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Podjęta przeze mnie decyzja o nie kandydowaniu na sta-
nowisko Wójta Gminy Brenna na kolejną kadencję, prowo-
kuje do dokonania podsumowania ośmiu lat pracy w Urzę-
dzie. Przez ten cały czas społeczność lokalna była dla mnie 
zawsze priorytetem, dlatego też w ciągu tych dwóch kaden-
cji, mocno podkreślałam istotę poprawy życia mieszkańców 
naszej gminy. Dlatego też podejmowane działania ukierun-
kowane były na następujące obszary życia : poprawę istnie-
jącej infrastruktury drogowej, rozbudowę sieci kanalizacyj-
nej i wodociągowej, poprawę stanu infrastruktury jednostek 
oświatowych i turystycznej. Zachęcam do zapoznania się z 
informacjami, z którymi to pragnę z wszystkimi się podzielić. 

Podsumowanie kadencji

Gmina w latach 2007 - 2014 koncentrowała swoje działania na 5 głównych dziedzinach wykazanych powyżej. 
W ramach działań podejmowanych na rzecz ochrony środowiska można tu wymienić budowę ponad 52 km 

sieci kanalizacji sanitarnej, do której włączono 888 budynków w trakcie inwestycji oraz ponad 21 km sieci wo-
dociągowej, która pozwoliła na zaopatrzenie w wodę około 400 budynków (mieszkań). 

• Wodociąg dla przysiołka Brenna Jatny - 4,14 km/69 budynków -1 194 000,00 zł
• Automatyczna stacja zlewna dla taboru asenizacyjnego - 49 000,00 zł
• Kanalizacja Górki Wielkie Kretowskie-Brenna Spalona - 12,12 km sieci/166 budynków 3 011 000,00 zł
• Kanalizacja Górki Wielkie Szpotawice etap 2 - 12,76 km sieci/220 budynków- 2 914 000,00 zł
• Kanalizacja deszczowa przy ZSP w Górkach Wielkich - 0,55 km sieci - 244 000,00 zł
• Wodociąg do Gimnazjum w Brennej - 0,33 km sieci- 73 000,00 zł 
• Wodociąg do 4 bloków mieszkalnych w Górkach Wielkich (Sojka) - 0,72 km sieci - 183 000,00 z
• Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi Brenna Centrum - Brenna Bukowa -  
  17,68 km sieci/363 budynków  -  4 692 000,00 zł
• Wodociąg w Górkach Wielkich, Etap II - 15,3 km sieci i 4,2 km przyłączy/269 budynków 4 061 000,00 zł
• Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Miodowej w Brennej - 1,3 km sieci/25 budynków  424 000,00 zł
• Rozbudowa wodociągu w Górkach Wielkich ul. Kamińskiego, Poprzeczna, Spółdzielcza i Wiosenna -   
   0,66 km sieci- 147 000,00 zł
• Budowa kanalizacji sanitarnej w Górkach Małych i Górkach Wielkich, Etap I - 8,34 km sieci/110  
   budynków  – 3 112 000,00 zł
• Kanalizacja w przysiółku „Jędryśle” w Brennej – 0,16 km sieci/4 budynki podłączone-58 000,00 zł
• Kanalizacja przy ul. „Stara Droga” w Brennej – 0,08 km sieci- 30 000,00 zł

Do tej grupy inwestycji należy zaliczyć również termomodernizacje obiektów użyteczności publicznej – 
Przedszkola i Gimnazjum, Ośrodka Zdrowia oraz Urzędu Gminy w Brennej, które obniżają koszty eksploatacji 
przy zmniejszeniu emisji do atmosfery. Ponadto utworzono w Gimnazjum w Brennej obserwatorium nietope-
rzy na strychu budynku w ramach ochrony 2 gatunków, co jednocześnie stanowi nową dodatkową atrakcję 
turystyczną.

• Remont stropu ZSP Górki – 87 000,00 zł
• Przebudowa i termomodernizacja Przedszkola w Brennej – 968 000,00 zł
• Termomodernizacja i przebudowa Gimnazjum – 2 077 000,00 zł
• Przebudowa kotłowni gazowej co w budynku ZSP w Górkach Wielkich – 181 000,00 zł
• Ogrodzenie boiska sportowego przy SP nr 2 w Brennej Bukowa – 121 000,00 zł
• Remont instalacji w budynku ZSP w Górkach Wielkich – 198 000,00 zł
• Instalacja solarna w budynku Przedszkola w Brennej – 59 000,00 zł
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Kolejna  grupa zadań to modernizacja i rozbudowa infrastruktury edukacyjnej. Tu przede wszystkim, poza 
wspomnianymi termomodernizacjami, którym towarzyszyła również przebudowa w celu dostosowania obiek-
tów do aktualnych potrzeb, należy wymienić budowę sali gimnastycznej przy ZSP w Górkach Wielkich. Poza tym 
inwestycje te dotyczyły również modernizacji i doposażenia obiektów w zakresie instalacji czy wymaganych 
urządzeń.
     
 • Budowa Sali gimnastycznej przy ZSP w GW – 5 982 000,00 zl

Do ważnych działań w tym okresie zaliczyć należy przede wszystkim infrastrukturę okołoturystyczną i spor-
towo-rekreacyjną, która uległa znaczącej poprawie. Modernizacji poddano budynek amfiteatru w centrum 
Brennej i zagospodarowano  park, podobne działania podejmując   „Pod Brandysem” w Górkach Wielkich. Do 
dyspozycji turystów i mieszkańców oddano parkingi o łącznej liczbie 364 miejsc postojowych. W ramach infra-
struktury rekreacyjnej powstały boisko piłkarskie z profesjonalną sztuczną nawierzchnią, 2 boiska wielofunk-
cyjne, 2 boiska do siatkówki plażowej oraz 3 place zabaw, w tym jedno ze ścianką wspinaczkową dla dzieci.

• Remont widowni boiska w Brennej – 100 000,00 zł
• Budowa trzech parkingów w Brennej Bukowa- 791 000,00 zł
• Parking Brenna Centrum (obok kościoła) – 283 000,00 zł
• Zagospoadrowanie terenu „Pod Brandysem” w Górkach Wielkich- 1 082 000,00 zł 
• Zagospodarowanie Parku Turystyki w Brennej Centrum (amfiteatr, park, punkty gastronomiczne, plac  
   zabaw, boiska, parking)- 7 278 000,00 zł
• Budowa kompleks boisk sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012”-  1719 000,00 zł
• Zagospodarowanie terenu w Górkach Małych przy Przedszkolu (parking i ogólnodostępny plac zabaw)-  
   423 000,00 zł 

Istotnym kierunkiem rozwoju była również kwestia modernizacji istniejącej sieci komunikacyjnej. Poza udzia-
łem finansowym w przebudowie drogi powiatowej Skoczów – Brenna (Spalona – Centrum) i innych remontach 
dróg powiatowych na terenie gminy, zmodernizowano ponad 4 km dróg gminnych. W tym okresie powstało 
ponad 140 nowych punktów oświetlenia ulicznego.

• Przebudowa ul. Spółdzielczej w Górkach – 0,2 km – 191 000,00 zł
• Remont ul. Chłopskiej w Górkach Małych  - 0,29 km - 76 000,00 zł
• Remont ul. Rzemieślniczej w Górkach Wielkich - 0,49 km – 137 000,00 zł
• Remont ul. Żarnowiec w Brennej - 0,5 km- 120 000,00 zł
• Remont ul. Topolowej w Brennej - 0,56 km-242 000,00 zł
• Modernizacja ulicy Grabowej w Brennej Leśnicy – 0,65 km- 458 000,00 zł
• Modernizacja ulicy Sportowej w Brennej wraz z kanalizacją deszczową - 0,5 km/0,25 km sieci - 233 000,00 zł
• Remont nawierzchni ul. Pilarzy w Brennej – 0,45 km – 205 000,00 zł
• Oświetlenie Bielska GW – 17 punktów oświetlenia – 49 000,00 zł
• Oświetlenie uliczne przy ul. Góreckiej w Brennej – 26 punktów oświetlenia- 190 000,00zł
• Oświetlenie ul. Nowy Świat w Górkach Wielkich – 17 punktów oświetlenia- 71 000,00 zł
• Oświetlenie na ul. Śniegociny w Brennej - 11 punktów oświetlenia – 44 000,00 zł
• Oświetlenie na ul. Drożyska w Brennej  - 7 punktów oświetlenia – 30 000,00 zł
• Oświetlenie na ul. Leśnica w Brennej - 55 punktów oświetlenia - 93 000,00 zł
• Oświetlenie ul. Leśników w Brennej - 6 punktów oświetlenia-  23 000,00 zł
• Budowa chodnika ul. Szpotawicka w GW - 0,39 km- 143 000,00 zł
• Parking w Górkach Wielkich ul. Bielska – 234 000,00 zł
• Budowa kładki dla pieszych nad rzeką Brennica w Brennej Jatny – 549 000,00 zł
• Remont mostu w Brennej Węgierski – 670 000,00 zł
• Przepust na cieku Młynówka w Górkach Wielkich - Sojka – 87 000,00 zł

                                                                                         
Wyremontowano w ramach usuwania skutków powodzi z 2010 i 2011 r. ponad 7,5 km dróg gminnych (w tym 

remonty przepustów i mostów). 

• Remont mostu nad potokiem Żarnowiec w drodze gminnej ul. Barujec w Brennej – 63 000,00 zł
• Remont drogi gminnej ul. Chrobaczy w Brennej etap I polegający na remoncie muru oporowego w oraz  
   pobocza drogi  - 180 000,00 zł
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• Remont drogi gminnej ul. Jatny w Brennej etap I polegający na remoncie muru oporowego drogi 
   161 000,00 zł
• Remont drogi gminnej ul. Kotarz w Brennej etap I polegający na remoncie przepustów w km oraz 
   pobocza drogi  - 45 000,00 zł
• Remont drogi gminnej ul. Węgierski w Brennej etap I polegający na remoncie muru oporowego 
   drogi  - 479 000,00 zł
• Odbudowa drogi gminnej ul. Snowaniec w Brennej etap I polegający na odbudowie muru oporowego 
   drogi oraz przepustów-  329 000,00 zł
• Remont drogi gminnej ul. Jatny w Brennej etap II polegający na remoncie muru oporowego drogi  
   355 000,00 zł
• Odbudowa drogi gminnej ul. Snowaniec w Brennej etap II – 134 000,00 zł
• Remont drogi gminnej ul. Chrobaczy w Brennej etap II – 170 000,00 zł
• Remont drogi gminnej ul  Jatny w Brennej etap III oraz muru oporowego drogi -559 000,00 zł
• Remont drogi gminnej ul  Kotarz w Brennej etap II  - 150 000,00 zł
• Remont drogi gminnej ul  Węgierski w Brennej etap I  -148 000,00 zł
• Remont mostu nad potokiem Chrobaczy w drodze gminnej ul. Chrobaczy w Brennej -49 000,00 zł
• Remont  ul  Brzegowej (odc. II) w  Brennej  - 149 000,00 zł
• Remont  ul  Cisowej (odc. I) w  Brennej – 207 000,00 zł
• Remont  ul  Drożyska w  Brennej  - 64 000,00 zł
• Remont  ul  Kotarz w  Brennej  - 202 000,00 zł
• Remont  ul  Malinowa w  Brennej  - 47 000,00 zł
• Remont  przepustu w ciągu ul  Suchej w  Brennej – 50 000,00 zł
• Remont drogi gminnej ul. Pod Zebrzydkę w Górkach Wielkich – 139 000,00 zł
• Remont drogi gminnej ul. Lachy Górne w Brennej – 145 000,00 zł
• Remont ul. Sportowej w Górkach Wielkich -  148 000,00 zł

                                                                
W ramach inwestycji w obiektach komunalnych najważniejszymi działaniami, poza remontami budynków, 

było utworzenie centrum integracyjnego w pomieszczeniach byłego przedszkola przy ul. L. Żagana 5 w Górkach 
Wielkich. Z wyposażonego lokalu korzystają lokalne organizacje pozarządowe (m.in. stowarzyszenia, KGW) oraz 
OPKiS na potrzeby prowadzonych zajęć i warsztatów.

