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Od redakcjiOd redakcji
Mamy za sobą smutne dni, o 

których nie sposób nie wspomnieć 
w tym numerze. Polska pogrążo-
na była w tygodniowej żałobie, ale 
to tylko umowny czas, gdyż nadal 
przeżywamy tragedię, jaka mia-
ła miejsce pod Smoleńskiem i za-
pewne długo będzie żyła w naszej 
pamięci. Każda katastrofa jest tra-
gedią sama w sobie, lecz nie każ-
da dotyka tak dużej ilości ludzi na-
raz. Ci co zginęli w tym straszliwym 
wypadku, to byli nasi przedstawi-
ciele, zwani często elitą intelektu-
alną Polski. Ich strata jest bardzo 
dotkliwa dla całego narodu. Media 

głoszą, że historia zatoczyła koło  i 
mamy drugi Katyń. Tamtejsza zie-
mia jest przeklęta, gdyż ponownie 
zabiera nam kwiat naszej polskości. 
Ale nie zapominajmy, że wiele razy 
radziliśmy sobie z przeciwnościa-
mi z jakimi spotykał się nasz kraj. 
Wierzę że również tym razem Pol-
ska da sobie radę. Wykorzystajmy z 
pożytkiem to poświęcenie, do któ-
rego doszło 10-tego kwietnia.Cała 
redakcja łączymy się w smutku, jaki 
pogrążył cały kraj, a razem z nim 
naszą gminę.

Szczepan Spis
Redaktor Naczelny 

Łącząc się w żalu i smutku, składamy wyrazy głębo-
kiego ubolewania w związku z katastrofą lotniczą, w któ-
rej tragicznie zginął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 
Lech Kaczyński wraz z małżonką Marią Kaczyńską, Przed-
stawiciele Rządu, Parlamentarzyści, Rzecznik Praw Oby-
watelskich, Prezes Narodowego Banku Polskiego, Prezes 
PKOI, Generałowie Wojska Polskiego, Księża, Funkcjona-
riusze Biura Ochrony Rządu, Załoga samolotu oraz Oso-
by towarzyszące.

Wójt Gminy Brenna
Przewodniczący Rady Gminy

Pracownicy Urzędu Gminy

Sprostowanie
W poprzednim numerze Wieści pisaliśmy o sukcesie sportowym pana Tomasza Kawika, niestety w treść arty-

kułu wkradł się błąd. Oczywiście Pan Tomasz jest mieszkańcem Brennej, a reprezentuje LKS Pogórze. 
Redakcja

Z przykrością informujemy, iż w dniu 31 marca 2010 r. zmar-
ła Pani Emilia Greń – najstarsza mieszkanka Gminy Brenna. Pani 
Emilia w bieżącym roku obchodziła swoje setne urodziny. 

Rodzinie składamy najszczersze wyrazy ubolewania.

Wójt Gminy Brenna – Iwona Szarek
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W Szczyrku przy parafii ewan-
gelickiej po niedzielnym nabo-
żeństwie, odbyło się uroczyste 
sadzenie młodych buków, mają-
cych symbolizować 96 ofiar tra-
gedii w Smoleńsku. 

 W uroczystości brali udział bur-
mistrzowie, wójtowie oraz ich za-
stępcy z Brennej, Istebnej, Szczyrku, 
Ustronia oraz Wisły. Przedstawiciele 
miejscowości Beskidzkiej Piątki za-
sadzili pięć buków imienia: Lecha 
Kaczyńskiego, Marii Kaczyńskiej, 
ks. Romana Indrzejczyka, ks. Adama 
Pilcha - którzy zginęli w katastrofie 
pod Smoleńskiem oraz Marci-
na Lutra, inicjatora Reforma-
cji. Każdy uczestnik tego wy-
darzenia mógł zasadzić jeden 
z pozostałych 92 buków, by w 
ten sposób upamiętnić pamięć 
ofiar katastrofy lotniczej. Ini-
cjatorem całego przedsięwzię-
cia był Ks. Jan Byrt ze Szczyrku. 

Szczepan Spis: Cały kraj 
pogrążony był wówczas w ża-
łobie, a wielu na długo zapa-

mięta tę feralną sobotę 10-tego 
kwietnia. Proszę powiedzieć jak 
ludzie w naszym regionie łączyli 
się w smutku i starali upamięt-
nić to wydarzenie, by przeżyć ten 
czas z godnością?

