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Wieści znad Brennicy powitały nowy 2009 rok. Zasypało śniegiem 
Brenną i ruszył narciarski Puchar Beskidzkich Groni. W wigilijny czas, 
życzenia składali sobie emeryci, gospodynie wiejskie, Polski Komitet Po-
mocy Społecznej. Kolędowali: Ośrodek Promocji Kultury i Sportu, Chóry, 
Świetliki, Zespoły Regionalne, Towarzystwo im. Zofii Kossak, oraz dzieci 
z Bazy Talentów. Nowy rok to nowe wyzwania dla Gminy i nowy budżet 
o którym można przeczytać w dziale „Informacje”. W tych Wieściach 
wywiady z samymi gwiazdami z  Angeliką Greń oraz Beatą Mikołajczyk. 
Gmina Brenna rozpoczęła także budowę sali gimnastycznej w Górkach. 
Od stycznia Wieści znad Brennicy ukazywać się będą w ostatnim tygo-
dniu każdego miesiąca. Zapraszam Państwa do lektury.

Redaktor naczelny
Estera Brudny
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Jak długo gra Pani na tym instrumencie?
Na saksofonie gram piąty rok. Pierwszy sto-

pień szkoły muzycznej skończyłam grając na fle-
cie poprzecznym, ale flet poprzeczny jakoś mnie 
nie „polubił”. Bardzo chciałam skończyć kształ-
cenie w tym kierunku i być flecistką. Jednak za 
namową mojego przyjaciela Pawła Seligmana, 
który zawsze wierzył w moje predyspozycje mu-
zyczne i nieustannie mnie do nich przekonywał. 
Postanowiłam spróbować kontynuować naukę 
muzyki w Państwowej Szkole Muzycznej w Cie-
szynie. Wtedy zdecydowałam się na szkołę śred-
nią i wybrałam ukochany saksofon. Teraz jestem 
już w piątej klasie, tak więc minęło już pięć lat od 
namowy Pawła, za którą jestem mu dozgonnie 
wdzięczna. 

Dlaczego wybrała Pani akurat saksofon? 
Na którym saksofonie najlepiej się Pani gra 
i dlaczego?

ROZMOWA Z ANGELIKA GREŃ – BREŃSKĄ MISTRZYNIĄ 
SAKSOFONU

Gdy zastanawiałam się na czym mogłabym 
rozpocząć II st PSM, do głowy przychodziło 
mi wiele dziwnych pomysłów. M.in. była to gi-
tara, puzon, saksofon, a nawet chwilowo… wal-
tornia. Jednak saksofon wygrał mój „casting” 
ponieważ najbardziej podobał mi się jako in-
strument. Zachęciła mnie też atmosfera panu-
jąca w klasie saksofonu w cieszyńskiej szkole, 
która udzielała się innym instrumentalistom 
chociażby na wspólnych lekcjach orkiestry.                                                             
Moją przygodę z saksofonem zaczynałam od 
saksofonu altowego, później jednak udało mi się 
kupić drugi saksofon tym razem tenorowy. Gra-
ło się mi na nim bardzo dobrze,  jego barwa też 
bardziej mi odpowiadała w dodatku do szkolnej 
orkiestry potrzebowano wówczas tenorzystów, 
więc za namową mojego nauczyciela, na stałe za-
częłam uczyć się gry na saksofonie tenorowym. 
Zawsze jednak miałam przeczucie, że bardzo 
chcę mieć saksofon sopranowy. Pojawiła się nie-
odzowna chęć zakupu tego instrumentu. Nawet 
na konkursie w Przeworsku niczego jeszcze wte-
dy nieświadoma, zbierałam informacje na temat 
różnych sopranów. Od konkursu nieoczekiwa-
nie spełniło się moje wielkie marzenie, ponieważ 
główną nagrodą VIII Ogólnopolskiego Festiwalu 
Saksofonowego w Przeworsku był właśnie sak-
sofon sopranowy, który miałam zaszczyt dostać. 
Zatem mam teraz mój wymarzony komplet sak-
sofonów i choć głównie gram na tenorze, nie 
mogę powiedzieć, że gra mi się na nim najlepiej, 
ponieważ uważam, że każda odmiana saksofonu 
ma w sobie coś wyjątkowego.

Jakie są Pani muzyczne sukcesy?
I tutaj teraz cała prawda ujrzy światło dzien-

ne. Otóż, tak jak już wspominałam na flecie nie 
lubiłam przesadnie ćwiczyć. Pracować z instru-
mentem zachciało mi się dopiero, gdy do rąk 
dostałam saksofon. Jednak kiedy ja zaczynałam 
z niego wydobywać jakiekolwiek dźwięki, moi 
koledzy i koleżanki z którymi chodziłam do I st. 
szkoły muzycznej, już wygrywali konkursy na 
swoich instrumentach, na których grali przecież 
tyle lat ile ja na flecie. Nieodłącznym problemem 
był też mój wiek. Wszystkie konkursy mają ka-
tegorie wiekowe. Ja szkołę muzyczną zaczęłam 
w 3 klasie szkoły podstawowej, czyli już wtedy 
o dwa lata za późno. Do tego doszła jeszcze zmia-
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na instrumentu. Myśląc o jakimkolwiek konkur-
sie wiedziałam, że muszę rozpatrywać go pod 
kątem najstarszej, a to znaczy najlepszej katego-
rii wiekowej. Tak więc konkursy raczej omija-
łam. Trochę przypadkiem trafiłam w tym roku 
do Przeworska, ponieważ chciałam w końcu 
się zmobilizować i chociaż na nim wystąpić, ale 
dopiero w przyszłym roku, kiedy w szkole mu-
zycznej będę w klasie dyplomowej. Jednak oka-
zało się, że w tym roku najstarszym możliwym 
rocznikiem, który mógł brać udział w konkursie 
był właśnie mój rocznik. Stąd mój wyjazd na VIII 
Ogólnopolski Festiwal Saksofonowy w Przewor-
sku.

Jakiej muzyki słucha Pani na co dzień ?
Słucham właściwie wszystkiego. Wbrew po-

zorom nie za często klasyki. Mówię oczywiście 
o słuchaniu takim „z dobrej woli”, ponieważ 

w szkole muzycznej, czy na kierunku który stu-
diuję, słuchania muzyki klasycznej jest na praw-
dę sporo. Omijam jedynie muzykę prymitywną, 
oraz taką, która wadzi moim przekonaniom.

Czy grała Pani z jakimiś muzykami, ze-
społami, które miło Pani wspomina?

Gdybym w pełni chciała wymienić wszystkie 
pozytywne doświadczenia, to pewnie brakło by 
nam „Wieści znad Brennicy”, ale spróbuję. Na 
chwilę obecną największym i najważniejszym 
dla mnie doświadczeniem jest kwartet sakso-
fonowy, w którym gra również mój nauczyciel 
saksofonu. Na drugim miejscu stawiam zespół 
muzyczny Merkury z którym współpracuję już 
piąty rok, oraz orkiestrę dętą Czesława Grenia. 
Z grań, które są już za mną na pierwszym miej-
scu stawiam dosyć sporą ilość koncertów za-
granych z Pawłem Seligmanem, na rzecz akcji 
„Organy dla Brennej Leśnicy”. Oprócz tego bar-
dzo dobrze wspominam Międzynarodową Letnią 
Akademię Jazzu 2008, gdzie mogłam kształcić 
się pod okiem wielu wybitnych muzyków z całe-
go świata. Wielkim doświadczeniem były też dla 
mnie konsultacje u ad. Andrzeja Rzymkowskie-
go z AM w Krakowie. 

Co lubi Pani robić w wolnym czasie poza 
graniem?

Gdyby odliczyć od doby czas, spędzony na za-
jęciach w PSM lub na UŚ, czy na jakimkolwiek 
graniu, to na prawdę niewiele zostaje. Jednak 
w  tym czasie staram się spędzać każdą chwi-
lę z najbliższymi. Jest to dla mnie zdecydowanie 
najbardziej priorytetowa sprawa.                                           

13 lutego 2008r. zagra Pani koncert w Piw-
nicy Artystycznej w Brennej, co Pani sądzi 
o swojej rodzimej miejscowości i czy miała 
ona duży wpływ na Pani rozwój lub zaintere-
sowania?

Oczywiście. Myślę, że przede wszystkim przez 
orkiestrę dętą mojego wujka Czesława Grenia, 
która w Brennej już od wielu lat istnieje, tam  
stawiałam pierwsze kroki muzyczne. Nadal tam 
gram i to dzięki Orkiestrze trafiłam do szkoły 
muzycznej. 

Sama Brenna jest pięknym miejscem, w któ-
rym przecież się wychowałam, dlatego tym bar-
dziej cieszę się że OPKiS wyszedł z propozycją 
zagrania koncertu,  gdzie będę mogła wraz z za-
proszonymi przeze mnie saksofonistami  13 lute-
go, w mojej rodzimej miejscowości pokazać jak 
pięknym instrumentem jest saksofon.

Dziękuję za rozmowę.
Angelika Greń została zaproszona na se-

sję rady Gminy, która odbyła się 22 stycznia 
2009r. Z rąk Wójta Gminy Brenna Iwony Sza-
rek otrzymała pamiątkową statuetkę oraz list 
gratulacyjny. Redakcja pragnie podziękować 
za rozmowę i życzy kolejnych sukcesów na 
scenie muzycznej.

E. B.
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Obrady komisji: 
02.12.2008 r. - Komisja Kultury, Oświaty, 

Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych.
03.12.2008 r. - Komisja Ładu i Porządku 

Publicznego.  
05 i 22.12.2008 r. - Komisja Budżetowo – 

Gospodarczo – Finansowo – Rolna. 
12.12.2008 r. - Komisja Rozwoju Gminy, 

Sportu, Budownictwa i Ochrony Środowiska.

29 grudnia 2008 roku odbyła się XXIV se-
sja Rady Gminy, wśród wielu uchwał podjętych 
na tej sesji, najważniejszą była uchwała budże-
towa na 2009 rok. Uchwała Nr XXIV/199/08 
w sprawie budżetu gminy Brenna na rok 2009 
z załącznikami, w całości została opublikowana 
w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy 
Brenna oraz wywieszona w siedzibie Urzędu 
Gminy na  specjalnie do tego przygotowanych 
tablicach.

Informacje o budżecie są ogólnodostępne.
Pozostałe uchwały podjęte na tej sesji to:
1. uchwała Nr XXIV/185/08  z dnia 29 grud-

nia 2008 r. w sprawie: udzielenia bonifikaty na-
jemcy lokalu mieszkalnego Pan Joannie Olesz, 
znajdującego się w budynku usługowo – miesz-
kalnym w Górkach Wielkich przy ulicy Żagana 
5, stanowiącym własność gminy Brenna.

2. uchwała Nr XXIV/186 /08  z dnia 29 grud-
nia 2008 r. w sprawie: ustalenia górnych stawek 
opłat ponoszonych przez właścicieli  nieruchomo-
ści położonych na terenie gminy Brenna za zbie-
ranie, transport i unieszkodliwianie stałych odpa-
dów komunalnych oraz nieczystości ciekłych 

3. uchwała Nr XXIV/187/08  z dnia 29 grud-
nia 2008 r. w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia 
Planu Odnowy Miejscowości Górki Wielkie

4. uchwała Nr XXIV/188/08  z dnia 29 grud-
nia 2008 r. w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia 
Planu Odnowy Miejscowości Górki Małe

5. uchwała Nr XXIV/189/08  z dnia 29 grud-
nia 2008 r. w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia 
Planu Odnowy Miejscowości Brenna

6. uchwała Nr XXIV/190/08  z dnia 29 grud-
nia 2008 r. w sprawie: sprzedaży w trybie bez-
przetargowym  parcel nr: 1866/6 o powierzchni 
138m2, 1866/7 o powierzchni 106m2, 1866/15 o po-
wierzchni 807m2  stanowiących własność Gminy 
Brenna

7. uchwała Nr XXIV/191/08  z dnia 29 grud-
nia 2008 r. w sprawie: udzielenia pełnomocnic-

twa Wójtowi Gminy Brenna do zatwierdzenia 
i realizacji projektu pn. „Wyjazd integracyjny do 
Gminy Główczyce” złożonego do konkursu ogło-
szonego przez Marszałka Województwa Śląskie-
go w ramach Priorytetu VII, działanie 7.3 Pro-
gramu Operacyjnego Kapitał Ludzki

8. uchwała Nr XXIV/192/08  z dnia 29 grud-
nia 2008 r. w sprawie: wyrażenia woli nabycia 
nieruchomości.

9. uchwała Nr XXIV/193/08  z dnia 29 grud-
nia 2008 r. w sprawie: zmian w uchwale budże-
towej Gminy Brenna na 2008 r.

10. uchwała Nr XXIV/194/08  z dnia 29 grud-
nia 2008 r. w sprawie: ustalenia wynagrodzenia 
dla Wójta Gminy Brenna

11. uchwała Nr XXIV/195/08  z dnia 29 grud-
nia 2008 r. w sprawie: uchylenia uchwały Nr 
XX/144/2008 Rady Gminy Brenna z dnia 17 lipca 
2008 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej 
Gminie Bielsko – Biała na rozbudowę pomnika 
na Cmentarzu Komunalnym w Bielsku – Białej 
Kamienicy upamiętniającego walczących z oku-
pantem niemieckim na terenie Ziemi Bielskiej, 
Żywieckiej i Cieszyńskiej.

12. uchwała Nr XXIV/196/08  z dnia 29 grud-
nia 2008 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Pro-
gramu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Brennej na 2009 r.

13. uchwała Nr XXIV/197/08  z dnia 29 grud-
nia 2008 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Pro-
gramu Przeciwdziałania Narkomanii w Brennej 
na 2009r.