• Remont w Ośrodku Zdrowia w Górkach Małych – 23 000,00 zł
• Publiczne punkty dostępu do internetu -  235 000,00 zł
• Remont i wyposażenie pomieszczeń po byłym przedszkolu przy ul. Żagana 5 w Górkach Wielkich na cele 
   społeczno-kulturalne- 339 000,00 zł
• Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Brennej wraz z adaptacją na potrzeby GOPS 
   1 126 000,00 zł
• Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Brennej - 836 000,00 zł
• Ochrona nietoperzy w Gimnazjum w Brennej - 286 000,00 zł

Łączna kwota wydatkowanych na cele środków wyniosła 52 181 000 zł

Prowadzone w ostatnich dwóch kadencjach inwestycje w znaczący sposób przyczyniły się do wzrostu ogólnej 
wartości  majątku gminy Brenna. Wzrost nastąpił o 114,09%. Na koniec 2006 roku wartość gruntów, budyn-
ków, lokali, sieci kanalizacyjnych, sieci wodociągowych, dróg, urządzeń oraz innych środków trwałych 
wynosiła: 32.877.000 zł, zaś na koniec 2013 roku osiągnęła poziom 70.387.000 zł. Tak znaczny przyrost 
majątku gminy był możliwy dzięki pozyskiwaniu środków z różnych źródeł. Korzystaliśmy zarówno z dotacji po-
chodzących ze środków krajowych jak i środków Unii Europejskiej. W latach 2007–2014 realizowane były projekty 
w ramach następujących programów:

- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich; wartość uzyskanego dofinansowania: 4.658.000 zł 
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego; wartość dofinansowania: 6.701.000 zł
- Europejski Fundusz Społecznych; wartość dofinansowania: 3.966.000 zł
- Krajowe programy i projekty; wartość dofinansowania: 10.548.000 zł.
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Korzystanie z dobrodziejstwa finansowania inwestycji ze środków zewnętrznych wymagała jednak zaciągnię-
cia kredytów i pożyczek na ich finansowanie. Planowana na 31.12.2014 roku kwota długu wynosi 19.481.000 zł. 
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w obecnie obowiązujących przepisach dla gminy Brenna 
wynosi 4,82% natomiast planowany do osiągnięcia wskaźnik wynosi, 3,87%.

Najważniejsze działania w latach 2007-2014 na rzecz społeczności lokalnej ( Kapitał Ludzki)

Gmina Brenna w lata 2008 - 2014 aktywnie korzystała ze wsparcia Unii Europejskiej na wdrażanie różnych 
działań społecznych, często też stanowiących inicjatywę Naszych Mieszkańców. Były to przede wszystkim pro-
jekty dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, ale również z Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich czy Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński. Do-
finansowanie tych działań niejednokrotnie sięgało 100%, co w efekcie pozwoliło na uzyskanie kwoty ponad 
4.000.000 zł, w ramach 26 projektów (zestawienie poniżej). 

Aby lepiej przybliżyć charakter realizowanych tzw. „miękkich projektów” można je podzielić tematycznie, na 
obszary wsparcia których dotyczyły. 

Projekty dla szkół i przedszko-
li to przede wszystkim wsparcie w 
postaci zajęć dodatkowych (poza 
programowych) np. z matema-
tyki, biologii czy polskiego, ale 
także warsztaty Mały Naukowiec, 
wycieczki edukacyjne, zajęcia z 
logopedą, psychologiem czy do-
posażenie placówek oświatowych 
w wysokiej jakości pomoce dydak-
tyczne. 

Dorośli mieszkańcy  Gminy mo-
gli uczestniczyć w projektach pod-
noszących kwalifikacje zawodowe 
oraz rozwijających zainteresowania 
i umiejętności. Dla przykładu w ra-
mach projektu „Kwalifikacje = Moż-
liwości” realizowane były m.in. kur-
sy: operatora wózków widłowych, 
kas fiskalnych czy pierwszej pomo-
cy. W ramach „Inicjatywy w Brennej 
– Klub Komputerowy” prowadzono 
warsztaty z obsługi komputera i Internetu, a podczas projektu „Druty, haft, szydełko” zajęcia z rękodzieła arty-
stycznego.

Również młodzież korzystała ze wsparcia jakie dały dwa projekty realizowane przede wszystkim w Piwnicy 
Artystycznej. „Witaj w Klubie” oraz „Klub na 102” cieszyły się dużym zainteresowaniem, zwłaszcza że nie tylko 
sprzyjały rozwijaniu uzdolnień i praktycznych umiejętności np. na kursach operatora koparko-ładowarki, styliza-
cji paznokci czy prawo jazdy kat. B, ale także zapewniały ciekawe i konstruktywne spędzenie wolnego czasu na 
rozmaitych warsztatach.

Dofinansowania doczekały się również nauczycielki z Przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych  
z terenu Gminy oraz pracownicy urzędu, którzy uczestniczyli w szeregu szkoleń.

Poza tym:

• Utworzono i rozwijano Bazę Talentów – działania edukacyjno-animacyjne w dziesięciu obszarach zaintereso-
wań , dostosowane do potrzeb, wynikające z przeprowadzonych ankiet i rozmów z rodzicami. Obecnie Ośrodek 
Promocji Kultury i Sportu Gminy Brenna - prowadzi zajęcia z : nauki gry na skrzypcach (w dwóch miejscach), 
gitarze (w dwóch miejscach),perkusji, akordeonie, zajęcia taneczne( w dwóch miejscach), plastyczne( w dwóch 
miejscach), regionalne. Bierze w nich udział 198 dzieci z terenu gminy Brenna. Zajęcia są bezpłatne, w całości 
finansowane przez OPKiS. 
Dzieci biorą udział w konkursach i festiwalach na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim.
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• Wypracowano stałe formy współpracy  ze stowarzyszeniami i grupami nieformalnymi. Część z nich korzysta z 
dotacji w ramach konkursów ogłaszanych przez Urząd z zakresu kultury, działań rozwiązujących problemy spo-
łeczne i ekologiczne oraz sportu. Inne natomiast wspierane są poprzez OPKIS.
Przytoczone powyżej informacje nie wyczerpują całego katalogu działań podejmowanych przez Urząd od 2007 
roku. Choćby takich jak informatyzacja Urzędu Gminy, regulacja stanu prawnego nieruchomości komunalnych 
czy działań w zakresie pomocy społecznej.

Te wszystkie działania były możliwe dzięki Państwa przychylności i współpracy. Pełnienie funkcji Wójta Gminy 
Brenna było dla mnie zaszczytem i wielką przyjemnością.

D Z I ę K U j ę
           Iwona Szarek

Miło nam poinformować, iż In-
formacja Turystyczna w Brennej 
zdobyła I miejsce w konkursie na 
najlepsze centrum informacji w 
Polsce w roku 2014 (kategoria **). 

Informacja Turystyczna w Brennej najlepsza!
Nagrodę odebrano podczas Mię-
dzynarodowych Targów Turystycz-
nych TOUR-SALON w Poznaniu 
w dniu 23 października, na któ-
rych Brenna jest również obecna. 

Konkurs organizowany był przez 
Polską Organizację Turystyczną.

 Informacja Turystyczna
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14 października 2014r. w Szko-
le Podstawowej nr 2 im. Ste-
fana Żeromskiego w Brennej 
odbyła się  uroczystość pięćdzie-
sięciolecia istnienia placówki.

W tym ważnym dniu do szkoły 
przybyli zaproszeni goście. Swo-
ją obecnością zaszczycił  naszą 
szkołę  Pan Stanisław Faber – Ślą-
ski Kurator Oświaty. Wśród przy-
byłych należy wymienić Panią 
Elżbietę Adamowską – Dyrektora 
Delegatury KO w Bielsku - Białej 
, Panią Iwonę Szarek – Wójta Gmi-
ny Brenna, Panią joannę Macurę 
– Skarbnika, a także Pana Krzysz-
tofa Majerana – Wicewójta Gminy 
Brenna. W uroczystości brali udział 
dyrektorzy szkół z Gminy Brenna.

W tym szczególnym dniu nie 
zabrakło również Pana Francisz-
ka Biłko – zasłużonego inicjato-
ra budowy szkoły, który w latach 
1964-1975 pełnił funkcję kierow-
nika Szkoły Podstawowej nr 2 

im. Stefana Żeromskiego w 
Brennej. Mury szkoły odwiedzi-
li emerytowani nauczyciele, ab-
solwenci szkoły oraz rodzice.

O godzinie 10 w sali gimnastycz-
nej społeczność szkoły oraz zgro-
madzeni goście odśpiewali hymn 
szkoły. Następnie Pani Dyrektor mgr 
Beata jaworek – Skałka serdecznie 
przywitała uczestników pięćdzie-
sięciolecia szkoły. Po wystąpieniu 
Pani Dyrektor przemawiał Śląski Ku-
rator Oświaty – Pan Stanisław Faber.

Inicjatorką programu artystycz-
nego była Pani mgr Agnieszka 
Frączek, która przy współpracy z 
innymi nauczycielami w niebanal-
ny sposób ukazała historię szkoły. 

Uroczystość pięćdziesięciolecia Szkoły 
Podstawowej nr 2 im. Stefana Żeromskiego

Uczniowie zaprezentowali swoje 
umiejętności sceniczne oraz wo-
kalne w czterech odsłonach. W 
pierwszej zostały podsumowane 
lata sześćdziesiąte i czas budowy 
szkoły. Warto dodać, iż w trakcie 
popisów uczniowskich można było 
śledzić prezentację multimedialną 
ukazującą fotografie z dawnych lat 
dotyczące powstawania budynku 
szkoły. Wspomniano również syl-
wetkę Pani Elżbiety Bauer, która od 
1969 roku prowadziła zespół regio-
nalny ,,Bukowe Groniczki”. Miłym 
akcentem był także występ dzieci z 
zespołu ,,Mała Brenna’’, prowadzony 
przez Panią Annę Musioł. W drugiej 
odsłonie przybliżono historię lat 
osiemdziesiątych z niezapomnia-
nym pochodem pierwszomajowym, 
w trakcie, którego dzieci wręczały 
zgromadzonym gościom kwiaty. 
W programie artystycznym naszej 
szkoły nie zabrakło również pokazu 
akrobatycznego  przygotowanego 
przez Panią mgr Bożenę Podżorską.

   Trzecia część poświęcona zo-
stała rozwojowi i postępowi tech-
nicznemu. Prowadzący uroczystość 
uczeń klasy szóstej jakub Krzem-
pek wprowadził oglądających w 
rok 1995 – okres powiększenia 
,,tysiąclatki” o nowe sale lekcyj-
ne oraz rok 2001, kiedy to została 
urządzona pracownia kompute-
rowa, a rok później otwarta sala 
gimnastyczna. Podsumowaniem 
trzeciej części był występ zespołu 
tanecznego ,,Rytmix” działającego 
przy Szkole Podstawowej nr 2 w 
Brennej od 1993r., prowadzonego 
przez założycielkę Panią mgr Izabe-
lę Białkowską –Żur. Czwarta część, 

zamykająca występy uczniów, to 
współczesność ukazująca szybkie 
tempo życia, nowoczesne technologie 

i niekończące się zmiany.
W powyższe przedsięwzięcie za-

angażowany był również pracownik 
OPKIS-u, Łukasz Muschiol, który 
zadbał o właściwe nagłośnienie.

W trakcie uroczystości wrę-
czono gościom oryginalne upo-
minki – piernikowe tarcze szkoły. 

W formie prezentacji multi-
medialnej przybliżono sylwetki 
nieżyjących pracowników szkoły 

oraz ukazano najważ-
niejsze wydarzenia z histo-
rii powstawania budynku.