 
Iwona Szarek: Biorąc pod uwa-

gę niespotykany dotąd rozmiar 
tragedii, która dotknęła nasz kraj, 
chwile smutku, pamięci, ubolewa-
nia i  niedowierzania towarzyszyły 
nam wszystkim. Myślę, że zaistniała 
sytuacja w każdym z nas  wywołała 
nieznane wcześniej emocje. Każdy 

też z nas na swój własny sposób mu-
siał stawić czoła myślom, w których 
szukaliśmy odpowiedzi na wiele py-
tań. A przede wszystkim każdy z nas 
łączył się we współczuciu dla rodzin 
tragicznie zmarłych, uczestnicząc 
m.in. w nabożeństwach żałobnych, 
zapalając znicze czy składając kwia-
ty pod pomnikami. Poza wymienio-
nymi sposobami upamiętniającymi 
to tragiczne w skutkach wydarze-
nie, osobiście brałam udział w uro-
czystości mającej miejsce w Szczyr-
ku, która podkreśliła pamięć 96 
ofiar katastrofy w Smoleńsku. Pa-

trząc już teraz z perspektywy 
czasu, zachowanie naszego 
społeczeństwa ocenić należy 
bardzo pozytywnie.  Szcze-
gólne wydarzenie pokazało 
po raz kolejny, że potrafimy 
się jednać w ciężkich dla nas 
chwilach, co uświadamia też 
nam wszystkim, że można 
rozmawiać i pamiętać o tych 
najcenniejszych dla człowie-
ka cechach.  

Spotkania Wójta Gminy Brenna z mieszkańcami
Uprzejmie informujemy mieszkańców Górek Małych, Górek Wielkich oraz Brennej, iż Wójt Gminy Brenna or-

ganizuje w dniach 10 do 14 maja 2010 r. spotkania z mieszkańcami. Na spotkaniach zostaną poruszone m.in. 
następujące tematy:

Omówienie zagadnień związanych z opłata planistyczną,
bieżące i planowane inwestycje,

omówienie kwestii związanych z uchwaleniem przystąpienia do studium uwarunkowań zagospodarowania 
przestrzennego,

stworzenie gminnej sieci internetowej,
omówienie infrastruktury drogowej z uwzględnieniem modernizacji odcinka drogi Miodowa-Malinowa,

aktualnie  realizowane programy w ramach pozyskiwania środków zewnętrznych,
sprawy bieżące.

Harmonogram spotkań przedstawia się następująco:
10.05.2010 r. – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brennej-Leśnica
11.05.2010 r. – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Brennej-Bukowa

12.05.2010 r. – Sala sesyjna Urzędu Gminy Brenna
13.05.2010 r. – Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich

14.05.2010 r. – Świetlica Klasztoru Ojców Franciszkanów w Górkach Wielkich Sojce  

Wszystkie spotkania zostały zaplanowane na godz. 17.00
Serdecznie wszystkich zapraszamy!

Uczcili pamięć Ofiar KatastrOfy
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W marcu br. Rada Gminy  w 
Brennej podjęła uchwałę o zmia-
nie w Planie Zagospodarowania 
Przestrzennego, która to zmia-
na dotyczyła Ośrodka „Pod Bu-
czem”  - terenu dawnego Pre-
wentorium, znajdującego się 
w Górkach Wielkich-Sojce.  To 
bardzo ważna uchwała, któ-
ra umożliwiła podjęcie działań 
zmierzających w kierunku stwo-
rzenia budowy koncepcji zago-
spodarowania wymienionego 
terenu pod względem turystycz-
nym, kulturalnym i sportowym, 
biorąc pod uwagę całą znajdującą 

POMySŁ NA „SOJKę” ZE SPOŁECZEńSTWEM

się tam infrastrukturę, tj. budynki  
i zadrzewienie oraz historię tego 
miejsca. 

Mając na względzie, i 
uważając za bardzo waż-
ny głos społeczeństwa  
w rozwiązywaniu problemów 
społecznych dotyczących naszej 
gminy, Wójt Gminy Brenna – Pani 
Iwona Szarek, zwraca się z proś-
bą o kierowanie do Urzędu Gmi-
ny w Brennej pomysłów, które 
pozwolą na zbudowanie koncep-
cji zagospodarowania przedmio-
towego terenu. O postępach bę-
dziemy na bieżąco informowali 
mieszkańców naszej gminy.

Wójt Gminy Brenna Iwona Szarek 

W dniu 17 marca 2010 roku Wójt 
Gminy Brenna przedstawił Radzie 
Gminy sprawozdanie z wykona-
nia budżetu Gminy Brenna za 2009 
rok. Ze sprawozdania tego wynika, 
iż w 2009 roku do budżetu Gminy 
Brenna wpłynęły dochody w wy-
sokości: 24.760.096,97zł, co sta-
nowi 98,40% zaplanowanej kwoty 
dochodów. Wydatki budżetu Gmi-
ny na tenże rok osiągnęły poziom 
92,65% zaplanowanej kwoty i wy-
niosły: 27.405.818,98zł. 