14. uchwała Nr XXIV/198/08  z dnia 29 
grudnia 2008 r. w sprawie: zmiany uchwały 
Nr XXII/175/08 Rady Gminy Brenna z dnia 30 
października 2008 r. w sprawie ustalenia wysoko-
ści ekwiwalentu dla członków Ochotniczej Straży 
Pożarnej Gminy Brenna za udział w działaniu ra-
towniczym lub szkoleniu pożarniczym.

Pani Wójt Gminy przedstawiła radnym spra-
wozdanie ze swojej działalności pomiędzy sesja-
mi, które po omówieniu - zostało przyjęte przez 
radnych.

Na sesji Przewodniczący poszczególnych 
Komisji Rady Gminy przedstawili informacje 
z posiedzeń w okresie miedzy sesjami. Przewod-
nicząca Komisji Budżetowej odczytała opinię 
i wnioski do przedstawionego projektu budżetu 
na 2009 rok. 

Podczas omawiania uchwały budżetowej Pani 
Skarbnik Gminy odczytała trzy opinie Regional-

Z OBRAD RADY GMINY 

5

Informacje



nej Izby Obrachunkowej w Katowicach, dotyczą-
ce przedłożonego projektu uchwały  Wszystkie 
opinie były pozytywne. Budżet Gminy Brenna na 
2009 rok został przyjęty 12 głosami „za” i 1 gło-
sem „wstrzymującym się”.

Radni omawiali m.in. warunki i możliwości 
powiększenia cmentarza w Brennej Centrum 
oraz sprawy związane z jednorazowa opłatą 
z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, tzw. 
rentą planistyczną. 

Przewodniczący Rady przekazał informację 
o zajęciu I –go miejsca przez drużynę samorzą-
dową w rozgrywkach Amatorskiej Ligi Halowej 
Piłki Nożnej, podziękował wszystkim za pomoc 
przy organizacji i udział w turnieju.

Na zakończenie sesji Przewodniczący Rady 
Gminy podziękował wszystkim za pracę oraz  ży-
czył zdrowia i pomyślności w Nowym Roku.

Szczegółowe informacje na temat posiedzeń 
Rady Gminy można uzyskać na stronie interne-
towej Gminy Brenna w zakładce Rada Gminy 
oraz na BIP-ie.

Uchwała Nr XXIV/199/08
Rady Gminy Brenna

z dnia 29 grudnia 2008  roku 
w sprawie uchwalenia budżetu 

gminy Brenna na rok 2009
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” 

oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sa-
morządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 
ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 
2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, 
poz. 2104 ze zm.). 

Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1

Określa prognozowane dochody budżetu 
gminy w wysokości: 24.728.746,74zł, zgodnie z za-
łącznikiem nr 1.

§ 2
Określa wydatki budżetu gminy w wysokości: 

30.066.934,98zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 
5.338.188,24zł, zostanie pokryty przychodami po-
chodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie 
4.353.188,24zł,

2) zaciąganych pożyczek w kwocie 
685.000,00zł,

3) wolnych środków 300.000,00zł.
§ 4

Określa przychody budżetu w wysokości 
6.761.188,24, rozchody w wysokości 1.423.000,00zł, 
zgodnie z załącznikami nr 3 i  4.

§ 5
1. Ustala limity wydatków na wieloletnie pro-

gramy inwestycyjne w latach 2009- 2011 zgodnie 
z załącznikiem nr  5. 

2. Ustala wydatki na zadania inwestycyjne re-
alizowane w 2009 roku, zgodnie z załącznikiem 
nr 6.

§ 6
Określa wydatki na programy i projekty re-

alizowane ze środków, o których mowa w art. 
5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją 
zadań jednostki samorządu terytorialnego, zgod-
nie z załącznikiem nr 7 

§ 7
Ustala się plan przychodów i wydatków dla 

zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem 
nr 8.

§ 8
Ustala się plan przychodów i wydatków Gmin-

nego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9
Ustala się limity zobowiązań z tytułu  kredy-

tów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu bu-

dżetu - w kwocie    500.000,00 zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu bu-

dżetu - w kwocie  5.338.188,24zł .
§ 10

Upoważnia się Wójta  do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokry-

cie w ciągu  roku przejściowego deficytu budżetu 
do wysokości 500.000,00 zł,

2) zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie 

programy inwestycyjne do wysokości określonej 
w załącznikach nr 5,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku 
następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia 
ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa 
w 2010 roku na łączną kwotę 250.000,00 zł,

c) na finansowanie wydatków zaplanowanych 
na programy i projekty realizowane ze środków 
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 
innych źródeł zagranicznych do wysokości okre-
ślonej w załączniku nr 7.

§ 11
1. Ustala dotacje przedmiotowe dla Zakładu 

Budżetowego Gospodarki Komunalnej z tytułu 
dopłaty do segregacji odpadów, odpadów gaba-
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rytowych, odpadów segregowanych w wysokości  
298.640,00zł zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Ustala dotacje podmiotowe dla gminnych 
instytucji kultury na łączną kwotę 830.000,00zł, 
zgodnie z załącznikiem nr 11.

3. Ustala dotacje celowe na zadania własne 
gminy realizowane przez podmioty należące 
i nienależące do sektora finansów publicznych 
na łączną kwotę 123.000,00zł, zgodnie załączni-
kiem nr 12.

§ 12
1. Określa dochody i wydatki związane z re-

alizacją zadań z zakresu administracji rządowej 
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, 
zgodnie z załącznikiem nr 13.

2. Określa dochody i wydatki związane z do-
tacjami przekazanymi na podstawie odrębnych 
przepisów, związanymi z realizacją zadań jed-
nostki samorządu terytorialnego, zgodnie z za-
łącznikiem nr 14.

3. Określa dochody i wydatki związane z re-
alizacją zadań wspólnych realizowanych w dro-
dze umów (porozumień) między jednostkami sa-
morządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem 
nr 15.

4. Określa dochody i wydatki związane z reali-
zacją zadań bieżących realizowanych przez gmi-
nę na podstawie porozumień (umów) z organa-
mi administracji rządowej w 2009 roku, zgodnie 
z załącznikiem nr 16.

§ 13
Upoważnia się Wójta  do:
1) dokonywania zmian w planie wydatków 

oraz między zadaniami inwestycyjnymi z wyłą-
czeniem przeniesień wydatków między działami,

2) przekazania kierownikom jednostek bu-
dżetowych uprawnień do dokonywania przenie-
sień w planie wydatków oraz w planie dochodów 
własnych i wydatków nimi finansowanych,

3) przekazania kierownikom innych jedno-
stek organizacyjnych gminy uprawnień do  do-
konywania przeniesień w planie wydatków, za 

wyjątkiem wynagrodzeń i  pochodnych od wy-
nagrodzeń 

4) lokowania wolnych środków budżetowych 
na rachunkach bankowych w innych  bankach 
niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14
1. Określa się dochody z tytułu wydawania 

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
w kwocie 286.000,00zł.

2.  Określa się wydatki na realizację zadań 
określonych w gminnym programie profilak-
tyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 
w kwocie 256.000,00zł, oraz wydatki na realizację 
zadań określonych w gminnym programie prze-
ciwdziałania narkomanii  w kwocie: 30.000,00zł 
zgodnie z załącznikiem nr 17.

§ 15
1. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną 

w wysokości: 50.000,00zł
2. W budżecie tworzy się rezerwę celową 

w wysokości:  10.000,00zł przeznaczoną na zarzą-
dzanie kryzysowe.

§ 16
1. Ustala się, że w ciągu roku budżetowego 

wpłaty dokonywane przez jednostki organizacyj-
ne Gminy oraz inne podmioty i osoby fizyczne 
mogą być zaliczane na zmniejszenie wydatków. 

2. Wskazać termin przekazywania na rachu-
nek budżetu Gminy dochodów budżetowych po-
bieranych przez jednostki organizacyjne Gminy 
jako 5 dzień miesiąca następującego po miesią-
cu, w którym nastąpiło ich pobranie.

§ 17
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 

Gminy Brenna.
§ 18

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 
z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku 
i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Gminy. 

Zadania inwestycyjne w 2009 roku

Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne 
koszty fi-
nansowe

Planowane wydatki Jednostki 
organiza-
cyjne re-
alizujące 
program 
lub koor-
dynujące 
wykona-
nie pro-
gramu

 Rok budże-
towy 2009

Z tego 
źródła 

finanso-
wania

Dochody 
własne jst

Kredyty 
i pożyczki

Środki 
pochodzą-
ce z innych 

źródeł *
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Budowa kanalizacji sanitarnej wraz 
z siecią przyłączy domowych Brenna 
Centrum – Brenna Bukowa

7.200.000,00 100.000,00 100.000,00 0 0 U r z ą d 
G m i n y 
Brenna

Budowa wodociągu w Górkach  
Etap II

3.200.000,00 65.000,00 65.000,00 0 0 U r z ą d 
G m i n y 
Brenna

Dotacja celowa przekazana do po-
wiatu na inwestycje pn Moder-
nizacja głównego ciągu komuni-
kacyjnego łączącego turystyczną 
Gminę Brenna z drogą ekspresową 
S1” od skrzyżowania z ul. Miodo-
wą do skrzyżowania z ul. Malinową 
w Brennej

500.000,00 250.000,00 250.000,00 0 0 U r z ą d 
G m i n y 
Brenna

Dotacja celowa przekazana do po-
wiatu na inwestycje – poszerzenie 
i utwardzenie poboczy wzdłuż dro-
gi powiatowej Leśnica w Brennej

30.000,00 30.000,00 30.000,00 0 0 U r z ą d 
G m i n y 
Brenna

Dotacja celowa przekazana do powia-
tu na inwestycje – Wykonanie posze-
rzenia i utwardzenia pobocza Brenna 
Kotarz – Lachy Górne 

50.000,00 50.000,00 50.000,00 0 0 U r z ą d 
G m i n y 
Brenna

Dotacja celowa przekazana do po-
wiatu na inwestycje –Wykonanie 
schodów terenowych – zejście z ul. 
Góreckiej na wał potoku Leśnica

20.000,00 20.000,00 20.000,00 0 0 U r z ą d 
G m i n y 
Brenna

Budowa kładki dla pieszych w Gór-
kach Wielkich Sojka

1.200.000,00 26.970,00 26.970,00 0 0 U r z ą d 
G m i n y 
Brenna

Rozbiórka mostów LNI-29 i LNI-30 
oraz budowa nowego mostu na po-
toku Węgierski w Brennej 

3.500.000,00 100.000,00 100.000,00 0 0 U r z ą d 
G m i n y 
Brenna

Wykonanie nawierzchni na ul. Ci-
sowa

50.000,00 50.000,00 50.000,00 0 0 U r z ą d 
G m i n y 
Brenna

Remont ul. Cisowa (Dziadek) 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0 0 U r z ą d 
G m i n y 
Brenna

Wykonanie odwodnienia ul. Topo-
lowa

17.000,00 17.000,00 17.000,00 0 0 U r z ą d 
G m i n y 
Brenna 

Modernizacja ul. Jatny wraz z wyko-
naniem odwodnienia

150.000,00 150.000,00 150.000,00 0 0 U r z ą d 
G m i n y 
Brenna

Wykonanie studzienki rewizyjnej 
na łączeniu przepustów ul. Jasna 
i ul. Pod Zebrzydkę

5.000,00 5.000,00 5.000,00 0 0 U r z ą d 
G m i n y 
Brenna

Wykonanie modernizacji fragmen-
tu ul. Sportowa wraz z wykonaniem 
odwodnienia

70.000,00 70.000,00 70.000,00 0 0 U r z ą d 
G m i n y 
Brenna

Remont ul. Na Kępkę w Brennej 
(początkowy odcinek 250m)

80.000,00 80.000,00 80.000,00 0 0 U r z ą d 
G m i n y 
Brenna

Wykonanie przepustu ul. Drożyska 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0 0 U r z ą d 
G m i n y 
Brenna

Przeprofilowanie nawierzchni 
i odwodnienie ul Zalesie w okolicy 
Ośrodka Zdrowia

70.000,00 70.000,00 70.000,00 0 0 U r z ą d 
G m i n y 
Brenna

Wykonanie nawierzchni na frag-
mencie ul. Leśników

10.000,00 10.000,00 10.000,00 0 0 U r z ą d 
G m i n y 
Brenna

Rozwój infrastruktury turystycznej 
Gminy Brenna 

4.569.410,00 920.000,00 230.000,00 690.000,00 0 U r z ą d 
G m i n y 
Brenna

Stworzenie publicznych punktów 
dostępu do Internetu

235.194,12 224.670,12 33.700,52 0 190.969,60 U r z ą d 
G m i n y 
Brenna
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Remonty budynków komunalnych 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0 0 U r z ą d 
G m i n y 
Brenna

Odszkodowanie za skomunalizo-
waną ulicę Żory

22.132,00 22.132,00 22.132,00 0 0 U r z ą d 
G m i n y 
Brenna

Odszkodowanie za drogę w Gór-
kach Wielkich

88.772,00 88.772,00 88.772,00 0 0 U r z ą d 
G m i n y 
Brenna

Wykup gruntów 23.596,00 23.596,00 23.596,00 0 0 U r z ą d 
G m i n y 
Brenna

Dotacja celowa przekazana do po-
wiatu na stworzenie kompleksowego 
Systemu Informacji Przestrzennej na 
terenie Powiatu Cieszyńskiego

8.000,00 5.000,00 5.000,00 U r z ą d 
G m i n y 
Brenna

Przystosowanie systemu informatycz-
nego gminnej administracji samorzą-
dowej do kompleksowego świadczenia 
usług drogą elektroniczną

101.399,43 36.577,86 5.486,68 0 31.091,18 U r z ą d 
G m i n y 
Brenna

Dotacja celowa przekazana do po-
wiatu na zakupy inwestycyjne– za-
kupu samochodu dla potrzeb Ko-
mendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej

10.370,00 10.370,00 10.370,00 0 0 U r z ą d 
G m i n y 
Brenna

Budowa sali gimnastycznej przy 
ZSP w Górkach Wielkich

6.500.000,00 3.000.000,00 700.000,00 2.300.000,00 0 U r z ą d 
G m i n y 
Brenna

Modernizacja podłóg w Sali lek-
cyjnej Szkoły Podstawowej Nr 2 
w Brennej Bukowa

7.000,00 7.000,00 7.000,00 0 0 S z k o ł a 
P o d s t a -
wowa Nr 
2 Brenna 
Bukowa

Przystosowanie świetlicy szkol-
nej do zajęć z dziećmi sześciolet-
nimi w Szkole Podstawowej nr 2 
w Brennej Bukowa 

12.000,00 12.000,00 12.000,00 0 0 S z k o ł a 
P o d s t a -
wowa Nr 
2 Brenna 
Bukowa

Adaptacja strychu i termomoderni-
zacja w Przedszkolu w Brennej

1.400.000,00 1.375.258,00 375.258,00 1.000.000,00 0 U r z ą d 
G m i n y 
Brenna

Termomodernizacja budynku Gim-
nazjum w Brennej wraz z nadbudo-
wą łącznika i przebudową wejścia

1.800.000,00 1.000.000,00 567.865,04 0 432.134,96 U r z ą d 
G m i n y 
Brenna

Termomodernizacja budynku 
Ośrodka Zdrowia wraz z adaptacją 
pomieszczeń I piętra na potrzeby 
GOPS

1.200.000,00 50.000,00 50.000,00 0 0 U r z ą d 
G m i n y 
Brenna

Wykonanie nowych punktów 
oświetlenia ulicznego

100.000,00 100.000,00 100.000,00 0 0 U r z ą d 
G m i n y 
Brenna

100.000,00 100.000,00 100.000,00 0 0 U r z ą d 
G m i n y 
Brenna

Zagospodarowanie terenu „Pod 
Brandysem” w Górkach Wielkich

40.000,00 40.000,00 40.000,00 0 0 U r z ą d 
G m i n y 
Brenna

32.424.
873,55

8.164.
345,98

3.520.
150,24

3.990.
000,00

654.195,74
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Uwaga eksporterzy ziemniaków na 
Słowację !!!