Po występach dzieci ponow-
nie przemawiała Pani Dyrektor 
Beata jaworek – Skałka dzięku-
jąc przedstawicielom Delegatu-
ry KO w Bielsku – Białej, Pani Wójt 
Gminy Brenna – Iwonie Szarek 

oraz Radzie Rodziców.
W imieniu Rady Rodziców dzia-

łającej  przy Szkole Podstawowej 
nr 2 w Brennej życzenia dla Rady 
Pedagogicznej złożyła Pani Ilo-
na Kamińska – Przewodnicząca.

Warto dodać, że w tym dniu 
udostępniono zwiedzającym 
szkołę sale lekcyjne. Można było 
powspominać dawne czasy, po-
przeglądać kroniki szkoły oraz 
udać się na słodki poczęstunek 

do kawiarenki serwującej 
kawę, herbatę oraz pyszne wypie-
ki przygotowane przez rodziców.

     
           SP 2 Brenna

Fotorelacja na ostatniej stronie.
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W dniu 15 października odby-
ła się ostatnia w obecnej kadencji, 
XXXIV sesja Rady Gminy. Na obrady 
zostali zaproszeni nauczyciele z pla-
cówek oświatowych naszej gminy. 
Pani Wójt wraz z Przewodniczącym 
Rady złożyli gościom gratulacje z 
okazji Dnia Edukacji Narodowej  
wręczając dyplomy za osiągnięcia 
w pracy dydaktyczno – wychowaw-
czej.

Na sesji podjęto następujące 
uchwały:

1) Nr XXXIV/379/14 w sprawie 
zmiany uchwały Nr XXXIII/366/14 
Rady Gminy Brenna z dnia 11 wrze-
śnia 2014 r. w sprawie stawek w po-
datku od nieruchomości na 2015 
rok

2) Nr XXXIV/380/14 w sprawie 
zaciągnięcia długoterminowej po-
życzki na finasowanie inwestycji 
pod nazwą „Budowa kanalizacji sa-
nitarnej wraz z przyłączami domo-
wymi w Górkach Wielkich (Zalesie, 
Nowy Świat, Czarny Las) i Górkach 
Małych (Zamilerze) II etap, zadanie 
2”

3) Nr XXXIV/381/14 w sprawie 
określenia wzoru deklaracji o wy-
sokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanej 
przez właściciela nieruchomości

4) Nr XXXIV/382/14 w sprawie 

Z obrad Rady Gminy
ustalenia wysokości stawek dotacji 
przedmiotowych dla Zakładu Bu-
dżetowego Gospodarki Komunal-
nej w Brennej na 2015 rok

5) Nr XXXIV/383/14 w sprawie 
zatwierdzenia taryfy za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków 

6) Nr XXXIV/384/14 w sprawie 
dopłaty do 1m³ wody dostarczonej 
wynikającej z taryfy za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków na terenie 
gminy Brenna 

7) Nr XXXIV/385/14 w sprawie 
ustalenia wysokości opłaty za ścieki 
komunalne dowożone do gminnej 
stacji zlewnej zlokalizowanej przy 
ul. Wyzwolenia 34 w Brennej

8) Nr XXXIV/386/14 w sprawie 
uchylenia uchwały nr XL/356/10 
Rady Gminy Brenna z dnia 09 wrze-
śnia 2010 r. 

9) Nr XXXIV/387/14 w sprawie 
przyjęcia Programu współpracy 
Gminy Brenna z organizacjami po-
zarządowymi na rok 2015

10) Nr XXXIV/388/14 w sprawie 
przyjęcia Gminnego Programu Pro-
filaktyki i Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych na 2015 r.

11) Nr XXXIV/389/14 w spra-
wie przyjęcia Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii na 

2015 rok
12) Nr XXXIV/390/14 w spra-

wie ustalenia wysokości i zasady 
ustalania oraz rozliczania dotacji 
celowej dla podmiotów prowadzą-
cych żłobki lub kluby dziecięce lub 
zatrudniających dziennych opieku-
nów na terenie Gminy Brenna

13) Nr XXXIV/391/14 w sprawie 
zmiany uchwały Nr X/108/11 Rady 
Gminy Brenna z dnia 13 październi-
ka 2011 r. w sprawie ustalenia trybu 
udzielania i rozliczania dotacji dla 
niepublicznego przedszkola oraz 
trybu i zakresu kontroli prawidło-
wości jej wykorzystania

14) Nr XXXIV/392/14 w sprawie 
ustalenia trybu udzielania i rozli-
czania dotacji dla niepublicznych 
przedszkoli oraz trybu i zakresu 
kontroli prawidłowości jej wykorzy-
stania

15) Nr XXXIV/393/14 w sprawie 
zmian w uchwale budżetowej Gmi-
ny Brenna na 2014 rok

16) Nr XXXIV/394/14 w sprawie 
zmian wieloletniej prognozy finan-
sowej 

17) Nr XXXIV/395/14 w sprawie 
wyboru kandydata do wyróżnienia 
Laurem Srebrnej Cieszynianki w 
2014 roku
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W październiku 2014 r. Gmina 
Brenna podpisała umowę z firmą 
INSTAL Cymorek Sp. j., Pierściec, 
ul. Graniczna 22, 43-430 Skoczów, 
na budowę kanalizacji sanitarnej w 
ramach zadania pn.: „Budowa kana-
lizacji sanitarnej wraz z przyłącza-
mi domowymi w Górkach Wielkich 
(Zalesie, Nowy Świat, Czarny Las) 
oraz Górkach Małych (Zamilerze)” 
– Etap II, Zadanie 1 i 2 w oparciu o 
dokumentację budowlano–wyko-
nawczą, wykonaną przez Pracownię 
Projektową „PROWODKAN” z Krako-
wa. 

W ramach zadania 1 wykona-

Budowa kanalizacji w Górkach Wielkich
na zostanie sieć kanalizacyjna  
Ø 315/200/160 PCV długości 560 
mb oraz przyłącza PCV Ø 160 do 8 
budynków, o łącznej długości 29 
mb. jednocześnie zrealizowana zo-
stanie budowa pompowni P01 przy 
ul. Spokojnej wraz z kanalizacją ci-
śnieniową dn 160 mm PE – 166 mb 
pod rzeką Brennica. 

Natomiast w ramach zadania 2 
wykonana zostanie sieć kanaliza-
cyjna Ø 315/200/160 PCV długości 
4.375 mb oraz przyłącza PCV Ø 160 
do 73 budynków, o łącznej długości 
399 mb.

Skanalizowane zostaną budyn-

ki przy ulicach: Spokojna, Bocz-
na, Czarny Las, Majowa, Stolarska,  
jaśminowa, część ul. Słonecznej.

Wartość robót wg umowy wy-
nosi netto 1.930.169,63 zł, brutto 
2.374.108,64 zł.

Zakończenia robót zgodnie  
z umową planuje się na 30 września 
2015 r.

Gmina Brenna otrzymała na za-
danie 1 dofinansowanie z WFOŚiGW 
w Katowicach w postaci umorzenia 
w wysokości 77.671,52 zł

  UG Brenna

Posiedzenia Komisji Rady Gminy 
poprzedzające sesję odbyły się w 
dniach:

6 października – Komisja Rewi-
zyjna,

8 października – Komisja Budże-
towo – Gospodarczo – Finansowo 
– Rolna  

9 października – Komisja Kul-
tury, Oświaty, Ochrony Zdrowia i 
Spraw Socjalnych, 

13 października – Komisja Roz-
woju Gminy, Sportu, Budownictwa 
i Ochrony Środowiska,

14 października – Komisja Ładu i 
Porządku Publicznego.

Radni podejmując uchwałę w 
sprawie wyboru kandydata do wy-
różnienia Laurem Srebrnej Cieszy-
nianki w 2014 roku przyznali wyróż-
nienie mieszkance Górek Wielkich 
Pani Zofii  Chrapek.

 
Z ważniejszych spraw poruszo-

nych na posiedzeniu Rady to m. 
in. konieczność rozbudowy sieci 
wodociągowej w Brennej jatny w 

kierunku gospodarstw przy ulicy 
Wiązowej i Leśników, brak pasów 
przejścia dla pieszych na drodze 
powiatowej koło sklepu „Wiarus”, 
zła widoczność przy wyjeździe ze 
stacji paliw w Górkach Wielkich na 
drogę powiatową.

Protokoły z posiedzeń Rady 
Gminy oraz podjęte uchwały publi-
kowane są w Biuletynie Informacji 
Publicznej www.bip.brenna.org.pl

 Barbara Greń – UG Brenna

Punkt kasowy w Górkach Wielkich
W dniu 13.11. 2014r.(tj. czwartek)

w portierni Hali Sportowej przy Zespole Szkół Publicznych

w Górkach Wielkich (wejście do „zerówki”) będzie czynny

punkt kasowy Urzędu Gminy Brenna. W punkcie w godzinach

od 8.00 do 12.00 będzie można dokonywać wpłat rat podatku

od nieruchomości, rolnego i leśnego 

oraz za gosp. odpadami komunalnymi.
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W związku z faktem, iż Rada 
Gminy Brenna uchwaliła stawki po-
datku od nieruchomości na 2015 
rok postanowiliśmy po raz kolejny 
porównać je ze stawkami podatku 
od nieruchomości obowiązującymi 
w pozostałych gminach na terenie 

Stawki podatku od nieruchomości na 2015 rok 
w Gminie Brenna

Powiatu Cieszyńskiego. Z uwagi, iż 
nie we wszystkich gminach podję-
to już uchwały w sprawie stawek 
w podatku od nieruchomości na 
przyszły rok podatkowy, podano 
stawki obowiązujące w 2014 roku. 

Gmina Brenna przyjęła na 2015 

rok stawki od budynków lub ich 
części związanych z prowadze-
niem działalności gospodarczej 
oraz gruntów pozostałych niż-
sze niż stawki uchwalone na 2014 
rok na terenie pozostałych gmin. 

Od 1 stycznia 2015 roku  zmie-
ni się również bank obsługujący 
Urząd Gminy w związku z czym 
obowiązywać będą nowe numery 
kont bankowych.  Podatnikom zo-

staną utworzone numery kont in-
dywidualnych, na które powinno 
dokonywać się wpłat kwot podatku 
od nieruchomości, podatku rolne-
go oraz leśnego. Numery kont ban-

kowych zostaną podane w poszcze-
gólnych decyzjach wymiarowych.

  UG Brenna
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Dnia 17.10.2014r.w piątek w 
Szkole Podstawowej nr 1 w Brennej 
Leśnicy odbyło się spotkanie z poli-
cjantem. Nie były to zwykłe rozmo-
wy o bezpiecznym poruszaniu się 
po drodze. Najpierw pan policjant z 

„Sznupek” w Szkole na Leśnicy
cieszyńskiej drogówki opowiedział 
uczniom o tym jak rozpoznać poli-
cjanta z drogówki, wyjaśnił różnice 
w ubiorze, a potem zwrócił uwa-
gę na bezpieczne poruszanie się 
dzieci po drogach i przypomniał 
przepisy dotyczące obowiązkowej 
jazdy w fotelikach i prawidłowym 
zapinaniu pasów w samochodzie.

Następnie pan policjant przygo-
tował dla uczniów projekcję filmo-
wą z udziałem dzieci i SZNUPKA. Kto 
to SZNUPEK? To ogromna maskotka 
śląskiej policji, która towarzyszy 
dzieciom w różnych sytuacjach. 
Uczy dzieci zasad bezpiecznych za-
chowań na drodze. Na koniec filmu 
wszystkie dzieci składały przysięgę 
o  stosowaniu się do tych zasad.

Ważnym celem spotkania było 
zapoznanie z nową ustawą, która 
obowiązuje od 31 sierpnia. Każ-

dy pieszy, który będzie się po-
ruszał po zmierzchu po drodze 
poza obszarem zabudowanym, 
musi mieć odblask umieszczony 
w sposób widoczny dla kierują-
cych. W trosce o bezpieczeństwo 
naszych uczniów  szkoła zakupi-
ła odblaski dla każdego ucznia.

