drzew,  na których usu-
nięcie osoba fizyczna uzyskała zezwolenie na 
cele niezwiązane z prowadzeniem działalno-
ści gospodarczej, dlatego ewentualne omija-
nie obowiązujących przepisów byłoby wyso-
ce niezrozumiałe przede wszystkim z uwagi 
na konsekwencje takiego działania.

    Małgorzata Olszar

SZANSA NA BUDOWĘ 
CHODNIKA 

W dniu 18 kwietnia br. odbyło się spotkanie 
z właścicielami działek przyległych do drogi po-
wiatowej Brenna Kotarz – Brenna Bukowa. Brali 
w nim udział radni: Pan Seweryn Greń i Pan 
Aleksander Kaczor. Tematem spotkania było 
przedstawienie mieszkańcom problematyki zwią-
zanej z budową chodnika przy drodze powiato-
wej w celu poprawienia bezpieczeństwa. Było to 
pierwsze spotkanie w tej sprawie z mieszkańca-
mi. Miało ono dać odpowiedź na pytanie w któ-
rym kierunku mamy dalej prowadzić rozmowy. 
Przeprowadzono również rozmowy z Nadleśni-
czym Lasów Państwowych w Ustroniu i wstępnie 
uzgodniono przebieg poszerzenia pasa drogo-
wego w miejscach biegnących po terenie Lasów 
Państwowych.      

BRENNA W LOKALNEJ 
GRUPIE DZIAŁANIA 

W dniach 28 kwietnia oraz 5, 12 i 19 maja br. 
odbyły się warsztaty w ramach Lokalnej  Grupy 
Działania. Warsztaty miały na celu zbudowanie 
Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach partner-
stwa 8 gmin z terenu Powiatu Cieszyńskiego. 
W dniu 29 maja odbyło się spotkanie wójtów 
i burmistrzów gmin biorących udział w tworze-
niu LGD. Na tym spotkaniu omówiono kwestie 
związane z założeniem Stowarzyszenia. Zebranie 
Założycielskie Stowarzyszenia LGD odbyło się 
3 czerwca br. w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Zebrzydowicach.

OBCHODY DNI OCHRONY 
PRZECIWPOŻAROWEJ

Na początku maja Ochotnicza straż Pożarna 
z Górek Wielkich zorganizowała Dni Ochro-
ny Przeciwpożarowej. W obchodach tych brała 
udział delegacja z miasta Beiersdorf z Panem 
Burmistrzem Andreasem Galsterem. Gościem 
imprezy była również Wójt Gminy Brenna Iwo-
na Szarek. Punkt kulminacyjny obchodów stano-
wiło poświęcenie wozów strażackich. W pamięci 
mieszkańców pozostał zaś zapewne przemarsz 
strażaków wraz z orkiestrą ulicami Górek Wiel-
kich.      

Informacje
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MARSZAŁEK W SKOCZOWIE 
W dniu 19 maja br. w Skoczowie Pani Wójt 

Gminy Brenna Iwona Szarek wzięła udział w spo-
tkaniu z Marszałkiem Województwa Śląskiego 
Panem Bogusławem Śmigielskim oraz Wicewo-
jewodą Śląskim. Poruszono głównie problema-
tykę opóźniających się procedur konkursowych 
w ramach środków unijnych na lata 2007-2013 i 
zmieniających się zasad w tym zakresie oraz prze-
dłużających się decyzji o komunalizację majątku.

Z inicjatywy Przewodniczącego Rady Gminy 
Brenna Pana Krzysztofa Holeksy odbyła się ko-

lejna akcja porządkowania 
w ramach czynu społecznego. 
To już trzecia tego typu ini-
cjatywa ze strony samorządu 
Gminy Brenna. Tym razem 
porządkowano i wykoszono 
tereny dawnego Sanatorium 
w Górkach-Sojce. Piękne za-
bytkowe budynki wraz z par-
kiem, stara fontanną zarosły 
trawą i krzakami. Wszyscy 
stanęli na wysokości zadania. 
Aż ok. 70 osób wzięło do rąk 
kosiarki, sekatory, grabie. 
Wśród tych osób byli m.in. 
radni, członkowie Ludowego 
Klubu Sportowego „Spójnia” 

„SYPNĄ” KLIŃCEM
W dniu 28 maja br. dokonano objazdu dróg 

w związku ze złożonymi wnioskami mieszkań-
ców o przydział klińca i płyt. W przeglądzie brali 
udział Pani Wójt Iwona Szarek, Pan Przewodni-
czący Rady Gminy Krzysztof Holeksa, Radni Pan 
Adam Bojda, Pan Krystian Żyłka oraz pracownik 
Urzędu Gminy Pan Waldemar Ornowski. Decy-
zje, na które drogi przyznano kliniec będą znane 
już niedługo. 

DAWNE SANATORIUM W GÓRKACH NABIERA BLASKU!
Górki Wielkie (trampkarze i juniorzy), człon-
kowie Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Wsi 

Górki Wielkie i Górki Małe, 
członkowie Towarzystwa im. 
Zofii Kossak. Obecna była 
także Pani Wójt Gminy Iwo-
na Szarek, Sekretarz Gminy 
Pan Krzysztof Majeran Dy-
rektor OPKiS Pani Kata-
rzyna Macura i oczywiście 
mieszkańcy Gminy Brenna. 
Przewodniczący Rady Gmi-
ny Pan Krzysztof Holeksa 
składa serdeczne podzięko-
wania wszystkim osobom, 
które wzięły udział w upo-
rządkowaniu terenu wokół 
Sanatorium.

Informacje
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Tradycyjne smażenie wajeśnicy odbyło się 
w niedzielę, 11.05.2008 r., tym razem w amfi-
teatrze w Brennej Centrum zamiast na Płach-

SMAŻENIE WAJEŚNICY
cioku. Gospodynie z Koła Gospodyń Wiejskich 
z Brennej usmażyły wajeśnicę na boczku z 300 
jaj na dużej żeliwnej patelni. Gościnnie zawita-
ła do nas także Telewizja Silesia. W tym czasie 
w amfiteatrze grała kapela BRYNIOKI, a na-
stępnie zespół KONTRAST. Smażenie Wajeśni-
cy jest tradycją zielonoświątkową od wielu lat 
wpisaną w tradycję Brennej. 
    Malwina Ligocka

Wydarzenia
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Uwaga wypadek! – na ul. Malinowej, tuż obok 
amfiteatru w sobotę 10 maja zderzyły się dwa 
samochody. Na miejscu jako pierwsi pojawili 
się ratownicy Górskiego Ochotniczego Pogoto-
wia Ratunkowego. Ich polem działania są góry, 
a z nich jak wiadomo, najlepiej widać. 

Zaraz po nich, na wezwanie przyjechała Zawo-
dowa Straż Pożarna ze Skoczowa oraz Ochotnicy 
z Brennej. Ich działanie rozpoczęło się od wyciągnię-
cia zakleszczonego w samochodzie kierowcy oraz 
pomocy drugiemu poszkodowanemu, który wypadł 
z auta. Użyto do tego specjalistycznego sprzętu ra-

towniczego. Poszkodowanych przeniesiono do ka-
retki pogotowia, która równie szybko znalazła się na 
miejscu. Cały teren zabezpieczali policjanci z sekcji 
ruchu drogowego w Cieszynie. Tak właśnie prze-
biegał pokaz zintegrowanej akcji ratunkowej. Ca-
łość zdarzenia komentowali Pan Andrzej Ochodek 
– redaktor Radia Katowice, oraz góral Janek Staś. 
Fachowych porad udzielał natomiast lekarz – ratow-
nik medyczny Pan Edward Chrapek oraz ratownicy 
GOPR. Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu Gminy 
Brenna serdecznie dziękuje wszystkim podmiotom 
biorącym udział w tej imprezie za umożliwienie 
przedstawienia pokazu zintegrowanej akcji ratowni-
czej i za wspólną zabawę. 

FESTYN RATOWNIKÓW

Za nami kolejny cykl imprez plenerowych. 
Drugi z kolei majowy „długi weekend” upłynął 
w naszej gminie pod znakiem wielu udanych wy-
darzeń. Niestety, niesprzyjająca pogoda zmusiła 
nas do odwołania programu zaplanowanego na 
czwartek, 22 maja. Ale już w piątek rozpoczę-
liśmy nasze muzyczno-sportowe świętowanie. 
Najpierw gościliśmy w parku linowym obok am-
fiteatru uczestników ekstremalnego rajdu „ZA-
MBERLAN ADVENTURE TROPHY”, którzy 
przez Przełęcz Karkoszczonkę zjeżdżali do nas 
na „Odcinek Specjalny Brenna”. Ostatni zawod-
nicy pojawili się w parku po godzinie 2 w nocy! 
Wieczorem natomiast wystąpiła w Amfiteatrze 
grupa SILESIAN SOUND. Publiczność świetnie 

się bawiła, kołysząc się w rytmach reggae.
Sobota obfitowała w wiele atrakcyjnych wy-

darzeń. Od samego rana trwał w Amfiteatrze II 
REGIONALNY PRZEGLĄD ZESPOŁÓW KÓŁ 
GOSPODYŃ WIEJSKICH PODBESKIDZIA. 
Impreza, którą miałem przyjemność prowadzić 
wspólnie z Janem Stasiem, zgromadziła w ciągu 
dwóch dni blisko 50 zespołów śpiewaczych, tanecz-
nych oraz instrumentalnych działających w po-
wiatach: cieszyńskim, bielskim, żywieckim, suskim 
oraz oświęcimskim. O godzinie 11:00 na parkingu 
przy boisku odbył się pokaz samochodów marki 
SMART, które zjechały do Brennej na ogólnopol-
ski zlot. Te niewielkie samochodziki podbiły serca 
wielu mieszkańców naszej gminy oraz przybyłych 

„MAJÓWKA NA BIS”

Wydarzenia
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gości. Mogli oni z bliska przyjrzeć się budowie oraz 
osiągom technicznym najmniejszego auta na świe-
cie. Największe zainteresowanie i podziw wzbudził 
oczywiście sportowy „Smart Roadster” oraz Smarty 
poddane różnorakim „tuningom”. Wierzymy zapew-
nieniom Ogólnopolskiego Klubu Smart, że właści-
ciele tych aut jeszcze nieraz odwiedzą naszą gminę. 

