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Drodzy Czytelnicy, obejmując stanowisko Redaktora Naczelnego na-

szej gazety, staję przed wielkim wyzwaniem, jakim jest sprostanie Pań-

stwa wymaganiom. Żeby przybliżyć trochę moją osobę wszystkim, któ-

rzy mnie nie znają i o mnie nie słyszeli, chciałem powiedzieć Wam kilka 

słów o sobie. Chociaż nie jestem rodowitym Brenniakiem, pierwszy raz 

przyjechałem do Brennej gdy miałem dwa lata, a spędziłem tu więcej, niż 

połowę mojego życia. Obecnie od kilku lat mieszkam na ulicy Hołcyna 

i jestem szczęśliwy, że los dał mi Brenną. Jest to miejsce wyjątkowe dla 

mnie, chociaż wiele podróżuję, wiem że tutaj jest mój dom i zawsze z ra-

dością wracam do niego. Jak każdy dobry gospodarz, ja również staram 

się dbać o mój dom, a tak naprawdę nasz dom, jakim jest Brenna. Wśród 

wielu aktywności, jednym z moich działań jest dziennikarstwo. Mam na-

dzieję, że zdobyte do tej pory przeze mnie doświadczenie i motywacja, 

jaką jest dla mnie Wasze zainteresowanie gazetą, pomogą mi stworzyć 

pismo na miarę Waszych oczekiwań. Ze swojej strony mam również 

olbrzymią prośbę do wszystkich  Czytelników o nawiązanie z nami aktywnej współpracy: pisania listów, ar-

tykułów, wymiany doświadczeń i pomysłów. Każde Wasze zdanie, myśl, propozycja, aktywność to bezcenny 

materiał dla naszej gazety. Chcemy pisać o Was i z Wami na każdy temat, który jest ważny dla mieszkańców 

Brennej. Obecny numer został wzbogacony o nowe tematycznie działy z artykułami, zapraszam więc do lektury 

i oceny jego nowego kształtu. Redaktor Naczelny, Szczepan Spis

Drodzy Mieszkańcy Gminy Brenna
Chciałabym, abyście mogli to przeczytać i przemy-

śleć.
Będąc mieszkanką Górek, często spotykam się z na-

rzekaniem na obecną aurę i obfite opady śniegu, któ-
re utrudniają życie mieszkańcom naszej pięknej gminy. 
Pomyślcie jednak, że inni mają gorzej. Byłam zmuszo-
na ostatnio pojechać do Bielska i to, co tam zobaczyłam 
uświadomiło mi, że nasze wsie są piękne!

Wydawać by się mogło, że mieszkańcy 
miast mają się lepiej. Nic bardziej mylne-
go!

Na parkingach ogromne ilości śnież-
nego błota, w którym poruszanie się spra-
wia ogromne kłopoty. Ruch na ulicach 
odbywa się wahadłowo, a zniecierpliwieni 
kierowcy w najlepszym wypadku używają 
klaksonów lub bardziej nerwowi obrzuca-
ją innych potokiem niecenzuralnych słów. 
Jakby tego było mało, to jeszcze gromadzą-
ce się na drzewach i przygnębiająco kra-
czące wrony, które raczą przechodniów 
i samochody swoimi odchodami!

Więc naprawdę cieszmy się pięknem 
naszych wsi. Jadąc do Brennej podziwiaj-
my lasy i góry pod białą zimową kołder-
ką. Cieszmy się, że mamy naprawdę biały 
śnieg! Nie zapominajmy o dokarmianiu si-
korek, kosów, wróbli, sójek, grubodziobów 
i jeszcze wielu innych pięknych ptaków, 
które zaglądają do naszych okien. One na 
pewno wiosną odwdzięczą się nam, umila-
jąc dni pięknym śpiewem.

Proszę Was doceniajcie choć trochę 
piękno, które nas otacza i dbajmy o przy-
rodę, aby jak najdłużej nas zachwycała 
swoim pięknem.

Stała czytelniczka

W odpowiedzi na ten i każdy inny list lub prośbę ze strony odwiedzających naszą miejscowość, 

zapewniamy potrzebną ilość informacji i materiałów dotyczących naszej gminy.
OPKiS

Od redakcji

Listy do redakcji
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Stowarzyszenie Bona Fides, 

od kilku lat realizuje projekty

mające na celu zwiększenie do-

stępu obywateli do informacji

publicznej oraz wzrost przej-

rzystości życia publicznego, 

zwłaszcza wśród jednostek 

samorządu terytorialnego z te-

renu województwa śląskiego. 

W ubiegłym roku Stowarzy-

szenie Bona Fides przeprowa-

dziło monitoring Biuletynów 

Informacji Publicznych oraz 

udostępniania informacji pu-

blicznych wszystkich urzędów 

gmin województwa śląskiego, 

którego wynikiem jest Raport 

z monitoringu dostępu do in-

formacji publicznej w gminach 

województwa śląskiego 

Wyniki obu monitoringów 

pokazują, że Urząd Gminy

Brenna  jest jednym z tych 

urzędów naszego wojewódz-

twa, któremu zależy na trans-

parentności działania i dialogu 

z mieszkańcami. 

Raport ten jest wynikiem 

monitoringu przeprowadzo-

nego we wszystkich 167 gmi-

nach województwa śląskiego 

przez Stowarzyszenie Bona 

Fides w okresie wrzesień - 

listopad 2008 r. Badanie prowa-

dzone było w ramach projektu 

„Dostęp do informacji publicznej 

w gminach woj. śląskiego” 

finansowanego ze środków 

Fundacji im. Stefana Batorego. 

Punktem wyjścia do monito-

ringu było założenie, że sposób 

funkcjonowania urzędów gmin 

oraz decyzje podejmowane 

przez władze samorządowe po-

winny być jawne i przejrzyste, 

a korzystanie z prawa dostę-

pu do informacji publicznej 

jest niezbędne obywatelom 

w zdobywaniu wiedzy o me-

chanizmach funkcjonowania 

samorządów i dla zaangażowa-

nia się w działalność publiczną. 

Podczas projektu sprawdzano, 

jak urzędy gmin wywiązują się

z obowiązku udostępniania 

informacji publicznych, które są 

w ich posiadaniu, oraz jaka jest 

jakość prawa lokalnego regu-

lującego te zagadnienia. Na tej 

podstawie stworzony został ran-

king przejrzystości gmin, dzię-

ki któremu każdy mieszkaniec 

będzie mógł dowiedzieć się, jak 

prezentuje się jego urząd gmi-

ny na tle pozostałych urzędów 

województwa. W raporcie opi-

sane zostało także, jak w prak-

tyce wygląda udzielanie infor-

macji publicznych w badanych 

jednostkach, dzięki czemu urzę-

dom zainteresowanym poprawą 

swojego funkcjonowania łatwiej 

będzie wprowadzać pozytyw-

ne zmiany i unikać naruszania 

prawa.

Badanie realizowane było 

za pomocą specjalnego na-

rzędzia, które składało się 

z 22 pytań pogrupowanych w 4 

obszary tematyczne. W pierw-

szym obszarze znalazły się 

pytania związane z udostępnia-

niem informacji publicznych na 

pisemny wniosek, a w kolejnych: 

z udostępnianiem informacji 

na wniosek elektroniczny, tele-

fonicznie oraz z aktami prawa 

lokalnego regulującymi dostęp 

do informacji publicznej.

W całym badaniu można 

było zdobyć łącznie 35 pkt. 

Średnia dla wszystkich 167 

gmin wyniosła 22,24 pkt (63% 

wszystkich możliwych do uzy-

skania punktów). 

Jak widać na poniższym 

wykresie, pierwsze miejsce 

w całym rankingu zajęły Gole-

szów i Olsztyn (po 33 pkt), da-

lej znalazły się Brenna i Godów 

(po 32 pkt), Zaskakujące jest to, 

że aż 8 pierwszych miejsc zaję-

ły gminy wiejskie, a także brak 

w pierwszej dziesiątce miast na 

prawach powiatu. 
Krzysztof Majeran

nformacja publiczna- wysoka pozycja Gminy Brenna w rankingu!

Informacje/Wydarzenia
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Pod piękną nazwą: NA 

STYKU KULTUR odbyły się 

w dniach od 27 lutego do 1 mar-

ca, XV Międzynarodowe Targi 

Turystyczne w Łodzi, w których 

Gmina Brenna uczestniczyła 

po raz pierwszy. Oferty tury-

styczne zaprezentowało aż 160 

wystawców z 15 krajów świata 

takich jak: Białoruś, Chiny, 

Czechy, Gruzja, Hiszpania, 

Litwa, Niemcy, Portugalia, 

Polska, Rosja, Serbia, Sri 

Lanka, Ukraina, Węgry oraz 

Wielka Brytania.

     Na stoisku promocyjnym 

„Beskidzkiej 5” zaprezentowa-

ne zostały walory turystyczno-

-wypoczynkowe Gminy Brenna 

oraz Istebnej, Szczyrku, Ustro-

nia i Wisły. Atrakcyjnie przy-

gotowane stoisko cieszyło się 

ogromnym zainteresowaniem, 

a przygotowane materiały pro-

mocyjne znikały w mgnieniu 

oka, co było dla nas bardzo mi-

łym zaskoczeniem. Ogromna 

wiedza, którą posiadali odwie-

dzający nasze stoisko świadczy 

o tym, iż Gmina Brenna, jak 

i również pozostałe miejsco-

wości „Beskidzkiej 5” są znane 

i bliskie mieszkańcom Łodzi 

(oni najczęściej odwiedzali targi 

turystyczne). Mieszkańcy więk-

szych miast szukają właśnie 

w naszych regionach spokoju, 

świeżego górskiego powietrza, 

gdzie mogą odpocząć od zgieł-

ku i hałasu, a zarazem spędzić 

miło czas przy dobrej zabawie. 

S tanowczo 

stwierdzi l i , 

że już nie 

Z a k o p a n e 

ale Beski-

dy stają się 

atrakcyjny-

mi terena-

mi wartymi 

zobaczenia. 

D o d a t k o -

wym atutem 

naszego re-

gionu jest 

bardzo do-

bra dostępność komunikacyjna. 

Z zamiłowania do naszych gór, 

wielu mieszkańców Łodzi posia-

da kwalifikacje do oprowadza-

nia grup po naszych terenach i 

oni bardzo często sięgali do nas 

po różne informacje. Odwie-

dzający nasze stoisko zaintere-

sowani byli przede wszystkim 

bazą noclegową, gdzie gospo-

darstwa agroturystyczne cieszy-

ły się największym uznaniem, 

trasami rowerowymi, wyciąga-

mi narciarskimi. Jedną atrakcji 

w Gminie Brenna, którą szcze-

gólnie upodobali sobie odwie-

dzający to Chlebowa Chata, 

gdzie można zobaczyć jak tra-

dycyjnie piecze się chleb oraz 

dowiedzieć się różnych cieka-

wostek przygotowanych przez 

gospodarzy. 

Dla zwiedzających przygo-

towane zostało wiele atrakcji 

m.in. Aleję Twórców Ludo-

wych, turnieje i konkursy dla 

publiczności, spotkania z Car-

losem González-Tejerą, znawcą 

kuchni światowej oraz Kevinem 

Aistonem – aktorem i kabare-

ciarzem który podpisywał dla 

zwiedzających książkę „Europa 

w kuchni”, której jest współau-

torem. Targom towarzyszyły 

również występy folklorystycz-

ne i ludowe.

Duże zainteresowanie naszy-

mi miejscowościami jest dowo-

dem na to, iż inwestycja ta się 

opłaca, dlatego Gmina Brenna 

będzie również uczestniczyć 

w targach turystycznych w Krako-

wie, Gdańsku oraz w Warszawie. 
Aneta Madzia

TARGI NA STYKU KULTUR 2009

Informacje/Wydarzenia
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Projekt na przebudowę drogi powiatowej w cen-

trum Brennej znalazł się na trzecim miejscu na liście 

rankingowej, gdzie o dofinansowanie ubiegało się 101 

projektów na kwotę bliską 227 mln zł. Zarząd Woje-

wództwa Śląskiego podzielił ponad 63 mln zł. wśród 

ubiegających się o dofinansowanie. Maksymalną kwo-

tą, o jaką można było się ubiegać na jeden projekt było 

3 522 400 zł. Brenna wnioskowała o łączną kwotę 3 522 

153,91 zł. co stanowi 50,81% kosztów całego projektu, 

o łącznej wartości 7 247 146,22 zł. Projekt obejmuje 

przebudowę drogi powiatowej na odcinku ok. 3,4 km 

Nowe drogi w Brennej

w centrum Brennej wraz z dwo-

ma skrzyżowaniami, zjazdami, 

zatokami autobusowymi, chod-

nikami i parkingami. Obecnie 

pozostaje nam jedynie czekać 

na środki unijne i rozpoczęcie 

prac.
Szczepan Spis

Uprzejmie informuję, że 

w dniu 5 marca 2009 r. Zarząd 

Województwa Śląskiego pod-

jął uchwałę Nr 474/246/2009 

w sprawie dokonania wyboru 

do dofinansowania wniosków 

złożonych w ramach naboru 

PRSPd-05.03.00-23/08 w ra-

mach Priorytetu V Środowisko, 

Działania 5.3 Czyste powietrze 

i odnawialne źródła energii Re-

gionalnego Programu Opera-

cyjnego Województwa Śląskie-

go na lata 2007-2013. 

W ramach naboru wybra-

no do dofinansowania wniosek 

Brenna pozyskuje środki - termomoderni-
zacja gimnazjum

Gminy Brenna, tytuł projektu: 

„Termomodernizacja budyn-

ku gimnazjum w Brennej przy 

ul. Góreckiej 225. Koszt cał-

kowity inwestycji wynosi 

1.724.889,50zł, natomiast dofi-

nansowanie zamyka się kwotą 

895.973,04, co stanowi 74,21% 

kosztów kwalifikowalnych. 

Projekt i fundusze o jakie za-

biegamy, zapewnią należyte 

ocieplenie naszego gimnazjum, 

zwiększając również standard 

jego pomieszczeń i oszczędno-

ści w ogrzewaniu.
Krzysztof Majeran

Złote 
i Diamentowe 

Gody

W dniu 12 lutego w Gmin-

nym Ośrodku Kultury, odbyły 

się uroczystości 50 i 60-lecia 

pożycia małżeńskiego. Szanow-

nym Jubilatom gratulowała pani 

Wójt Iwona Szarek. Zdjęcie, któ-

re ukazało się w naszej gazecie 

w ostatnim numerze, stanowi 

upamiętnienie tego szczególne-

go wydarzenia. Dostojnym jubi-

latom życzymy jeszcze raz dużo 

zdrowia i pogody ducha.

Informacje/Wydarzenia
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Lata regresu w hodowli 

owiec, których naturalnym miej-

scem wypasu są hale oraz łąki, 

spowodowały zachwianie rów-

nowagi ekologicznej w Beski-

dach oraz na Jurze. Zarastanie 

hal i polan górskich przyczy-

nia się do ginięcia wielu 

cennych gatunków roślin 

i zwierząt oraz nieodwracal-

ne zmiany w tradycyjnym 

krajobrazie. Tymczasem 

pasterstwo praktykowane 

na tych terenach od stuleci 

było głównym czynnikiem 

występowania specyficznej 

roślinności górskich polan 

i hal. Przyrost wysokich 

traw powstrzymuje tylko 

regularny wypas. Owca 

jako typowe zwierze pastwisko-

we zgryzające niską roślinność 

i jednocześnie zadeptujące „roślin-

ność starą”, stwarza tym samym 

warunki do rozwoju młodego po-

rostu. Nie są to jedyne korzyści 

płynące z tego rodzaju gospodar-

ki. Regularnie wypasane pastwi-

ska mogą stanowić bazę pokar-

mową dla wielu drapieżnych 

ptaków żyjących w tych siedli-

skach, jak: kanie, myszołowy, pu-

stułki, orliki i orły. Pozytywnym 

skutkiem wypasu jest też zacho-

wanie otwartych krajobrazów hal 

Program aktywizacji gospodarczej oraz zachowania dziedzictwa kultu-
rowego Beskidów i Jury Krakowsko-Częstochowskiej OWCA plus

górskich i terenów widokowych. 

Realizacja programu to tak-

że zachęta do odrodzenia się 

bogatej kultury pasterskiej, któ-

ra pojawiła się w Beskidach 

wraz z przybyciem na te tere-

ny wołoskich pasterzy okre-

ślanych mianem „Wałachów”. 

Pierwsze pisane wzmianki 

o nich pochodzą z XVI wieku. 

Finansowanie przyjętego przez 

Zarząd Województwa progra-

mu odbywać się będzie z kilku 

źródeł, przy czym podstawowe 

środki będą pochodził z budżetu 

Województwa Śląskiego. Na ten 

cel do 2009 roku zostanie prze-

znaczone 700 tys. zł. Zostaną 

ogłoszone konkursy dla organi-

zacji pozarządowych, takich jak: 

stowarzyszenia, związki, fundacje, 

spółdzielnie, zrzeszające w swych 

strukturach hodowców owiec 

i kóz oraz działające na rzecz 

rozwoju regionu i zachowania 

kultury pasterskiej. Pieniądze 

będą przeznaczone na m.in. bu-

dowę i remont bacówek, utwo-

rzenie punktów widokowych, 

promocję produktów po-

chodzenia owczego oraz 

tradycji związanych z pa-

sterstwem. 