W 2009 roku sfinansowano mię-
dzy innymi następujące zadania in-
westycyjne:

budowę kanalizacji sa-
nitarnej wraz z siecią przy-
łączy domowych Brenna 
Centrum –Brenna Bukowa w kwocie:                                                                                                                                          
                                              50.244,58zł

budowę wodociągu w Górkach 
Etap II (prace projektowe) w kwo-
cie:                                     206.424,00zł

zagospodarowanie terenu Pod 
Brandysem w Górkach Wielkich w 
kwocie:                             43.030,49zł

budowę kładki dla pieszych w 
Górkach Wielkich Sojka (dokumen-
tacja) w kwocie:              19.210,73zł

modernizację  ul. Cisowa w kwo-
cie:                                    51.548,53zł

SPRAWOZdANIE Z WyKONANIA BUdżETU 
GMINy ZA 2009 ROK

modernizację ul. Ciso-
wa (dziadek) w kwocie:                                                                                                                                             
                                           44.927,47zł

modernizację ul. Jatny w kwocie:                                                                                                                                             
                                         110.223,97zł

wykonanie studzienki przy ul. 
Jasna i Pod Zebrzydkę w kwocie:                                                                                                                                             
                                           11.767,98zł

prace projektowe związane z 
wykonaniem odwodnienia ul. Spor-
towa w kwocie:                  9.028,00zł

modernizację ul. Na Kępkę w 
kwocie:                            128.702,74zł

modernizację ul. drożyska w 
kwocie:                                4.592,67zł

modernizację ul. Zalesie w kwo-
cie:                                     93.714,44zł

wykonanie odwodnie-
nia ul. Topolowa w kwocie:                                                                                                                                             
                                            16.000,00zł

wykonanie odwodnienia skrzy-
żowanie ul. Bielskiej z ul. Harcer-
ską w Górkach Wielkich w kwocie:                                                                                                                                             
                                              8.825,76zł

projekt pod nazwą: „Przebudowa 
dwóch ciągów drogowych w Gminie 
Brenna” (dokumentacja) w kwocie:                                                                                                                                             
                                            84.229,99zł                                  

wykonanie dokumentacji pro-
jektowej związanej z inwestycją 
pod nazwą  „Budowa parkingu przy 
ul. Bielskiej w Górkach Wielkich” w 
kwocie:                              15.589,71zł

wykonanie dokumentacji pro-
jektowej inwestycji pod nazwą 
„Rozwój infrastruktury turystycz-
nej Gminy Brenna”  w kwocie:                                                                                                                                             
                                           187.863,99zł

projekt realizowany pod nazwą 
„Stworzenie publicznych punktów 
dostępu do Internetu” w kwocie:                                                                                                                                             
                                         220.456,41zł

modernizację budyn-
ków komunalnych w kwocie:                                                                                                                                             
                                           56.109,30zł

odszkodowania oraz wy-
kup terenów w kwocie:                                                                                                                                             
                                           58.554,00zł

projekt „Przystosowanie syste-
mu informatycznego gminnej ad-
ministracji samorządowej do kom-
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pleksowego świadczenia usług dro-
gą elektroniczna” (dokumentacja) w 
kwocie:                                2.318,00zł

zakup serwera w kwocie:                                                                                                                                             
                                              5.898,70zł

zakup udziałów Spółki z o. o. Wo-
dociągi Ziemi  Cieszyńskiej w kwo-
cie:                                        2.000,00zł

montaż zintegrowanego syste-
mu alarmowego i ochrony ludności 
dPS w Brennej Leśnicy w kwocie:                                                                                                                                             
                                            14.084,90zł

budowę sali gimnastycznej przy 
ZSP w Górkach Wielkich w kwocie:                                                                                                                                             
                                      3.253.999,25zł

odprowadzenie wód powierzch-
niowych przy ZSP w Górkach Wiel-
kich (dokumentacja) w kwocie:                                                                                                                                             
                                             16.653,00zł

adaptację strychu i termomo-
dernizację w Przedszkolu w Bren-
nej” w kwocie:                 943.348,12zł

termomodernizację Gimnazjum 
w Brennej przy ul. Góreckiej 224 w 
kwocie:                            774.976,61zł

remont pokrycia dacho-
wego wraz z remontem posa-
dzek w Gimnazjum w Brennej 
przy ul. Góreckiej 224 w kwocie:                                                                                                                                             
                                         221.727,21zł

zakup schodowłazu dla potrzeb 
uczniów niepełnosprawnych w 
ZSP w Górkach Wielkich w kwocie:                                                                                                                                             
                                            13.500,00zł 

termomodernizację budynku 
Ośrodka Zdrowia w Brennej wraz z 
adaptacją pomieszczeń dla GOPS 
(dokumentacja techniczna)w kwo-
cie:                                        4.787,00zł

wykonanie nowych punk-
tów oświetlenia w kwocie:                                                                                                                                             
                                          229.300,70zł

modernizację trybun na boisku 
sportowym w Brennej Centrum w 
kwocie:                            101.088,76zł 

