
cena 1 zł

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

Majówka 
w Brennej
- czytaj str. 9-11

nr 5(7)/2008  maj

cena 1 zł

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



W numerze:

Rozmowa   z Wójtem Gminy Brenna, Iwoną Szarek ...................................................................................................... 3

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

Wydarzenia .................................................................................................................................................................................. 9

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

Historia ....................................................................................................................................................................................... 20

GOPS/Profilaktyka ................................................................................................................................................................ 22

Ogłoszenia ................................................................................................................................................................................. 25

Sport ............................................................................................................................................................................................. 28

Wkrótce w Gminie Brenna ............................................................................................................................................ 30

Ważne i przydatne numery telefonów ............................................................................................................................ 31

Drodzy Czytelnicy „Wieści”!

1 maja, Gmina Brenna oficjalnie rozpoczęła sezon wiosenno-letnich imprez 

plenerowych. Sezon ten potrwa aż do połowy września. Pomimo niesprzyja-

jącej pogody, publiczność wypełniająca amfiteatr w Brennej była w dobrym 

nastroju, co dobrze rokuje przed następnymi imprezami. O weekendzie majo-

wym możecie Państwo poczytać na stronach 9-11.

Spośród wielu artykułów, polecam zwłaszcza rozmowę z Panią Wójt Iwoną 

Szarek – tym razem dotyczącą funduszy unijnych (str. 3)  oraz artykuł o pozy-

skiwaniu tychże funduszy (str. 4). 

W dziale KULTURA znajdziecie Państwo między innymi wspomnienie o Ja-

nie Nowaczku, niezapomnianym nauczycielu, kombatancie i skrzypku, a nade 

wszystko dobrym i szlachetnym człowieku. Polecam ten artykuł – str. 20.

Życzę wszystkim miłej lektury naszego czasopisma!

       Paweł Seligman

       - redaktor naczelny
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Czy gmina Brenna jest przygotowana do 

wykorzystania możliwości, jakie dają fundu-

sze unijne ?  /ilu pracowników, jakie doświad-

czenie/

Oczywiście, Gmina jest przygotowana do apli-

kowania o środki unijne z różnych programów 

operacyjnych, zarówno na projekty inwestycyjne, 

jak i dotyczące zasobów ludzkich. W 2007r. Urząd 

Gminy zatrudnił 2 pracowników ds. pozyskiwania 

środków zewnętrznych (jeden z pracowników 

został zatrudniony w miesiącu kwietniu, a drugi 

– w październiku). Pracownicy zajmujący się fun-

duszami posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz 

doświadczenie w pozyskiwaniu, wdrażaniu oraz 

koordynowaniu projektów współfinansowanych 

ze środków unijnych. Z uwagi na nowy okres 

programowania oraz ciągłe zmiany w przepisach 

i wytycznych dotyczących pozyskiwania środków 

unijnych oraz realizacji projektów osoby te na 

bieżąco podnoszą swoje kwalifikacje w tym za-

kresie poprzez uczestnictwo w różnych szkole-

niach.  

Z jakich programów unijnych gmina planu-

je skorzystać ? czy te programy już „ruszyły”?

Gmina Brenna może ubiegać się o dofinan-

sowanie ze środków unijnych przede wszystkim 

z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2007 – 2013, w ramach którego nie zostały 

do tej pory ogłoszone żadne konkursy. Ponadto 

gmina może skorzystać ze środków Regional-

nego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2007 – 2013. Z niektórych 

priorytetów tego programu zostały już ogłoszone 

konkursy. W ramach RPO w roku 2008 planuje-

my złożyć wnioski m.in. na budowę Sali gimna-

stycznej przy ZSP w Górkach Wielkich oraz na 

modernizację amfiteatru w Brennej i obecnie 

trwają nad nimi prace przygotowawcze. Poza tym 

gmina może korzystać ze środków Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki, które są prze-

znaczane na rozwój zasobów ludzkich. Konkursy 

z niektórych działań w ramach PO KL zostały już 

ogłoszone i gmina złożyła już trzy wnioski o do-

finansowanie. Na chwilę obecną wiemy, iż jeden 

z projektów został zaakceptowany przez Instytucję 

Pośredniczącą i czekamy na podpisanie umowy 

uprawniającej do rozpoczęcia jego  realizacji. 

Dlaczego gmina nie złożyła jeszcze żad-

nych wniosków o dofinansowanie inwestycji?

Jak wspomniałam, Gmina pozyskuje już środ-

ki i w dalszym ciągu zamierza to robić. Jednakże 

wymaga to planowania pewnych działań i rozkła-

dania ich w czasie, gdyż Instytucje Pośredniczą-

ce (wdrażające programy) ogłaszają konkursy 

etapowo według ustalanych przez siebie harmo-

nogramów. Narzucają one tym samym gminie 

terminy składania wniosków, a zatem i realizacji 

poszczególnych inwestycji. 

Pewnym ograniczeniem jest również koniecz-

ność zapewnienia wkładu własnego ze środków 

budżetu gminy, który dla projektów składanych 

do RPO WŚL wynosi min. 15% planowanej inwe-

stycji, a w Programie Rozwoju Obszarów Wiej-

skich wynosi przynajmniej 25% inwestycji.  

Ponadto utrudnieniem np. w RPO WŚL jest 

długotrwały proces oceny projektów składający 

się z oceny formalnej (trwającej do 70 dni robo-

czych od dnia zamknięcia konkursu) oraz oceny 

merytorycznej (trwającej do 45 dni roboczych 

od daty dokonania pozytywnej oceny formalnej). 

Zatem etap samej oceny projektu może trwać 

nawet do 9 miesięcy, a realizacja inwestycji zna-

cząco przesuwa się w czasie!! 

Jak mogą Państwo zauważyć aplikowanie 

o środki nie jest procesem prostym i błyskawicz-

nym, napotyka bowiem na bariery, które utrudnia-

ją te działania. Bariery te często nie są powiązane 

z samym wnioskodawcą, ale wynikają z ogólnych 

reguł aplikowania o środki unijne. Ponadto zda-

rzają się sytuacje, w których gmina nie może po 

prostu sięgać po środki unijne, jak to ma miejsce 

np. w działaniu 5.1 „Gospodarka wodno-ściekowa” 

RPO WŚL. Zapraszam dodatkowo do artykułu 

przygotowanego przez pracowników zajmujących 

się pozyskiwanie środków zewnętrznych. 

Dlaczego zatem gmina nie złożyła wnio-

sku o dofinansowanie projektu  do konkursu 

ROZMOWA Z WÓJTEM GMINY BRENNA, IWONĄ SZAREK
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ogłoszonego w ramach działania 5.1 „Gospodar-

ka wodno – ściekowa” Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego” w dniu 

28.12.2007 r.?

Gmina Brenna nie zgłosiła wniosku o dofinanso-

wanie realizacji projektu dotyczącego gospodarki wod-

no-ściekowej na terenie gminy, gdyż nie spełniała wa-

runków niezbędnych do aplikowania w ramach tego 

działania, określonych  przez Zarząd Województwa. 

Ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego o dofinansowanie na budowę 

kanalizacji bądź wodociągu mogą ubiegać się wyłącz-

nie gminy należące do aglomeracji poniżej 15 tysięcy 

RLM (równoważna liczba mieszkańców), które zostały 

wskazane w Krajowym Programie Oczyszczania Ście-

ków. Gmina Brenna wraz ze Skoczowem oraz częścią 

Ustronia należą do tzw. „Aglomeracji Skoczów”, dla 

której wskaźnik RLM w aglomeracji wynosi 54.764, co 

wyklucza możliwość ubiegania się o środki w ramach 

tego działania. Zatem zostaliśmy wykluczeni całkowicie 

z ubiegania się o dodatkowe pieniądze na gospodarkę 

wodno-ściekową z Regionalnego Programu Operacyj-

nego Województwa Śląskiego na cały okres progra-

mowania, czyli do 2013r. Jednakże pozostaje możliwość 

złożenia wniosku o dofinansowanie tych działań do 

Rozwój społeczno-gospodarczy całej naszej 

gminy możliwy jest nie tylko dzięki dochodom 

własnym gminy, ale również dzięki środkom 

zewnętrznym. Dlatego też, środki te stanowią 

niewątpliwe wsparcie dla budżetu samorządu lo-

kalnego. Fundusze zewnętrzne można pozyskać 

z dwóch źródeł, a mianowicie: ze źródeł krajo-

wych (np. Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 

województwa śląskiego, PFRON itp.) oraz źródeł 

unijnych (np. Europejski Fundusz Społeczny, Eu-

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2007 – 2013. W ramach tego programu istnieje 

możliwość pozyskania tylko ok. 4 milionów zł, co 

z pewnością nie zaspokoi potrzeb mieszkańców 

w tym zakresie. W ramach tego programu nie zo-

stały jeszcze żadne konkursy. Dodatkową możli-

wość pozyskania środków oferuje Program Ope-

racyjny Infrastruktura i Środowisko, do którego 

planowane jest złożenie wniosku wraz z miastem 

Skoczów. Niestety w ramach tego programu będą 

składane wnioski przede wszystkim przez duże 

aglomeracje miejskie, co w znacznym stopniu ob-

niża szansę uzyskania dofinansowania. 

Jakie gmina miała możliwości w 2004 r., 

gdy ruszała pierwsza pula środków unijnych? 

Co można było wtedy zrealizować?

Gmina Brenna w latach 2004-2006 w ramach 

tzw. Zintegrowanego Programu Operacyjnego 

Rozwoju Regionalnego miała możliwość składa-

nia wniosków o dofinansowanie inwestycji. Jednak 

z niewiadomych mi powodów ówczesne władze 

Gminy z takiej szansy nie skorzystały. Pozosta-

wiam to bez komentarza.    

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała: Katarzyna Macura

ropejski Fundusz Rozwoju Regionalnego itd.). 

W roku 2007 Urząd Gminy w Brennej (oraz 

podległe mu jednostki) opracował i złożył 11 

wniosków o dofinansowanie realizacji projek-

tów ze środków krajowych. W wyniku złożenia 

tychże wniosków uzyskano dofinansowanie  na 

łączną kwotę 109.339,71 zł. Tematyka projek-

tów dotyczyła różnych obszarów życia społecz-

no-gospodarczego gminy, co obrazuje poniższa 

tabela. 

L.p.

Tytuł 

wniosku;

Wnio-

skodawca 

- Realiza-

tor

Wartość 

projektu 

(w zł)

Wnio-

skowana 

kwota 

dotacji 

(w zł)

Przyzna-

na kwota 

dotacji 

(w zł)

Instytucja 

przyjmu-

jąca wnio-

ski/orga-

nizująca 

konkurs

Nazwa pro-

gramu

Ob-

szar 

wspar-

cia

Mie-

siąc 

złoże-

nia

Mie-

siąc 

roz-

pa-

trze-

nia

uwagi

1. 

„Wyrów-

nać szan-

se” - Urząd 

Gminy

117.687,55 82.381,28 82.381,00

K u r a t o -

rium

Oświaty 

w Katowi-

cach

Rządowy Pro-

gram Wyrów-

nywania Szans 

Edukacyjnych 

dzieci i mło-

dzieży w 2007r. 

– „Aktywizacja 

jednostek sa-

morządu te-

rytoria lnego 

i organizacji 

p o z a r z ą d o -

wych”

eduka-

cja

M a j 

2007

S i e r -

p i e ń 

2007

---------

ŚRODKI ZEWNĘTRZNE – CO ROBIMY  W TYM KIERUNKU…?

Informacje



5

2. 

„ G m i n a 

B r e n -

na dla 

w s z y s t -

kich” – 

G m i n n a 

Biblioteka 

Publiczna

30.000,00 30.000,00 - 

T e l e k o -

munikacja 

Polska

Grant progra-

mu „Rzeczpo-

spolita Inter-

netowe”

eduka-

cja

C z e r -

w i e c 

2007

Lipiec 

2007

Wniosek 

przeszedł 

o c e n ę 

f o rma l -

ną, ale 

nie uzy-

skał dofi-

nansowa-

nia

3. 

W o j e -

w ó d z k i e 

spotkania 

z gitarą 

i poezją 

– „Pióro 

Brennej” 

– Ośrodek 

Promocji, 

K u l t u r y 

i Sportu

23.000,00 8.000,00 - 

Urząd Mar-

szałkowski 

Wojewódz-

twa Ślą-

skiego 

Zadanie pu-

bliczne Wo-

j e w ó d z t w a 

Ś l ą s k i e g o 

w dziedzinie 

kultury

Kultu-

ra 

C z e r -

w i e c 

2007

Lipiec 

2007

Wniosek 

przeszedł 

o c e n ę 

f o rma l -

ną, ale 

nie uzy-

skał dofi-

nansowa-

nia

4. 

„ L e t n i e 

spotkania 

z muzyką 

poważną 

– Czwart-

k o w e 

wieczory 

w Bren-

nej” –

Oś rodek 

Promocji, 

K u l t u r y 

i Sportu

58.600,00 20.000,00 - 

Urząd Mar-

szałkowski 

Wojewódz-

twa Ślą-

skiego

Zadanie pu-

bliczne Wo-

j e w ó d z t w a 

Ś l ą s k i e g o 

w dziedzinie 

kultury

Kultu-

ra 

C z e r -

w i e c 

2007

Lipiec 

2007

Wniosek 

przeszedł 

o c e n ę 

f o rma l -

ną, ale 

nie uzy-

skał dofi-

nansowa-

nia 

5. 

„ M o n i -

t o r i n g 

w i z y j n y 

w szko-

łach i pla-

cówkach” 

–

U r z ą d 

Gminy

47.000,00 37.600,00 24.400,00 

Urząd Mar-

szałkowski 

Wojewódz-

twa Ślą-

skiego

Rządowy pro-

gram wspie-

rania w latach 

2007 – 2009 

organów pro-

w a d z ą c y c h 

w zapewnieniu 

bezpiecznych 

w a r u n k ó w 

nauki, wycho-

wania i opieki 

w publicznych 

szkołach i pla-

cówkach „Mo-

nitoring wizyj-

ny w szkołach 

i placówkach”

b e z -

p i e -

c z e ń -

stwo

Wrze-

s i e ń 

2007

G r u -

dzień 

2007

----------

6. 