Obrót ziemniakami, jako roślinami nio-
sącymi ze sobą szczególne ryzyko zawleczenia 
i rozprzestrzeniania się wielu organizmów kwa-
rantannowych, podlega specjalnym regulacjom 
prawnym. 

Informujemy, że służba słowacka nie będzie 
zezwalała na wprowadzanie na teren Słowacji 
ziemniaków konsumpcyjnych pochodzących 
z Polski, jeżeli nie zostaną spełnione następujące 
wymagania:

- przesyłce ziemniaków pochodzących z Pol-
ski musi towarzyszyć zaświadczenie wydane przez 
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Na-
siennictwa potwierdzające, że w przedmiotowej 
przesyłce ziemniaków nie wykryto bakteriozy 
pierścieniowej ziemniaka (Clavibacter michi-
ganensis ssp. sepedonicus) oraz w określonych 
przypadkach zaświadczenie potwierdzające po-
chodzenie ziemniaków z miejsca produkcji uzna-
nego za wolne od grzyba Sychytrium endobio-
ticum,

- każde opakowanie jednostkowe ziemniaków 
musi być zaopatrzone w oznakowanie (etykie-
tę) zawierającą m.in. numer wpisu do rejestru 
przedsiębiorców producenta lub dystrybutora, 
numer statystyczny powiatu, na terenie którego 
ziemniaki były uprawiane oraz kod lub nazwę 

państwa, z którego pochodzą,
- przesyłka ziemniaków pochodzących z Pol-

ski musi być zaopatrzona w dokument poświad-
czający, że producent lub sprzedawca przedmio-
towych ziemniaków został zarejestrowany przez 
Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasien-
nictwa. 

 Strona słowacka poinformowała jednocze-
śnie, że na podmioty, które nie zastosują się do 
powyższych wymagań może zostać nałożona 
kara finansowa. 

Za nieprzestrzeganie powyższych wymogów 
grożą sankcje karne:

1. na podstawie art. 107 ustawy 
z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin 
(Dz. U. Nr 133 z 2008 r., poz. 849 tekst jednolity) 
grzywna w drodze mandatu karnego,

2. na podstawie art. 108 ustawy 
z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin 
(Dz. U. Nr 133 z 2008r., poz. 849 tekst 
jednolity) w przypadku wprowadzania do ob-
rotu ziemniaków przez podmiot nie wpisany 
do rejestru przedsiębiorców opłata sankcyjna 
w wysokości 2 270 zł.

Szczegółowe informacje można uzyskać w jed-
nostkach Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa 
na terenie całego kraju ( www.piorin.gov.pl ).

Wojewódzki Inspektor
Ochrony Roślin i Nasiennictwa

KOMUNIKAT WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU 
OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWAW KATOWICACH

Zgodnie z art. 36 ust 4 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 
r., nr 80, poz. 717), jeżeli w związku z uchwale-
niem planu miejscowego lub jego zmianą, war-
tość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub 
użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość, 
wójt, burmistrz albo prezydent miasta pobiera 
jednorazową opłatę, ustaloną w tym planie, okre-
śloną w stosunku procentowym do wzrostu war-
tości nieruchomości, jednakże jej wysokość nie 
może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nie-
ruchomości. Opłata ta jest dochodem własnym 
gminy.

Wzrost wartości nieruchomości stanowi 
różnicę między wartością nieruchomości okre-
śloną przy uwzględnieniu przeznaczenia terenu 
obowiązującego po uchwaleniu lub zmianie pla-

nu miejscowego, a jej wartością określoną przy 
uwzględnieniu przeznaczenia terenu, obowiązu-
jącego przed zmianą tego planu lub faktycznego 
sposobu wykorzystywania nieruchomości przed 
jego uchwaleniem. Wysokość opłaty ustala się 
na dzień jej sprzedaży. 

Opłata ta jest dochodem własnym gminy. 
Wójt, burmistrz albo prezydent miasta ustala 
opłatę w drodze decyzji. Gmina może zgłaszać 
roszczenie o opłatę z tytułu wzrostu wartości nie-
ruchomości w terminie 5 lat od dnia, w którym 
plan miejscowy albo jego zmiana stały się obo-
wiązujące.

Przepisy ustawy o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym określają, iż wartość 
rynkową nieruchomości przed uchwaleniem, lub 
zmianą planu miejscowego oraz po jego uchwa-

INFORMACJA NA TEMAT OPŁATY PLANISTYCZNEJ
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leniu lub zmianie określa rzeczoznawca majątko-
wy w formie operatu szacunkowego.

Uchwałą nr XXIV/198/2004 Rada Gminy 
w Brennej w dnia 16 września 2004 r. przyjęła 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego Gminy Brenna, obejmujący obszar Gminy 
w jej granicach administracyjnych, z wyłącze-
niem terenów, dla których właściciele zaskarżyli 
projektowane rozwiązania. W sumie plan miej-
scowy przyjęto dla około 99 % powierzchni gmi-
ny. Uchwałę opublikowano w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Śląskiego nr 105 poz. 2949 
z dnia 5 listopada 2004 r., plan wszedł w życie 
w dniu 5 grudnia 2004 r. 

W Gminie Brenna poprzedni miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego przestał obo-
wiązywać z mocy prawa z dniem 31 grudnia 
2003 r., dlatego też należy przyjąć, że pomiędzy 
1 stycznia 2004 r., a dniem wejścia w życie nowe-
go miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego, planu nie było. Przy wycenie nieru-
chomości, w celu pobrania opłaty planistycznej, 
znaczenie ma okoliczność związana z przeznacze-
niem w planie zagospodarowania przestrzenne-
go oraz odniesienie tych ustaleń do faktycznego 
sposobu wykorzystywania nieruchomości przed 
uchwaleniem planu. 

Stawka opłaty planistycznej określona jest 
w stosunku procentowym do wzrostu wartości 
nieruchomości, przy czym wysokość tej opłaty 
nie może być wyższa niż 30 % wzrostu wartości 
nieruchomości. Omawiana stawka procentowa 
została ustalona w miejscowym planie z 2004 r. 
w § 131,  który stanowi:

W odniesieniu do nieruchomości, których 
wartość wzrosła w wyniku uchwalenia niniejsze-
go planu, a właściciel lub użytkownika wieczysty 
ją sprzedaje w terminie do pięciu lat od dnia obo-
wiązywania niniejszej uchwały – ustala się opłatę 
w stosunku procentowym do wzrostu wartości 
nieruchomości, w następującej wielkości:

1) dla terenów oznaczonych symbolami ME, 
ML i MP – 15 %,

2) dla pozostałych terenów – 5 %.
W przypadku stwierdzenia, na podstawie prze-

słanego przez notariusza aktu zbycia nierucho-
mości, możliwości wzrostu wartości nieruchomo-
ści, Wójt Gminy Brenna wszczyna postępowanie 
w sprawie naliczenia opłaty planistycznej, a dzia-
łający na zlecenie Gminy rzeczoznawca mająt-
kowy dokonuje wyceny wartości przedmiotowej 
nieruchomości zgodnie z omówionymi zasada-
mi. 

Dariusz Jakubiec

CIESZYŃSKA KRAINA – CO 
DALEJ?

Założycielem Stowarzyszeni Lokalna Gru-
pa Działania ( LGD) „ Cieszyńska Kraina” jest 
8 Gmin Powiatu Cieszyńskiego – Brenna, Chy-
bie, Dębowiec, Goleszów, Hażlach, Skoczów, 
Strumień, Zebrzydowice oraz partnerzy z sekto-
ra prywatnego i pozarządowego.

14 stycznia Stowarzyszenie Lokalna Grupa 
Działania „Cieszyńska Kraina” złożyła wniosek 
o „Wybór Lokalnej Grupy Działania (LGD) do re-
alizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR)”. LGD 
złożyła też wniosek na „Funkcjonowanie Lokal-
nej Grupy Działania” w ramach ogłoszonego 
konkursu przez Zarząd Województwa Śląskiego 
między 17 listopada 2008 a 15 stycznia 2009, obję-
tego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007-2013.  Lokalna Strategia Rozwoju, 
która została przyjęta uchwałami z  21.11.08 oraz 
05.01.09, stanowi podstawowy załącznik do wnio-
sku. Lokalna Strategia Rozwoju zawiera opis 
wszystkich niezbędnych informacji i kierunków 
działań dla potencjalnych beneficjentów stowa-
rzyszenia. Niebawem LGD utworzy swoją stro-
nę internetową, gdzie Strategia będzie dostępna 
do wglądu. Urząd Marszałkowski ma 3 miesią-
ce (wraz z czasem przeznaczonym na poprawki) 
na sprawdzenie wniosku. Dopiero później może 
dojść do podpisania umowy LGD z Urzędem 
Marszałkowskim odnośnie realizacji Lokalnej 
Strategii Rozwoju. 

Obecnie działa Biuro Lokalnej Grupy Działa-
nia „Cieszyńska Kraina” w Skoczowie na ul. Mic-
kiewicza 17, nr tel 0 33 487 49 42, które udziela 
wszelkich informacji na temat LGD a także Stra-
tegii. 

 
Dominika Pędzińska
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UWAGA MIESZKAŃCY GMINY
Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej 

w Brennej, ul. Wyzwolenia 34, działając na pod-
stawie art. 24 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 7 czerwca 
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbio-
rowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 123 
poz. 858 z dnia 12.06.2006 r. – tekst jednolity) 
ogłasza taryfę dla  zbiorowego odprowadzania 
ścieków, obowiązującą od dnia 1 lutego 2009 r. 
do 31 stycznia 2010 r. dla odbiorców usług.

W okresie od 1 lutego 2009r. do 31 stycz-
nia 2010r. obowiązywać będą następujące ceny 
i stawki w zakresie odprowadzania ścieków i za-
opatrzenia w wodę:  

I. Odprowadzanie ścieków
1.  cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków 

 - 3,83 zł 
2.  stawka opłaty abonamentowej za punkt na 

miesiąc - 3,64 zł 
II. Zaopatrzenie w wodę
1. cena za 1 m3   wody - 3,28 zł 
2.   stawka opłaty abonamentowej za punkt na 

miesiąc - 3,64 zł
Wyszczególnione ceny i stawki zawierają po-

datek  VAT. 
Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków / 

doprowadzonej wody  i  stawka opłaty abona-
mentowej za punkt na miesiąc stosowane będą 
łącznie.

W przypadku kiedy dla danego punktu u od-
biorcy, rozliczenia z odbiorcą prowadzi się łącz-
nie do obu rodzajów prowadzonych usług

( wyszczególnionych powyżej),  naliczana bę-
dzie jedna opłata abonamentowa.

ZBGK

ROLNICY!
Informujemy wszystkich zainteresowa-

nych rolników z terenu naszej Gminy, że 
w każdy wtorek w godzinach od 8:00 do 10:00 
w Urzędzie Gminy Brenna (Sala Sesyjna) bę-
dzie przyjmował pracownik Ośrodka Doradz-
twa Rolniczego w Cieszynie.

Zapraszamy.
                                                   M. Olszar

ZAKŁAD BUDŻETOWY 
OGŁASZA

Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej 
w Brennej informuje, że z początkiem 2009r. 
obowiązują nowe stawki za odbiór odpadów ko-
munalnych w wysokości:

- z nieruchomości na stałe zamieszkanych  
przy stosowaniu zasad selektywnej zbiórki -  
4,50 zł/osoby/miesiąc

- z nieruchomości na stałe zamieszkanych 
przy  braku stosowania zasad selektywnej zbiór-
ki -  8,40 zł/osoby/miesiąc

- z nieruchomości na stałe nie zamieszkanych 
- 100,80 zł/posesji  rocznie

- od podmiotów gospodarczych - 83,50 zł/m3

- za odbiór popiołu i żużla -  40,00 zł/m3

- za odbiór gruzu - 51,00 zł/m3

- za odbiór trawy, gałęzi, liści -  30,00 zł/m3

Wyszczególnione stawki zawierają obowiązu-
jący podatek VAT.