Punktem kulminacyjnym sobotniej Majówki 
było jednakże wielkie święto Sportu – PIKNIK 
Z RUCHEM CHORZÓW. Impreza, odbywają-
ca się na boisku Beskidu Brenna, zgromadziła 
rzesze fanów futbolu. W ramach pikniku odby-
ły się dwa mecze. W pierwszym, przedstawiciele 
naszej gminy, po zaciętym boju z oldboyami Ru-
chu, przegrali „jedynie” 7:4. W drugim spotkaniu, 
pierwsza reprezentacja Ruchu grała z drużynami 
LKS Beskidu Brenna oraz LKS Spójni Gór-
ki Wielkie. W tym meczu drużyna z Chorzowa 

wygrała z naszymi sportowcami 14:0, ale i tak 
gratulujemy piłkarzom z naszej gminy zapału 
i sportowego zacięcia. Więcej zdjęć z pikniku pił-
karskiego w dziale „Sport”. Sobotni dzień zakoń-
czyła zabawa w amfiteatrze z zespołem MIDI.

W niedzielę nastąpiła druga odsłona Przeglą-
du Zespołów Kół Gospodyń Wiejskich. „Majów-
kę na bis” zakończył koncert hejnalistów z Ze-
społu Szkół Wiejskich z Warcina.

Już wkrótce kolejne imprezy organizowane 
przez Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu Gmi-
ny Brenna. Mamy nadzieję, że dzięki nim, każ-
dy znajdzie coś dla siebie podczas tego lata. I że 
dzięki temu zachowa w pamięci pozytywny obraz 
Gminy Brenna – gminy czystej, pięknej, koloro-
wej. Ale też gminy, w której dużo się dzieje. Cze-
go sobie i Państwu życzę z całego serca.

Paweł Seligman

Międzynarodowy Dzień Dziecka obchodzony 
jest w Polsce od 56 lat. Dobrze by było, gdyby każ-

dy z nas nie zapomniał, jak to jest być dzieckiem. 
W tym dniu świat na nowo odzyskuje kolory, 
uśmiech, witalność i beztroskę. Dlatego w Bren-
nej świętowaliśmy Dzień Dziecka aż dwukrotnie.

Dzień Dziecka dla dzieci ze szkół Gminy Bren-
na obchodziliśmy w piątek 30 maja. Już o godzinie 
9.00 dzieci i młodzież zgromadziły się na placu 
obok Pensjonatu „Hawana”. Grała muzyka, a każ-
de dziecko mogło poddać się zabiegowi upiększa-
nia twarzy kolorowymi kredkami. Po chwili zja-
wiła się Orkiestra Reprezentacyjna Komendy 
Wojewódzkiej Policji,  która poprowadziła wiel-
ki pochód około 600 dzieci prosto do amfiteatru 
w Centrum Brennej. Tam powitała wszystkich 
Pani Wójt Gminy Brenna Iwona Szarek, która 
złożyła jednocześnie najlepsze życzenia dzieciom. 
Następnie najmłodsze (klasy I – III) przywitała 
grupa teatralna „naJana”. Dzieci z zainteresowa-

DZIECI I MŁODZIEŻ GÓRĄ!

Wydarzenia
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niem oglądały spektakl „Kot w butach” dopó-
ki… nie zobaczyły balonów. Organizatorzy uciekli 
z balonami i butlą z helem za amfiteatr. To jednak 
nie powstrzymało co poniektórych bystrych spoj-
rzeń a co za tym idzie żądzy posiadania balona. Na 
szczęście nie wszyscy się zorientowali, więc więk-
szość mogła w spokoju oglądać spektakl do koń-
ca, w międzyczasie zajmując się też kosztowaniem 

tabliczek czekolady, i popijając ją soczkiem. Po 
spektaklu rozdano balony. Dzieci otrzymały także 
100 lodów ufundowanych przez Pana Stefana Kulę. 
Następnie rozpoczęły się występy taneczne i poka-
zy. Wystąpiły m.in. zespoły RYTMIX i ZAKRĘ-
CONE TALENTY. Wszyscy byliśmy pod wraże-
niem umiejętności dzieci. Czwarte klasy zdawały 
w tym czasie karty rowerowe, pierwszy dokument 
uprawniający do poruszania się po drogach. Star-
sze dzieci miały dostęp do całego parku linowego, 
gdzie zdobywały mosty linowe, ścianki wspinacz-
kowe i zjeżdżały na linach. Najmłodsi szaleli na 
dmuchanych zjeżdżalniach, eurobungee i w ba-
senie z piłeczkami. Po spektaklu mniejsze dzieci 
malowały na olbrzymim arkuszu papieru dziecię-
cą panoramę pt.:„Moje miejsce w Brennej”. Było 
tam wszystko, co tylko jest w stanie pomieścić się 
w dziecięcej fantazji od domków z ogródkami, po 
statek kosmiczny i wielkie góry w promieniach 
słońca. Z jednej strony amfiteatru dziewczyny 
mogły skonsultować się z kosmetyczkami w kwe-
stii dbania o cerę oraz używania kremów odpo-
wiednich do swojego wieku. Mogły także poznać 
tajniki subtelnego makijażu podkreślającego atuty 
urody. Tymczasem chłopcy odbijali swoje dłonie 
na daktyloskopie, który z cała pewnością nie po-
minął ani jednej linii papilarnej. Kiedy skończyły 
się występy grup tanecznych w amfiteatrze, na 
dzieci posypał się deszcz cukierków. Za złapanie 
żółtych piłeczek tenisowych można było zdobyć 

drobny gadżet od organizatora. Około godziny 
12.00 dzieci zajadały się bigosem z polowej kuchni. 
Po posiłku obejrzały pokaz wytresowanych psów 
policyjnych na boisku. Organizator przewidział 
także pokaz pierwszej pomocy, ale dzieci już roze-
szły się do domu około godziny 14.00. Za to star-
sze dziewczyny tańczyły do rytmów puszczanych 
przez DJ’a na deskach amfiteatru. Była to dobra 
zapowiedź muzycznego wieczoru. Uwieńczeniem 
dziecięcego piątkowego popołudnia było ostre 
uderzenie muzyki rockowej ok. godziny 18.00. 
Koncerty trzech grup rockowych RADOGOST, 
STOS i NEGATION skierowane dla starszej mło-
dzieży, z pełną życia energią zakończyły ten dzień 
w amfiteatrze. Było słonecznie, zabawnie  i wesoło. 
Tymczasem emocje jeszcze do końca nie opadły 
z piątku na sobotę, a już w niedzielę (1 czerwca) 
kolejne obchody dnia dziecka rozpoczęły się o go-
dzinie 12.00. Tym razem wystąpił teatr „Fabella” 
ze Skoczowa. Potem przyszedł czas na występy 

grup taneczno-wokalnych z Gminnego Ośrodka 
Kultury w Goleszowie. Dzieci z Goleszowa tań-
czyły wspaniale, a nogi same rwały się do tańca. 
TRUFFLEE, MYSZKA oraz dziecięco młodzieżo-
wy ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA „GOLESZÓW” 
to efekt wielu lat pracy Pani Lidii Lankocz oraz 
pracowników goleszowskiego GOK-u.

 Organizatorzy z OPKiS Gminy Brenna ser-
decznie dziękują całej kadrze pedagogicznej 
za współpracę a także Gminie Brenna, która 
ufundowała Dzień Dziecka. Podziękowania tak-
że kierujemy dla wszystkich, którzy umilili ten 
czas dzieciom: koncertującym zespołom, Policji, 
Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Goleszowie, 
Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego 
w Bielsku - Białej i przede wszystkim publiczno-
ści, dzieciom i młodzieży Gminy Brenna. Wszyst-
kiego dobrego dla was raz jeszcze!

Estera Brudny

Wydarzenia
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W styczniu 2008 roku w bibliotece przy Szko-
le Podstawowej nr 2 im. Stefana Żeromskiego 
w Brennej powstało Internetowe Centrum Infor-
macji Multimedialnej (ICIM). Szkoła otrzymała je 
w ramach projektu MEN współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

W skład Centrum wchodzą cztery stanowiska 
komputerowe z dostępem do Internetu i urządze-
nie wielofunkcyjne (drukarka, skaner i kseroko-
piarka). Ponadto na każdym komputerze zainsta-
lowano programy multimedialne: Encyklopedię 
Powszechną PWN, Atlas Świata oraz słowniki: 
języka polskiego, wyrazów obcych, ortograficzny 
i poprawnej polszczyzny. 

ICIM ma służyć uczniom do wzbogacania 
wiedzy za pomocą Internetu i programów multi-

Bardzo długo czekaliśmy i w końcu się spełniło.
Trzy razy występowaliśmy z wnioskiem do 

Ministerstwa Edukacji Narodowej o przydział 
pracowni komputerowej w ramach projektu 
współfinansowanego przez Unię Europejską. Na 
początku mieliśmy problemy z dostępem do In-
ternetu. TP S.A. musiała przebudować linię, by w  
szkole działała Neostrada. Musieliśmy dostoso-

wać instalację elektryczną do wymagań, umeblo-
wać i wyposażyć naszą klasopracownię informa-
tyczną. Teraz nasi uczniowie mają  nowoczesną 
salę komputerową wyposażoną w serwer, dzie-
więć stanowisk uczniowskich, jedno  stanowisko 
dla nauczyciela, drukarkę laserową, skaner. Każ-
de stanowisko jest wyposażone w nowoczesny 
monitor LCD.  Ponadto jedną z klas wyposażono 

CENTRUM MULTIMEDIALNE W SP 2 W BRENNEJ

medialnych oraz do wykonywania własnych prac
w celach edukacyjnych. 

w projektor, komputer przenośny  i dostęp do 
Internetu. Wartość przekazanej nam pracowni to 
41.400,- zł. Pracownia ta sprawiła nam wielką ra-
dość, a największą naszym uczniom.

