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Kiedy przelewam te myśli na 
papier, zbliża się już zima i spadł 
nawet pierwszy śnieg, a może 
raczej grad, różnie to można 
zdefiniować, ale dla mnie to był 
ewidentny znak, że będzie coraz 
zimniej. Jak się jednak okazało 
był to dopiero przedsmak tego 
co nastąpiło potem, a mianowicie 
klęska żywiołowa – przynajmniej 
dla mnie. Zaczął padać śnieg, 
mokry, ciężki, jakiego jeszcze nie 
było o tej porze roku. Niedługo 
potem pojawiły się pierwsze znisz-

czenia w ogrodzie. Ale to nic, bo 
minęło kilka godzin, a pod ciężarem 
śniegu, zaczęły się łamać drzewa, 
obniżając wcześniej swe konary, 
jakby w błagalnym pokłonie. Trzask 
łamanych gałęzi przemawiał za 
tym, by zrezygnować ze zbędnych 
wycieczek, poza tym zamknięte 
sklepy odstraszały wszechobecną 
ciemnością. Dziękowałem Bogu, że 
mam kominek, bo czym to grzać 
gdy prądu nie ma, a wszędzie tylko 
same komputery. Powrót do korzeni 
okazał się bolesnym doświadcze-
niem, a trzydniowe ciemności 
pozbawiły mnie całego zapasu 
świec, jaki leżakował od dawna 
w moim domu. Z myślą o zimie, 
zacząłem studiować prognozy 
pogody z nadzieją, że wszystko 
wróci jeszcze do normalności. 
Jednak jak się okazało prognozy 
długoterminowe mogą bardzo, 
ale to bardzo się od siebie różnić. 
W internecie mnogość wyników 
wyszukiwania prognozy zaskoczyła 
mnie, za to różnorodność jakie pre-
zentowały przeraziła- były bowiem 
zimy srogie i łagodne, deszczowe, 
śnieżne i suche, a wszystkie wyniki 

poparte badaniami meteorologicz-
nymi. To sprawiło, że postanowi-
łem udać się po radę do naszych 
mniejszych przyjaciół tzn. świata 
zwierząt. Te z kolei ewidentnie 
pokazują nam, ludziom którzy 
zatracili tę wyjątkową umiejętność 
przewidywania zmian pogodowych, 
że zima uderzy szybko i będzie 
groźna. Tutaj widać, że nawet 
zwierzęta domowe zwiększyły swoje 
apetyty w oczekiwaniu na nią, a na 
dworze, wszystko co biega i pełza 
w trawach naszych ogródków wbija 
się głęboko w ziemię, na tyle na ile 
to tylko możliwe, by schronić się 
przed zimnem i śniegiem. Z wieszczy 
pozostają nam jeszcze Ci regio-
nalni, czyli górale, ale nie wiedzieć 
czemu, śnieg zawsze im w głowie. 
Jak się jednak okazało, zastanawia-
jąc się nad tym jak będzie, straciłem 
jedynie czas, bo to co ma być i tak 
nadejdzie. Bo nie ma sensu słuchać 
przepowiedni i przewidywać przy-
szłość, ale być przygotowanym na 
każdą ewentualność. 

Szczepan Spis
Redaktor Naczelny

- Dlaczego Gmina przystąpiła do 
zmiany studium?

- Obecnie prowadzona procedura 
planistyczna dotyczy zmiany obo-
wiązującego studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego gminy Brenna, 
które zostały przyjęte uchwałą Rady 
Gminy w styczniu 2001 r. Zmiany 
te dotyczą przede wszystkim infra-
struktury turystycznej i  około 
turystycznej, planowanych przez 
Gminę inwestycji celu publicznego 
(m. in. parkingi) oraz planowanego 
zbiornika retencyjnego na potoku 

Jasionka na granicy gmin Brenna 
i Jaworze. 

- Jaka jest różnica pomiędzy 
studium a planem miejscowym?

-Należy podkreślić, iż studium, 
które składa się z części opisowej 
i graficznej, uchwala rada gminy, ale 
nie jest aktem prawa miejscowego. 
Nie może więc stanowić podstawy 
do wydania decyzji administracyj-
nych (np. pozwolenia na budowę 
czy podziałów). 

Studium gminne określa politykę 
przestrzenną gminy i musi być obo-

wiązkowo opracowane dla całego 
obszaru gminy (co dotyczy również 
jego zmiany). Ustalenia studium są 
wiążące przy uchwalaniu planów 
miejscowych. Plany natomiast 
kształtują sposób wykonywania 
prawa własności poprzez przezna-
czenie nieruchomości na różne cele 
oraz ustalenie sposobu zagospoda-
rowania nieruchomości, a w szcze-
gólności sposobu zabudowy. Dodać 
należy, że nie ma obowiązku uchwa-
lania planu miejscowego, decyduje 
o tym rada gminy. Stąd po uchwa-
leniu studium część omówionych 
inwestycji otrzyma „zielone światło” 

Plan zagospodarowania przestrzennego, a studium

Rozmowa Dariuszem Jakubcem Kierownikiem działu inwestycji
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w postaci możliwości zmiany planu 
miejscowego na danym obszarze. 
W pozostałych terenach, (czyli 
tam gdzie nie wszczęto procedury 
zmiany  p lanu  mie j s cowego) , 
pozostają dotychczasowe ustalenia 
uchwały z 16.09.2004 r. o przyjęciu 
miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego. Istotne jest 
również to, że studium wyznacza 
kierunki zagospodarowania prze-
strzennego w oparciu o występu-
jące uwarunkowania (zarówno 
prawne jak i faktyczne), a plan 
jako dokument „wykonawczy” spo-
rządzany w bardziej szczegółowej 
skali (co do zasady 1:1000) oraz 
akt prawa miejscowego zawiera 
wiążące dla właścicieli nieruchomo-
ści ustalenia.

- Jaka jest procedura sporządzenia 
studium?

- Tryb sporządzania projektu 
studium określony został przepisami 
ustawy o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym. Tym samym 
zmiana studium może nastąpić 
wyłącznie z zachowaniem procedury 
koniecznej przy jego uchwaleniu. 
Prace nad projektem powinny być 
prowadzone przez uprawnionego 
projektanta w ścisłym współdziała-
niu z samorządem gminnym i przy 
udziale społeczności lokalnej. Ini-
cjatywę w tym zakresie ma rada 
gminy przystępując do sporządze-
nia studium w drodze uchwały. 
Organem odpowiedzialnym za 
przebieg całego postępowania jest 
wójt, który przygotowuje projekt. 

Sporządzony projekt  studium 
wymaga zaopiniowania i uzgodnień 
właściwych podmiotów (zgodnie 
z ustawą o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym). Po zakoń-
czeniu tego etapu wójt konfrontuje 
przedstawione stanowiska i warunki 
z dotychczasowym projektem 
studium i wprowadza wynikające 
z nich zmiany. Następnie wykłada 
projekt do publicznego wglądu 
i organizuje dyskusję publiczną, a po 
wyłożeniu zbiera uwagi do projektu. 
Potem projekt studium przedstawia 
radzie gminy do uchwalenia wraz 
z listą nieuwzględnionych uwag.

Szczepan Spis

Doczekaliśmy się długo wyczeki-
wanej decyzji w sprawie dofinan-
sowania budowy hali sportowej 
w Górkach Wielkich. Zostały nam 
przyznane środki  z  Funduszu 
Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 
1,5 mln zł, w tym do wykorzystania 
w 2009r. – 550 tys. i w 2010r. – 
950 tys. na budowę hali sportowej 

z zapleczem przy Zespole Szkół 
Publicznych w Górkach Wielkich. Jest 
to wynikiem zgłoszenia przez Gminę 
Brenna inwestycji p.n. “ Budowa sali 
gimnastycznej przy Zespole Szkół 
Publicznych w Górkach Wielkich” 
ramach “Wojewódzkiego Programu 
Rozwoju Bazy Sportowej”.  To  
bardzo dobra wiadomość dla naszej 

Gminy, pozwalająca dalej konty-
nuować i doprowadzić do finiszu 
zaczętą inwestycję. Miejmy nadzieję, 
że już niedługo nasza młodzież 
będzie mogła w pełni korzystać 
z hali i  rozwijać swoje talenty 
sportowe.

Szczepan Spis

Fundusze na halę przyznano



Wieści znad Brennicy 5 Strona 5Wieści znad Brennicy

W
ie

śc
i z

na
d 

Br
en

ni
cy

Wieści znad Brennicy

Informacje/Wydarzenia Informacje/WydarzeniaInformacje/Wydarzenia

Spotkanie organizacyjne strażaków OSP Gminy Brenna

W dniu 12 październ ika br. 
w siedzibie Urzędu Gminy Brenna 
odbyło s ię spotkanie robocze 
p o ś w i e c o n e  z a g a d n i e n i o m 
związanym z funkcjonowaniem 
Ochotniczych Straży Pożarnych na 
terenie gminy Brenna. 

W spotkaniu udział wzięli przed-
stawiciele zarządów jednostki OSP 
z Brennej Centrum, Brennej Leśnicy 
i Górek Wielkich

Zaproszonych gości powitała Pani 
Iwona Szarek - Wójt Gminy Brenna, 
która w swoim wystąpieniu omówiła 
sprawy organizacyjne w zakresie 
funkcjonowania jednostek OSP. 
Kolejnym punktem programu było 

przedstawienie tematyki wypłat 
ekwiwalentu oraz możliwości pozy-
skiwania przez jednostki sprzętu 
i urządzeń do prowadzenia akcji 
ratowniczych. 

Spotkanie zakończyła dyskusja 
p o ś w i ę c o n a  z a g a d n i e n i o m 
związanym z funkcjonowaniem 
ochrony przeciwpożarowej na 
terenie gminy Brenna, w której pani 
Wójt podziękowała wszystkim jed-
nostkom OSP za dotychczasowe 
zaangażowanie w zakresie ochrony 
życia, zdrowia i mienia ludzkiego. 

UG Brenna

Spotkania Wójta Gminy Brenna z mieszkańcami

Uprzejmie informujemy mieszkań-
ców Górek Małych, Górek Wielkich 
oraz Brennej, iż Wójt Gminy Brenna 
organizuje w dniach 23 do 27 
listopada 2009 r. spotkania wiejskie 

z mieszkańcami. Na spotkaniach 
wiejskich zostaną poruszone m.in. 
następujące tematy:

- bieżące i planowane inwestycje,
- gospodarka odpadami,
- projekt studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Brenna oraz

- sprawy bieżące.

Harmonogram spotkań przedsta-
wia się następująco:

23.11.2009 r. – Szkoła Podsta-
wowa Nr 1 w Brennej-Leśnica

24.11.2009 r. – Szkoła Podsta-
wowa Nr 2 w Brennej-Bukowa

25.11.2009 r.  – Sala sesyjna 
Urzędu Gminy Brenna

26.11.2009 r. – Zespół Szkół 
Publicznych w Górkach Wielkich

27.11.2009 r. – Świetlica Klasztoru 
Ojców Franciszkanów w Górkach 
Wielkich Sojce 

Wszystkie spotkania zostały zapla-
nowane na godz. 17.00

Wójt Gminy Brenna – pani Iwona 
Szarek - serdecznie zaprasza wszyst-
kich mieszkańców!

Krzysztof Majeran

Sprzedam
1) Czarna sosna - rewelacyjna na choinki świąteczne, cięte 

lub doniczkowe nadające się również do posadzenia wokół domu.

Cena od 20zł. 

2) Pościel zdrowotna z czystej żywej wełny ( kołdry, prześcieradła, poduszki itp.), 

cena producenta. 

Możliwość dowozu towarów, 

Zgłoszenia: Zakład Medyk, tel. 33 8536 508 
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W dn iu  6 .10 .2009 
w gminie Brenna uro-
czyśc ie  obchodzono 
Dzień Seniora w ramach 
realizacji zadania dofi-
nansowanego z budżetu 
Urzędu Gminy Brenna 
z 10% udziałem PZERiI 
koła nr 7 w Brennej.

Emeryc i  i  r enc i ś c i 
w porze roku ”złotej 
jes ien i”  spotka l i  s ię 
w Hali Sportowej LKS 
„Besk id” w Brennej . 
W spotkan iu  wz ię ło 
udział 150 emerytów 
i rencistów, mieszkań-
ców Brennej i Górek.

Nie zabrakło również gości: między 
innymi przedstawicieli władz gminy 
na czele z Wójtem p. Iwoną Szarek, 
przedstawiciele władz związkowych 
Rejonu Cieszyn, Okręgu Bielsko – 
Biała, Księży prob. Parafii Katolic-
kiej i Ewangelickiej. Przewodniczący 
KGW Brennej i Górek, dyr. OPKiS, 
Przewodniczący Związku Emerytów 
Nauczania Polskiego Brenna.

Wszystkich zebranych powitał 
Przewodniczący PZERiI koła nr 7 
w Brennej Stanisław Heller.

Następnie głos zabrali zaproszeni 
goście: Wójt Gminy Brenna pani 
Iwona Szarek, Przewodniczący Rady 
Gminy Krzysztof Holeksa, ks. Prob. 
Czesław Szwed, ks. Prob. Roman 
Kluz, Prezes PZERiI Rejonu Cieszyn 

Bernard Mniszek oraz przedstawi-
ciel Okręgu Bielsko Henryk Kozik 
i Bolesław Kołoczek. Zaproszeni 
goście złożyli seniorom najserdecz-
niejsze życzenia, zdrowia, pomyśl-
ności szczęścia w gronie najbliższych 
i jeszcze wielu udanych spotkań. 
W części artystycznej wystąpił zespół 
dziecięcy „Junior” pod kierownic-
twem p. Józefiny Ferek ze Szkoły 
Podstawowej w Pierścu ze scenką 
regionalną „kiszenie kapusty” prze-
plataną śpiewem i tańcem.

Do uczestników spotkania przy-
grywała również Kapela „Malinio-
rze” z Brennej, z którymi wspólnie 
śpiewali i bawili się razem mile 
spędzając czas.