ZBGK

Wójt Gminy Brenna informuje, że z dniem 
15 stycznia br. uruchomiony został Punkt Ob-
sługi Inwestora, w ramach realizacji I etapu 
Programu Ograniczenia Niskiej Emisji Gmi-
ny Brenna, którego celem jest obsługa miesz-
kańców uczestniczących w Programie. Punkt 
prowadzony jest przez Operatora Programu, 
tj. wybrany przez Gminę podmiot koordynu-
jący i odpowiedzialny za realizację Programu. 
Podstawowym zadaniem Punktu jest pomoc 
Inwestorom w doborze urządzenia grzewczego 
zgodnie z jego wymaganiami oraz potrzebami 

PUNKT OBSŁUGI INWESTORA
energetycznymi budynku oraz nadzór nad pra-
widłowym i zgodnym z założeniami Programu 
wdrożeniem wymiany źródeł ciepła. 

Punkt Obsługi Inwestora przyjmuje za-
interesowanych w biurze Gminnego Punktu 
Informacji (parter budynku Urzędu Gminy 
w Brennej, ul. Wyzwolenia 77) w poniedziałki 
w godzinach od 9.00 do 13.00 oraz w czwartki 
od 14.00 do 17.00. Zapraszamy osoby deklarują-
ce chęć uczestnictwa w PONE oraz wszystkich 
mieszkańców do skorzystania z oferty Punktu.

Ogłoszenia



W grudniu 2008r. Polski Komitet Pomocy 
Społecznej w Brennej przygotował spotkania 
opłatkowe dla seniorów i osób niepełnospraw-
nych z terenu naszej Gminy.

Spotkania odbyły się w OPKiS w Brennej 
oraz u Pana Jana Matuli w Górkach. Przygoto-
wano skromny poczęstunek i 300 sztuk paczek 
żywnościowych. Młodzież z Gimnazjum w Gór-
kach i Brennej umiliła czas występem dla przy-
byłych gości. „ W piątek 19. 12. 2008r. dziewię-
cioro uczniów klasy II c naszego gimnazjum 
wystąpiło z krótką inscenizacją zatytułowaną 
„GODNI ŚWJYNTA”, młodzież starannie przyło-
żyła się do pomocy potrzebującym” powiedzia-

PKPS POMAGA POTRZEBUJĄCYM 

ły panie Alekasndra Madzia i Jolanta Pieczko. 
Pani Wójt osobiście złożyła życzenia świąteczne 
podopiecznym PKPS. „ Chcielibyśmy również 
podziękować wszystkim sponsorom, dzięki któ-
rym, jak co roku mogliśmy się spotkać i wrę-
czyć skromne paczki świąteczne” powiedziała 
w imieniu Zarządu Gminnego Prezes PKPS 
Małgorzata Gawor – Gaszczyk.

PKPS

W dniu 22.01.2009r.  o godzinie 9.00 odbyło 
się uroczyste spotkanie inaugurujące budowę Sali 
Gimnastycznej przy Zespole Szkół Publicznych 
w Górkach Wielkich. „Jesteśmy na starcie i roz-
poczynamy bieg o sprawność i zdrowie naszych 

RUSZA NAJWIĘKSZA INWESTYCJA W GMINIE
najmłodszych. Wytrwamy w tym biegu, aż na 
mecie pojawi się budynek nowej Sali Sportowej 
w Górkach” brzmiały słowa p. Wójt Iwony Szarek. 
W trakcie spotkania odczytano akt rozpoczynają-
cy budowę. Podpisali się pod nim p. Wójt Gminy 

Iwona Szarek, p. Przewodniczący Gminy 
Brenna Krzysztof Holeksa oraz Dyrektor 
ZSP w Górkach p. Karol Niedźwiedzki. 
Akt rozpoczęcia budowy został symbo-
licznie  włożony do szklanego pojemnika 
a następnie, niczym kamień węgielny zo-
stanie wmurowany w fundamenty nowej 
Sali. Na spotkaniu obecni byli także przed-
stawiciele firmy budowlanej, która wygra-
ła przetarg – Bielskiego Przedsiębiorstwa 
Budownictwa Przemysłowego S.A. z Biel-
ska  - Białej. Zgodnie z planem budowy 
budynek nowej Sali Gimnastycznej zosta-
nie oddany do użytku 15 czerwca 2010r. 
Jest to jedna z najważniejszych i najwięk-
szych inwestycji Gminy Brenna.

E.B
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WIGILIJKA GÓRECKICH 

GOSPODYŃ

Dnia 14  grudnia 2008r. w Sali OSP w Gór-
kach Małych odbyła się „wigilijka” zorganizowana 
przez KGW ( Koło Gospodyń Wiejskich)  z Gó-
rek Wielkich. W imprezie tej uczestniczyło 47 
członków obecnie aktywnych, jak i zaproszonych 
seniorek. Na spotkanie przybyli także zaprosze-
ni przedstawiciele władz Gminy Brenna w oso-
bach: Wójt Iwona Szarek, Przewodniczący Rady 
Krzysztof Holeksa, Prezes KR J. Matula, W – Ce 
Prezes OSP J. Greń praz przedstawiciele prasy. 
Przy suto zastawionym stole panie wspominały 
„ jak to ongiś bywało” a dzieląc się opłatkiem 
życzyły sobie i innym zdrowia i radości z dzia-
łalności KGW oraz dziękowały za to, że mogą 
spotykać się co tydzień w  „Mikroklimacie”.

Joanna Cieślar

EMERYCI U PROGU 

NOWEGO ROKU

Polski Związek Emerytów i Rencistów, koła 
nr 7 w Brennej zorganizował w dniu 6.01.2009 r.
spotkanie opłatkowo – noworoczne, w którym 
uczestniczyło ok. 100 osób. Zebranych przywitał 
przewodniczący Stanisław Heller, życząc wszyst-
kim zdrowia, pomyślności  i spełnienia marzeń 
w nowym 2009 roku. Wśród zaproszonych gości 
byli: Wójt Iwona Szarek, Proboszcz Parafii Ka-
tolickiej ks. Czesław Szwed, Proboszcz Parafii 
Ewangelickiej ks. Roman Kluz, którzy to łamiąc 

się opłatkiem złożyli wszystkim zebranym nowo-
roczne życzenia. 

Spotkanie uświetnili nasi milusińscy z przed-
szkola w Brennej, którzy pod przewodnictwem 
dyr. Marii Greń i wychowawczyni Katarzyny 
Szweblik przedstawili jasełka, za co zostali na-
grodzeni gromkimi brawami. W międzyczasie 
Dominik Greń – słynny kolędnik z Bukowej, 
który zna bardzo wiele kolęd, pastorałek i po-
winszowań, grając na akordeonie zachęcał do 
wspólnego śpiewania kolęd.

Zarząd koła uhonorował symboliczną różą 
członków koła p. Emilię Kuczera i p. Ludwi-
ka Cieślara, którzy to obchodzili swoje 80 – te 
urodziny – życzenia w imieniu wszystkich złożyli 
p. Krystyna Lala i p. Ludwik Gluza.

Tak to w miłej świątecznej atmosferze, przy 
kawie, kołaczu i obiedzie spędziliśmy czas.

Ludwik Gluza.
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PRZYWITANIE NOWEGO 
ROKU W BREŃSKIM 

AMFITEATRZE
„Szczypie w oczy, szczypie w uszy”-  mroźna 

noc towarzyszyła „imprezowiczom”, którzy w Syl-
westra spotkali się w amfiteatrze, aby wspólnie 
przywitać Nowy Rok. Zimno panujące na dworze 
nie przeszkadzało bynajmniej w dobrej zabawie 

i krótko po północy przed sceną można było zo-
baczyć tancerzy  nawet w krótkich podkoszul-
kach. Punktualnie o 24.00 w niebo wystrzeliły 
sztuczne ognie , a Pani Wójt Iwona Szarek życzyła 
wszystkim pomyślności w Nowym Roku. Impre-
zę prowadził słynny lokalny DJ – Michał Majew-
ski. Obok amfiteatru rozpalono ogromne ogni-
sko, a ciepłe dania oraz napoje serwował punkt 
gastronomiczny z pensjonatu ”Malwa” w Brennej 

Jatny. 
O b y 

cały rok 
był tak 
udany, jak 
ten Sylwe-
ster! 

Kasia Ma-
cura

HEJ KOLĘDA, KOLĘDA…

Już przed nocą sylwestrową, rozpoczęliśmy 
gminne  kolędowanie. 

28 grudnia 2008 r. w siedzibie Ośrodka Pro-
mocji Kultury i Sportu Gminy Brenna wystąpiło 
kółko teatralne „Kontra” pod kierunkiem Kata-
rzyny Koseckiej. Następnie po brzegi zapełnio-
na sala Ośrodka mogła wsłuchać się w kolędy 
grane przez Czesława i Tomasza Greniów oraz 
wspólnie je zaśpiewać. Przyjemną atmosferę ko-
lędowania podtrzymywała Rodzinna Grupa PIe-
śni i Tańca „Kotarzanie”. 

W styczniu  (6.01.2009r.) odbył się Wieczór 
Kolęd w Kościele Ewangelickim  w Brennej. Tam 
z kolei wszystkich zebranych powitał ks. Pro-
boszcz Parafii Katolickiej Czesław Szwed wraz 
z ks. Proboszczem Parafii Ewangelickiej  Ro-
manem Kluzem. Zaśpiewały pięknie dwa chóry 
Magnificat i Benedictus pod batutą Marka Ma-
dzi oraz Jadwigi Tomali. Kolędowanie rozświetlił 
także zespół dziecięco – młodzieżowy Świetliki 
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pod kierunkiem Bogusławy Madzi. Koncertowo 
zabrzmieli też Janek Greń  i Kasia Zaręba z ze-
społem w kolędach anglojęzycznych.

Górki kolędowały w siedzibie Ochotniczej 
Straży Pożarnej 11.01.2009 r. Wieczór otworzył 
profesor  Towarzystwa im. Zofii Kossak, S. Mi-
chałowski. Imprezę prowadziła pani D. Zoczek. 
Program rozpoczął się od spektaklu pt. „Anioło-
wie” opracowanego do muzyki Janusza Kohuta, 
następnie wystąpiło kółko gitarowe pod kierun-
kiem Mariusza Śniegulskiego, dzieci zagrały 
trzy kolędy. Później zaśpiewał chór dziecięcy 
Marcina Janasika a na zakończenie wystąpił 
Zespół Brenna Były kołacze herbata i kawa. 
W kolędowaniu Gmina Brenna dalej wiedzie 
prym i oby tak dalej, do siego roku!

E.B.

 L U S T R A 
Ostatnie kilka miesięcy dla Breńskiego 

OPKiS – u,  upłynęło pod znakiem remontów. 
Najpierw wyremontowano MIKROKLIMAT 
w Górkach Wielkich. Teraz w Brennej stworzono 
salę tańca z lustrami dla dzieci i młodzieży oraz  
zespołów regionalnych. Wszystko to dzięki dobre-
mu sercu i wsparciu lokalnych przedsiębiorców.

A po co lustra? 
Są niezbędnym wyposażeniem każdej sali 

tanecznej. Dzięki nim można zobaczyć, jak wy-
gląda się w tańcu oraz lepiej widzi się instruk-
tora z każdego miejsca na sali. Lustra są przede 
wszystkim po to by korygować swoją sylwetkę. 
I tak jak istotnym elementem wyposażenia ga-
binetu logopedy jest lustro, w którym ćwiczący 
widzi swój aparat mowy i koryguje wady tak 
istotnym elementem sali tańca  są lustra, które 
są fantastycznym korektorem sylwetki. Za ten 
prezent noworoczny Ośrodek Promocji Kultury 
i Sportu serdecznie dziękuje prywatnym firmom 
z Brennej: DRO-MOST Marka Kunza, „KAM-
TEX” Adama Bojdy, Przedsiębiorstwo Usługowe 
„ADA” Andrzeja Kozieła, „RUDITRANS” Rudol-
fa Sikory, „TARTAK PILCH”, „Usługi w Zakre-
sie Robót Budowlanych” Sikory Zbigniewa, Za-
kład Komieniarsko- Produkcyjno – Usługowy 
S.C.K.Jaworski – J.Walotek,   „Greń Pracownia 
Projektowa” Zygmunta Grenia, „Zakład Tapicer-
ski i Sklep Meblowy” – Czesława Moskały, „In-
stalatorstwo Elektryczne” Słowika Franciszka, 
Sklep „Majster” .

                                                                                 
                                   Katarzyna Kosecka

„JAK TO DAWNIEJ NA WILIJI 
BYŁO..?”

Pod takim tytułem Gminna Biblioteka Pu-
bliczna w Brennej zorganizowała 12 grudnia 
2008 r. spotkanie  dla dzieci z klasy II Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Brennej.

Na spotkanie zaproszono Panią Annę Giela-
ta znawcę naszej kultury ludowej. Dzieci wysłu-
chały  gawędy o tym jak dawniej przygotowywa-
no wigilię Bożego Narodzenia oraz  obchodzono 
gody. Były zdziwione, że na stół kładło się między 
innymi owies i surowy ziemniak i nie jadło się 
ryb a po powrocie z Pasterki jadło się upieczone 
„w trómbie jelita”. W dzień Bożego Narodzenia 
nikt „nie chodził po chałpach” tylko w domu 
świętowano śpiewając kolędy. Pani Ania opowie-
działa również o wróżbach wigilijnych i chodze-
niu z życzeniami.

Później dzieci same ubrały choinkę, przygoto-
wały stoły wigilijne. Zostały poczęstowane chle-
bem z masłem i miodem, który im wyjątkowo 
smakował. Na stołach ustawiono karty z wypisa-
nymi przysłowiami o  wigilii i godach. Dzieci je 
odczytywały i  i wyjaśniały ich znaczenie. Potem 
śpiewaliśmy ulubione kolędy a na zakończenie 
każdy otrzymał mini prezent.