Twórcy programu chcą 

także stworzyć system za-

chęt dla prowadzenia wy-

pasu owiec w trudnych 

warunkach na polanach 

i halach położonych powy-

żej 500 m n.p.m. Hodowca 

otrzyma specjalną premię 

za utrzymanie jednej sztuki 

owcy-matki. Jej wysokość zależeć 

będzie jednak od projektu, jaki 

przedstawi w konkursie organi-

zacja pozarządowa ubiegająca się 

w o dofinansowanie na ten cel.

Brenna również przystępu-

ję do projektu „Owca Plus”, by 

chronić i odbudować nasze hale. 

Terenami na których planowana 

jest realizacja projektu, są obsza-

ry Starego Gronia.

Źródło: urząd marszałkowski 

województwa śląskiego

Staraniem Polskiego Związku 

Emerytów, Rencistów i Inwali-

dów, koła nr 7 w Brennej  ukazał 

się breński śpiewnik gwarowy. 

Śpiewnik ma na celu pielęgnowa-

nie i zachowanie pięknej naszej 

starej mowy, która ma służyć 

społeczności lokalnej, wpływając 

na jej dalszy rozwój. W śpiewni-

ku zamieszczono, często już zapo-

mniane pieśniczki swojskie, reli-

gijne, jak też kolędy i pastorałki.

Wydanie śpiewnika nieprzy-

padkowo zbiegło się z wydaniem 

książki  „Gawęda o Brennej”

pana Romana Trojana. Jak 

Stowarzyszeniu Rozwoju „In-

tegracja” i Zespołom Regio-

nalnym zależy na zachowaniu 

i kontynuowaniu tradycji, tak do 

tego grona dołączyło się Koło 

Emerytów. 

Niech nikt się nie wstydzi na-

szej starej mowy,  często mowy 

naszych przodków. Ten, kto nie 

pamięta lub wstydzi się swoich 

korzeni nie może się utożsamiać 

z naszą małą ojczyzną, bo taką 

będzie nasza tradycja, jaką prze-

każemy potomnym.  

Chciałem serdecznie podzię-

kować wszystkim tym, którzy przy-

czynili się do wydania tego śpiew-

nika, a szczególności autorowi 

Stanisławowi Heller. Szczególne 

podziękowania składam władzom 

samorządowym: Radzie i Urzędowi

Gminy za wsparcie finansowe 

w postaci grantu. Jestem przeko-

nany, że zainwestowane pienią-

dze w kultywowanie tradycji nie 

są pieniędzmi straconymi, bo one 

będą procentować i przynosić 

chwałę naszej małej ojczyźnie.
Ludwik Gluza

Powrót  do  korzeni

Informacje/Wydarzenia
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W dniu 2 marca 2009 r. Gmi-

na Brenna oddając plac budowy 

wykonawcy, rozpoczęła proces 

inwestycyjny pn. „Adaptacja 

strychu i termomodernizacja

przedszkola w Brennej przy 

ul. Partyzantów 3”. Wartość 

zadania oszacowana została na 

849.218,69zł. brutto.

Przeprowadzenie inwestycji 

sprawi, że przedszkolaki wrócą 

do wyremontowanych, funkcjo-

nalnych pomieszczeń, spełnia-

jących wszelkie wymogi i stan-

dardy. Najważniejszym jednak 

jest zwiększenia liczby miejsc 

dla naszych przedszkolaków. To 

pomoże uniknąć sytuacji, która 

miała miejsce w roku poprzed-

nim, kiedy to brakowało wol-

nych miejsc dla dzieci w wieku 

przedszkolnym. Począwszy od 

Więcej miejsc dla przedszkolaków w Gminie Brenna

września 2009 r. w przedszkolu 

będą mogły funkcjonować trzy 

pełne oddziały przedszkolne. 

Wychodząc naprzeciw potrzebą 

kierowanym ze strony rodzi-

ców, przy SP Nr 1 w Brennej 

Leśnicy utworzony zostanie od 

września oddział przedszkolny, 

gdzie 25 dzieci z terenu Brennej 

będzie mogło realizować zajęcia 

przedszkolne.
Krzysztof Majeran

W dniu 10 marca 2009 r. 

w remizie strażackiej OSP w 

Brennej Centrum odbyły się 

eliminacje gminne Ogólnopol-

skiego Turnieju Wiedzy Po-

żarniczej - „młodzież zapobiega 

Gminne eliminacje Ogólnopolskiego
 Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

pożarom”. W turnieju  wzięło 

udział  15 uczniów w dwóch gru-

pach wiekowych - szkoły pod-

stawowe i gimnazjum.  Gmin-

ne eliminacje przeprowadził 

Wiceprezes Zarządu Oddziału 

Gminnego Druh Jan Holeksa, 

który był zarazem przewodni-

czącym komisji. 

W pierwszej części turnieju 

zawodnicy pisali test różny dla 

poszczególnych grup. Osoby 

Informacje/Wydarzenia
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2. Sylwia Chrapek – Gimnazjum w Brennej

   3. Symeon  Czepczor – Zespół Szkół 

Publicznych w Górkach Wielkich

Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali 

dyplomy i upominki a  najlepsi – nagrody 

rzeczowe ufundowane   i wręczone przez 

Panią Iwonę Szarek Wójta Gminy Brenna.

Pani Wójt  na zakończenie turnieju 

pogratulowała wszystkim uczestnikom 

posiadanej wiedzy a zwycięzcom życzyła 

powodzenia na turnieju powiatowym. 
Jan Czernicki

W grudniu, czasie świątecz-

nym, radosnym, ale i miesiącu 

zadumy, przemyśleń i postano-

wień Szkoła Podstawowa nr 2 

w Brennej włączyła się w szla-

chetną akcję. Akcję prowadzo-

ną przez UNICEF pod hasłem 

- Pomóżmy dzieciom z Kon-

go. Wszyscy uczniowie wzięli 

udział w apelu, na którym bliżej 

poznały problemy ich rówieśni-

ków z Kongo. Wielkie było zdu-

mienie dzieci, gdy dowiedziały 

się, że ofiarując 50 groszy mogą 

uratować życie innego dziecka, 

bo tyle kosztuje posiłek rege-

neracyjny. Dzieci wychodziły 

z postanowieniami, że pomogą. 

I rzeczywiście obietnicy dotrzy-

mali. Naszej szkole udało się 

zebrać piękną sumę 541zł  27gr. 

Jesteśmy dumni, że małe ser-

duszka naszych uczniów okaza-

ły się tak wielkie. Cieszymy się, 

z największą liczba punktów zakwalifikowały 

się do rundy ustnej – finałowej.

W grupie szkół podstawowych najlepsi 

zawodnicy to kolejno :

1. Marek Greń – Szkoła Podstawowa Nr 2 w 

Brennej Bukowej 

2. Michał Sidzina - Szkoła Podstawowa Nr 1 

w Brennej Bukowej

3. Maciej Sikora – Zespół Szkół Publicznych 

w Górkach Wielkich 

W II grupie wiekowej gimnazjum zwyciężyli:

1. Klaudiusz Mrozowski – Zespół Szkół Pu-

blicznych w Górkach Wielkich

W SP-2 POMAGAMY DZIECIOM Z KONGO
że tam daleko jest ktoś, komu 

uratowaliśmy zdrowie, a może 

i życie.
A. Frączek (SP-2)

Informacje/Wydarzenia
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Urząd Gminy w Brennej we 

wrześniu 2008 roku rozpoczął 

realizację projektu pn.: „Witaj 
w Klubie”  współfinansowane-

go przez Unię Europejską w ra-

mach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

Projekt ten dotyczy szero-

kiego wachlarza wsparcia  dla 

młodzieży z terenu całej gminy 

Brenna w przedziale wiekowym 

15-25 lat.

Zamierzenia, które zostały

ujęte w tym przedsięwzięciu

 są niezwykle ważne, gdyż 

pozwalają na stworzenie mło-

dym ludziom warunków do 

rozwijania umiejętności zawo-

dowych, społecznych oraz dają 

im możliwość aktywnego spę-

dzania wolnego czasu. 

Zajęcia rekreacyj-

no – sportowe dla mło-

dzieży odbywają się 

w poniedziałki, środy 

i czwartki w godzi-

nach popołudniowych. 

W poniedziałki dziesię-

cioosoba grupa mło-

dzieży ma możliwość 

poznania zasad gry 

w piłkę koszykową, 

w środy dwudziesto-

osobowy zespół bierze 

aktywny udział w za-

jęciach ze sztuk walki, 

w czwartki dwudziestu 

młodych mieszkań-

ców gminy spotykało 

się w Górkach Wiel-

kich,  po to aby poznać 

zasady oraz podstawo-

we kroki tańca 

towarzyskiego. 

Natomiast od 

marca realizujemy zaję-

cia  w rytmie hip- hopu. 

Taniec prowadzi Julita 

Mojżyszek, instruktor-

ka z Akademii Tań-

ca „Dakini”, która jak 

zaznaczyła „… chce 
przekazać swoją pasję”.  

Oprócz zajęć o cha-

rakterze społecznym, 

realizowane są kursy 

i szkolenia zawodo-

we. W tym względzie 

od grudnia ubiegłego 

roku, młodzież bierze 

udział w szkoleniu z ję-

zyka angielskiego oraz 

kursie prawa jazdy kat. 

B. Natomiast od lutego 

br. oferta wsparcia za-

wodowego została poszerzona 

o propozycje związane z kursem 

z zakresu obsługi komputera 

z elementami grafiki i tworze-

nia stron www oraz o kurs ope-

ratora wózka widłowego.

24 marca trzymajmy kciuki

za „naszą dziesiątkę z wózka 

widłowego”, ponieważ jako 

pierwsi uczestnicy projektu 

przystępują do państwowego 

egzaminu przed Komisją powo-

łaną przez Urząd Dozoru Tech-

nicznego. Powodzenia Panowie!

    Klub młodzieżowy to nie tyl-

ko zajęcia rekreacyjne, nauka 

i zdobywanie umiejętności za-

wodowych, to także różne ini-

cjatywy… 

Uczestnicy projektu wysu-

wają również propozycje zwią-

zdjęcie z kursu obsługi komputera z ele-
mentami grafiki i tworzenia stron www

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Informacje/Wydarzenia
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towarzyski mecz p. halowej z Radnymi Gminy

która po brzegi wypełniła salę 

Klubu również była zaintereso-

wana uczestnictwem w różnych 

zajęciach prowadzonych przez 

Klub. W ruch poszły piłkarzyki, 

szachy oraz dart. Młodsza część 

grupy zainteresowała się kal-

kografią,. Sprasowane, 19-let-

nie żelazko, przeżywało drugą 

młodość! Prasowało, tak że aż 

huczało i miło było popatrzeć. 

Z jego pomocą zostało wyko-

nanych w ciągu trzech godzin 

pięćdziesiąt cztery odbitki, któ-

rych tematem przewodnim były 

zwierzęta, logo drużyn piłkar-

skich i Kto wie co jeszcze….

Osoby zainteresowane udzia-

łem w projekcie „Witaj w Klu-

bie” mogą uzyskać szczegółowe 

informacje w klubie młodzie-

żowym oraz telefonicznie (po 

15.30) pod numerem 033 853 

62 22 wew. 334. Istnieje również 

możliwość uzyskania informa-

cji poprzez kontakt elektronicz-

ny na adres: klub@brenna.org.
pl oraz na stronie interneto-

wej Urzędu Gminy w Brennej 

– http://www.brenna.org.pl 
(zakładka „witaj w klubie”)

 Animator

zane z zagospodarowaniem 

wolnego czasu. W trakcie zimo-

wej przerwy szkolnej zorgani-

zowany zostały więc wyjazd na 

wystawę fotografii pn. „Tożsa-

mość Zaolzie - Zorka Projekt” 

w Cieszynie oraz kulig, którego 

organizatorem była Krystyna 

Rzepa oraz Magdalena Cieślar. 

Natomiast czwartkowe późne  

popołudnie upływało pod dyk-

tando Katarzyna Jarząbek, któ-

ra serwowała amatorskie kino 

akcji, między innymi ukazując 

fragmenty treningów karate-

ków – z projektu. 

Zaciekawienie beneficjen-

tów projektu wzbudziły zaję-

cia plastyczne, które dotyczy-

ły uproszczonej formy grafiki 

(linoryt oraz kalkografii), a tak-

że popularnej w ostatnim czasie 

włoskiej techniki decoupage. 

Zainteresowaniem cieszą 

się, także  zajęcia sportowe, 

w których młodzi mieszkań-

cy  mogą zmierzyć się między 

sobą w turniejach, czy meczach 

sparingowych z włodarzami 

Gminy. Radni podczas cyklu 

przygotowawczego rozegrali 

z nami towarzyski mecz piłki 

halowej, który upłynął na tyle 

w przyjacielskiej atmosferze, że 

postanowiliśmy, iż nasz sporto-

wy kontakt będzie częstszy. Aby 

nie być gołosłownym, infor-

muję, iż 2 kwietnia rozegrany 

będzie mecz, tym razem 

w koszykówkę.

Z ciekawostek: siedziba 

Klubu Młodzieżowego została 

odwiedzona przez grupę mło-

dzieży z Siofok (węgierskie 

miasto partnerskie). Młodzież, 

zajęcia z linorytu

Wszyscy uczestnicy i zaangażowani w projekt „Witaj w Klubie”, dziękują pani Małgorza-
cie Matuszek, za pracę jaką włożyła w realizację i powodzenie projektu. 

Informacje/Wydarzenia
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* TBC (Total Body Con-
ditioning) – zajęcia o dużym 
stopniu intensywności poprawia-
jące kondycję całego organizmu, 
kształtujące poszczególne partie 
mięśniowe i wpływające na spa-
lanie tkanki tłuszczowej. Rozpo-
czynają się rozgrzewką złożoną 
z prostych kroków, po której 
wprowadzane są ćwiczenia na 
poszczególne grypy mięśniowe, 
jak: brzuch, uda, pośladki, ramio-
na itd.

(CZWARTEK GODZ. 17.00)

* POWER YOGA - łą-
czy w sobie dynamiczne układy 
ćwiczeń i energetyzujący oddech 
oraz tak wartościowe elemen-
ty jogi jak techniki koncentracji 
i relaksacji. Kształtuje zgrabną, 
smukłą sylwetkę, czyni ciało ela-
stycznym, wzmacnia siłę i gib-
kość, a także działa odstresowu-
jąco i relaksująco. Jej celem jest 
osiągnięcie optymalnej kondycji 
fizycznej i psychicznej. Pozwala 
się wyciszyć, zrelaksować i po-

prawić samopoczucie. Skupia się 
na bardzo świadomym i precy-
zyjnym wykonywaniu ćwiczeń, 
co wymaga koncentracji na naj-
wyższym poziomie 

(CZWARTEK GODZ. 18.00).
W zależności od potrzeb 

grup istnieje możliwość zor-
ganizowania takich zajęć jak:

* AEROBIK DANCE/LA-
TINO DANCE – zajęcia zawiera-
jące elementy aerobiku i różnych 
form tańca dla osób lubiących 
tańczyć. Łączą przyjemne z poży-
tecznym wpływając nie tylko na 
kształtowanie sylwetki ale i rów-
nież poprawę koordynacji rucho-
wej i spalanie tkanki tłuszczowej.

 

* STEP – zajęcia z użyciem 
specjalnej platformy czyli stepu. 
Mogą mieć formę treningu TBC 
lub zajęć choreograficznych.

* AEROBIK+STRET-
CHING – zajęcia o niskim stop-
niu intensywności zawierające 

spokojną rozgrzewkę, ćwicze-
nia wzmacniające i rozciągające 
poszczególne grupy mięśniowe, 
a także gimnastykę pleców – pro-
filaktykę zdrowego kręgosłupa.

* PILATES -  wymaga wy-
sokiej koncentracji i skupienia.  
Precyzyjne i powolne ćwiczenia 
są  odpowiednio zgrane z od-
dechem, co pozwala wzmacniać 
nie tylko mięśnie duże i mocne, 
ale również małe i słabe, o ist-
nieniu których często w ogóle 
nie zdajemy sobie sprawy dopóki 
nie zaczniemy ćwiczyć. Mięśnie 
rozciągają się, wzmacniają i stają 
się bardziej elastyczne, przez co 
całe ciało odzyskuje sprężystość. 
Poprzez prawidłowe wykonywa-
nie ćwiczeń jesteśmy w stanie 
wysmuklić sylwetkę oraz uzyskać 
płaski brzuch i pozbyć się zbęd-
nej tkanki tłuszczowej.

Chętnych prosimy o kontakt 
osobiście lub pod numerem tele-
fonu 033 853 65 50.

Ośrodek Promocji Kultury i Sportu w Brennej 
zaprasza na zajęcia z zakresu nowoczesnych form fitness:

Informuję, że w dniu 6 mar-

ca 2009 r. rozstrzygnięty został 

przetarg na realizację przedsię-

wzięcia pt. „Remont widowni 

boiska sportowego w Bren-

nej Centrum” – roboty reali-

zować będzie Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno Handlowo Usłu-

gowe „Visbud 1” Przemysława 

Gorzechowskiego z Wisły, za 

kwotę 99,929,76zł. brutto.

Zakończenie prac przewidu-

je się do 15 maja 2009 r.  