Największą radość sprawiło 
dzieciom spotkanie ze SZNUPKIEM. 
Każdy mógł się z nim przywitać, 
przytulić do niego , pogłaskać, po-
ciągnąć za ogon. To było wspania-
łe przeżycie dla dzieci i ciekawe 
doświadczenie, ponieważ aktywny 
udział w spotkaniu sprawił, że czu-
ją się bezpieczniej. SZNUPEK został 
zaproszony do szkoły na następ-
ny rok szkolny, bo to miły gość!!!

 SP nr 1 w Brennej Leśnicy
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W poprzednim numerze Wieści 
pisaliśmy o pielgrzymce mieszkań-
ców naszej gminy na Ukrainę. Celem 
wyprawy było uczestnictwo w pod-
niosłym wydarzeniu – obchodach 
jubileuszu 200-lecia poświęcenia 
kościoła parafialnego p.w. Podwyż-
szenia Krzyża Świętego w Czernio-
wicach. Proboszczem parafii jest 
ksiądz Marek Droździk, który co roku 
z grupą dzieci z Ukrainy przyjeżdża 
do Brennej na letni wypoczynek.

 W tym roku już po raz 17 uda-
ło się zorganizować przyjazd grupy 
40 osób do naszej miejscowości. 
Dzieci i młodzież pod opieką doro-
słych, w tym siostry urszulanki Ireny 
oraz księdza Marka, spędziły w Pol-
sce kilkanaście dni. Na zaproszenie 
Pani Heleny Musioł w niedzielę 21 
września goście przybyli do karcz-
my „Zogrodzisko”. Tam wspólnie 
zjedli obiad, bawili się, tańczyli, ale 
również dyskutowali na temat trud-
nej sytuacji politycznej na Ukrainie. 
Ksiądz Marek mówił: „Sytuacja, któ-
ra jest obecnie na Ukrainie niby jest 
daleko od nas, gdyż Czerniowce leżą 
przy granicy z Rumunią. jesteśmy 
ponad 1000 km od miejsca wojny, 
ale nie zmienia to faktu, że wszyscy 
bardzo  przeżywamy to co się dzie-
je. Wielu młodych chłopców z na-
szego miasta wyjechało i nie wróci-
ło. W obliczu takiej tragedii dociera 

Młodzi mieszkańcy Czerniowiec w Brennej
do ludzi, jak bardzo realnie jest za-
grożenie. Wszyscy się modlimy i 
chcemy pokoju. Z drugiej strony lu-
dzie czują się wewnętrznie rozbici, 
gdyż do niedawna wydawało się, że 
bratni kraj, który graniczy z Ukrainą 
jest przyjaźnie do niej nastawio-
ny, a teraz wyciąga rękę po ziemie 
ukraińskie, chce je niszczyć, zagra-
bić i zabijać ludzi. Potrzeba głębo-
kiej modlitwy oraz wsparcia mo-
ralnego i duchowego dla Ukrainy.”

W spotkaniu uczestniczyli tak-
że przedstawiciele Stowarzyszenia 
Wspólnota Polska Oddział w Biel-
sku-Białej w składzie: prezes Woj-
ciech Dębowski, skarbnik Agata 
Zuziak oraz członkowie zarządu: 
Antoni Piecha i Tadeusz Bargieł. 
Od lat Stowarzyszenie wspomaga 
finansowo zorganizować wyjazdy 
dzieci z Ukrainy do Polski. Ksiądz 
Marek podziękował wszystkim, 
którzy w jakikolwiek sposób przy-
czyniają się do organizacji tego let-
niego wypoczynku. Podkreślił, że 
za każdym razem uczestnicy przyj-
mowani są z otwartym sercem, co 
sprawia, że dzieci czują się w Polsce 
dobrze i chcą do Brennej wracać. 

Na niedzielnej mszy świętej 
w parafii p.w. jana Chrzciciela w 
Brennej, goście z Ukrainy uroczy-
ście wręczyli pamiątkowy medal 
księdzu Proboszczowi Czesławowi 

Szwedowi. Tym samym chcieli po-
dziękować za udział naszych Para-
fian w ważnym dla nich dniu, jakim 
niewątpliwie był jubileusz 200-lecia 
poświęcenia kościoła w Czerniowi-
cach oraz nadaniu tytuły Bazyliki 
Mniejszej. Podziękowali również 
za wsparcie finansowe jakiego 
udziela im Parafia z Brennej, gdyż 
bez niej coroczne przyjazdy nie 
byłyby możliwe do zrealizowania. 

Podczas pobytu goście z Ukra-
iny odwiedzili wiele ciekawych za-
kątków naszego kraju. Zwiedzili 
duchową stolicę Polski – Często-
chowę, gdzie modlili się o pokój na 
Ukrainie. Udali się do parku minia-
tur sakralnych, gdzie zobaczyli ko-
pie bazylik z różnych stron świata. 
W „Leśnym parku niespodzianek” w 
Ustroniu mieli okazję pobyć bliżej 
natury. Przejmującą lekcję historii 
odbyli zwiedzając Miejsce Pamię-
ci i Muzeum Auschwitz-Birkenau 
w Oświęcimiu. Wybrali się również 
do Kalwarii Zebrzydowskiej i Kra-
kowa. Dzięki pomocy finansowej 
i uprzejmości parafii w Manio-
wach, grupa miała również bazę 
wypadową na Podhale. Zwiedzili 
Zakopane, wybrali się na wyciecz-
kę w Tatry i zapoznali się z kulturą 
górali na Podhalu i w Pieninach. 

Takie wyjazdy owocują więk-
szym zaangażowaniem w życie 
parafii już po powrocie na Ukra-
inę oraz na rzecz środowiska pol-
skiego. Również coraz większym 
zainteresowaniem cieszy się na-
uka języka polskiego, choć proble-
mem jest brak nauczycieli. Dzieci 
i młodzież wraz z opiekunami i 
ks. Markiem serdecznie dzięku-
ją za miłe przyjęcie w Polsce, a 
szczególnie w dolinie Brennicy.

 Sonia Gawlas



14Strona 14 Wieści znad Brennicy

W
ie

śc
i z

na
d

 B
re

nn
ic

y
Informacje/WydarzeniaInformacje/Wydarzenia

Ochotnicza Straż Pożarna w Bren-
nej Centrum doczekała się nowego 

Nowy wóz strażacki OSP Brenna Centrum
wozu strażackiego. Wóz marki Iveco 
150E28 w pełnym wyposażeniu bo-

jowym, czeka na swą pierwszą akcję.

W sobotę 27 września 2014 
roku w gminie Chybie na stadionie 
sportowym odbyły się Powiatowe 
Zawody Sportowo-Pożarnicze  Mło-
dzieżowych Drużyn Pożarniczych 

Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze   
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych  

powiatu cieszyńskiego. W zawo-
dach wzięło udział 21 drużyn  (6 
drużyn dziewcząt oraz 15 drużyn 
chłopców). Nasza gminę reprezen-
towała drużyna z OSP w Górkach 

Wielkich, która zajęła 4 miejsce.      

  UG Brenna

5 zastępów strażaków ratow-
ników  jednostek OSP z tere-
nu gminy Brenna  wzięło udział 
w ćwiczeniach strażackich. 

We wtorkowe popołudnie, 7 
października br.  w remizach stra-
żackich  naszej gminy rozległy się 
dźwięki syren alarmujących o poża-
rze. Na szczęście okazało się, że to 
tylko ćwiczenia, których celem było 
sprawdzenie  sprawności bojowej 
i koordynacji wspólnych działań 
strażaków ratowników ochotników 

Ćwiczenia Strażaków Ratowników
z terenu gminy Brenna.  Zadaniem 
strażaków było ugaszenie pozo-
rowanego pożaru, przeszukanie 
pomieszczeń silnie zadymionych, 
dotarcie do osoby poszkodo-
wanej i ewakuacja na zewnątrz.

Organizatorem i obserwatorem 
ćwiczeń była Pani  Wójt Gminy Iwo-
na Szarek przy współpracy z KP PSP 
w Cieszynie.  Koordynatorem ćwi-
czeń był Komendant Gminny ZOSP 
RP w Brennej dh józef Ferfecki.

Ćwiczenia  były doskonałą oka-

zją do przetestowania sprzętu 
pod kątem jego możliwości, wa-
lorów i zastosowań. Ćwiczenia 
zweryfikowały także system łącz-
ności, informacji oraz koordyna-
cji pomiędzy jednostkami OSP.  

Dziękujemy dyrekcji   Kom-
pleksu Rekreacyjno - Wypoczyn-
kowym „Dolina Leśnicy” za udo-
stępnienie obiektu do ćwiczeń.

  UG Brenna

MIChAł RUDZICKI JEST RóWNIEŻ KANDyDATEM NA RADNEGO 
GMINy BRENNA W OKRęGU WyBORCZyM NR 5.
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„BęDę WóJTEM, KTóRy SłUChA  
LUDZI, WSPIERA PRZEDSIęBIORCóW 

I łąCZy ZAMIAST DZIELIć”.

PROGRAM WyBORCZy:

I - Wspólne rozwiązywanie  
problemów związanych  

z życiem w naszej gminie.
- Umożliwienie bezpośredniego 

kontaktu z wójtem;
- Dostosowanie planu zagospoda-

rowania przestrzennego do potrzeb 
mieszkańców i koniecznych inwestycji 
rozwojowych;

- Współdziałanie z mieszkańcami  
i przedsiębiorcami w pozyskiwaniu 
środków zewnętrznych na kluczowe in-
westycje związane z rozwojem w naszej 
gminie;

- Zmobilizowanie lokalnych stowa-
rzyszeń do pozyskiwania środków na 
walkę z bezrobociem, przy aktywnym 
wsparciu urzędu gminy, jako partnera 
tychże projektów; 

- Przywrócenie działalności  
sołectw oraz punktu pracy dzielnicowe-
go policji;

- Stworzenie w Górkach we współ-
pracy z zarządem Katowickiej Specjal-
nej Strefy Ekonomicznej obszaru strefy 
ekonomicznej, która umożliwi powsta-
nie do 1000 miejsc pracy;

- Organizowanie spotkań  
informacyjnych w zakresie zdrowia  
z lekarzami różnej specjalizacji;

- Rozwiązanie problemu zwią-
zanego z zagospodarowaniem  
terenów pod cmentarz komunalny  
w Brennej Centrum;

- Dbałość o zabezpieczenie sprzęto-
we i rozwój ochotniczych straży pożar-
nych w naszej gminie.

II - Rozwój sportu,  
turystyki i rekreacji.

Wprowadzenie do strategii 
rozwoju zapisów, które wykorzy-
stując nasze walory turystyczne  
i programy inwestycji pozwolą do-
równać atrakcyjnością turystyczną 
miejscowościom ościennym poprzez:

- Tworzenie warunków rozbudowy 
infrastruktury sportów zimowych i let-
nich oraz nowoczesnych ośrodków tu-
rystycznych na warunkach zrównowa-
żonego rozwoju;

- Zagospodarowanie terenów 
wzdłuż rzek – ścisła wspópraca  
z właścicielami tych terenów;

- Współpraca z klubami sportowymi 
– większe wsparcie finansowe oraz pro-
mowanie sportowych talentów;

- Zwiększenie ilości imprez spor-
towo-rekreacyjnych oraz wspieranie  
w tym zakresie działań organizacji po-
zarządowych;

- Współpraca z sąsiednimi gminami, 
która umożliwi stworzenie wspólnych 
tras narciarskich, tras biegowych oraz 
nowych szlaków turystycznych;

- Pozyskanie funduszy i partnerów 
do przeprowadzenia profesjonalnych 
badań w zakresie wykorzystania wód 
geotermalnych.

III - Zachowanie tradycji 
kulturowych w gminie.