Dyrektor SP 1 
Halina Gabzdyl-Pilch

SZKOŁA  PODSTAWOWA  W  BRENNEJ LEŚNICY  MA  NOWĄ 
PRACOWNIĘ KOMPUTEROWĄ

RODZINNE ŚWIĘTOWANIE 
W PRZEDSZKOLU

W dniu 17 maja w ogrodzie Przedszkola Pu-
blicznego nr 1 w Brennej odbył się już po raz 
trzeci Piknik Rodzinny. Z przyjemnością go-
ściliśmy u nas naszych wychowanków z całymi 
rodzinami, zaszczyceni byliśmy obecnością Pani 
Wójt Iwony Szarek oraz przedstawicielki Rady 
Gminy Pani Fryderyki Pawliczek. Dzięki wielkie-
mu zaangażowaniu rodziców oraz pracowników 
naszego przedszkola udało nam się zorganizo-
wać imprezę, która łączyła Święto Mamy i Świę-

Ś
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to Taty. To dla nich dzieci przedstawiły bogaty 
program artystyczny przygotowany pod okiem 
swoich wychowawczyń. Nie zabrakło wielu atrak-

cji. Była możliwość wylosowania rowerka dzie-
cięcego – szczęśliwym posiadaczem został Szcze-

pan Holeksa, były pokazy z psem policyjnym 
wykonane przez jednostkę Policji z Cieszyna 
– dowiedzieliśmy się, jak zachować się podczas 
spotkania z psem (przy  okazji propagowaliśmy 
bezpieczeństwo dzieci  prowadząc sprzedaż opa-
sek odblaskowych). Można było się posilić w  na-
szej „kuchni polowej” – serwowano ciasta, napoje 
zimne i gorące, bigos, kiełbaski z grilla i inne 
smakołyki. Była licytacja tortu oraz ciesząca się 
wielkim zainteresowaniem loteria fantowa, moż-
na było kupić również prace przedszkolaków. 
Nasza impreza miała charakter dochodowy, ze-
brane fundusze pozwolą na zagospodarowanie 
dalszej części  naszego ogrodu. Zorganizowanie 
III Pikniku Rodzinnego było możliwe dzięki 
wspólnej pracy dzieci,  rodziców i personelu 
przedszkola oraz całej rzeszy ludzi o wielkich 
sercach. Składamy im za to serdeczne podzię-
kowania, życzymy wiele radości i satysfakcji. 
           Maria Greń – dyrektor przedszkola

Zarząd Główny Towarzystwa im. Zofii Kossak 
zorganizował dwudniowe spotkanie nauczycieli 
szkół noszących imię pisarki oraz szkół, którym nie 
jest obca jej postać i twórczość. Do Górek Wielkich 
przyjechały delegacje ze szkół w Legnicy, Katowic, 
Oświęcimia i Pierśćca. 16 maja złożyli kwiaty na 

grobie Zofii i Zygmunta Szatkowskich, a następnie 
wzięli udział w Wieczorze Wspomnień. Goście byli 
pod wielkim wrażeniem występów młodzieży oraz 
naszej cieszyńskiej gwary. Następnego dnia podzi-
wiali piękno ścieżki przyrodniczej „BUCZE”, jadąc 
wozem pana Jana Matuli. Potem wszyscy zwiedzali 
muzeum pisarki. Kustosz, Dominik Dubiel zwracał 
uwagę na najciekawsze eksponaty. Uczestnicy spo-
tkania przeszli do pobliskiego schroniska KOSS, 
gdzie odbyły się zajęcia warsztatowe. Przedstawi-

ciele każdej ze szkół zaprezentowali pracę z patro-
nem w swojej placówce w formie prezentacji mul-
timedialnej. Potem wywiązała się konstruktywna 
dyskusja na temat możliwości współpracy między 
szkołami. Ustalono miejsce, temat i wykaz lektur na 
kolejną  edycję konkursu  wiedzy o życiu i twórczo-
ści Zofii Kossak, który zaplanowano na 2009 rok. 
Wszyscy uczestnicy nawiązali kontakty, które maja 
zaowocować dalszą, ściślejszą współpracą.  W spo-

tkaniu uczestniczyła pani Iwona Szarek - wójt Gmi-
ny Brenna, która zapoznała się z działalnością szkół. 
Dwudniowe obchody 40 rocznicy śmierci Zofii Kos-
sak, które należy uznać za udane i konstruktywne 
odbyły się dzięki finansowemu wsparciu Gminy. 
     Beata Kisza

Zarząd Główny 
Towarzystwa im. Z. Kossak

ZOFIA KOSSAK W SZKOŁACH - SPOTKANIE  NAUCZYCIELI

Kultura i oświata
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Wzorem lat ubiegłych 16 maja 2008 roku Od-
dział Towarzystwa im. Zofii Kossak w Górkach 
Wielkich zorganizował WIECZÓR WSPOMNIEŃ 
– „Zofia Kossak w Europie Ojczyzn i Narodów”. 
W ten sposób społeczność regionu dziękuje wspa-
niałej mistrzyni słowa - Zofii Kossak. 

W 2008 roku minęła 40 rocznica Jej śmierci. 
Pisarka ta, uważana jest za jedną z najwybitniej-
szych przedstawicielek polskiej powieści histo-
rycznej, szczególnie upodobała sobie Śląsk Cie-
szyński. Zofię Kossak, która osiedliła się na Śląsku 
urzekło piękno krajobrazu, bogactwo folkloru 
i poszanowanie tradycji. W utworze pt. Nieznany 
kraj pisze o wsi „...nie wyróżniający się niczym od 
innych, lecz położony w tym błogosławionym za-
kątku Polski, gdzie przyroda jest uśmiechem Bo-
żym, a ludzie są naprawdę ludźmi”.

O godzinie 16.00 goście, sympatycy twórczo-
ści Z. Kossak, członkowie Towarzystwa i mło-
dzież w barwnych strojach cieszyńskich udali się 
na górecki cmentarz. Przy grobach Zofii i Zyg-
munta Szatkowskich wartę pełniła młodzież ZSP 
w Górkach. Kilka słów o pisarce powiedziała 
Danuta Zoczek - prezes Oddziału w Górkach. 
Następnie złożono i zapalono znicze. Modlitwę 
poprowadził ks. Krzysztof Pacyga. Także na gro-
bie ks. Szczepana Wróbla złożono kwiaty i zapa-
lono znicze. Ksiądz Wróbel dużo pracy włożył 
w reaktywowanie Towarzystwa im. Z. Kossak 
i czynnie uczestniczył w pracach Zarządu Głów-
nego jako wiceprezes. Z cmentarza udano się do 
Domu Parafialnego, gdzie zebranych przywitała 
D. Zoczek - prezes Oddziału z Górek. Następ-
nie prezes Zarządu Głównego Towarzystwa im. 

Z. Kossak pan prof. Stanisław Michałowski mó-
wił na temat „Zofia Kossak w Europie Ojczyzn 
i Narodów”. W swoim wystąpieniu wykazał jak 
ważna jest wspólna idea, dla której w zgodzie 
pracować mogą wszystkie narody nie narusza-
jąc od wieków uznanych przez nie wartości (wia-
ra, tradycja, patriotyzm). Nawiązywał także do 
twórczości Z. Kossak. Szczęściem człowieka jest 
spotkanie się z drugim człowiekiem życzliwym 
i radosnym.

Takich radosnych doznań dostarczył mon-
taż słowno - muzyczny w wykonaniu młodzieży 
z ZSP w Górkach Wielkich pod kierunkiem mgr 
Heleny Kalickiej i mgr Marcina Janasika. Mło-
dzież w strojach cieszyńskich odegrała przedsta-
wienie pt. Hanczyne wiesieli autorstwa Józefa 
Palowskiego obecnego na sali. Tło sceny stano-
wiła panorama wsi wykonana przez p. M. Krzak 
- plastyka szkoły w Górkach. Montaż słowno - 
muzyczny i przedstawienie zostało bardzo wyso-
ko ocenione przez zebranych, pp. H. Kalicka, M. 
Janasik, J. Palowski i aktorzy (młodzież) otrzyma-
li brawa na stojąco.

W czasie poczęstunku, którego sponsorem 
była Gmina Brenna i Cukiernia BAJKA z Górek, 
obecni słuchali wspomnień tych, którzy kontak-
towali się z żywą Zofią Kossak. Pan J. Palowski 
opowiedział o tym jak witano Zofię i Zygmunta 
Szatkowskich w góreckiej szkole w 1957 roku 
po ich powrocie z Anglii. Ile było wzruszeń 
wśród nauczycieli i młodzieży. Wyrecytował tak-
że wiersz o Zofii Kossak napisany przez siebie. 
Pisarkę wspominali także inni Górczanie. Powie-
dzieli, że była życzliwa, serdeczna, powszechnie 

NIE MA SZARYCH DNI W GMINIE BRENNA

WIECZÓR WSPOMNIEŃ
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szanowana. Przed II wojną światową ze swoje-
go księgozbioru wypożyczała Górczanom książki 
szerząc w ten sposób kulturę na wsi. Wiersz o Zo-
fii Kossak swojego autorstwa wyrecytowała także 
poetka z Podbeskidzia pani Urszula Korzonek. 

Przeczytała także urywek z prozy pt. Apryl, który 
opisuje zwyczaje ludowe na wsi cieszyńskiej. Jej 

występ był także bardzo serdecznie przyjęty okla-
skami. Serdeczne podziękowania Dyrekcji ZSP, 
p. U. Korzonek, pp. H. Kalickiej, M. Janasikowi 
i młodzieży w imieniu zebranych i Oddziału To-
warzystwa złożyła D. Zoczek- prezes Oddziału.

W uroczystości wzięli udział licznie zebrani 
goście, m.in. pani mgr Iwona Szarek - wójt Gmi-
ny Brenna, pan Krzysztof Roleksa - przewodni-
czący Rady Gminy, pani Fryderyka Pawliczek - 
radna, dyrektorzy i nauczyciele szkół noszących 
imię Zofii Kossak z Legnicy, Katowic, Oświę-
cimia, Pierśćca, prezes Oddziału Towarzystwa 
z Legnicy pani Marta Chmielewska, z Pierśćca 
Stefania Kewesz, dyrektor ZSP w Górkach Be-
ata Szałkowska, sympatycy twórczości z Bielska 
- Białej, Górek, Brennej, Pierśćca i młodzież. Na 
ścianach sali wyeksponowano prace plastycz-
ne oparte o twórczość Zofii Kossak, wykonane 
przez uczniów ze Szkoły Podstawowej i Gimna-
zjum w Pierśćcu.