Gmina tym samym rozpo-

czyna proces modernizacji bo-

iska sportowego znajdującego 

się w Brennej Centrum. Na-

stępne działania będą dotyczyły 

modernizacji ogrodzenia wokół boiska 

oraz samej murawy boiska.
Krzysztof Majeran

Kibice w Brennej usiądą na nowej widowni boiska sportowego

Informacje/Wydarzenia
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W dniu 27 lutego 2009 

roku odbyła się XXVI se-

sja V kadencji Rady Gminy 

w Brennej, która została po-

przedzona posiedzeniami czte-

rech komisji: Rozwoju Gminy, 

Sportu, Budownictwa i Ochro-

ny środowiska w dniu 17 lute-

go, Kultury, Oświaty, Ochrony 

Zdrowia i Spraw Socjalnych 

w dniu 18 lutego, Ładu i Porząd-

ku Publicznego w dniu 19 lute-

go, Budżetowo – Gospodarczo 

– Finansowo – Rolnej w dniu 23 

lutego br.

W posiedzeniach tych Ko-

misji uczestniczy zawsze Prze-

wodniczący Rady Pan Krzysztof 

Holeksa, a z ramienia Urzędu 

Gminy Pani Wójt, Pan Sekre-

tarz, Pani Skarbnik oraz pra-

cownicy urzędu w zależności 

od omawianych tematów. Za-

praszane są również osoby np. 

dyrektorzy szkół i przedszkoli 

po to by wspólnie rozwiązywać 

zagadnienia  dotyczące oświaty 

w naszej gminie. Szczegółowo 

analizowane są pisma wpły-

wające do Rady oraz projekty 

uchwał, które Komisje opiniu-

ją. Wypracowuje się wspólnie 

stanowiska dotyczące pism 

i uchwał na zbliżającą się se-

sję. Ma to zasadnicze znaczenie 

przy głosowaniu uchwał na se-

sjach, co pozwala na sprawny 

jego przebieg.

Najwięcej czasu na sesjach 

poświęca się na interpelacje Rad-

nych i odpowiedzi Pani Wójt. 

W tych rozmowach prze-

jawia się wielka troska z obu 

stron o wszechstronny rozwój 

Gminy, bezpieczeństwo miesz-

kańców i porządek w naszej 

małej Ojczyźnie.

Zwykle każda sesja ma jakieś 

szczególnie miłe akcenty np. na 

ostatniej były podziękowania 

i życzenia dla zastępcy Komen-

Z obrad Rady Gminy Brenna - relacja z drugiej strony stołu.
danta Policji w Skoczowie Pana 

Tadeusza Koniarczyka z racji 

odejścia na emeryturę i przed-

stawienie nowego Zastępcy 

Komendanta Pana Arkadiusza 

Blocha. Radni mieli możliwość 

zadawania pytań obecnemu 

także Komendantowi Komisa-

riatu Policji w Skoczowie Panu 

Jackowi Stelmachowi, który na 

zakończenie obiecał kontynu-

ację współpracy. Miała miejsce 

również prezentacja „Beskidz-

kiej 5” przez Stowarzyszenie 

Wspierania Inicjatyw Gospo-

darczych „Delta Partner”. Pan 

Bartosz Tyrna omawiał osią-

gnięcia, plany i wyzwania na 

przyszłość z okazji zbliżającej 

się piątej rocznicy „Beskidzkiej 

5”. Uroczystości rocznicowe od-

będą się 4 lipca w ustrońskim 

amfiteatrze. Radio Zet przeję-

ło patronat, a 300 tys. zł prze-

znaczono na reklamę. Sejmik 

Województwa Śląskiego ogło-

sił rok 2009 rokiem Wojciecha 

Korfantego – Ślązaka i Polaka 

z okazji 70-tej rocznicy śmierci. 

Pani Wójt zaproponowała, by 

w naszej Gminie z tej okazji po-

łożyć akcent przy obchodach 

11 listopada i 1 września. 

Podjęte uchwały na tej 

sesji:

1. uchwała Nr XXVI/207/09  

w sprawie:

regulaminu wynagradzania 

nauczycieli

2. uchwała Nr XXVI/208/09  

w sprawie:

zmiany uchwały Nr XXV/

202/09 Rady Gminy w Brennej 

z dnia 22 stycznia 2009 roku 

w sprawie zaciągnięcia długo-

terminowego kredytu na reali-

zację zadania inwestycyjnego 

pod nazwą „Budowa sali gimna-

stycznej przy ZSP w Górkach 

Wielkich”

3. uchwała Nr XXVI/209/09  

w sprawie:

zaciągnięcia długotermi-

nowego kredytu na realizację 

zadania inwestycyjnego pod 

nazwą „Adaptacja strychu i ter-

momodernizacja w Przedszkolu 

w Brennej”

4. uchwała Nr XXVI/210/09  

w sprawie:

wyrażenia zgody na nabycie 

dwóch udziałów Spółki z ogra-

niczoną odpowiedzialnością 

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej.

5. uchwała Nr XXVI/211/09  

w sprawie:

zmian w uchwale budżetowej 

Gminy Brenna na 2009 rok

6. uchwała Nr XXVI/212/09  

w sprawie:

wyrażenia poparcia dla re-

alizacji zadania dotyczącego 

zagospodarowania terenu „Pod 

Brandysem” w Górkach Wiel-

kich poprzez budowę ogólno-

dostępnego placu zabaw.

7. uchwała Nr XXVI/213/09  

w sprawie:

udzielenia pełnomocnictwa 

Wójtowi Gminy Brenna do za-

twierdzenia i realizacji projek-

tu pn. „Klub na 102” złożone-

go do konkursu ogłoszonego 

przez Marszałka Województwa 

Śląskiego w ramach Priorytetu 

VII, działanie 7.2, Poddziałanie 

7.2.1 Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki. 

8. uchwała Nr XXVI/214/09  

w sprawie:

uchylenia uchwały Nr XX/

149/08 Rady Gminy Brenna 

z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie: 

zawarcia porozumienia z gminą 

Cieszyn o powierzeniu wykony-

wania zadań z zakresu dosko-

nalenia zawodowego i doradz-

twa metodycznego nauczycieli 

o wymiarze ponadlokalnym.

Radna Fryderyka Pawliczek

Informacje/Wydarzenia
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W dniu 17 marca 2009 roku 

Wójt Gminy Brenna przedsta-

wił Radzie Gminy sprawozda-

nie z wykonania budżetu Gminy

 Brenna za 2008 rok. Ze spra-

wozdania tego wynika, iż 

w 2008 roku do budżetu Gminy

Brenna wpłynęły dochody 

w wysokości: 22.910.699,50zł, 

co stanowi 103,24% zaplanowa-

nej kwoty dochodów. Wydatki 

budżetu Gminy na tenże rok 

osiągnęły poziom 96,93% za-

planowanej kwoty i wyniosły: 

24.566.149,72zł. W 2008 roku 

uzyskano przychody z tytułu 

dwóch pożyczek zaciągniętych 

w 2007 roku w Wojewódzkim 

Funduszu Ochrony Środowi-

ska i Gospodarki Wodnej na 

zadania inwestycyjne w zakre-

sie budowy kanalizacji sanitar-

nej w kwocie: 2.002.687,58zł. 

Z dochodów bieżących zostały 

spłacone kredyty w wysoko-

ści: 402.343,00zł oraz pożyczki 

w wysokości: 615.875,00zł. Za-

dłużenie Gminy z tytułu zacią-

gniętych kredytów i pożyczek 

na dzień 31 grudnia 2008 roku 

wyniosło: 8.216.537,34zł

W 2008 roku sfinansowano 

między innymi następujące za-

dania inwestycyjne:

• Budowa kanalizacji sa-

nitarnej Szpotawiece Etap II 

w kwocie: 1.588.542,27zł

• Budowa kanalizacji sani-

tarnej Kretowskie Brenna Spa-

lona w kwocie: 2.585.392,46zł

• Zakończenie budowy 

wodociągu Jatny w kwocie: 

205.166,99zł

• Wykonanie poszerzenia 

pobocza ul. Sucha – Dębowa 

w kwocie: 30.239,41zł

• Wykonanie chodni-

ka ul. Szpotawicka w kwocie: 

142.908,00zł

• Modernizacja chodnika 

w okolicy Gimnazjum w Bren-

nej w kwocie: 11.000,00zł

• Wydatki związane z mo-

dernizacją dróg gminnych 

w łącznej kwocie: 972.471,38zł

w tym: modernizacja ul. 

Grabowej (dokumentacja tech-

niczna), ul. Spółdzielczej, ul. 

Topolowej, ul. Rzemieślniczej, 

ul. Chłopskiej, ul. Marii Ka-

wik, Ul. Żarnowiec, wykonanie 

dokumentacji kładki Górkach 

Sojka oraz Brennej Jatny , wy-

konanie dokumentacji związa-

nej z modernizacją mostów ul.  

Bukowa, zabezpieczenie skarpy 

potok Chrobocze, zabezpiecze-

nie skarpy ul. Pościenny, mo-

dernizacja przejścia w ciągu ul. 

Juroszka

• Modernizacje budynków 

komunalnych (Górki ul. Zale-

sie) w kwocie: 23.655,29zł

• Odszkodowania oraz 

wykup terenów w łącznej kwo-

cie: 10.100,00zł

• Karosaż samochodu po-

żarniczego OSP Górki Wielkie 

w kwocie: 30.000,00zł 

• Wydatki związane z wy-

konaniem dokumentacji pro-

jektowo kosztorysowej oraz 

studium wykonalności inwesty-

cji pod nazwą Budowa sali gim-

nastycznej przy ZSP w Górkach 

Wielkich w kwocie: 22.964,36zł

• Wydatki związane z wy-

konaniem dokumentacji dla in-

westycji pod nazwą wyrównanie 

terenu wokół boiska i wykona-

nie ogrodzenia przy SP Nr 2 

w kwocie: 2.562,00zł

• Wydatki związane 

z przygotowaniem inwestycji 

w Przedszkolu Brenna w kwo-

cie: 24.742,00zł

• Wydatki związane 

z przygotowaniem studium 

wykonalności inwestycji - ter-

momodernizacja Gimnazjum 

w Brennej w kwocie: 2.450,56zł

• Zakup samochodu do 

przewozu osób niepełnospraw-

nych (częściowo sfinansowany 

ze środków PFRON w kwocie: 

124.960,86zł

• Zakup schodowłazu 

dla potrzeb uczniów niepełno-

sprawnych w ZSP w Górkach 

Wielkich (zapłata częściowa) 

w kwocie: 1.500,00zł

• Wydatki związane 

z opracowaniem dokumentacji 

technicznej w zakresie inwesty-

cji Termomodernizacja budyn-

ku Ośrodka Zdrowia w Brennej 

wraz z adaptacją pomieszczeń 

dla GOPS w kwocie: 14.361,00zł

• zakup zlewni do nieczy-

stości w kwocie: 48.800,00zł

• wykonanie nowych 

punktów oświetlenia ulicznego 

w kwocie: 117.814,83zł

W 2008 roku Gmina Bren-

na realizowała trzy projekty 

w 100% finansowane z Europej-

skiego Funduszu Społecznego:

• projekt „Daj sobie szan-

se”  o wartości: 40.947,66zł

• projekt „Możesz więcej” 

o wartości: 67.433,01zł       

• projekt „Witaj w Klubie” 

o wartości: 30.981,30zł

Ponadto w 2008 roku 

realizowano program „Uczeń na 

wsi” w całości sfinansowany ze 

środków PFRON o łącznej war-

tości: 16.522,56zł. Otrzymano 

również ze środków Państwo-

wego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych do-

finansowanie do zakupu samo-

chodu przeznaczonego do prze-

wozu osób niepełnosprawnych 

w wysokości: 80.000,00zł.

Z budżetu gminy na 2008 

rok udzielono również dotacji 

dla organizacji pozarządowych 

działających zgodnie z ustawą 

o pożytku publicznym i wo-

lontariacie. Dotacje udzielone 

na realizacja zadań z zakresu 

przeciwdziałania alkoholizmo-

wi wśród dzieci i młodzieży 

z terenu Gminy Brenna wy-

niosły: 30.000,00 zł, dotacje na 

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2008 rok

Informacje/Wydarzenia
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promowanie wspólnego regio-

nalnego dziedzictwa kulturowe-

go i jego upowszechnianie na 

terenie Gminy Brenna wynio-

sły: 22.935,78zł,  dotacje na roz-

Pani Jadwiga Dudys została laureatem konkursu na Osobowość 
Ziem Górskich ogłoszonym przez Koalicje Marek Ziem Górskich, 
w kategorii Mały 
Przeds ięb iorca 
Ziem Górskich 
. Statuetkę ode-
brała 21 marca 
w Żywcu. 

Jest jedy-
nym laureatem 
z pośród pię-
ciu nominowa-
nych do nagrody 
z terenu Beskidu 
Śląskiego. Wy-
wiad z PaniąJa-
dwigą Dudys w 
następnym nume-
rze Wieści.

GRATULUJEMY

wój fizyczny dzieci i młodzieży 

oraz promocja kultury fizycz-

nej: 48.332,00zł.

Szczegółowe sprawozdanie 

z wykonania budżetu gminy za 

2008 rok znajduje się na stronie 

internetowej:

 ww.bip.brenna.org.pl 
     w zakładce finanse publicz-

ne sprawozdania skarbnika. 

Zimowe utrzymanie 
dróg 

w Gminie Brenna
Tegoroczna zima nie szczę-

dziła nam śniegu. Niestety „bia-

łe szaleństwo” pociągnęło za 

sobą znaczne wydatki związane 

z zimowym utrzymaniem dróg. 

Według szacunków na dzień 

15 marca 2009 roku na ten cel 

w sezonie zimowym 2008/2009 

wydano z budżetu Gminy około 

737.000,00zł.

Ośrodek Promocji Kultury 

i Sportu informuje, że trwają 

poszukiwania starej chaty pod 

muzeum regionalne. Zgroma-

dzone przez nas sprzęty regio-

nalne czekają na miejsce, gdzie 

mogłyby być należycie wyeks-

ponowane i podziwiane przez 

turystów, ale i naszych rodo-

witych mieszkańców. Chcemy 

udostępnić nasze zbiory, dlatego 

też szukamy starej chaty, która 

mogłaby być wydzierżawiona 

i zaadaptowana na potrzeby 

muzeum. Wszystkich, którzy są 

w posiadaniu takiego obiektu, 

a chcieliby nam pomóc 

w pielęgnowaniu i krzewieniu 

naszej kultury i tradycji, prosimy 

o kontakt z Ośrodkiem.  

Katarzyna Macura

Chata pod muzeum regionalne

Informacje/Wydarzenia

Ogłoszenia/Komunikaty
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� Łabędzie, kaczki i gęsi 

to ptaki roślinożerne i nale-

ży umożliwić im samodzielne 

zdobywanie pokarmu. Jedynie 

w wyjątkowych sytuacjach 

można dokarmiać je drobno 

pokrojonymi surowymi lub go-

towanymi (bez soli) warzywami, 

otrębami, ziarnami kukurydzy, 

natomiast chleb powinien sta-

nowić wyłącznie uzupełnienie 

pokarmu (zawiera sól i substan-

cje ulepszające).

� Dokarmianie ptaków 

wodnych należy prowadzić je-

dynie zimą w okresie dużych 

mrozów, gdy zamarznięta jest 

większość zbiorników wodnych 

i gdy zalega gruba pokrywa 

Informacja dotycząca dokarmiania 
ptaków wodnych

czeństwo spotkania 

z psami albo kotami 

oraz z dala od dróg 

i chodników.

� P o k a r m 

należy podawać 

w taki sposób, aby 

nie miał on kontaktu 

z wodą (np. na brze-

gu stawu). Mokry 

pokarm może ulec 

zamarznięciu, sple-

śnieniu i zakwaszeniu.

� Należy wrzucać małe ilo-

ści pokarmu, które zostaną na 

bieżąco zjedzone przez ptaki.

p.o. Regionalnego Dyrektora Ochro-
ny Środowiska w Katowicach

Regionalny Konserwator Przyrody 
Mgr Jolanta Prażuch

śnieżna (nie należy dokarmiać 

w okresie od wiosny do jesieni 

oraz zimą, gdy nie ma dużych 

mrozów)

� Wybierając miejsca do-

karmiania należy pamiętać, aby 

były one położne poza terena-

mi narażonymi na niebezpie-

Przypominamy
że wywóz ścieków wykonywany przez osoby prywatne nie posiadające zezwolenia Wójta Gminy 

Brenna jest niezgodne z przepisami prawa!

Właściciele nieruchomości przy wykonywa-

niu obowiązku zapewnienia utrzymania czystości 

i porządku obowiązani są do udokumentowania, 

w formie umowy korzystania z usług wykonywa-

nych przez zakład będący gminną jednostką organi-

zacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie 

na prowadzenie działalności w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomo-

ści lub w zakresie opróżniania zbiorników bezod-

pływowych i transportu nieczystości ciekłych, przez 

okazanie takiej umowy i dowodów płacenia za takie 

usługi (art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz.U 

z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm./ )

Poniżej wykaz firm odbierających ścieki 

bytowe (posiadające zezwolenie Wójta Gmi-

ny): 

-KÓŁKO ROLNICZE GÓRKI WIELKIE 

ul. Breńska 19, tel.(033) 853-94-26 

-FANEX Międzyświeć 

Międzyświeć 133, tel.(033) 853-34-46 

-P.P.U.H. „PIKUS” Międzyświeć 

Międzyświeć 132/10, tel.(033) 853-21-90

-TRANS-ECO Bożena Gruszka, Jaworze 

ul. Bielska 354, tel. (033) 817-28-52 

-EKO-BEL, Żbel Stanisław, Skoczów 

ul. Żebroka 24, tel. (033) 853-45-73 
Urząd Gminy Brenna

Komunikat- spotkania z mieszkańcami Gminy Brenna
W miesiącu kwiecień, odbędą się spotkania z mieszkańca Gminy Brenna w następują-

cych terminach:

27 kwietnia w Szkole na Leśnicy,

28 kwietnia w Szkole na Bukowej,

29 kwietnia w Gimnazjum w Brennej,

30 kwietnia w Gimnazjum w Górkach Wielkich.