„Bus dla 

n i e p e ł -

nospraw-

n y c h 

dzieci” –

U r z ą d 

Gminy

120.000,00 100.000,00 - 

P F R O N 

O d d z i a ł 

Śląski

„UCZEŃ NA 

WSI” – pomoc 

w zdobyciu 

wykształcenia 

przez osoby 

n i e p e ł n o -

sprawne za-

mieszkujące 

gminy wiej-

skie oraz gmi-

ny miejsko 

– wiejskie OB-

SZAR B

trans-

port

P a ź -

dz ier -

- n i k 

2007

G r u -

dzień 

2007

Nie przy-

z n a n o 

wsparcia  

z powo-

du braku 

środków 

p r z e z 

PFRON

Informacje
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7. 

„Ws p a r -

cie dla 

n i e p e ł -

nospraw-

n y c h 

uczniów” 

–

U r z ą d 

Gminy

2.558,71 2.558,71 2.558,71 

P F R O N 

O d d z i a ł 

Śląski

„UCZEŃ NA 

WSI” – pomoc 

w zdobyciu 

wykształcenia 

przez osoby 

n i e p e ł n o -

sprawne za-

mieszkujące 

gminy wiej-

skie oraz gmi-

ny miejsko 

– wiejskie OB-

SZAR A

eduka-

cja

P a ź -

dz ier -

- n i k 

2007

G r u -

dzień 

2007

----------

8. 

„Moder -

n i z a c j a 

ul. Grabo-

wej” –

U r z ą d 

Gminy

183.000,00 109.800,00 - 

Urząd Mar-

szałkowski 

Wojewódz-

twa Ślą-

skiego

F u n d u s z 

O c h r o n y 

Gruntów Rol-

nych

Infra -

struk-

tura

P a ź -

dz ier -

- n i k 

2007

R o k 

2008
----------

9. 

„Moder -

nizacja ul. 

Spółdziel-

czej” –

U r z ą d 

Gminy

151.200,00 90.720,00 - 

Urząd Mar-

szałkowski 

Wojewódz-

twa Ślą-

skiego

F u n d u s z 

O c h r o n y 

Gruntów Rol-

nych

Infra -

struk-

tura 

P a ź -

dz ier -

- n i k 

2007

R o k 

2008
----------

10. 

„Moder -

nizacja ul. 

Zalesie” –

U r z ą d 

Gminy

71.000,00 42.600,00 - 

Urząd Mar-

szałkowski 

Wojewódz-

twa Ślą-

skiego

F u n d u s z 

O c h r o n y 

Gruntów Rol-

nych

Infra -

struk-

tura 

P a ź -

dz ier -

- n i k 

2007

R o k 

2008
----------

11. 

„ B e z -

p i e c z n a 

Gmina” –

 Urząd 

Gminy

12.500,00 6.000,00 zł - 

Ś l ą s k i 

Urząd Wo-

jewódzki

Rządowy pro-

gram ograni-

czania prze-

s t ę p c z o ś c i 

i aspołecznych 

zachowań „Ra-

zem Bezpiecz-

niej”

B e z -

p i e -

c z e ń -

stwo 

P a ź -

dz ier -

- n i k 

2007

G r u -

dzień 

2007

Wniosek 

przeszedł 

o c e n ę 

f o rma l -

ną, ale 

nie uzy-

skał dofi-

nansowa-

nia

RAZEM 816.546,26 529.659,99  109.339,71

Dodatkowo w roku 2007 Urząd Gminy złożył 

2 wnioski o udzielenie pożyczki do Wojewódzkie-

go Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej na realizację następujących inwestycji: 

� Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z sie-

cią przyłączy domowych Górki Wielkie Kretow-

skie – Brenna Spalona;

� Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z sie-

cią przyłączy domowych w Górkach Wielkich 

– Szpotawice, etap II.

W wyniku złożonych wniosków Urząd uzy-

skał pożyczki w łącznej wysokości 3.768.007,58 

zł. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Urząd 

będzie ubiegać się o częściowe umorzenie po-

życzki do wysokości 50% wykorzystanej kwoty 

pożyczki, jednakże umorzona kwota musi zostać 

przeznaczona na nowe zadanie ekologiczne.

Niestety w roku 2007 Urząd Gminy nie złożył 

żadnego wniosku o dofinansowanie projektów ze 

środków unijnych, ponieważ Instytucje Wdraża-

jące programy unijne nie ogłosiły żadnych kon-

kursów, zatem nie było możliwości ubiegania 

się o takie wsparcie. Pierwsze konkursy, które 

umożliwiały uzyskanie dofinansowania zarówno 

na działania inwestycyjne, jak i związane z za-

sobami ludzkimi zostały uruchomione dopiero 

końcem 2007r. (listopad/grudzień). Chodzi tutaj 

o Regionalny Program Operacyjny Wojewódz-

twa Śląskiego (RPO WŚL) oraz Program Opera-

cyjny Kapitał Ludzki (PO KL). 

Należy tu jednak nadmienić, iż od początku 

roku 2007 trwają prace nad przygotowywaniem 

tzw. Projektu kluczowego oraz projektów subre-

gionalnych, które są składane do Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskie-

go w celu dofinansowania ze środków unijnych 

w trybie pozakonkursowym. Długi okres ich 

przygotowywania jest związany z tym, iż projek-

ty składane przez gminę Brenna stanowią części 

projektów głównych, w skład którego wchodzą 

wnioski zgłaszane przez gminy z trzech powia-

tów: cieszyńskiego, żywieckiego i bielskiego. 

Informacje
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Gmina Brenna zgłosiła w ramach tych progra-

mów cztery 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 do-

stępu do Internetu” – działanie 2.1 RPO WŚL 

„Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”;

� „Rozwój infrastruktury turystycznej 

Gminy 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, Gole-

szów, Istebna, Strumień, Wisła”  - działanie 2.2 

RPO WŚL „Rozwój elektronicznych usług publicz-

nych” – Gmina Brenna jest partnerem projektu.

Wymienione wyżej cztery projekty, pomimo 

złożenia ich w trybie pozakonkursowym wymagają 

również (w terminie określonym przez Urząd Mar-

szałkowski) opracowania i złożenia kompletnego 

wniosku o dofinansowanie wraz z wszystkimi nie-

zbędnymi załącznikami (np. studium wykonalności, 

dokumentacja techniczna, dokumentacja związana 

z oddziaływaniem inwestycji na środowisko itp.), 

a także podlegają ocenie formalnej i merytorycznej. 

O tym jakie wnioski o dofinansowanie ze 

środków krajowych i unijnych zostały złożone 

w roku 2008 przez Urząd Gminy w Brennej (oraz 

jednostki mu podległe) dowiecie się Państwo 

w kolejnym wydaniu „Wieści znad Brennicy”.
M&M 

Gmina Brenna przystąpiła  do wiosennych 

prac remontowych.  

Remonty cząstkowe
W wyniku postępowania przeprowadzone-

go w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 

30.04.2008 r. Gmina Brenna podpisała umowę 

na wykonanie remontów cząstkowych (masą bi-

tumiczną oraz emulsją asfaltową i grysami ka-

miennymi) dróg gminnych z firmą „DRO-MOST” 

Marek Kunz z Brennej, o wartości 183.207,40 

złotych brutto.

W postępowaniu złożono 3 oferty. Wybrano 

ofertę najkorzystniejszą cenowo. Termin realiza-

cji zadania – do 31 grudnia br.

Inwestycje na drogach
W kwietniu br. złożony został wniosek o po-

zwolenie na wykonanie robót budowlanych zwią-

zanych z remontem ul. Topolowej w Brennej, 

ul. Chłopskiej w Górkach Małych oraz ul. Rze-

mieślniczej w Górkach Wielkich. Po uzyskaniu 

wymaganych pozwoleń Gmina ogłosi przetargi 

na wykonanie wspomnianych robót. Planowany 

termin rozpoczęcia – lipiec 2008 r.

Trwają prace projektowe związane z plano-

wanym wykonaniem nowych punktów oświetle-

nia ulicznego:

- trzech na ul. Bukowa w rejonie kościoła 

i pomiędzy ul. Lachy Górne i Dolne,

- pięciu na ul. Chrobaczy.

Urząd Gminy Brenna prowadzi prace nad 

przygotowaniem inwestycji pod nazwą „Budowa 

chodnika przy ul. Szpotawickiej w Górkach 

Wielkich”. Planuje się przebudowę drogi od ul. 

Bielskiej na odcinku 390 m o chodnik asfalto-

betonowy. Jednocześnie Powiatowy Zarząd Dróg 

Publicznych w Cieszynie planuje położyć na po-

czątkowym odcinku ul. Szpotawickiej nową na-

wierzchnię.

Prace te nie wykorzystują oczywiście wszyst-

kich trwających inwestycji. Czekamy na infor-

macje o dalszych remontach.

GMINA DBA O SWOJE DROGI

Informacja o stacji zlewnej ścieków
Informujemy Szanownych Mieszkańców oraz 

Właścicieli nieruchomości położonych na obsza-

rze Gminy Brenna, iż staraniem Urzędu Gminy 

została uruchomiona stacja zlewna do ścieków 

dowożonych środkami transportu. Stacja ta mie-

ści się na terenie byłej oczyszczalni ścieków 

w  Brennej,  w  siedzibie   Zakładu   Budżetowego   

Gospodarki   Komunalnej   przy ul. Wyzwolenia 

34. Ze zlewni będą mogły korzystać wszystkie 

podmioty posiadające aktualne zezwolenie w za-

kresie opróżniania zbiorników bezodpływowych 

i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy 

Brenna, po zawarciu stosownej umowy z ZBGK.

Wszystkich nie posiadających zezwolenia, a po-

siadających odpowiedni sprzęt samochodowy bądź 

ciągnikowy do opróżniania zbiorników bezodpływo-

wych i transportu ścieków, oraz świadczących usłu-

gi w tym zakresie, zachęcamy do złożenia stosowne-

go wniosku wraz z kompletem dokumentów, dzięki 

którym możliwe będzie uzyskanie zezwolenia.

Posiadanie stacji zlewnej w połączeniu z od-

powiednią liczbą przewoźników dysponujących  

sprzętem samochodowym bądź ciągnikowym 

z pewnością przyczyni się do poprawy stanu go-

spodarki ściekami na obszarze gminy. 

Informacje
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CZY W 2008 ROKU PŁACIMY 
WIĘKSZE PODATKI?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Rada 

Gminy posiada ustawowe uprawnienie do kształto-

wania wysokości tylko niektórych podatków stano-

wiących dochody budżetu gminy. Do takich podat-

ków należy podatek od nieruchomości, podatek od 

środków transportu oraz opłata od posiadania psa. 

Podkreślić należy, iż podatki kształtowane przez 

Radę Gminy w Brennej w 2008 roku w stosunku 

do roku 2007 roku nie uległy zmienia. 

Jednakże część mieszkańców naszej Gminy 

otrzymała decyzje, w których zobowiązanie po-

datkowe na 2008 roku było większe niż w roku 

ubiegłym. Związane jest to z tym, że  stawki po-

datku rolnego i leśnego wynikają bezpośrednio 

z ustawowych regulacji. Wysokość tych zobowią-

zań zgodnie z obowiązującymi przepisami uzależ-

niona jest od wysokości średniej ceny skupu żyta 

w przypadku podatku rolnego oraz średniej ceny 

sprzedaży drewna w przypadku podatku leśnego, 

które ustalane są przez Główny Urząd Statystycz-

ny. Rada Gminy w Brennej nie ma żadnych 

uprawnień do kształtowania ich wysokości. 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości i py-

tań dotyczących pobieranych podatków prosi-

my o kontakt z pracownikami Urzędu Gminy 

w Brennej nr telefonu 0 33 8536222 wew. 108.

SŁUŻBY KONTRAKTOWE
Zarząd gminy Brenna wspólnie z Radą gmi-

ny Brenna w budżecie na rok 2008, zabezpieczył 

środki finansowe przeznaczone na wynagrodze-

nia dla funkcjonariuszy policji, którzy będą peł-

nili dodatkowe służby na terenie naszej gminy 

w okresie sezonu turystycznego. 

Dyslokacja służby oraz zadania, będą ukie-

runkowane przede wszystkim na zabezpieczenie 

ładu i porządku publicznego w miejscach organi-

zowania imprez artystycznych oraz poprawy sta-

nu bezpieczeństwa i utrzymania czystości w miej-

scach użyteczności publicznej.

Należy w tym miejscu poinformować miesz-

kańców gminy Brenna, że pierwszą inicjatywę 

w tym względzie wykazała Pani Wójt – Iwona 

Szarek oraz radny gminy Brenna – Pan Krystian 

Żyłka, którzy to w dniu 27 kwietnia 2008 r. na go-

rącym uczynku ujęli mężczyznę, który niszczył 

roślinność w centrum Brennej. Sprawę w chwili 

obecnej prowadzi Komisariat Policji w Skoczo-

wie, a sprawca dobrowolnie poddał się karze. 

Weekend Majowy to czas odpoczynku i relaksu 

dla wielu na codzień zapracowanych ludzi. Jednak 

nieodzownym elementem jest Narodowe Święto 

Konstytucji. To właśnie 3 maja 1791 r. uchwalo-

no pierwszą Konstytucję w Europie, a drugą na 

świecie. W Święto Konstytucji 3 Maja Pani Wójt 

Gminy Brenna Iwona Szarek złożyła kwiaty przy 

pomnikach w Górkach Małych oraz w Brennej 

przy Ośrodku Zdrowia. Składaniu Kwiatów towa-

rzyszył Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof 

Holeksa. Także strażacy godnie oddali cześć po-

ległym. Chwilą ciszy i skupienia uczczono pamięć 

tych, którzy oddali się służbie Polsce.
     Estera Brudny

ROCZNICA KONSTYTUCJI 
3 MAJA

Informacje
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Za nami długi weekend. Brenna powitała ra-

dośnie wiosnę oraz licznie przybyłych na week-

end majowy turystów. OPKiS otworzył letni 

sezon imprez gminnych w amfiteatrze. Pomi-

mo niesprzyjającej pogody, ludzie byli pogodni. 