- Wspieranie działalności placó-
wek kultury, kół gospodyń wiejskich, 
zespołów regionalnych: Brenna, Ko-
tarzanie, Mała Brenna oraz pomoc  
w powstawaniu nowych form aktywno-
ści obywatelskiej mieszkańców;

- Promowanie rękodzieła ludowego 
oraz wyrobów regionalnych;

- Organizacja imprez kulturalnych 
we współpracy ze strukturami społe-

czeństwa obywatelskiego;
- Reaktywacja klubu dzieci i mło-

dzieży przy zapewnieniu atrakcyjności 
jego funkcjonowania;

- Praca nad ożywieniem part-
nerstw lokalnych (z ośrodka-
mi wypoczynkowymi, lokalami  
gastronomicznymi oraz zespołami, sto-
warzyszeniami, itd.);

- Współpraca z mediami oraz pro-
mowanie naszej gminy na targach kra-
jowych jak i zagranicznych;

- Ukierunkowana opieka i po-
moc w rozwoju talentów dzieci  
i młodzieży z naszej gminy;

- Wsparcie aktywnie działających 
grup seniorów w ich działaniach.

IV - Oświata.
- Umożliwienie tworzenia  

nowych miejsc przedszkolnych;
- Wspieranie placówek oświa-

towych w odpowiedzi na realne  
potrzeby nauczycieli, dzieci oraz  
rodziców;

- Ułatwienie dojazdu uczniów do 
wybranych szkół ponadgimnazjalnych 
oraz zwiększenie częstotliwości połą-
czeń komunikacyjnych wewnątrz gmi-
ny.

 
STOP DALSZEMU  

ZADłUŻANIU NASZEJ GMINy!!!

DO CZASU DOPROWADZE-
NIA NASZEJ GMINy DO STABILNEJ  
SyTUACJI I ZMNIEJSZENIA  
ZADłUŻENIA BęDę PRACO-
WAł ZA 50% WyNAGRODZENIA  
OBECNEGO WóJTA.

 

 MIChAł RUDZICKI

KANDyDAT NA WóJTA GMINy BRENNA
KWW NOWA GMINA

Sfinansowano ze środków  KWW Nowa Gmina
Reklama wyborcza

Strona 15
MIChAł RUDZICKI JEST RóWNIEŻ KANDyDATEM NA RADNEGO 

GMINy BRENNA W OKRęGU WyBORCZyM NR 5.
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Powiat nam leży…na sercu
Komitet Wyborczy Wyborców Lewica Śląska Cieszyńskiego zaprasza do głosowania 

na kandydatów z gminy Brenna do Rady Powiatu – lista nr 25

Marek Czesław MADZIA
Dr inż. nauk rolniczych w zakresie kształtowania środowiska – specjalność hydrologia. Pracownik 
naukowy Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej w Instytucie Ochrony i Inżynierii 
Środowiska. W pracy zawodowej prowadzi również badania naukowe na terenie gminy Brenna. 
Doświadczony w pracy samorządowej. Radny gminy Brenna w latach 1998 – 2002 oraz powiatu 
cieszyńskiego w latach 2002 – 2006. Pracował aktywnie w komisjach kultury i środowiska. Lat 44, żonaty. 
Szanowni Mieszkańcy! 
Zdobytym doświadczeniem i wiedzą pragnę aktywnie służyć i rozwiązywać problemy powiatu.

Aleksandra Małgorzata SWOBODA-WANIOłKA
Mam 41 lat, jestem mężatką i matką dwóch córek. Od 22 lat mieszkam w Górkach Małych. Nie należę 
do żadnej partii politycznej. Ukończyłam dwa fakultety na wydziale pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego  
w Cieszynie oraz filologię polską na Uniwersytecie jagiellońskim w Krakowie. Pracuję w Gimnazjum  
im. Króla jana III Sobieskiego w Brennej. 
Moje atuty to znajomość problematyki oświatowej, uczciwość i sumienność.
Jeżeli Państwo zdecydujecie się oddać na mnie swój głos, będę z całym zapałem działać w kierun-
ku rozwoju naszego powiatu i oświaty, z szacunkiem dla każdego i ponad podziałami podejmować  
inicjatywy dbając o przestrzeganie prawa na wszystkich szczeblach.

Jan MAREK 
Mieszkaniec Brennej, lat 61, żonaty. Absolwent Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Cieszynie oraz 
Uniwersytetu Śląskiego, Wydział Prawa w Katowicach. Zajmowane, pełnione funkcje: kierownik - POM 
Skoczów, RSP Górki, RSP Skoczów; dyrektor - GOKSiR Brenna; prezes - RSP Skoczów; własna działalność 
gospodarcza (kancelaria prawna); ławnik - 2 kadencje Sądu Rejonowego w Cieszynie, mediator sądowy.
W szczególności zamierzam zająć się sprawami: nieruchomości Skarbu Państwa a własność prywatna, 
służba zdrowia – szpital, szkolnictwo zawodowe, bezpieczeństwo obywateli. 

Sfinansowano ze środków KWW Lewica Śląska Cieszyńskiego

Mam 30 
lat, z wykształ-
cenia jestem 
psychologiem; 
s k o ń c z y ł e m 
studia magi-
sterskie i dok-
toranckie na 
Uniwersytecie 
Śląskim, moja 
praca naukowa 

KANDyDAT NA RADNEGO - OKRęG WyBORCZy NR 15

bazuje na psychologii pracy w ekonomii 
społecznej. Opublikowałem kilkadzie-
siąt artykułów popularno - naukowych  
i naukowych, a także brałem czynny 
udział w konferencjach naukowych za-
równo polskich, jak i zagranicznych.

Dziennikarstwo również jest moją 
pasją - w 2011 byłem zwycięzcą Ple-
biscytu Koalicji Marek Ziem Górskich 
na Osobowość Marek Ziem Górskich,  
w kategorii: Dziennikarz Ziem Górskich,  
(w uznaniu wyjątkowych zasług dla rozwoju  
i promocji regionów górskich). 
Pracuję jako biegły psycholog  
sądowy, co jest gwarancją mojej nie-
poszlakowanej opinii i niekaralności. 
Oprócz pracy w charakterze psycholo-
ga w Powiatowym Ośrodku Wsparcia  

w Cieszynie, jestem  również interwen-
tem kryzysowym, który udziela wsparcia  
w niezwykle trudnych sytuacjach ży-
ciowych. Na co dzień prowadzę własną 
działalność gospodarczą w zakresie 
poradnictwa psychologicznego, do-
radztwa, coachingu oraz  szkoleń. Moje 
doświadczenie odnosi się do pracy za-
równo z przedstawicielami biznesu, ale 
również urzędów oraz stowarzyszeń  
i fundacji. W swoich działaniach nie 
boję się konfrontacji, szukam nowych 
rozwiązań, staram się  adaptować do-
bre praktyki, zarówno polskie jak i za-
graniczne. Pracuję w ramach wielu pro-
jektów europejskich - wciąż poszerzając 
swój warsztat pracy i nabywając nowe 
umiejętności. jestem Menadżerem Pro-
jektów of International Project Mana-
gement, co przemawia za tym, że mogę 
koordynować i prowadzić z powodze-
niem wszelkie projekty biznesowe  
i unijne, z gwarancją profesjonalizmu.  
Co uważam za istotne - wobec możli-
wości ale również i ryzyka związanego 
z pozyskiwaniem środków przez naszą 
gminę w następnych latach. jestem ak-
tywny na polu społecznym, od dwóch lat 
pełnię funkcję prezesa Stowarzyszenia 

Rozwoju „Integracja”. Byłem autorem 
m.in. ostatnio  realizowanych projek-
tów: „Ochrona dziedzictwa kulturowe-
go przez wsparcie zespołu regionalnego 
Mała Brenna”, akcję promującą dziecięcy 
zespół regionalny oraz wydanie książki  
o historii Brennej autorstwa Wojt-
ka Grajewskiego „Nasza historia”.

Uważam, że pracę radnego po-
winna cechować nie tylko odpowie-
dzialność i profesjonalizm, a tak-
że umiejętność słuchania i dialog  
z mieszkańcami, zaś przede wszystkim 
- wiedza i umiejętności, które mogą sta-
nowić gwarancję  poprawy sytuacji nie 
tylko okręgu i regionu, ale całej miej-
scowości. Gmina Brenna stanowi moją 
małą ojczyznę; z uwagi na to zawsze sta-
rałem się działać w zakresie jej rozwoju  
i poszerzania możliwości. Zachę-
cam do głosowania w zbliżających 
się wyborach na mnie, bo jako Rad-
ny Gminy Brenna będę się starał  
o zmiany na lepsze - dla naszej Gminy.

Sfinansowano ze środków  KWW Nowa Gmina

Reklama wyborcza
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jak dobrze wszyscy wiemy, 
członkowie Klubu Seniora „Marze-
nie” z Brennej nie narzekają na nudę. 
Cotygodniowe spotkania i częste 
wyjazdy nie pozwalają im usiedzieć 
w miejscu. Wolą aktywnie spędzać 
czas niż siedzieć na kanapie. By 
móc podzielić się tymi refleksjami 
z seniorami z innych miejscowości, 
we wtorek 23 września w chacie 
grillowej Koliba odbyło się spotka-

Integracja seniorów
nie integracyjne członków takich 
klubów. Wzięło w nim udział ponad 
100 seniorów z Brennej, Ustronia 
oraz Katowic. Wszystkich zebranych 
przywitał prezes breńskiego klubu 
Pan Ludwik Gluza. Głos zabrali rów-
nież przedstawiciele pozostałych 
organizacji. Towarzystwo zostało 
wymieszane tak, aby przy każdym 
stoliku siedzieli członkowie różnych 
klubów. Takim sposobem wszy-

scy mieli okazję 
wymienić się 
poglądami do-
tyczącymi funk-
cjonowania tego 
typu organizacji. 
Celem wizyty se-
niorów – liderów 
zrzeszonych w 
Porcie K.11 z Ka-
towic było rów-
nież podzielenie 
się doświadcze-
niami w orga-

nizowaniu różnych form aktywno-
ści obywatelskiej seniorów oraz 
możliwość zwiedzenia Muzeum 
Zofii Kossak w Górkach Wielkich. 
Miłą atmosferę spotkania zapewnił 
występ rodzimej kapeli „Malinio-
rze”, która porwała gości do tańca.  

Spotkanie zrealizowane zosta-
ło w ramach Projektu „Nie siedzę 
na kanapie – jestem Seniorem z 
Osiedla Witosa”, realizowany przez 
Śląską Fundacją Obywatelską LEX 
CIVIS w ramach „Rządowego Progra-
mu na rzecz Aktywności Społecznej 
Osób Starszych na lata 2014-2020”. 

  Sonia Gawlas



20Strona 20 Wieści znad Brennicy

W
ie

śc
i z

na
d

 B
re

nn
ic

y
KulturaKultura

Grupa dzieci i młodzieży, któ-
ra uczy się gry na skrzypcach Me-
todą Suzuki w Górkach Wielkich 
została zaproszona do zagrania 
koncertu w ramach Światowych 
Dni Muzyki we Wrocławiu. Zajęcia 

w Górkach odbywają się w ra-
mach „Bazy Talentów”. Gmina 
Brenna oferuje swoim mieszkań-
com różne dodatkowe, pozalek-
cyjne zajęcia, w tym naukę gry na 
skrzypcach Metodą Suzuki, którą 
prowadzi Pani Elżbieta Węgrzyn. 

W pierwszy weekend paździer-
nika, we Wrocławiu miały miejsce 
warsztaty muzyczne dla uczniów 
Metody Suzuki, które zwieńczył 
Koncert Dzieci Suzuki z całej Pol-
ski. Koncert odbył się w ramach 
Światowych Dni Muzyki 5 paździer-
nika, na Scenie Letniej Wrocław-
skiego Teatru Lalek. Światowe Dni 
Muzyki - ISCM World Music Days 
- to najważniejszy festiwal muzyki 
współczesnej powołany przez Mię-
dzynarodowe Towarzystwo Muzyki 
Współczesnej - International So-
ciety for Contemporary Music. W 
ramach festiwalu prezentowane są 

Młodzi muzycy – Dzieci Suzuki z Górek Wielkich  
wystąpili podczas Światowych Dni Muzyki  

we Wrocławiu!
projekty z całego świata. Delega-
ci ISCM mają możliwość spotkania 
się i omówienia kwestii związanych 
z muzyką współczesną. Chociaż 
ISCM World Music Days to festiwal 
współczesnej muzyki akademic-
kiej, głównym pomysłem na wro-
cławską edycję było pokazanie naj-
ważniejszych zjawisk muzycznych 
charakteryzujących nową muzykę 
w ogóle, w tym zaprezentowanie 
młodych twórców i wykonawców, 
w tym dzieci. Ideą fix tej edycji 
było również pokazanie miejsca 
folkloru w muzyce współczesnej.