Górecki Oddział Towarzystwa
im. Z. Kossak w Górkach Wielkich

1. Konkurs plastyczny „Mieszkam w Beski-
dach” – uczennica klasy V Angelika Greń uzy-
skała wyróżnienie Dyrektora GOK w Świnnej

2. Ekumeniczny Konkurs Wiedzy Biblijnej 
„Jonasz” – uczennica klasy IVb Natalia Szarek 
zakwalifikowała się do eliminacji rejonowych

3. Uczeń klasy V – Michał Sidzina – wygrał 
Gminny Konkurs Wiedzy Pożarniczej. Wraz 
z kolegami reprezentował naszą Gminę na szcze-
blu powiatowym. Zawody odbyły się w OSP Puń-
ców, gdzie Michał zdobył bardzo dobre IV miej-
sce.

4.Gminny konkurs matematyczny „Zostać 
Mat-Ginesem”. Laureatami zostali:

- Natalia Szarek – klasa IVb
- Michał Sidzina – klasa V
5. Matematyczny Konkurs „Kangur”. Wy-

różnienia otrzymali:
- Natalia Szarek – klasa IV b
- Bartłomiej Moskała - klasa V
- Michał Sidzina – klasa V
6. Konkurs recytatorski „Piękno Krajobrazu 

Polski w wierszach naszych poetów”. Konkurs 
był organizowany przez ZSP w Górkach Wielkich.

- w kategorii -  klasa II- Marek Kobosko zdo-
był II miejsce

- w kategorii – klasa III – Klaudia Heller zdo-
była III miejsce

7. Wyróżnienie w konkursie „Gazetki 
szkolne” dla :

- Klaudii Brudny – klasa VI
- Nikolety Staniek – klasa VI
8. Osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 

2007/2008:
- IV miejsce w Finale Powiatowego Tenisa 

stołowego dziewcząt w Chybiu.
Skład drużyny: Madzia Daria, Marek Sylwia 

–klasa V, Głąbek Klaudia – klasa VI
- Powiatowe Biegi Przełajowe w Pogórzu:
I miejsce Żaneta Holeksa klasa IVb
I miejsce   Jolanta Pilch  klasa V
III miejsce Rafał Piela  klasa V
II miejsce  Grażyna Słowiok klasa V
- drużyna chłopców z klas IV i V zdobyła 

I miejsce w turnieju eliminacyjnym o Puchar 
Mlecznego Startu, który odbył się w Danko-
wicach (wygrywając 1:0 ze szkołą Podstawową 
z Zamarsk i 3:2 ze szkołą Podstawową z Jasie-
nicy i tym samym awansowała do finału woje-
wódzkiego, który odbył się w Siemianowicach 
Śląskich. Skład drużyny: Macura Kamil, Piela 
Rafał, Ferfecki Szymon, Heller Bartosz, Moskała 

OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 
W BRENNEJ W ROKU SZKOLNYM 2007/2008
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Bartłomiej, Greń Tomasz, Greń Tomasz , Dutka 
Michał, Bąk Kamil, Holeksa Kamil, Macura Ma-
teusz, Bury Szymon.

- Podczas ostatniej edycji „Powiatu bez gra-
nic”, gdzie toczyły się zmagania reprezentacji 
12 gmin naszego powiatu (nasza Gmina zajęła 
I miejsce), Szkołę Podstawową nr 1 reprezento-
wali uczniowie:

Żaneta Holeksa  - klasa IV b – bieg sztafetowy
Jolanta Pilch – klasa V – bieg sztafetowy
Szymon Ferfecki – klasa V – bieg sztafetowy
Sylwia Marek – klasa V – tenis stołowy
- Sylwia Marek – uczennica klasy V osiągnęła 

niemały sukces zajmującIII miejsce indywidual-
nie w tenisie stołowym dziewcząt SzkółPodsta-
wowych, ulegając jedynie  utytułowanym kole-
żankom z Chybiai Goleszowa.

Szkoła w ostatnim czasie dzięki pomocy pana 
radnego Krzysztofa Kłóskoi  pani Małgorzaty 
Sikory wzbogaciła się o skocznię w dal z peł-
nowymiarową piaskownicą, z której dzieci mogą 
korzystać podczas lekcji wf.

Z ZESZYTÓW SZKOLNYCH
- Maria Konopnicka w „Nad Niemnem” opisa-

ła historię Barbary i Bogumiła.
- Pan Wołodyjowski ogniem i mieczem wal-

czył z potopem.
- Hindusi wynaleźli zero, czyli praktycznie 

nic.
- Gdy gruszka spadła Newtonowi na głowę, to 

wyznał swoje prawo.
- Kolumb dopiero po swojej śmierci dowie-

dział się, że odkrył Amerykę.
- Aleksander Prus napisał nowelę o kamizel-

ce, bo na cały garnitur zabrakło mu weny.
- Polska była trzy razy rozbierana przez za-

borców, a teraz jest ubrana w unijne flagi.
- Pewnemu trębaczowi słoń nadepnął na 

ucho, który miał dużą trąbę.

POKRĘCONE OPOWIEŚCI 
O BELFRACH

- Pewien geograf przed wakacjami kręcił glo-
busem.

- Pewien zoolog na lekcji darł koty i wieszał 
psy. 

- Pewien matematyk był nieobliczalny. 
- Pewien historyk wybiegał myślami w przy-

szłość.
- Pewien biolog uczył się żyć.
- Pewien nauczyciel muzyki cienko śpiewał.
- Pewien chemik miał swoje zasady. 
- Pewien wuefista gimnastykował się przed 

dyrektorką.
- Pewna katechetka miała swój krzyż pański.
- Pewna polonistka postawiła kropkę nad „i”.

UCZYMY SIĘ JĘZYKÓW
- Vacatio legis - wakacyjne leniuchowanie
- On les aura - zrobił w lesie nastrój
- A bas! - ale masz duży brzuszek!
- Comedy of Errors - komedia erotyczna
- Spiritus movens - bełkot po głębszych
- Yeti - jedź!
- Vis comica - wiesz, jesteś śmieszny(a)
- Mise en scene - ślubno zrobiła scenę
- Ut rerto - jest stary

ZAGADKA
- Jaką formę spędzania wakacyjnych wieczo-

rów dla zakochanej młodzieży poleca z zielonej 
ławki Romach Giertych?

- Kolację przy kaganku oświaty.

SPOD GÓRALSKIEGO 
KAPELUSZA 

– ZBIGNIEW MORYS

Jeszcze tylko chwila refleksji na grochu… 
i wakacje!

ZAGADKA
- Jaki był rok szkolny 2007/2008?
- Legutki nie do końca.

Z DZIENNICZKA UCZNIA
- Chodził po szkole i całował klamki, a przy 

tym głośno cmokał.
- Nie słucha, co mówię, tylko chce mnie zaga-

dać na śmierć, a ja mam rodzinę.
- Jej niewiedza była tak słodka, że mnie ze-

mdliło.
- Przez całą lekcję religii głośno się modliła.
- Na tablicy ładnie wypisał brzydkie słowa.
- Nie dała poznać po sobie, że nic nie wie, a ja 

to zauważyłem i udałem Greka. 
- Puszczał do mnie oczko, sądząc że to ku-

pię.
- Na ostatniej lekcji przed wakacjami dał mi 

mapę i krzyż na drogę. 

Kultura i oświata
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„…Robiło się coraz ciszej, senniej, smętniej, 
wszyscy ziewali, nikomu się łapką nie chciało 
ruszyć. Zapomniano nie tylko o sprzeczkach, 
ale także o pracy i zabawie…do Wielkiej Ciszy 
dołączył się smutek, bo smutek jest wiernym 
towarzyszem lenistwa…Nawet Balbaryk, któ-
ry lubił samotność i spokój, prędko się znudził 
Wielką Ciszą. Bo przecież spokój i samotność 
dadzą się lubić tylko wtedy, gdy w każdej chwili 
można je zamienić na spotkanie z przyjaciół-
mi, zabawę w gromadzie, śpiewanie piosenek. 
Tymczasem wszystko to stało się niemożliwe.” 
(Artur D. Liskowacki, „Balbaryk i Złota Piosen-
ka” )2

Zdecydowałam się napisać ten artykuł po-
nieważ niedawno , natknęłam się na osobę Pani 
Patrycji Cichy.  Patrycja Cichy brała udział 
w otwarciu „Bazy Talentów” Gminy Brenna. Za-
chęcała dzieci i młodzież szkół do udziału w za-
jęciach teatralnych. Od słowa do słowa, okaza-
ło się, że Wcześniej Pani Patrycja zwana także 
„Panią Bajką” współpracowała z Muzeum Opo-
wiadaczy Historii w Czarnowie. To zadziwiający 
zbieg okoliczności, że akurat udało się nam po-
znać, bo już wcześniej zainteresowałam się wspo-
mnianą instytucją kultury. Region Brennej, jak 
i całej Beskidzkiej 5, jest bardzo bogaty kulturo-
wo jeżeli chodzi o dorobek opowiadań, gawęd, 
ględźb, legend i baśni, historii przekazywanych   
z pokolenia na pokolenie. Ta tradycja ustna jest 
nie tylko skarbcem kultury regionalnej, ale także 
w dalszym ciągu jest kontynuowana. Umiejętność 
opowiadania historii od tych najbardziej przera-
żających po te najśmieszniejsze kultywowana 
jest w domach rodzinnych Śląska Cieszyńskie-
go. Nie chodzi tylko i wyłącznie o język, gwarę, 
dialekt, ale przede wszystkim o ich treść. Często 
o charakterze moralistycznym, często o charak-
terze społecznym, terapeutycznym i najczęściej 
o charakterze samej sztuki opowiadania. Jednym 
słowem chodzi o pewną mądrość i przewagę 
tego co sprawdzone i nie zapisane w historii lecz 
przekazane w sposób nieformalny, dosłowny, 
osobowy. Język mówiony staje się tu metodą dia-
logu. O tym jak ważna jest mimika, mowa cia-
ła, ruch przekonała mnie Pani Patrycja Cichy 

w krótkiej rozmowie. Dziś jestem pewna tego , 
że żaden tekst pisany, żaden portal internetowy, 
żadna nawet najlepiej napisana powieść nie jest 
w stanie zastąpić swojego odwiecznego rywala, 
jakim jest mowa i bezpośredni kontakt z drugim 
człowiekiem.