Brenna przywitała ich bowiem wesoło, rodzin-

nie, sportowo i śpiewająco. Taka była przez czte-

ry dni, roztańczona w deszczu kwitnąca i wiosen-

na Brenna. A zaczęło się tak…

1 Maja – Rodzinna Brenna
W czwartek o godzinie 12.00 w amfiteatrze 

Pani Wójt Gminy Brenna Iwona Szarek po-

witała wszystkich przybyłych, życząc im jedno-

cześnie dobrego wypoczynku i jeszcze lepszej  

zabawy. Później przyszedł czas na konkurencje 

rodzinne przy współudziale Parku Linowego 

obok amfiteatru. Turysta, jak to turysta, jest dość 

różnorodny i ma różne potrzeby. Dlatego wła-

śnie OPKiS przygotował coś dla każdego. Jedni 

mogli sprawdzić się w przeciąganiu liny, pozo-

stali ceniący adrenalinę i przygodę wyruszyli na 

zdobywanie parku linowego, ścianek wspinacz-

kowych, oraz skakali na eurobunge. Do kon-

kurencji stanęły cztery rodziny. Dzieci wzięły 

udział w konkursie plastycznym, prowadzonym 

przez Panią Annę Piotrowską - Grycz. Tematy-

ka? Oczywiście „Wiosenna Brenna”! Mamy na-

tomiast musiały sprawdzić się w konkursie ori-

gami. Proszę uwierzyć, że można sobie połamać 

palce przy robieniu papierowego irysa. Panowie 

mieli szansę sprawdzić swoją krzepę w starciu 

z gruszką bokserską. Przegranych nie było. Każ-

dy otrzymał nagrodę, dzięki czemu wszyscy byli 

zadowoleni. Po konkurencjach rodzinnych odbył 

się koncert Orkiestry Dętej Pana Czesława 

Grenia. Następnie kapela góralska JETELIN-

KA porwała wszystkich do góralskiej zabawy. 

Po koncertach przyszedł czas, aby i publiczność 

wykazała się zdolnościami śpiewaczymi. Najlepsi 

sprostali zadaniu w konkursie karaoke. Taka to 

była Rodzinna Brenna 1 Maja.

2 Maja – Zatańcz, Posłuchaj, zaśpiewaj
O godzinie 15.00, kiedy na scenę wszedł 

zespół SLEEPWALKERS, niebo było już tro-

chę zachmurzone, jakby przeczuwało, że nad-

szedł czas na muzykę rockową. Młodzi chłopcy 

z Brennej zagrali i zaśpiewali bardzo energicznie 

i naprawdę dobrze. Było sporo coverów, ale usły-

szeliśmy także kilka autorskich utworów kapeli 

z Górek. Miło było posłuchać Beatlesów przy 

gorącej kawie. Jako że piątek był dniem muzycz-

nym, po grupie Sleepwalkers wystąpił Zespół 

BACIARKA. Piękne aranżacje muzyki folkowej 

z całego świata ładnie przeplatały się z rytma-

mi muzyki rodzimych Beskidów. A już o godzi-

nie 20.00 przyszedł czas na gwiazdę wieczoru 

– GRUPĘ FURMANA. Nazwa zespołu może ko-

jarzyć się różnie. Ale muzyka jest bardzo kon-

kretna. Wokalista niektórym przypomniał stare 

dobre czasy Roberta Gawlińskiego, innym bar-

MAJÓWKA W BRENNEJ

Wydarzenia



10

dziej Macieja Maleńczuka, ale tak naprawdę to 

grupa bluegrassowa i po części folkowa. Sporo 

elementów country i przede wszystkim mnóstwo 

energii scenicznej. Dobrej zabawie nie przeszka-

dzał deszcz, ale „Riders On The Storm”, od które-

go zaczęli „Furmani” na dobre ściągnął chmury 

w majowy weekend nad Brenną.

Deszcz i niska temperatura zupełnie nie prze-

szkadzał natomiast młodym ludziom w zabawie 

wieczornej. Przy rytmach dyskotekowych breń-

ski amfiteatr bawił się do godz. 1.00. 

3 Maja – Sportowa Brenna
Grupa Furmana to trochę „jeźdźcy burzy”, za 

to już w sobotę mieliśmy prawdziwych jeźdźców 

deszczu. Odbyły się bowiem IV Wojewódzkie 

Mistrzostwa Policji w Kolarstwie Górskim, 

których głównym organizatorem była IPA (Mię-

dzynarodowe Stowarzyszenie Policji). Trasa wio-

dła zboczami Starego Gronia. Kolarze bez naj-

mniejszych oporów pokonywali deszcz i błoto. 

Publiczność dopisała. Dodatkowo można było 

obejrzeć nowe modele Fiatów dzięki firmie 

EUROMOT. Dzieci miały swój wyścig rowero-

wy na nieco krótszej trasie oraz występ grupy 

DUO-FIX, gdzie przebrani aktorzy zachęcali 

do zabawy. Zgromadzeni w amfiteatrze ludzie 

mogli obejrzeć także pokaz walk judo. Kapela 

ZBÓJNICY ze Szczyrku nie tylko grała i śpie-

wała, ale i przeprowadziła zabawne konkurencje 

piłowania drewna…przez kobiety. Góralski hu-

mor dopisywał wszystkim. Wyścig  Policji i IPA 

trwał jeszcze, kiedy na murawie boiska stanęły 

naprzeciwko siebie dwie drużyny: IPA Cieszyn 

kontra Gmina Brenna, aby rozegrać mecz pił-

ki nożnej. Nim zabrzmiał sędziowski gwizdek, 

w amfiteatrze Pani Wójt wraz z Organizatorami 

pogratulowała i wręczyła medale zwycięzcom 

wyścigu rowerów górskich. Na zakończenie dnia 

pełnego sportu i dobrej zabawy wystąpił zespół 

CONCRET z Brennej, który dostarczał świetnej 

rozrywki do późnych godzin wieczornych.

4 Maja – Kwitnąca Brenna
Lało od samego rana. Ale organizatorzy, 

nie zrażeni deszczem, działali zgodnie z pla-

nem. Już o 8.30 zakwitła Brenna. Ludzie pod 

parasolami przepychali się, by zdobyć ładne 

sadzonki, krzewy kwitnące i kwiaty do swo-

ich ogrodów. O 11.00 zabrakło kwiatów i jeden 

z dostawców zadzwonił po nową dostawę. Wszy-

scy jednogłośnie twierdzili: „Jesteśmy zaskocze-

ni takim dużym zainteresowaniem pomimo złej 

aury pogodowej”. W południe zrobiło się bar-

dziej spokojnie. Na scenie amfiteatru wystąpiła 

Rodzinna Grupa Pieśni i Tańca KOTARZA-

NIE. Panie pięknie zaprezentowały się w tańcu 

w ludowych strojach, panowie pięknie śpiewali 

i grali. Ma się Brenna czym chwalić. Później ze-

spół FAMA bawił publiczność na zmianę ze ślą-

ską grupą KARO. Tak zakończyła się Majów-

ka w Brennej. Wypiliśmy ją wszyscy razem do 

ostatniej kropli wiosennego deszczu. Rzekłoby 

się słowami znanej piosenki Starego Dobrego 

Małżeństwa: 

„Brnąłem do ciebie maju

Przez mrozy i biele 

Przez śnieżyce i zaspy

I lute zawieje

A teraz maj dokoła maj

Wyświęca ogrody 

I cały ja i cały ja 

Zanurzony w jordanie pogody”
       

 Estera Brudny

Wydarzenia
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TARGI TURYSTYCZNE 
W WARSZAWIE

W dniach 18 - 20 kwietnia 2008 r. Gmina Bren-

na wzięła udział w XIII Targach Turystyki i Wy-

poczynku „LATO”. Targi turystyczne w Warszawie 

to największe w Polsce targi konsumenckie, gdzie 

można zaznajomić się z ofertą wyjazdową i poby-

tową w sezonie letnim. Mnóstwo stoisk, na których 

zaprezentowały się gminy, miasta, regiony z Polski 

oraz z zagranicy zaprezentowało możliwości wypo-

czynku wakacyjnego, jak i weekendowego. Gmina 

Brenna pojechała na te Targi z wieloma propozy-

cjami gestorów z Brennej oraz z licznymi ulotkami 

prezentującymi atrakcje kulturalne i turystyczne. 

Przedstawiciele Brennej stali ramię w ramię ze sto-

iskiem z Istebnej, Wisły, Ustronia. Dzieliliśmy sto-

isko także z innymi miejscowościami Euroregionu 

Śląska Cieszyńskiego (Cieszyn, Skoczów). Śląska 

Organizacja Turystyczna, która po raz kolejny pro-

mowała Gminę Brenna na swoim stoisku, otrzyma-

ła pierwszą nagrodę za najpiękniejsze stoisko targo-

we. Licznie przybyłych turystów obdarowywaliśmy 

ulotkami reklamowymi pensjonatów, ośrodków 

wypoczynkowych, punktów gastronomicznych na 

terenie Brennej i Beskidzkiej ‘5’. Do rąk turystów 

trafiły także mapy tras rowerowych oraz górskich 

i  materiałami promocyjne licznych atrakcji w Gmi-

nie Brenna. Zainteresowanie było duże. Może także 

dlatego, że Targom w Warszawie towarzyszą zwykle 

liczne imprezy np. festyn turystyczny, koncerty ka-

pel, występy zespołów tanecznych, degustacje spe-

cjałów regionalnych i oczywiście konkursy z nagro-

dami. Patronatem honorowym Targów LATO 2008 

była Hanna Gronkiewicz - Waltz (Prezydent m.st. 

Warszawy), Rafał Szmytke (Prezes Polskiej Organi-

zacji Turystycznej) oraz Jan Korsak (Prezes Polskiej 

Izby Turystyki). 
Estera Brudny

Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu wraz 

z Urzędem Gminy uruchomił od 1 maja 2008 r. Gmin-

ny Punkt Informacji. Działa on w budynku Urzędu 

Gminy (pomieszczenie po Komisariacie Policji).

Pracownikiem GPI jest pani Aneta Madzia 

– absolwentka Beskidzkiej Wyższej Szkoły Umie-

jętności w Żywcu – wydział turystyki.

Więcej informacji w następnym numerze gazetki.

GMINNY PUNKT INFORMACJI

Wydarzenia
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Wójt Gminy Brenna – Iwona Szarek składa gorące 

podziękowania wszystkim osobom tj. społeczności lo-

kalnej, Radnym Gminy Brenna, pracownikom 

Urzędu Gminy Brenna, Zakładowi Budżeto-

wemu Gospodarki Komunalnej, Ośrod-

kowi Promocji, Kultury i Sportu Gminy 

Brenna, Gminnemu Ośrodkowi Pomocy 

Społecznej za udział w czynie społecz-

nym, który miał miejsce w dniu 12 kwiet-

nia 2008 r. w Brennej Centrum. Zaanga-

żowanie i wkład oraz warunki pogodowe 

pozwalają stwierdzić, że tego rodzaju ini-

cjatywy spotykają się z dużym zainteresowaniem 

osób, którym nie jest obojętny wizerunek Naszej 

Gminy, za co jestem szczególnie 

wdzięczna. Wyrażam też nadzieję, 

że praca ta zostanie doceniona, 

a roślinność, która pojawiła się 

w Brennej Centrum oraz w sa-

mym amfiteatrze, na długo będzie 

cieszyć oczy mieszkańców całej 

Gminy Brenna oraz osób odwie-

dzających Nasza Gminę.

Iwona Szarek, Wójt Gminy Brenna

POMYSŁ NA ŁADNIEJSZĄ BRENNĄ

Wydarzenia
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Baza Talentów na dobre rozgościła się w Brennej. Młodzi adepci sztuk muzycznych, plastycznych  

i tanecznych ostro wzięli się do nauki. Oto, jakie kółka zainteresowań już działają:

DZIEŃ TYGODNIA M. GODZINA ZAJĘCIA INSTRUKTOR

PONIEDZIAŁEK góra 16.15 – 18.00 Zajęcia plastyczne Anna Piotrowska

WTOREK dół 16.00 – 18.00 Taniec nowoczesny  Anna Bojko

ŚRODA

dół 16.15 – 17.00 Taniec towarzyski Ewa Gruchel

góra 16.15  - 17.00 Skrzypce Katarzyna Wojtas

dół 17.30 – 18.30 Śpiew Paweł Seligman

CZWARTEK

góra 16.15 – 19.00 Gitara Mariusz Śniegulski

dół 16.15 – 18.00 Teatr Patrycja Cichy

PIĄTEK góra 14.00 Akordeon Krzysztof Kłaczkowski

Stopniowo grupy i kółka zainteresowań stabilizują się jeżeli chodzi o liczbę dzieci. Instruktorzy 

prowadzą dzienniki zajęć. W tańcu nowoczesnym wprowadziliśmy  podział na grupy wiekowe. Gru-

pa dzieci do 10 roku życia ma zajęcia w każdy wtorek od godziny 16.00 - 17.00, natomiast grupa star-

sza (od 10 roku życia) od godziny 17.00 do 18.00. Brakuje jednak zainteresowanych do nauki śpiewu. 

Brenna od zawsze kojarzyła się ze śpiewem dlatego serdecznie zapraszamy na tego typu zajęcia przy 

akompaniamencie instrumentu. Podobnie mamy nadzieję, że w niektórych domach zachowały się 

akordeony, na których dzieci mogą grać w OPKiS w każdy czwartek tygodnia. Zachęcamy wszyst-

kich do odkrywania i wykorzystywania swoich zdolności i talentów!
Estera Brudny

POTRZEBNI AKORDEONIŚCI I ŚPIEWACY!