Serdecznie dziękuję Pani Annie Gielata za 
ciekawą i wzruszającą opowieść o świętach. Dzie-
ciom i ich opiekunkom Pani Marcie Myczka 
i Magdalenie Heller za przybycie na imprezę.

 Mam nadzieję, że wiedza o tym jak to daw-
niej świętowano nie zostanie zapomniana właśnie 
dzięki takim spotkaniom z najmłodszymi.

Janina Herzyk
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SPOD GÓRALSKIEGO KAPELUSZA
Zbigniew Morys

Ząb czasu nie może wygryźć nadziei na ko-
lejne lata.

XXX
wpatrzony w gwiaździste niebo 
szukam minionego czasu
Przeszłości tak niewiele dałem 
Przyszłości tak wiele chcę dać
Dzisiaj księżyc dla mnie lśni
patrzy
czy w oczach mam łzy

GRAFFITI
Wypijmy za błędy! – Rysiek
Możemy ciebie obsiąść – skowronki

MOŻNA BYĆ WNIEBOWZIĘTYM
Nad siedmioma górami,
za siedmioma chmurkami,
na hali w boskim siódmym niebie
siedem dorodnych owieczek dla ciebie.
Trzeba tylko dojść prostymi ścieżkami.

PROPOZYCJA NIE DO ODRZUCENIA
Przekonaj Baracka Obamę – następcę Busha, 
by zniósł wizy dla Polaków, 
a w lecie gdzieś na łące pełnej maków 
powiem ci wierszyk spod góralskiego kapelusza.

Z ROZMÓW PRZY PIWKU
W Starej Karczmie w Brennej ceper rozma-

wia z góralem:
-Gazdo, oglądaliście na szklanym ekranie po-

pisy gwiazdek?
-Jak miołem czas, to se oglondołem.
-A której kibicowaliście?
-Pomyślności…..I to na okrągło!
-A co sądzicie o Feelu ?
-Jakoś jeszcze nie miołem sposobności skosz-

tować tego piwa.
BELFER WCIĄŻ W SZAMPAŃSKIM 

NASTROJU
-Na „rok dobry” zmówimy pacierz, to może 

diabli wezmą moje odzywki.
-Idź ulepić bałwana, to będziesz miał brata 

bliźniaka.
-Wkładajcie czapki, bo wam woda w głowie 

zamarznie!
-W Nowy Rok życzyli mi zdrowia, a wy już 

dzisiaj wpędzacie mnie do grobu. Dajcie mi szan-
sę na kolejne lampki szampana.

-Wiem, że obchodzę was tyle, co zeszłorocz-
ny pierwszy śnieg, a ja jestem gotów dać wam 
gwiazdkę z nieba na najbliższą Gwiazdkę.

POEZJA

Dla wszystkich Babć i Dziadków z najlepszymi 
życzeniami zdrowia i radości dedykujemy wiersz 
Ireny Branc z tomiku „Zerwane liście drzew”.

Szczególny dzień

W pewnej rodzinie dziecina się urodziła,
I tym wydarzeniem wszystkich ucieszyła.
A że rodzice dawne czasy dobrze pamiętali,
Dla córeczki imię z tych czasów wybrali.

Haneczka – swą kruszynkę nazywali,
I jak oczka w głowie jej pilnowali.
Dziadek i Babcia wnuczką się cieszyli,
Bo któż jak nie ona na stare lata życie im umili?

Gdy już podrosła Haneczka mała
Mama do szkoły ją zapisała.
Dziadek odprowadzał przez niebezpieczną ulice,
Babcia w domu szykowała ulubiona pizzę.

Wnuczka zaś w czasie wolnym od nauki
Zrywała na łące dla Babci kwiatki.
Mówiła wierszyki, piosenki śpiewała,
Bo babcię swoją bardzo kochała.

Aż z małej Haneczki Hanka się zrobiła,
Lecz dla Babci swojej? Nic się nie zmieniła.
Babcia po swojemu jej doradzała,
Kiedy tylko mogła pomóc zawsze chciała.

Bo taka jest Babcia – ona kocha swoje wnuki,
Choć nieraz odpędzi was od komputera do nauki.
Lecz wy się na Babcię za to nie gniewajcie.
Cieszcie się, że ją macie i to doceniajcie.

Jest taki dzień w roku jedyny
Gdy Babcia i Dziadek mają swoje urodziny.
Dajcie buziaka,
Do kwiatka wplećcie od serca życzenia.
Niech spełnia się…
Waszej Babci i Waszego Dziadka życzenia.
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WIECZÓR Z PIOSENKĄ 
ŻYDOWSKĄ

18 stycznia 2009 roku w Mikroklimacie 
w Górkach Wielkich odbył się koncert Piosen-
ki Żydowskiej w wykonaniu Agnieszki Witow-
skiej, która przedstawiła publiczności piosenkę 
głęboko zakorzenioną w żydowskiej tradycji, 
przepełnioną magią, refleksyjnością, i przede 
wszystkim niezwykle wymowną poetyką. Recital 
tej artystki to wzruszająca historia opowiedzia-
na w kilku piosenkach wzajemnie się uzupełnia-
jących. Wszystko odbyło się w prawie zupełnie 
zaciemnionej sali Mikroklimatu i zanikającej po-
świacie reflektorów. 

Agnieszka Witowska w cudowny sposób, za-
chrypniętą barwą głosu, subtelnością interpre-
tacji i pełnym emocjonalnym zaangażowaniem 
czarowała przestrzeń Mikroklimatu. Wiele było 
w tych wykonaniach muzycznego szeptu, który 
przyprawiał o dreszcze o wiele bardziej niż nie-
jeden krzyk. Pieśni komponowały się w jedną 
całość w jedną symfonię skrajnych emocji: stra-
chu, bólu i niegasnącej nigdy nadziei.

P u b l i c z -
ność dała się 
porwać tej 
n i e b ywa ł e j 
energii, sile 
op t ym i zmu 
i nieskry-
wanej ra-
dości życia. 
W zasadzie 
cały koncert 
był dopełnio-
ny brawami 
publiczności.

M a g i a 
tego koncertu 
w dużej mie-
rze polegała 
właśnie na 

dotknięciu istoty żydowskiego życia, gdzie jakże 
często smutek i dramat wymienia się z energicz-
nie okazywaną radością.  Koncert ten nie tyl-
ko pozostawi trwały ślad w pamięci, ale przede 
wszystkim w duszy. Pozostaje tylko pogratulo-
wać twórcom tego niezapomnianego wieczoru 
i życzyć sobie, żeby takich wieczorów w naszym 
życiu było jak najwięcej. 

                                                              
Katarzyna Kosecka, Łukasz Muschiol

BAZA TALENTÓW PRZEDSTAWIA!
18 grudnia w Piwnicy Artystycznej odbyło 

się wigilijne przedstawienie kółka teatralnego 
z Brennej pod opieką artystyczną Patrycji Cichy. 
Dziewięcioosobowa osobowa grupa teatralna za-
prezentowała widzom, piękną opowieść wigilijną 
a dodatkiem i otoczką artystyczną tego wieczoru 

był występ wszystkich grup muzycznych, jakie 
działają w Ośrodku Promocji Kultury i Sportu 
Gminy Brenna. Tak więc tuż po przedstawieniu 
zaprezentowała się górecko – breńska grupa 
gitarowa pod opieką Mariusza Śniegulskiego, 
grając kolędy na dziewięć gitar, następnie  wystą-
pili młodzi skrzypkowie pod opieką artystyczną 
Katarzyny Wojtas. Pointą wieczoru był występ 

najmłodszej w stażu grupy czteroosobowej akor-
deonistów, której edukacją muzyczną zajmuje 
się Krzysztof Kłaczkowski. I tak minął wieczór 
w Piwnicy Artystycznej. A potem w zadowoleniu 
i satysfakcji z uśmiecham na twarzy z kolędą 
w sercu rozeszli się wszyscy do domów.

K .Kosecka
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GOŚCIE W PRZEDSZKOLU
Uroczystości przedszkolne stanowią ważny 

czynnik w wychowaniu dzięki swej niecodzien-
ności i atrakcyjności, wpływających bardzo 
mocno na zaangażowanie emocjonalne dzieci. 
Przygotowanie do uroczystości stwarza wiele 
okazji do wyzwalanie różnorodnej aktywności 
dziecięcej, a jej przebieg to zawsze wielka przy-
jemność i radość dla dzieci i zaproszonych gości. 
Tematyka uroczystości organizowanych w na-
szym góreckim przedszkolu jest ściśle powią-
zana z treściami programu. W bieżącym roku 
szkolnym nauczycielki wraz z dziećmi przygo-
towały : Dzień Nauczyciela, Mikołaja, Jasełka - 

dla rodziców, Wigilijkę. Jak co roku odbyły się 
również imprezy z okazji Dnia Babci i Dziadka. 
Każda grupa przygotowała bogaty program ar-
tystyczny. Były wiersze, piosenki, inscenizacje, 
przedstawienia świąteczne w formie Jasełek. Na 
zakończenie występów dzieci głośno zaśpiewały 
100 lat, po czym wręczyły Babciom i Dziadkom 
upominki. Chętne mamusie upiekły ciasta i po-
mogły paniom w przygotowaniu imprezy. Po wy-
stępach dziadkowie częstowali się smakołykami, 
kawą lub herbatą. Babcie i Dziadkowie byli bar-
dzo wzruszeni występami wnucząt. Niejednemu 
kręciła się łezka w oku słysząc wiersz o tym, jak 
ważną rolę pełnią w życiu swoich wnucząt i jak 
bardzo są potrzebni i kochani. 

Rada Pedagogiczna dziękuje rodzicom za po-
moc w przygotowaniu uroczystości. 

                                              
                                                                                                                        

Alina Gańczarczyk

RÓMAN , RÓMAN! CZYMUŚ TY JE 
RÓMAN? – VII KONKURS REGIONAL-

NY W GIMNAZJUM W BRENNEJ

Środa ( 21.01.2009 r. ) upłynęła w Brennej pod 
znakiem prawdziwych regionalnych przedstawień. 
Młodzież doskonale zaprezentowała gwarowe 
atuty naszego regionu. Tym razem odbyła się już 
7 edycja Regionalnego Konkursu. Nad konkursem 
pieczę sprawowały p. Aleksandra Madzia oraz. p. 
Jolanta Pieczko. W komisji oceniającej zasiadły 
panie: Zofia Madzia, Aleksandra Sikora, Jolanta 
Bąk, Teresa Bączek i Estera Brudny. Jaka jest 
formuła konkursu? Co roku inna: były już ga-
wędy i podania regionalne, była poetycka wersja 
konkursu a w tym roku młodzież zmierzyła się ze 
szkolnymi lekturami. „Pan Tadeusz”, „ Quo Vadis”, 
„Syzyfowe prace”, „Mały Książę”, „Dziady”, „Zemsta”, 
„Opowieść Wigilijna” i pamiętny „Romeo i Julia” 
– zostały zamienione w gwarowe opowiadania 
i scenki. Julia na balkonie w stroju regionalnym? 
W Brennej wszystko jest możliwe! Najpierw mło-
dzież musiała przetłumaczyć i napisać gwarą frag-
menty lektur, następnie zaprezentować scenki ro-
dzajowe – im więcej w nich regionalizmu lepiej. Ale 
to nie wszystko, do konkursu przygotowano także 
potrawy regionalne. Poleśniki, chrusty na zapusty 
i prawdziwy chleb ze smalcem to tylko niektóre 
smakołyki przygotowane przez uczniów. Młodzież 
spisała się doskonale. Było dużo śmiechu i dobrej 
zabawy. „Poziom gwary wśród młodzieży znacznie 
się poprawił” powiedziała p. Zofia Madzia. I miejsce 
w konkursie zajęła klasa II c ( „ Romeo i Julia”), 
drugie miejsce w konkursie zdobyła II b ( „ Dziady”) 
i 3a („Syzyfowe prace”). Na trzecim miejscu uplaso-
wała się klasa III c, która zaprezentowała scenkę 
z „Quo Vadis”. Jednak wszystkim uczniom należy 
pogratulować za przygotowane scenki rodzajowe 
i chęć uczestnictwa w konkursie, który jest dowo-
dem na to, że młodzież zna swoje korzenie i chce 
pielęgnować tradycję naszego regionu. (Fotorela-
cja: www.brenna.org.pl)

Estera Brudny

19

Kultura i oświata



Gdyby żył 13 lutego obchodziłby swoje 123 
urodziny. Walenty Krząszcz pisarz i  nauczyciel 
oraz wielka postać Górek Wielkich. Gdyby żyła 
w sierpniu tego roku obchodziłaby 120 urodziny 
– Zofia Kossak – nasza ukochana górecka pisar-
ka. Podobni pod względem profesji i wieku, pe-
dagogicznego zacięcia i jak się okazuje… poczu-
cia humoru. Tym razem w dziale historycznym 
chcielibyśmy zaprezentować Państwu „Anegdoty 
o znanych postaciach z Cieszyńskiego” autorstwa 
Ludwika Rosnera1

E. Brudny
…

Zofia Kossak powieściopisarka miała umie-
jętność wykorzystywania każdej okazji do pracy 
twórczej. Gdy znajdowała wolna chwilę, siadała 
w fotelu lub na ławce przed domem i pisała. Zda-
rzało się, że w pobliżu bawiły się dzieci. Gwar 
i śmiechy nie przeszkadzały jej w pisaniu. Chęt-
nie odkładała pióro i odpowiadała malcom na 
pytania, z którymi się do niej zwracały.

…

W Górkach Wielkich Zofia Kossak była 
często zapraszana na zebrania miejscowych go-
spodyń i musiała im udzielać porad w zakresie 
haftu. Pisarka bowiem ukończyła studia malar-
skie i znana była ze swego talentu plastycznego. 
Natomiast góreckie gosposie uczyły Kossak np. 
wypieku śląskich kołaczy. Degustatorem tych 
smakołyków był mąż pisarki – Zygmunt Szat-
kowski.