Wszystkie spotkania zaplanowane są na godz. 17.00

Serdecznie zapraszamy!
Krzysztof Majeran

Ogłoszenia/Komunikaty



17

Informujemy wszystkich 

przedsiębiorców, o obowiązku 

kategoryzacji swoich obiektów 

hotelarskich, jeśli takowa nie 

została jeszcze sporządzona i 

zarejestrowana. Nadanie odpo-

wiedniej nazwy obiektu hotelar-

skiego, będzie obligować nas do 

zamieszczenia go we właściwej 

kategorii. Poniżej przedstawia-

my podstawowe informacje na 

ten temat:

W art. 36 ww. ustawy zdefi-

niowanych zostało 7 rodzajów 

obiektów hotelarskich:

1. hotele - obiekty posia-

dające co najmniej 10 pokoi, 

w tym większość miejsc w po-

kojach jedno- i dwuosobowych, 

świadczące szeroki zakres 

usług związanych z pobytem 

klientów; 

2. motele - hotele położo-

ne przy drogach, zapewniające 

możliwość korzystania z usług 

motoryzacyjnych i dysponujące 

parkingiem; 

3. pensjonaty - obiekty po-

siadające co najmniej 7 pokoi, 

świadczące dla swoich klientów 

całodzienne wyżywienie; 

4. kempingi (campingi) 

- obiekty strzeżone, umożli-

wiające nocleg w namiotach, 

samochodach mieszkalnych 

(campobusach) i przyczepach 

samochodowych, przyrządzanie 

posiłków, parkowanie samocho-

dów, a także świadczące usługi 

związane z pobytem klientów; 

obiekty te mogą dodatkowo 

umożliwiać nocleg w domkach 

turystycznych lub innych obiek-

tach stałych; 

5. domy wycieczkowe - 

obiekty posiadające co najmniej 

30 miejsc noclegowych, dosto-

sowane do samoobsługi klien-

tów oraz świadczące minimalny 

KATEGORYZACJA OBIEKTÓW HOTELARSKICH 
- Nazwa i „gwiazdki”

zakres usług związanych z po-

bytem klientów; 

6. schroniska młodzieżo-

we - obiekty przeznaczone do 

indywidualnej i grupowej tury-

styki młodzieżowej, dostosowa-

ne do samoobsługi klientów; 

7. schroniska - obiekty 

zlokalizowane poza obszarami 

zabudowanymi, przy szlakach 

turystycznych, świadczące mini-

malny zakres usług związanych 

z pobytem klientów. 

Aby obiekt hotelarski mógł 

świadczyć usługi musi ponadto 

spełniać: 

1. wymagania co do wiel-

kości obiektu, jego wyposaże-

nia oraz zakresu świadczonych 

usług, ustalone dla rodzaju i ka-

tegorii, do których obiekt został 

zaszeregowany; 

2. wymagania sanitarne, 

przeciwpożarowe oraz inne okre-

ślone odrębnymi przepisami. 

Każdemu obiektowi hote-

larskiemu przyznaje się tak-

że kategorię, uzależnioną od 

jego standardu. I tak: 

• dla hoteli, moteli 

i pensjonatów – ustanowiono 

pięć kategorii oznaczonych 

gwiazdkami (*, **, ***, ****, *****), 

• dla kempingów – usta-

nowiono cztery kategorie ozna-

czone gwiazdkami (*, **, ***, ****), 

• dla domów wyciecz-

kowych i schronisk młodzie-

żowych - ustanowiono trzy 

kategorie oznaczone cyframi 

rzymskimi (I, II, III). 

Bezprawne świadczenie usług 

hotelarskich jak również uży-

wanie nazw rodzajowych i ozna-

czeń obiektów hotelarskich 

podlega karze ograniczenia 

wolności albo grzywny, zgodnie 

z przepisami kodeksu wykroczeń:

"Art. 601. § 4. Kto:

2) świadcząc usługi hotelar-

skie używa nazw rodzajowych 

lub określenia kategorii obiek-

tów hotelarskich bez decy-

zji lub niezgodnie z decyzją,

2a) świadcząc usługi hotelar-

skie, używa oznaczeń, które 

mogą wprowadzić klientów 

w błąd co do rodzaju lub ka-

tegorii obiektu hotelarskiego,

3) wbrew obowiązkowi świadczy 

usługi hotelarskie w obiekcie 

nie zgłoszonym do ewidencji, 

4) świadczy usługi hotelarskie 

wbrew decyzji nakazującej 

wstrzymanie ich świadczenia

- podlega karze ogranicze-

nia wolności albo grzywny."

Uprawnieniami kontrolnymi 

wobec podmiotów świadczą-

cych usługi hotelarskie dys-

ponują różne instytucje, m.in. 

inspekcja handlowa, inspekcja 

pracy, skarbowa, sanitarno-epi-

demiologiczna, Urząd Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów 

i oczywiście marszałkowie wo-

jewództw.

A zatem, przed rozpoczę-

ciem świadczenia usług hotelar-

skich w obiekcie hotelarskim, 

przedsiębiorca zobowiązany 

jest uzyskać decyzję potwier-

dzającą zaszeregowanie obiektu 

do odpowiedniego rodzaju i ka-

tegorii. 

PROMESA 

ZASZEREGOWANIA

Przedsiębiorca, który za-

mierza rozpocząć świadczenie 

usług w obiekcie hotelarskim, 

może ubiegać się o przyrzecze-

nie zaszeregowania obiektu do 

odpowiedniego rodzaju i ka-

tegorii, tj. o udzielenie prome-

Ogłoszenia/Komunikaty
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sy. Promesa wydawana jest na 

czas określony, nie dłuższy niż 

2 lata

WYMAGANE DOKUMENTY:

Promesa zaszeregowania 

obiektu hotelarskiego do okre-

ślonego rodzaju i nadania od-

powiedniej kategorii wydawana 

jest na wniosek przedsiębiorcy 

podejmującego świadczenie 

usług w obiekcie, złożony do 

marszałka województwa wła-

ściwego ze względu na miej-

sce położenia tego obiektu.

Wniosek powinien zawierać:

1) oznaczenie przedsiębior-

cy wraz z podaniem jego sie-

dziby i adresu, a w przypadku, 

gdy przedsiębiorcą jest osoba 

fizyczna – miejsca zamieszkania 

i adresu,

2) nazwę obiektu, jeżeli usłu-

gi będą świadczone z użyciem 

nazwy własnej obiektu,

3) kreślenie położenia obiek-

tu, wraz z podaniem jego adresu,

4) wskazanie rodzaju obiektu 

hotelarskiego i kategorii, o któ-

re ubiega się przedsiębiorca.

Do wniosku załącza się:

1) ostateczną decyzję o po-

zwoleniu na budowę lub zmianę 

sposobu użytkowania obiektu,

2) dowód wniesienia opłaty 

skarbowej od decyzji .

W okresie ważności pro-

mesy przedsiębiorca nie może 

świadczyć usług hotelarskich 

w obiekcie, może natomiast uży-

wać nazwy rodzajowej i ozna-

czenia kategorii do celów infor-

macyjnych i promocyjnych.
OPKiS

Z A P R O S Z E N I E
Przyjmujemy zapisy na ćwi-

czenia Tai – Chi, które odbywa-

ją się w Gimnazjum w Brennej 

w każdą środę o godz. 1630 pro-

wadzone przez wykwalifikowa-

nego instruktora.

 Szczegółowych informa-

cji udziela:

Grażyna Cholewa 

- tel. 696 417 457

Władysława Hruszka 

– tel. 501 690 037

 Tai-chi polega na powol-

nych ruchach, które wzmac-

niają mięśnie i uelastyczniają 

je oraz usprawniają krążenie 

krwi. Styl kładzie nacisk na roz-

ciąganie się i obracanie w każ-

dym z ruchów w jak najbardziej 

perfekcyjny sposób. Tai-chi 

pomaga podnieść koordynację 

ruchów, poprawić równowa-

gę, a także giętkość i siłę nóg, 

jednocześnie redukując stres. 

Trening polecany jest dla ludzi 

w różnym wieku i o różnym 

stanie zdrowia. 

  Najważniejsze jest jednak 

to, że ćwiczenia nie wymaga-

ją nadmiernego wysiłku i nie 

nadwyrężają żadnej partii ciała. 

Ćwiczenia rozluźniające i wyko-

nywane rytmicznie poprawiają 

krążenie krwi, uczą efektywne-

go wykorzystywania całego cia-

ła i poprawiają wytrzymałość 

organizmu.

Korzyści zdrowotne:

Pomagają w przeciwdziała-

niu arteriosklerozie, poprawiają 

codzienne funkcjonowanie osób  

z reumatyzmem, artretyzmem, 

pomagają w usprawnieniu sys-

temu immunologicznego, po-

prawiają postawę i pomagają  

w redukowaniu zwyrodnień 

kręgosłupa, jest oceniane jako 

niezwykle skuteczne ćwicze-

nie przeciwdziałające upadkom 

w starszym wieku.

OGŁOSZENIE
w sprawie

PROGRAMU OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI GMINY BRENNA, ETAP I

Wójt Gminy Brenna oraz 

Punkt Obsługi Inwestora 

Programu Ograniczenia 

Niskiej Emisji Gminy Brenna 

informują, że w dniu 28 marca 

2009 r. (sobota) w godzinach od 

10.00 do 14.00 na placu parkin-

gowym przed Urzędem Gminy 

w Brennej przy ul. Wyzwole-

nia 77 zostanie przeprowadzo-

ny pokaz urządzeń grzew-

czych – przykładowych kotłów

z paleniskiem retortowym 

możliwych do zainstalowania 

z udziałem finansowym Gmi-

ny. Wszystkie kotły węglowe 

przewidziane do zabudowy 

w ramach zadań objętych Pro-

gramem muszą być oznaczo-

ne certyfikatem energetyczno 

– emisyjnym, wydanym przez 

akredytowane laboratorium.

W celu uzyskania założonego 

efektu ekologicznego Progra-

mu, Gmina Brenna przewiduje 

dofinansowanie wykonanych 

w ramach Programu moder-

nizacji istniejących kotłowni.

W trakcie realizacji pierwszego 

etapu PONE zostaną zainsta-

lowane 42 szt. nowoczesnych 

kotłów węglowych, spełniają-

cych normy emisji zanieczysz-

czeń. Udział finansowy samo-

rządu dotyczy 50 % kosztów 

związanych z wymianą kotła, nie 

więcej jednak niż 5 tys. złotych 

na każdą modernizację i zostanie 

sfinansowany pożyczką ze środ-

ków Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospo-

darki Wodnej w Katowicach. 
Dariusz Jakubiec

Od kuchni



19

1 marca  2009 w Mikro-

klimacie odbył się koncert 

zespołu POETHICON, który 

zaprezentował publiczności 

poezję śląska cieszyńskie-

go oraz wybranych, dobrze 

znanych polskich poetów. 

W postnym wyciszeniu ujęli 

publiczność tematyka waż-

nych i aktualnych problemów 

jak ekumenizm i myśli Karo-

la Wojtyły. Pięcioosobowy band 

rozkoszował nas swoją muzyka 

blisko półtorej godziny czyniąc 

ten wieczór niezapomnianym 

przeżyciem.

Warto wspomnieć, że lider 

zespołu POETHICON – Mariusz 

Śniegulski, to także instruktor 

nauki gry na gitarze, który z po-

wodzeniem od roku prowadzi 

w OPKiS Brenna a także w gó-

reckim Mikroklimacie. 

Tych którzy jeszcze nie mieli 

okazji zapoznać się z klimatem 

góreckiego MIKROKLIMATU 

już dziś zapraszamy na najbliż-

szy koncert, który odbędzie się 

26 kwietnia 2009 o godz. 1700 

w rytmie jazzu z doskonałym 

głosem Niki Lubowicz. 
K.K & Ł.M

Mikroklimat
Koncert POETHICON

Piwniczny 
koncert 

na dwie gitary! 
Projekt na dwie gitary 

i wokal stworzony przez Wojt-

ka Gruszczyńskiego i Michała 

Koniora to była subiektywna re-

trospekcja muzyki rozrywkowej 

w nowej konwencji: wyzwolonej 

ze ścisłej formy, poddanej wpły-

wom improwizacyjnym, zaska-

kującym aranżacjom, bazującej 

na przestrzeni i synkretyzmie; 

tak aby wydobyć istotę przeka-

zu. Dzięki takiemu ascetyczne-

mu instrumentarium duet ten 

przemieszczał się w nowe rejo-

ny emocji, gdzie słuchacz został  

wciągnięty w zabawę uczuć. 

Z zapierającym w piersiach od-

dechem, można było słuchać,  

przepięknie brzmiącego głosu 

Wojtka Gruszczyńskiego, który 

wykonał piosenki Stinga, Boba 

Marleja, Dorsów oraz Dżemu. 

Ten koncert trzeba było zo-

baczyć!!!!

Wojciech Gruszczyński 

– wokalista, gitarzysta, kompo-

zytor, aranżer, autor tekstów. 

Absolwent Prywatnej Szkoły 

Muzyki Jazzowej i rozrywko-

wej. Od 1997 roku lider grupy 

The Stage z którą koncertuje 

w kraju i za granicą do dzisiaj. 

W 2005 roku uhonorowany Nagrodą Prezyden-

ta Miasta Będzin za wkład w krzewienie i rozpo-

wszechnianie kultury regionu. 

Michał Konior – gitarzysta, współpracował 

z Mietkiem Szcześniakiem, Leszkiem Możdżerem, 

Józefem Skrzekiem, Ewą Bem, Kabaretem Mumio 

z projektem Mirosława Muzykanta. Prezentował 

Śląsk na EXPO 2000 w Hanowerze. Gitarzysta The 

Stage, Gandahar .
K .K & Ł. M

Kultura i Oświata
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Niektórzy z nas mają obse-

sję na jakimś tle – taką bardzo 

własną i prywatną. Która to ob-

sesja spać im nie daje, zgrzyta 

zębami po nocach lub alterna-

tywnie – we snach się pojawia. 

Jestem jedną z takich, „zainfeko-

wanych” jednostek. Obsesyjnie 

myślę o, czytam o - i szukam 

wszędzie: tropów kultury. Ciągle 

dostrzegam wielorakie aspekty 

pojęcia: „kultura” i wyciągam je 

na światło dzienne, ażeby im się 

lepiej przyjrzeć. Mogłoby się 

wydawać –  po pierwszym rzu-

cie oka na temat tego artykułu: 

„Kultura spędzania wolnego cza-

su”, że to jakaś bzdura. Znowu 

ktoś robi nam wodę z mózgu 

i wymyśla. Szuka pozorów pro-

blemu tam – gdzie go nie ma. 

I w ogóle – o co chodzi? Jaka kul-

tura wolnego czasu? Naciąganie 

intelektualne i tyle! Tymczasem 

pojęcie jest jak najbardziej na 

miejscu, gdyż nasz wolny czas 

i to, co wtedy robimy - jest rów-

nież formą kultury. 

Kilka połączonych pojęć: 

„kultura”, „spędzanie” i „wol-

ny czas”. Przyjrzyjmy się im 

po kolei. „Kultura” – czyli to, 

w jaki sposób organizujemy, 

robimy, uprawiamy, budujemy 

– wybrane coś, dowolną rzecz, 

naszą uprawę. W tym przypadku 

to wszystko, co się wiąże z na-

szym czasem wolnym. Wszyst-

kie aspekty  pojęcia „kultura” 

łączy: tworzenie, budowanie, 

uprawa, doskonalenie. Dokład-

nie w  tej konfiguracji. Nie da 

się „hodować” bez planu, nie ma 

kultury bez odwołań i kontynu-

acji tego, co zostało wcześniej 

wypracowane. Wiemy dość do-

brze – jak lubimy spędzać czas 

wolny, mamy do czego wra-

cać i się odwołać.  Ale  wciąż 

szukamy nowych rozwiązań, 

przesuwamy  granice i idziemy 

dalej. Nasza uprawa się rozwija 

i dostrzegamy nowe możliwo-

ści; wiemy coraz lepiej - co mo-

glibyśmy zacząć robić.

 Pojęcie drugie, w kontek-

ście pozostałych: kultura „spę-

dzania” wolnego czasu. Nawet 

bez słownika, instynktownie 

wiemy, co znaczy termin: „spę-

dzanie” w odniesieniu do wolne-

go czasu. To jest m.in. wszystko 

to, co robimy każdego dnia, gdy 

wracamy po pracy do domu. 

Czas, kiedy mamy obok siebie

ukochanych najbliższych, (zbyt 

często doprowadzających nas 

do szału intensywnością swej 

obecności i oczekiwań wzglę-

dem  zmęczonych - nas). 

I mamy do wyboru kilka opcji 

spędzenia popołudnia i wieczo-

ru. To co robimy w wolnym 

czasie -  bardzo dokładnie, le-

piej niż podczas testów osobo-

wości – mówi nam, kim jeste-

śmy, na jakim etapie życiowym 

– co mamy i do czego jest nam 

ewentualnie daleko. Rzekłabym, 

że to już wyżej „prostej” uprawy 

– to bardziej „zarządzanie swo-

im czasem”.  Każdy z nas jest 

swoim własnym menadżerem. 