„ARTYSTYCZNE LATO U KOSSAKÓW”
23 czerwca – 6 lipca 2008 r. – „MALUJEMY 

PANORAMĘ U KOSSAKÓW”

28 czerwca o godz. 11.00 – uroczyste otwarcie 

„ARTYSTYCZNEGO LATA U KOSSAKÓW”

3 lipca – 31 sierpnia 2008 r. – wystawa pople-

nerowa

14-24 sierpnia 2008 r. – I MIĘDZYNARO-

DOWY PLENER RZEŹBIARZY LUDOWYCH 

pt. „POSTACIE Z KSIĄŻEK ZOFII KOSSAK”

25 sierpnia – 13 września 2008 r. – wystawa 

poplenerowa

Fundacja im. Zofii Kossak wspólnie ze 

Schroniskiem Młodzieżowym KOSS w Górkach 

Wielkich organizuje w nowym parku przy Mu-

zeum Zofii Kossak-Szatkowskiej w terminie od 

czerwca do września br. cykl imprez artystycz-

nych pod wspólnym tytułem: „ARTYSTYCZNE 

LATO U KOSSAKÓW”. Organizatorzy mają na 

celu rozbudzenie zainteresowania twórczością li-

teracką i życiem Zofii Kossak, a także plastyczną 

działalnością malarzy z rodu Kossaków.

Cykl ten rozpoczniemy plenerem malarskim 

„MALUJEMY PANORAMĘ U KOSSAKÓW”. 

Tematem panoramy będzie ilustracja opisane-

go w książce Zofii Kossak pt. „PUSZKARZ OR-

BANO” zdobycia Konstantynopola w 1453 roku. 

Malowidło będzie się składać z 20 brytów o wy-

miarach 3m x 3m każdy, ustawionych na planie 

21-kąta foremnego wpisanego w koło o średni-

cy 20m (jeden bok pozostanie pusty i stanowił 

będzie wejście umożliwiające obejrzenie całości 

dzieła).

Do malowania zaprosiliśmy profesorów i stu-

dentów Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk 

Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Dziekan 

Wydziału Malarstwa Pan Profesor Roman Łaciak 

potwierdził udział Jego uczelni w tym programie, 

zapewnienie nadzoru artystycznego i pełnienie 

roli koordynatora.

„ARTYSTYCZNE LATO U KOSSAKÓW” 

zakończymy I MIĘDZYNARODOWYM PLE-

NEREM RZEŹBIARZY LUDOWYCH pt. 

„POSTACIE Z KSIĄŻEK ZOFII KOSSAK”. 

W plenerze weźmie udział kilkunastu znanych 

rzeźbiarzy ludowych z Południa Polski i Re-

publik: Czeskiej i Słowackiej, a także z Włoch 

i Szwajcarii. Rzeźby będą wykonane z kloców 

drewna liściastego o wysokości ok. 2m. Przed-

Kultura i oświata



15

stawiać będą wybrane postacie z książek Zofii 

Kossak (np.: skrzata Kacpereka; anioły Majale 

i Taneme; diabła Sato; oraz sowę i inne wystę-

pujące w książce „KŁOPOTY KACPERKA GÓ-

RECKIEGO SKRZATA”; psy Topsego i Lupusa 

z „TOPSY I LUPUS”; świnię Dyrektorkę; oraz 

krowę Księżniczkę (Princess) ze „WSPOMNIEŃ 

Z KORNWALII 1947-1957”; Chrystusa frasobli-

wego z „GOŚCIA OCZEKIWANEGO”; św. Mi-

kołaja z Pierśćca z „OGNISTEGO WOZU”; św. 

Jerzego z „SZALEŃCÓW BOŻYCH”; św. Fran-

ciszka z „BEZ ORĘŻA”; zbójnika Ondraszka 

Szebestę z „WIELKICH I MAŁYCH”; rycerzy ślą-

skich, trzech braci Strzegonia, Witosława (Gło-

wacza), Imbrama (Imkę), Zbygniewa (Zbyluta) 

z „KRZYŻOWCÓW”).

Przez cały czas realizacji projektu i później 

w formie wystawy poplenerowej miejsce pleneru 

będzie dostępne dla zainteresowanych tym wyda-

rzeniem mieszkańców okolicznych miejscowości 

oraz licznie odwiedzających Dolinę Brennicy 

w tym czasie gości. Na terenie realizacji projek-

tów odbywać się będą liczne imprezy towarzyszą-

ce, jak np. wieczorne koncerty i spotkania z ar-

tystami. Dla wielu uczestników i widzów udział 

w imprezach „ARTYSTYCZNEGO LATA U KOS-

SAKÓW” będzie doskonałą okazją do zwiedza-

nia pobliskiego Muzeum Zofii Kossak-Szatkow-

skiej oraz skorzystanie z noclegu w komfortowo 

urządzonym Schronisku KOSS mieszczącym się 

w pieczołowicie odrestaurowanych budynkach 

dawnego folwarku Kossaków.

Organizatorzy „ARTYSTYCZNEGO LATA 

U KOSSAKÓW” współpracują z Urzędem Gmi-

ny Brenna, Ośrodkiem Promocji, Kultury i Spor-

tu Gminy Brenna, Regionalnym Ośrodkiem 

Kultury w Bielsku-Białej i Muzeum Zofii Kos-

sak-Szatkowskiej w Górkach Wielkich.

ZAPRASZAMY!
Fundacja im. Zofii Kossak

GRAFFITI

Zielono mi - maj

Pamiętajcie o ogrodach - trzej ogrodnicy

Szczyrku, spójrz w niebo! - skowronek 

Żyj kolorowo - tęcza

APEL

Zaiste zawsze niech w nas jest wiosna,

a humor pod nogi tka kobierce.

I musi to być pora radosna,

bo przecież ponadto bije serce.

O GÓRALU Z BRENNEJ

Pewien nie tak stary góral z Brennej

uległ atmosferze wiosennej...

Z blaskiem jutrzenki

znikły panienki...

Sen dokończył przy herbacie porannej.

MIŁOŚĆ WSZYSTKO WYBACZY

W parku na ławeczce siedzi para zakocha-

nych. On odzywa się z pretensjami 

- Przynajmniej na dzisiaj mogłeś się ogolić!

INTEGRACYJNY WYPAD

Góraleczka z ceprem wybrała się na majówkę;

on wziął dobre wino, ona - kocyk i wałówkę.

Pod smrekiem rozłożyli kocyk. Zjedli i wypili,

a zalotne figle stały się faktem, gdy po chwili

na jej brzuszek położył mrówkę...

BELFER PANEM W KLASIE...

- Kasztany kwitną, a ja powiem nie od rze-

czy, że wokół widzę bałwany.

- Obniżyłeś loty do poziomu pingwina.

- Włóż markowe buty i zejdź z tego bezsensu. 

- Chyba macie zbiorowe zaparcie rozu-

mów.

- Zdejm różowe okulary, a zobaczysz w lu-

strze czarne na białym, że jesteś zielony.

- Uderz w oślą ławkę, a baran nawet nie 

zamruczy!

- Widzę, że wasze móżdżki bujają w obło-

kach.

- Zjedz dużą porcję żabich udek, to może za-

kumasz. 

- Jeśli dalej będziesz robił takie postępy, to 

zabisujesz. 

- W wakacje nie wszyscy będziecie oddychać 

pełną piersią, bo niektórym duch poprawek da 

wycisk. 

SPOD GÓRALSKIEGO KAPELUSZA – ZBIGNIEW MORYS
Wiosna ma perspektywy - jesień z perspektywy

Kultura i oświata
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Poniższy tekst autorstwa córki Zofii Kossak-

-Szatkowskiej, Anny, został zamieszczony w emi-

gracyjnym piśmie harcerek polskich „Ogniwa” 

w Londynie w maju 1950 r. Są to wspomnienia 

z dzieciństwa Anny Szatkowskiej spędzonego 

w rodzinnym domu w Górkach Wielkich przed 

wybuchem II wojny światowej.

„Majowe”
Kościół górecki był bardzo stary, murowany 

z wielkich, nierównych złomów skalnych, ścią-

gniętych z pobliskich gór. Dla tejże właściwości 

panowała w nim w zimie jak i w lecie – praw-

dziwie polarna temperatura. Zresztą kościółek 

ten był piękny, zabytkowy, a przy tym bardzo 

swojski. Harmonię wnętrza psuły malowidła „al 

fresco” pokrywające ściany stylizowanymi kwia-

tami, pędzla rodzimego artysty. Ołtarz zdobiły 

sztuczne róże i lilie z kolorowej, spłowiałej bibuł-

ki, pokryte wiekową warstwą kurzu. Ale wszyst-

ko to razem – freski, kwiaty bibułkowe, surowa, 

dostojna architektura i stary, siwy zakrystianin 

Strach – składało się na prawdziwy, nieoczekiwa-

ny urok wiejskiego kościółka.

W maju wnętrze się przeobrażało, żywe kwia-

ty pojawiały się na ołtarzach, a wzdłuż i w po-

przek nawy zawieszano wieńce z macierzanki.

„Majowe” odbywało się co dzień wieczór. 

Gaździny, skończywszy zmywać statki, poprawia-

ły śpiesznie chusty na głowie i podążały do ko-

ścioła. W niedzielę zaś „majowe” było wcześniej 

i kościół zapełniał się ciżbą parafian. Kobiety 

szumnie wystrojone, szeleszczące spódnicami, 

zasiadały godnie w ławkach, mężczyźni stali pod 

chórem, dzieci popychały się przed ołtarzem, 

trącały łokciami, oglądając się uparcie na or-

gany. Na dzwonek u drzwi zakrystii, szarpany 

energicznie przez ministranta w czerwonej pele-

rynce, organy zaczynały buczeć, szukając melo-

dii, a wszystkie oczy zwracały się na proboszcza 

w białej kapie. Organy znalazły melodię, intono-

wały  „O Przenajświętsza Hostyja” podchwycone 

zaraz przez kobiety, dzieci i kilku starszych gaz-

dów, zaciągających nabożnie, zawzięcie, spoglą-

dając zarazem na cisnących się przed ołtarzem 

chłopaków. Ksiądz sypał obficie kadzidła na wę-

gle i wkrótce ołtarz nikł w niebieskawej mgle. 

Pachniało kadzidło i macierzanka.

Proboszcz zaczynał litanię. Melodia prosta, 

znana Wam wszystkim, w każdej części Polski 

inaczej przeciągana, ozdobiona innymi trelami. 

Gaździny zawodziły zlekka, śpiewając pełnym 

tchem, kiwając się nabożnie i chyląc spotniałe 

twarze, otoczone ciasną koronką.

Wezwanie za wezwaniem, melodia wznosiła 

się i opadała, wolno i niezgrabnie, niczym mo-

zolna wędrówka po drodze do nieba. Ów śpiew 

i wtór organów dalekie były od anielskich chó-

rów. Miały jednak prostotę, szczerość, ufną 

i pogodną nabożność. Było to zarazem dziękczy-

nienie za piękno majowego świata i prośbą o po-

moc, o radę we frasunkach gospodarskich, któ-

re Matka Boska tak dobrze rozumie, boć „Ona 

i Ponbóczek to tacy sami gazdowie, jako i my, 

ino więksi”. I choć melodia litanii często brzmia-

ła fałszywie i raziła ziemskie uszy, to napewno 

Pannie Marii była najmilszym hymnem, pełnym 

harmonii, bo prostym i niekłamanym.

Każdy śpiewał najlepiej jak umiał, a Pan Bóg 

przecież ceni intencję i wysiłek.

Znużone litanią, kołysane jej monotonnym 

rytmem, gaździny drzemały w czasie kazania, 

w dusznym, kadzidlanym zapachu.

Stary Strach, zakrystianin, obchodził kościół 

wyciągając spłowiały woreczek z fioletowego ak-

samitu, na długim kiju, zakończony jeżową skór-

ką. W woreczek padały grosze na kościół, a jeżo-

wą skórką stary Strach kłuł drzemiące gaździny 

w spotniały, dostatni podbródek.

Jaskrawo żółte słońce padało z zachodu w sze-

roko rozwarte dźwierze.

Pachniało macierzanką.
Anka Sz.

„MAJOWE”

PRZEPROSINY
Pracownicy Ośrodka Promocji, Kultury i 

Sportu Gminy Brenna bardzo serdecznie 

przepraszają członków chóru parafialnego 

„Benedictus” za półgodzinne opóźnienie 

próby chóru w dniu 6 maja. Rozumiemy 

Wasze rozgoryczenie, że dzieci z działającej 

w OPKiS „Bazy talentów” zabrały Wam pół 

godziny Waszego cennego czasu. Jeszcze 

raz przepraszamy. 

I serdecznie zapraszamy na próby w 

Ośrodku w każdy wtorek o godzinie 18.00.
   OPKiS Gminy Brenna

Kultura i oświata
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WIERSZE JÓZEFA PALOWSKIEGO
Czcigodny nasz Ziomku
ks. doktorze-Misjonarzu
w afrykańskiej Ghanie

 W naszej wiośnie życia
pierwszy raz się zdarza, 
byśmy mogli z dumą
witać misjonarza!...

z breńskiego rodu,
który stąd pochodzi.
z czego się radują
parafianie młodzi!

Znamy Księdza tylko
z opowiadań taty,
jakiego człowieka
wydał ród Gielaty!
Szacunkiem Cię darzą
wszyscy ludzie prości...
Podziwiają Ciebie
z Twojej zawziętości!

To z nią uparcie
dążyłeś do celu
przez bezmiar niewygód
i wyrzeczeń wielu.

Orderów nie prosisz,
oklasków unikasz!
Dla Ciebie jest wszystkim
murzyńska Afryka.

Różne krążą wieści,
lecz w to nie wierzymy,
że Ksiądz uszedł z Polski,
bo się boi zimy!

A tam ciągle lato!
ubrania nie trzeba – 
ni węgla, bo grzeje 
ciągle słonko z nieba!

Tak myślą jedynie
smarkate istoty!
Lecz my, doroślejsi
więcej o tym wiemy!

Niesiesz światło Boże...
a Bambo Cię słucha
w Imię Ojca i Syna
i Świętego Ducha!

Troszczysz się, by Bambo
nie był głodny, bosy...

a pod niebem Ghany 
brzęczą polskie kosy!

Z naczelnikiem szczepu 
pono masz posiady...
Służysz mu mądrością
i udzielasz rady!

Dla Murzynków szukasz
bombki na choinkę,
żeby godnie Bożą
przywitać Dziecinkę!