Na prowadzenie zadań inwesty-
cyjnych Gmina Brenna pozyskała 
środki pochodzące z funduszy ze-
wnętrznych, a mianowicie:

dotację celową z samorządu wo-
jewództwa na inwestycję „Zagospo-
darowanie terenu Pod Brandysem 
w Górkach Wielkich” w kwocie:                                                                                                                                             
                                            20.000,00zł

dotację celową z budżetu pań-
stwa na realizację inwestycji  „Bu-
dowa sali gimnastycznej przy ZSP 

w Górkach Wielkich”  w kwocie:                                                                                                                                             
                                          550.000,00zł

dotację rozwojową w ramach 
RPO na zadanie inwestycyjne „Ter-
momodernizacji budynku Gimna-
zjum w Brennej ul. Górecka 224” w 
kwocie:                            535.858,81zł

Należy również zauważyć, że 
część inwestycji takich jak: budo-
wa kanalizacji sanitarnej wraz z 
siecią przyłączy domowych Brenna 
Centrum – Brenna Bukowa, projekt 
„Rozwój infrastruktury turystycznej 
Gminy Brenna”, projekt „Stworzenie 
publicznych punktów dostępu do 
Internetu”, projekt „Przystosowanie 
systemu informatycznego gmin-
nej administracji samorządowej do 
kompleksowego świadczenia usług 
drogą elektroniczna” realizowane 
są na podstawie złożonych wnio-
sków o finansowanie. Częściowy 
zwrot poniesionych wydatków na-
stąpi w kolejnych latach.

W 2009 roku Gmina Brenna re-
alizowała następujące projekty w 
finansowane z Europejskiego Fun-
duszu Społecznego:

projekt „Możesz więcej” w kwocie:                                                                                                                                             
                                          179.915,20zł          

projekt „Witaj w Klubie” (w ca-
łości sfinansowanego ze środków 
EFS) w kwocie:                190.389,36zł

projekt „Wyjazd integracyjny 
dzieci z terenu Gminy Brenna do 
Główczyc” (w całości sfinansowa-
nego ze środków EFS)w kwocie:                                                                                                                                             
                                             48.647,63zł   

projekt „Klub na 102” (w całości 
sfinansowanego ze środków EFS) w 
kwocie: :                              17.489,93zł                                                                                                                         

Ponadto w 2009 roku reali-
zowano program „Uczeń na wsi” 
w całości sfinansowany ze środ-
ków PFRON o łącznej wartości: 
19.579,33zł. Otrzymano również 
darowiznę pieniężną przekazaną 
przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu 
drogowego z przeznaczeniem na 
zakup deski ortopedycznej dla OSP 
oraz przeprowadzenie kursu pierw-
szej pomocy w kwocie: 3.000,00zł. 
W 2009 roku przystąpiono do re-
alizacji programu „Radosna szko-
ła” na który to program otrzymano 
dotację z budżetu państwa w kwo-
cie: 11.957,11zł. Ponadto w 2009 

roku Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łeczne w Brennej realizował pro-
jekt „Świetlica marzeń” w całości 
sfinansowany z otrzymanej dotacji 
w kwocie: 2.984,99zł. Realizowa-
no również program rządowy „Po-
moc państwa w zakresie dożywia-
nia” na który pozyskano środki w 
kwocie: 111.206,29zł. W 2009 uzy-
skano również dotację z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska na wydanie publikacji „Pomni-
ki przyrody” w kwocie: 7.301,70zł. 
Na realizację zadań z zakresu kultu-
ry i sztuki pozyskano środki od sa-
morządu województwa w kwocie: 
9.000,00zł.

Z budżetu gminy na 2009 rok 
udzielono również dotacji dla orga-
nizacji pozarządowych działających 
zgodnie z ustawą o pożytku publicz-
nym i wolontariacie. dotacje udzie-
lone na realizacja zadań z zakre-
su przeciwdziałania alkoholizmowi 
wśród dzieci i młodzieży z terenu 
Gminy Brenna wyniosły: 29.943,80, 
dotacje na realizację zadań w dzie-
dzinie pomocy społecznej wynio-
sły: 17.950,30zł, dotacje na pro-
mowanie wspólnego regionalne-
go dziedzictwa kulturowego i jego 
upowszechnianie na terenie Gmi-
ny Brenna wyniosły: 24.998,00zł,  
dotacje na rozwój fizyczny dzieci i 
młodzieży oraz promocja kultury fi-
zycznej: 43.300,00zł.

Istotna informacją wynikającą 
również ze sprawozdania z wykona-
nia budżetu Gminy za rok 2009, jest 
znaczny spadek zaległości wobec 
Gminy Brenna.

Sprawozdania z wykonania bu-
dżetu Gminy Brenna za rok 2009 
uzyskało pozytywną opinię Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej.