Sami wybieramy i dostajemy 

to, czego chcemy.  Dysponuje-

my tym, co  z  wolnego czasu 

wynika: naszym wypoczynkiem 

– wartością, moim zdaniem, nie 

do przecenienia. Każdy z nas  

wie, jak dysponuje kategorią ży-

ciową: „ wolny czas”. Kiedy wy-

liczymy, jak mało tak naprawdę 

go mamy – staje się luksusem. 

Więc gdy  już wyjdziemy 

z szoku, że to co robimy 

w wolnym czasie jest formą kul-

tury – może przyjdą refleksje? 

Idąc zaś dalej: co to jest „wolny 

czas”? Nie ma precyzyjnej de-

finicji słownikowej,  takiej do-

kładnej. Jest to czas, który jest 

naszym udziałem poza pracą, 

obowiązkami, jakie musimy wy-

pełnić. Codziennie i od święta. 

Czy zauważyliście, jak  bardzo 

jesteśmy uwikłani w te… obo-

wiązki? Ile mamy tych obowiąz-

ków – po prostu zawsze, przez 

cały czas? Ciągle coś robimy,  

czegoś od nas chcą, wciąż  mają 

względem nas pretensje i rosz-

czenia. Ci inni – obok nas ( nie 

my oczywiście), zawłaszczają 

naszą wolność. 

Różnie sobie porcjujemy 

„wolny czas”. To zarówno chwi-

le codzienne, zwyczajny i krótki 

wypoczynek, jak i urlop – mo-

ment ucieczki od codzienności 

i normalnego życia. Wyjazd 

– gdzieś. Góry jadą nad morze, 

morze wizytuje góry, wszyscy 

jadą dokądś – we świat. Coś wy-

KULTURA SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU

Kultura i Oświata
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bieramy, jakąś opcję, sposób na – hipotetycznie 

– wykorzystanie jak najlepiej swojego „wolnego 

czasu”. Nasz jest przecież, ciężko zapracowaliśmy 

na ten luksus, należy nam się i wręcz jest 

niezbędny, ażebyśmy mogli dalej praco-

wać.  Obecnie możemy wybrać wszystkie 

kierunki świata, i sposoby, które spowo-

dują, że będziemy mieli poczucie dobrze 

spędzonego wolnego czasu - ogranicze-

niem jest tylko zasobność portfeli. Co 

prawda, wszystko zależy od upodobań 

– jedni kochają własny ogródek  i wreszcie mogą 

się nim na urlopie zająć, inni odrabiają zaległą 

lekturę plus inne przyjemności też „na miejscu”. 

Zaś  jeszcze inni wybierają aktywne formy wypo-

czynku i każdego dnia czują, jak cudownie boli 

ich ciało po uprawianym wysiłku. Z własnej woli 

i w czasie wolnym. 

Jednak patrząc z innej strony - z pun-

ku widzenia tych, którzy przyjeżdżają do 

Brennej, ażeby tutaj spędzić swój wolny 

czas? Jaką formę kultury spędzania wol-

nego czasu mamy dla nich w ofercie? 

Co mogą u nas robić? 

Moim zdaniem, wartością nadrzęd-

ną – i dla niej się przyjeżdża do Brennej 

– są góry. Góry przyjazne, które są ła-

godne i nie straszą turniami, rozpadli-

nami, czy kamienną lawiną – góry bez-

pieczne.  Może dlatego musimy uznać je 

za najwyższą wartość i jeszcze dodatko-

wo uznać, że miłym dodatkiem byłaby 

czysta rzeka, plażowiska i zadbane przy-

stanie wodne. Z jednej strony punkty 

widokowe, trasy dla  turystów pieszych 

i rowerowych, dobrze przeszkoleni prze-

wodnicy prowadzący ciekawe wycieczki 

– ale też np. wyznaczone nowe miejsca 

na swobodne obozowiska w najbliższym 

kontakcie z przyrodą, poza całą  istnie-

jącą infrastrukturą turystyczną, głównie 

dla ludzi młodych.

Otwarcie się na nowe formy kultury 

spędzania wolnego czasu, bogata ofer-

ta i szukanie ciekawych rozwiązań jest 

nieuniknione - jeśli wciąż chcemy gościć tych, 

którzy wpadli na pomysł, by u nas, w Brennej,  

spędzić swój luksusowy wolny czas.

Aleksandra Kulicka

Kultura i Oświata
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W dniu 26 lutego, w Urzędzie 

Gminy Brenna odbyła się ocena 

prac oraz podsumowanie elimi-

nacji gminnych Ogólnopolskie-

go Konkursu plastycznego dla 

dzieci i młodzieży pod hasłem: 

„ Klęska powódź czy huragan 

– straż pożarna ci pomaga”.

Organizatorem konkursu 

jest Komenda Główna Pań-

stwowej Straży Pożarnej przy 

współpracy  z Wydziałami Za-

rządzania Kryzysowego Urzę-

dów Wojewódzkich. 

Do eliminacji gminnych 

przystąpili uczniowie Szkoły 

Podstawowej Nr 1 w Brennej 

Leśnicy, Gimnazjum w Brennej 

oraz Zespołu Szkół Publicznych 

w Górkach Wielkich. 

Organizatorem eliminacji 

gminnych był Urząd Gminy 

w Brennej.

Jury Konkursowe złożone 

z przedstawicieli organizatora 

oraz nauczycieli plastyki doko-

nało oceny spośród 36 nade-

słanych prac i wytypowało pra-

ce konkursowe, które wezmą 

udział w eliminacjach powia-

towych. Zwycięzcy w poszcze-

gólnych grupach otrzymali na-

grody ufundowane przez Wójta 

Gminy Brenna. 

 Wyniki eliminacji gmin-

nych przedstawiają się nastę-

pująco:

I grupa młodsza (6 – 8 lat)– 

szkoła podstawowa,

I miejsce - Natalia Chrapek 

– Szkoła Podstawowa  Nr 1 

w Brennej Le-

śnicy 

II miejsce 

– Karolina 

Pijanowska – 

Zespół Szkół 

Publ icznych 

w Górkach 

Wielkich 

III miejsce 

– Andżelika 

Pilch – Szkoła 

Podstawowa  

Nr 1 w Bren-

nej Leśnicy

Wyróżnienia:

- Anna Moskała – Zespół 

Szkół Publicznych w Górkach 

Wielkich

- Emanuel Szołdra – Zespół 

Szkół Publicznych w Górkach 

Wielkich

- Marta Żagan – Zespół 

Szkół Publicznych w Górkach 

Wielkich

- Ola Tomala – Zespół Szkół 

Publicznych w Górkach Wiel-

kich

- Klaudia Zaczyńska – 

Zespół Szkół Publicznych 

w Górkach Wielkich

- Sandra Pasterny – Zespół 

Szkół Publicznych w Górkach 

Wielkich

- Paulina Greń – Zespół 

Szkół Publicznych w Górkach 

Wielkich

- Kacper Greń – Zespół 

Szkół Publicznych w Górkach 

Wielkich

II grupa średnia  ( 9 – 12 lat)  

- szkoła podstawowa,

I miejsce – Sandra Gawlas 

– Zespół Szkół Publicznych 

w Górkach Wielkich

II miejsce – Daria Madzia  

-  Szkoła Podstawowa  Nr 1 

w Brennej Leśnicy

III miejsce – Natalia Klaj-

mon  – Zespół Szkół Publicz-

nych w Górkach Wielkich

Wyróżnienia: 

- Natalia Szarek -  Szkoła 

Podstawowa  Nr 1 w Brennej 

Leśnicy

- Magdalena Stadnicka – 

Zespół Szkół Publicznych 

w Górkach Wielkich

III grupa starsza ( 13 – 16 

lat) – gimnazjum

 

I miejsce – Natalia Gielata 

- – Zespół Szkół Publicznych 

w Górkach Wielkich

II miejsce – Anna Greń –  

Gimnazjum Brenna 

III miejsce -  Dominika 

Skowron – Gimnazjum Brenna 

Składamy serdeczne gratu-

lacje i podziękowania wszystkim 

uczniom, którzy wzięli udział 

w konkursie plastycznym . Dzię-

kujemy również dyrektorom 

placówek oświatowych nauczy-

cielom, członkom Jury za oka-

zaną  pomoc i zaangażowanie.

Uczniom, których parce 

konkursowe zostały wytypowa-

ne na dalsze  eliminacje życzy-

my powodzenia. 
Jan Czernicki

Konkurs plastyczny „ Klęska powódź czy huragan – straż pożar-
na ci pomaga”- eliminacje gminne

Kultura i Oświata
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Gminny Ośrodek Pomocy Spo-

łecznej w Brennej po raz drugi 

w roku bieżącym przystąpi do 

realizacji projektu współfinanso-

wanego przez Unię Europejską

w ramach Europejskiego Fun-

duszu Społecznego pn. „Możesz 

więcej” – Priorytet VII, Działanie 

7.1, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój 

i upowszechnianie aktywnej in-

tegracji przez ośrodki pomocy 

społecznej.

Do uczestnictwa w projekcie 

zostanie zaproszonych 25 osób 

mających status osoby bezro-

botnej lub nieaktywnej zawodo-

wo, korzystających ze świadczeń 

pomocy społecznej, mieszkają-

cych na terenie Gminy Brenna. 

Celem projektu jest aktywiza-

cja zawodowa tych osób, pod-

wyższenie ich pozycji społeczno 

-zawodowej oraz zmniejszenie 

zjawiska wykluczenia społecz-

nego. Zaplanowane w projek-

cie działania umożliwią w/w 

nabycie nowych kwalifikacji, 

nabycie umiejętności porusza-

nia się po rynku pracy, nabycie 

umiejętności sporządzania do-

kumentów aplikacyjnych. Jed-

nak najważniejszym celem jest 

ukończenie kursu prawa jazdy 

kategorii B ( 15 osób ) oraz ka-

tegorii C ( 10 osób ). 

Dla uczestników projek-

tu przygotowano następujące 

szkolenia :

1. Asertywność na co 

dzień

2. Trening negocjacji za-

wodowych

3. Poruszanie się po rynku 

pracy

4. Trening autoprezentacji

5. Zajęcia z doradcą zawo-

dowym

6. Pierwsza pomoc w sta-

nach zagrożenia życia

7. Kurs prawa jazdy kate-

gorii B i C

8. Zajęcia praktyczne ( jaz-

dy )

Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w celu zrealizowa-

nia  założonych działań złożył 

w Urzędzie Marszałkowskim 

Województwa Śląskiego w Kato-

wicach wniosek o dofinansowa-

nie projektu. Wniosek przeszedł 

już pozytywnie ocenę formalną, 

oczekujemy na wynik oceny 

merytorycznej. Realizacja pro-

jektu nastąpi po zatwierdzeniu 

wniosku i  podpisaniu aneksu 

do umowy finansowej.

 

Szczegółowe informacje 

związane z rekrutacją do pro-

jektu można uzyskać u pra-

cowników socjalnych pod nu-

merem telefonu 033 8536459 

wew. 113 lub osobiście w sie-

dzibie Gminnego Ośrodka Po-

mocy Społecznej w Brennej 

ul. Wyzwolenia 77 pokój 12. 

Koordynator projektu
Ilona Wojtyła

Zmiany w świadczeniach rodzinnych!!!
Ustawą z dnia 17 paździer-

nika 2008r. O zmianie ustawy 

o świadczeniach rodzinnych 

(Dz.U. Z 18 grudnia 2008r., Nr 

223, poz. 1456), okres zasiłko-

wy ustalony został na okres od 

1 listopada do 31 października 

następnego roku kalendarzo-

wego. 

W związku z tym, bieżący 

okres zasiłkowy, który rozpo-

czął się 1 września 2008r., został 

przedłużony do 31 października 

2009r.

Oznacza to, że:

• decyzje o prawie do świad-

czeń rodzinnych wydane przed 

1 stycznia 2009r., z terminem 

do 31 sierpnia 2009r., zostaną 

przedłużone do 31 października 

2009r.

• Prawo do dodatków zwią-

zanych z nauką dziecka usta-

lane jest odpowiednio do obo-

wiązujących dotychczas zasad 

poświadczenia nauki dziecka, 

uwzględniając zarówno bieżą-

cy rok szkolny 2008/2009, jak 

i dwa miesiące (wrzesień, paź-

dziernik 2009) przyszłego roku 

szkolnego. 

• Osoby, których dzieci cho-

dzą do szkoły ponadgimnazjal-

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

Zainwestuj w siebie !!!  Możesz więcej!!!

GOPS/Profilaktyka
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nej, lub których dzieci ukoń-

czyły 18 lat i kontynuują naukę 

w szkole ponadgimnazjalnej, 

są zobowiązane dostarczyć za-

świadczenie o kontynuacji na-

uki szkolnej w roku szkolnym 

2009/2010 do dnia 10 września 

2009r. W przeciwnym wypad-

ku wypłata świadczeń dla tych 

osób zostanie wstrzymana.

• W związku z usunięciem, 

z dniem 1 stycznia 2009 r., ogra-

niczenia terminu złożenia wnio-

sku o dodatek z tytułu rozpo-

częcia roku szkolnego, wniosek 

o ten dodatek może być złożony 

w każdym czasie przypadają-

cym do końca okresu zasiłko-

wego. Dodatek przysługuje raz 

w roku szkolnym. 

Oznacza to, że w bieżącym 

okresie zasiłkowym, wyjątko-

wo obejmującym rozpoczęcie 

dwóch lat szkolnych (1 wrze-

śnia 2008 r. rozpoczął się rok 

szkolny 2008/2009, a 1 września 

2009 r. rozpocznie się kolejny 

rok szkolny 2009/2010), doda-

tek z tytułu rozpoczęcia roku 

szkolnego będzie mógł być wy-

płacony dwa razy – pierwszy 

raz za rok szkolny 2008/2009 

(większość świadczeniobiorców 

otrzymała już to świadczenie 

wraz z zasiłkiem rodzinnym 

przyznanym za wrzesień 2008 r. 

lub w późniejszych miesiącach) 

oraz drugi raz - w okresie wrze-

sień – październik 2009 r. za rok 

szkolny 2009/2010.

W kolejnych okresach za-

siłkowych, które trwać będą od 

1 listopada do 31 października 

następnego roku kalendarzowe-

go, dodatek z tytułu rozpoczęcia 

roku szkolnego przysługiwał 

będzie tylko raz i wypłacany 

będzie nie na początku, ale pod 

koniec okresu zasiłkowego.

W związku z powyższym 

wniosek o wypłatę dodatku do 

zasiłku rodzinnego z tytułu roz-

poczęcia roku szkolnego bądź 

rocznego przygotowania przed-

szkolnego rozpoczynającego 

się w roku szkolnym 2009/2010 

należy złożyć do końca PAŹ-

DZIERNIKA 2009r. Jeżeli osoba 

złoży wniosek o ten dodatek po 

w/w terminie wniosek ten pozo-

staje bez rozpatrzenia!

• Wnioski na nowy okres 

zasiłkowy będą przyjmowane 

od września 2009

• W przypadku gdy osoba 

ubiegająca się o świadczenia ro-

dzinne na nowy okres zasiłko-

wy złoży wniosek wraz z doku-

mentami do dnia 30 września, 

ustalenie prawa do świadczeń 

rodzinnych oraz wypłata świad-

czeń przysługujących za mie-

siąc listopad następuje do dnia 

30 listopada

• W przypadku gdy oso-

ba ubiegająca się o świadcze-

nia rodzinne na nowy okres 

zasiłkowy złoży wniosek wraz 

z dokumentami w okresie od 

dnia 1 października do dnia 30 

listopada , ustalenie prawa do 

do świadczeń rodzinnych oraz 

wypłata świadczeń przysługują-

cych za miesiąc listopad nastę-

puje do dnia 31 grudnia.
GOPS

UWAGA!!!
Zmiany w zasadach przyznawania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się 

dziecka (becikowe) oraz dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka.

Od 1 listopada 2009 r., przy 

ubieganiu się o jednorazową 

zapomogę z tytułu urodzenia 

się dziecka, jak również o do-

datek do zasiłku rodzinnego 

z tytułu urodzenia dziecka, 

wymagane będzie przedłoże-

nie zaświadczenia lekarskie-

go potwierdzającego, że mat-

ka dziecka pozostawała pod 

opieką lekarską przez okres 

co najmniej od 10 tygodnia 

ciąży do porodu. Minister 

właściwy do spraw zdrowia, 

w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw zabez-

pieczenia społecznego, okre-

śli w drodze rozporządzenia, 

formę opieki medycznej oraz 

wzór wymaganego zaświad-

czenia. Powyższy warunek 

nie dotyczy opiekunów praw-

nych dziecka i osób, które 

wystąpiły do sądu o przy-

sposobienie dziecka. Wymóg 

ten nie dotyczy także osób, 

które złożą wnioski o usta-

lenie prawa do jednorazowej 

zapomogi z tytułu urodzenia 

się dziecka lub dodatku do 

zasiłku rodzinnego z tytu-

łu urodzenia dziecka przed 

1 listopada 2009 r. 

Opisane zmiany wynika-

ją z art. 7 i 18 ustawy z dnia 

6 grudnia 2008 r. o zmianie 

ustawy - Kodeks pracy oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. 

U. z dnia 31 grudnia 2008 r., 

Nr 237, poz. 1654).
GOPS

GOPS/Profilaktyka
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„ PROWADZĘ JESTEM TRZEŹWY – JEST NAS CORAZ WIĘCEJ ”

NIECH NAM ZAWSZE PRZYŚWIECA TO PRZESŁANIE

Kierowco !!!
– Pamiętaj, że nie 
ma bezpiecznej 
dawki   alkoholu 
dla  kierującego 

pojazdem.