Dla nich dary zbierasz
z bliska i z daleka.
Żeby uszczęśliwić 
każdego człowieka!

Jakieś wodociągi,
Zbiorniki na wodę...
też są Twoją sprawą!...
I kleryki młode!

Za to każde Bambo
winne Ci całusa!
Też się cieszy z tego
Twoja skromna dusza!

A my Ci z wdzięczności
wręczamy te kwiaty!
Oby Bóg dał zdrowie
dla księdza Gielaty!

I bijemy dzisiaj
szczere, mocne brawa
za wspaniałe dzieło
księdza Bolesława!

Trzeba by zaśpiewać
naszemu Ziomkowi
tak, jako śpiewano
Świętemu Ojcowi:

„Góralu, czy Ci nie żal...”
opuszczasz swój dom,
w którym tak pięknie
i rodzice są!

Górki Wielkie -Brenna 19.7.1981r. 

/-/ Józef Palowski

P.S.: To dla Młodzieży Katolickiej na przy-
witanie ks. dra Bolesława Gielaty w dniu 
26.7.1981r. Recytatorką była panna Aleksan-
dra Dziadek ze Spalonej, laureatka I miejsca 
w konkursie recytatorskim szkół podstawowych 
w gminie Brenna. 

Kultura i oświata
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Barbara Grelowska – poetka ze Strumienia. 
Czytała swoje wiersze podczas VI Kawiarenki 
Artystycznej w Gminie Brenna, która odbyła się 
w marcu. Poniżej przedstawiamy kilka wierszy 
pani Barbary.

MARZENIA
Marzenia nasze są jak motyle, 
przelotnych myśli, króciutkie chwile,
przychodzą nocą, kiedy nie zaśniesz, 
nikną nim zgaśnie księżyca blask. 
A wraz ze świtem chcą ujrzeć świat, 
by błyszczeć pięknie w blasku dnia. 

Ludzie, nie sprzedawajcie swych marzeń,
zgadnijcie co się jeszcze wydarzy w waszych snach. 
Może mała chwila zadumy,
sprawi, że marzenia pofruną,
w daleki świat, hen do gwiazd. 

WIETRZYK
Szumi las, morze też,
a co jeszcze? – czy już wiesz?
wietrzyk muska morskie fale, 
i korony drzew w oddali.

Lekko głaszcze czubki drzewa,
gdzie w gałęziach ptaszek śpiewa.
Szelest deszczu rejestruje,
i nagłaśnia echa strunę. 

Poszum morza wiatru śpiew,
hen daleko niesie gdzieś.

Wietrzyk jak antena, odbiornik radiowy,
niesie na swych falach odgłosy przyrody.
Jak czujny komputer wszystko rejestruje,
to co zauważy, dostrzeże, poczuje. 

Słyszysz dzięki niemu tęskny powiew lasu, 
dźwięczny śpiew ptaszyny, rzewną nutę czasu. 

CIEŃ RADOŚCI
Chociaż problemy wokół, 
i łza kręci się w oku,
to jednak warto żyć – 
i tu i teraz być. 

Cieszyć się każdą chwilą radości,
nawet gdy wszystko wokół nas złości,
a każdy życia dzień
daje radości cień.
Niech to co dobre trwa,

WIERSZE BARBARY GRELOWSKIEJ
trwalsze niż wiórki drwa,
szczęście promienie śle,
nawet gdy nam jest źle. 

Problemy jak zły sen,
rozwieją się jak dym. 
Szczęście rozkwitnie wokół,
by trwać jak w locie sokół. 

WSPOMNIENIE
Skądkolwiek wrócisz, z zakątków świata,
przypomnij sobie minione lata,
pełne radości minione dni,
kiedy dzieciną byłaś Ty.

Przywołaj w myślach  zapach tej wiosny,
wspomnij, że wtedy też kwiaty rosły,
a najpiękniejszym kwiatem tych dni,
byłaś i będziesz zawsze Ty.

WIERSZE BEATY JAMRÓZ
BUDZIK ŻYCIA
Już sadzonki
w glebie rosną,
ja pilnuję je
wiosną.

Mam konewkę
z życiem,
piją
go ukrycie.

Zielony
cały sad,
w środku
rośnie
piękny kwiat.

Wszystkie kwiatki
różowieją,
moje życie
pewnie zmienią.

Słońce
od rana świeci,
ptak
do niego leci.

Bardzo mocno
dziś przygrzało,
bo za długo
nie bywało.

MAGIA PRZYRODY
Przyroda ma w sobie
magiczną moc,
choć czasem daje
nam pstryczka w nos.
Jest najpiękniejsza,
gdy rozkwita,
wczesnym rankiem
rosą wita.

Chowa się czasem
w liściastych drzewach,
głosem skowronka
od rana śpiewa.

Nawet jesienią
słońcem rozgrzewa.

Chociaż jest czasem
niesprawiedliwa
i robi ludziom
różne psikusy,
to wcale
nie jest
bardzo złośliwa,
tylko
robienie żartów
ją kusi.

Kultura i oświata
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A przecież nie cały umieram, 

to co we mnie niezniszczalne trwa!

Jan Paweł II, Tryptyk Rzymski

W czwartek, 17 kwietnia zmarł Jan Nowaczek, 

nauczyciel, długoletni dyrektor szkoły podstawo-

wej w Brennej Leśnicy, kombatant AK, działacz 

społeczny, do końca życia czynny członek kape-

li Zespołu Regionalnego „Brenna”. Był jednym 

z największych krzewicieli beskidzkiego folkloru.

Jan Nowaczek urodził się 20.06.1924 r. w Świę-

tochłowicach. Jego ojciec w 1939 roku dostał się 

do niewoli i zginął w Katyniu.

Jan w czasie okupacji był na robotach w Niem-

czech, potem powołano go do wojska, przebywał 

wtedy we Francji i Włoszech. W Rzymie udało 

mu się zbiec a potem dostał się do armii gen. 

Andersa. Służąc w wojsku równocześnie uczył 

się w gimnazjum. Potem armię przewieziono do 

Szkocji. 

Z zagranicy wrócił w 1947 r. i rozpoczął na-

ukę w Liceum Pedagogicznym w Cieszynie. Po 

maturze uczył w Istebnej, Górkach Wielkich 

i Brennej-Leśnicy, gdzie przez wiele lat był dy-

rektorem szkoły. W trakcie pracy ukończył za-

oczne studia magisterskie w Krakowie. Będąc na 

emeryturze nadal pasjonował się grą w szachy, 

wstąpił też do zespołu regionalnego w Brennej 

i tam jako samouk grał na skrzypcach.

Był osobą wyjątkowo skromną i uczciwą, nie 

lubił o sobie dużo mówić. Nie potrafił się gnie-

wać. Krzywdy i anonimy przebaczał, nie potra-

fiłby się zemścić. Był również bardzo dobrym, 

kochającym ojcem i dziadkiem oraz – jak mówi 

żona zmarłego, pani Gabriela Nowaczek – ideal-

nym mężem. Z żoną przeżył prawie 58 lat.

Zachorował nagle i nagle odszedł od nas. 

Pozostawił żonę, dzieci, wnuki… ale też, a może 

przede wszystkim wielu ludzi – twórców ludo-

wych, członków zespołu „Brenna” czy kapeli 

„Maliniorze”, a także wielu wielbicieli beskidzkie-

go folkloru. Bo bardzo wielu ta śmierć dotknęła. 

Pozostała po Nim wdzięczna pamięć oraz nadzie-

ja na spotkanie, kiedyś, u Niebiańskiego Gazdy.
    Paweł Seligman

1. Eliminacje I stopnia (listopad 2007) – 20 

uczestników z klas I – III gimnazjum w Górkach 

Wielkich. Do etapu rejonowego w Cieszynie za-

kwalifikowało się 4 uczestników konkursu: Pa-

weł Handzel – z kl. III b, Adrianna Stadnicka – z 

kl. III a, Bartłomiej Wresiło – z kl. III b, Natalia 

Tęcza – z kl. II c (finalistka poprzedniej edycji 

konkursu historycznego w roku szkolnym 2006/

2007).

2. Eliminacje II stopnia (Cieszyn - 30 stycznia 

2008) – z czwórki uczniów reprezentujących gim-

nazjum w Górkach Wielkich do finału konkursu 

historycznego zakwalifikowały się 2 uczennice: 

Adrianna Stadnicka i Natalia Tęcza.

XXX KONKURS HISTORYCZNY
„POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA LIPIEC 1944 – CZERWIEC 1989”
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH – ROK SZKOLNY 20007/2008

3. Eliminacje III stopnia (finał konkursu histo-

rycznego, 19 marca 2008 – Bielsko - Biała) – Na-

talia Tęcza uzyskała tytuł laureatki konkursu hi-

storycznego, co oznacza zwolnienie jej z pisania 

egzaminu końcowego w III kl. gimnazjum z blo-

ku humanistycznego i przyznanie jej automatycz-

nie 50 pkt. Adrianna Stadnicka została finalistką 

konkursu historycznego, co oznacza, że zdobyła 

10 pkt. niezależnie od punktacji uzyskanej pod-

czas egzaminu końcowego w gimnazjum.

4. Na wszystkich etapach eliminacji konkursu 

historycznego uczniowie rozwiązywali test.
Uczniów przygotowywał: mgr Władysław Gawlas 

- nauczyciel historii w ZSP w Górkach Wielkich.

WSPOMNIENIE

Kultura i oświata
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Na początku lat 20-tych XX w. na południo-

wym stoku góry Bucze (417 m. n.p.m.), wznosiły 

się zabudowania folwarku pochodzącego z par-

celacji majątków dawnej austriackiej Komory 

Cieszyńskiej. Była to wielka murowana obora, 

stodoła i dwa parterowe czworaki zamieszkałe 

przez służbę. Po północnym zaś stoku, schodziła 

kamienista droga prowadząca do dworu w Gór-

kach Wielkich, masywnej budowli otoczonej 

pięknym parkiem, liczącej ponad 300 lat. W 1922 

r. stała się ona kolejną przystanią rodziny Kos-

saków, którzy po utracie całego dorobku na Wo-

łyniu (w czasie rewolucji bolszewickiej), osiedli 

w Górkach w niegdysiejszym książęcym folwar-

ku.

Los, a może raczej świadoma działalność ludz-

ka połączyły na trwałe Górki Wielkie i Bucze 

z życiem i twórczością Zofii Kossak Szatkowskiej 

oraz ludźmi związanymi z budową a następnie 

działalnością Harcerskiej Stanicy „Bucze” w Gór-

kach Wielkich i Harcerskiego Ośrodka Wiej-

skiego kształcącego kadry zuchowe w Górkach 

– Sojce.

Zarząd Oddziału Śląskiego ZHP od 1928 r. 

czynił starania o zlokalizowanie w Beskidach 

ośrodka szkolącego kadry instruktorskie dla 

rozwijającego się żywiołowo na Śląsku ruchu 

harcerskiego. Po licznych zabiegach, głównie 

dzięki osobistemu zaangażowaniu się w sprawę 

Michała Grażyńskiego – Wojewody Śląskiego, 5 

lipca 1931 r. uroczyście otwarto Stanicę i Szkołę 

Instruktorską „Bucze”. Komendantem jej został 

Stefan Szletyński a następnie Józefina Łapińska.

W jej sąsiedztwie, u stóp wzgórza Bucze w Gór-

kach – Sojce, na terenie wydzielonym (w wyniku 

tzw. postępowania konkursowego) z posiadłości 

Tadeusza i Anny Kossaków, powstał Harcerski 

Ośrodek Wiejski (od 1935 r.), którego budową 

a następnie działalnością osobiście kierował 

Aleksander Kamiński, legendarny druh Kamyk.

„Bucze”
W krótkim czasie (1929-1931) przebudowano 

istniejącą na Buczu oborę, zamieniając ją w bu-

dynek, w którym mogło zamieszkać 60 osób. 

Miały one do dyspozycji jadalnię z pięknym, du-

żym kominkiem, przy którym wieczorami spoty-

kano się i słuchano ciekawych gawęd i opowie-

ści, kuchnię, 4 sypialnie, 2 sale do zajęć i 7 pokoi 

instruktorskich. Obszerny strych mógł służyć 

HARCERZE W GÓRKACH
latem jako miejsce noclegowe dla biwakujących 

harcerzy. Stanica była pierwszym zelektryfiko-

wanym obiektem w Górkach, posiadała central-

ne ogrzewanie i kanalizację. Do dzisiaj działa uję-

cie, doprowadzające wodę do budynku ze źródeł 

usytuowanych po przeciwległej stronie zbocza. 

Budynki okalał sad i ogród warzywny.  Dywizja 

Podhalańska generała Przeździeckiego zmoder-

nizowała drogę z Bucza do Grodźca, łącząc tym 

sposobem Ośrodek ze Skoczowem, Bielskiem 

i Katowicami. Ośrodek powstał zbiorowym wy-

siłkiem wielu rąk, był owocem bezinteresownej 

pracy, szczerej przyjaźni i życzliwości wzajemnej 

ludzi, których połączył wspólny cel.

1000 harcerzy powracających ze Zlotu Pra-

skiego i ponad 800 znakomitych gości wzięło 

udział w uroczystościach poświęcenia Bucza 15 

lipca 1931 r.

W następnym roku, na Buczu, miał miejsce 

Zlot Skautów Słowiańskich. Wśród zaproszonych 

z Czechosłowacji, Francji, Jugosławii i Rumunii 

harcerzy, w uroczystościach brali udział między 

innymi, Wojewoda Michał Grażyński, Ordyna-

riusz śląski biskup Stanisław Adamski i przed-

stawiciele władz lokalnych. Górecki Ośrodek 

zyskiwał coraz większą popularność i znaczenie 

nie tylko w kraju. Jego pracę obserwowano z ro-

snącym zainteresowaniem.

Od 6 do 14 sierpnia 1932 r. odbywała się na 

Buczu VII Światowa Konferencja Skautów pod 

protektoratem najwyższych władz państwowych. 

Przy wieczornym ognisku, pierwszego dnia zlotu, 

Konferencję otworzyła Naczelna Skautka Świata, 

Lady Olave Baden Powell. Do legendy opowia-

danej wśród wtajemniczonych przeszedł jej strój 

oraz broń osobista, którą przywiozła do Polski 

w obawie o swoje bezpieczeństwo i nieznajomość 

klimatu.