Zadbano również o poczęstunek 
w postaci smacznego obiadu, kawy 
i pysznego ciasta.

Bardzo miłym akcentem 
wystroju Sali była wystawa 
przepięknych „robótek” 
wykonanych przez panie 
z KGW z Brennej.

Seniorzy udowodnili, że 
wiek nie jest przeszkodą 
do znakomitej zabawy, 
a spotkanie zaliczyli do 
udanych, które mile długo 
będą wspominać.

Do naszych  drog ich 
seniorów wciąż młodych 
d u c h e m  k i e r u j e m y 
życzenia:

Zdrowia, szczęścia i słodyczy tego 
„młodzież” starsza życzy.
W poniedziałki pomyślności, a we 
wtorki kosz radości,
W środy, czwartki przez zmartwie-
nia!
Niech i w piątki strapień niema!
Na soboty i niedziele życzymy odpo-
czynku wiele.
To nie koniec życzeń jeszcze!
Emerytury życzymy większej!
Niech wam życie płynie miło żeby 
wam trosk ubyło. 

Krystyna Lala

Dzień Seniora 

PODZIĘKOWANIE

Szanowna Pani

Iwona Szarek

Wójt Gminy Brenna

Zarząd Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów koło nr 7 w Brennej, składa 
serdeczne podziękowania dla Szanownej Pani Iwony Szarek Wójt Gminy Brenna, za 
wieloraką pomoc, a szczególnie za zadanie dofinansowane z budżetu Urzędu Gminy 
Brenna oraz PZERiI przy zorganizowaniu uroczystego Dnia Seniora w dniu 6. 10. 2009r.
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W październiku w Piwnicy Arty-
stycznej w Brennej miała miejsce 
prelekcja pana Jana Szczypka 
dotycząca sytuacj i  Romów na 
terenie Ukrainy. Pan Jan przedstawił 
nam tragiczny obraz zmagań ludu 
Romskiego z brutalną rzeczywisto-
ścią, jaką przeżywają na co dzień na 
Ukrainie. Całość poparta prezentacją 
zdjęć, wywarła olbrzymie wrażenie 
na wszystkich przybyłych. W żywej 
dyskusj i ,  która się wywiązała, 
aktywny udział brała pani Helena 
Musioł - inicjatorka i organizatorka 
wyjazdów na Ukrainę. Faktyczna 
sytuacja jest bardzo ciężka, gdyż 
większość z tych osób nie posiada 
żadnych dokumentów, a więc 
nie może podróżować, a już 
na pewno przekraczać granice 
Uk ra iny.  B rak  dokumen-
tów dodatkowo uniemożli-
wia korzystanie ze świadczeń 
zdrowotnych, oświatowych 
i innych pomocy społecznej. 
Warunki sanitarne są bardzo 
ciężkie, głównym problemem 
jest brak czystej wody, kana-
lizacji, co sprawia że miesz-
kańcy, a zwłaszcza dzieci 
często chorują. Tutaj pomoc 
Biblijnego Stowarzysze-
nia Misyjnego polegała 
n a  z o r g a n i z o w a n i u 
akcj i  charytatywnych 
i zebraniu funduszy na 
budowę studni, których 
jak mówi Pan Jan, buduje 
się coraz więcej, ułatwia-
jąc tym samym życie ich 
użytkownikom. Charak-
terystycznym obrazem 
jaki towarzyszy odwie-

dzającym Romskie wioski są dzieci, 
które w większości biegają nawet 
w największe mrozy bez obuwia, 
lub w przysłowiowych klapkach. 
Działania Stowarzyszenia polegają 
również na zebraniu środków 
na obuwie, które kupowane wg. 
potrzeb na miejscu na Ukrainie, 
jest rozdawane najbardziej potrze-
bującym dzieciom – podczas 
ostatniego wyjazdu kupiono 
i rozdano 100 par butów. Ale to 
nie wszystko, jak podkreśla pan 
Szczypka najważniejszą misją jest 
zmiana mentalności tych ludzi, 
tak by znaleźli sens życia, a nie 
chcieli jedynie przetrwać tego 

czasu, tutaj na ziemi, bez 
jakiejkolwiek nadziei na 
przyszłość. Dlatego też 
oprócz fizycznej pomocy, 
umacniana jest wiara, 
edukacja, odprawiane są 
wspólnie msze i organi-
zowane spotkania. Jak 
powiedział nasz gość, dla 
tych ludzi samo zaintere-
sowanie ich sytuacją, to że 

ktoś przyjeżdża tam specjalnie, by 
się z nimi spotkać, jest bezcennym 
darem. 

Wszyscy zainteresowani pomocą 
Romom na Ukrainie, mogą skontak-
tować się ze Stowarzyszeniem:

Dane kontaktowe:
Biblijne Stowarzyszenie Misyjne 
Adres: ul. Cieszyńska 47, 43-450 
Ustroń 

Lub dokonać wpłaty na konto:
ING Bank Śląski o/Ustroń
Nr konta: 32 1050 1096 1000 0001 
0178 4874 
S t o w a r z y s z e n i a  M i s y j n e g o 
z dopiskiem: Ukraina

Szczepan Spis

Informacje/Wydarzenia Informacje/WydarzeniaInformacje/Wydarzenia
Prelekcja nt. sytuacji Romów na Ukrainie
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Seminarium dobrych praktyk

26 października w naszej Gminie 
miało miejsce seminarium „Wspólnie 
dla Karpat, czyli jak planować 
i rozwijać turystykę przyjazną środo-
wisku w twojej gminie”. Cały projekt 
realizowany jest przez Centrum 
Informacji o Środowisku UNEP/
GRID- Warszawa (Zakład Narodowej 
Fundacji Ochrony Środowiska), przy 
współpracy Stowarzyszenia Ekop-
sychologia oraz ANPED – Northern 
Alliance for Sustainability (Północny 
Sojusz na rzecz Zrównoważonego 
Rozwoju). W trakcie seminarium 
uczestnicy mogli bliżej poznać idee 
zrównoważonego rozwoju, tak 
aktualną i potrzebną w przypadku 
również naszej Gminy. Turystyka 
zrównoważona zawiera w sobie 
następujące elementy:

• Uwzględnia przyrodniczą, 
krajobrazową, społeczną, gospo-
darczą, historyczną oraz kulturową 
specyfikę regionu;

• A n g a ż u j e  s p o ł e c z n o ś ć 
lokalną; poprawia sytuację mate-
rialną i jakość życia mieszkańców;

• S p r z y j a  z a c h o w a n i u 

walorów krajobrazowych, przyrod-
niczych i kulturowych regionu;

• Jest atrakcyjną formą wypo-
czynku dla odwiedzających;

Ważnym elementem seminarium 
było poznanie tzw. dobrych praktyk 
z zakresu turystyki przyjaznej śro-
dowisku. I tutaj również nasza 
Gmina posiada takich praktyków, 
najbardziej znana i rozpoznawalna 
w tej materii jest Chlebowa Chata, 
pokazywana jako wzór do naśla-
downictwa. Oprócz tego w nieda-
lekim sąsiedztwie, działa program, 
który w niedługim czasie ma objąć 
również nasze tereny, a mianowi-
cie „Owca ponad podziałami”. Do 
innych przykładów dobrych praktyk 
można zaliczyć również: Karpacki 
Szlak Rowerowy, Podkarpacki Szlak 
Winnic, Szlak Wołoski, Trasy nar-
ciarstwa biegowego na Kubalonce 
i wiele innych. Organizatorzy są 
zdania, że turystykę zrównowa-
żoną można rozwijać między innymi 
poprzez:

• Przyjazne dla środowiska 

formy turystyki aktywnej: piesza, 
rowerowa, konna, narciarstwo 
wędrowne i biegowe;

• Wyc ieczk i  edukacy jne : 
przyrodnicze, etnograficzne, histo-
ryczne;

• D z i a ł a l n o ś ć  l o k a l n e g o 
ośrodka edukacji ekologicznej, 
ośrodka kultury, muzeum skansenu;

• W y d a r z e n i a  i  i m p r e z y 
prezentujące lokalne zwyczaje 
i tradycje;

• Promocję lokalnej sztuki, 
rzemiosła oraz produktów rolnych 
i potraw;

Temat jest na tyle obszerny, że 
można rozwijać go praktycznie 
w nieskończoność, dlatego wszyst-
kich zainteresowanych jego zgłę-
bieniem, zapraszam do Ośrodka 
Promocji Kultury i Sportu Gminy 
Brenna, gdzie można otrzymać 
dodatkowe materiały.

Szczepan Spis

REKLAMAREKLAMA
Reklama Wieści znad Brennicy

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

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



Wieści znad Brennicy 9 Strona 9Wieści znad Brennicy

W
ie

śc
i z

na
d 

Br
en

ni
cy

Wieści znad Brennicy

Informacje/Wydarzenia Informacje/WydarzeniaInformacje/Wydarzenia

Dnia 09 października na Łowisku 
Pogórze, odbyły się już drugie 
zawody wędkarskie par. Dla mnie 
były to wyjątkowe zawody, chociaż 
nie udało mi się z partnerem zająć 
miejsca na podium, branie miałem 
tylko raz, a woda z padającego 
deszczu przemoczyła mnie do suchej 
nitki, to przede wszystkim przypo-
mniałem sobie czym jest wędkar-
stwo i jak wiele radości niesie ze 
sobą spędzanie czasu właśnie w ten 
sposób.

Oczywiście wędkarstwo na pewno 
można traktować zarówno jako 
sport, rozrywkę i rodzaj spędzania 
wolnego czasu, wypoczynku. Jak-
kolwiek, jak to zawsze na zawodach 
bywa, liczył się i  w tym przypadku 
wynik, czyli złowieniem jak naj-
większej ilości ryb. Dla mnie jednak 
i zapewne dla większości uczest-
ników zawodów sama obecność 
i możliwość obcowania z naturą 
s tanowi ła  przy jemność  samą 
w sobie. Natomiast co niektórzy, 
którzy mieli zarówno szczęście, 
jak i  ogromne doświadczenie 
w łowieniu ryb, mogli poszczy-
cić się złowienie kilku okazów. 
Nagrodę za największą rybę, karpia 
ważącego 4,85kg. odebrał Piotr 
Greń, który razem z synem Piotrem 
zajął również 2 miejsce w konkursie. 
Pierwszą pozycję w zawodach 
wywalczyli sobie pan Mieczysław 
Łapuk razem z panem Zbigniewem 
Mocałą. Trzecia lokata przypadła 
panu Bogdanowi Sławiczek startują-
cemu razem z wnukiem Mateuszem 

Szostokiem. Na szczęście nagród 
było na tyle dużo, że każdy dostał 
chociażby nagrodę pocieszenia, 
po czym wszyscy przy wspólnym 
poczęstunku i rozpalonym ognisku, 
mogli wymienić swoje wędkar-
skie doświadczenia. Zachęcam do 
odwiedzania naszych łowisk i zapo-
zniania się z ich historią i zasadami 
obowiązującymi każdego wędkarza, 
na stronie internetowej www.pzw-
pogorze.pl.

Szczepan Spis

Łowisko Specjalne Koła PZW 
„Beskid” Pogórze

Koło PZW „Besk id” Pogórze 
posiada siedem bardzo atrakcyj-
nych łowisk, oraz dzikie łowisko 
zwane „Karasiówką”. Położone są 
one w Pogórzu, w pobliżu miasta 
Skoczowa. Na wodach tych połów 
dozwolony jest  za  spec ja lną, 
dodatkową opłatą oraz obowiązuje 
odrębny regulamin. Za nieprzestrze-
ganie regulaminu stosowane są kary 
do pozbawienia prawa wędkowania 
na łowisku specjalnym włącznie, 
obok kar nałożonych przez sądy 
organizacyjne i sądy grodzkie. 
Prawo do wędkowania na stawach 
w Pogórzu mają aktualni członko-
wie PZW (zwyczajni i członkowie 
uczestnicy) oraz ich rodziny posia-
dający specjalne zezwolenie z kartą 
połowów. Stawy od wielu lat są 
zagospodarowywane, w celu stwo-
rzenia dogodnych 
warunków połowu 
oraz wypoczynku. 
B r z e g i  s ą  ł a t w o 
dostępne,  stano-
w i s k a  s ą  u s y t u -
owane na płaskim 
i lekko pochylonym 
terenie. Na naszych 
stawach jest bogaty 
drzewostan, dzięki 
temu można tam 
doskonale wypocząć 
i  o d e t c h n ą ć  o d 

życia codziennego. Przy wszystkich 
łowiskach są wyznaczone miejsca 
parkingowe. Aby uatrakcyjnić węd-
kowanie i zapewnić dobre wyniki, 
wody zarybiane są kilkakrotnie 
w ciągu sezonu. Brzegi na stawach 
nr 4 i 5 przystosowane są do rozgry-
wania zawodów. Głębokość stawów 
wynosi od 0,5 m. - 6 m. Jest także 
bardzo szeroki rybostan – występują 
takie ryby jak: 

• Amur
• Boleń
• Białka
• Jazgarz
• Jaź
• Jesiotr
• Karaś srebrzysty
• Karaś złocisty
• Karp
• Kiełb
• Kleń
• Leszcz
• Lin
• Okoń
• Płoć
• Sandacz
• Sum
• Szczupak
• Tołpyga
• Ukleja
• Węgorz

Żródło:www.pzwpogorze.pl

Zawody wędkarskie



10Strona 10 Wieści znad Brennicy

W
ie

śc
i z

na
d 

Br
en

ni
cy

Wieści znad Brennicy

Informacje/WydarzeniaInformacje/Wydarzenia

„Radosna szkoła”

Informujemy, iż Szkoła Podsta-
wowa nr 2 w Brennej za pośred-
nictwem gminy, pozyskała środki 
d o t a c j i  z  b u d ż e t u  p a ń s t w a 
w wysokości 11. 993,80 złotych na 

zakup pomocy dydaktycznych do 
miejsc zabaw. Niniejsze fundusze są 
wsparciem finansowym w ramach 
rządowego programu ”Radosna 
szkoła”. Program, służy wyrówny-

waniu szans edukacyjnych dzieci 
w związku z nową podstawą pro-
gramową, jaka weszła w życie od 
września tego roku. 