Szczegółowe sprawozdanie z 
wykonania budżetu gminy za 2009 
rok znajduje się na stronie interne-
towej www.bip.brenna.org.pl w za-
kładce finanse publiczne, sprawoz-
dania, sprawozdania z wykonania 
budżetu, 2009 rok, IV kwartał 2009. 

Joanna Macura 
Skarbnik Gminy Brenna
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Co nowego w gminie
Będzie remont drogi 

powiatowej Brenna-Leśnica

Zarząd Powiatu Cieszyńskiego podjął decyzję, że w bieżącym roku  przeprowadzi remont nawierzchni czę-
ści drogi powiatowej Brenna-Leśnica, tj.  na odcinku ok. 800 m. 

Planowany zakres obejmuje wykonanie nowej nawierzchni, a szacunkowy koszt zadania wynosi 280 tys. 
złotych.

Gmina Brenna zamierza partycypować w kosztach realizacji tego zadania poprzez udzielenie pomocy fi-
nansowej Powiatowi w wysokości 80 tys. złotych. 

Ponadto Urząd Gminy wskazał odcinki, które wymagają najpilniejszych napraw. Wspólnie z Powiatowym 
Zarządem dróg uzgodniono, iż modernizacja zostanie wykonana na odcinku od mostu na potoku Leśnica 
przed zaporą do skrzyżowania z ul. Hetnołka (ok. 550 m) oraz fragment pomiędzy restauracją „pod Przyłazem” 
i ośrodkiem „Leśnica” na odcinku ok. 350 m.

Remonty cząstkowe

Umowa na remonty cząstkowe z użyciem masy asfaltobetonowej oraz emulsji asfaltowej i grysu kamien-
nego została podpisana w dniu 31.03.2010 roku z firmą dRO-MOST – Marek Kunz. Termin wykonania   75%  
umowy upływa dnia 30 maja 2010 r. do wbudowania jest 70. ton masy asfaltobetonowej oraz 30. ton emulsji 
asfaltowej. W pierwszej kolejności, przy sprzyjających warunkach atmosferycznych, nastąpi łatanie dużych 
otworów w celu przywrócenia przejezdności,  a następnie firma przystąpi do likwidacji mniejszych ubytków, 
rakowin i spękań.

Bezpośrednim celem remontów cząstkowych jest doprowadzenie do przejezdności głównych ciągów ko-
munikacyjnych. do chwili obecnej wykonano remonty ulicy Jatny, Leśników, Kormany, Kretowskie oraz Ba-
rujec.

Kolejnymi, w ramach remontów cząstkowych zostaną objęte: Nowy Świat, Zalesie, Śniegociny oraz ulica 
Leśna.  

Poprawiamy murawę na 
boisku w centrum Brennej 

W związku ze zbliżającymi się rozgrywkami piłkarskim, na boisku w centrum Brennej podjęto pra-
ce pielęgnacyjne, które mają za zadanie polepszenie istniejącego stanu murawy. Jak da się zauważyć,  
w okolicach pól karnych nawieziono ziemie i zasiano trawę. Ponadto usunięto nierówności, które znajdowały 
się na liniach „16” pola karnego po obydwu stronach oraz spryskano murawę płynnym nawozem. 

Odśnieżanie – sezon 2009/2010 
 Informujemy, że całkowite koszty (na dzień 30.04.2010 r.) związane z zimowym utrzymaniem dróg w 

sezonie zimowym 2009/2010 wyniosły  606.165,07 zł. 
 W rozbiciu na drogi powiatowe i gminne, koszty przedstawiają się następująco:
drogi powiatowe – 348.308,45 zł. w tym 137.518,55 zł stanowią materiały do zwalczania śliskości (sól - 

233,70 ton, piasek – 441 ton, żużel – 1.020 ton) wraz z ich transportem.
drogi gminne – 256.886,62 zł. w tym ZBGK – 4.626,50 zł.
W analogicznym poprzednim okresie 2008/2009 koszty kształtowały się na poziomie 782.000,00zł i wy-

nosiły w rozbiciu:
drogi gminne - 388.000,00zł
drogi powiatowe – 394.000,00zł
Należy podkreślić, że sezon 2009/2010 był pierwszym, w którym po raz pierwszy zosta-

ły zastosowane systemy GPS (Global Posesion System) – nawigacji satelitarnej, które za-
instalowano na urządzeniach wykonujących prace związane z odśnieżaniem. System re-
jestrował bardzo dokładnie czas pracy pojazdów, długość odśnieżanych odcinków dróg 
i miejsca odśnieżania.  
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Termomodernizacja budynku gimnazjum w Brennej

Na ukończeniu są prace związane z rozbudową i termomodernizacją budynku Gimnazjum w Brennej. 
Aktualnie trwają prace wykończeniowe oraz prace związane z zabezpieczeniem pożarowym obiektu. Roboty 
zgodnie z umową zakończone zostaną do końca maja br. Oddanie obiektu do użytkowania przewiduje się 
przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2010/2011. Przewiduje się, iż wartość wykonanych robót, za-
mknie się kwotą ok. 2 mln zł.