Muzeum Opowiadaczy Historii powstało dzię-
ki pasji człowieka. Pasji do podróży i opowia-
dania o podróżach. Była to pierwsza tego typu 
instytucjonalna inicjatywa w Polsce zapoczątko-
wana przez p. Michała Malinowskiego. Być może 
zbieżność nazwisk z Bronisławem Malinowskim 
nie jest tu bezpodstawna, bo przesłanie antropo-
logiczne jest bardzo przejrzyste w działalności 
Muzeum. Michał Malinowski włada biegle cztere-
ma językami. Jest podróżnikiem i obieżyświatem. 
Inspiracją była podróż do Papui i Nowej Gwinei 
gdzie po raz pierwszy zetknął się z magią opo-
wiadania. Nie rozumiejąc zupełnie o czym mó-
wili tubylcy zafascynowany ich prezentacją, po-
stanowił przenieść tę bogatą tradycję opowiadań 
ustnych na polski grunt. Okazało się bowiem, że 
nie znając języka można przeżyć historię i zro-
zumieć jej treść. Wiele tu wspólnych elementów 
z teatrem, pantomimą, ale również ze wspólnym 
przebywaniem ludów pierwotnych, które groma-
dząc się dawniej w  jaskiniach, nie znając pisma 
potrafiły się ze sobą komunikować za pomocą 
symboli, czy wspólnych obrządków, którym czę-
sto towarzyszył taniec, ogień, śpiew. Podobno 
na początku Bóg stworzył rytm.  Idea Muzeum  
nie ma  zatem nic wspólnego z nawet najlepiej 
prowadzonymi programami telewizyjnymi, gdzie 
liczy się show dla mas. Muzeum gromadzi hi-
storie z całego świata, ale co najważniejsze gro-
madzi ludzi wokół tych historii. Pytając Patrycje 
Cichy, czy inicjatywa ma cokolwiek wspólnego 
z czytelnictwem, popularyzowaniem literatury,  
odpowiada : „Nie, akcja czytaj dziecku przez 20 
minut dziennie, jest bardzo wartościowa, ale to 
zupełnie inny kierunek działań. Po pierwsze 
dlatego, że nie wiadomo, co właściwie  się czyta 
po drugie, nie wiadomo też do końca  , kto czy-
ta? Z opowiadaniem jest inaczej, każda historia 
ma swoja drogę i człowieka , który przez nią 
przeszedł. Tego, konkretnego Jana Kowalskiego. 

MUZEUM OPOWIADACZY HISTORII1 – REFLEKSJA PO SPO-
TKANIU Z PANIĄ BAJKĄ

1 Informację o instytucji znajdują się na stronie internetowej http://www.storytellermuseum.org/index.html . Znaczącym 
źródłem informacji była również  rozmowa z p. Patrycją Cichy, współpracownikiem Muzeum Opowiadaczy Historii w 
Czarnowie.
2  Artur D. Liskowacki, „Balbaryk i Złota Piosenka” s.  9, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1985r.

Historia
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Kiedy opowiadam o koniu, muszę być koniem.  
Kiedy czytam o koniu, wyobrażam sobie konia” 
Jest w tym sporo racji, pisze o tym m.in. Umberto 
Eco w swojej książce „Sześć przechadzek po le-
sie fikcji”3 Tam właśnie, autor przedstawia w jaki 
sposób pisarz  „oszukuje i mami czytelnika” i jak 
to się dzieje, że czytelnik zawsze utożsamia się 
z głównym bohaterem dobrej powieści. Ważne 
jest, podkreślenie bardzo terapeutycznego cha-
rakteru opowiadania. Zaiste, „bycie koniem” wy-
maga wyzbycia się wszelkich kompleksów, ale 
wymaga też odwagi. Akceptacji samego siebie, 
akceptacji własnych zdolności, pewności siebie 
w przełamywaniu barier i samowiedzy. Muzeum 
posiada swój księgozbiór opowiadań a także zbiór 
materiałów audiowizualnych, z różnych części 
świata. Wiele opowiadań M. Malinowski prze-
tłumaczył samodzielnie. Instytucja współpracuje 
także z Ambasadą Francuską  brała udział m.in. 
w Festiwalu Baśni Francuskich,  promowała się     
w radiowej Trójce, TVN oraz w piśmie „Zwiercia-
dło”. Muzeum posiada własną stronę interneto-
wą. Główna działalność oparta jest o organizowa-
nie warsztatów dla ludzi, którzy chcą nauczyć się 
sztuki opowiadania. Oczywiście możliwe są także 
prezentacje najlepszych opowiadaczy z całego 
świata. Pan Michał Malinowski mieszka w swo-
im Muzeum. Muzeum jest jego własnością pry-
watną, domem mieszkalnym, nigdy nie narzekał 
na brak zainteresowania.  Systematycznie dalej 
oddaje się swojej pasji podróżowania. W świecie 
globtroterów, kosmopolitów  odnalazł się znako-
micie. Muzeum zazwyczaj kojarzy się głównie 
z eksponatami,  zakurzonymi na półce „produk-
tami kultury” tymczasem tutaj , produktem jest 
„Opowiedziana Historia”.  W obiegu językowym, 
istnieje takie powiedzenie:  „ ktoś sprzedał mi 
świetna historię”. Michał Malinowski nie tylko 
historie umiejętnie  sprzedał, ale  i stworzył wa-
runki do tego, żeby takie opowiadania znalazły 
swoje miejsce przez co tradycja ustna, tak mało 
popularna w świecie mediów, biurokracji, dru-
ków, SMS-ów, wyrwanych z kontekstu pseudo-
-rozmów na Gadu- Gadu, mogła dalej się rozwi-
jać, zachowując rangę i prestiż. Prestiż dialogu, 
prestiż językowej poprawności, prestiż teatru 
oraz prestiż całego dorobku  lokalnej tradycji 
ustnej, gdzie magia miejsca i kreatywność opo-
wiadacza przełamują Wielką Ciszę.

Estera Brudny

3 Umberto Eco, „Sześć przechadzek po lesie fikcji”, Wydaw-
nictwo Znak, Karków 2007r. 

PRZEMOC WOBEC DZIECI
Przemoc wobec dzieci – to nie tylko fizycz-

ne karanie, to także przemoc psychiczna, wyko-
rzystywanie seksualne, nie zaspakajanie podsta-
wowych potrzeb dziecka.

Przemoc fizyczna – to użycie siły, którego 
rezultatem są nieprzypadkowe zranienia: blizny, 
siniaki, złamania, powyrywane włosy, ślady ude-
rzeń, skaleczeń, oparzeń.

Przemoc emocjonalna – prowadzi do znisz-
czenia pozytywnego obrazu własnej osoby jest 
bodaj najpowszechniej stosowana formą prze-
mocy wobec dzieci. Współwystępuje także z in-
nymi formami przemocy. 

Typowe zachowania: odrzucanie, izolowanie, 
ignorowanie, upokarzanie, ciągłe krytykowanie, 
terroryzowanie, zmuszanie do wysiłku ponad 
możliwości dziecka, pozbawienie form kontaktu 
potrzebnych do prawidłowego rozwoju dziecka.

Zaniedbanie – to ciągłe nie zaspakajanie 
podstawowych potrzeb fizycznych i emocjonal-
nych dziecka (ciągły głód, niedożywienie, niska 
waga, brudne włosy, niewłaściwe i/lub brudne 
ubranie, brak opieki medycznej, brak uwagi i za-
interesowania ze strony  opiekunów).

Wykorzystywanie seksualne – jest jedną 
z najtrudniejszych do ujawnienia form przemo-
cy wobec dzieci. O wykorzystywaniu seksualnym 
mówimy wtedy gdy dorosły traktuje dziecko jak 
obiekt seksualny i posługuje się nim w celu za-
spokojenia swoich potrzeb. 

Dziecko – ofiara wykorzystywania seksual-
nego czuje się głęboko napiętnowane, naznaczo-
ne, często izoluje się od otoczenia, ma trudno-
ści w nawiązywaniu kontaktów z innymi ludźmi, 
czuje się gorsze, panicznie boi się tego, że ktoś 
pozna jego tajemnicę, nie potrafi wyrażać swo-
ich uczuć, potrzeb, ma zaburzoną tożsamość, czę-
sto cierpi też na różne dolegliwości somatyczne 
a w skrajnych przypadkach może podjąć próby 
samobójcze.

Czy urodziłem się po to, by krzywdzić, ranić, 
zadawać ból sobie i swoim bliskim?

Czy urodziłem się po to by stać się ofiarą 
lub katem?
    Krystian Fest

GOPS/Profilaktyka
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Azbest jest minerałem znanym ludziom od 
czasów starożytnego Rzymu, jednak dopiero od 
poło wy XX wieku był szeroko wyko rzystywany w 
wielu dziedzinach gospodarki, m.in. w budownic-
twie, energetyce, motoryzacji, chemii, przemyśle 
maszynowym, włókienniczym.

Na świecie znanych jest ponad 5000 wyrobów 
zawierających azbest. Od początku lat 60-tych 
ubiegłego stulecia azbest wyko rzystywano przede 
wszystkim w budownictwie. Najbardziej rozpo-
wszechnionymi wyrobami budowlanymi były: 
płyty azbestowo-cementowe faliste (eternitowe) i 
płaskie jako pokrycia da chowe oraz płyty płaskie 
jako elewacje budynków. W znacznie mniejszych 
ilościach produkowa no i stosowano inne wyro-
by azbestowo-cementowe, np. rury azbestowo-
-cementowe wodocią gowe i kanalizacyjne, rury 
stoso wane jako przewody wentylacyj ne oraz ele-
menty izolacyjne. Dziś produkowanie i stosowa-
nie wyrobów azbestowych jest za bronione i trwa 
proces ich likwi dacji.