…

Przez kilka powojennych lat Zofia Kossak 
mieszkała wraz z mężem w Szkocji. Tęskniła tak 
bardzo za Beskidami, ze okoliczne pagórki na-
zwała nazwami szczytów beskidzkich: Równica, 
Czantoria i in. Przy szosie wiodącej do szkockiej 
fermy Kossaków – Szatkowskich umieściła dro-
gowskaz z napisem „ Górki Wielkie – 3 km”

…

Walenty Krząszcz pisarz i nauczyciel lubił 
kawały i często wymyślał niespodzianki, np. na 
prima aprilis. Kiedyś przybywając na wiejskie 
wesela wraz z żoną i córką, przedstawił je:

 - To jest Wielki Czwartek – wskazał na córkę 
– a to Wielki Piątek – uczynił ukłon przed żoną.

…

W Międzyrzeczu Krząszcz był nie tylko kie-
rownikiem szkoły, ale także organistą. W tym 
charakterze towarzyszył proboszczowi w kolędo-
wych odwiedzinach. W wielu domach podawano 
im herbatę. Krząszcz wąchał napój i poznawał, 
która filiżanka jest dla niego, a która dla księdza. 
Wybierał tę „z kropką”, czyli z dodatkiem rumu.

…

Kiedyś ludowy pisarz udawał pijanego. Pole-
cił znajomemu, by poszedł do domu i zawiadomił 
rodzinę, gdzie „ leży pan rechtor”. Żona z cór-
ką wzięły mały czterokołowy wózek, usadowiły 
w nim mężczyznę i pociągnęły wehikuł do domu. 
Gdy mijały szkołę, Krząszcz wyskoczył z wózka 
i wygłosił przemówienie na temat naiwności ko-
biet.

GMINNE HISTORIE ZABAWNE I LEKKIE

1  Anegdoty pochodzą z Kalendarza Cieszyńskiego, wyd. Macierz Ziemi Cieszyńskiej, Cieszyn 
1990r., s. 247 – 248.
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Styczeń mi-
nął nam w zi-
mowej aurze, za 
czym wszyscy 
tęsknili. Narcia-
rze byli wresz-
cie usatysfak-
cjonowani, a ci, 
którzy postano-
wili przetrwać 
zimowe miesią-
ce na letnich 
oponach mieli 
powód do zmar-
twienia. Najbar-
dziej rozczaro-
wani są jednak 
chyba ci, którzy 

uważali, że jesteśmy już w strefie klimatu śród-
ziemnomorskiego i w ogrodach można już sa-
dzić palmy. Otóż nie można. Oczywiście, przed 
nami jeszcze luty i marzec i każdy z tych miesię-
cy może przynieść niespotykane zazwyczaj upa-
ły i inne ciekawe zjawiska, ale nie przesadzajmy 
z tym chowaniem do szaf zimowych ciuchów. 
Mogą się jeszcze przydać.

Tak jak może się przydać wiele innych rzeczy, 
o których nie pamięta się w czasach dobrobytu 
i zapewnionej świetlanej przyszłości, natomiast 
chętnie sięgamy po nie w czasach, niepewnych, 
kryzysowych. Są to przede wszystkim pewne 
umiejętności domowe, z liczeniem wydatków 
i możliwych przychodów na czele. Różnie na te-
mat kryzysu i recesji się mówi. Rozsądek mówi 
nam: spokojnie – róbmy tak, jakby miały nadejść 
trudne czasy, ale bez histerii. Na rozsądku i prze-
zorności jeszcze nikt nie stracił. Tzw. eksperci ( 
piszę „tak zwani”, bo największy znawca finansów 
współczesnego świata, Allan Greenspan niedaw-
no przeprosił za swoje nietrafne ekspertyzy) mó-
wią, że dostaniemy w kość jak nigdy. Inni twier-
dzą, że Polska da sobie radę. Dlaczego i w jaki 
sposób? Tu się jednak kończy ich magiczna wie-
dza i po tym pytaniu zapada najczęściej cisza. 
Sądzę jednak, ze to tak jak z burzą: jeśli ktoś 
wyłączył na odgłos pioruna z kontaktu wrażliwe 
urządzenie, jak komputer i telewizor, pozamykał 
na czas okna i nie stoi na dachu trzymając się 
metalowego szpikulca, jest szansa, za przetrwa 
w dobrej kondycji – on i jego mienie. W prze-

KILKA SŁÓW
WITOLD TURANT

ciwnym wypadku też jest szansa, bo szansa jest 
zawsze, ale malutka. Natomiast ci, co w obawie 
przed burzą palna sobie w łeb żadnej szansy nie 
mają. A po burzy na ogół świeci słońce i może 
być całkiem przyjemnie. Warto także i o tym pa-
miętać, gdy we pracy ( nie daj Boże) otrzymamy 
wypowiedzenie, a bank odmówi nam kredytu.

Co można zrobić, żeby poprawić sobie na-
strój? Generalnie możliwości jest kilka. Wielu 
z nas naraża swój budżet, zdrowie i domowy 
mir sięgając w domu i poza domem po sztuczne 
środki poprawiające różnych marek i z różnych 
półek. My tego nie pochwalamy, a jeśli już, to 
w bardzo skromnych ilościach. Bo jeśli popra-
wianie nastroju przebiega zbyt intensywnie, to po 
początkowych sukcesach skutek jest całkiem od-
wrotny – po prostu deprecha i to gdzieś na zimnie, 
nierzadko nocą bo w domu nas nie chcą. A my 
chorzy i bez kasy. Tak postępować nie należy. 
Co w takim razie w zamian? To proste – koncert 
w Piwnicy Artystycznej, w sali „Mikroklimatu” 
czy „u Kossaków”. Wypróbowałem, więc wiem co 
mówię. Na początku stycznia były kolędy w „Lo-
downi”, a całkiem niedawno piosenki żydowskie 
w „Mikroklimacie”. Cała sala tak gromko śpie-
wała „szalom”, bo artyści wciągnęli wszystkich 
do zabawy, że już na drugi dzień rakiety hamasu 
przestały spadać na Izrael, a po dwóch dniach ar-
mia izraelska wycofała się z Gazy. Warto było się 
nie ubzdryngolić i przyjśc na koncert? Ja myślę. 
Poza tym nikt nie chcę już słuchać wymówek 
w rodzaju „ skułem dziób, bo w tej Brennej nie 
ma co robić.” Koniec. To już historia, co uroczy-
ście i nieodwołalnie ogłaszam.   

Poza tym moje „kilka słów” już na stałe komu-
nikować będę poprzez „Wieści”, w druku i w sie-
ci, o czym lojalnie uprzedzam tych, którzy tego 
nie mają ochoty czytać. Poza tym namawiam do 
przeczytania wspaniałej książki Małgorzaty Szej-
nert „Czarny ogród”. Śląsk Cieszyński jest w niej 
reprezentowany przez rodzinę Michejdów, ale 
to nie jedyny powód, by tę pozycję sięgnąć. Jest 
świetnie napisana i w ogóle. Poza tym jest w bi-
bliotece ( to znaczy będzie, kiedy oddam). Zawsze 
twierdzę, że warto coś o sobie wiedzieć, na wy-
padek, gdyby zapytali. Znałem jednego takiego, 
który, zakłopotany, odpowiedział pytającemu 
wymownym: „eeeeeee”. A tamten skonstatował: 
- Aha, baran. I tyle. Ale o bibliotece to nie koniec. 
Będzie jeszcze przy następnej okazji.   
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bren-
nej w okresie od 01.05.2008 do 31.12.2008 pierw-
szy raz realizował projekt systemowy pn. „Możesz 
więcej” współfinansowany przez Unię Europejską 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Projekt będzie wdrażany w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VII Pro-
mocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój 
i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziała-
nie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej inte-
gracji przez ośrodki pomocy społecznej. 

Projekt systemowy wpisuje się w podstawo-
we założenia pomocy społecznej,  a mianowicie 
„wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzają-
cych do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umoż-
liwia im życie w warunkach odpowiadających god-
ności człowieka” (art. 3 ust. 1 ustawy o pomocy 
społecznej z 12 marca 2004r.), poprzez możliwość 
zapewnienia wsparcia edukacyjnego, zawodowego, 
zdrowotnego, społecznego jak i dochodowego. Po-
nadto projekt daje możliwość rozszerzenia działal-
ności ośrodka o nowe metody, narzędzia i formy 
pracy, które bez wsparcia finansowego Unii Euro-
pejskiej nie byłyby możliwe lub bardzo trudne do 
zrealizowania. Wdrażanie projektu systemowego 
pn. „Możesz więcej” jest przewidziane na lata 2008- 
2013. Corocznie będzie składany nowy wniosek 
o dofinansowanie projektu wraz z założonymi na 

dany okres finansowania formami wsparcia.
W 2008 roku celem głównym projektu systemo-

wego pn. „Możesz więcej” była aktywizacja zawodowa 
dziesięciu osób pozostających bez pracy, korzystają-
cych jednocześnie ze świadczeń pomocy społecznej 
i zamieszkałych na terenie Gminy Brenna. 

Uczestnicy projektu byli objęci następującymi 
formami wsparcia:
� Szkolenie zawodowe mające na celu naby-

cie kwalifikacji w charakterze opiekuna środowi-
skowego. 

Bezpośrednim realizatorem tej formy wspar-
cia był Wojewódzki Uniwersytet Robotniczy                  
w Jastrzębiu-Zdrój, Ośrodek Kursowy Cieszyn. 
Prowadzenie zajęć w formie wykładów i warsz-
tatów umożliwiło uczestnikom nabycie zarów-
no wiedzy teoretycznej z psychologii, psychiatrii, 
z zakresu dietetyki i przygotowywania posiłków, 
podstaw higieny i pielęgnacji, jak i praktycznych 
umiejętności związanych z pielęgnacją chorych: 
zakładanie i zmiana opatrunków, udzielanie 
pierwszej pomocy przedlekarskiej, pomocy w za-
łatwianiu codziennych potrzeb. Kurs zakończył 
się testem egzaminacyjnym, który potwierdził na-
bytą wiedzę i umiejętności. Zdobyte kwalifikacje 
umożliwią uczestnikom projektu poszukiwanie 
pracy w zawodzie opiekun środowiskowy w róż-
nych formach dziennej opieki a także placówkach 
całodobowych zajmujących się pomocą osobom 
starszym, niepełnosprawnym;
� Warsztaty z „Ekonomi społecznej i pro-

wadzenia spółdzielni socjalnej”. Realizacji tego 
szkolenia podjęła się Fundacja Rozwoju Przed-
siębiorczości Społecznej „BYĆ RAZEM” z Cieszy-
na. Zajęcia były prowadzone przez doświadczoną 
i wykwalifikowaną kadrę, co pozwoliło uczestni-
kom nabycie wiedzy dotyczącej podmiotów eko-
nomii społecznej, założenia spółdzielni socjalnej 
i jej prowadzenia;
� Warsztaty z zakresu: asertywności, metod 

i technik negocjacji oraz komunikacji i motywacji. 
Przygotowały one uczestników projektu do pracy 
z osobami starszymi i niepełnosprawnymi poprzez 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

PROJEKT SYSTEMOWY PN.”MOŻESZ WIĘCEJ”- I ROK REALIZACJI
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rozwinięcie umiejętności zachowań asertywnych, 
umiejętności komunikacji, sztuki kompromisu       
i słuchania oraz reagowania na negatywne bodź-
ce. Osoby biorące udział w projekcie zapoznały 
się także z podstawowymi stylami i technikami ne-
gocjacji;
� Spotkania edukacyjno – integracyjne prze-

prowadzone przez pracowników socjalnych. Każ-
de ze spotkań będzie miało odrębną tematykę, 
a mianowicie:1) Pomoc społeczna - podstawowe 
zadania; 2) Rozwiązywanie problemów opiekuń-

czo – wychowawczych; 3) Funkcjonowanie osób 
starszych, niepełnosprawnych       i potrzebują-
cych opieki w społeczeństwie; 4) Rozwiązywanie 
trudnych problemów życiowych. Zaproponowane 
tematy przybliżyły uczestnikom projektu pracę 
w pomocy społecznej, a także wzbogaciły ich wie-
dzę o wskazówki praktyczne przydatne w pracy 
opiekuna środowiskowego;
� Wsparcie doradcy zawodowego. Ta for-

ma pomocy ułatwiła uczestnikom samodzielne 
i aktywne poruszanie się po rynku pracy. Dorad-
ca zawodowy m.in. pomógł określić uzdolnienia 
i predyspozycje, przygotować dokumenty aplika-
cyjne, przekazał wiedzę na temat autoprezentacji, 
przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej a także 
dzielił informacji na temat współczesnych tenden-
cji na rynku pracy;
� Uczestnicy projektu zostali także objęci 

wsparciem w postaci pracy socjalnej i zasiłków 
celowych.

Cele projektu zostały osiągnięte. Realizowany 
projekt systemowy miał wskazać mieszkańcom 
Gminy Brenna nowe perspektywy i możliwości. 
Uczestnicy programu otrzymali zaświadczenia 
potwierdzające ukończenie kursu: „Umiejętności 
i kwalifikacje do opiekowania się nad osobami 
starszymi”, a także nabyli praktyczne umiejętno-
ści z zakresu komunikacji, asertywności, negocja-
cji, poruszania się po współczesnym rynku pracy. 

Ponadto osoby uczestniczące zapoznali się z pod-
stawowymi zagadnieniami dotyczącymi ekonomi 
społecznej i prowadzenia spółdzielni socjalnej. 

Realizacja projektu przyczyniła się do podjęcia 
przez uczestników konkretnych działań zawodo-
wych i społecznych. Już w trakcie realizacji pro-
jektu jedna osoba znalazła zatrudnienie w domu 
opieki na terenie Gminy Brenna. Dwie kolejne 
osoby w 2009 roku w ramach prac społecznie- 
użytecznych podejmą opiekę nad osobami niepeł-
nosprawnymi. Także Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Brennej planuje zatrudnienie jed-
nego uczestnika projektu do pracy na stanowisku 
opiekuna środowiskowego.