Anna Sławiczek

Budowa sali gimnastycznej 
w Górkach Wielkich

dalece zaawansowane są roboty związane z budową sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Publicznych 
w Górkach Wielkich. Aktualnie trwają roboty elewacyjne, posadzkowe, malarskie, biały montaż oraz ro-
boty wykończeniowe. do wykonania pozostały roboty zewnętrzne. Zgodnie z umową, roboty zakończone 
mają być do 15 czerwca br. zaś oddanie obiektu do użytkowania przewiduje się z nowym rokiem szkolnym 
2010/201011.

Budowa kanalizacji deszczowej przy ZSP 
w Górkach Wielkich

Przystąpiono do budowy kanalizacji deszczowej w rejonie budynku Zespołu Szkół Pu-
blicznych w Górkach Wielkich, która ma na celu uporządkowanie gospodarki woda-
mi opadowymi na całym terenie zlewni, na której posadowiony jest istniejący budynek szkoły 
i nowej sali gimnastycznej. W dniu 14.04.2010 r. przekazano plac budowy  firmie Hy-
dRO-INSTAL Zakład Instalacji Sanitarnych HOMA-HOMA z Mazańcowic, która zgodnie 
z zawartą umową do końca lipca br. wykona w rejonie budynków ZSP w Górkach Wielkich kanalizację  desz-
czową o  łącznej długości 450,5m wraz z 18. studzienkami kanalizacyjnymi. W ramach zadania,  wzdłuż muru 
oporowego na dł. 48. mb nad salą gimnastyczną, wykonany zostanie również kanał otwarty, zaś na dole skar-
py na dł. 50. mb ułożone zostaną ścieki betonowe. Nowy system kanalizacji deszczowej włączony zostanie 
do rzeki Brennicy.

Wartość robót zgodnie z umową wynosi brutto 215.617,75 zł.



Wieści znad Brennicy 9 Strona 9Wieści znad Brennicy

Informacje/WydarzeniaInformacje/Wydarzenia

Jak da się zauważyć z powyższej tabeli liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkol-
nych mieszczących się na terenie Szkół podstawowych stale się zwiększa. W 2005 r. liczba przyjętych przedszko-
laków wynosiła 231, natomiast w 2010 r. wyniosła ta liczba 296. Należy dodać, że od września 2010 r. zostanie 
uruchomiony dodatkowy oddział (25 miejsc) w Szkole Podstawowej nr 1 w Brennej-Leśnicy.
* Oddział przedszkolny          Olga Sikora

NASZE PRZEdSZKOLE

Agencja Rynku Rolnego Oddział 
Terenowy w Katowicach uprzejmie 
informuje, iż w dniu 6 kwietnia br. 
zostało opublikowane rozporzą-
dzenie w sprawie terminów składa-
nia wniosków o przyznanie dopłaty 
z tytułu zużytego do siewu lub sa-

dzenia materiału siewnego katego-
rii elitarny lub kwalifikowany oraz 
terminu i sposobu wypłaty tej do-
płaty ( dz. U. Nr 54, poz. 328 ).

Zgodnie z przepisem & 1 ww. 
rozporządzenia termin składania 
wniosków o przyznanie dopłaty z 

WNIOSKI O dOPŁATy dO SIEWU
tytułu zużytego do siewu lub sa-
dzenia materiału siewnego katego-
rii elitarny lub kwalifikowany mają-
cej charakter pomocy de minimis 
w rolnictwie uległ skróceniu do 25 
czerwca 2010r. 

Trybunał Konstytucyjny 
orzekł, że art. 37 ust. 1 usta-
wy z dnia 27 marca 2003 r.  
o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym w zakresie, w 
jakim wzrost wartości nierucho-
mości odnosi do  kryterium fak-
tycznego jej wykorzystywania w 
sytuacjach, gdy przeznaczenie 
nieruchomości zostało określo-
ne tak samo jak w miejscowym 
planie zagospodarowania prze-
strzennego uchwalonym przed 
1 stycznia 1995 r., który utra-
cił moc z powodu upływu termi-
nu wyznaczonego w art. 87 ust. 3 
tej ustawy, jest niezgodny z art. 2 
i art. 32 Konstytucji.