W szkołach podsta-
wowych, jak i również 
gimnazjach realizowane 
są zajęcia pozalekcyjne 
- kółka zainteresowań, 
na które gmina przezna-
czyła dodatkowe środki 
z  własnego budżetu. 
Z a j ę c i a  p r o w a d z o n e 
są  p rzez  nauczyc i e l i 
zatrudnionych w danej 
placówce, a ich tematyka 
zależna jest od zaintere-
sowań i potrzeb uczniów.

W roku 2008 koszt 
dodatkowych zajęć pozalekcyjnych 
wyniósł 51 951,25 złotych, z kolei 
w roku bieżącym gmina przeznaczy 
na ww. cel 53 847,00 złotych.

W ramach przyznanych środków 
realizowane są głównie kółka polo-
nistyczne, matematyczne, geogra-
ficzne, historyczne, biologiczne, 

fizyczne, językowe, teatralne, 
taneczne, informatyczne, 
plastyczne, przyrodnicze, 
religijne i inne. Ponadto 
szkolne kółka sportowe 
i  sportowo -rekreacyjne 
(min. SKS, gimnastyka korek-
cyjna) oraz zajęcia wyrów-
nawcze. Kilka godzin tygo-
dniowo przeznaczonych jest 
na prowadzenie klubu spor-
towego, zespołów tanecz-
nych, zespołu regionalnego, 
zespołu teatralnego, zespołu 
recytatorskiego oraz działal-

ność chóru szkolnego. 

Zajęcia pozalekcyjne w placówkach oświatowych na 
terenie gminy Brenna

Nauczyciele wyróżnieni
W dniu 19 października 2009 r. 

z okazji Dnia Edukacji Narodowej 
odbyło się spotkanie z wyróżnio-
nymi nauczycielami z terenu Naszej 
Gminy. Prócz grona pedagogicz-
nego w spotkaniu uczestniczyli pani 
Iwona Szarek Wójt Gminy Brenna, 
pan Krzysztof Holeksa Przewodni-
czący Rady Gminy Brenna oraz pani 
Fryderyka Pawliczek Przewodnicząca 
Komisji Kultury, Oświaty, Ochrony 
Zdrowia i Spraw Socjalnych. Wyróż-
nieni pedagodzy otrzymali dyplom 
za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-
wychowawczej.

Ponadto pragniemy Państwa poin-
formować, iż pan Karol Niedźwiecki 
Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych 
w Górkach Wielkich na wniosek 
organu prowadzącego otrzymał 

nagrodę Śląskiego Kuratora Oświaty 
za osiągnięcia dydaktyczne, wycho-

wawcze i opiekuńcze. Serdecznie 
gratulujemy. 
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Targi Poznańskie

W dniach 21- 24 października 
miały miejsce turystyczne targi 
w Poznaniu. Oczywiście nie mogło 
zabraknąć na nich Beskidzkiej Piątki, 
a z nią Gminy Brenna. Wspólnie na 
stoisku Śląskiej Organizacji Tury-
stycznej promowaliśmy nasz region, 
który jak się okazało jest bardzo 

dobrze rozpoznawalny wśród 
Poznaniaków. Cały zapas broszur 
informacyjnych, reklam, baz nocle-
gowych rozszedł się bardzo szybko 
i miejmy nadzieję, że równie duża 
ilość turystów zjedzie do nas już na 
ferie zimowe, święta i sylwestra. 
Były to już ostatnie targi tego 
roku, w których braliśmy aktywny 
udział, ufamy że całe nasze starania 
w tym obszarze przełożyły się na 
ilość odwiedzających nas turystów 
i sprawiły że w tych miejscach, 
gdzie nie słyszano jeszcze o nas, 
zasialiśmy ziarno zainteresowa-
nia z nadzieją, że zaowocuje ono 
zwiększeniem ruchu turystycznego 
w naszej Gminie.

Szczepan Spis

W dniu 7 października 2009 
zawarto umowę na „Komplek-
sowe utrzymanie dróg powiato-
wych i gminnych na terenie Gminy 
Brenna  w sezonach 
zimowych 2009/2010, 
2010/2011”. W postę-
powaniu przetargowym 
złożono ty lko jedną 
ofertę firmy DRO-MOST 
Marek Kunz z Brennej. 
W 12 pojazdach obsłu-
gujących drogi gminne 
i chodniki zostały zain-
stalowane nadajniki GPS 
w celu monitorowania 
pracy sprzętu. W jed-
nostkach, w których 
zainstalowane zostały 
nadajniki GPS usługi 
będą rozliczane zgodnie ze wska-
zaniami nadajnika. Rozliczenie 
pozostałych jednostek (bez nadaj-
ników GPS) odbywać się będzie na 
podstawie wykazu prac jednostek 
potwierdzonych kartami pracy 

sprzętu przedkładanych codziennie 
przez Wykonawcę do następnego 
dnia roboczego, weryfikowanych 
przez Urząd Gminy. 

Drogi gminne utrzymywane są 
w standardzie III tzn. jezdnia odśnie-
żona na całej długości i szeroko-
ści, a jezdnia posypana na skrzy-
żowaniach z drogami twardymi, 
odcinkach o pochyleniu > 6%, nie-

bezpiecznych łukach, przystankach 
autobusowych, przy budynkach uży-
teczności publicznej, a po ustaniu 
opadów śnieg luźny może zalegać 

do 4 godz., może wystę-
pować warstwa zajeżdżo-
nego śniegu o grubości 
utrudniającej ruch samo-
chodów osobowych oraz 
zaspy mogą występować 
do 6 godz.

N a t o m i a s t  d r o g i 
pow ia towe  u t r z ymy -
wane są w standardzie 
I I  tzn. jezdnia odśnie-
żona i posypana na całej 
długości i szerokości, a po 
ustaniu opadów śnieg 
luźny może zalegać do 2 
godz., błoto pośniegowe 

może występować do 6 godz. oraz 
może występować warstwa zajeż-
dżonego śniegu o grubości nie 
utrudniającej ruchu.

UG Brenna

Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Brenna
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Z obrad Rady Gmina Brenna

29 października 2009 roku odbyła 
się XXXII sesja Rady Gminy, na której 
podjęto następujące uchwały:

1. uchwała Nr XXXII/263/09 
w sprawie:

przy jęc ia  darowizny  dz ia łk i 
będącej własnością Państwa Kariny 
i Bronisława Gaszczyk

2. uchwała Nr XXXII/264/09 
w sprawie:

przy jęc ia  darowizny dz ia łek 
będących własnością Pana Włady-
sława Jaworskiego

3. uchwała Nr XXXII/265/09 
w sprawie:

przyjęcia darowizny działki będącej 
własnością Pana Edwarda Gawlas

4. uchwała Nr XXXII/266/09 
w sprawie:

nabycia nieruchomości na rzecz 
Gminy Brenna

5. uchwała Nr XXXII/267/09 
w sprawie:

przyjęcia darowizny działki będącej 
współwłasnością Pani Małgorzaty 
Gawlas, Barbary Macura, Heleny 
Macura i Mieczysława Macura

6. uchwała Nr XXXII/268/09 
w sprawie:

ustalenia wysokości stawek dotacji 
przedmiotowych dla zakładu budże-
towego na 2009 rok

7. uchwała Nr XXXII/269/09 
w sprawie:

uchylenia uchwały Rady Gminy 
w Brennej Nr XLII/344/06 z dnia 7 
kwietnia 2006 r.

8. uchwała Nr XXXII/270/09 
w sprawie:

przystąpienia do sporządzenia 
zmiany fragmentów miejscowego 
planu zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Brenna w zakresie 
usług turystycznych

9. uchwała Nr XXXII/271/09 
w sprawie:

przyjęcia „Programu współpracy 
Gminy Brenna z organizacjami poza-
rządowymi oraz podmiotami wymie-
nionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 
o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie na 2010 rok.”

10. uchwała Nr XXXII/272/09 
w sprawie:

zmian w uchwale budżetowej 
gminy Brenna na 2009 rok.

11. uchwała Nr XXXII/273/09 
w sprawie:

określenia wysokości stawek oraz 
zwolnień w podatku od środków 
transportowych.

12. uchwała Nr XXXII/274/09 
w sprawie:

 wymagań ,  j ak i e  powin i en 
spełniać przedsiębiorca ubiegający 
się o uzyskanie zezwolenia na pro-
wadzenie działalności w zakresie 
ochrony przed bezdomnymi zwie-
rzętami, prowadzenia schronisk dla 
bezdomnych zwierząt, a także grze-
bowisk i spalarni zwłok zwierzęcych 
i ich części.

13. uchwała Nr XXXII/275/09 
w sprawie:

wymagań, jakie powinien spełniać 
przedsiębiorca ubiegający s ię 
o uzyskanie zezwolenia na odbie-
ranie odpadów komunalnych od 
właściciel i  nieruchomości oraz 
o uzyskanie zezwolenia na opróż-
nianie zbiorników bezodpływowych 
i transport nieczystości ciekłych na 
terenie Gminy Brenna.

14. uchwała Nr XXXII/276/09 
w sprawie:

uchylenia uchwały nr XXXI/260/09 
Rady Gminy w Brennej.

15. uchwała Nr XXXII/277/09 
w sprawie:

uchylenia uchwały nr XXXI/243/09 
Rady Gminy w Brennej

W październiku odbyły się posie-
dzenia Komisji Rady Gminy, na 
których szczegółowo omawiano 
w s z y s t k i e  p r z y g o t o w a n e  n a 
sesję projekty uchwał. Komisja 
Rozwoju Gminy, Sportu, Budow-
nictwa i  Ochrony Środowiska 
obradowała w dniu 20.10.2009r., 
Komisja Kultury, Oświaty, Ochrony 
Zd row ia  i  Sp raw Soc j a lnych 
w dniu 22.10.2009r., Komisja Ładu 
i Porządku Publicznego w dniu 
27.10.2009r. a Komisja Budżetowo 
– Gospodarczo – Finansowo – Rolna 
w dniu 28.10.2009 r.

Obrady sesji prowadził Przewod-
niczący Rady Gminy Pan Krzysztof 
Holeksa.

Przewodniczący poszczególnych 
Komisji Rady Gminy przedstawili 
na sesji informacje z posiedzeń, 
natomiast pani Wójt Gminy przed-
stawiła radnym informację o swojej 
działalności w okresie pomiędzy 
sesjami.

Na październikową sesję został 
zaproszony Starosta Cieszyński pan 
Czesław Gluza. Spotkanie Starosty 
z radnymi oraz władzami gminy 
było okazją do poruszenia wielu 
spraw, problemów i zadań wykony-
wanych wspólnie przez samorządy. 
Dyskutowano nad przyszłorocznym 
remontem i modernizacją drogi 
powiatowej w centrum Brennej. 
Omawiano inwestycje czekające na 
realizację (m.in. most w Górkach, 
d roga  do  Leśn i cy,  d roga  do 
Bukowej), zrealizowane i ukończone 
remonty dróg, problemy spowo-
dowane nagłymi opadami śniegu. 
Spotkanie było również okazją 
do  p rzeds tawien ia  S ta rośc i e 
problemów, jakie napotykają miesz-
kańców podczas załatwiania spraw 
w urzędzie powiatowym. 
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Stowarzyszenie Lokalna Grupa 
Działania „Cieszyńska Kraina” 
pragnie poinformować, że wystąpiła 
z wnioskiem o ogłoszenie konkursu 
w ramach działania 413 Wdrażanie 
Lokalnych Strategii Rozwoju „Małe 
P ro jekty” .  P lanowany  te rmin 
składania wniosków za pośrednic-
twem LGD „Cieszyńska Kraina” to 30 
listopad 2009 – 29 grudzień 2009r. 

W związku z tą informacją Sto-
warzyszenie zwróciło się z prośbą 
o możliwość przeprowadzenia 
w Państwa Gminie spotkania infor-
macyjnego dotyczącego składania 
w n i o s k ó w  z  w / w  d z i a ł a n i a . 
Spotkanie to ma na celu zaznajo-
mienie mieszkańców, pracodaw-
ców, pracowników Gminy i innych 
jednostek organizacyjnych z podsta-
wowymi wiadomościami o Lokalnej 
Grupie  Dz ia łania  „Cieszyńska 
Kraina”, procedurami oraz instrukcją 
wypełnienia wniosku.

Szczegółowe informacje dotyczące 
terminów spotkań oraz dyżurów 
konsultacyjnych świadczonych przez 
pracowników LGD, będą dostępne 
na stronach internetowych wszyst-
kich gmin oraz LGD.

Jednocześnie zwracamy uwagę 
wszystkim osobom chcącym wziąć 
udział w w/w konkursie, iż istnieje 
konieczność posiadania numeru 
identyfikacji producentów rolnych, 
który wydaje Agencja Restrukturyza-

cji i Modernizacji Rolnictwa w Mię-
dzyświeciu. Druk na którym należy 
zwrócić się do agencji udostępniony 
jest na stronie internetowej LGD 

www.cieszynskakraina.pl 

Stowarzyszenie LGD

Informacje/Wydarzenia Ogłoszenia/KomunikatyOgłoszenia/Komunikaty

Małe projekty w LGD

W punkcie interpelacje i zapytania 
radni poruszyli tematy związane 
z usuwaniem połamanych drzew 
i konarów, kanalizacją i oświetle-
niem. 

W związku z podejmowaną na 
sesji uchwałą w sprawie uchylenia 
uchwały Nr XLII/344/06 z dnia 7 
kwietnia 2006 r. dotyczącej zmian 

fragmentów miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Brenna w zakresie rozwoju 
turystyki na sesję przybyli miesz-
kańcy gminy, którzy starali się 
przedstawić radnym swoje racje. 
Po burzliwej dyskusji na ten temat 
uchwała została jednak przyjęta.