Gospodarze rodzinnych i towarzyskich spotkań 
– Zadbajcie o trzeźwość i bezpieczne powroty 

do domów waszych gości.

Współpasażerowie 
podróży – wymagajcie 
trzeźwości od waszych 
ojców, mężów, braci, 
kolegów siadających 
za kierownicę, gdyż 

wszyscy jesteśmy
współodpowiedzialni 

za bezpieczne 
podróżowanie 

i  bezpieczeństwo 
na drogach. 

Krystian Fest

Człowiek jest wielki nie przez to co ma, nie przez to kim jest,
lecz przez to czym może dzielić się z innymi.

Jan Paweł II 

GOPS/Profilaktyka
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iż wydawanie żywności  

w ramach unijnego programu 

pomocy PEAD na rok 2009 

będzie w każdą środę miesią-

ca począwszy od 25.03.2009r., 

w godzinach 900 – 1200., tym sa-

mym we wtorki Punkt Wyda-

wania Żywności jest nieczynny.                                                                                 

Żywność wydawana będzie 

na podstawie kart żywnościo-

wych otrzymanych z Gmin-

nego Ośrodka Pomocy Spo-

łecznej w Brennej, na wniosek 

osoby ubiegającej się o pomoc 

w postaci żywności. Po karty 

mogą zgłaszać się osoby, któ-

rych dochód miesięczny nie 

przekracza: 715,50 zł. dla oso-

by samotnie gospodarującej,                                                                

526,50 zł. dla osoby w rodzinie.    

Limit produktów żywnościo-

wych wynosi w tym roku od 2,5 

kg do 5 kg miesięcznie dla jednej 

osoby. Zgodnie z Ustawą o po-

mocy społecznej z dnia 13 mar-

ca 2004 roku, pomoc udzielana 

przez Zarząd Gminny PKPS 

w Brennej przy wsparciu GOPS 

w Brennej, przeznaczona jest 

dla osób na stałe zamieszkują-

cych na terenie Gminy Brenna.                                                                                           
Polski Komitet Pomocy 

Społecznej w Brennej

PODZIĘKOWANIA
Polski Komitet Pomocy 

Społecznej działający w Bren-

nej przy ul. Wyzwolenia 77 

rozpoczyna kolejny rok swojej 

działalności. W ubiegłym roku 

z naszej pomocy skorzystało 

ponad 1500 osób z terenu na-

szej gminy. Przede wszystkim 

skupiliśmy się na wydawaniu 

żywności otrzymanej w ramach 

unijnego programu PEAD. Roz-

prowadziliśmy 17 ton żywności.                                                                                           

 Nie zapomnieliśmy o naszych 

seniorach i osobach niepełno-

sprawnych dla których, jak co 

roku, przygotowaliśmy świą-

teczne paczki, którymi obdaro-

waliśmy wymienionych wyżej 

gości na spotkaniu Wigilijnym. 

Artykułami spożywczymi ze-

branymi w grudniu w niektó-

rych sklepach z terenu Górek 

i Brennej w ramach akcji „Po-

dziel się zakupami” obdarowa-

ne zostały rodziny wielodzietne 

i osoby samotne. Zapraszamy 

do naszego punktu odzieży uży-

wanej, w którym w godzinach 

przedpołudniowych dyżuru-

ją Panie z naszej organizacji.                           

Wszystkie nasze poczynania 

są możliwe dzięki pomocy 

i wsparciu finansowemu na-

szych sponsorów i ludziom nie-

obojętnym na los mieszkańców 

naszej Gminy. Zarząd Gminny 

Polskiego Komitetu Pomocy 

Społecznej pragnie tą drogą zło-

żyć serdeczne podziękowania 

wszystkim, którzy od lat nam 

pomagają i na których zawsze 

możemy liczyć  szczególnie po-

dziękowania składamy:

Pani Wójt Iwonie Szarek za 

przychylność i wszelką pomoc 

udzieloną Polskiemu Komiteto-

wi Pomocy Społecznej w naszej 

Gminie. 

- Panu Tadeuszowi Mojeścik 

„Faber” w Górkach,

- Firmie „Unitrans” Ustroń,

- Zarządowi i pracowni-

kom Banku Spółdzielczego 

w Skoczowie jak i Oddziałowi 

w Brennej,

- Pani Prezes G.S. w Bren-

nej Zofii Graj,

- Właścicielom, Kierowni-

kom i pracownikom sklepów 

pomagającym nam w akcji „Po-

dziel się zakupami”,.

- Pani Janowi Matula 

„Agroturystyka” w Górkach 

Wielkich,

- Państwu Baszczyński Cu-

kiernia „Bajka” w Górkach 

Wielkich,

- Panu Janowi Pasterny  „Pie-

karnia” w Górkach Wielkich,

- Dziękujemy młodzieży ze 

szkół Gimnazjalnych i ich opie-

kunom za społeczne zaanga-

żowanie P.P. Jolancie Pieczko 

i Aleksandrze Madzia z Gimna-

zjum w Brennej,

- Panu Marcinowi Janasik  
Gimnazjum w Górkach.   

   W realizacji większości 

naszych zadań pomaga nam 

Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Brennej. Wszyst-

kim naszym współpracowni-

kom, osobom i instytucjom 

sprzyjającym naszej działalności 

życzymy wielu sukcesów w ży-

ciu prywatnym i zawodowym. 

W imieniu Zarządu:
Skarbnik Krystyna Żyłka, Prezes 

Małgorzata Gawor-Gaszczyk

POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ w BRENNEJ  INFORMUJE

KOŁDRY , PODUSZKI,  KOCE
Czyszczenie pierza , gręplowanie wełny

Wyroby gotowe, szycie na zamówienie , przeróbki, 
odnawianie i przeszywanie pierzyn  na kołdry.

www.galinska.com.pl
Świętoszówka , ul. Ogrodowa 59
Tel. 033 8152987, 601326664

Zapraszamy!!!

GOPS/Profilaktyka
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Od wielu lat marzyła się 

nam podróż do gorącej Grecji, 

lecz dopiero niedawno udało 

nam się to marzenie zrealizo-

wać. Spośród wielu atrakcyj-

nych miejscowości wybraliśmy 

tę, która przykuła naszą uwagę. 

Paralia, okazała się rajem 

na ziemi. Piękne piaszczyste 

plaże, lazurowe morze, miasto 

tętniące życiem. Miejsce stwo-

rzone wprost dla mnie, bo prze-

cież ja uwielbiam, gdy wokół 

mnie się dużo dzieje. Tam życie 

zaczynało się dopiero po godzi-

nie 21, gdy większość żądnych 

rozrywki turystów wychodziła 

na miasto ze swoich pokoi ho-

telowych. 

Nasz hotel nazywał się "Acti 

Musson". Znajdował się w sa-

mym sercu Parali. Na dworze 

mieliśmy basen, wokół którego 

były poustawiane leżaki. Byłam 

w raju. Drinki z palemkami (ja 

oczywiście nie piję...), słońce 

i przystojni kelnerzy. Wszyscy 

wokół mnie byli uśmiechnięci, 

również ja miałam znakomity 

humor. Zastanawiałam się, czy 

to ja mam takiego farta, czy 

rzeczywiście wszyscy Grecy są 

tak przyjaźnie nastawieni do in-

nych? 

Czy wspomniałam już, że 

w Grecji są najlepsze na świe-

cie lody? Jadłam je codziennie, 

co zresztą odczułam wchodząc 

na wagę. Całe dnie spędzałam 

na plaży opalając się, natomiast 

wieczory i noce na mieście. Było 

cudownie. Godzinami mogłam 

oglądać różne greckie drobia-

zgi, kupować biżuterię oraz pre-

zenty dla najbliższych. 

Po kilku dniach totalnego le-

nistwa, dopadła nas chęć zoba-

czenia czegoś nowego. Jeszcze 

tego samego dnia wykupiliśmy 

trzy wycieczki fakultatywne.

Pierwsza z nich odbyła się 

zaraz następnego dnia. Całą 

grupą pojechaliśmy zwiedzać 

zabytkowe klasztory, które wy-

budowane są na skałach - "Me-

teory". Od samego początku 

nasza wyprawa przebiegała nie-

zgodnie z planem i była pełna 

niespodzianek. Najpierw auto-

kar, którym mieliśmy jechać 

spóźnił się o ponad godzinę, 

a następnie okazało się że nie 

posiada on klimatyzacji. I to 

był chyba największy problem. 

W 40 - stopniowym upale, nie 

jest łatwo wysiedzieć kilka go-

dzin w autokarze, uwierzcie... 

Ale gdy tylko dotarliśmy na 

miejsce, całe zmęczenie prze-

szło, bo ujrzeliśmy widok, który 

naprawdę robi wielkie wrażenie. 

Dawniej, jedynym wejściem do 

klasztoru była sieć utworzona 

z lin, dzisiaj do tego miejsca 

prowadzą wykute w skale scho-

„Moje wielkie greckie wakacje”

Ze świata
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dy. Oj, trzeba się nawspinać, by 

w końcu dotrzeć do celu. Kolej-

ną przeszkodą, która nas spo-

tkała był fakt, że do Klasztorów 

nie można wejść w zbyt skąpym 

ubraniu. Czyli wszystkie krótkie 

spodenki, czy bluzki z dużym 

dekoltem oraz z odkrytymi ra-

mionami nie wchodziły w grę, 

więc należało wypożyczyć sobie 

specjalny strój, za który oczy-

wiście trzeba było zapłacić. Po 

wyczerpującym zwiedzaniu uda-

liśmy się na pyszną obiadoko-

lacje. Był posiłek wyśmienity - 

typowo grecki. Zjedliśmy pysz-

ną sałatkę Horiatiki. Wyczerpa-

ni nadmiarem wrażeń oraz wy-

soką temperaturą wróciliśmy 

do hotelu, gdzie zaraz poszliśmy 

spać.

Drugą naszą wycieczką fa-

kultatywną w Grecji był rejs 

na wyspę Skiathos. Zaczęła się 

ona wczesnym rankiem, co nie 

za bardzo się nam podobało. 

Zapakowano nas do autokaru 

i zawieziono do jakiegoś portu, 

gdzie stał statek, którym płynę-

liśmy na Skiathos. Przez cały 

rejs bardzo miły Grek uczył 

dzieci tańczyć słynną Zorbę, co 

wyglądało przezabawnie, gdyż 

nie za bardzo im to wychodziło. 

Większość pasażerów korzysta-

ła z pięknej pogody i się opala-

ła. Po upływie około 3 godzin 

dopłynęliśmy do Koukouna-

ries - pięknej plaży o złocistym 

piasku, gdzie mieliśmy jakieś 

2 godziny na poleniuchowanie. 

Po mile spędzonym czasie, wy-

ruszyliśmy do miasta Skiathos. 

Pierwszą atrakcją pobytu na 

wyspie był punkt widokowy. 

Tam ukazały się naszym oczom 

piękne widoki, barwne sklepiki 

oraz śnieżnobiała grecka archi-

tektura. Po dwóch godzinach 

spędzonych na wyspie, udali-

śmy się w drogę powrotną. 

Będąc w Grecji oczywiście 

nie sposób przeoczyć tradycyj-

nego "Wieczoru Greckiego", 

zatem w przed ostatnim dniu 

naszego pobytu w raju - wybra-

liśmy się właśnie na niego. Było 

bajecznie. Wchodząc do restau-

racji, w której miała miejsce owa 

impreza, zostaliśmy przywitani 

jakimś dziwnie smakującym 

napojem. Balanga rozpoczęła 

się oczywiście od konsumpcji. 

Każdy dostał pełną miskę typo-

wego greckiego jedzenia, które 

jadł resztę wieczoru. W czasie 

wieczoru greckiego oczywiście 

były pokazy folklorystyczne-

go zespołu tanecznego, który 

w swoich narodowych strojach 

„wywijał” typowo greckie tańce. 

Około godziny 23, niektórzy 

imprezowicze zapragnęli nauki 

Zorby, w tym ja. Chwilę póź-

niej większość sali tańczyła już 

razem z nami. Wczesnym ran-

kiem byliśmy w hotelu - wykoń-

czeni ale bardzo zadowoleni.

Zanim się spostrzegliśmy, 

dwutygodniowe wczasy w Gre-

cji dobiegały końca. Po leni-

wym wypoczynku nadszedł czas 

na powrót do szarej rzeczywi-

stości. Powrót do szkoły, do 

obowiązków, ale razem z nim - 

w głowie pojawiły się myśli, do-

tyczące kolejnej podróżniczej 

przygody, na którą na pewno 

się wybiorę. 

Reklama w Wieściach znad Brennicy

1/8 strony – 50zł netto
¼ strony – 100 zł netto
½ strony – 200 zł netto
1 strona – 400zł netto

+ 200 zł za kolor bez względu na wymiar 
reklamy

10gr/szt. netto – wkładki, ulotki do gazety

Ze świata
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Film, który odniósł spek-

takularny sukces i został ob-

sypany statuetkami - otrzymał 

4 Złote  Globy i 8 Oskarów: za 

najlepszy film, dla najlepszego 

reżysera, za najlepszy scenariusz 

adaptowany, muzykę, zdjęcia, 

montaż, piosenkę 

i dźwięk. Można 

powiedzieć, że 

zdyskwalifikował 

konkurencję. 

 Przedsta-

wiona historia 

wydaje się być 

bardzo specy-

ficzną, a jednak 

bliską wielu wi-

dzom. Akcja to-

czy się w Bomba-

ju, gdzie młody, 

18-letni chłopiec 

o imieniu Ja-

mal, wychowany 

w slumsach, bie-

rze udział w grze 

„Milionerzy” i co 

dziwne, dochodzi 

do momentu gry 

o główną nagro-

dę. Jego wiedza 

okazuje się na 

tyle nieprawdopo-

dobną, zważywszy 

na brak wykształ-

cenia i młody 

wiek, że policja 

aresztuje go na 

dzień przed wiel-

kim finałem i przesłuchuje pod 

pretekstem oszustwa. Wtedy to 

podczas brutalnego przesłucha-

nia, główny bohater ujawnia 

prawdziwą historię, gdzie mi-

łość i przemoc przeplatają się, 

tworząc pajęczynę jego życia. 

W trakcie tego opowiadania, 

okazuje się, że to życie dostar-

czyło mu takich doświadczeń, 

że mógł odpowiedzieć na pyta-

nia, jakie pojawiły się w teletur-

nieju. 

 Film w stylu produkcji 

Bollywood, tak chwalony w wie-

lu krajach, w samych Indiach 

wzbudził olbrzymie kontrower-

sje, a nawet wywołał zamiesz-

ki. Najbardziej zbulwersowani 

byli biedni mieszkańcy, których 

poruszył już sam tytuł filmu, 

w którym pojawiło się słowo 

„dog”, porównujące ludzi slum-

sów do psów. Sam obraz biedy 

również został mocno przery-

sowany, jak twierdzą niektórzy 

gwiazdorzy Bollywood, jak np. 

Amitabh Bachchan.

Duży sukces niestety zwy-

kle łączy się z podziałem opinii, 

a racje leżą najczęściej po obu 

stronach. Jedno jest pewne, że 

„Slumdog” trafił w gu-

sta i potrzeby wielu 

widzów. W czasach, 

gdy kryzys zaburza 

potrzebę bezpieczeń-

stwa i sprawia, że 

granica między sta-

bilizacją, a życiem 

na kredyt zaciera się 

- „Milioner z ulicy” 

pokazuje nam, że za-

wsze można spojrzeć 

na tę sytuację z in-

nej strony. Ponadto 

wprawny widz, ob-

serwator zauważy 

zapewne, że reżyser 

postarał się pokazać, 

jakie wartości w ży-

ciu są naprawdę waż-

ne. Jamala cechuje 

bezgraniczna uczci-

wość i szczerość, jego 

uczucia są czytelne 

i prawdziwe, a jego 

marzenia to nie wiel-

kie pieniądze, lecz 

wielka, spełniona mi-

łość do swej wybran-

ki Latiki.

Film Danny’ego

Boyla kończy się 

happy endem, ale sama droga 

do niego, przypomina nam, że 

świat to wyzwanie, życie to wal-

ka, a to - jakimi ludźmi jeste-

śmy, zależy wyłącznie od nas. 

Wszystkich którzy lubią dobre 

kino, szczerze zachęcam do 

obejrzenia tego filmu na dużym 

ekranie.  
Szczepan Spis

„Slumdog - Milioner z  ulicy”
Zdobywca 8 oskarów

Ze świata
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Storczyki
Od momentu kupna pierwszego storczyka, 

zacząłem kolekcjonować informacje na temat 

tych pięknych, aczkolwiek bardzo wymagających 

kwiatów. Niezrażony faktem, że kilka okazów 

odeszło bezpowrotnie, dowiadywałem się o nich 

coraz więcej i więcej. Dziś mogę już powiedzieć, 

że udało się - mój storczyk nie tylko przetrwał 

i rozwija się już od dłuższego czasu, ale nawet 

ponownie zakwitł, co chyba przemawia za tym, 

że sprostałem jego wymaganiom. 