 Ośrodek Pomocy Społecznej będzie wspierał 
uczestników projektu w ich rozwoju zawodowym 
i społecznym poprzez działania o charakterze środowi-
skowym, umożliwiając im korzystanie z form wsparcia 
zaplanowanych w kolejnych projektach systemowym. 

Szczegółowe informacje związane z rekrutacją 
oraz realizacją projektu można uzyskać                      u pra-
cowników socjalnych pod nr telefonu 033 8536459, 
wew. 113, lub osobiście (Brenna, ul. Wyzwolenia 77, 
budynek Urzędu Gminy, I piętro, pokój nr 12). 

Dziękujemy wszystkim osobom i instytucjom, 
które były zaangażowane w realizację projektu 
na jego różnych etapach. Wsparcie i pomoc jaką 
otrzymaliśmy było dla nas bardzo cenne, umoż-
liwiło osiągnięcie założonych celów projektu. 
Uczestnikom programu pragniemy podziękować 
za wytrwałość i chęć uczestniczenia w projekcie 
i życzyć powodzenia w dalszych działaniach.
       
 GOPS Brenna

PODZIĘKOWANIA
„Jeśli kropla powiedziałaby: nie jestem po-

trzebna, nie byłoby oceanu”./M. Quoist/
W związku z realizacją w 2008 roku projektu 

systemowego pn. „Możesz więcej” przez Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Brennej składam 
serdeczne podziękowania Pracownikom Urzędu 
Gminy Brenna za przychylność w realizacji, za-
pewnienie środków finansowych, pomoc i wspar-
cie merytoryczne w wdrażaniu projektu. Dziękuję 
podwykonawcom w projekcie: Fundacji Rozwoju 
Przedsiębiorczości Społecznej Być Razem z Cie-
szyna; Wojewódzkiemu Uniwersytetowi Robotni-
czemu, Ośrodkowi Kursowemu w Cieszynie; Do-
radcy Zawodowemu za miłą i owocną współpracę. 
Pragnę podziękować w szczególności pracowni-
kom GOPS Brenna za wsparcie i włożony wkład 
pracy, a także innym osobom zaangażowanych 
w realizację projektu.

Koordynator projektu
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,,Zła opinia’’
piosenki Georgesa Brassensa
30 Stycznia 2009r. (piątek)

Godz. 19:00

Walentynkowa Andżela 
w Piwnicy  

Wystąpi Angelika Greń 
-  laureatka ogólnopol-
skiego konkursu sak-

sofonowego. Towarzy-
szyć jej będą przyjaciele ze szkoły 

muzycznej.
13.02.2009r. Start 19:00

Akustyczny Koncert 
zespołu Radogost

Godz. 19:00
27.02.2009r.

Piwnica Artystyczna
ul. Wyzwolenia 77

FILMOWE  PORANKI 

W OPKIS!
OŚRODEK PROMOCJI 

KULTURY I SPORTU MA DLA 
WAS CIEKAWĄ PROPOZYCJĘ 
NA FERIE. JEŻELI  AKURAT NIE ŚMIGACIE NA 
STOKU TO JESZCZE NIE ZNACZY, ŻE MUSICIE 
SIĘ NUDZIĆ

ZAPRASZAMY WAS NA PORANKI FILMOWE  
W OŚRODKU PROMOCJI KULTURY I SPORTU

- 26.01.2009 - Poniedziałek – GDZIE JEST NEMO
- 28.01.2009 - Środa - WALLY
- 30.01.2009 - Piątek – STEP UP
- 2.02.2009  - Poniedziałek  - MOST DO TERRA-

BITY
- 4.02.2009  - Środa – EPOKA LODOWCOWA
- 6.02.2009  - Piątek – DZIEWCZYNA Z SĄSIEDZ-

TWA
WSZYSTKIE PORANKI FILMOWE ZACZY-

NAJĄ SIĘ O GODZINIE 10.00 I SĄ ZUPEŁNIE ZA 
DARMO!

Miejsce: Ośrodek Promocji Kultury i Sportu Gmi-
ny BrennaUl. Wyzwolenia 69, 43 – 438 Brenna
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Wieczór Irlandzkiego 
Piwa i Irlandzkiej 

Piosenki
Wystawa ‘’Irlandia i Szkocja’’

w fotografii Elżbiety Chrzanowskiej
Wystawa ‘’Piwa Świata’’

Koncert zespołu – 
Stonehenge

06.02.2009r. Godz. 19:00
OPKS – ‘’Stare Kino’’ 

Ul. Wyzwolenia 69
Wstęp: wolny

Otwarcie wystawy: 
19.01.2009r.

FILMOWY MIKROKLIMAT
Zapraszamy wszystkich wielbicieli 

kina na walentynkowy pokaz filmu w 
Górkach Wielkich.

W programie oprócz filmu niespo-
dzianka muzyczna

20.02.2009 r.
Godz. 19:00
Mikroklimat

Górki Wielkie
Pod Zebrzydkę 4
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AMATORSKA LIGA PIŁKI 
NOŻNEJ

Uroczyste zakończenie II edycji Amator-
skiej Ligi Piłki Nożnej Halowej miało miej-
sce w niedzielę 21 grudnia 2008r. Po ostat-
nim meczu rozegranym w Brennej Leśnicy 
zawodnicy przenieśli się do siedziby Ośrod-
ka Promocji Kultury i Sportu, tzw. „Starego 

Kina”, gdzie wręczono puchary i inne nagrody. 
Ligę wygrała drużyna „Samorządu” przed „Pił-
karzykami” i „Kamtexem”.

Najlepszym strzelcem zawodów okazał się Artur 
Więcek z „Kamtexu”, który strzelił aż 57 bramek 
i wyprzedził Janusza Szalbota/ 47/- drużyna „Przyja-
ciół” oraz Janusza Jasińskiego /41/ – z Samorządu. 
Przypomnijmy, że turniej rozpoczął się 16 paź-
dziernika 2008 i wystartowało w nim osiem drużyn. 
Łącznie, w ciągu dwóch miesięcy panowie rozegrali 
czternaście meczy. Wszystkie spotkania odbywały 
się w sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej 
w Brennej Leśnicy. Wielkie podziękowania należą 
się tutaj Pani dyr. Halinie Gabzdyl -Pilch, która 
wykazała wielką wolę współpracy. 

Kasia Macura

rywalizować będą o „Puchar Doliny Leśnicy” na 
wyciągu Świniorka, zaś 8 lutego o „Puchar Wójta 
Gminy Brenna” na wyciągu Stary Groń w Bren-
nej Centrum .

Klasyfikacja generalna :
01. PRZEDSZKOLAKI-dziewczyny /2002-...

Zawodnik
Puchar UKS Brenna-Górki 

18.02.2009
Zuzanna Heller - 100

02. PRZEDSZKOLAKI-chłopcy /2002-...

Zawodnik
Puchar UKS Brenna-Górki 

18.02.2009
Bartłomiej Sanetra - 100
Mateusz Wróblewski - 80

03. KLASY I-II-dziewczyny /2001-2000/

Zawodnik
Puchar UKS Brenna-Górki 

18.02.2009
Wiktoria Pokorny - 100
Julia Jagosz - 80

04. KLASY I-II-chłopcy /2001-2000/

Zawodnik
Puchar UKS Brenna-Górki 

18.02.2009
Przemysław Bia-
łobrzycki

- 100

Jacek Jagosz - 80

PUCHAR BESKIDZKICH GRONI
Już po raz czwarty Uczniowski Klub Sporto-

wy Brenna Górki organizuje w naszej Gminie 
zimowe zawody w slalomie gigancie pod nazwą 
„Puchar Beskidzkich Groni”. W zawodach wy-
startować może każdy amator, od przedszkola-
ka do osób w sędziwym wieku. Z zasady zawody 
rozgrywane są na różnych stokach narciarskich  
w Brennej. 18 stycznia odbył się „Puchar UKS” 
w Brennej Węgierski na stoku Borynia. Jeżeli 
warunki śniegowe pozwolą to 7 lutego zawodnicy 

Sport
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05. KLASY III-IV-dziewczyny /1999-1998/

Zawodnik
Puchar UKS Brenna-Górki 

18.02.2009
Anna Ścisłowicz - 100
Katarzyna Szczotka - 80
Sabina Widło - 60
Joanna Heller - 50
Klaudia Rduch - 45

06. KLASY III-IV-chłopcy /1999-1998/

Zawodnik
Puchar UKS Brenna-Górki 

18.02.2009
Piotr Habdas - 100
Michał Brachaczek - 80
Tobiasz Słowioczek - 60
Paweł Wąsek - 50
Bartosz Żurawik - 45
Arkadiusz Kałuża - 40

07. KLASY V-VI-dziewczyny /1997-1996/

Zawodnik
Puchar UKS Brenna-Górki 

18.02.2009
Natalia Podżorska - 100
Paulina Kukuczka - 80
Maria Jędrzejko - 60
Karolina Kubala - 50
Wiktoria Kukuczka - 45

08. KLASY V-VI-chłopcy /1997-1996/

Zawodnik
Puchar UKS Brenna-Górki 

18.02.2009
Marek Czempiel - 100
Tomasz Heller - 80
Marcin Widenka - 60
Konrad Zielonka - 50

09. GIMNAZJUM-dziewczyny /1995-1993/

Zawodnik
Puchar UKS Brenna-Górki 

18.02.2009
Magda Głowacka - 100
Magda Baranow-
ska

- 80
Monika Macura - 60
Dominika Pilch - 50
Mirella Heller - 45
Agata Frączkiewicz - 40

10. GIMNAZJUM-chłopcy /1995-1993/

Zawodnik
Puchar UKS Brenna-Górki 

18.02.2009
Konrad Kania - 100
Dominik Białobrzycki - 80
Mateusz Rucki - 60
Bartosz Iskrzycki - 50
Robert Swoboda - 50

Michał Kasperek - 45
11. KOBIETY POW. 50 lat /1958-...

Zawodnik
Puchar UKS Brenna-Górki 

18.02.2009
Maria Głowacka - 100
Anna Kaczmarek - 80
Barbara Binda - 60

12. MĘŻCZYZNI POW. 50 lat /1958-.../

Zawodnik
Puchar UKS Brenna-Górki 

18.02.2009
Adam Cieślar - 100
Stefan Marek - 80
Zygmunt Binda - 60
Antoni Stec - 50
Henryk Kałuża - 45
Kazimierz Machała - 40
Jan Głowacki - 35

13. KOBIETY 36-50 lat /1973-1959/

Zawodnik
Puchar UKS Brenna-Górki 

18.02.2009
Joanna Kotarska - 100
Katarzyna Jagosz - 80
Grażna Wąsek - 60

14. MĘŻCZYZNI 36-50 lat /1973-1959/ 

Zawodnik
Puchar UKS Brenna-Górki 

18.02.2009
Piotr Milka - 100
Ireneusz Heller - 80
Bronisław Kukuczka - 60
Jacek Pasterny - 50
Edward Jagosz - 45
Tomasz Jędrzejko - 40
Bronisław Kłósko - 35
Jacek Tomczyk - 30
Mariusz Bubik - 25
Arkadiusz Rduch - 20
Mirosław Kolarczyk - 20

15. KOBIETY 17-35 lat /1992-1974/

Zawodnik
Puchar UKS Brenna-Górki 

18.02.2009
Martyna Czempiel - 100

16. MĘŻCZYZNI 17-35 lat /1992-1974/

Zawodnik
Puchar UKS Brenna-Górki 

18.02.2009
Tomasz Cieślar - 100
Bartłomiej Pędziwiatr - 80
Rafał Kałuża - 60
Patryk Kwaśny - 50
Grzegorz Botor - 45
Jakub Panek - 40
Grzegorz Maciejowski

Kasia Macura

Sport
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Beata Mikołajczyk polska kajakarka, srebrna 
medalistka olimpijska z Letnich Igrzyskach Olim-
pijskich w Pekinie, jest zawodniczką UKS Koper-
nik Bydgoszcz. Zimą 2008r. trenowała w Brennej 
wraz ze Szkołą Mistrzostwa Sportowego z Wałcza. 
Redakcja postanowiła przeprowadzić rozmowę 
z polska mistrzynią.

E. B. Jak długo uprawia Pani ten sport i dla-
czego? 

B.M. Kajakarstwo uprawiam od 12 lat. Początki 
to czwarta klasa szkoły podstawowej, kiedy to za 
namową koleżanki i swojego pierwszego trenera 
W. Rakowskiego po raz pierwszy wzięłam wiosło 
do ręki. Później dostałam się do klasy sportowej 
i tak zaczęła się moja sportowa podróż.

E.B. Jak ma Pani wrażenia po Pekinie?
 B.M. Przede wszystkie uderzyło mnie to, że 

Pekin jest wyjątkowo czystym i schludnym mia-
stem. To zaskakujące, że mieszkają tam miliony 
ludzi a jednak wszędzie było czysto. Podobało mi 
się, że wszystko było zapięte na ostatni guzik. Wra-
żenia mam bardzo dobre i wspominam Igrzyska 
bardzo pozytywnie.

E.B. Do jakich startów się Pani przygotowuje?
B.M. Teraz przygotowuję się przede wszyst-

kim do Mistrzostw Świata Seniorów, które odby-
wają się co roku za wyjątkiem roku w którym są 
Igrzyska Olimpijskie. Cały czas trenuję.

E.B.  Jak wygląda trening kajakarza?
B.M. To zależy …dziś np. przebiegłam 20 km 

i powiem, że jestem wypompowana a za dwie godzi-
ny mam następne trzy godziny treningu na siłowni. 
W zimie trening jest bardziej intensywny. W Brennej 
mam trzy godziny treningu rano i trzy po południu. 
Latem będzie już inaczej.  Biegam z juniorami jako 
seniorka. Prześcigamy się nawzajem.