Wyroby zawierające azbest są szkodliwe dla 
człowieka, gdy są uszkodzone. Największym nie-
bezpieczeństwem dla zdrowia lu dzi i środowiska 
jest mechanicz na obróbka tych wyrobów (np. 
cięcie, wiercenie otworów) oraz rozbijanie w wy-
niku zrzucania ich z wysokości w trakcie prac 
rozbiórkowych. Wtedy wydzie lają się w powie-
trze szkodliwe dla zdrowia włókna azbestu.

Włókna azbestowe wnikają do organizmu 
człowieka przez układ oddechowy. Może to być 
przyczyną wielu groźnych cho rób, m.in. raka 
płuc, pylicy azbe stowej (azbestozy), międzybło-
niaka opłucnej i otrzewnej oraz innych zmian 
w płucach. Im więcej włókien azbestu wdycha-
nych jest do układu oddechowe go, tym większe 
ryzyko choroby. Niekorzystne działanie azbestu 
w organizmie człowieka może ujawnić się nawet 
po kilkunastu latach.

Co zatem zrobić, aby azbest zawarty w wy-
robach azbesto wych nie szkodził nam i naszym 
bliskim? Jedynym sposobem wy kluczenia nie-
bezpieczeństwa związanego z azbestem jest jego 
sukcesywne usuwanie z naszego otoczenia. Nale-
ży pamiętać, że odpady zwierające azbest należą 
do odpadów niebezpiecznych, a gospodarka nimi 
wymaga pra widłowego prowadzenia oraz szcze-
gólnej kontroli.

Planowana przez gminę Brenna realizacja 
„Programu usu wania wyrobów zawierających 
azbest” ma na celu stopniową oraz prowadzoną 
w sposób bez pieczny zarówno dla środowiska jak 
i dla zdrowia ludzi eliminację wyrobów azbesto-
wych, aż do ich całkowitego usunięcia z terenu 
gminy Brenna do końca 2032 r.

mgr inż. Krzysztof Galeja
mgr inż. Joanna Lutczyn

„Galeja Technika i Technologia”

AZBEST – CZYM JEST I CO MOŻNA Z NIM ZROBIĆ?

Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
w Cieszynie

43-300 Cieszyn ul. Bielska 3a

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Cieszynie in-
formuje, iż od dnia 12.05.2008 roku na podstawie 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 mar-
ca 2008 r. w sprawie wprowadzenia programu 
zwalczana choroby Aujeszkyego (Dz.U.08.64.397) 
realizowany będzie program zwalczania tej cho-
roby na terenie powiatu cieszyńskiego. 

Choroba Aujeszkyego jest chorobą wiruso-
wą. Na zakażenie wirusem są wrażliwe niemal 
wszystkie gatunki ssaków. Choroba atakuje 
głównie świnie, które stanowią rezerwuar wi-
rusa oraz są źródłem naturalnych zakażeń dla 
wielu gatunków zwierząt, takich jak: bydło, owce, 
kozy, psy, koty, a także zwierząt dzikich, u któ-
rych choroba przebiega z objawami nerwowymi 
i kończy się nagłą śmiercią.

Wirus rozprzestrzenia się przez kontakt bezpo-
średni między zwierzętami, przez ślinę, wydzielinę 
z nosa i mleko, a także za pośrednictwem wody, pasz 
oraz sprzętów wykorzystywanych w gospodarstwie.

Choroba może mieć postać ostrą lub bezobja-
wową, w zależności od zjadliwości szczepu wiru-
sa i wieku świń. U dorosłych zwierząt ma zwykle 
przebieg poronny lub bezobjawowy. U prosiąt 
ssących i odsadzonych charakteryzuje się wystę-
powaniem objawów nerwowych. U warchlaków 
i tuczników występują zaburzenia w funkcjono-
waniu układu oddechowego. U loszek i macior 
stada podstawowego występują zaburzenia w roz-
rodzie - poronienia i rodzenie martwych prosiąt.

Realizacja programu zwalczania choroby Au-
jeszkyego u świń na obszarze całego kraju, jest 
finansowana z rezerwy celowej budżetu Państwa 
przeznaczonej na zwalczanie chorób zakaźnych 
zwierząt -– właściciel zwierząt nie ponosi w związ-
ku z tym żadnych kosztów.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Cieszynie informuje

Ogłoszenia
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Brak dotychczas wdrożenia na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej programu zwal-
czania choroby Aujeszkyego u świń był po-
wodem, iż nie było można sprzedawać świń 
i produktów pochodzących od tych świń do 
państw, które taki program wdrożyły. Ozna-
czało to wprost - zakaz handlu świniami pocho-
dzącymi z obszarów, gdzie występuje choroba 
Aujeszkyego i gdzie nie wdrożono programów 
jej zwalczania.

Program zwalczania choroby Aujeszkyego 
polega na dwukrotnym lub trzykrotnym – w od-
stępach 2 - 6 miesięcy pobraniu krwi od świń 
do badań serologicznych i szczepieniu zwierząt 
w stadach świń uznanych za zakażone wirusem 
choroby Aujeszkyego. 

Wobec tego w gospodarstwach utrzymujących 
świnie pojawią się wyznaczeni do tego celu leka-
rze weterynarii, którzy będą pobierać krew do 
badań i w wypadku stwierdzenia choroby szcze-
pić stada. W wypadku małej ilości stad zakażo-
nych Powiatowy Lekarz Weterynarii w Cieszynie 
może nakazać ubicie świń w danym zakażonym 
stadzie celem szybkiej eliminacji choroby. 

Uwaga !!! Odszkodowanie !!! W ramach pro-
gramu za zwierzęta poddane ubojowi z nakazu 
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Cieszynie 
lub za zwierzęta padłe w wyniku zastosowania za-
biegów weterynaryjnych ( czyli np. w trakcie po-
brania krwi lub w następstwie takiego pobrania 
) przysługuje odszkodowanie ze Skarbu Państwa 
w wysokości wartości rynkowej tych zwierząt. 
Wycena zwierząt prowadzona jest przez Powiato-
wego Lekarza Weterynarii i dwóch rzeczoznaw-
ców (rolników posiadających stosowną wiedzę 
o wartości rynkowej zwierząt ) powoływanych 
przez Burmistrza/Wójta.

Jednocześnie informuję, iż właściciele zwie-
rząt są zobowiązani do udostępniania zwierząt 
do badań, albowiem stosownie do zapisów art. 
85 ust. 1 pkt 9) ustawy o z dnia 11 marca 2004 r. 
o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu cho-
rób zakaźnych zwierząt (Dz.U.04.69.625 ze zm. ) 
– kto uchyla się od obowiązków określonych 
w programie zwalczania chorób zakaźnych zwie-
rząt lub programie mającym na celu wykrycie 
występowania zakażeń czynnikami wywołujący-
mi choroby zakaźne zwierząt krajowym progra-
mie zwalczania chorób odzwierzęcych i odzwie-
rzęcych czynników chorobotwórczych, podlega 
karze aresztu, ograniczenia wolności albo karze 
grzywny.

    Powiatowy Lekarz Weterynarii w Cieszynie 
Bogusław Kubica

WOJEWÓDZKI INSPEKTO-
RAT  OCHRONY ROŚLIN 

I NASIENNICTWA
W KATOWICACH 

ODDZIAŁ W CIESZYNIE
KOMUNIKAT z DNIA  28.05.2008

Chemiczne zwalczanie zarazy ziemniaka 
w uprawie ziemniaków

Zaraza ziemniaka jest jedną z najgroźniejszych 
chorób ziemniaka. Powoduje duże straty gospo-
darcze Choroba poraża liście, łodygi i bulwy. Od 
kilku lat objawy zarazy obserwowane są coraz 
częściej również na łodygach. Jest to forma łody-
gowa zarazy, która pojawia się na wierzchołkach 
pędów zwykle 1-2 tygodnie wcześniej przed formą 
liściową zarazy. Rozwojowi w/w choroby sprzyja 
wysoka wilgotność ( częste opady deszczu) oraz 
umiarkowane temperatury powietrza (12-180C). 
W okresach deszczowych zaraza rozszerza się 
bardzo szybko i w ciągu kilku dni opanowuje całą 
plantację, na której nać przybiera wygląd spalo-
nej i poczerniałej. W krótkim czasie cała plantacja 
może ulec całkowitemu zniszczeniu. W dni sło-
neczne i suche rozwój zarazy ulega zahamowaniu, 
a porażone tkanki brunatnieją i zasychają. Naj-
intensywniejszy rozwój zarazy w naszych warun-
kach obserwuje się zwykle w drugiej połowie lata. 
Skuteczna ochrona ziemniaka przed w/w chorobą 
wymaga zastosowania w sezonie wegetacyjnym 
kilku zabiegów chemicznych. Największe znacze-
nie w przypadku tej choroby ma prawidłowe wy-
znaczenie terminu pierwszego zabiegu, który po-
winien być przeprowadzony przed wystąpieniem 
pierwszych objawów chorobowych.

Pierwszy zabieg należy wykonać zgodnie z sy-
gnalizacją lub według uproszczonego systemu:

- na plantacjach odmian wczesnych w okresie 
zwierania się roślin w rzędach,

-na plantacjach odmian późnych z chwilą wy-
stąpienia pierwszych objawów choroby na od-
mianach wczesnych. 

Do pierwszego zabiegu zaleca się środki 
o działaniu układowym lub wgłębnym.

Drugi zabieg należy wykonać po upływie 10-
-14 dni od wykonania I zabiegu - środkami o dzia-
łaniu wgłębnym lub kontaktowym

Jeśli jest szczególnie silne zagrożenie zara-
zą zabieg można wykonać powtórnie środkiem 

Ogłoszenia
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o działaniu wgłębnym lub układowym, a jeśli 
brak w/w zagrożenia to zabieg wykonać środ-
kiem o działaniu kontaktowym.

Kolejne zabiegi -wykonywać w miarę po-
trzeb co 7-10 dni środkami o działaniu kontak-
towym, pamiętając o przemiennym stosowaniu 
( różne grupy chemiczne), aby zapobiec uodpar-
nianiu się grzyba. 