Protokoły z posiedzeń Rady Gminy 
oraz podjęte uchwały publikowane 
są do wiadomości mieszkańców na 
stronie internetowej Gminy Brenna 
w zakładce Rada Gminy oraz na 
BIP-ie.

Barbara Greń
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Ogłoszenia/KomunikatyOgłoszenia/Komunikaty
Ochotnicze Straże Pożarne z terenu gminy Brenna nie 
świadczą usług w zakresie zaopatrywania ludzi w wodę 
do spożycia.

Samochody pożarnicze jakimi 
dysponują strażacy w swoich jed-
nostkach nie posiadają zbiorników/
cystern, które spełniałyby  odpo-
wiednie wymagania przy dostarcza-
niu ludziom wody do spożycia.

W oparc iu  o  obowiązu jące 
przepisy przypominamy: 

zbiorniki/cysterny stosowane •	
przy dostarczaniu w wodę 
zdatną do spożycia w sytuacji 
awaryjnej, mają służyć tylko •	
i  wyłącznie do transportu 
i magazynowania wody,
muszą być wykonane z mate-•	
riałów dopuszczalnych do 
kontaktu z wodą do spożycia,

muszą posiadać atest higie-•	
niczny jednostki uprawnionej 

do wydawania takich atestów,
powinny być opracowane •	
instrukcje i procedury prze-
chowania, dezynfekcji i mycia 
zbiorników / cystern pozy-
tywnie zaopiniowane przez 
inspekcje sanitarne.

 Biorąc pod uwagę powyższe 
oraz mając na uwadze zdrowie 
i bezpieczeństwo mieszkańców,  
zwracamy się z prośbą aby ewen-
tualne braki wody do spożycia nie 
były uzupełniane za pośrednictwem 
Ochotniczych Straży Pożarnych.  

UG Brenna

Budowa kanalizacji sanitarnej Brenna Centrum –
Brenna Bukowa rozpoczęta

Gmina  B r enna  p r z y s t ępu j e 
do budowy kanalizacji sanitarnej 
wraz z siecią przyłączy domowych 
Brenna Centrum – Brenna Bukowa. 
W ramach zadania planuje się ska-

nalizować budynki przy ulicach: 
Jastrzębiec, Huta, Zielona, Pasieki, 
Partyzantów, Chrobacze, Stroma, 
Jaworowa, Szkolna, Klimorówka, 
Świerkowa,  Os iedlowa,  Armi i 

Kra jowej .  Łącznie p lanuje s ię 
wykonać sieć kanalizacji sanitarnej 
długości ok.17 km i podłączyć do 
kanalizacji 344 budynki.

W dniu 23.10.2009 r. podpisano 
umowę na rea l izac ję  zadania 
z  Przedsiębiorstwem „FABER” 
z Górek Wielkich, które z 15 firm 
uczestniczących w postępowaniu 
przetargowym, złożyło najkorzyst-
niejszą ofertę cenową. 

Koszt robót budowlano-montażo-
wych wyniesie 4.314.336,20 zł.

Zakończenie inwestycji planuje się 
do 30.04.2011 roku. 

G m i n a  B r e n n a  w y s t ą p i ł a 
z wnioskiem do Urzędu Marszał-
kowskiego w Katowicach o dofi-
nansowanie zadania z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007-2013.

Rozstrzygnięcie konkursu pod 
koniec br.

Anna Sławiczek



Wieści znad Brennicy 15 Strona 15Wieści znad Brennicy

W
ie

śc
i z

na
d 

Br
en

ni
cy

Wieści znad Brennicy

Ogłoszenia/Komunikaty Kultura i OświataKultura i Oświata
Rozejrzyj się, co można podnieść?

Prefacja

Kiedyś przeczytałam pewien 
krótki tekst; prosty, jasny i czytelny 
komunikat, który otworzył przede 
mną jakieś nowe światy wyobraźni, 
poszerzył mój horyzont intelektualny 
i przede wszystkim – dał mi sporo 
nadziei na życie. A przy okazji mnie 
rozśmieszył, bo obnażył zupełnie 
nowy aspekt porażki i klęski. Niniej-
szym cytuję: „ Jeżeli upadniesz, to 
zanim wstaniesz – rozejrzyj się, co 
można podnieść!”. 

Tak mi się właśnie wydaje, że nie 
doceniamy, inaczej jeszcze - ja - za 
mało cenię sobie wszystko, co wiąże 
się z moim własnym, prywatnym 
„upadaniem”. Nigdy nie dostrze-
gałam tego, co mogę „podnieść”. 
Myślę, że to nie tylko ja. Gdzieś tam, 
dotykam mojego, osobistego dna 
i… niestety z upodobaniem brnę 
w poczucie winy, rozczulam się nad 
sobą i również obwiniam innych. 
Łatwo mi to przychodzi, jest przecież 
tyle powodów, ażeby usprawie-
dliwić siebie, to – co wbrew sobie 
i ze szkodą dla siebie tak naprawdę 
robimy – poprzez szukanie winy 
u innych ludzi. 

I prawie nigdy nie dostrzegamy, 
że nasze „dno” zawiera mnóstwo 
różnych elementów. Że we wspo-
mnieniach kiepskiego dzieciństwa są 
– bo nie może ich nie być ! – dobre 
fragmenty. Dzieciństwa, życia dalej 
i później – to wszystko, co możemy 
przypomnieć sobie, znaleźć w sobie, 
podnieść i wykorzystać od nowa. 
Zrobić z osadu na ostatnim dnie 
– ostatnią szansę. Albo dostrzec 
coś zupełnie innego, co stanowi 
wartość – pozwalającą odbić się od 
tegoż dna. Stanąć na nogi i niepo-

prawnie rozpocząć wszystko „od 
jutra” na nowo! To paradoks – nie-
poprawność jest na ogół oceniana 
negatywnie i karana. Tutaj nabiera 
zupełnie innego wymiaru, jest 
synonimem wiary w możliwość 
odmienienia czegoś. „Niepopraw-
nie”, czyl i  kolejny raz, znowu 
powtarzając jakiś schemat - jednak 
próbuję coś zmienić, zrobić coś na 
nowo. Obojętnie czego „na nowo” 
dotyczy. „Od jutra” próbuję nie pić, 
od jutra nie chcę palić, od jutra nie 
chcę być świnią wobec Kowalskiego, 
od jutra nie biję żony i dziecka, od 
jutra… się zmienię. Wydaje mi się, 
że najważniejsza jest głęboko zako-
rzeniona w człowieku – gotowość. 
Do ratunku dla siebie i wsparcia 
dla innych. Nigdy nie wiemy, co 
na śmietnisku komunalnym jest 
przydatne jednostkowemu komuś. 
Nasze klęski i upadki mogą pomóc 
tam, gdzie nawet nie pomyśleli-
śmy. Nie przychodzi nam do głowy 
zbyt często, że jest na dnie coś – co 
możemy podnieść i podzielić się tym 
czymś – z kimś, kto także niepo-
prawnie próbuje od jutra na nowo. 

Cytując  słowa Edwarda Stachury 
– odmieńca, alkoholika i wielkiego 
poety powszechnego: „Iść i padać 
- z padłych - wstawać ( … ) i tego 
trzymać się trzeba”. Trzymajmy się 
tego, że nawet jeśli dzisiaj mamy 
totalnie dość życia, to i tak wstanie 
niepoprawne jutro. I trzeba będzie 
iść dalej, podnosząc co się da. 
Pamiętajmy, że „dno” to wielo-
znaczne osady, a nasza ludzka „nie-
poprawność rozpoczynania od jutra 
na nowo” – jest cechą na wskroś 
człowieczą. I piękną.

Aleksandra Kulicka

Zaprawdę godnym i sprawiedliwym

Słusznym i zbawiennym jest

Śmiać się głośno

Płakać cicho

Deszcz ustaje sady kwitną

I tego trzymać się trzeba(…)

Zaprawdę godnym i sprawiedliwym

Słusznym i zbawiennym jest

Iść i padać

Z- padłych- wstawać

Zaprawdę godnym i sprawiedliwym

Słusznym i zbawiennym jest

Żeby człowiek

W życiu onym

Sprawiedliwym

Był i godnym

Żeby człowiek

Był człowiekiem

Lecą liście

Szumi w lesie

Wiatr z obłoków

Warkocz plecie

I tego trzymać się trzeba

Edward Stachura
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Kultura i OświataKultura i Oświata
Nieprzerwane objęcia…

24 września Pedro Almodovar 
skończył 60 lat. 24 września na 
ekranach kin pojawił się nowy film 
reżysera „Przerwane objęcia”, jak 
sam mówi, hołd złożony ósmej 
muzie przez hiszpańskiego artystę. 
Jego dzieła znane z czarnego 
humoru i portretów kobiet po 
przejściach ciągle zaskakują 
widzów na całym świecie. Naj-
lepszym tworzywem fikcji jest 
nasza natura, zwłaszcza to, 
co w niej niedoskonałe, nie 
ma idealnego życia, idealnych 
związków, idealnych relacj i 
i Almodovar właśnie tym częstuje 
swoich widzów w swoim króle-
stwie. Jego filmy nie należą do 
łatwych w odbiorze, są bardzo 
wyraziste, pełne kontrastów, 
ostrych kolorów, wymagają 
uwagi, ale i dystansu. Jednak 
wnoszą inną jakość do kina 
europejskiego, pozwalają zajrzeć 
nam z innej strony. Są swoistą 
wycieczką do krainy rozmaito-
ści. O wartości obrazów hisz-
pańskiego reżysera świadczą 
liczne międzynarodowe nagrody, 
z tą najważniejszą – Oskarem, 
w kategorii Najlepszy Film Zagra-
niczny za „Wszystko o mojej matce” 
(2000r.) i za Najlepszy Scenariusz 

do „Porozmawiaj z Nią” (2003r.). 
Motywem działania reżysera jest 
zmuszenie potencjalnego odbiorcę 
do autokrytyki. Powszechnie uchodzi 
za mistrza portretowania kobiet, 
sam mówi o tym, że to aktorki – 

muzy bezpośrednio inspirowały go 
do stworzenia takich, a nie innych 
bohaterek i wyznaczały kolejne 

etapy w twórczym życiu. 
Sam reżyser jest równie interesu-

jącym człowiekiem, twierdzi, że tak 
jak jego kino, on sam zmieniał się, 
dojrzewał, złagodniał. Niewątpliwy 
wpływ na jego początkowe dzieła 

miła młodość i czasy, w których 
dorastał. Były to czasy autorytar-
nej dyktatury Francisco Franco, 
ograniczającej wolność, jaką-
kolwiek. Kontrast między latami 
swojej młodości, a dzisiejszą 
Hiszpanią odzwierciedlił w filmie 
„Drżące ciało”. Dziś twierdzi, 
że bagaż doświadczeń osobi-
stych i reżyserskich pozwala 
mu rozliczyć się z przeszłością. 
W życiu nie ma rzeczy oczywi-
stych, należy i trzeba dokonywać 
wyborów, ale po drodze bardzo 
łatwo można stracić wrażliwość. 
Nasze życie to nieustanna walka 
o to, aby być szczęśliwym i żyć 
bez poczucia winy. Almodovar 
stara uzmysłowić nam, że życie 
nie jest równaniem matema-
tycznym, a człowiek nie działa 
jak automat. W życiu, tak jak 
w kinie najważniejsze są emocje. 

Urszula Bąk

Koncerty w Piwnicy Artystycznej

Wrześniowa i październi-
kowa Piwnica Artystyczna 
upłynęła pod znakiem bał-
kańskiej biesiady i delikatno-
ści klimatów Magdy Umer. 
Jak zwykle nie zawiedli nas 
starzy miłośnicy piwnicznych 
rytmów, którzy z wielkim 
entuzjazmem podchodzą do 
projektów aranżowanych 
przez piwnicę. Pełen wzrusze-
nia koncert Kasi Zbyszyńskiej 
wprawił widza w melancho-

lię i wspomnienia o czystej 
i pięknej miłości zaś koncert 
Mariusza Śnieguslkiego 
spowodowa ł  ak t ywne 
włączenie się publiczności 
w muzykę bałkańskiego 
folku. Owacjom nie było 
końca, co po raz kolejny 
zaakcentowało potrzebę 
takich spotkań muzycznych 
w Piwnicy Artystycznej.

K.K&L>M
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GOPS/ProfilaktykaGOPS/ProfilaktykaKultura i Oświata

„Witaj w Klubie”
Od ponad roku Urząd Gminy 

w Brennej realizuje z uwagą projekt 
pn.: „Witaj w Klubie”, który jest 
współfinansowany ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego. 
W projekcie bierze udział 145 osób 
w wieku 15-25 lat, które są nieak-
tywne zawodowo i mieszkają na 
terenie gminy Brenna. Dzięki uzy-
skanemu wsparciu z Unii Europej-
skiej możliwe jest organizowanie 
szkoleń zawodowych, warsztatów, 
zajęć rekreacyjno – sportowych, 
spotkań z ciekawymi ludźmi, a także 
konkursów i turniejów. Działania te 
są realizowane przede wszystkim 
w Klubie młodzieżowym, który 
mieści się w „Piwnicy Artystycznej” 
(Brenna, ul. Wyzwolenia 77), ale 
również w salach Ośrodka Promocji 
Kultury i Sporu Gminy Brenna, 
w szkołach i  pomieszczeniach 
Urzędu Gminy. 

Projekt „Witaj w Klubie” będzie 
rea l izowany do końca 2009r. 

W chwili obecnej nadal realizowany 
jest kursy prawa jazdy dla 20osób 
a od października rozpoczął się 50 
godzinny kurs zawodowy pn. „styli-
zacja paznokci”, który potrwa do17 
grudnia br. 

Klub młodzieżowy to nie tylko 
zajęcia zawodowe, ale także zago-
spodarowanie czasu wolnego 
poprzez między innymi warsztaty: 
plastyczne, fotograficzne, z biżuterii, 
czy zakończone witrażownictwo 
Tiffaniego, mozaiki artystycznej 
i ceramiki.