W Koncercie Dzieci Suzuki wzię-
ła udział około trzydziestoosobo-
wa grupa uczniów Szkoły Suzuki 

w Tychach, jednak to właśnie 
grupa dzieci z Górek Wielkich otrzy-
mała specjalnie zaproszenie, aby 
zaprezentować dodatkowo folklor 
Beskidu Śląskiego poprzez muzykę, 
śpiew i regionalne stroje cieszyńskie. 

Koncert muzyki góralskiej w 
wykonaniu dzieci i młodzieży z 
Górek Wielkich cieszył się wiel-
kim zainteresowaniem i zakończył 
pełnym sukcesem. Zarówno stroje 

wykonawców jak i repertuar kon-
certu zwrócił uwagę słuchaczy i 
zainteresował publiczność, która 
nagrodziła wykonawców gromkimi 
brawami. Gościnnie podczas kon-
certu z grupą dzieci z Górek wystą-
pił Marcin Pokusa (skrzypce, śpiew) 
oraz Martin Wałach (kontrabas). 

Grupa dzieci z Górek Wielkich, 
którą prowadzi Pani Elżbieta Wę-
grzyn, cieszy się wielkim uzna-
niem. Dzieci i młodzież z „Baza 
Talentów” czynią wielkie postę-
py w swoim rozwoju muzycznym, 
reprezentując swój region za-
równo w Polsce jak i za granicą. 

Organizatorzy wydarzenia mie-
li na celu poprzez muzykę, pre-
zentację instrumentów i strojów 
regionalnych przybliżyć gościom 
z Europy i świata kulturę Beskidu 
Śląskiego, a także zachęcić dzieci 

i młodzież do kultywowania 
folkloru swojego regionu, bowiem 
Światowe Dni Muzyki zgromadziły 
liczną widownię z całego świata.

  Karina Madera
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O tym jak trudno w dzisiejszych 
czasach namówić dzieci do czyta-
nia książek wiedzą Ci troszkę star-
si. Kiedyś większość wolnego cza-
su najmłodsi spędzali ganiając po 
podwórku, a wieczorami czytając 
bajki. Dziś niestety ich uwagę coraz 
częściej skupia komputer i telewizja. 

W odpowiedzi na potrzebę 
uświadomienia najmłodszym jak 
ważne w naszym życiu jest czytanie 
książek, 3 października w Piwnicy 
Artystycznej odbyło się przedsta-
wienie p.t. „Tajemnica zaginionych 

Dzieci szukały literek
liter” w wykonaniu Teatru Eduka-
cji i Profilaktyki „Maska” z Krako-
wa. Dzieci poznały przestraszoną 
bibliotekarkę, która poprosiła de-
tektywa Bartłomieja  Lupę o po-
moc w odnalezieniu zaginionych 
w nieznanych okolicznościach li-
ter. Chętnych poszukiwaczy było 
wielu: dziewczynka z zapałkami, 
niesforny królik, krnąbrny jaś oraz 
szalona pszczółka. Detektyw Lupa 
dzięki pomocy bohaterów trafia 
na kolejne tropy w sprawie. W re-
zultacie odnajduje literki, które 

wracają do biblioteki, by na nowo 
zagościć w ulubionych bajkach. 

Zebrana w Piwnicy publiczność 
nie tylko nagrodziła aktorów grom-
kimi brawami, ale również uro-
czyście przysięgła, że od tej pory 
częściej będzie czytać książki i od-
wiedzać bibliotekę. Na kolejną baj-
kę p.t. „Franio Niejadek” zapraszamy 
już 7 listopada (piątek) na godzi-
nę 16.30 do Piwnicy Artystycznej. 

 
  Sonia Gawlas

Zapraszamy miejscowych, a 
także osoby przyjezdne do obej-
rzenia  ciekawej wystawy. Wysta-
wa prezentuje narzędzia stolarskie, 
elementy wyposażenia dawnej 
kuchni, narzędzia kowalskie i wie-
le innych. Istotną częścią wystawy 
są stroje regionalne, które dawniej 

Nowa wystawa w Amfiteatrze
ubierały kobiety i mężczyźni. Po-
mieszczenie wypełniają także cie-
kawe fotografie z naszego regionu. 
Myślę, że warto wspomnieć stare 
dobre czasy. jak się żyło, jak ciężko 
trzeba było pracować, żeby mieć 
przysłowiowy „kawałek chleba”.

W kolejnych numerach Wie-

ści będą przedstawiane po-
szczególne elementy wystawy.

Wystawa będzie czyn-
na od poniedziałku do piąt-
ku w godzinach od 9-16

 Serdecznie zapraszamy!

  Izabela Sz.
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W piątek 10 października w sali 
„Kalejdoskop” w amfiteatrze od-
była się promocja książki „Szlak 
kobiet Śląska Cieszyńskiego” au-
torstwa Władysławy Magiery.

Pani Magiera mówi o sobie: „je-
stem historykiem, Cieszynianką 
i obecnie zajmuję się, całkowicie 
bezinteresownie, promocją nasze-
go miasta i regionu. Piszę książki, 
artykuły, felietony do prasy. Staram 
się przypominać zapomniane po-
stacie Śląska Cieszyńskiego. Odby-
łam już ponad 120 spotkań, po obu 
stronach Olzy, na których opowia-
dałam w różnej formie o naszych 
poprzedniczkach, zasłużonych dla 

Promocja książki i wystawa obrazów
naszego regionu kobietach. jako 
przewodniczka opracowałam au-
torski projekt – cieszyński szlak 
kobiet, który w 2010 r. wygrał kon-
kurs na szlak turystyczny, ogłoszo-
ny przez Urząd Miasta w Cieszynie.”

Podczas spotkania autorka 
opowiedziała o swoich publika-
cjach i pracy zawodowej. Odpo-
wiedziała również na nurtujące 
pytania zebranych w sali gości.

Spotkanie połączone było z wy-
stawą haftowanych obrazów p.t „Z 
pracowitości i potrzeby duszy” twór-
czości Anieli Kłósko z domu Gawlas.

Aniela Kłósko z domu Gawlas 
urodzona w 1952 roku w Górkach 

Małych, gdzie mieszkała do 1980 
roku. Obecnie mieszkanka Ustronia 
Lipowca. jest osobą skromną i uta-
lentowaną. Samouk. Od młodości 
wolny czas spędzała na wykonywa-
niu serwet i zasłon z koronki konia-
kowskiej. Szyje ubrania, wykonuje 
je również na drutach i ozdabia ha-
ftami. W ostatnim czasie zafascyno-
wana haftem krzyżykowym – gobe-
linowym. jej pasją są także robótki. 
Posiada piękny, kwiecisty ogród, 
gdzie spełnia swoje marzenia.

  OPKiS

W ramach obchodów roku Oska-
ra Kolberga, etnografa i folklorysty, 
w Domu Narodowym w Cieszynie 
19.09.2014 r. odbyło się spotka-
nie „Współczesnych Kolbergów”, 
czyli miłośników kultury i tradycji 
Śląska Cieszyńskiego. Wśród osób 
wyróżnionych przez organizatorów 
pojawił się mieszkaniec Brennej 

Współczesny Kolberg
Rafał Marchlewicz. Uznanie ode-
brał za wkład w kultywowanie lo-
kalnej tradycji. Wraz z żoną Beatą 
Rafał Marchlewicz założył Kozią 
Zagrodę, jest to nie tylko restau-
racja, ale również miejsce, gdzie 
znajduje się zagroda wałaska, sza-
łas, gdzie prowadzone są warsztaty 
regionalne mające na celu prezen-

tację tradycji pasterskiej. Wkrótce 
na terenie Koziej Zagrody ma po-
wstać folusz będący repliką folu-
sza zbudowanego w 1903 r. przez 
Karola Urbasia na potoku jatny.

  Dorota Greń
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Przesłanie wypływające z tego 
przysłowia zainspirowało mnie oraz 
pozostałe nauczycielki do zreali-
zowania tematyki pt.: „Od ziarenka 
do bochenka”. Dzieci z Przedszko-
la Publicznego nr 1 w Górkach 
Małych miały okazję w bardzo 
atrakcyjny i ciekawy sposób do-
wiedzieć się jak powstaje chleb.

Można powiedzieć, że tradycją 
Naszego przedszkola, podczas re-
alizacji tematyki związanej z przy-
bliżeniem technologii produkcji 
chleba stała się wycieczka do zagro-
dy edukacyjnej „Chlebowa Chata”, 
mieszczącej się w pobliżu placówki. 

Pierwszym punktem wizyty 
było zwiedzanie starej chaty, gdzie 
przedszkolaki mogły porównać, jak 
wyglądał dom, w którym mieszkali 
ich przodkowie. Z zainteresowa-
niem słuchały pogadanki pani prze-
wodnik, która opowiadała z czego 
składały się i do czego służyły sprzę-
ty domowe. Dzieci poznały także 
znaczenie słów gwary góralskiej tj: 

„Bez pracy nie ma kołaczy”
nalepa - góra pieca kuchennego, 
czepnik – naczynie na śmietanę, 
izba – pokój, gazda – gospodarz, 
dzieża – naczynie na ciasto, z które-
go piecze się chleb, itp.. Następnie 
dzieci udały się do stodoły, gdzie 
mogły zobaczyć i porównać czte-
ry podstawowe zboża uprawiane 
na wsi przez rolników(pszenica, 
owies, żyto, jęczmień) oraz poznać 
ich zastosowanie w przemyśle spo-
żywczym. Przedszkolaki na własnej 
skórze mogły wypróbować sprzęty 
i narzędzia używane w rolnictwie ( 
z zachowaniem szczególnej ostroż-
ności ) i przekonać się jak wiele wy-
siłku i trudu wkładano dawniej w 
uprawę roli oraz produkcję chleba.

Kolejnym etapem wizyty były 
zajęcia praktyczne, które sprawi-
ły przedszkolakom wiele frajdy. 
Dzieci w specjalnym pomieszcze-
niu mogły samodzielnie przygoto-
wać i doprawić według własnych 
upodobań smakowych podpłomy-
ki oraz obserwować ich wypiek w 

piecu kaflowym. Dzieci miały także 
możliwość skosztowania natural-
nych produktów wytwarzanych wg 
dawnych receptur (masło, smalec, 
chleb żytni, miód, kawa zbożowa). 

Po tak smakowitym poczęstun-
ku przedszkolaki chętnie uczestni-
czyły w krótkiej pogadance nt. pro-
dukcji miodu. Prelekcja ta mała na 
celu zdobywanie przez dzieci wie-
dzy  dotyczącej życia i zwyczajów 
pszczół. Z bliska mogły zobaczyć 
miodarkę, podkurzacz i ramki na 
miód. jednak najwięcej entuzjazmu 
wśród  Naszych milusińskich wzbu-
dziła możliwość przymierzenia ka-
pelusza pszczelarskiego z siatką. 

Zajęcia z masą solną, wi-
zyta w piekarni oraz udział w 
warsztatach etnologicznych pt.: 
„Objazdowa piekarnia” dodat-
kowo wzbogaciły wiedzę przed-
szkolaków oraz stały się źródłem 
nowych wrażeń i doświadczeń. 