 Zacznijmy od tego, że storczyk to odmia-

na orchidei, która to nazwa stosowana jest często 

zamiennie dla tych kwiatów. Kupując naszego 

storczyka dostajmy go w plastikowej doniczce 

wypełnionej mieszanką kory, w której czuje się 

świetnie. Ważne jest, aby doniczka była przej-

rzysta i  nie ograniczała dostępu promieni sło-

necznych do charakterystycznych bulwiastych 

korzeni. Storczyki lubią słońce, ale nie gdy ono 

mocno operuje - raczej światło rozproszone. Jak 

się też przekonałem - lubią wilgoć w powietrzu, 

dlatego mój w łazience czuje się najlepiej. Tem-

peratura to też ważny element, dobrze jakby nie 

spadałaby poniżej 21 stopni celicjusza. Najwięcej 

trudności sprawiło mi podlewanie. Musimy dbać 

o to, żeby je nie przesuszyć, jest to widoczne na 

liściach, gdy zaczynają się marszczyć. Ale nie lu-

bią też bezpośredniego kontaktu z wodą, dlatego 

też wsadzamy je do niej np. na noc. Jeśli mają już 

dość naszej wody, często widać, jak woda niczym 

para osadza się wówczas od wewnętrznej stro-

ny doniczki. Jeśli nie osuszymy w porę rośliny, 

zżółknie i straci liście, a to oznacza już jej koniec. 

Wreszcie moment kwitnienia, roślina wówczas 

potrzebuje więcej wody i bardzo dobrze, jeśli 

wspomożemy ją specjalną odżywką dla storczy-

ków. Kwiaty są piękne i delikatne, a w momencie 

przekwitnięcia, nie możemy zapomnieć o przy-

cięciu pędu, tak aby pozostały przynajmniej jego 

trzy oczka, co sprawi, że roślina może zakwitnąć 

ponownie. 

 Najpiękniejszą orchideę jaką widziałem, 

znalazłem w Izraelu: mówi się, że ilość pędów 

świadczy o latach rośliny, a tamta miała ich mnó-

stwo i była po prostu piękna. Wprawdzie zdaję 

sobie w pełni sprawę z tego, że tamtejszy klimat 

sprzyja tym roślinom, to jednak wydaje mi się, że 

i w naszych domach mogą się one zdrowo roz-

wijać, nadając im subtelności i swoistego uroku. 

Naprawdę warto spróbować, życzę wszystkim 

powodzenia w storczykowych hodowlach. 
etienne

STRUDEL Z JABŁKAMI
Ciasto
0,25 kg mąki

1-2 żółtka

5-6 łyżek śmietany

sól,

lub
0,25 kg mąki

1 jajko

1 łyżka masła

0,03 dkg drożdży 

1 łyżka cukru

sól

Zarobić ciasto jak na makaron (ciągliwe i ela-

styczne), rozwałkować na bardzo cienkie 2 plac-

ki. Posmarować roztrzepanym jajkiem, nałożyć 

nadzienie: jabłka starte na grubej tarce, połączyć 

z posiekanymi orzechami, rodzynkami,. Zwinąć 

rulon, posmarować po wierzchu jajkiem i upiec. 

Po upieczeniu posypać cukrem pudrem.

ŻARNÓWKA
 1 l mleka

0,1 kg mąki pszennej – żarnówki

0,04 kg masła

cukier do smaku

cynamon

trochę soli

Zagotować mleko, ciągle mieszając sypać 

mąkę, aż potrawa będzie gęsta. Trochę pogo-

tować, ciągle mieszając. Następnie wyłożyć na 

talerze, polać masłem, posypać cukrem pudrem 

i cynamonem.

PLACKI Z JABŁKAMI
0,3 kg mąki pszennej

1/8 l mleka

1/8 l wody

1 łyżka oleju

sól, cukier

0,5 kg jabłek

0,1 kg cukru pudru

Z mąki, mleka, wody, oleju, soli i szczypty 

cukru sporządzić ciasto. Dodać obrane starte na 

grubej tarce jabłka i smażyć małe okrągłe pla-

cuszki z obu stron. Następnie posypać cukrem 

pudrem lub posmarować dżemem.

SMACZNEGO ŻYCZY
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH Z BRENNEJ

Nadzienie
1 kg jabłek

0,25 dkg orzechów

0,10 dkg rodzynek

0,10 cukru pudru

cynamon

„Zielono mi”/ „Od kuchni”
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Zjawisko mobbingu w Polsce

rozprzestrzenia się wraz z wie-

dzą na jego temat. Dlaczego 

tak się dzieje? Otóż dopóki lu-

dzie nie znali pojęcia mobbin-

gu, definiowali to - co im się 

przydarzyło w różny sposób, 

nierzadko oskarżając samych 

siebie o problemy, jakie ich 

spotykały. Samo słowo wywo-

dzi się z angielskiego „mob”, 

czyli szykanować, napadać. Sło-

wo to wprowadził po raz pierw-

szy szwajcarski lekarz, który 

obserwował jak grupy dzieci 

znęcają się psychicznie nad jed-

nym dzieckiem z ich otoczenia. 

Obecnie stosujemy je do okre-

ślenia psychicznego dręcze-

nia, upokarzania drugiej osoby 

w miejscu jej pracy. Głównym 

celem prześladowcy jest znisz-

czenie drugiej osoby, jej reputa-

cji, poprzez zastraszanie, lekce-

ważenie, kłamstwo na jej temat, 

emocjonalny chłód, manipulację 

- a co za tym idzie wywoływanie 

konfliktów z resztą pracowni-

ków, w wyniku których to oso-

ba poszkodowana ponosi same 

straty. Terror jakim się staje 

regularny mobbing zmierza do 

zachwiania pozycji osoby, która 

jest mu poddawana, by wreszcie 

wywołać u niej lub u pracodaw-

cy potrzebę zwolnienia z pracy. 

Taka sytuacja może się cią-

gnąć nawet latami, a konse-

kwencje dla ludzi zakleszczo-

nych w tej spirali strachu, mogą 

być przerażające. W momencie 

gdy zagrożone zostaje stano-

wisko, jak i status społeczny, 

a wizja dalszej kariery rozsy-

puje się jak zamek z kart, na-

stępuje załamanie, które może 

prowadzić do depresji, a na-

wet skłonności samobójczych. 

Ponadto problemy w pracy rzutu-

ją na funkcjonowanie jednostki 

w środowisku rodzinnym i resz-

ty społeczeństwa. Komunikacja 

interpersonalna zostaje zabu-

rzona, kontakty z innymi ludź-

mi wydają się coraz trudniejsze, 

co może prowadzić do ich ogra-

niczenia. Stres i lęk są wstanie 

urosnąć do takich rozmiarów, 

że osoba taka może mieć ob-

jawy PTSD, czyli post-trauma-

tycznych stanów lękowych. 

A co za tym idzie, przekładać 

się to może na zaburzenia so-

matyczne, czyli np. nasilające 

się bóle głowy, biegunki, dole-

gliwości sercowe, zawroty gło-

wy, napięcia mięśniowe i wie-

le innych. Najczęściej osoba 

doznająca mobbingu, po kilku 

próbach ostrej reakcji na zaist-

niałą sytuację, rezygnuje i przy-

pisuje sobie większość niepo-

wodzeń. Gdy terror ciągnie się 

w nieskończoność, wpływa też 

negatywnie na jej zachowania, 

sprawiając że staje się ona nie-

ufna i doszukuje się podstępu

 i zdrady w wielu zachowaniach 

swych współpracowników. Za-

myka się przez to wewnątrz 

siebie, często nie pozwalając so-

bie pomóc, traktując wszystkich 

jako potencjalnych wrogów. 

 Na szczęście mamy usta-

wę dotyczącą mobbingu, która 

daje pewne prawa poszkodowa-

nym. Nie możemy jednak zapo-

minać, że tylko od nas zależy, 

czy będziemy pracować w stre-

sie, czy pozwolimy się obrażać 

i poniżać? Czy wejdziemy w tę 

grę, gdzie będziemy wykorzy-

stywani i sukcesywnie niszcze-

ni, a nasze życie powoli zacznie 

zamieniać się w piekło? Nie cze-

kajmy więc na cud, ale walczmy 

o swoje prawa.
Szczepan Spis

Art. 943 § 2. KODEKSU PRACY
§ 1. Pracodawca jest obowią-

zany przeciwdziałać mobbingo-

wi.

§ 2. Mobbing oznacza dzia-

łania lub zachowania dotyczą-

ce pracownika lub skierowane 

przeciwko pracownikowi, po-

legające na uporczywym i dłu-

gotrwałym nękaniu lub zastra-

szaniu pracownika, wywołujące 

u niego zaniżoną ocenę przy-

datności zawodowej, powodują-

ce lub mające na celu poniżenie 

lub ośmieszenie pracownika, 

izolowanie go lub wyelimino-

wanie z zespołu współpracow-

ników.

§ 3. Pracownik, u które-

go mobbing wywołał rozstrój 

zdrowia, może dochodzić od 

pracodawcy odpowiedniej sumy 

tytułem zadośćuczynienia pie-

niężnego za doznaną krzywdę.

§ 4. Pracownik, który wsku-

tek mobbingu rozwiązał umowę 

o pracę, ma prawo dochodzić 

od pracodawcy odszkodowa-

nia w wysokości nie niższej niż 

minimalne wynagrodzenie za 

prace, ustalane na podstawie 

odrębnych przepisów.

§ 5. Oświadczenie pracowni-

ka o rozwiązaniu umowy o pra-

cę powinno nastąpić na piśmie 

z podaniem przyczyny, o której 

mowa w § 2, uzasadniającej roz-

wiązanie umowy.

Mobbing w pracy i jego konsekwencje

Psychowieści
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wowej. Nasi najlepsi zawodnicy 

to: z gimnazjum Dawid Heller 

(9 miejsce w grupie A, 14 w kla-

syfikacji ogólnej), Marek Wali-

czek (3 miejsce w grupie B, 30 

miejsce w klasyfikacji ogólnej), 

ze szkoły podstawowej Patryk 

Marek (11 miejsce w grupie B, 

23 miejsce w klasyfikacji ogól-

Po rocznej przerwie, 10.01.09, 

w Zespole Szkół Publicznych 

w Górkach Wielkich ponownie 

gościliśmy szachistów, uczestni-

czących w rozgrywkach Podbe-

skidzkiej Szachowej Ligi Szkol-

nej. 

W zawodach wzięło udział 

stu czterech młodych miłośni-

ków tej „królewskiej gry”. Tra-

dycyjnie zawodnicy rywalizowa-

li w trzech grupach, w których 

rozegrano po sześć rund. 

Zespół Szkół w Górkach 

reprezentowało w sumie 18 

uczniów, w tym: 5 gimnazjali-

stów i 13 uczniów szkoły podsta-

PODBESKIDZKA SZACHOWA LIGA SZKOLNA 
ZNÓW ZAWITAŁA DO GÓREK

nej), Agnieszka Owczarzy (22 

miejsce w grupie C, 50 miej-

sce w klasyfikacji ogólnej). 

W klasyfikacji drużynowej szko-

ła podstawowa zajmuje 3 miej-

sce, a gimnazjum miejsce 4.

Zorganizowanie zawodów 

było możliwe dzięki gościnno-

ści pana dyrektora ZSP mgr 

inż. Karola Niedźwieckiego 

i wsparciau Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Brennej 

pod kierownictwem pani Rena-

ty Ciemały – Sojki. Serdecznie 

dziękuję w imieniu swoim oraz 

wszystkich szachistów.
Lucyna Krzywoń

Sport
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Szkolna Spartakia-
da Zimowa

Dnia 12 Marca 2009r. na 

wyciągu narciarskim ‘’Bory-

nia’’ odbyły się zawody szkolne 

przeznaczone dla dzieci z szkół 

Gminy Brenna. Zarówno szkoły 

podstawowe jak i gimnazjalne 

wystawiły swoich najlepszych 

narciarzy oraz snowboardzistów 

do walki o medale. Mimo trud-

nych warunków panujących na 

stoku oraz uciążliwej mgły za-

wody ukończyli niemal wszyscy 

startujący. Punktualnie o godzi-

nie 13:30, rozgrzani posiłkiem 

i ciepłą herbata wszyscy uczest-

nicy zostali uhonorowani meda-

lami i nagrodami. 
Ł.M.

 Dzięki sprzyjającym wa-

runkom atmosferycznym, 

udało nam się przeprowadzić 

w tym roku kolejną, trzecią 

już edycję zawodów w narciar-

stwie alpejskim z cyklu Puchar 

Beskidzkich Groni. Tym razem 

rywalizacja rozegrała się na 

trzech stokach naszej Gminy. 

Rozpoczęliśmy od ścigania się 

o Puchar UKS Brenna-Górki, 

na stoku Boryni w niedzielę 18 

stycznia. Dzięki pomocy wła-

ściciela wyciągu, pana Tomka 

Mroszczyka i doskonale przy-

gotowanej przez jego ludzi 

trasie, z dużym powodzeniem 

przeprowadziliśmy dwa prze-

jazdy slalomu giganta. Kolejne 

zmagania ze względu na nie-

sprzyjające warunki atmosfe-

ryczne przekładane były dwu-

krotnie, aż w końcu w sobotę 

28 lutego wystartowała zaciekła 

walka o Puchar Doliny Leśni-

cy. I tym razem ekipa sponso-

ra zawodów i właściciela stoku, 

pana Sławomira Standerskiego 

stanęła na wysokości zadania, 

aby po całonocnej pracy prze-

kazać nam dobrze przygo-

towaną trasę. W opinii wielu 

uczestników zawodów, najlep-

szą imprezą tegorocznego sezo-

nu zimowego, powiatu (a może 

i województwa?) była ostatnia 

eliminacja Pucharu Beskidz-

kich Groni.  Na stoku Starego 

Gronia w centrum Brenne-

j, w niedzielę 01 marca, ponad 

stuosobowa gromada zapa-

leńców ścigała się o Puchar 

Wójta Gminy Brenna. Tam też 

nastąpiło uroczyste zakończe-

nie Pucharu, w trakcie którego 

nagrody z rąk Pani Wójt Iwo-

ny Szarek otrzymali zwycięzcy 

całego cyklu w poszczególnych 

kategoriach wiekowych. Dzię-

ki hojności sponsorów i władz 

gminy, cenne nagrody rozlo-

sowaliśmy wśród wszystkich 

uczestników narciarskich zma-

III Edycja Pucharu Beskidzkich Groni zakończona

Sport



34

gań. W każdym ze startów bra-

ło udział ponad 100osób, co 

stawia organizowany przez 

nas cykl w gronie najpopu-

larniejszych imprez w kraju. 

Zachęceni sukcesem zawodów, 

wspólnie z współorganizatorem 

cyklu: Ośrodkiem Promocji 

Kultury i Sportu Gminy Brenna 

już planujemy przyszłoroczną 

IV Edycję Pucharu Beskidzkich 

Groni. Więcej informacji, wy-

niki oraz mnóstwo ciekawych 

zdjęć z zawodów znajdziecie na 

stronie www.uks.brenna.pl 

Składamy ogromne podzię-

kowania współorganizatorom, 

sponsorom i społecznie pracu-

jącym przy organizacji zawo-

dów członkom naszego klubu. 

Liczymy również na Wasze wsparcie w kolejnych imprezach.
 Zarząd UKS Brenna-Górki   

4.03.2009 w Pogwizdo-

wie odbył się finał powiatowy 

w mini koszykówce dziewcząt 

i chłopców szkół podstawowych.  

W kategorii dziewcząt I miejsce 

zdecydowanie zdobyły dziew-

częta ze szkoły podstawowej nr 

2 z Brennej Bukowej. W finale 

pokonały zespoły z Cieszyna 

i Ustronia, tym samym awansowa-

ły do zawodów rejonowych wo-

jewództwa śląskiego. Wyróżnia-

jącymi się zawodniczkami, które 

zdobyły najwięcej punktów były 

Martyna Greń, Sabina Kisiała, 

Izabela Sikora, Justyna Barabach, 

Beata Broda i Aneta Gołda. 

Zawody finałowe poprzedzo-

ne były przez turnieje grupowe 

w kategoriach szkół podstawo-

wych  gimnazjów, które odbyły 

się w Brennej. Zawody te były 

zorganizowane przez nauczy-

cieli przy współpracy OPKiS 

Gminy Brenna. Zwycięzcami 

zawodów grupowych zostały 

drużyny Gminy Brenna:

Gimnazja dziewczęta:

1. Gimnazjum Górki Wielkie 

– opiekun Ryszard Kołodziej

2. Gimnazjum Chybie

3. Gimnazjum Skoczów

4. Gimnazjum Strumień

Gimnazja chłopcy:

1. Gimnazjum Górki Wielkie 

– trener Ryszard Kołodziej

2. Gimnazjum Skoczów

3. Gimnazjum Strumień

Szkoły podstawowe dziewczęta:

1. SP-2 Brenna – trener 

Bogusław Żur

2. SP-1 Chybie 

3. SP-1 Skoczów

4. SP Strumien

Szkoły podstawowe chłopcy:

1. SP-1 Brenna – opiekun 

Tomasz Dybczyński

2. SP-3 Skoczów

3. SP-1 Chybie

4. SP Strumień
Bogusław Żur

Sprawozdanie z zawo-
dow w Pogwizdowie

Po raz dru-

gi z rzędu ko-

szykarki z SP-2 

Brenna okaza-

ły się najlepsze 

w rozgrywkach 

szkolnych Po-

wiatu Cieszyń-

skiego organi-

zowanych przez 

P o w i a t o w y 

Szkolny Zwią-

zek Sportowy. 

Po drodze po-

konały zespoły 

z Górek Wielkich, SP-1 Chybie, 

SP-3 Skoczów, SP-5 Ustroń oraz 

SP-2 Cieszyn. Wszystkie mecze 

wygrały zdecydowanie i awan-

sowały do rozgrywek rejono-

wych Województwa Śląskiego. 