Celem warsztatów artystycz-
nych jest przede wszystkim rozbu-
dzenie wrażliwości artystycznej, 
poprawa zdolności manualnych, 
a przede wszystkim „odstresowa-
nie się trudami dnia codziennego”; 
poprzez wykreowanie niebanalnych 
przedmiotów o charakterze deko-
racyjnym czy funkcjonalnym. Nadal 
do dyspozycji młodszych mieszkań-
ców Gminy jest psycholog, którego 
zadaniem jest wsparcie i wzmocnie-

nie kondycji psychicznej uczestnika 
między innymi poprzez grupowe, 
a także indywidualne spotkania.

Projekt „Witaj w Klubie” potrwa 
do grudnia 2009r., a zatem zbliżamy 
się już do końca jego realizacji. Nie 
oznacza to jednak, że zawieszamy 
działalność Klubu młodzieżowego 
i nie planujemy nowych zajęć dla 
młodzieży - od listopada rusza 
kolejny projekt unijny pn. „Klub na 
102”.

Osoby zainteresowane uzyska-
niem szczegółowych informacji na 
temat obu projektów zapraszamy 
do odwiedzenia strony interneto-
wej Urzędu Gminy w Brennej www.
brenna.org.pl lub do kontaktu 
telefonicznego pod numerem 033 
853 62 22 wew. 334 i 231. Istnieje 
również możliwość uzyskania infor-
macji poprzez kontakt elektroniczny 
na adres: klub@brenna.org.pl

Animator

Dzień Trzeźwości w Brennnej
22 s ierpnia  b ieżącego roku 

w Brenne j  Leśn i cy  odby ł  s i ę 
już po raz XI festyn związany 
z OBCHODAMI DNIA TRZEŹWOŚCI 
w GMINIE BRENNA. Festyn poprze-
dziło nabożeństwo w kościele pw. 
św. Jana Nepomucena w Brennej 
Leśnicy, w którym uczestniczyli 
duszpasterze z wszystkich parafii 
z terenu Gminy. Nabożeństwu prze-
wodniczył ks. Prałat Władysław 
Zązel, który wraz z ks. Romanem 
Kluz Proboszczem Parafii Ewange-
licko-Augsburskiej wygłosili Słowo 
Boże. 

Przy przedniej muzyce pomimo 

deszczu humor dopisywał wszystkim 
uczestnikom zabawy. Ostatnie pary 
opuściły parkiet około godz. 24.00.  
Impreza z roku na rok staje się 
coraz bardziej popularna co przeko-
nuje i potwierdza, że do 
dobrej zabawy wcale nie 
jest potrzebny alkohol.

W ł a d z o m  G m i n y 
Brenna, Państwu Broni-
sławie i Rafałowi Basz-
czyński, Sylwi i Stanisła-
wowi Zaremba, pani Zofii 
Graj, panom Sylwestrowi 
Pasterny, Janowi Holeksa, 
przyjaciołom i sympaty-

kom pragnę wyrazić podziękowania 
za wkład, pomoc i wsparcie przy 
organizacji festynu.

Krystian Fest

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
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KLUB NA 102
Idea utworzenia klubu, w którym 

młodzież może twórczo spędzić 
czas, znaleźć pomysł na siebie, 
rozwijać swoje zainteresowania, 
a także zdobyć konkretne kwali-
f ikacje zawodowe, spotka s ię 
z ogromnym odzewem ze strony 
młodych mieszkańców naszej gminy. 
Dlatego też w Urzędzie Gminy 
przygotowano kolejny projekt pn. 
„Klub na 102”, będący kontynu-
acją i rozszerzeniem działań realizo-
wanych w ramach projektu „Witaj 
w Klubie”.

„Klub na 102” rusza już od 
listopad br. Na realizacje tego 
zamierzenia otrzymaliśmy z Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa 
Śląskiego blisko 290 tys. zł dofi-
nansowania ze środków Unii Euro-
pejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 

Ten unijny projekt jest skierowany 
do 102 osób w wieku 15 – 25 lat, 
mieszkających na terenie Gminy 
Brenna i zagrożonych wykluczeniem 
społecznym. W projekcie przewi-
dziano również udział 8 osób nie-
pełnosprawnych, co pozwoli na 
integrację młodzieży pełnosprawnej 

i niepełnosprawnej oraz kształtowa-
nie postaw tolerancyjnych poprzez 
wspólne spędzanie czasu.

W ramach projektu będzie można 
skorzystać z bezpłatnego szkolenia 
językowego, kursu prawa jazdy 
kategorii „B” oraz kursu z zakresu 
obsługi sprzętu budowlanego. 
W przypadku tego ostatniego 
uczestnicy sami podejmą decyzję 
jaki to będzie sprzęt. Biorąc udział 
w projekcie będzie można również 
skorzystać z bezpłatnego porad-
nictwa psychologicznego, zawodo-
wego i doradztwa personalnego. 

W ramach działalności klubu mło-
dzieżowego, nie tylko zaplanowano 
organizację kursów i zajęć nakie-
rowanych na zdobywanie umiejęt-
ności zawodowych, ale także na 
rozwijanie zainteresowań, ponieważ 
w projekcie zaplanowano warsztaty 
filmowe, perkusyjne, plastyczne, 
z ceramiki oraz tańca. Wzbogace-
niem oferty szkoleniowej skierowa-
nej do młodzieży są także zajęcia 
z mnemotechniki, pozwalające 
zapamiętywać lepiej, szybciej i przy-
jemniej. 

Z założenia klub jednak nadal ma 

być miejscem, do którego młodzież 
może przyjść posiedzieć, porozma-
wiać, mile spędzić czas, ale również 
czegoś się nauczyć.

Klub młodzieżowy, w którym 
będzie realizowany projekt „Klub na 
102”, mieści się w budynku Urzędu 
Gminy Brennej przy ul. Wyzwole-
nia 77 i jest otwarty w godzinach 
od 14 00 do 21 30 .  Za jego 
sprawne funkcjonowanie oraz 
realizację zadań zaplanowanych 
w projekcie odpowiedzialny będzie 
animator, natomiast szkolenia, kursy 
i warsztaty będą prowadzone przez 
doświadczoną i profesjonalną kadrę 
instruktorów.

Osoby zainteresowane uzyskaniem 
szczegółowych informacji na temat 
projektu zapraszamy do odwie-
dzenia strony internetowej Urzędu 
Gminy w Brennej www.brenna.
org.pl lub do kontaktu telefonicz-
nego pod numerem 033 853 62 22 
wew. 334 i 231. Istnieje również 
możliwość uzyskania informacji 
poprzez kontakt elektroniczny na 
adres: klub@brenna.org.pl .

Koordynator projektu

Dobiegamy do mety – nowiny z realizacji projektu 
systemowego pn. „Możesz więcej”

Dzięki wsparciu Unii Europej-
skiej realizowany jest przez Gminny 
Oś rodek  Pomocy  Spo ł e c zne j 
w Brennej projekt systemowy pn. 
„Możesz więcej” ramach Działania 
7.1 Rozwój i  upowszechnienie 

aktywnej integracji, Poddziałanie 
7.1.1 Rozwój i upowszechnianie 
aktywnej integracji przez ośrodki 
pomocy społecznej. W miesiącach 
maj –sierpień uczestnicy projektu 
realizowali bogaty program szko-

leniowy. Były warsztaty z doradcą 
zawodowym, szkolenia miękkie 
(asertywność na co dzień, trening 
negocjacji zawodowych, poruszanie 
się po rynku pracy, trening autopre-
zentacji), szkolenia z zakresu udzie-

GOPS / ProfilaktykaGOPS / Profilaktyka

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
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lania pierwszej pomocy w stanach 
zagrożenia życia oraz kurs prawa 
jazdy kategorii B i C. Beneficjenci 
Ostateczni zakończyli już część teo-
retyczną kursu. Obecnie realizują 
część praktyczną, na którą wszyscy 
czekali z niecierpliwością, czyli 
jazdy samochodem. Od połowy 
sierpnia poruszają się po terenie 
Gminy Brenna samochody osobowe 
i ciężarowe z widocznym znakiem 
„L”, będące własnością Polskiego 
Związku Motorowego z Cieszyna, 
któremu powierzono przeprowadze-
nie szkoleń w tym zakresie. Kwalifi-
kacje do prowadzenia samochodów 
osobowych i ciężarowych uzyska 25 
osób (15 kategoria B, 10 kategoria 

C),  zgodnie z głównym celem 
projektu – aktywizacja zawodowa 
tych osób, podwyższenie ich pozycji 
społecznej, zmniejszenie zjawiska 
wykluczenia społecznego.

Mamy nadzieję, że spełniliśmy 
oczekiwania Beneficjentów Ostatecz-
nych, zakończymy realizację tego-
rocznego projektu systemowego pn. 
„Możesz więcej” w przekonaniu, że 
w pełni osiągnęliśmy zamierzony 
cel. Jest to inwestycja w kapitał 
ludzki oraz nasza odpowiedź na 
hasło Unii Europejskiej „Człowiek – 
najlepsza inwestycja”.

Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Brennej zaprasza osoby 
zainteresowane udziałem w nowej 

edycji projektu systemowego pn. 
„Możesz więcej”, pragnące podno-
szenia swoich kwalifikacji, zdoby-
wania nowych zawodów do zgła-
szania swoich potrzeb, oczekiwań 
i propozycji pracownikom socjalnym 
Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Brennej.

Biuro projektu: Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej
ul. Wyzwolenia 77
43-438 Brenna
Telefon nr 33 8536 459

Koordynator projektu
Ilona Wojtyła

GOPS / Profilaktyka
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W  d n i a c h  0 3 . 1 0 . 2 0 0 9  r. , 
17.10.2009 r. w Zespole Szkół 
Publicznych w Górkach Wielkich 
oraz 14.11.2009 r. i 28.11.2009 
r.  w  Szko le  Pods tawowe j  n r 
1  w Brenne j  d la  nauczyc ie l i , 
pedagogów jednostek oświatowych 
oraz osób zajmujących się rozwią-
zywaniem problemów społecznych 
realizowane jest szkolenie z zakresu 
problemu „AUTOAGRESJI W ŚRODO-
WISKU DZIECI I MŁODZIEŻY”. Celem 
szkolenia jest zapoznanie uczest-
ników z podstawowymi zagadnie-
niami z zakresu psychopatologii,  
psychologii klinicznej dotyczących 
problematyki zachowań ryzykow-
nych i autodestrukcyjnych młodzieży 
w  w i e k u  s z k o l n y m .  W  d w u 
dniowych zajęciach przedstawione 
będą zarówno treści teoretyczne, jak 
również formy warsztatowe według 
zawartych w programie poniżej 
podanych zagadnień :

1. Psychologiczne i psychopato-
logiczne problemy rozwoju dzieci 
i młodzieży w wieku szkolnym.

2. Prawidłowe i nieprawidłowe 
radzen ie  sob ie  w  sy tuac jach 
trudnych.

3. Konflikty intrapersonalne i inter-
personalne jako źródło zachowań 
autodestrukcyjnych. 

4. Formy zachowań autodestruk-
cyjnych – tło psychologiczne i pato-
logiczne.

5. Procedury działań prewencyj-
nych szkoły w zakresie zapobiegania 
autodestrukcji.

6. Psychologiczne i pedagogiczne 
metody pracy z dzieckiem zagrożo-
nym.

W y k ł a d y  o r a z  w a r s z t a t y 
prowadzą:

1. lek. med. Aleksandra Lampar-
ska-Warchalska – specjalista psychia-
tra,Ośrodek Terapii Nerwic Dzieci 
i Młodzieży w Orzeszu.

2 .  d r  A l ek sande r  Mańka  – 

p e d a g o g ,  t e r a p e u t a ,  a u t o r 
i realizator programów socjote-
rapeutycznych dla młodzieży nie-
dostosowanej społecznie, były 
Rektor Wyższej Szkoły Administracji 
w Bielsku – Białej,.

3. dr Zbigniew Marten – psycholog 
specjalista psychologi klinicznej 
i psychologi Sądowej, pracownik 
naukowy Wyższej Szkoły Biznesu – 
National Louis University w Nowym 
Sączu.

4. mgr Kazimierz Ptak – pedagog, 
specjalista w zakresie resocjalizacji, 
wieloletni dyrektor Zakładu Popraw-
czego i Schroniska dla Nieletnich 
w Zawierciu.

Definicja i rodzaje autoagresji 

Autoagresja bywa elementem 
takich zaburzeń psychicznych i emo-
cjonalnych, jak borderline, psy-
chopatia, czy schizofrenia. Auto-
agresja to działanie lub szereg 
działań mających na celu spowo-
dowanie psychicznej albo fizycznej 
szkody, jest to agresja skierowana 
„do wewnątrz”. To pewne zabu-
rzenie instynktu samozachowaw-
czego, który wyraża się tendencją 
do samookaleczeń, samouszkodzeń 
zagrażających zdrowiu, a nawet 
życiu. Osoba z różnych przyczyn 
atakuje samą siebie, powoduje 
to oprócz fizycznych obrażeń, 
również i pogłębienie obecnych już 
psychicznych problemów. Jest to 
zjawisko o złożonym charakterze. 
Samookaleczenie nie jest bowiem 
tylko samym okaleczeniem, lecz 
procesem, którego efektem są rany. 
Najczęstszą przyczyną autoagresji 
jest uraz spowodowany w dzieciń-
stwie. Może być nim: bicie dziecka, 
poniżanie go, ignorowanie jego 
potrzeb, co prowadzi do zaburzeń 
w sferze emocjonalnej i w konse-
kwencji do autoagresji. Niewłaściwe 
postawy rodzicielskie (odrzucenie, 

zaniedbanie, nadopiekuńczość, 
nadmierne wymagania), problemy 
w rodzinie, szkole, towarzystwie, 
trudna sytuacja ekonomiczna, bez-
robocie, problemy alkoholowe 
sprzyjają pojawieniu się tego zabu-
rzenia. Powodem może być również 
brak rodziców: śmierć, rozwód, 
pobyt w domu dziecka, szpitalu.