Przedstawicielki 23 krajów w trakcie obrad 

wytyczyły nowe cele i drogi dla organizacji skau-

towskiej, a przede wszystkim miały możliwość 

zapoznania się z polskim harcerstwem i jego 

specyficznymi cechami, różniącymi go od na 

przykład skautingu angielskiego. Obradom prze-

wodniczyła Olga Małkowska, współtwórczyni 

polskiego ruchu harcerskiego.

Ogromne znaczenie miała Stanica w życiu 

miejscowej społeczności. Mieszkające na Buczu 

instruktorki prowadziły w okolicznych wsiach 

Historia
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drużyny harcerskie i zuchowe, przedszkola, świe-

tlice, organizowały wycieczki i zajęcia zespołów 

teatralnych. Urządzały spotkania z okazji świąt 

państwowych i religijnych, opiekowały się dzieć-

mi z biednych rodzin i bezrobotną młodzieżą.

Harcerski Ośrodek Wiejski 
w Górkach Wielkich

Podczas konferencji harcmistrzów na Buczu 

na przełomie lat 1933/34, postanowiono utwo-

rzyć nowy ośrodek kształcenia kadr harcer-

skich w Górkach Wielkich. Nieocenioną pomocą 

w realizacji tego projektu wykazał się ponownie 

niezawodny przyjaciel harcerzy śląskich – Wo-

jewoda Michał Grażyński. W porozumieniu ze 

znaną i popularną już wówczas pisarką Zofią 

Kossak - Szatkowską, umożliwił nabycie harce-

rzom, borykającego się z poważnymi trudnościa-

mi finansowymi, folwarku rodziców pisarki, Ta-

deusza i Anny Kossaków. Był to ponad 100 ha. 

teren, pięknie położony u stóp Bucza w bliskim 

sąsiedztwie istniejącej już Stanicy, wraz z zabu-

dowaniami gospodarczymi, sprzętem rolniczym 

i inwentarzem.

Do 15 maja 1937 r. powstał tam duży kompleks 

szkoleniowy, głównie dla instruktorów zucho-

wych. Komendantem Ośrodka został Aleksander 

Kamiński, wielki pedagog, przyjaciel młodzieży, 

autor oryginalnej metody wychowania w harcer-

stwie, współorganizator Szarych Szeregów, autor 

wielu książek dla młodzieży m.in. Antka Cwa-

niaka (1932 r.) i najbardziej znanych Kamieni 

na szaniec (1943 r.) oraz napisanej w 1957 r. 

Zośki i Parasola.

Metody pracy były podobne jak na Buczu. 

Organizowano sprawdzone już w praktyce kur-

sy i konferencje, założono przedszkole i Szczep 

gromadzący harcerzy z okolicznych miejscowo-

ści. Działał także Harcerski Uniwersytet Wiejski 

prowadzony przez druha Józefa Kreta, skupiają-

cy młodzież różnych organizacji wiejskich.

W kompleksie obejmującym Dom Zucho-

wy, Dom Kursów i Dom Ogólny panowała czy-

stość i wzorowy porządek. Tak wspominają Gór-

ki dawni kursanci: „mimo rygoru i regulaminu 

przestrzeganego bezwzględnie, dominowała 

atmosfera radości życia i zapału, serdeczności 

i wzajemnego zaufania”.

Górki Wielkie miały szczęście gościć w okresie 

dwudziestolecia międzywojennego ludzi i sprawy 

niezwykle ważne dla Polski. „Absolwenci” górec-

kich ośrodków harcerskich bohatersko bronili 

ojczyzny w 1939 r. i w czasie całej okupacji hitle-

rowskiej. Szare Szeregi druha Kamyka to hero-

iczna i dumna karta Powstania Warszawskiego. 

Mimo likwidacji góreckich ośrodków harcer-

skich w okresie PRL-u, ich wpływ na kształto-

wanie się postaw społecznych miejscowej ludno-

ści był ogromny. Pamięć o nich przetrwała we 

wdzięcznej pamięci po dziś dzień.

Po II Wojnie Światowej, oba ośrodki har-

cerskie działające w Górkach Wielkich zmieniły 

właściciela. Zakład (tak nazwano dawną Szkołę 

Instruktorską) na Buczu przekształcono (z uwa-

gi na dogodny klimat) w prewentorium dla dzie-

ci (ze Śląska i woj. krakowskiego) zagrożonych 

gruźlicą.

Prewentorium rozpoczęło działalność od 

1 lipca 1947 r. Mogło pomieścić 100 dzieci, które 

kierowane były na leczenie przez przychodnie 

przeciwgruźlicze w Krakowie i Katowicach. 

1 października 1951 r. Bucze i zabudowania 

Szkoły Instruktorów Zuchowych w Górkach 

– Sojce zostały upaństwowione i utworzono Ze-

spół Prewentoryjno-Leczniczy dla dzieci małych. 

Kolejne zmiany nastąpiły w 1962 r., gdy górec-

kie sanatoria włączono do Beskidzkiego Zespołu 

Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Jaworzu, dyspo-

nującego 509 miejscami dla dzieci od 2 do 6 lat.

11 sierpnia 1987 r. to dzień, kiedy znowu na 

Buczu pojawili się harcerze. Nie wśród młodzień-

czego gwaru i wspólnej radości, lecz z zadumą 

i ukradkiem ocieraną łzą wspominano dawne do-

bre czasy góreckiego domu, ciesząc się, że mimo 

wszystkich przeciwności dane im było powrócić 

w gościnne progi. W tym dniu odsłonięta została 

tablica upamiętniająca harcerską przeszłość tego 

obiektu. Latem 2004 r. ulicę prowadzącą do Sa-

natorium na Buczu, nazwano: Harcerską.

Szkoła Instruktorów Zuchowych w Górkach 

Wielkich – Sojce, którą wybudował i kierował 

z tak wielkim zaangażowaniem druh Kamyk, po 

wojnie podzieliła los „Bucza”. Weszła w skład Za-

kładu Leczniczo-Rehabilitacyjnego. Od kilku lat 

te tętniące niegdyś życiem i pracą budynki stoją 

puste i niszczeją.

Czy kiedykolwiek uda się „wskrzesić i uharce-

rzyć stary dom na słonecznym wzgórzu” – pyta-

nie tej treści powtarza za Zofią Kossak - Szatkow-

ską (zamieszczone w liście do Józefiny Łapińskiej 

w 1959 r.) jeszcze dzisiaj wielu ludzi.

Fundacja im. Zofii Kossak

Historia
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bren-

nej w 2008 roku będzie realizował projekt współ-

finansowany przez Unię Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Mo-

żesz więcej”. Projekt będzie wdrażany w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Prio-

rytet VII Promocja integracji społecznej, Działa-

nie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej inte-

gracji, Priorytet 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie 

aktywnej integracji przez ośrodki pomocy spo-

łecznej. 

Celem głównym projektu „Możesz więcej” 

jest aktywizacja zawodowa dziesięciu bezrobot-

nych kobiet, korzystających jednocześnie ze 

świadczeń pomocy społecznej i zamieszkałych 

na terenie Gminy Brenna. Zaplanowane w pro-

jekcie działania zmierzają do ułatwienia dostępu 

do rynku pracy osobom zagrożonym wyklucze-

niem społecznym poprzez przygotowanie ich do 

wejścia lub powrotu na rynek pracy. Realizacja 

projektu ma także przyczynić się do przełamy-

wania stereotypów panujących w środowisku 

wiejskim, które przypisują kobiecie rolę gospo-

dyni domowej nieaktywnej zawodowo.

Dla uczestników projektu przewidziano na-

stępujące formy wsparcia:

- Szkolenie zawodowe mające na celu naby-

cie kwalifikacji w charakterze opiekunki środo-

wiskowej. W jego ramach przewidziano m.in. 

zajęcia z: gerontologii, dietetyki, podstaw higie-

ny i pielęgnacji, udzielania pierwszej pomocy 

przedlekarskiej, psychologii, psychiatrii a także 

etyki zawodowej. Nabyte kwalifikacje umożliwią 

uczestniczkom projektu świadczenie usług opie-

kuńczych dla osób starszych i niepełnospraw-

nych, a także umożliwią  znalezienie zatrudnie-

nia w dziennych i całodobowych placówkach 

zajmujących się opieką (np. w domach pomocy 

społecznej);

- Warsztaty z ekonomii społecznej i prowa-

dzenia spółdzielni socjalnej. Rozszerzą one wie-

dzę na temat tworzenia i prowadzenia spółdzielni 

socjalnych jako alternatywnych form zatrudnie-

nia;

- Szkolenia z zakresu: asertywności, metod 

i technik negocjacji oraz komunikacji i moty-

wacji. Przygotują one uczestników projektu do 

pracy z osobami starszymi i niepełnosprawny-

mi poprzez rozwinięcie umiejętności zachowań 

asertywnych, umiejętności komunikacji, sztuki 

kompromisu i słuchania oraz reagowania na ne-

gatywne bodźce. Kobiety biorące udział w pro-

jekcie zapoznają się także z podstawowymi styla-

mi i technikami negocjacji;

- Spotkania edukacyjno - integracyjne. W pro-

jekcie odbędą się cztery spotkania i będą one 

prowadzone przez pracowników socjalnych. 

Każde ze spotkań będzie miało odrębny temat, 

a mianowicie: 1) Pomoc społeczna - podstawo-

we zadania; 2) Rozwiązywanie problemów opie-

kuńczo – wychowawczych; 3) Funkcjonowanie 

osób starszych, niepełnosprawnych i potrzebują-

cych opieki w społeczeństwie; 4) Rozwiązywanie 

trudnych problemów życiowych. Zaplanowana 

tematyka przybliży uczestnikom projektu pracę 

w pomocy społecznej, a także wzbogaci ich wie-

dzę o wskazówki praktyczne przydatne w pracy 

opiekunki;

- Wsparcie doradcy zawodowego. Ta forma 

pomocy ułatwi uczestnikom samodzielne i ak-

tywne poruszanie się po rynku pracy. Doradca 

zawodowy m.in. pomoże określić uzdolnienia 

i predyspozycje, przygotować dokumenty apli-

kacyjne, a także przekaże informacje na temat 

współczesnych tendencji na rynku pracy.

W celu podniesienia atrakcyjności projektu 

dla uczestników przewidziano catering (podczas 

szkoleń) oraz wsparcie dochodowe w postaci za-

siłków celowych. 

Aby zrealizować opisane działania Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej złożył w Urzędzie 

Marszałkowskim Województwa Śląskiego wnio-

sek o dofinansowanie realizacji projektu. Wnio-

sek przeszedł już pozytywnie ocenę formalną 

i obecnie dokonywana jest jego ocena meryto-

ryczna. Realizacja projektu rozpocznie się po za-

twierdzeniu wniosku i podpisaniu umowy o dofi-

nansowanie projektu z Instytucją Wdrażającą. 

Szczegółowe informacje związane z rekru-

tacją oraz realizacją projektu można uzyskać 

u pracowników socjalnych pod nr telefonu 033 

8536459, wew. 113, lub osobiście (Brenna, ul. Wy-

zwolenia 77, budynek Urzędu Gminy, I piętro, 

pokój nr 12). 

Projekt współfinansowany przez Unię Euro-

pejską w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego
    

    Koordynator  projektu

SPOJRZEĆ Z NADZIEJĄ W PRZYSZŁOŚĆ - REALIZACJA 
PROJEKTU „MOŻESZ WIĘCEJ” PRZEZ GOPS

GOPS/Profilaktyka
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PRZEMOC
Przemoc domowa zwana też przemocą w ro-

dzinie, to zamierzone i wykorzystujące przewa-

gę sił działanie skierowane przeciw członkowi 

rodziny, które narusza prawa i dobra osobiste 

powodując cierpienie i szkody.                                                                                            

Przemoc w rodzinie może mieć miejsce we wszyst-

kich warunkach społecznych nie zależnie od statusu 

społecznego, poziomu wykształcenia, kondycji mate-

rialnej domowników. Obserwuje się jednak, że w śro-

dowiskach o niższym statusie społecznym częściej spo-

tykamy się z tak zwaną przemocą gorącą, popełnioną 

wybuchami agresji, wściekłością, chamstwem i brutal-

nością, mającą bardzo gwałtowny przebieg, gdzie naj-

częściej interweniuje Policja. Natomiast w środowisku 

o wysokim statusie społecznym częściej można spotkać 

tak zwaną przemoc chłodną, bardziej wyrafinowaną, 

nie pozostawiającą żadnych widocznych śladów, doko-

nywaną w „białych rękawiczkach”. Rodziny z tych śro-

dowisk są znacznie mniej dostępne dla ludzi z zewnątrz, 

mają znacznie więcej pomysłów i możliwości ochrony 

swojej „rodzinnej tajemnicy”, a w środowisku uchodzą 

za uosobienie ideału rodziny i nikomu nie przychodzi 

do głowy, że tam rozgrywa się dramat.

W społeczeństwie krążą powszechnie panujące 

mity, stereotypy, przysłowia i porzekadła utrudniają-

ce prawidłowe reagowanie na akty brutalności czy 

okrucieństwa wobec bliskich, przekonujące o słusz-

ności braku reakcji ze strony świadków przemocy, 

ofiary zmuszają do milczenia, a sprawców utwierdzają 

w przekonaniu o bezkarności czynów.

Mity o przemocy domowej:
- przemoc w rodzinie to sprawa prywatna, 

nikt nie powinien się wtrącać

Nieprawda

Fakt zawarcia małżeństwa, czy mieszkanie pod 

jednym dachem nie stanowi okoliczności zezwa-

lającej na  przemoc, wykorzystywanie, bicie i nie 

znosi odpowiedzialności za popełnienie czynów 

karanych przez prawo. Krzywdzenie osób bliskich 

jest przestępstwem podlegającym karze jak prze-

moc wobec obcych.

- przemoc zdarza się tylko w rodzinach 

z marginesu społecznego

Nieprawda

Przemoc w rodzinie występuje we wszystkich 

grupach społecznych.