Krótsze odstępy między zabiegami zachować 
w warunkach większego zagrożenia chorobą 
(częste opady deszczu, wysoka wilgotność powie-
trza, temperatura 15-200C) oraz na plantacjach 
odmian podatnych na zarazę ziemniaka.

Ostatnim zabiegiem ochrony ziemniaka 
przed zarazą jest desykacja naci. Zabieg ten chroni 
bulwy przed porażeniem zarazą i ułatwia zbiór.

Fungicydy układowe     dawka na ha  substancja biologicznie czynna
#GALBEN  M 73 WP     2,0 kg      benalaksyl,  mankozeb
#*MELODY MED 69 WG/WP   2,0 kg      iprowalikarb,  mankozeb
PREVICUR 607 SL     3,0 l      propamokarb,  mankozeb
*PYTON CONSENTO 450 SC   1,5-2,0 l      propamokarb, fenamidon
#*RIDOMIL GOLD MZ 68 WG 2,0 kg    metalaksyl -M,  mankozeb
SPINAKER 607 SL   3,0 l    propamokarb
#*TATTOO C 750 SC   1,5-2,5 l    propamokarb,  chlorotalonil

Fungicydy wgłębne
^ACROBAT MZ 69 WG  2,0 kg    dimetomorf, mankozeb
^CURZATE Cu 49,5 WP  3,0 kg    cymoksanil, tlenochlorek miedzi
^CURZATE M 72,5 WP/WG  2,0 kg    cymoksanil, mankozeb
^EKONOM MC 72,5 WP  2,0 kg    cymoksanil, mankozeb
^HELM-CYMI 72,5 WP   2,0 kg    cymoksanil, mankozeb
^MICEXANIL 76 WP   2,0 kg    mankozeb,  cymoksanil
^*PYTON 60 WG   1,0 -1,25 kg    fenamidon, mankozeb
*PYTON CONSENTO 450 SC  1,5-2,0 l    propamokarb, fenamidon
^*TANOS 50 WG   0,5 -0,7 kg   cymoksanil, famoksat
^TOSKA 72,5 WP   2,0 kg    cymoksanil, mankozeb

Fungicydy kontaktowe
*ALTIMA 500 SC   0,3 -0,4 l   fluazynam
*ANTRACOL 70 WG   1,8 kg    propineb
*BRAVO 500 SC   2,0 -3,0 l   chlorotalonil
*BRAVO PLUS 500 SC   2,0 -3,0 l   chlorotalonil z dodatk. cynku
CHAMPION 50 WP   2,5 -3,0 kg   miedź w postaci wodorotlenku
CUPROXAT 345 SC   5,0 l    miedź w postaci siarczanu
CUPROFLOW 375 SC   2,5-3,5 l    miedź w postaci tlenochlorku
*FOLPAN 80 WG   2,0 kg     folpet
*GWARANT 500 SC   2,0 l     chlorotalonil
*INDOFIL 80 WP   2,0 kg     mankozeb
KOCIDE 101 WP   2,5 -3,0 kg   miedź w postaci wodorotlenku
MAG 50 WP    2,5 kg    miedź w postaci wodorotlenku
*MANCONEX 80 WP   2,0-3,0 kg   mankozeb
MERPAN 50 WP   3,5 kg    kaptan
MIEDZIAN 50 WP/WG   3,0-5,0 kg   miedź w postaci tlenochlorku
MIEDZIAN EXTRA 350 SC  4,0 -5,0 l   miedź w postaci tlenochlorku
NOVOZIR MN 80 WP   2,0 -3,0 kg   mankozeb
NOVODOX 75 WG    1,0 kg    miedź w postaci tlenku miedziowego 
*PENNCOZEB 80 WP   2,0 -3,0 kg   mankozeb
*PENNCOZEB 455 SC   3,0 -4,5 l   mankozeb
*PENNFLUID 420 SC   3,0 l    mankozeb
POLYRAM 70 WG   1,5 -1,8 kg   metiram
SANCOZEB 80 WP   2,0 -3,0 kg   mankozeb
*VONDOZEB 75 WG   2,0 -3,0 kg    mankozeb
*UNIKAT 75 WG   2,0 kg    zoksamid, mankozeb

UWAGA !!!
*zwalcza również alternariozę ziemniaka, ^ fungicydy  o działaniu wgłębnym i kontaktowym, 

 fungicydy o działaniu układowym i kontaktowym

Ogłoszenia
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Przed przystąpieniem do zabiegu należy zapo-
znać się z treścią etykiety – instrukcji stosowania 
środka ochrony roślin znajdującej się na opakowa-
niu w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi  i środo-
wiska. W szczególności należy ściśle przestrzegać 
dawek preparatów, terminów stosowania, okresów 
prewencji (ochrona pszczoły miodnej) i karencji.

W komunikatach wyszczególniono tylko przy-
kładowe środki ochrony roślin i możliwe jest 
również stosowanie do zabiegów wszystkich pozo-
stałych środków ochrony roślin, dopuszczonych 
do obrotu i stosowania przy zwalczaniu danego 
organizmu szkodliwego. Szczegółowe informa-
cje o środkach ochrony roślin dopuszczonych do 
stosowania w Polsce są dostępne na stronie in-
ternetowej Ministerstwa Rolnictwa pod adresem: 
www.minrol.gov.pl > Informacje branżowe > 
Produkcja roślinna > Ochrona roślin

Posiadacze gruntów, na których prowadzo-
ne są zabiegi ochrony roślin są zobowiązani do 
prowadzenia ewidencji wykonywanych zabiegów 
i przechowywania jej przez okres co najmniej 2 
lat od wykonania zabiegu {art.71 pkt.1,2 i 3 Usta-
wy z dnia 18 grudnia 2003r. o ochronie roślin 

(Dz.U.Nr.11, poz.94 ze zmianami)}.
Termin do którego środek ochrony roślin 

może znajdować się w obrocie:
BRAVO PLUS 500 SC  06.05.2009
MELODY MED 69 WP/WG  12.09.2008
PREVICUR 607 SL    21.09.2008
ALTIMA 500 SC    23.09.2009
MIEDZIAN 50 WP   21.11.2008
MIEDZIAN EXTRA 350 SC  14.05.2009
NOVOZIR MN 80 WP   23.07.2008
PENNCOZEB 455 SC     20.07.2008
Opracowała Wiesława Kruk WIORiN w Katowicach

               Kierownik Oddziału
                   Wiesław Obracaj

KOŁO GOSPODYŃ 
WIEJSKICH W BRENNEJ 

ZAPRASZA!
Koło Gospodyń Wiejskich serdecznie zapra-

sza do współpracy, działalności, a także zabawy 
panie w różnym wieku z naszej gminy.

Jeśli dysponujecie Panie wolnym czasem, 
zapraszamy Was w każdy poniedziałek o godz. 
17:00 do Remizy OSP Brenna Centrum.
       

Zarząd KGW:
    Helena Pagieła
    Maria Hruszka
    Jadwiga Tabacka

POLSKA BIEGA
17 i 18 maja Polska pobiegła! W całym kraju 

biegano w 476 miejscach. Rekord z poprzedniej 
edycji imprezy został więc pobity!

W Brennej, 18 maja, na wałach rzeki Bren-
nicy, niedaleko Szkoły Podstawowej nr 2 odby-

ła się gmin-
na edycja 
tej imprezy. 
Nie zabrakło 
a m a t o r ó w 
biegania. Na-
grody dla 
najlepszych 
wręczali: Pani 
Wójt Iwona 
Szarek oraz 
W i c e p r z e -
wodniczący 
Rady Gminy 
Brenna Se-
weryn Greń. 
  Paweł 

Seligman

Sport
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O tej imprezie pisaliśmy już w artykule za-
tytułowanym „Majówka na bis”. Przypomnijmy: 
W ramach Pikniku odbyły się dwa mecze. W pierw-
szym reprezentacja Gminy Brenna przegrała z Old-
boyami Ruchu 4:7. Natomiast w meczu głównym I 
Ruch Chorzów pokonał drużynę złożoną z graczy 
Beskidu Brenna i Spójni Górki Wielkie 14:0 (8:0). 

W drugiej połowie w drużynie z Chorzowa zagrał 
wychowanek Cukrownika Chybie, Daniel Feruga. 

Bramki: Artur Sobiech - 4 (48, 59, 62, 80), 
Michał Pulkowski - 3 (19, 33, 37), Grzegorz Do-
mżalski - 2 (13, 87), Ariel Jakubowski - 2 (31, 39), 
Ireneusz Adamski (5), Wojciech Grzyb (27) i To-
masz Brzyski (75).
   Paweł Seligman

WIELKI PIKNIK PIŁKARSKI Z RUCHEM CHORZÓW

Konia, konia! Królestwo za konia! (William 
Szekspir)

Kształt głowy podłużny. Szyja krótka, moc-
na i uwieńczona bujną grzywą. Łopatki silne, 

strome oraz krótkie. Tułów jest krótki i zwar-
ty, a zad jest zwykle ścięty. Szerokie lędźwie, 
mocny grzbiet, kończyny silne, krótkie. Wzrost 
od ok. 132 cm do 145 cm w kłębie. Przed Pań-
stwem - koń huculski w całej swej okazałości.

I to nie jeden, ale całe ich stado.

Stadnina koni „Hucuł” była gospodarzem 
zawodów „Ścieżka huculska” w dniach 31 maja 
i 1 czerwca 2008 roku. Wyniki osiągnięte przez 
jeźdźców wraz z końmi wliczają się do eliminacji 
czempionatu ogólnopolskiego koni rasy hucul-
skiej. Aby wystartować w finałowych, jesiennych 
zawodach w Gładyszowie muszą oni mieć zali-
czonych kilka startów w całej Polsce.

Konie huculskie są specyficzną rasą dostoso-
waną do poruszania się i pracy w trudnych te-
renach. W czasie „ścieżki huculskiej” zawodnicy 
musieli zmierzyć się z przeszkodami imitującymi 
trudności, jakie konie mogą napotkać w terenie. 