Aby lepiej zrozumieć to zagadnie-
nie należy poznać typy autoagresji. 
Wyróżnić można zatem:

- Autoagresję bezpośrednią (bicie, 
samookaleczenie, samooskarżanie) 
oraz pośrednią (jednostka wymusza, 
prowokuje i poddaje się agresji 
innych). 

- Autoagresję werbalna polega 
na zaniżaniu swej samooceny, 
poprzez wmawianie sobie własnej 
małej wartości, częstą krytykę siebie 
i swojego zachowania.

- Autoagresję niewerbalna – 
samookaleczenie – to uszkodze-
nie ciała, które może mieć formę 
powierzchownych lub głębokich 
ran c iętych,  wbi janie  ostrych 
przedmiotów w ciało, połykanie 
ich, polewanie się kwasem, przy-
palanie, łamanie kości, uszkadza-
nie lub wycinanie fragmentów 
ciała, także narządów płciowych, 
powiek, gałek ocznych itp. Jest   to 
agresja jawna. Z czasem autoagre-
sja jawna może przejść w ukrytą. 
Charakterystyczne dla tego zabu-
rzenia jest pozorowanie objawów 
choroby fizycznej lub psychicz-
nej. Osoby stosujące takie praktyki 
wierzą, że cierpią na poważną 
chorobę, zaprzeczają faktowi, że 
same wywołują swoje dolegliwo-
ści. Pozorowane są choroby układu 
pokarmowego (np. krwawienie 
z żołądka – połykanie krwi własnej 
lub zwierzęcej), nerek i moczowo-
dów (kaleczenie narządów drutem), 
skóry (polewanie kwasem), stawów 
i mięśni, tarczycy, wywoływana jest 
również np. gorączka (wstrzykiwa-

AUTOAGRESJA

GOPS / ProfilaktykaGOPS / Profilaktyka
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nie do krwiobiegu wody zanieczysz-
czonej moczem, śliną i innymi sub-
stancjami).

-  D o  a u t o d e s t r u k c y j n y c h 
zachowań zaliczyć można także: 
zaburzenia łaknienia (bulimia, 
ano rek s j a ,  o t y ł o ś ć ) ,  na łog i , 
obgryzanie paznokci i opuszków 
palców, przymus uszkadzania 
skóry (drapanie, rozdrapywanie 
ran, gryzienie warg) oraz przymus 
wyrywania sobie włosów (z brwi, 
rzęs, z głowy, a następnie niejedno-
krotnie zjadanie ich).

Można zastanawiać się, co w tym 
takiego fajnego? Coraz więcej 
osób robi to niestety dla „szpanu”. 

Nastolatki twierdzą, że na „topie-
”jest bycie buntownikiem. Gdyby 
zapytać osobę z problemem auto-
agresji, dlaczego to robi, najczęściej 
odpowie:

Nienawidzę się•	
Nienawidzę rodziców•	
Rodzice nienawidzą mnie•	
Ludzie mnie ignorują•	
Ludzie mnie krytykują•	
Jestem o wszystko oskarżany•	
Uczucie nicości•	

To wszystko może prowadzić do 
załamania nerwowego lub auto-
agresji, w większości przypadków 
do tego drugiego. Te powody mogą 
nam się wydawać błahe lub urojone. 

Często tak jest, ale nie zawsze! Jeśli 
zauważymy takie objawy, trzeba 
pomóc natychmiast, ponieważ 
osoba z takim problemem jest 
zamknięta w sobie i nie ufa innym! 
Jeśli jest się w wieku szkolnym, 
dobrze jest również na początek 
porozmawiać o tym z pedagogiem. 
Pomóc tu może psycholog lub 
poważna rozmowa z kimś bliskim, 
kimś, kto zrozumi tę sytuację. Ten 
problem wraca, jeśli nie jest dobrze 
wyleczony !

Oprac. Krystian Fest

XIV edycja „Szkoły Wczesnej Profilaktyki”
Przedstawiciele instytucji zaj-

mujących się rozwiązywaniem 
problemów społecznych powiatu 
cieszyńskiego w tym i naszej Gminy 
w dniu 08.10.2009 r. uczestniczyli, 
w zorganizowanej przez Miejski 
Ośrodek  Pomocy  Społeczne j , 
w Cieszynie w ramach XIV edycji 
„Szkoły Wczesnej Profilaktyki” Kon-
ferencji poświęconej przeciwdziała-
niu przemocy w rodzinie. Wykłady 
i seminaria zwróciły uczestnikom 
uwagę na nowe rozwijające się 

formy przemocy, jak również dostar-
czyły informacji, wskazówek do 
budowy, poprawy, usprawnienia 
i rozwoju istniejących już systemów 
p r z e c i w d z i a ł a n i a  p r z e m o c y 
w powiecie cieszyńskim. 

Program i zagadnienia poruszane 
na Konferencji :

1. Internet: korzyści, zagro-
żenia, cyberprzemoc / przemoc 
psychiczna, pornografia, pedofilia/ 

- Magdalena Zych koordynator 
Centrum Edukacyjnego Fundacji Kid-
protect.

2. Przeciwdziałanie przemocy 
w rodzinie - rola organów ochrony 
prawnej /Policji, Prokuratorów, 
Sądów karnych i cywilnych /w prze-
ciwdziałaniu przemocy w rodzinie - 
Jarosław Polanowski prokurator Pro-
kuratury Okręgowej w Warszawie, 
prokurator Prokuratury Apelacyjnej, 
konsultant prawny Ogólnopolskiego 
Pogotowia dla Ofiar Przemocy 

GOPS / Profilaktyka
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w Rodzinie „NIEBIESKA LINIA”.

3. P r z e m o c  w o b e c  o s ó b 
starszych i niepełnosprawnych 
- Katarzyna Buryan - Marosz psy-
chiatra, biegły sądowy, ordynator 
Oddziału Psychiatrycznego Śląskiego 
Szpitala w Cieszynie, Wioletta 

Migacz-Lorek psycholog szkolny, 
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wycho-
wawczy w Cieszynie.

4. Ośrodek Interwencji Kryzy-
sowej; interwencja kryzysowa; rola 
i zadania zespołów interdyscyplinar-
nych – Hanna Wasilewska Certyfiko-

wany Specjalista ds. Przeciwdziała-
nia Przemocy w Rodzinie, Ośrodek 
Interwencji Kryzysowej w Katowi-
cach.

Krystian Fest 

Apel do Twojego dziecka

NIE psuj mnie, dając mi 
wszystko o co Cię proszę. 
Niektórymi prośbami jedynie 
wystawiam Cię na próbę.

NIE obawiaj się postępo-
wać wobec mnie twardo 
i zdecydowanie. Ja to wolę, 
bo to daje mi poczucie bez-
pieczeństwa. 

NIE pozwól mi ukształto-
wać złych nawyków. Ufam, 
że Ty mi pomożesz wykryć je 
w zarodku.

NIE rób tak, abym czuł 
się mniejszy niż jestem. To 
jedynie sprawia, że postępuję 
głupio, aby wydawać się dużym. 

NIE karć mnie w obecności innych. 
Najbardziej mi pomaga, gdy mówisz 
do mnie spokojnie      i dyskretnie. 

NlE ochraniaj mnie przed konse-
kwencjami. Potrzebne mi są również 
doświadczenia bolesne. 

NIE rób tak, abym swoje 
pomyłki uważał za grzechy. 
To zaburza moje odczucie 
wartości.

NIE przejmuj się zbytnio, 
gdy mówię: „Ja Cię nienawi-
dzę”. To nie Ciebie nienawi-
dzę, ale Twojej władzy, która 
mnie niszczy. 

NIE przejmuj się zbytnio 
moimi małymi dolegliwo-
ściami. One jednak przycią-
gają Twoją uwagę, której 
potrzebuję.

NIE gderaj. Jeżeli będziesz 
tak robił, to będę się bronił 
przez udawanie głuchego.

N I E  dawa j  m i  pochopnych 
obietnic, bo czuję się bardzo zawie-
dziony, gdy ich później nie dotrzy-
mujesz.

NIE zapominaj, że nie potrafię 
wyrazić siebie tak dobrze, jak bym 
chciał. Dlatego też niekiedy mijam 
się z prawdą. 

NIE przesadzaj, co do mojej uczci-

wości. To mnie krępuje 
i doprowadza do kłamania.

NIE zmieniaj swych zasad 
postępowania ze względu 
na układy. To wywołuje 
we mnie zamęt      i utratę 
wiary w Ciebie. 

NIE zbywaj mnie, gdy 
s t a w i a m  C i  p y t a n i a . 
W przeciwnym wypadku 
zobaczysz, że przestanę 
Cię pytać, a informacji 
poszukam gdzie indziej.

NIE mów mi,  że mój 
strach i obawy są głupie. 
One są bardzo realne. 

NIGDY nawet nie sugeruj, że 
Ty jesteś doskonały i nieomylny. 
Przeżywam, bowiem zbyt wielki 
wstrząs, gdy widzę, że nie jesteś 
taki.

NIGDY nawet nie myśl, że uspra-
wiedliwianie się przede mną jest 
poniżej Twojej godności

Uczciwe usprawiedliwie-
nie się wzbudza we mnie 
nadzwyczajną serdeczność 
ku Tobie. 

NIE zapominaj, że lubię 
eksperymentować.  N ie 
zabraniaj mi eksperymen-
tować, gdyż bez tego nie 
mogę się rozwijać. 

NIE zapominaj, jak szybko 
rosnę. Jest Ci zapewne 
trudno dotrzymać mi kroku, 
ale - proszę Cię - postaraj 
się.
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Ze świata Zielono mi / Od kuchniZielono mi / Od kuchni

Rośliny wieczniezielone

Mahonia pospol ita to jedna 
z wiecznie zielonych roślin spo-
tykanych  również  w naszym 
regionie, często sadzona również 
w ogrodach. Kwitnie na przełomie 
kwietnia i maja mając żółte kwiato-
stany,  by następnie powstały z nich 
zielone, a w miarę dojrzewania 
fioletowe owoce. Dawniej używano 
tej rośliny w celach leczniczych oraz 
jako żółty barwnik. 

Sosna Górska zwana również 
kosodrzewiną to jedna z najbar-
dziej popularnych zimozielonych 
roślin nasadzanych na skarpach 
w ce lu wzmocnienia  podłoża 
i ochrony przed obsunięciem się 
ziemi. Zapewne dlatego często 
nasadzana  j e s t  na  wydmach 
i urwiskach górskich, ale także 
przyjęła się w naszych ogrodach, 
zwłaszcza w regionach beskidów, 
gdzie idealnie współgra z otacza-
jącym ją krajobrazem. Jest rośliną 
bardzo odporną na warunki bytowe, 
dlatego też można ją spotkać na 
wysokości do 2500m n.p.m..

Bukszpan wieczniezielony to 
roślina sadzona od dawna jako 
ozdobny krzew. Doskonale nadaje 
się na żywopłoty, można ją dowolnie 
formować, bardzo dobrze znosi 
przycinanie. Rośnie bardzo powoli, 
osiągając maksymalnie ok. 3 metrów 
wysokości. Jest rośliną stosunkowo 
odporną na mróz i suszę, ale przed 
zimą dobrze jest obficie podlać nasz 
bukszpan. 

Ethienne

…a na Świetlicy Marzeń…..

Właśn ie 
z a k o ń -
c z y ł y  s i ę 
warsztaty 
f o t o g r a -
f i c z n e 
dla dzieci 

z  G m i n n e j 
Świetlicy Środowi-
skowej w Górkach 
W i e l k i c h  p t . 
„ Ś w i e t l i c a 
Marzeń ”. Zajęcia 
p r o w a d z i ł 
z a w o d o w y 
f o t o g r a f  p a n 
Przemysław Majer 

z PHOTO VISION.
 Młodzi amatorzy fotografiki 

poznali różne aparaty fotogra-
ficzne „lustrzanki cyfrowe”, nauczyli 
się budowy i obsługi aparatów, 
zapoznali się z kompozycją kadru, 

głębią ostrości oraz nauczyli się 
stosować pomiar światła matryco-
wego i punktowego. Ćwiczyli foto-
grafowanie za pomocą trybów ASM. 
Zdjęcia robione były w budynku 
szkoły i  w plenerze. Uczniowie mieli 
okazję posługiwać się profesjo-
nalną lustrzanką Sony A900 Konica 
Minolta D7D,oraz wysokimi klasy 
obiektywami typu zoom i światło-
ogniskową lampą błyskową Sony 
HVL-F58AM, a wszystko to dzięki 
panu Przemysławowi ponieważ 
udostępnił swoje lustrzanki cyfrowe. 
Zajęcia cieszyły się dużym zainte-
resowaniem, dzieci poznały tajniki 
i specyfikę tego zawodu i z  nie-
cierpliwością czekają na kontynu-
ację. Odbyło się spotkanie uczest-
n ików warsztatów „Świet l i ca 
Marzeń’ z Paniami z Koła Gospodyń 
Wiejskich w Górkach Wielkich, na 
których honorowy gość Pani Lidia 

Lankocz prowadziła warsztat haftu 
„Moja Cieszynianka, mój bruclik”. 
S p o t k a n i e  u w i e c z n i l i ś m y  n a 
zdjęciach.

Kole jnym etapem „Świet l icy 
Marzeń” są rozpoczynające się 
warsztaty z dziennikarstwa które 
prowadzić będzie pani  Hanna 
Blokesz -Bacza. Program zapowiada 
się bardzo interesująco więc jeszcze 
raz bardzo serdecznie zapraszam!