- przemoc jest wtedy, gdy są widoczne ślady 

na ciele ofiar

Nieprawda

To nie tylko działania pozostawiające siniaki, 

złamania czy oparzenia, to także poniżanie, obelgi, 

zmuszanie do określonych zachowań, grożenie, za-

straszanie.

- jeśli ktoś jest bity to znaczy, że na to zasłużył

Nieprawda

Nikt nie ma prawa znęcać się, poniżać bić in-

nych, nikt nie zasługuje na bicie, krzywdzenie, 

maltretowanie.

- policja nie powinna interweniować w spra-

wach rodzinnych

Nieprawda 

Policja jest powołana dla ochrony bezpieczeń-

stwa osób, zapobiegania popełnieniu przestępstw 

i ścigania sprawców. Przemoc domowa nie jest 

sprawą rodzinną, jest przestępstwem ściganym 

przez prawo.

- ofiary przemocy w rodzinie akceptują przemoc

Nieprawda

Ofiary przemocy domowej zawsze próbują się 

bronić, wypróbowują różne często nieracjonalne 

strategie obronne, które w konsekwencji powodu-

ją nasilenie przemocy.

- to był jednorazowy incydent, który się nie 

powtórzy

Nieprawda

Jest rzadko jednorazowym incydentem, jeżeli nie 

zostaną podjęte stanowcze działania wobec sprawcy.

-gdyby ofiara naprawdę cierpiała odeszłaby 

od sprawcy

Nieprawda

To, że ofiary nie odchodzą od sprawcy, wynika 

zwykle z ich zależności od sprawcy, z trudności miesz-

kaniowych, z przekonań odnośnie małżeństwa, z na-

cisków jakim są poddawane ofiary ze strony sprawcy, 

rodziny, kolegów, sąsiadów. Zachowanie ofiar bywa 

niezrozumiałe, irytujące, zniechęcające do pomagania, 

ponieważ powodem tego jest to, że ich umysłem rzą-

dzi strach przed sprawcą.

- przyczyną przemocy w rodzinie jest alkohol

Nieprawda

Alkohol jedynie ułatwia stosowanie przemo-

cy, sprawcy często piją po to by znęcać się i bić 

swoich bliskich, a stanem nietrzeźwości próbują 

usprawiedliwiać swoje zachowania by uniknąć od-

powiedzialności. Nawet uzależnienie od alkoholu 

nie zwalnia od odpowiedzialności za czyny doko-

nywane pod jego wpływem.

- gwałt w małżeństwie nie istnieje

Nieprawda

Każdy ma prawo do decydowania o swoim życiu 

intymnym, akt ślubu nie odbiera tego prawa. Gwał-

tem jest doprowadzenie innej osoby do poddania 

się czynowi nierządnemu lub do wykonania takie-

go czynu, stosując przemoc, groźbę bezprawną lub 

podstęp /patrz art. 197 k.k./ i nigdzie nie jest to napi-

sane, że nie dotyczy to osób bliskich napastnika.

GOPS/Profilaktyka
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 - osoby używające przemocy muszą być 

chore psychicznie

Nieprawda

Nie ma bezpośredniego związku między prze-

mocą a chorobą psychiczną. Przemoc jest demon-

stracją siły i chęcią przejęcia całkowitej kontroli 

i władzy nad drugą osobą.

Patrząc z perspektywy prawnej przemoc domo-

wa jest przestępstwem - artykuł KK 207 mówiący 

o  znęcaniu się fizycznym lub moralnym nad człon-

kiem swojej rodziny lub inną osobą pozostającą  

w stałym lub przemijającym stosunku zależności od 

sprawcy, albo nad małoletnim lub osobą bezradną. 

Przemoc w rodzinie należy do zjawisk patologicz-

nych, które często nie wytrzymują trudów proce-

dury  zmierzającej do oficjalnego zakwalifikowa-

nia i uznania czynu za przestępstwo, ze wszystkimi 

prawnymi konsekwencjami.

Jak już wcześniej wspomniano, przemoc do-

mowa nie jest czynem jednorazowym, lecz cyklem 

powtarzającym się według zauważalnej prawidło-

wości następujących po sobie faz:

1. faza narastania napięcia 2. faza ostrej prze-

mocy 3. faza „miodowego miesiąca”

Uwaga: Aby przemoc mogła być uznana za 

przestępstwo znęcania się, musi ona mieć cha-

rakter ciągły. Ściganie następuje z urzędu.

Zaburzenia i uszkodzenia psychiczne, jakie do-

znają ofiary przemocy domowej na skutek dłu-

gotrwałego terroru domowego, ofiary innych 

groźnych dla życia i zdrowia przestępstw są rozpo-

znawane jako zespół stresu pourazowego PTSD.

Sprawca przemocy domowej i jego zachowanie.

Sprawca przemocy w rodzinie wykorzystuje 

różne strategie do zmniejszenia wagi popełnio-

nych czynów, usprawiedliwia swoje postępowanie, 

skutecznie kamufluje swoje prawdziwe oblicz, ma-

nipuluje swoimi ofiarami, otoczeniem jak i osoba-

mi próbującymi interweniować. Tak jest za pierw-

szym, drugim i dziesiątym razem z czasem zaczyna 

wierzyć w wymyślone przez siebie motywy postę-

powania, a gdy sprawa wyjdzie na jaw zaczyna 

również przekonywać innych.

Sprawca przemocy wobec osób bliskich znajdu-

je wiele usprawiedliwień dla swoich zachowań.

Kwestionowanie odpowiedzialności - spraw-

ca przekonuje siebie i próbuje przekonać innych, 

że ulega jakimś siłom zewnętrznym, nad którymi 

nie panuje. Próbuje wmówić interweniującej poli-

cji, że był to wypadek, przypadkowy, nie zamierzo-

ny, że był trochę pijany, przez ten ustawiczny brak 

pieniędzy traci nerwy itd.

Kwestionowanie szkody - nie kwestionuje odpo-

wiedzialności, nie zaprzecza, że to zrobił, ale próbuje 

przekonywać innych że nic wielkiego się nie stało, że 

to była tylko kłótnia i on ją lekko pchnął, a ona się 

przewróciła, że tylko pożyczył sobie te pieniądze, a to 

że ich pozabija to przecież tylko słowa; z nożem to 

pobiegał sobie dla sportu itd.

Kwestionowanie ofiary - odbiera ludziom, którzy 

cierpieli  prawo do nazywania siebie ofiarami jego czy-

nów. Swoje zachowanie przedstawia jako akt słusznej ze-

msty, kary, odpłaty. Ofiara przedstawiana jest jako ktoś 

kto jest zimny, wyrachowany, żądny władzy i majątku, 

nie dbający o dom, mająca licznych kochanków i w re-

zultacie tak naprawdę to on sprawca jest ofiarą itd.

Potępianie potępiających - odbiera osobom 

oceniającym jego czyn prawo do oceniania w ogóle. 

Zmusza interweniujących Policjantów swoim zacho-

waniem do użycia środków przymusu bezpośrednie-

go do użycia siły, a potem oskarża ich o przekrocze-

nie kompetencji, o pobicie, o brutalność by pokazać 

jaki to drań z tego policjanta. Sprawcy argumentują, 

że bicie nie jest czymś nagannym bo wszyscy tak 

robią, a policjanci biją i strzelają do niewinnych lu-

dzi, tłuką swoje żony i dzieciaki, a sędziowie i pro-

kuratorzy są skorumpowani itd.

Odwoływanie się do wyższych racji - sprawca 

uznaje iż działa w imię wyższej konieczności. Ofiary 

są bite zapobiegawczo, żeby im głupoty po głowie 

nie chodziły, siedziały w domu i nie przynosiły wsty-

du i hańby rodzinie, że uderzył, bo mu ubliżyła przy 

ludziach, a on swój honor ma itd. Repertuar uspra-

wiedliwień, manipulacji, technik, taktyk wykorzy-

stywanych przez sprawców jest nieograniczony, co 

tylko wzmacnia ich poczucie „bycia w porządku”.

Sprawca przemocy domowej, gdy stanowi re-

alne zagrożenie dla domowników powinien zostać 

zatrzymany przez Policję. Nietrzeźwy sprawca 

przemocy powinien być bezwzględnie izolowany, 

ponieważ jego stan i zachowanie może stanowić 

realne zagrożenie zdrowia i życia domowników. 

Jeśli na miejscu są obecne dzieci należy zwrócić 

szczególną uwagę na stan ich bezpieczeństwa.

Podczas interwencji Policja ma obowiązek po-

informowania ofiary przemocy, zarówno dorosłej 

jak i dzieci o możliwości w zakresie rozpoczęcia 

procedury interwencji „Niebieskie Karty” wobec 

przemocy w rodzinie.

Wypracowana, sprawdzona procedura inter-

wencji wobec przemocy domowej „Niebieskie Kar-

ty” została zaakceptowana przez Komendę Główną 

Policji do wdrażania w jednostkach policyjnych na 

terenie całego kraju z przeznaczeniem dla służb 

patrolowo - interwencyjnych i dzielnicowych.

Krystian Fest

P.S. W następnym numerze słów kilka o prze-

mocy względem dzieci i sposobach jej przeciw-

działania.

GOPS/Profilaktyka
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To warto i trzeba wiedzieć. Minister Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi 2 kwietnia br. wydał rozporządze-

nie w sprawie warunków i trybu przyznawania 

pomocy finansowej w ramach działania „Zwięk-

szenie wartości dodanej podstawowej produkcji 

rolnej i leśnej”. Wartości dodanej, czyli takiej, 

jaką uzyskuje przedsiębiorca zajmujący się prze-

twórstwem lub handlem hurtowym produktami 

rolnymi. Pomoc ta objęta jest Programem Roz-

woju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 

a ogólna kwota na nią przeznaczona, wynosi 1 

100 mln euro. Do dyspozycji na ten rok jest 318 

mln. 

Kto może ubiegać się o pomoc finansową lub 

inaczej, kto może zostać beneficjentem działania 

„Zwiększenie wartości dodanej podstawowej pro-

dukcji rolnej i leśnej”? 

Każdy, kto działa jako przedsiębiorca i pro-

wadzi przedsiębiorstwo. Przedsiębiorstwo mikro 

zatrudniające mniej niż 10 pracowników i mające 

obrót roczny nie przekraczający 2 mln euro, przed-

siębiorstwo małe tj. takie, które zatrudnia mniej niż 

50 osób z rocznym obrotem nie przekraczającym 

10 mln  euro,  średnie - zatrudniające poniżej 250 

pracowników z rocznym obrotem nie przekracza-

jącym 43 mln euro lub tzw. przedsiębiorstwo śred-

nio-duże, zatrudniające mniej niż 750 pracowników 

lub posiadające obrót nie przekraczający 200 mln 

euro przeliczonej na złotówki. 

Pomoc może być udzielona w wysokości od 

25 do 50 procent poniesionych kosztów kwali-

fikowanych, objętych re-

fundacją. O tę najwyższą, 

czyli zwrot połowy zainwe-

stowanych pieniędzy mogą 

ubiegać się przedsiębior-

stwa przetwórcze, które 

będą miały zawarte umowy 

długoterminowe z grupami 

producenckimi, organizacja-

mi producentów owoców i 

warzyw lub sami taką grupą 

producencką będą. 

Myśląc o pomocy finan-

sowej objętej działaniem 

„Zwiększenie wartości doda-

nej podstawowej produkcji 

rolnej i leśnej” trzeba wie-

dzieć, jakie projekty mogą 

być objęte tą pomocą. „Po-

radnik dla beneficjentów” 

ROLNICY - AŻ 318 MLN EURO DO WZIĘCIA!
tego działania, wydany przez Agencję Restruk-

turyzacji i Modernizacji Rolnictwa mówi, że  po-

moc może być przyznana, jeśli projekt:

• dotyczy przetwórstwa i wprowadzenia do 

obrotu (handlu) produktów rolnych w zakresie 

określonym w Programie, przy czym produkt 

będący wynikiem przetwarzania powinien być 

również produktem rolnym;

• związany jest z modernizacją lub budową 

zakładów przetwórstwa produktów rolnych lub 

infrastruktury handlu hurtowego produktami 

rolnymi;

• prowadzi do poprawy ogólnych warunków 

przedsiębiorstwa, czego odzwierciedleniem bę-

dzie wzrost wartości dodanej brutto;

• spełnia wszystkie wymagania określone 

przepisami prawa, mające do niego zastosowa-

nie;

• realizowany jest w zakładzie spełniającym 

obowiązujące standardy higieniczno-sanitarne, 

ochrony środowiska i dobrostanu zwierząt;

• nie został rozpoczęty przed dniem złożenia 

wniosku o przyznanie pomocy;

• nie dotyczy sprzedaży detalicznej;

• nie jest finansowany z udziałem innych 

środków publicznych.

W przypadku projektów zakładających wzrost 

mocy produkcyjnej przyznanie pomocy jest uwa-

runkowane dodatkowo udokumentowaniem bazy 

surowcowej oraz wykazaniem możliwości zbytu 

planowanej produkcji. 

Ogłoszenia
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KOMUNIKAT
Nowy rok kwotowy

Agencja Rynku Rolnego informuje, że 

1 kwietnia 2008r. rozpoczął się nowy rok kwoto-

wy 2008/2009.

Od dnia 1 kwietnia do dnia 31 lipca br., moż-

na składać wnioski o przyznanie kwoty indywi-

dualnej z krajowej rezerwy.

Warunkiem przyznania kwoty indywidualnej 

z krajowej rezerwy w danym roku kwotowym 

jest zwiększenie sprzedaży mleka lub przetwo-

rów mlecznych w roku kwotowym poprzedzają-

cym rok kwotowy, w którym złożono wniosek.

Zwiększenie jest wykazywane przez:

· dostawcę hurtowego – po przeliczeniu na 

mleko o referencyjnej zawartości tłuszczu;

· dostawcę bezpośredniego – po przeliczeniu 

z zastosowaniem współczynników równoważno-

ści.

Zwiększenie sprzedaży mleka lub przetwo-

rów mlecznych producent potwierdza faktura-

mi lub innymi dokumentami potwierdzającymi 

sprzedaż mleka lub przetworów mlecznych, do-

łączonymi do składanego wniosku.