Sytuacja właścicieli nieru-
chomości położonych na obsza-
rach, gdzie na podstawie ustawy  
o zagospodarowaniu przestrzen-
nym nowe plany uchwalono po 
wygaśnięciu starych, różni się od 
sytuacji innych właścicieli nie-

OPŁATA PLANISTyCZNA
ruchomości położonych na ob-
szarach, w których nowe plany 
zastąpiły stare w trakcie ich obo-
wiązywania. Brak aktywności gmi-
ny w uchwalaniu lub zmianie miej-
scowego planu przy jednoczesnym 
pobraniu opłaty w sytuacji, gdy 
nowouchwalony plan nie zmienił 
w istocie przeznaczenia terenów 
i zasad ich zagospodarowywania 
prowadzi do zróżnicowania,  które 
nie jest w żaden sposób uzasad-
nione. Trybunał stwierdził, że  kwe-
stionowany przepis jest niezgodny 
z konstytucyjną zasadą równości 
wobec prawa. Ponadto pogorsze-
nie położenia prawnego właścicieli  
i użytkowników wieczystych deter-
minowane przyczynami całkowicie 
od nich  niezależnymi jest niezgod-
ne z zasadami sprawiedliwości spo-
łecznej. 

Z sentencji orzeczenia wynika, 
że Trybunał wziął pod uwagę brak 
zmiany przeznaczenia terenów 

objętych nowym planem. 
Warto podkreślić, że zgodnie z 

art. 190 Konstytucji oraz art. 79 usta-
wy o Trybunale Konstytucyjnym 
wyrok stwierdzający niezgodność 
przepisów ustawy z Konstytucją   
winien być ogłoszony niezwłocz-
nie - to ważna informacja dla osób 
zamierzających złożyć wniosek  
o wznowienie postępowa-
nia w tej sprawie, bo na złoże-
nie wniosku ustawodawca dał  
1 miesiąc od dnia wejścia w życie 
orzeczenia TK. 

Urząd Gminy Brenna w pełni re-
spektuje postanowienia zawarte w 
omawianym wyroku i we wszyst-
kich sprawach, w których wpłynął 
wniosek o wznowienie postępowa-
nia w zawitym terminie 1. miesiąca, 
wznowił je, a następnie w identycz-
nej sytuacji prawnej umorzył – jako 
bezprzedmiotowe. 

Krzysztof Majeran

przedszkola w Gminie brenna 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Liczba dzieci zgłoszonych 122 131 152 189 154 173

Liczba dzieci przyjętych 
122 128 125 125 125 147

„Zerówki” przy Szkołach Podstawowych 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Liczba dzieci zgłoszonych 109 95 98 100 97
26-P*

115
34-P

Liczba dzieci przyjętych 109 95 97 100 97
26-P

115
34-P

`
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Bardzo dobre informacje dla pol-

skich rolników usłyszeli dziennika-
rze, którzy przybyli 31 marca br. na 
konferencję prasową do siedziby Mi-
nisterstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
W konferencji wzięli udział Minister 
Rolnictwa Marek Sawicki, Prezes 
Agencji Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa Tomasz Kołodziej 
oraz podsekretarz stanu w MRiRW 
Artur Ławniczak.  Konferencja była 
poświęcona głównie tegorocznym 
planom naborów wniosków o udzie-
lenie wsparcia z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-13 
oraz podsumowaniu dotychczaso-
wych efektów pracy ARiMR. Prezes 
Agencji Tomasz Kołodziej podkreślił, 
że już około 99% rolników, otrzyma-
ło płatności bezpośrednie za 2009 r. 
Zostały jeszcze do realizacji wnioski, 
które wymagają wyjaśnienia. Zazna-
czył, że to bardzo dobry wynik, bo 
już na trzy miesiące przed określo-
nym w przepisach terminem reali-
zacji dopłat bezpośrednich, przypa-
dającym na koniec czerwca, ARiMR 
wywiązała się  z tego obowiązku. 
Ten doskonały wynik plasuje Pol-
skę w roli unijnego lidera w realiza-
cji dopłat bezpośrednich za 2009 r. 
Nikt w Europie szybciej i sprawniej 
nie wypłaca tych dopłat. Kontynu-
ując temat dopłat bezpośrednich, 
Prezes ARiMR przypomniał, że od 15 
marca br. przyjmowane są wnioski o 
przyznanie takich płatności w 2010 
r. dotychczas biura powiatowe przy-
jęły 100 tys. takich wniosków. Pre-
zes prosił, aby rolnicy nie czekali ze 
złożeniem wniosków o przyznanie 
dopłat bezpośrednich do ostatniej 
chwili.  
drugim, jak podkreślił Prezes Tomasz 
Kołodziej, ważnym zadaniem ARiMR 
jest PROW 2007 - 2013. W pierwszym 
kwartale tego roku przekazane zo-
stało na konta bankowe rolników 2,5 
mld zł, co jak podkreślił Prezes, jest 
najlepszym wynikiem, bo w historii 
ARiMR w żadnym innym kwartale 
nie wypłacono tak dużej kwoty. 
W drugim kwartale br. ARiMR pla-
nuje rozpoczęcie przyjmowania 
wniosków na „Korzystanie z usług 
doradczych”, „Różnicowanie w 

kierunku działalności nierolni-
czej” oraz „Tworzenie i rozwój 
mikroprzedsiębiorstw”. Prezes 
zwrócił uwagę, że szczególnie te 
dwa ostatnie działania mają bardzo 
duże znaczenie dla przeobrażenia 
polskiej wsi. dzięki takiemu wspar-
ciu rolnicy, członkowie ich rodzin 
czy domownicy, mogą podejmować 
dodatkową nierolniczą działalność i 
czerpać z niej dodatkowe dochody. 