 
 Aleksandra Strach

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

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

REKLAMA REKLAMA REKLAMA
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Narkomania, jest chorobą cia-
ła, duszy i emocji, która polega na 
tym, że u człowieka sięgającego 
po substancje psychoaktywne, po 
pewnym czasie pojawia się prze-
konanie, że to jedyne środki, które 
pomogą „załatwić” różne potrzeby 
i problemy. Narkomania jest choro-
bą postępującą i mającą charakter 
chroniczny (nawroty) powodując: 
ograniczenie wolności wyboru, 
chaos, utratę kontroli nad przyjmo-
waniem tych substancji, rezygnację 
i utratę kontroli nad swoim życiem,  
degradację, depresje, psychozy, 
przemoc,  autoagresję oraz przed-
wczesną śmierć.

Człowiek uzależniony nie potrafi 
normalnie żyć, funkcjonować i tak 
„żyje, aby „brać”, „bierze”, aby 
żyć”, a „ to co w życiu jest normal-
ne staje się nienormalne, a nie-
normalne staje się normalne”.

Mity:
 - Nieprawdą jest,  że biorę tyl-

ko dla przyjemności i nie uzależnię 
się.

Dużą naiwnością jest myślenie, 
że nic się nie stanie, gdy będzie się 
„okazjonalnym” konsumentem nar-
kotyków.  Uzależnienie pojawia się  
niespodziewanie jak wirus i niko-
go nie pyta czy chce chorować czy 
nie. W trakcie rozwoju uzależnienia 
trudno dostrzegalny i nie odwra-
calny proces uszkodzenia mecha-
nizmu  kontroli tzw. „przeskok”  już 
nie pozwala  wrócić do poprzednie-
go stanu. 

- Nieprawdą jest,  że jeśli ktoś 
jest uzależniony to musi brać nar-
kotyki codziennie.

Osoby, które „biorą” mogą na 
pewien czas przerwać „branie” co 
nie jest oznaką i  zbawienną myślą 
braku uzależnienia, lecz chwilową 
przerwą w „braniu”.

- Nieprawdą jest,  że uzależnia-
ją się tylko ludzie słabi.

Każdy kto zaczyna „brać” musi li-
czyć się z uzależnieniem. Człowiek 

Narkomania
uzależnia się nie dlatego, że jest 
słaby czy silny, a dlatego, że „bierze” 
(czynnik biologiczno-genetyczny).

 
- Nieprawdą jest,  że marihuana 

jest „lekkim” narkotykiem i nie 
uzależnia. 

Faktem niepodważalnym jest, 
że alkohol, narkotyki i inne sub-
stancje psychoaktywne uzależnia-
ją człowieka fizycznie i psychicz-
nie. Sugerowany często podział                                 
na narkotyki „miękkie i twarde” to 
utopia pozwalająca na minimaliza-
cję i wyparcie zagrożenia uzależnie-
nia się. Marihuana jak i haszysz uza-
leżnia w nieco dłuższym czasie niż  
heroina i już po paru miesiącach 
trudno jest zrezygnować ze skręta.

- Nieprawdą jest,  że wystarczy 
tylko przestać brać, aby nie być 
uzależnionym.

W tym przypadku nie pomoże 
tak często stosowane przez nas po-
woływanie się  na „ silną wolę”. Uza-
leżnienie  należy leczyć im szybciej 
tym lepiej. Odbywa się  to w Po-
radniach oraz w specjalistycznych 
ośrodkach readaptacyjnych i trwa 
około 2 lat. Ta alergia zostaje w nas 
do końca życia.

Ten problem  czy to się komuś 
podoba czy nie  również zagościł 
na stałe w naszej gminie, a co gor-
sze razem z nadużywaniem alkoho-
lu eskaluje. Nie uciekniemy od tych 
problemów lecz możemy przeciw-
stawić się temu zjawisku poprzez 
zrozumienie zagrożeń, współpracę 
i wspólne działania ratując w ten 
sposób największy skarb, jakim  jest 
zdrowie i życie,  szczególnie  na-
szych dzieci.

Zatrważające, przerażające i że-
nujące jest  jak nasi celebryci prefe-
rują „branie” jako coś nie groźnego, 
będącego trendy, a politycy  zapo-
minając  o swoim obowiązku oraz 
odpowiedzialności  za zdrowie i ży-
cie drugiego człowieka na łamach 
mediów w swoich cynicznych, de-
magogicznych spłycających pro-

blem wywodach preferują legaliza-
cję narkotyków hołubiąc już przez 
to powszechnie stosowanej ułudnej 
metodzie - 4 x Z  -  ZAPIć, ZAćPAć, 
ZAKUć, ZAPOMNIEć.

Zastanawia dlaczego w tych pro-
gramach (debatach i rozmowach) 
nie są zapraszane i nie uczestniczą 
osoby uzależnione, a w szczególno-
ści dzieci, młodzież, przeżywający 
gehennę członkowie rodzin, osoby 
związane z lecznictwem odwyko-
wym?

Dlaczego nie mówi się o głę-
bokich, negatywnych konsekwen-
cjach zdrowotnych, degradacji 
społecznej, o  rosnących z roku na 
rok kosztach,  dramatach, eskala-
cji przemocy, czasie oczekiwania 
na przyjęcie do ośrodków lecznic-
twa odwykowego i bezsensownej 
śmierci ?   

Czyżby obawiali się, że prawda 
stała by się przyczyną spadku ich 
popularności i notowań? 

jestem pełen  uznania i szacun-
ku dla tych chłopców oraz rodzi-
ców z naszej Gminy, którym udało 
się przełamać zmowę milczenia, 
stereotypy i bariery panujące                     
w naszym społeczeństwie i podjęli 
walkę, której stawką jest zdrowie i 
życie najbliższych, a fragmenty po-
niżej zamieszczonego świadectwa 
mam nadzieję nie pozwolą nam się 
budzić  z „ręką w nocniku”.

NIEWINNIE SIę ZACZęłO

- jestem mieszkańcem Gminy 
Brenna. Mam 28 lat i jestem na od-
wyku narkotykowym. Wiem, że nie-
którzy czytając to pomyślą, ze to 
tylko jakaś bajka, historia wymyślo-
na ku przestrodze młodych ludzi. 
Niestety to prawda. Dużo osób uwa-
ża, że do naszej gminy nie dotarły 
jeszcze zła wielkiego świata i żyją 
w błogiej nieświadomości tego co 
czai się za rogiem. Myślą, że to jest 
daleko od nas. Niestety. Rodzice czy 
aby na pewno wiecie jak spędzają 
wolny czas wasze dzieci?  Co dzieje 
się na ogniskach, parkingach. Kiedy 
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kilka lat temu kończyłem gimna-
zjum największym problemem na-
uczycieli i rodziców było popijanie 
piwa i palenie papierosów przez 
uczniów. Dziś takie problemy to 
pestka. Dziś takie zachowanie jest 
dla frajerów. Teraz liczy się  to żeby 
znaleźć łatwy dostęp do zioła i się 
wyluzować. Sam wpadłem w te si-
dła mając już ponad 20 lat, ale znaj-
dują się w moim kręgu znajomych 
dzieciaki, które ledwie            co opu-
ściły mury naszych gminnych szkół.

- Mefedron, zielsko, amfetami-
na, kryształ i reszta jest w zasięgu 
ręki. Na całym Śląsku Cieszyńskim 

i naszej  Gminie jest wielu dilerów. 
Sztuczne życie powoduje, że zani-
kają wszystkie odczucia, żyje się  od 
działki do działki, zostają tylko zna-
jomi, którzy biorą tak jak ty, tracisz 
kasę, żeby tylko coś brać, myślisz,  
że to kontrolujesz, że bierzesz dla 
zabawy, żeby było, żeby żyć bez 
stresu. Nie czerpiesz prostych przy-
jemności  z życia, nic cię nie cieszy 
możesz przesiedzieć cały dzień     w 
domu przed telewizorem, kompu-
terem stajesz się leniwy i wiecznie 
głodny. 

- Rodzice bądźcie czujni bo być 
może, że Wasze dziecko już w tym 

siedzi. Nie chowajcie  głowy do pia-
chu i nie udawajcie, ze nie ma pro-
blemu. Nie zamiatajcie problemów 
pod dywan bo to się mści.

Młody jeśli myślisz, że jesteś 
„TWARDZIELEM” i Ciebie to nie do-
tyczy to się mylisz. ja to już wiem, a 
Paweł zapłacił za tą „przygodę” wy-
soką cenę jaką jest życie. Kto bę-
dzie następny?

  Krystian Fest
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W Starostwie Powiatowym w 
Cieszynie uroczyście nagrodzono 
sportowców, którzy w 2013 osią-
gnęli znaczące sukcesy promując 

Powiat nagrodził sportowców
Śląsk Cieszyński na sportowych are-
nach w kraju i poza jego granicami.

Wśród gmin powiatu cieszyń-
skiego trzecie miejsce we współ-

z a w o d n i c t w i e 
sportowym szkół 
podstawow ych, 
g i m n a z j a l n y c h 
i ponadgim-
nazjalnych w 
roku szkolnym 
2013/2014 za-
jęła gmina Sko-
czów, drugie 
miejsce zdobył 
Ustroń, a najbar-
dziej wysporto-
waną młodzieżą 

może pochwalić się gmina Brenna.
Wyróżnienia dla dyrektorów i 

nauczycieli wychowania fizycznego 
najlepszych szkół. Szkoły Podsta-
wowe: 1. SP 3 w Cieszynie, 2. SP 1 
w Ustroniu, 3. SP w Górkach Wiel-
kich; Gimnazja: 1. Gimnazjum w Wi-
śle, 2. Gimnazjum nr 3 w Cieszynie, 
3. Gimnazjum w Górkach Wielkich;

Wśród Laureatów Wyróżnio-
nych w dziedzinie sportu za rok 
2013 znalazła się mieszkanka Gmi-
ny Brenna Anna Chrapek – LKS 
„Beskid Brenna”, trenująca ski-
boby, zdobyła dwa złote medale 
na Mistrzostwach Polski junio-
rek w super gigancie i slalomie.

   OPKiS

Ośrodek Rehabilitacyjno-Readaptacyjny
Ul. Suchy jar 4, 31-983 Kraków

Tel. 12 6450967, 6450610

Ośrodek Rehabilitacyjny „STRASZNy DWóR”
Ul. Stalmacha 9, 43-502 Czechowice Dziedzice

Tel. 32 2155005

Zakład Lecznictwa Odwykowego „SZANSA”
Ul. Cmentarna 18, 44-171 Pławniewice

Tel. 32 2303247 

Katolicki Ośrodek Wychowania i Resocjalizacji 
Młodzieży „NADZIEJA”

Ul. Barkowska 167 c, 43-346 Bielsko-Biała
Tel. 33 8160767

Przychodnia Profilaktyki i Leczenia Uzależnień
Ul. Mostowa 1, 43-300 Bielsko Biała

Tel. 33 8123042

Punkt Informacyjno – Konsultacyjny
Dla rodziców i  nieletnich uzależnionych

Ul. 3-go Maja 5, 43-300 Bielsko Biała
Tel. 33 8229279

Poradnia Terapii uzależnienia
 i Współuzależnienia od alkoholu                                      

ul. Katowicka 21, 43-430 Skoczów
Tel. 33 8584731

Punkt Informacyjno – Konsultacyjny
Ul. Ks. Janusza 3, 43-400 Cieszyn

Tel. 33 4795454, 4795455
Wtorek 15.00 - 17.00, Środa 15.00 -  20.00, 

Piątek 15.00 -  20.00

Poradnia Terapii Leczenia Uzależnień 
i Współuzależnienia  od alkoholu  

i środków psychoaktywnych 
Ul. Mennicza 20, 43-400 Cieszyn

Tel. 33 8581386
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Pewnie niewielu mieszkańców 
naszej gminy zdaje sobie sprawę 
z faktu, jak wielu utalentowanych 
sportowców zamieszkuje nasze te-
reny. A rzeczywistość „mówi”, że lu-
dzi z pasją, dla których sport to coś 
więcej niż tylko uprawianie jakiejś 
dyscypliny, nie brakuje. Do grona 
takich osób niewątpliwie należy 
nasz rozmówca - Kacper Gepfert 
-  który, ze względu na niewielki 
wzrost (nie umniejszający mu jed-
nak w niczym), kolokwialnie mó-
wiąc „wielkim” człowiekiem może 
i nie jest, za to już sportowcem na 
pewno i to Sportowcem pisanym 
przez duże S. Kulturysta z Górek 
Wielkich opowiada o sobie i swo-
jej pasji, która jest integralną czę-
ścią jego codzienności. Receptę na 
sukces tego sportowca-artysty, któ-
ry efektywnie i efektownie rzeźbi 
swoje ciało, uprawiając kulturysty-
kę i fitness, zamieszczamy poniżej.