Wychowawca GŚŚ przy Zespole 
Szkół  Publ icznych w Górkach 
Wielkich Agnieszka Wawrzuta 
–Pawul
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PsychowiściOd Kuchni/ Ze świata

Z Górek Wielkich ..... na wyspę

Strefa kl imatyczna, w której 
znajduje się Polska daje nam całe 
spectrum pogody. Mamy (coraz 
rzadziej) cztery pory roku. Najbar-
dziej przykrym dla mnie czasem 
w ciągu całego roku jest okres 
jesiennej szarugi, dżdżu, mgły 
i pochmurnego nieba. Aby nabrać 
sił na ten czas, doenergetyzo-
wać organizm i jeszcze nacieszyć 
się słońcem, postanowiłam 
wyruszyć do „ciepłych krajów”. 
Wybór mój padł na niezbyt 
często odwiedzaną przez 
Polaków, Maltę. Szybko zała-
twiłam formalności związane 
z wyjazdem i rozpoczęłam 
przygotowania do wyjazdu. 
Był to początek października. 
Sprawdziłam w przewodniku 
informacje dotyczące pogody 
na Malcie na czas mojego 
pobytu. Ze zgrozą ujrzałam, 
że właśnie od października do 
kwietnia jest tam okres najwięk-
szych opadów. Pocieszeniem była 
temperatura powietrza w granicach 
20 st.C. Mina mi zrzedła ale już po 
informacji zaczerpniętej z inernetu 
chciałam zrezygnować z wyjazdu. 
Temperatura 14 st.C i zachmurze-
nie! Całe szczęście nie podjęłam 
takiej decyzji tylko przepakowałam 
walizę biorąc więcej ubrań na chłod-
niejsze dni i poleciałam. Republika 
Malty,  bo tak brzmi of ic ja lna 
nazwa tego państwa, położona jest 
w środkowej części Morza Śród-

ziemnego i składa się z czterech 
wysp a właściwie wysepek: Malty, 
Gozo, Comino i Filfola. Najwięk-
sza z nich to Malta o powierzchni 
316 km kw. a więc o 200 km kw. 
mniejsza od Warszawy. Valetta- 
stolica Republiki znajdująca się na 
Malcie, przywitała nas bezchmur-
nym niebem, świecącym w pełni 
słońcem i temperaturą ok. 24 st.C. 

Był to mocny argument do zakupu 
nowego, letniego ubrania.  

Zwiedzanie rozpoczęłam od 
rejsu statkiem po zatokach Grand 
Harbour – największego na Morzu 
Śródziemnym, naturalnego portu. 
Sprowadzeni przez hiszpańskiego 
króla Karola V joannici, zwani 
później kawalerami maltańskimi, 
wykorzystali naturalnie wysoki 
brzeg i umocnili go dodatkowo 
tworząc niezdobyte forty. Zachwyca 
on swoją wielkością i starannością 
wykonania. 

W Valetcie znajduje się najpięk-
niejszy kościół jaki kiedykolwiek 
widziałam a było ich naprawdę 
dużo. Jest to Katedra św. Jana ( 
Chrzciciela). Z zewnątrz niepozorna, 
w środku zapiera dech w piersiach 
swoim bogactwem kolorów, faktur 
i kształtów. Wyróżnia się także 
ilością przepięknych, marmurowych 
płyt nagrobnych, którymi pokryta 

jest cała podłoga świątyni. 
Spoczywa pod nimi kilkuset 
dostojników Suwerennego 
Zakonu Rycerskiego Szpital-
ników św. Jana Jerozolim-
skiego, Rodyjskiego i Maltań-
skiego (bo tak brzmi pełna 
nazwa zakonu Kawalerów 
Maltańskich) a wśród nich 26 
wielkich mistrzów zakonu. 
Z dużym zainteresowaniem 
obejrzałam zbiory umiesz-
czone w Pałacu Wielkiego 
Mistrza (gobeliny, zbrojow-

nia), salę Posiedzeń Parlamentu 
Republiki Malty i z przyjemnością 
zasiadłam na moment w fotelu Prze-
wodniczącego Parlamentu. Zwie-
dzając miasto nie można pominąć 
fortu św. Elma – twierdzy, która 
broniła dostępu do wnętrza wyspy. 
Co dwa tygodnie odbywa się tam 
(w strojach historycznych) pokaz 
ćwiczeń z musztry i ładowania broni 
palnej. 

Ko le jnym punktem w moje j 
podróży było zwiedzanie megali-
tycznych świątyń. Wzniesiono je 

Psychowieści
Składniki:
50 dag sera Twarogu
50 dag sera homogenizowa-

nego - Typ Toska
6 jajek 
1 szklanka cukru
1 budyń waniliowy
½ kostki masła

Ser zemleć dodawać resztę 
składników i wyrobić na jednolitą 
m a s ę ,  r o d z y n k i  w c z e ś n i e j 
n a m o c z y ć  w  r u m i e  p o t e m 
obtoczyć w mące i wmieszać do 
ciasta potem wlać do okrągłej 
formy i upiec ok. 60 min w Tem-
peraturze 180ºC. 

Smacznego życzy Koło Gospodyń 
Wiejskich

Sernik ToSka
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Psychowiści PsychowieściZe świata/ Sport

Sukces młodych piłkarzy.

7 października w Brennej odbył 
się III Turniej Żaków Podokręgu 
Skoczów. 

W turnieju wzięły udział cztery 
drużyny. Po zaciętych pojedynkach 
I miejsce zdobyli piłkarze MUKS 
Brenna pokonując  Cukrownik 
Chybie 2 : 1, Kuźnię Ustroń 3 : 0 
oraz LKS Pogórze 4 : 1. Najwięcej 
bramek zdobyl i  Marek Hel ler, 
Mateusz Wieczorek, Konrad Marek 
oraz Kacper Choroszko. Młodych 
p i łkarzy  czeka ją  jeszcze  dwa 

turnieje. Zwycięzca podokręgu 
Skoczów zagra z podokręgami 
bielskim i żywieckim. Po trzech tur-
niejach piłkarze MUKS Brenna mają 
najlepszy bilans spotkań. 

Skład zespołu:
Robert Kubok (bramkarz)
Michał Ferfecki 
Marek Heller 
Antoni Gawlas
Dawid Bystroń 
Jan Piziurny
Kacper Choroszko

Mateusz Wieczorek
Konrad Marek
Andrzej Cieślar
Rezerwowi:
Bartosz Nowak
Daniel Chrapek
Krzysztof Stebel

Opiekunowie drużyny:
Trener: Bogusław Żur
Kierownik drużyny: Leszek Wieczorek

Bogdan Żur

prawie 5000 lat temu. Hagar 
Qim (wym. ha-dża jim) zrobiła 
na mnie piorunujące wrażenie. 
Olbrzymie głazy (jeden z nich 
7x3m), dobrze zachowane 
ołtarze ofiarne, wiejący od 
morza wiatr, który przeciska 
się przez szczeliny kamiennych 
budowli i ogromna, wolna 
przestrzeń dookoła tworzą nie-
zapomnianą atmosferę. Stąd 
pochodzi ważne znalezisko 
Wenus z Malty. Idąc w dół od 
świątyni, w kierunku klifowego 
brzegu napotykamy romantycz-
nie położoną Mnajdrę- świątynię 
zbudowaną z wapienia koralo-
wego, która wydaje się leżeć na 
końcu świata. Aby chronić oba 
zabytki przed wandalami i nieko-
rzystnymi warunkami atmosfe-
rycznymi, ogrodzono je metalową 
siatką i przykryto mało gustownymi 
namiotami. 

Miejscem łączącym przeszłość 
z teraźniejszością jest Marsaxlokk 
(marsa-sz lok) .  Tutaj  w 1565r. 
Turcy rozpoczęli wielkie oblężenie, 
w 1798r.  Napoleon rozpoczął 
podbój wyspy i położył kres władzy 
kawalerów maltańskich,  tutaj 
w 1989r. spotkali się prezydenci 
George Bush i Michaił Gorbaczow 
aby ogłosić koniec zimnej wojny. 
Dzisiaj Marsaxlokk słynie z targu, 
na którym można kupić koronki, 
przetwory owocowe i świeżutkie 

ryby. Wielką atrakcją są bajecznie 
kolorowe łodzie luzzu z typową 
dekoracją umieszczoną na dziobie 
tzw. „okiem Ozyrysa”.

Podróżując po Malcie nie można 
nie wspomnieć o środku komuni-
kacji jakim jest autobus. Może nie 
byłoby w tym nic dziwnego, gdyby 
nie to, że najczęściej są to zabytki 
z lat 50-tych XX wieku. Jeżdżą i są 
w bardzo dobrym stanie. Ich wygląd 
i stan techniczny nie idą jednak 
w parze z wygodą i komfortem 
jazdy. Ciekawostką jest również to, 
że na przystankach umieszczona 
jest informacja, o której godzinie 
autobus wyjeżdża z Valetty (każda 
linia ma tam początek) i o której 
ma być na przystanku końcowym. 
O której będzie na tym, na którym 
stoimy - nie ma . Wszystko według 
zasady „jak przyjedzie to będzie”. 
Mam nadz ie ję ,  że  te j  zasady 
nie przeszczepią nasi kierowcy 

autobusów. Malta jest zwana 
krajem kościołów bo rzeczy-
wiście jest ich tam ogromna 
ilość a 80% społeczności to 
katolicy. Można to zauważyć 
nawet w wystroju autobusu. 
Obrazki świętych, wizerunki 
Matki Boskiej, wydrukowane 
przykazania i  pouczenia 
a wszystko to podświetlone 
i ukwiecone. Wygląda tak, 
jakby kierowcy brali udział 
w konkursie na najpiękniej-
sze i najbardziej pomysłowo 

udekorowane wnętrze pojazdu. 
Przemieszczając się tym środkiem 
lokomocji można w spokoju kon-
templować widoki za oknem, gdyż 
prędkość z jaką poruszaliśmy się 
zazwyczaj nie przekraczała 25-30 
km/godz.

 K iedy przeprowadzi łam s ię 
z dużego miasta do Górek musiałam 
nauczyć się działania w wolniejszym 
tempie. Z trudem ale już przywy-
kłam lecz podróżowanie na Malcie 
nauczyło mnie pokory. Ot, podróże 
jednak kształcą. 

W drodze do górującej nad innymi 
miastami, położonej na wzgórzu 
Mdiny, należy zrobić przesiadkę 
w mieście Mosta. O cudzie jaki się 
tam zdarzył będzie w następnej 
relacji.

Beata Znamierowska
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SportSport
Mistrzostwo po raz drugi

Po raz kolejny nasze zawod-
niczki ze szkoły podstawowej nr 
1 w Brennej  zajęły  1 miejsce 
w igrzyskach młodzieży szkolnej 
w kategorii sztafetowe biegi prze-
łajowe. To już drugi rok z rzędu 
k i e d y  t o  n a s z e  d z i e w c z y n y 
zdobywają złoty puchar. W tym 
roku w składzie drużyny wystąpiły: 
Justyna Kłósko, Natal ia Greń, 
Natalia Szarek, Angelika Michnik, 
Samanta Wawrzyczek, Marzena 
Ferfecka. W zawodach sztafeto-
wych biegów przełajowych biorą 
udział drużyny szkolne dziewcząt 
i chłopców ze szkół podstawowych 
– drużyna ma liczyć 6 uczniów. 
W zawodach wojewódzkich startują 
drużyny, które przebrnęły przez eli-
minacje gminne, powiatowe 
i  r e j o n o w e .  Z  n a s z e g o 
pszczyńskiego rejonu awanso-
wały tylko najlepsze drużyny 
w każdej kategorii. W finale 
wojewódzkim startuje 16 
najlepszych drużyn, które 
w swoich zawodach rejono-
wych. Zawody sztafetowe 
odbywają się na dystansie 
6* 800m. Całość niczym nie 
różni się od prawdziwych 
zawodów, start pierwszych 
zawodników następuje ze 

startu wspólnego, kolejni natomiast 
dokonują przekazania pałeczki szta-
fetowej w strefie zmian.  

Wyniki sztafetowych biegów prze-
łajowych 2008

1 SP nr 1 Brenna
2 SP Pisarzowice
3 SP nr 6 Ruda Śląska
4 SP nr 15 Racibórz

Wyniki sztafetowych biegów prze-
łajowych 2009

1 SP nr 1 Brenna
2 SP 3 Czechowice Dziedzice
3 SP Kotulin
4 SP 4 Lubliniec

W odpowiedzi na sposób przy-
gotowań przed zawodami, nasze 
gwiazdy nie przedstawiły obrazu 
morderczych treningów. Ich klasa 
o normalnym wymiarze lekcji w-f 
( w tamtym roku była to klasa 
o profilu sportowym), wprawdzie 
była kilka razy na biegach w terenie, 
a Pan trener dba o to by dziew-
czyny zawsze były dobrze rozgrzane 
przed zajęciami, to jednak nic 
nie jest robione na siłę. Można 
z tego wnioskować o szczegól-
nym talencie i darze jakie mają 
te dziewczyny. Szkoła, która liczy 
naprawdę niewielu uczniów potrafi 
wystawić do walki drużynę zdoby-
wającą złote puchary i medale, za 
co trzeba również pogratulować 

trenerowi i w-f iście Panu 
Tomkowi Dybczyńskiemu. 
Jak się dowiedziałem szkoła 
ufundowała za osiągnię-
cia nagrody rzeczowe dla 
naszych medalistek. Całej 
drużynie i wszystkim którzy 
aktywnie przyczynili się do 
tego wielkiego sukcesu, ser-
decznie gratulujemy. 

Szczepan Spis

Dnia 6.10.2009r. w  Łące k.. 
Pszczyny odbyły s ię rejonowe 
zawody w sztafetowych biegach 
przełajowych szkół podstawowych, 
gimnazjalnych i ponadgimnazjal-
nych. Bardzo dobrze zaprezento-
wały się sztafety naszej gminy . 
Dziewczęta z SP1 Leśnicy powtó-
rzyły sukces z przed roku zdecydo-
wanie wygrywając w kategorii szkół 
podstawowych. Zwycięstwo to dało 
awans do finału wojewódzkiego 
który odbędzie się 22.10 w Rudzie 
Śląskiej. 

II miejsce w kategorii szkół 
gimnazjalnych zdobyły dziew-
częta w Górek ustępując tylko 
uczennicą z Istebnej. Dziew-
częta występowały w składzie: 
Strach Agnieszka,  Szołdra 
Paulina, Małysz Natalia, Małysz 
Barbara, Moskała Katarzyna, 
Pilch Jolanta.