ŚCIEŻKA HUCULSKA

Sport
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W ciągu dwóch dni rozegrano trzy konku-
rencje. Wszystkie 19 wierzchowców z 6 stadnin 
przeszło pomyślnie próbę dzielności. Najlepsi 
okazali się:

1. Bartek Iskrzycki na Andorze
2. Karolina Iskrzycka na Salsie
3. Robert Gielata na Okowitce 
Cała trójka reprezentowała gospodarzy. 
Ścieżkę eliminacyjną należy przejść jak z naj-

mniejszą ilością błędów oraz w ściśle określo-
nym czasie. Przyjechanie zbyt późno lub zbyt 
wcześnie ustalonego limitu to punkty karne. Tu 

najlepsi okazali się: 
1. Sebastian Kita na Nasirze (Gładyszów)
2. Bartek Iskrzycki na Andorze (Hucuł Brenna)
3. Ania Madzia na Pinczerze (Brenna)
Podczas zawodów ścieżki sportowej liczy się 

bezbłędność oraz jak najszybszy czas przejazdu. 
Najlepsi okazali się:

1. Ania Madzia na Pinczerze
2. Andrzej Szymczyk na Fuksie
3. Agnieszka Szymczyk na Pralince. 
Wszystkim zawodnikom gratulujemy i życzy-

my dalszych sukcesów. 
Malwina Ligocka

SOBOTA Z BESKIDZKĄ 5 
START W BRENNEJ CENTRUM

21.06.2008 r.
Rozpoczęcie ok. godziny 15.00

Beskidzka 5 realizuje wspólnie cykl 
pięciu imprez w miejscowościach: 
Brenna, Wisła, Ustroń, Szczyrk, 

Istebna.

• 28 czerwca 2008 r. – Ustroń, 
godz. 14.00, Rynek;

• 5 lipca 2008 r. – Wisła, 
godz. 14.00, Rynek;

• 12 lipca 2008 r. – Istebna, 
godz. 17.00, Amfiteatr pod Skocznią;

• 19 lipca 2008 r. - Szczyrk, 
godz. 17.00, Amfiteatr „Skalite”.
W programie wiele  konkursów,  
dobrej muzyki i świetnej zabawy.

ODJAZDOWA BRENNA!

EKSTREMALNE WRAŻENIA

POKAZ DOWNHILLU 
na stoku Starego Gronia - Brenna 
Centrum (start :ok. godziny 11.00)

MUZYCZNE WRAŻENIA
KONCERTY

(start, godz. 16.00 Brenna Amfiteatr)

1. SMOOTH CONNECTION
Darek Górniok - instrumenty klawi-
szowe, muzyka, Zbigniew Bałdys - 
gitara, Artur Kudłacik - bas, Michał 
Heller - perkusja, 

2. ŚTYRY 
Biesiada z Kapelą Góralską, gawę-
dziarzem i góralką!

Organizator: OPKiS
(tel. 033 8536 550)

WSCHODNIE KLIMATY 
MUZYCZNE W BRENNEJ

29.06.2008 r.

Rozpoczęcie o godzinie 12.00 
w Amfiteatrze 

w Brennej Centrum,
Organizator OPKiS

 
W programie:

• Występ Zespołu PIETUCHY
• Występ Zespołu LEILA
• Występ Orkiestry Policyjnej

NOC ŚWIĘTOJAŃSKA

28.06.2008 r. 

18.00 - KONCERT ZESPOŁU 

„JETELINKA” Z TANCERZAMI

21.00 - POŚWIĘCENIE OGNIA 

W KOŚCIELE PARAFIALNYM                                       

W BRENNEJ CENTRUM 

21.30 - WYSTĘP ZESPOŁU                                        

„BRENNA” I ORKIESTRY 

22.00 - KAPELA „ MALINIORZE”

23.00- TEATR OGNIA

24.00  - POKAZ SZTUCZNYCH 

OGNI CAŁOŚĆ IMPREZY POPRO-

WADZI JAN STAŚ Z ZESPOŁEM                                      

„CONCRET”

Wkrótce w Gminie Brenna
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- Urząd Gminy Brenna
43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 77, 
tel. 033 853 62 22, fax. 033 853 63 70

- Bank Spółdzielczy
43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 71, 
tel. 033 851 34 90 

- Policja - Komisariat policji w Skoczowie 
tel. 033 853 32 13 

- Ochotnicza Straż Pożarna:
43-438 Brenna ul. Wyzwolenia 75, tel. 033 853 65 85
43-438 Brenna ul. Leśnica 134, tel. 033 853 63 00
43-436 Górki Wielkie ul. Breńska 2, tel. 033 853 93 12 

- Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna
43-438 Brenna ul. Wyzwolenia 69, 
tel. 033 853 65 50, email: opkis@brenna.org.pl

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 77
tel. 033 853 64 59, 033 858 71 01, email: gops@brenna.org.pl 
Czynny: pon.-czw. 7:30-15:30, piątek jest dniem wewnętrz-
nym, interesantów nie przyjmuje się

- Muzeum Zofii Kossak - Szatkowskiej
w Górkach Wielkich
43-436 Górki Wielkie ul. Stary Dwór 2
tel. 033 853 95 15, email: biuro@muzeumkossak.pl
www.muzeumkossak.pl 

- Biblioteki:
43-438 Brenna ul. Wyzwolenia 77, tel. 033 853 63 59
43-436 Górki Wielkie ul. Zalesie 3, tel. 033 853 91 86 

- LKS „Beskid” Brenna - Hala Sportowa 
43-438 Brenna ul. Wyzwolenia 71
tel. 033 853 62 40, 033 853 65 33 

- Poczty:
43-438 Brenna ul. Wyzwolenia 77, tel. 033 853 62 76
43-436 Górki Wielkie ul. Zofii Kossak 34, tel. 033 853 94 44 

- GOPR
tel. alarmowy 985
43-438 Brenna ul. Węgierski 41
43-370 Szczyrk ul. Dębowa 2, tel. 033 817 85 36 

- Ośrodek Zdrowia
43-438 Brenna ul. Leśnica 8, tel. 033 853 63 11
43-436 Górki Wielkie ul. Zalesie 3, tel. 033 853 91 82 

- Apteki
43-438 Brenna ul. Wyzwolenia 77, tel. 033 853 64 64
43-438 Brenna ul. Leśnica , tel. 033 853 63 79
43-436 Górki Wielkie ul. Zalesie 3, tel. 033 853 92 05 

- Pogotowie Ratunkowe
tel. alarmowy 999
43-430 Skoczów ul. Krzywa 4
tel. 033 857 95 49, 033 857 95 50

--------------------------------------------------------
WÓJT GMINY BRENNA 

IWONA SZAREK

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

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

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

SEKRETARZ GMINY BRENNA
KRZYSZTOF MAJERAN

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

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

KRZYSZTOF HOLEKSA
PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY BRENNA

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



ZAPOWIEDZI IMPREZ

CZERWIEC
13.06 IX KAWIARENKA ARTYSTYCZNA, 
miejsce: Chlebowa Chata, Górki Małe, 
godz. 20:00, organizator: OPKiS
14.06 PIKNIK PARAFIALNY
miejsce: Plac przy kościele ewangelickim w Brennej 
godz. 14:00, organizator: Parafia ewangelicko-augs-
burska Brenna-Górki 
14-15.06 IMPREZA WEEKENDOWA 
miejsce: Amfiteatr Brenna Centrum, organizator: OPKiS
15.06 II KONCERT W RAMACH „WIECZORÓW 
MUZYCZNYCH W LEŚNICY”
miejsce: Kościół św. Jana Nepomucena, Brenna-Leśnica godz. 
17:15, organizator: OPKiS oraz Parafia Brenna-Leśnica
21.06  SOBOTY Z BESKIDZKĄ 5 – impreza promująca 
Brenną, Istebną, Szczyrk, Ustroń i Wisłę
miejsce: Amfiteatr Brenna-Centrum godz. 15:00, 
organizator: OPKiS 
22.06 LATO NADCHODZI – koncert 
miejsce: Amfiteatr Brenna Centrum godz. 16:00, organizator: 
OPKiS 
23.06- 05.07 PLENER MALARSKI „MALUJEMY PANORAMĘ 
U KOSSAKÓW”
miejsce: Górki Wielkie, plac przy muzeum Zofii Kossak, organizator: 
OPKiS oraz Schronisko KOSS 
28.06 NOC ŚWIĘTOJAŃSKA
miejsce: Amfiteatr Brenna-Centrum godz. 18:00, organizator: OPKiS 

LIPIEC
03.07 I KONCERT W RAMACH „CZWARTKÓW ARTYSTYCZNYCH”
miejsce: Kościół św. Jana Chrzciciela, Brenna-Centrum godz. 20:00
organizator: OPKiS oraz Parafia Brenna-Centrum
5,6,13.07 XLI WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD WIEJSKICH ZESPOŁÓW 
ARTYSTYCZNYCH
miejsce: Amfiteatr Brenna-Centrum, organizator: Regionalny Ośrodek Kultu-
ry w Bielsku-Białej oraz OPKiS
10.07 II KONCERT W RAMACH „CZWARTKÓW ARTYSTYCZNYCH”
miejsce: Kościół św. Jana Chrzciciela, Brenna-Centrum godz. 20:00
organizator: OPKiS oraz Parafia Brenna-Centrum 
11.07 X KAWIARENKA ARTYSTYCZNA
organizator: OPKiS
12.07 MISTRZOSTWA POLSKI W KOSZENIU ŁĄKI
miejsce: Brenna-Leśnica, Malinka, organizator: OPKiS oraz Górale Breń-
scy 
13.07 III KONCERT W RAMACH „WIECZORÓW MUZYCZNYCH 
W LEŚNICY”
miejsce: Kościół św. Jana Nepomucena, Brenna-Leśnica godz. 17:15, 
organizator: OPKiS oraz Parafia Brenna-Leśnica
17.07 III KONCERT W RAMACH „CZWARTKÓW ARTYSTYCZNYCH”
miejsce: Kościół św. Jana Chrzciciela, Brenna-Centrum godz. 20:00, 
organizator: OPKiS oraz Parafia Brenna-Centrum
19.07 XII BIEG O PUCHAR GÓRNEGO ŚLĄSKA
miejsce: Brenna - Górki, organizator: OPKiS
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