Wnioski należy składać do właściwego miej-

scowo dyrektora Oddziału Terenowego Agencji 

Rynku Rolnego na formularzu opracowanym 

i udostępnianym przez ARR.

Wysokość kwoty indywidualnej przyznanej 

z krajowej rezerwy nie może być mniejsza niż 

500 kg oraz nie może być większa niż 20 000 

kg.

Szczegółowe warunki przyznawania kwoty 

indywidualnej z krajowej rezerwy, broszura in-

formacyjna oraz formularz wniosku są dostępne 

na stronie internetowej www.arr.gov.pl

KOMUNIKAT DLA ROLNIKÓW
Agencja Rynku Rolnego informuje, że od 

dnia 15 kwietnia do dnia 15 czerwca 2008 r. Od-

dział Terenowy ARR będzie przyjmował wnioski 

o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu 

lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitar-

ny lub kwalifikowany: 

• zbóż ozimych 

• zbóż jarych, 

• roślin strączkowych,

• ziemniaka.

Stawki dopłat do 1 ha powierzchni gruntów 

ornych obsianych lub obsadzonych materiałem 

siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany 

wynoszą odpowiednio:

- 100 zł – w przypadku zbóż i mieszanek zbo-

żowych,

- 160 zł – w przypadku roślin strączkowych,

- 500 zł – w przypadku ziemniaków.

Ponadto za pośrednictwem Agencji Rynku 

Rolnego można skorzystać z programu Wspólnej 

Polityki Rolnej „Dopłaty do spożycia mleka i prze-

tworów mlecznych w placówkach oświatowych”. 

Wnioskodawcy uczestniczący w programie unij-

nym - „Dopłaty do spożycia mleka i przetworów 

mlecznych w placówkach oświatowych” mogą 

także ubiegać się o:

 - dopłatę krajową do spożycia mleka i prze-

tworów mlecznych w szkołach podstawowych              

- dofinansowanie ze środków Funduszu Pro-

mocji Mleczarstwa do spożycia mleka i przetwo-

rów mlecznych w przedszkolach i gimnazjach. 

ARR udziela dopłat zatwierdzonym przez 

Oddziały Terenowe ARR Wnioskodawcom, któ-

rzy w czasie roku szkolnego, tj. od września do 

czerwca (z wyłączeniem ferii i przerw świątecz-

nych), organizują dostawy mleka i przetworów 

mlecznych do przedszkoli i szkół (z wyłączeniem 

szkół wyższych). 

W ramach programu dopłaty przyznawane 
są do:

1. mleka, 

2. mleka z dodatkiem smakowym (o zawarto-

ści wagowo min. 90% mleka), 

3. jogurtu naturalnego, 

4. serów świeżych i przetworzonych (o zawar-

tości tłuszczu co najmniej 40% w suchej masie),

5. serów innych niż świeże i przetworzone 

(o zawartości tłuszczu co najmniej 45% w suchej 

masie).

Wnioskodawcą może być: 
a. placówka oświatowa, 

b. władza działająca w imieniu placówki 

oświatowej, 

c. organizacja działająca w imieniu placówki 

oświatowej, 

d. dostawca.

Wnioskodawcy zamierzający uczestniczyć 

w programie są zobowiązani do zarejestrowa-

nia się w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców 

(CRP) prowadzonym przez ARR, a następnie do 

złożenia – we właściwym oddziale terenowym 

ARR – wniosku o zatwierdzenie uczestnictwa 

w programie „Dopłaty do spożycia mleka i prze-

tworów mlecznych w placówkach oświatowych”.

Ogłoszenia
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WÓJT GMINY BRENNA  
Ogłasza 

otwarty konkurs ofert na realizację za-

dań publicznych gminy Brenna, realizowa-

ne przez  organizacje pozarządowe i inne  

podmioty wymienione   w ustawie z dnia 

24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 

96 poz. 873 ze zm.) w 2008 roku

§ 1.

 Celem otwartego konkursu jest wyłonienie 

i dofinansowanie projektów na realizację zadań 

z zakresu 

1. Kultury fizycznej i sportu - w kwocie   

5.000,00 PLN

2. Kultury i sztuki  - w kwocie 14.000,00 PLN

3. Przeciwdziałania alkoholizmowi - w kwocie   

9.000,00 PLN

§ 2.

Podmioty uprawnione do składania ofert:

1. Organizacje pozarządowe w rozumieniu 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności      

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 

96 z 2003 r. poz. 873 z późn. zm.).

2.  Osoby prawne i jednostki organizacyjne 

działające na podstawie przepisów o stosunku      

państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypo-

spolitej Polskiej, o stosunku państwa do innych 

kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwa-

rancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich 

cele statutowe obejmują prowadzenie działalno-

ści pożytku publicznego.

3.  Stowarzyszenia jednostek samorządu tery-

torialnego.

4.  Jednostki organizacyjne podległe orga-

nom administracji publicznej lub przez nie nad-

zorowane.

§ 3.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest 

złożenie w formie pisemnej oferty wraz z wyma-

ganymi załącznikami, zgodnej ze wzorem okre-

ślonym w rozporządzeniu Ministra  Pracy i Polity-

ki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie 

wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ra-

mowego wzoru umowy o wykonanie zadania 

publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania 

tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207). Oferta 

powinna być zgodna z regulaminem konkursu 

ofert.

§ 4.              

1. Oferty należy nadsyłać pocztą lub złożyć  

w zamkniętej kopercie w sekretariacie Urzędu 

Gminy Brenna  ul. Wyzwolenia 77, w terminie  

do dnia 6 czerwca 2008 r. do godz. 1300.

2.  Oferty złożone po terminie nie będą roz-

patrywane.

3.  Wzór oferty oraz regulamin konkursu są 

dostępne w siedzibie Urzędu Gminy Brenna tel.  

033/8536222 oraz na stronie internetowej Urzędu 

Gminy  www.brenna.org.pl. w Biuletynie Infor-

macji Publicznej.

§ 5.

 Komisja Konkursowa dokonuje oceny ofert, 

w oparciu o kryteria wymienione w regulaminie 

konkursu ofert:

a/ zgodność z określonymi w regulaminie ro-

dzajami zadań,

b/ ocenę możliwości realizacji zadania,

c/ doświadczenia organizacji,

d/ dotychczasową współpracę z administracją 

samorządową.

 

 § 6.

1. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje 

Wójt Gminy Brenna po zapoznaniu się z opinią 

komisji powołanej do przeprowadzenia konkur-

su otwartego na realizację zadań publicznych.

2.  Powiadomienie o przyznaniu dotacji zosta-

nie dokonane w formie pisemnej.

3.  Od podjętych decyzji nie przysługuje od-

wołanie.

§ 7.

Warunkiem przyznanie dotacji jest zawar-

cie umowy według wzoru określonym w rozpo-

rządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej 

z dnia 27 grudnia 2004 roku w sprawie wzoru 

oferty realizacji zadania publicznego, ramowego 

wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego 

i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania 

(Dz. U. 2005 nr 264 poz. 2207).

KONKURS OFERT 
NA REALIZACJĘ ZADAŃ 

PUBLICZNYCH GMINY BRENNA

Ogłoszenia
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POWIATOWE BIEGI PRZE-
ŁAJOWE

W sobotę 12 kwietnia 2008 r. po raz VIII 

w Pogórzu odbyły się Powiatowe Biegi Przeła-

jowe. Mimo nienajlepszej aury na starcie stanęło 

prawie 200 zawodników i zawodniczek. Bardzo 

liczny udział w zawodach (30 uczniów) wzięli 

uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Bren-

nej Bukowej, zdobywając czołowe lokaty w kilku 

kategoriach wiekowych.

Na podium stanęli:
DZIEWCZĘTA

Klasy I - dystans 100m:

II miejsce - Weronika Greń

III miejsce - Michalina Greń

Klasy II - dystans 200m:

I miejsce - Zuzanna Greń

II miejsce - Weronika Gawlas

Klasy III - dystans 300m

III miejsce - Marta Kłósko

Klasy IV- dystans 600m

II miejsce - Magdalena Holeksa

CHŁOPCY

Klasy I - dystans 200m:

I miejsce - Jakub Heller

II miejsce - Łukasz Frączek

Klasy II - dystans 300m:

I miejsce - Robert Kubok

III miejsce - Antoni Gawlas

Klasy III - dystans 400m

I miejsce - Jan Gawlas

II miejsce - Jakub Madzia

Klasy IV- dystans 600m

III miejsce - Patryk Choroszko

W sumie reprezentanci Szkoły Podstawowej 

nr 2 w Brennej zdobyli 13 medali. Oby tego typu 

sukcesy powtarzały się jak najczęściej.
                                                                                 

   Bożena Podżorska

X TURNIEJU PIŁKI SIAT-
KOWEJ PRACOWNIKÓW 

SAMORZĄDOWYCH I 
RADNYCH 

ZIEMI CIESZYŃSKIEJ 
Reprezentacja gminy Cieszyn została zwy-

cięzcą X Turnieju Piłki Siatkowej Pracowników 

Samorządowych i Radnych Ziemi Cieszyńskiej 

zaliczanego do klasyfikacji V Samorządowej 

Olimpiady Ziemi Cieszyńskiej 2008, który odbył 

się 26 kwietnia w obiektach sportowych Pogwiz-

dowa, Hażlacha i Kończyc Wielkich. Na drugiej 

pozycji uplasowała się drużyna Wisły, a na trze-

ciej Dębowca. O końcowej klasyfikacji zadecydo-

wał stosunek małych punktów, bowiem w mini 

turnieju finałowym, wszystkie trzy wspomniane 

drużyny zanotowały po jednym zwycięstwie. 

Reprezentacja gminy Brenna w składzie: 

Krystian Żyłka (kapitan drużyny), Janusz Jasiń-

ski, Krzysztof Majeran, Damian Nowak, Marcin 

Skiba, Marek Wojnar grała w grupie B, wspól-

nie z Wisłą i Goleszowem. Zajęła w tej grupie II 

miejsce, ustępując Wiśle. 

W klasyfikacji ogólnej V Olimpiady Samo-

rządowej gmina Brenna zajmuje III miejsce, nie-

znacznie ustępując reprezentacjom samorządow-

ców z gmin Zebrzydowice oraz Wisła.
Paweł Seligman

Sport
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- wicemistrzostwo powiatu cieszyńskiego 

w mini koszykówce chłopców

- wicemistrzostwo powiatu cieszyńskiego 

w mini piłce nożnej chłopców

- trzecie miejsce w mini piłce siatkowej chłop-

ców

Dokładne wyniki:
- mini koszykówka 

I miejsce SP 3 Cieszyn

II SP Górki Wielkie

III SP 6 Ustroń

- mini piłka siatkowa

I SP 6 Cieszyn

II SP 2 Ustroń

III SP Górki Wielkie

SUKCESY UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GÓRKACH WIEL-
KICH W DRUGIM PÓŁROCZU ROKU SZKOLNEGO 2007/2008:

- mini piłka nożna

I SP Kończyce Małe

II SP Górki Wielkie

III SP Istebna
Jacek Oświecimski

Nauczyciel wychowania fizycznego 

w Zespole Szkół Publicznych w Górkach Wielkich

SP-2 Brenna awansowała do finału woje-

wództwa śląskiego w piłce nożnej w turnieju „Co-

ca-cola cup”. W I etapie pokonała SP 3 Cieszyn 

8:5, Dzięgielów 5:0, Cisownicę 7:0. W drugim eta-

pie, który odbył się w Kończycach Małych dru-

żyna, którą prowadził Bogusław Żur pokonała 

Rychwałd 7:1, SP-8 Skoczów 5:1, zremisowała 

z Kończycami 2:2

SKŁAD ZESPOŁU
BRAMKARZE

1. Greń Jan

2. Kobok Jakub

3. Szostok Maxymilian

ZAWODNICY

SP-2 BRENNA W FINALE TURNIEJU „COCA-COLA CUP”
1. Greń Radosław

2. Iskrzycki Bartosz

3. Żur Bartosz

4. Ferfecki Piotr

5. Jaworski Tomasz

6. Greń Jan – kl. 5 

7. Ferfecki Jakub

Najwięcej bramek zdobyli: Iskrzycki Bartosz, 

Żur Bartosz, Fercefki Piotr i Greń Jan. Finał od-

będzie się 12 maja w Jankowicach.

Życzymy powodzenia!

    Bogusław Żur

 Nauczyciel wychowania fizycznego

w Szkole Podstawowej nr 2 w Brennej

Sport
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Wkrótce w Gminie Brenna

EKSTREMALNY RAJD PRZYGODOWY

ZAMBERLAN
 ADWENTURE TROPHY

BRENNA-ISTEBNA-MILÓWKA-
-SZCZYRK-USTROŃ-WISŁA

ODCINEK SPECJALNY BRENNA
23 MAJA GODZ. 14.00 – 22.00

PARK LINOWY BRENNA CENTRUM

WIECEJ : www.adwenturetrophy.pl

WIELKI PIKNIK 
Z RUCHEM  CHORZÓW

24 MAJA 2008R.

Boisko w  Brennej Centrum

Godz. 14.00 – mecz Oldboi Ruchu 
Chorzów - Gmina Brenna
Godz. 16.00 – I drużyna Ruchu 
Chorzów – LKS Beskid Brenna/Spójnia  
                      Górki Wielkie

Z A P R A S Z A M Y !!!

„DRUGI REGIONALNY PRZEGLAD ZESPOŁÓW KÓŁ GOSPODYŃ 
WIEJSKICH”

BRENNA 24 – 25 MAJA 2008 R.

Amfiteatr Brenna Centrum

Zapraszają :
 Ośrodek Promocji Kultury i Sportu Gminy Brenna oraz  Prezydium    

 Rady i Rada Kobiet Rejonowego Związku Rolników, Kółek 
i  organizacji Rolniczych
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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
(Oddział Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie)
43-436 Górki Wielkie ul. Stary Dwór 2
tel. 033 853 95 15 email: muzeumgorki@poczta.ox.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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