Wieści znad Brennicy: Pew-
nie wielu zastanawia się jaka 
jest odpowiedź na pytanie – dla-
czego akurat ten sport, a nie 
jak w przypadku wielu rówie-
śników, piłka nożna czy jazda 

„Mały, ale wielki” sportowiec
na rowerze? Powiedz zatem, co 
skłoniło Cię do kulturystyki?

K.G.: Zawsze byłem inny :) I za-
wsze musiałem robić coś, co inni 
uznawali za dziwne. Dlaczego kultu-
rystyka? Miałem wiele problemów, 
a żeby nie myśleć o nich, musiałem 
coś ze sobą zrobić. Poszedłem więc 
na siłownię i tam już „zostałem”.

WzB:  Ile razy w tygodniu tre-
nujesz i na co kładziesz najwięk-
szy nacisk?

K.G.: Trenuję 6-7 razy w tygodniu 
po 3-4 h dziennie. W moim treningu 
nie ma czegoś takiego jak główna 
partia, na którą kładę szczególny 
nacisk. Do każdego treningu wkła-
dam 100% siebie i 120% ambicji.

WzB: Uprawianie tego sportu 
wiąże się nie tylko z treningiem 
na siłowni, ale też ze stosowa-
niem odpowiedniej diety. Tak w 
skrócie – jak ona wygląda?

K.G.: To prawda, trening to 
nie wszystko. Odpowiednio do-
brana dieta to klucz do sukcesu. 

Moje menu na każdy dzień pre-
zentuje się następująco:

- śniadanie - 250 g twarogu i 
100g płatków owsianych górskich,

- drugie śniadanie - 200g kurcza-
ka i 50g ryżu,

- obiad - 16 białek, 3 żółtka i 
120g kurczaka,

- osiłek przedtreningowy - 250g 
twarogu lub 250g kurczaka i 100g 
ryżu,

- posiłek potreningowy -  4-6 
wafli ryżowych i  150 g twarogu lub 
kurczaka,

- kolacja 250g twarogu  i 3 ba-
nany.

WzB: Czy patrząc przez pry-
zmat kulturystyki, można po-
wiedzieć, że Twoje życie to wiele 
wyrzeczeń i rezygnacji z rzeczy, 
które inni mają na co dzień? Masz 
czas na spotkania z przyjaciółmi 
bądź inną rozrywkę?

K.G.: jeśli chodzi o życie i pa-
trzenie przez pryzmat kulturystyki, 

to mój dzień wygląda następująco:
- pobudka 6:30 lub 8:30, 7:00 

lub 9:00 do 15:00 bądź 17:00 pra-
ca, następnie trening, który kończę 
między 20:30-21:00. Od 21:00 mam 
czas dla siebie. 22:00 to czas na sen.

jak mowa o wyrzeczeniach, 
to na pierwszym miejscu sta-
wiam brak czasu, choć więk-
szość postawiłoby używki. Lu-
dzie z którymi mam kontakt, to 
Ci których spotykam na siłowni.

Krąg moich znajomych zamyka 
się na liczbie palców w jednej ręce. 
Mój tryb życia raczej nie pozwala 
mi na nawiązywanie nowych zna-
jomości. Niejednokrotnie znajdzie 
się czas na jakąś imprezę w Bielsku.

WzB: Jakie są Twoje najważ-
niejsze osiągnięcia?

K.G.: Do moich największych 
osiągnięć mogę zaliczyć Mistrzo-
stwo Polski W kulturystyce (do 23 
lat), Mistrzostwo Polski Fitness Syl-
wetkowe (Open), Brązowy medal Fit-
ness Aerobic, Brązowy medal na Mi-
strzostwach Europy w kulturystyce 
w kategorii junior (do 23 lat), Brązo-
wy medal na Mistrzostwach Europy 
w kulturystyce w kategorii Athletic.

WzB: Jakie masz cele sportowe?
K.G.:  Moim głównym celem 

jest wystąpienie w zawodach 
Mr. Universe oraz Mr Olympia.

WzB: Jakie masz cele na naj-
bliższą przyszłość?

K.G.: W przyszłym roku chciał-
bym ponownie stanąć na naj-
wyższym stopniu podium na mi-
strzostwach Polski w Kulturystyce 
Kategoria junior oraz Fitness Syl-
wetkowe. Chciałbym poprawić 
wyniki w Fitness Aerobic oraz Mi-
strzostwach Europy. Głownie sku-
piam się na zawodach Mr. Universe, 
co stawiam sobie za cel główny.

WzB: Masz trenera czy trenu-
jesz sam?

K.G.: Mam trenera, którego 
słucham, lecz treningi przeprowa-
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Kolejna edycja biegu BUT dla 
najbardziej wymagających biega-
czy. Organizatorzy zaserwowali 
biegaczom rywalizację na trzech 
dystansach 60, 90 i aż 260 km. Trasy 
prowadziły malowniczymi szlakami 
pięknych Beskidów, co z pewnością 
wynagradzało trud, jaki rywalizu-

Niecodzienne bieganie
jący musieli włożyć w pokonanie 
któregokolwiek z dystansów. „Ultra-
si” przebiegali m.in. przez Brenną, 
gdzie mogli nabrać sił w usytuowa-
nym przed sceną Amfiteatru punkcie 
odżywczym, co też miało miejsce. 

Po naładowaniu akumulato-
rów, spragnieni wrażeń, chętni 

do podjęcia walki z dalszą czę-
ścią trasy, wyruszyli, by jak naj-
szybciej dobiec do mety. Wy-
niki na beskidyultratrail.com.

 Krzysztof Gawlas

dzam sam. Czasami jak się znajdzie 
ktoś zainteresowany, to trenuje 
ze mną, ale głownie sam trenuję.

WzB: Reprezentujesz jakiś 
klub sportowy?

K.G.: Reprezentuję samego sie-
bie.

WzB: Jakie są Twoje inne niż 
kulturystyka pasje, zaintereso-
wania?

K.G.: Od zawsze pasjono-
wałem się jazdą na deskorol-
ce. Ostatnio doszła motoryzacja. 

Moim marzeniem od małego 
było zapisanie się na Karate ju jit-
su lub inne sztuki walki. Może kie-
dyś uda mi się spełnić to marzenie.

WzB: Masz jakieś wskazówki 
dla kogoś kto chciałby rozpocząć 
przygodę z tym sportem?

K.G.:  Osobiście komuś, kto 
chciałby rozpocząć przygo-
dę z tym sportem, stanowczo 
bym to odradzał, ponieważ ten 
sport uzależnia. jeśli już jednak 
ktoś się zdecyduje, oto kilka rad:

cokolwiek robisz, nie rób tego 
na 100%, lecz na 120%. Podporząd-
kuj swoje życie siłowni.  Poświęć się 
całkowicie. Gdy jest ciężko wiedz, 
że właśnie wtedy trening daje naj-
lepsze rezultaty. Wszystko siedzi w 
Twojej głowie. Nie zadawaj sobie py-
tań dlaczego to robisz, tylko stawiaj 
sobie cel, to bardzo pomaga. Nie 
odstępuj od trzymania diety, gdyż 
ona jest jednym z kluczy do sukcesu.

Zapewnij organizmowi odpo-
wiednią ilość odpoczynku. I ostat-
nie - po prostu kochaj to, co robisz.

WzB: Ile miałeś lat kiedy za-
cząłeś trenować?

K.G. To zależy co mamy na my-
śli mówiąc trenować - kulturysty-

ka, fitness, mając 19 lat, a ogól-
nie sporty, to od kiedy sięgam 
pamięcią :) Od zawsze moje życie 
było mocno związane ze sportem.

WzB: Dziękujemy serdecznie 
za poświęcony czas. Życzymy wie-
lu sukcesów i na pewno będziemy 
Ci kibicować.

K.G.: Dziękuję również.

 Krzysztof Gawlas
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Skoki na trampolinie i ścieżce, 
zmagania indywidualne i druży-
nowe, to wszystko można było po-
dziwiać w miniony weekend, 4-5 
października, na Hali Sportowej LKS 
„Beskid” Brenna, gdzie odbyły się 
zawody w akrobatyce sportowej – 
„Pierwszy Krok Sportowy”. jak sama 
nazwa wskazuje skierowane były 

Akrobatyczne popisy najmłodszych
do najmłodszych pasjonatów tego 
sportu. Uczestnicy, mimo młode-
go wieku, zapewnili widzom wie-
le ciekawych wrażeń, a ich popisy 
budziły wielki podziw i wprawiały 
w zachwyt. Do Brennej zjechali za-
wodnicy i zawodniczki z całej Pol-
ski, co z pewnością było jednym 
z wielu czynników, który zadecy-

dował o tym, że zawody stały na 
wysokim poziomie sportowym.

 Krzysztof Gawlas

SportSport
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Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej
43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 34
tel. 33 853 62 85, kom. 504 039 392
e-mail: zbgk@brenna.org.pl

GOPR
43-438 Brenna ul. Węgierski 41
43-370 Szczyrk ul. Dębowa 2, tel. 33 829 69 00
tel. alarmowy 985, 601 100 300

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

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

Biblioteki:
43-438 Brenna ul. Wyzwolenia 77, tel. 33 853 63 59
43-436 Górki W. ul. Zalesie 3, tel. 33 853 91 86
www.biblioteka.brenna.org.pl 
e-mail: bibl.brenna@wp.pl, bibl.gorki@vp.pl

Wójt Gminy Brenna - Iwona Szarek 
Przyjmowanie stron w każdy wtorek od 14:00 do 16:00. 
W celu umówienia się na spotkanie prosimy o kontakt 
z sekretariatem: tel. 33 853 62 22, tel. 33 853-65-48 
fax: 33 853 63 70, e-mail: poczta@brenna.org.pl
 
Zastępca Wójta Gminy Brenna oraz Sekretarz 
Gminy Brenna - Krzysztof Majeran 
tel. (33) 8536222 w. 103 lub (33) 8536350
e-mail: sekretarz@brenna.org.pl

Biuro Rady Gminy Brenna
Przewodniczący Rady Gminy Brenna - Marek Wojnar
Przyjmowanie stron w każdą środę od 14:00 do 15:30. 
W celu umówienia się na spotkanie prosimy o kontakt 
z sekretariatem: tel. 33 853 62 22, tel. 33 853-65-48 
fax: 33 853 63 70, e-mail: poczta@brenna.org.pl

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

Urząd Gminy Brenna
43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 77,
tel. 33 853 62 22, fax. 33 853 63 70
www.brenna.org.pl, e-mail: poczta@brenna.org.pl

Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna
43-438 Brenna ul. Wyzwolenia 77,
tel. 33 853 65 50, fax 33 8586 971
e-mail: opkis@brenna.org.pl

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
43-438 Brenna, ul. Leśnica 8
tel. 33 853 64 59, 33 855 12 61, fax. 33 858 71 01
email: gops@brenna.org.pl, gops_brenna@interia.pl

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

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

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

Pogotowie Ratunkowe
43-430 Skoczów ul. Krzywa 4
tel. alarmowy 999
tel. 033 857 95 49, 33 857 95 50

Apteki
43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 34a, tel. 33 8169 736
43-438 Brenna ul. Wyzwolenia 77, tel. 33 853 64 64
43-436 Górki Wielkie ul. Zalesie 3, tel. 33 853 92 05
43-436 Górki Wielkie ul. Breńska 2 tel. 33 858 71 19 
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Wkrótce w Gminie Brenna
Wkrótce w Gminie Brenna