 Ten sam zespół powal-

czy również o I miejsce w fina-

łach piłki ręcznej, do których 

awansował wygrywając turniej 

półfinałowy w Chybiu. 

Oto skład zwycięskiej dru-

żyny:

I piątka:

Najlepsze koszykarki z Brennej Bukowej

1. Greń Martyna

2. Kisiała Sabina

3. Sikora Izabela

4. Dudka Klaudia

5. Chrapek Anna

II piątka i rezerwowi:

1. Barabach Justyna

2. Broda Beata

3. Gołda Aneta

4. Kotorc Patrycja

5. Greń Katarzyna

6. Knesz Natalia

7. Kozieł Aleksandra

Nauczyciel prowadzący zespół:

 mgr Bogusław Żur 

Sport
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Najpierw 

narzekaliśmy, 

że zima się 

tak ze swym 

p r z y j ś c i em 

ociąga, a te-

raz, dla od-

miany, zaczynamy popędzać 

wiosnę. Kwiecień - plecień, 

jak powiadają, więc nie wiado-

mo czego się można spodzie-

wać. Dziś tak, jutro inaczej. Jak 

w polityce. Albo na giełdzie. Raz 

świeci słońce, a kiedy indziej 

wieje chłodny wiatr i po niebie 

przewalają się chmury.

Wygląda na to, że sezon zi-

mowy został dobrze wykorzy-

stany, choć zapewne Brenna, 

jak i inne znane miejscowości 

w polskich górach nie urucho-

miły wszystkich wyciągów, jak-

by nie wierząc swemu zimowe-

mu szczęściu. Dlaczego ? Nie 

wiem. Ale patrząc na to w szer-

szym kontekście chciałoby się 

powiedzieć Polska krajem nie-

wykorzystanych szans. W prze-

ciwieństwie do takiej Irlandii, 

gdzie zagospodarowano swoich 

i obcych, w tym także Polaków.  

Niektórzy powiadają, że z tym 

już koniec. I że teraz to nam 

będą zazdrościć, bo choć przy-

rost PKB wyniesie zaledwie ok. 

2% w Polsce, to jednak w wie-

lu krajach będzie on ujemny, 

a w najlepszym wypadku zerowy. 

Co to nas, Górczan i Brenioków 

obchodzi? Dokładnie nie wiem, 

ale powinno, bo każdy procent, 

a nawet jego ułamek przekła-

da się na tysiące miejsc pracy, 

w tym także dla naszych dzieci 

i dla nas. 

Przyrost to jednak zawsze 

przyrost. Nawet dzieci w szko-

le to wiedzą. Po latach spędzo-

KILKA SŁÓW
nych w Irlandii przyrosło nam 

także zainteresowanie tamtej-

szą, jakże bogatą i atrakcyjną, 

choć tak różną od naszej, kul-

turą. W Gminnym Ośrodku 

Kultury zafundowano nam cie-

kawy polsko-irlandzki wieczór 

z tamtejszym piwem, które nie 

jest już u nas takim rarytasem 

jak niegdyś. Prawdziwy jed-

nak irlandzki miesiąc to ma-

rzec. Kulminacja tej celebracja 

irlandzkości następuje w dniu 17 

marca na całym świecie, wszę-

dzie tam, gdzie jest choć kilku 

Irlandczyków. W takich skupi-

skach, jak Nowy Jork czy Chi-

cago, nie wspominając rzecz ja-

sna o rodzimej wyspie, wszystko 

przybiera kolor zielony. Anglicy 

żartują sobie niezbyt elegancko, 

ze ich sąsiedzi w tym dniu nawet 

siusiają na zielono. Faktem jed-

nak jest, ze rzeka Liffey płyną-

ca przez Dublin przybiera kolor 

zielony, podobnie jak wody, nad 

którymi położone jest takie np. 

Chicago. Nie ma w tym jednak 

żadnej tajemnicy: dzieje się tak 

za sprawą specjalnej ekologicz-

nej farby wlewanej megahekto-

litrami tam, gdzie trzeba.

Skąd jednak ta estyma dla 

świętego, urodzonego, bądź co 

bądź, w południowej Anglii, pa-

trząc na to geograficznie? Pa-

tryk, syn bogatej zromanizowa-

nej rodziny porwany został przez 

irlandzkich piratów, u których 

spędził wiele lat. Mimo, że był 

dobrze traktowany, uciekł i za-

miast do rodzinnej Anglii dopły-

nął do Francji. Stamtąd trafił do 

Rzymu, gdzie zdobył najlepsze 

wykształcenie, jakie wówczas 

było możliwe i doczekał sakry 

biskupiej. Na ochotnika zgłosił 

się, by ewangelizować Irlandię, 

co jak widać udało mu się nad 

wyraz dobrze, a ta świątobliwa 

misja połączona została z cywi-

lizacyjną. Pośrednio jego zasłu-

gą było przygotowanie gruntu 

dla przyjęcia uciekających na 

zachód przed najazdami Gotów 

uczonych mnichów. Irlandia ich 

przyjęła i stworzyła warunki do 

przechowania przywiezionej 

przez nich wiedzy, w tym tak-

że depozytu starożytnej – rzym-

skiej i greckiej filozfii i innych 

nauk. Irlandzcy mnisi przenie-

śli ten depozyt na powrót do 

kontynentalnej Europy. Zaczęli 

w czasach Karola Wielkiego 

i dotarli z nią w późniejszych 

czasach także do Polski, m.in. 

do Rud Raciborskich, Jędrzejo-

wa i Gniezna. Wiele wskazuje, 

iż nasz poczciwy Gall Anonim 

był także Irlandczykiem.

Tak więc   było co święto-

wać. Nie wystąpił co prawda ani 

Van Morrison, ani The Chiefta-

ins, od dziesięcioleci mistrzo-

wie muzyki celtyckiej i każdej 

innej, ale i tak było miło. Żeby 

w tych irlandzkich wspomin-

kach postawić kropkę nad przy-

słowiowym „i” dodam jeszcze, że 

dawnymi czasy, zanim pojawili 

się na naszych ziemiach Słowia-

nie, nasze okolice zamieszkiwali 

właśnie Celtowie, a pień „bren” 

w nazwie Brenna jest właśnie 

celtyckiego pochodzenia i ozna-

cza źródło. Tak więc możemy 

chodzić w spódnicach, grać 

na dudach, pić ciemne mocne 

piwo i uisce beagh, czyli celtyc-

ką wodę życia, a nade wszystko 

rozkoszować się zielenią na-

szych wzgórz bez konieczności 

mówienia niezwykle trudnym 

językiem. Zamiast tego mówi-

my równie trudnym lub nawet 

bardziej. Zapytajcie znajome-

go Irlandczyka. I zaproście go 

do wielkanocnego stołu. Niech 

posmakuje kroszonek, szynki 

i polskiej wody życia. Byle 

w rozsądnych ilościach. 

WITOLD TURANT

Felieton
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Dzienniki nimfomanki 
Reżyseria Christian Molina.

Data premiery 3 kwietnia 2009.

Val, już jako nastolatka, 

przeżywa pierwsze doświadcze-

nia seksualne i bardzo szybko 

odkrywa, że seks uzależnia ją 

jak narkotyk. Determinacja 

w poszukiwaniu zmysłowych 

doznań z przypadkowymi part-

nerami rośnie z upływem cza-

su i sprawia, że Val rezygnuje 

z ambitnej pracy, aby zostać… 

prostytutką. Jednocześnie cały 

czas poszukuje prawdziwej mi-

łości, nie wiedząc, co to słowo 

tak naprawdę znaczy. 

Generał: Zamach na Gibral-
tarze

Reżyseria Anna Jadowska, 

Lidka Kazen. Data premiery 

3 kwietnia 2009.

Film opowiada o ostat-

nich dniach życia generała 

Władysława Sikorskiego, tuż 

przed katastrofą. Wodzowi to-

warzyszy córka Zofia i ekipa 

najbliższych współpracowni-

ków. Wszyscy goszczą w pała-

cu gubernatora Gibraltaru Ma-

sona Macfarlane’a, który ma 

nakłonić Sikorskiego do odda-

nia dokumentów świadczących 

Nasze propozycje premier filmowych w miesiącu kwiecień
o morderstwie oficerów pol-

skich w Katyniu. Gdy ten sta-

nowczo odmawia, w plan zostaje 

wdrożony zamach na generała. 

Kto za nim stoi? Kto go wykonał 

i jak przebiegał? 

ANNIE HALL

Reżyseria Woody Allen.

Data premiery 3 kwietnia 2009.

Dla wielu jeden z najgenial-

niejszych filmów Woodiego 

Allena. Historia zawiłej relacji 

- burzliwego związku nowojor-

skiego komika i intelektualisty 

i uroczej i fascynującej Annie. 

Zdobywca 4 Oscarów. W roli 

tytułowej Diane Keaton.

Dla Ciebie i Ognia
Reżyseria Tomasz Zasada, 

Mateusz Jemioł. Data premiery: 

24 kwietnia 2009.

Historia Adama, młodego, 

szalenie ambitnego dzienni-

karza, pracującego w lokalnej 

gazecie - „Kurierze Pomorza”. 

Pewnego dnia Adam otrzymu-

je list z tajemniczym dopiskiem 

„Tibi et Igni” (łac. Dla Ciebie 

i Ognia). W liście znajduje trzy 

fotografie swojej narzeczonej 

Anny. Dziewczyna twierdzi, że 

osoba na zdjęciach to nie ona. 

Adam wszczyna śledztwo, które 

doprowadza go do przerażają-

cej prawdy. 

Tatarak
Reżyseria Andrzej Wajda.

Data premiery 24 kwietnia 

2009

Opowieść o starzejącej się, 

doświadczonej życiem, schoro-

wanej kobiecie, która boryka 

się z nudą i samotnością u boku 

wiecznie zapracowanego męża 

lekarza. W końcu spotyka mło-

dego mężczyznę, co sprawia, że 

bohaterka zaczyna przeżywać 

drugą młodość i znowu czuć się 

kobietą. 

Godne polecenia



38

Kina:
Kinoplex
Bielsko-Biała, ul. Mostowa 5
tel. 033 498 70 15,  rezerwacja 
miejsc: 033 498 70 15 
(indywidualna),  033 498 70 12 
(grupowa)
www.kinoplex.pl    
e-mail: bielsko@kinoplex.pl

Kino Studio
Bielsko-Biała, ul. Cieszyńska 24
033 812 50 56 wew. 143
www.sfr.com.pl    e-mail: 
filmrys@petex.com.pl

kino"TEATR ELEKTRYCZNY"

Miejskiego Domu Kultury

ul. Mickiewicza 3, 43-430 Skoczów
tel. 033/ 853 32 31

e-mail: www.mdk.ox.pl

Kino "Piast" 
Cieszyn, ul. Ratuszowa 1
Tel.: (033) 852 04 26
e-mail: biuropiast@interia.pl 

1 Środa Muzyka dawna i muzy    18:00
1 Środa Konopielka    19:00
2 Czwartek Ja w podróży    19:00
2 Czwartek Szalone nożyczki    19:00
3 Piątek Szalone nożyczki    19:00
3 Piątek Proszę... zrób mi dziecko    19:00
3 Piątek Intercity (występ gościnny w Będzinie)    21:00
4 Sobota Frida K.    19:00
4 Sobota Napis    19:00
5 Niedziela Proszę... zrób mi dziecko    17:00
5 Niedziela Rewizor    20:00
13 Poniedziałek Mayday 2    19:00
15 Środa Mayday    19:00
16 Czwartek Szkice z Pana Tadeusza    11:00

16 Czwartek
Polskie piosenki o miłości
( Spektakl premierowy Sceny Inicjatyw 
Aktorskich)

   19:00

16 Czwartek Mayday 2    19:00
17 Piątek Szkice z Pana Tadeusza    11:00
17 Piątek Mayday 2 i Lista Przebojów    19:00
17 Piątek Polskie piosenki o miłości    19:30
18 Sobota Piaskownica    17:00
18 Sobota Szwejk    19:00
19 Niedziela Szwejk    17:00
19 Niedziela Piaskownica    20:30
20 Poniedziałek Żyd    17:00
20 Poniedziałek Mayday 2    19:00
21 Wtorek 27-ma Bielska Scena Kabaretowa    19:00
22 Środa Chłopiec z gwiazd    10:00
22 Środa Mayday 2    19:00
23 Czwartek Żyd    11:00
24 Piątek Żyd    20:00
26 Niedziela Utarczki    18:00
26 Niedziela Rewizor    20:00
27 Poniedziałek Klub Hipochondryków    17:30

27 Poniedziałek Klub Hipochondryków    20:00

29 Środa Rewizor    09:00
29 Środa Rewizor    11:30
29 Środa Fabryka Sensacji - Proszyk i Spółka    19:00
30 Czwartek Utarczki    19:00
30 Czwartek Sen nocy bielskiej    21:00

OFERTA DLA CAŁEJ RODZINY
MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ 
Zespół Teatralny przy Parafii św. Elżbiety w Cieszynie

POWIATOWY PRZEGLĄD SZKOLNYCH ZESPOŁÓW 
ARTYSTYCZNYCH

Musical dla młodzieży
NIE TRESUJE SIĘ MOTYLI" 
Szkoła Tańca "Pas de bourree"

Alicja Majewska – Włodzimierz Korcz
PRZEBOOJE I NIESPODZIANKI
Koncert z udziałem chóru i orkiestry
Gliwickiego Teatru Muzycznego 
 

Repertuar teatru 
im. Adama Mickiewicza w Cieszynie

www.teatr.cieszyn.pl

Repertuar teatru Polskiego w Bielsku Białej
www.teatr.bielsko.biala.pl

1 IV godz. 1700, 
2 IV godz. 1700. 
4 IV godz. 1400

6 IV godz. 900 

16, 17 IV,  
godz. 8.30, 11.00, 18.30 ,

24 IV 
godz. 18.00

Godne polecenia
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- Urząd Gminy Brenna

43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 77, 

tel. 033 853 62 22, fax. 033 853 63 70

www.brenna.org.pl,  e-mail: poczta@brenna.org.pl

- Ośrodek Promocji, Kultury 

i Sportu Gminy Brenna

43-438 Brenna ul. Wyzwolenia 69, 

tel. 033 853 65 50, 033 858 71 50

email: opkis@brenna.org.pl

- Gminny Punkt Informacji

ul. Wyzwolenia 77, 43 - 438 Brenna

tel. 033 858 69 71

e-mail: gpi@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 

- 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 Zdrowia

43-438 Brenna ul. Leśnica 8, tel. 033 853 63 11

43-436 Górki Wielkie ul. Zalesie 3, tel. 033 8539182 

- Pogotowie Ratunkowe

tel. alarmowy 999

43-430 Skoczów ul. Krzywa 4

tel. 033 857 95 49, 033 857 95 50

- 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 

- GOPR

tel. alarmowy 985

43-438 Brenna ul. Węgierski 41

43-370 Szczyrk ul. Dębowa 2, tel. 033 817 85 36 

- Poczty:

43-438 Brenna ul. Wyzwolenia 77, tel. 033 853 62 76

43-436 Górki Wielkie ul. Z. Kossak 34, tel. 033 853 94 44 

- Muzeum Zofii Kossak - Szatkowskiej

w Górkach Wielkich

43-436 Górki Wielkie ul. Stary Dwór 2

tel. 033 853 95 15, email: biuro@muzeumkossak.pl

www.muzeumkossak.pl 

- Biblioteki:

43-438 Brenna ul. Wyzwolenia 77, tel. 033 853 63 59

43-436 Górki W.  ul. Zalesie 3, tel. 033 853 91 86 

--------------------------------------------------------

WÓJT GMINY BRENNA 

IWONA SZAREK

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

W celu umówienia się na spotkanie prosimy o kontakt 
z sekretariatem: tel. (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

MIESIĘCZNIK „WIEŚCI ZNAD BRENNICY”  

ISSN 1895-670X
Redakcja: Szczepan Spis (Red. |Naczelny), Katarzyna Macura, Łukasz Muschiol, Katarzyna Kosecka.

Stali współpracownicy: Zbigniew Morys, Krystian Fest, Witold Turand

Wydawca:  Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna

43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 69, tel./fax (0 33) 853-65-50, e-mail: s.spis@brenna.org.pl, opkis@brenna.org.pl

Nakład: 400 egz.

Korekta: Szczepan Spis.

Skład i druk: Drukarnia „Madar”

43-430 Skoczów, ul. Cieszyńska 9, tel. (0 33) 853 22 55  e-mail: drukarnia@ox.pl

Redakcja nie zwraca nie zamówionych materiałów. Zastrzega sobie prawo do skrótów i opracowań nadesłanych tekstów.

MIESIĘCZNIK „WIEŚCI ZNAD BRENNICY” można nabyć w Ośrodku Promocji, Kultury i Sportu Gminy 

Brenna (ul. Wyzwolenia 69, 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. Firuzek 

(Brenna Leśnica), Zajeździe Pod Przyłazem (Brenna Leśnica), Kiosku z prasą – p. J. Ćwierzyk, (Brenna Centrum) „Toto 

Lotku” – p. J. Madzi, (Brenna Centrum) Kiosku p. Cz. Grenia (Brenna Bukowa), Karczmie na Kamieńcu, Sklepie GS 

w Brennej Bukowej, Sklepie „Kaprys” ul. Jawornik (Brenna), Gminnej Bibliotece Publicznej (Urząd Gminy, II p.). 

Sklepy, kioski, pensjonaty itp. lokale, chcące również kolportować „Wieści”, proszone są o kontakt z redakcją.

Ważne i przydatne numery telefonów
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