IV miejsce w kategorii szkół 
g i m n a z j a l n y c h  c h ł o p c ó w 
zdobyło gimnazjum z Górek 
reprezentowane przez: Jasiński 
Marcin, Sokołowski Paweł, Janik 

Kamil, Pietruszka Kacper, Gorzela 
Kamil, Waliczek Konrad.

Sztafety Górą
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Sport Wkrótce w Gminie BrennaPsychowieści
Jesienno - zimowa chandra

Stosunkowo niedawno przesu-
waliśmy nasze zegarki, zyskując 
całą godzinę, niestety nie udało się 
zatrzymać faktu, że dzień staje się 
coraz krótszy i coraz szybciej robi 
się ciemno. Wielu z nas poddało się 
wpływowi pogody, braku promieni 
słonecznych, popadając w przysło-
wiową chandrę. Ogólny stan znie-
chęcenia, zmęczenia, pogarsza nasze 
funkcjonowanie zarówno w życiu 
zawodowym, jak i prywatnym. Jest 
to męczące nie tylko dla nas, ale 
i naszego otoczenia, 
dlatego też staramy 
się radzić sobie z tym 
s t a n e m ,  j a k  t y l k o 
m o ż e m y,  r ó ż n y m i 
s p o s o b a m i .  Ta k i e 
sezonowe przygnę-
b ien ie ,  n ie  będące 
jeszcze depresją, ale 
bardzo oddziaływujące 
na nasze życie przez 
naukowców zostało 
n a z w a n e  S e a s o n a l 
Affective Disorder, czyli 
w skrócie SAD. Samo 
słowo „sad” z angiel-
skiego oznacza smutny, 
co poniekąd pokrywa 
się z tym stanem. Zastanawiając 
się nad tym co wywołuje ten brak 
energii, łatwo znaleźć odpowiedź, 
którą jest niedobór światła, jaki 
w tym okresie porządnie daje 
się nam we znaki. Brak światła 
powoduje, że nasze organizmy nie 
produkują już takiej ilości mela-
toniny, co zwykle. Melatonina to 
hormon odpowiedzialny za dobową 
regulację cyklu snu i czuwania, 
a także tzw. zegar biologiczny 
zmieniających się pór roku – stąd 
odgrywa on kluczową rolę w całym 
mechanizmie naszej aktywności. 
Jako ciekawostkę można podać 
fakt, że niemowlęta do około 12 
tygodnia życia nie wytwarzają mela-
toniny, dlatego śpią nieregularnie, 
zwykle gdy są po prostu najedzone. 

I l o ś ć  p rodukowane j  me la to -
niny zmniejsza się również wraz 
z wiekiem, stąd biorą się problemy 
ze snem u ludzi w podeszłym wieku. 
Ale wracając do naszej chandry, jakie 
stosujemy metody, by jej zapobiec? 
Otóż w tym ciężkim okresie dla 
naszego organizmu powinniśmy 
zadbać w pierwszej kolejności o to, 
by dobrze się odżywiać i uzupeł-
niać brakujące witaminy i mikroele-
menty. Należy pamiętać o owocach, 
warzywach, produktach bogatych 

w w i taminę  B  i  r egu la rnych 
posiłkach. Dobra dieta dodatkowo 
wzmocni nasz układ odpornościowy, 
chroniąc przed częstymi przeziębie-
niami, w tym okresie. Innym sku-
tecznym i coraz bardziej popularnym 
sposobem jest korzystanie z foto-
terapii, czyli naświetleń, które to 
regulują poziom melatoniny, popra-
wiając funkcjonowanie u ponad 
70% korzystających pacjentów. 
Natężenie światła słonecznego 
w dzień wynosi około 100000 
luksów, a dla porównania lampy 
oświetleniowe w naszych domach 
emitują światło o natężeniu około 
500 luksów – jest to bardzo mała 
dawka, nie wystarczająca do prawi-
dłowego funkcjonowania. Dlatego 
też specjalnie skonstruowane lampy 

do naświetleń mają moc około 5000 
– 10000 luksów, a półgodzinny 
seans ładuje nas dobrą energią. 
Ważne jest, że lampy te nie emitują 
szkodliwego promieniowania UV 
i są całkowicie bezpieczne. Niektórzy 
na poprawę nastroju, korzystają 
z solarium, które jednak przy długo-
trwałym i częstym stosowaniu jest 
niezdrowe dla naszego organizmu. 
Natomiast lampy do fototera-
pii są bezpieczne i można z nich 
korzystać w różnych ośrodkach, np. 

odnowy biologicz-
nej, SPA, ale również 
d o k o n a ć  z a k u p u 
t a k i e j  l a m p y  n a 
potrzeby domowe. To 
jednak nie wszystko, 
n i e k t ó r z y  z  n a s 
broniąc s ię  przed 
jesienno zimowym 
przygnębieniem, po 
prostu otaczają się 
pozytywnymi, opty-
mistycznymi ludźmi 
i poniekąd zostaje 
zarażonym ich energią 
i nastawieniem do 
ś w i a t a .  K o b i e t y 
natomiast dokonują 

drobnych zmian, typu zmiana 
fryzury, garderoby, makijażu itp. – 
co również sprawia, że odżywają, 
walcząc ze schematem. Ważnym 
jest również, by nie zaszywać się 
w domowym zaciszu, ale próbować 
przełamać i aktywnie spędzać czas. 
Ćwicząc na siłowni, chodząc na 
basen, biegając i uprawiając inne 
sporty mobilizujemy uśpione zasoby 
jakie w nas drzemią i wyzwalamy 
niewykorzystane pokłady energii. 

Wszystkich którzy zauważyl i 
u siebie postępujący spadek energii, 
zachęcam do szybk ie j  reakc j i 
obronnej i walki ze smutkiem.

Szczepan Spis
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opowieść wigilijna

Animowana adaptacja klasycz-
nej powieści Charlesa Dickensa 
o człowieku wziętym przez tajem-
nicze świąteczne istoty w specy-
ficzną, wewnętrzną podróż. Duchy 
pokazują Scroogeowi jakim był 
kiedyś człowiekiem, jakim jest teraz 
i co się z nim stanie jeśli dalej będzie 
postępował tak, jak do tej pory.

nigdy nie mów nigdy

 30-letnia Ama jest odnoszącą 
s u k c e s y,  z i m n ą  i  s k u t e c z n ą 
„łowczynią głów” dla międzyna-
rodowych korporacj i .  Wiedzie 
typowe życie bogatej i niezależ-
nej warszawskiej singielki. Jednak 
pod pancerzem oschłej i nieprzy-
stępnej kar ierowiczki ,  ukrywa 
o s o b i s t e  n a d z i e j e  z w i ą z a n e 
z posiadaniem dziecka. Życie Amy 
wypada z rutynowego toru, gdy 
pierwszy raz pozwala sobie na 
nieprofesjonalne zachowanie – 
randkę z przystojnym Markiem...

demakijaż

Film składa się z trzech półgodzin-
nych nowel filmowych: „Non stop 
kolor”, „Droga wewnętrzna”, „Pokój 
szybkich randek”. Wszystkie trzy 
filmy powstały w ramach programu 
„30 minut” Studia Munka i stanowią 
autorskie wypowiedzi młodych 
kobiet na współczesne tematy.

polański: ścigany i pożądany

Opowieść o kulisach skandalu, 
który w 1977 roku na zawsze 
zmienił życie polskiego reżysera 
Romana Polańskiego.

TybeTańSka kSięga UmarłyCh

Twórcy filmu odkrywają przed 
zachodnim widzem święty tekst 
Tybetańskiej Księgi Umarłych, wizu-
alizują stany po śmierci zgodnie 
z głęboką mądrością buddyjskiej 
filozofii. Treść filmu wzbogacona 
jest spokojnym i głębokim głosem 
narratora – Leonarda Cohena – 
znanego poety i piosenkarza.

Premiery kinowe w listopadzie
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3.11 Sobota - Różowe Małżeństwo godz. 19:00 
4.11 Niedziela - Mayday godz. 19:00 
4.11 Niedziela - Różowe Małżeństwo godz. 19:00
6.11 Wtorek - Szkice z Pana Tadeusza godz. 11:00
7.11 Środa  - Szkice z Pana Tadeusza godz. 11:00
7.11 Środa  - Allo! Allo! godz. 19:00  
8.11 Czwartek - Szkice z Pana Tadeusza godz. 11:00
8.11 Czwartek - Testosteron godz. 19:00
9.11 Piątek - Shirley Valentine godz. 19:00 
10.11 Sobota - Konopielka godz. 19:00 
16.11 Piątek - Różowe Małżeństwo godz. 19:00 
16.11 Piątek - Intercity godz. 20.00 
17.11 Sobota - Różowe Małżeństwo godz. 19:00
18.11 Niedziela - Mayday godz. 19:00 
18.11 Niedziela  Intercity godz. 20.00
20.11 Wtorek - Szkice z Pana Tadeusza godz. 11:00  
21.11 Środa - Szkice z Pana Tadeusza godz. 11:00  
21.11 Środa - Intercity godz. 19:00 
22.11 Czwartek - Konopielka godz. 11:00
22.11 Czwartek - Intercity godz. 19.00 
22.11 Czwartek - Konopielka godz. 19:00 
24.11 Sobota - Intercity godz. 19:00 
25.11 Niedziela - Intercity godz. 19:00 
28.11 Środa - Proszę... zrób mi dziecko godz. 19:00
29.11 Czwartek - Proszę... zrób mi dziecko godz. 19:00

Repertuar teatru Polskiego w Bielsku-Białej 
na miesiąc listopad

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. Konkurs rozstrzygnięty będzie w dwóch 
kategoriach
• Pierwsza kategoria - najładniejsza insce-
nizacja świetlna prywatnego budynku mieszkal-
nego
• Druga kategoria – najładniejsza insceniza-
cja świetlna obiektu firmowego.
2.  W obu kategoriach zostanie przyznana 
nagroda główna w wysokości po 500 PLN
3.  Zgłoszenia do konkursu przyjmowane 
będą drogą; 
• telefoniczną pod numer; 33 853 65 50
• mailową ; opkis@brenna.org.pl
4. Oświetlony obiekt do konkursu należy 
zgłosić do 23 grudnia 2009r.

5. Zgłoszony do konkursu budynek miesz-
kalny i obiekt firmowy zostanie oceniony przez 
czteroosobowe jury składające się z;
• pracownika OPKiS Brenna
• przedstawiciela Urzędu Gminy Brenna
• przedstawiciela jednostki pozarządowej
• przedstawiciela sektora prywatnego.
6. Konkurs rozstrzygnięty będzie do 6 
stycznia 2010 r.
7. Organizatorem konkursu na najładniej-
szą świąteczną inscenizację świetlną budynku 
mieszkalnego i obiektu firmowego jest OPKIS 
BRENNA.
8. W konkursie nie mogą uczestniczyć pra-
cownicy OPKIS Brenna.

REGULAMIN KONKURSU NA NAJŁADNIEJSZE OŚWIETLENIE OBIEKTU 
W GMINIE BRENNA.
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Godne polecenia Ważne i Przydatne numery telefonówWażne i przydatne numery telefonów
Urząd gminy brenna
43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 77,
tel. 33 853 62 22, fax. 33 853 63 70
www.brenna.org.pl, e-mail: poczta@brenna.org.pl

ośrodek promocji, kultury i Sportu gminy brenna
43-438 Brenna ul. Wyzwolenia 69,
tel. 33 853 65 50, 33 858 71 50
email: opkis@brenna.org.pl

gminny punkt informacji
ul. Wyzwolenia 77, 43 - 438 Brenna
tel. 33 858 69 71
e-mail: gpi@brenna.org.pl

gminny ośrodek pomocy Społecznej
43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 77
tel. 33 853 64 59, 33 858 71 01,
email: gops@brenna.org.pl

policja - komisariat policji w Skoczowie
tel. 33 853 32 13

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

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

pogotowie ratunkowe
tel. alarmowy 999
43-430 Skoczów ul. Krzywa 4
tel. 33 857 95 49, 33 857 95 50

apteki
43-438 Brenna ul. Wyzwolenia 77, tel. 33 853 64 64
43-438 Brenna ul. Leśnica , tel. 33 853 63 79
43-436 Górki Wielkie ul. Zalesie 3, tel. 33 853 92 05

Zakład budżetowy
Ul. Wyzwolenia 34
43-438 Brenna

gopr
tel. alarmowy 985
43-438 Brenna ul. Węgierski 41
43-370 Szczyrk ul. Dębowa 2, tel. 33 817 85 36

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

muzeum Zofii kossak - Szatkowskiej
w górkach wielkich
43-436 Górki Wielkie ul. Stary Dwór 2
tel. 33 853 95 15, email: biuro@muzeumkossak.pl
www.muzeumkossak.pl

biblioteki:
43-438 Brenna ul. Wyzwolenia 77, tel. 33 853 63 59
43-436 Górki W. ul. Zalesie 3, tel. 33 853 91 86

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. 33 8536222, fax: 33 8536370

e-mail: poczta@brenna.org.pl
 

ZaSTępCa wójTa gminy brenna
SekreTarZ gminy brenna

krZySZToF majeran
tel. 33 8536222 w. 103 lub 33 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. 33 853-62-22, 853-65-48

fax: 33 853-63-70
e-mail: poczta@brenna.org.pl

mieSięCZnik 
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redakcja: Szczepan Spis (Red. Naczelny), Katarzyna Macura, Łukasz Muschiol, Katarzyna Kosecka, Urszula Bąk
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wydawca: Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna
43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 69, tel./fax 33 853-65-50, e-mail: s.spis@brenna.org.pl, opkis@brenna.org.pl
nakład: 500 egz.
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Skład i druk: Przedsiębiorstwo Poligraficzne „modena” Sp. z o.o.
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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.

tel./fax 33 853-62-85
kom: 504 039 392
e-mail: zbgk@brenna.org.pl