E.B. Ma Pani jeszcze jakieś inne zaintereso-
wania poza sportem?

B.M. Mam trzy pasje : sport, kajaki i wiosło. 
Ciężko wygospodarować mi czas między treningami. 
Jak już go znajdę to poświęcam się czytaniu książek. 
Na każdy obóz biorę ze sobą książkę. No i oczywiści 

kocham filmy. Zawsze stoję pierwsza przed kasą kina 
i Pani z okienka doskonale mnie rozpoznaje.

E. B. Jak wyglądają Święta Mistrzyni Letnich 
Igrzysk Olimpijskich w Pekinie i czy może sobie 
pozwolić na karpia i inne smakołyki?

 B.M. Przed Igrzyskami  miałam ścisłą dietę 
od grudnia. Ale za to po Igrzyskach wraz ze znajo-
mymi „wparowałam” do pizzerii. Teraz marzę żeby 
być już w domu z całą rodziną i zasiąść do stołu 
wigilijnego. W moim domu Święta wyglądają tak, 
jak w każdym innym polskim domu, tradycyjnie.

E.B. Czego możemy Pani życzyć na Nowy Rok?
B.M. Żeby doba trwała 48 godzin.
Tego właśnie, oraz kolejnych sukcesów 

sportowych życzymy Pani w 2009 r.  Dziękuję 
bardzo za rozmowę.

Estera Brudny

SREBRNA MISTRZYNI Z PEKINU W BRENNEJ

BIEGI NARCIARSKIE
W dniu 21.01.2009 w Istebnej na trasie biegowej Ku-

balonka odbyły się mistrzostwa powiatu cieszyńskiego 
w sztafetowych  biegach narciarskich. Reprezentanci 
naszej gminy uplasowali się na wysokich trzecich miej-
scach w trzech kategoriach wiekowych.

Trzecie miejsca i brązowe medale zdobyli:
SP-2 Brenna – dziewczęta:
1. Martyna Greń, 2. Patrycja Kotorc, 3. Natalia 

Podżorska, 4. Zuzanna Kawik
SP-2 Brenna  –  chłopcy:
1. Przemysław Podżorski, 2. Mateusz Holeksa, 

3. Patryk Choroszko, 4. Jakub Kubok
Gimnazjum Górki Wielkie – dziewczęta:
1. Julia Dudek, 2. Mirella Heller, 3. Aleksandra 

Szałkowska, 4. Agnieszka Duczmalewska, 5. Nata-
lia Holeksa

Zawodników do zawodów przygotowali:
SP2 Brenna – Bogusław Żur, Gimnazjum Gór-

ki Wielkie – Jarosław Smelik
Bogusław Żur

Sport



Wiele razy zdarza się tak, że pożyczamy ko-
muś znajomemu pieniądze a później nie może-
my ich odzyskać. Często, zastanawialiśmy się 
jak wybrnąć z tej niezręcznej sytuacji i czy są 
jakieś sposoby, aby jej uniknąć Zapytaliśmy rad-
cy prawnego, jak odzyskać pożyczone pieniądze 
w sytuacji w której nie została podpisana żadna 
umowa i czy w ogóle jest to możliwe?

Najlepszym sposobem zabezpieczenia się 
przed problemami związanymi z odzyskaniem 
kwoty pożyczki jest zawarcie z pożyczkobiorcą 
umowy pożyczki. W ten sposób unikniemy kło-
potów, które mogą pojawić się wraz z nadejściem 
terminu zwrotu udzielonej pożyczki. Przepisy 
kodeksu cywilnego stanowią, że umowa pożycz-
ki, której wartość przekracza 500 zł powinna być 
stwierdzona pismem. Wprawdzie ustna umowa 
również jest umową obowiązującą, ale rodzi ona 
poważne problemy dowodowe w razie odmowy 
zwrotu pożyczonej kwoty przez osobę zobowiąza-
ną. Brak formy pisemnej powoduje bowiem co do 
zasady niedopuszczalność przeprowadzenia dowo-
du z przesłuchania świadków oraz przesłuchania 
stron na okoliczność zawarcia umowy pożyczki.
   W razie udzielania pożyczki osobie znajomej 
lub członkowi rodziny, gdy zawarcie  pisemnej 
umowy pożyczki wydaje się w danych okolicz-
nościach niewłaściwe, warto odebrać od pożycz-
kobiorcy choćby proste pokwitowanie przyjętej 
kwoty. Fakt zawarcia umowy zostanie w ten spo-
sób uprawdopodobniony, co tym samym uła-
twi udowodnienie udzielenia pożyczki w trakcie 
ewentualnego sporu.

Odzyskanie pożyczonych pieniędzy w sy-
tuacji gdy nie została podpisana żadna umowa 
jest oczywiście możliwe, napotkać może jednak 
znaczne problemy związane z udowodnieniem 
faktu udzielenia pożyczki. Brak sporządzenia 
umowy w formie pisemnej powoduje bowiem, że 
w ewentualnym sporze na drodze sądowej nie-
dopuszczalny będzie dowód ze świadków oraz z 
przesłuchania stron na fakt dokonania czynno-
ści. Ograniczenie to może zostać uchylone tylko 
w trzech wypadkach, a mianowicie:

a) gdy obie strony zgodzą się na przeprowa-
dzenie tych dowodów,

b) gdy konsument żąda przeprowadzenia ta-
kich dowodów w sporze z przedsiębiorcą,

c) gdy fakt dokonania czynności uprawdopo-
dobniono na piśmie (np. poprzez sporządzenie 
pokwitowania).

 Celem odzyskania kwoty udzielonej pożycz-

Jak nie dać się nabrać?SZLACHETNE ZDROWIE
Promocja, koncepcja i strategia działań na 

rzecz zdrowia człowieka narodziła się w latach 
70’. Podstawowe jej założenia zostały sformuło-
wane w 1986r. na I konferencji promocji zdrowia 
w Ottawie. Wg  karty Ottawskiej promocja zdro-
wia to proces umożliwiający ludziom zwiększenie 
kontroli nad swoim zdrowiem oraz jego poprawę. 
Promocja zdrowia jest dyscypliną nauki i sztuką 
pomagania ludziom w dokonywaniu zmian ich 
stylu życia aby mogli zbliżyć się do optimum swe-
go zdrowia. Zdrowie to stan dobrego samopoczu-
cia fizycznego, psychicznego i społecznego a nie 
tylko brak choroby i niepełnosprawności. 

Definicja Światowej Organizacji Zdrowia 
(WHO) stwierdza, że zdrowie jest:

• wartością, dzięki której jednostka może się 
realizować i tworzyć środowisko      życia,

• zasobem- bogactwem umożliwiającym roz-
wój społeczeństw,

• środkiem do codziennego życia, umożliwia-
jącym lepszą jego jakość.

Jak zachować zdrowie? 
Dekalog zdrowia: 
1. Utrzymuj siły obronne organizmu w stałej 

gotowości i dbaj o zachowanie bariery immuno-
logicznej. Istnieją m.in. 4 grupy zadań, działań, 
które mają utrzymać barierę immunologiczną 
na wysokim poziomie:

• nie dopuszczanie do zachowań, które mają 
wpływ na obniżenie bariery immunologicznej ( 
lekomania, papierosy, narkotyki).

• realizowanie takich procedur, które wzmac-
niają nasze siły obronne ( właściwe odżywianie 
i systematyczna aktywność fizyczna).

• umiejętność postępowania podczas różnych 
chorób i dolegliwości, nie tylko tak aby zapobiec 
niekorzystnym następstwom, ale by wykorzystać 
je dla wzmocnienia organizmu.

• pogłębianie umiejętności wykorzystania na-
szych sił psychicznych.

2. Nie nadużywaj leków!
3. Utrzymuj wszechstronną aktywność fizyczną!
4. Odżywiaj się prawidłowo.
5. Hartuj się.
6. Rozwijaj umiejętności walki ze stresem, aser-

tywnie chroń własne „ja” bez uszczerbku dla innych.
7. Wyeliminuj nałogi.
8. Bądź życzliwy dla innych.
9. Zachowuj postawę dopingową, motywują-

cą, aktywną. Ciesz się życiem!
Estera Brudny
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Czasami zimowa aura może sprawić, że na-
wet redaktor naczelny złapie przysłowiowego 
„doła”. Dlatego właśnie reakcja była bardzo szyb-
ka – psycholog Szczepan Spis. Zapytaliśmy eks-
perta, jak dbać o zdrowie psychiczne w kontek-
ście częstego kontaktu z komputerem.

1. Kiedyś słyszałam, że kiedy człowiek 
przez cztery doby siedzi przy komputerze to 
umiera. Jak Pan sądzi, jakie zagrożenia spo-
łeczne wywołuje fakt , że coraz więcej czasu 
spędzamy przed komputerem?

Sz. Spis: Raczej nie umiera, zdarzały się 
wprawdzie już takie przypadki ale jedynie w Chi-
nach, w każdym razie na pewno odbija się to nie-
korzystnie na jego zdrowiu  psychofizycznym. 
Uzależnienie od internetu i gier komputerowych 
to najbardziej popularne uzależnienia z tego ob-
szaru. Czym ono może się objawiać. Otóż na pew-
no faktem coraz to większej potrzeby korzystania 
z komputera, w celu uzyskania pełnej satysfakcji. 
Mechanizm jest podobny do typowego uzależnie-
nia od alkoholu – potrzebujemy coraz to mocniej-
szej stymulacji do wywołania złudnego poczucia 
euforii. Takiemu zachowaniu towarzyszą zwykle 
kłamstwa, na temat faktycznego przesiadywania 
przed ekranem komputera. Oraz zmieniające się 
stany od euforii do depresji w zależności ilości spę-
dzonego czasu np. w internecie. I chociaż zdajemy 
sobie z tego sprawę, nie potrafimy zatrzymać już 
tej samonapędzającej się maszyny

2. Czy istnieje zjawisko uzależnienia od 
komputera i czy może objawić się stresem?

Sz.Spis: Stres oczywiście jak najbardziej 
może powodować wycofanie i ucieczkę w świat 
wirtualny, który jest zapewne bezpieczniejszy 
i bardziej przewidywalny od rzeczywistego. Jest 
to poniekąd ucieczka od uczuć i prawdziwych 
relacji interpersonalnych. Trzeba pamiętać, że 
reakcją na długotrwały stres jest powolne wypa-
lanie się organizmu, gdyż kończą się nasze zaso-
by, z których moglibyśmy korzystać w sytuacji 
stresowej, a ta z kolei wymaga wzmożonych po-
kładów energii. Więc bywa, że dalsze zmaganie 
się z brutalną i stresującą rzeczywistością oraz 
codziennymi problemami, może okazać się zbyt 

dużym obciążeniem dla naszego organizmu. 
I tu z pomocą przychodzi pozornie bezpieczna 
wirtualna rzeczywistość, która z czasem jeszcze 
bardziej pogłębia nasze problemy i podobnie jak 
inne zgubne uzależnienia nie niesie ze sobą nic 
dobrego.

3. Co Pan sądzi o zjawisku gry Second 
Life?

Sz.Spis: Trudno mi się odnieść konkretnie 
do tej gry, gdyż nie słyszałem o niej wcześniej, 
ale sama nazwa „drugie życie”, wskazuje jakie za-
danie ma ona pełnić. Uzależnienie od gier kom-
puterowych jest bardzo popularne u osób mło-
dych, którym łatwiej jest zatracić się w świecie 
gry i przedłożyć ten świat nad prawdziwy, realny. 
Jedne z najbardziej popularnych gier to medal of 
honor, czy quake, czyli takie w których głównym 
zadaniem jest wyeliminowanie przeciwnika przez 
pozbawienie go życia- pamiętajmy jednak, że po 
drugiej stronie kabla siedzi również człowiek, 
a nie bezduszna maszyna. Lecz chyba najgorsze 
bo najniebezpieczniejsze są gry, które odbierają 
nam nasze życie, zastępując je marnym przewi-
dywalnym substytutem. To właśnie gry typu se-
cond life o której Pani wspomniała.

4. Jak powinniśmy się relaksować w stycz-
niu jeżeli często np. w pracy korzystamy 
z komputera ?

Sz. Spis: Korzystanie z komputera w go-
dzinach pracy jest obecnie obowiązkiem wielu 
z nas. Dlatego też w miarę naszych możliwości 
powinniśmy odpocząć od komputera właśnie po 
powrocie do domu. Odejściem od wszystkiego 
co wiąże się z komputerem, co obciąża stale pew-
ne obszary naszego mózgu, niszczy nasz wzrok, 
doprowadza do skrzywień kręgosłupa i ograni-
cza nasze kontakty ze znajomymi, będzie w mie-
siącu styczniu każda forma aktywności fizycznej, 
poza domem, miejscem pracy. Sugeruję w zimie 
skorzystać z naszych wyciągów, odkurzyć narty, 
snowboardy , sanki, łyżwy i zrobić z nich dobry 
użytek, umówić się ze znajomymi na kulig, a po-
tem mile spędzić czas przy ognisku.

Estera Brudny

TWÓJ OSOBISTY „PRZYJACIEL – KOMPUTER”

ki, w razie braku określenia terminu jej zwrotu 
w umowie, należy wypowiedzieć pożyczkobiorcy 
zawartą umowę, co w konsekwencji powodu-
je zobowiązanie dłużnika do zwrotu udzielonej 
pożyczki w terminie sześciu tygodni. Po bezsku-
tecznym upływie tego terminu konieczne będzie 

wniesienie pozwu o zapłatę kwoty udzielonej po-
życzki do sądu rejonowego, a w wypadku gdy po-
wyższa kwota przekracza 75 tysięcy złotych – do 
sądu okręgowego.

E.B
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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. 033 853 91 82 

- 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. Zofii 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 Wielkie 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: Estera Brudny (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: e.brudny@brenna.org.pl, opkis@brenna.org.pl
Nakład: 500 egz.
Korekta: Estera Brudny
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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