W trzecim kwartale plano-
wane jest uruchomienie wsparcia 
dla „młodych rolników” oraz po-
wiązany z nim nabór wniosków o 
przyznanie rent strukturalnych. 
Wiadomością, która z pewnością 
ucieszy rolników jest to, że Komisja 
Europejska zgodziła się na podwyż-
szenie z 50 tys. zł do 75 tys.  kwo-
ty wsparcia dla „młodych rolników”. 
Ważne jest również, co podkreślił 
Minister, że ci rolnicy, którzy złożyli 
wniosek o takie wsparcie, ale jesz-
cze nie otrzymali decyzji o przyzna-
niu go mogą zmienić swój wniosek i 
starć się     o wyższą kwotę. W innych 
wypadkach nie jest to możliwe. 

Na „Renty strukturalne” wygo-
spodarowane zostało 320 mln euro. 
Według oceny Ministra Marka Sa-
wickiego, wystarczy to na przyjęcie 
około 6 tys. wniosków. Minister Rol-
nictwa zapowiedział, że kryteria na-
boru wniosków będą zmierzały do 
tego, aby powstawały duże gospo-
darstwa rolne mogące konkurować 
na rynku rolnym krajowym                  i 
unijnym. 
Na przełomie trzeciego i czwarte-
go kwartału zapowiedziane zosta-
ło uruchomienie kolejnych dwóch 
działań „Modernizacja gospo-
darstw rolnych” oraz „Zwiększa-
nie wartości dodanej podstawo-
wej produkcji rolnej i leśnej”. Są 
to dwa działania inwestycyjne, które 
wśród rolników i przedsiębiorców 
cieszą się bardzo dużą popularno-
ścią. Jak podkreślił  Prezes ARiMR To-
masz Kołodziej, Agencja jest gotowa 
na przyjmowanie nowych wniosków 
o udzielenie wsparcia z PROW 2007 
- 2013. 
Minister Marek Sawicki poinformo-
wał też na konferencji, że Unia Euro-

pejska pracuje nad strategią Wspól-
nej Polityki Rolnej po 2013 roku i 
na razie nie przewiduje się żadnych 
ograniczeń zarówno w realizacji do-
tychczasowych zobowiązań jak rów-
nież  w przewidywanych w przyszło-
ści. 
Harmonogram naborów wniosków 
o udzielenie wsparcia z PROW 
2007-13   w 2010 roku przedstawia 
się następująco:
W drugim kwartale 2010 roku ARiMR   
przeprowadzi nabór wniosków  w 
ramach działań:
- Korzystanie z usług doradczych,
- Różnicowanie w kierunku działal-
ności nierolniczej, 
- Tworzenie i rozwój mikroprzedsię-
biorstw, 
W trzecim kwartale 2010 roku Agen-
cja Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa rozpocznie przyjmowanie 
wniosków na następujące działania:
 - Ułatwianie startu młodym rolni-
kom,
 - Renty strukturalne.
Z kolei na przełomie trzeciego i 
czwartego kwartału Agencja prze-
widuje nabór wniosków na działania 
:
 - Modernizacja gospodarstw rol-
nych
 - Zwiększanie wartości dodanej 
podstawowej produkcji rolnej i le-
śnej 
  - Poprawa i rozwój infrastruktury 
rolnictwa i leśnictwa. 
We wrześniu 2010 roku będzie moż-
na składać wnioski na działanie:
- Odtwarzanie potencjału produkcji 
leśnej. 
 Tak zwane  „Lokalne grupy działa-
nia” będę mogły składać wnioski w 
trzecim kwartale tego roku a chętni 
do udziału w Szkoleniach zawodo-
wych dla zatrudnionych                w 
rolnictwie  i leśnictwie :  w drugim 
lub trzecim kwartale 2010 roku. Z 
kolei nabór wniosków na działanie: 
Odnowa i rozwój wsi – odbywać 
się będzie zgodnie z decyzjami po-
szczególnych samorządów i jak się 
przewiduje ruszy w drugim kwarta-
le   2010 roku.

Stanisław Gmitruk
 dyrektor Śl. OR ARiMR 

BARdZO dOBRE WIAdOMOŚCI dLA ROLNIKóW

Informacje/Wydarzenia
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GóRECKA INICJATyWA INTERNETOWA
Kwiecień przyniósł nam do-

bre wieści z Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Śląskiego 
i możemy już rozpocząć realiza-
cję drugiego projektu informa-
tycznego - „Górecka Inicjatywa 
Internetowa”, dofinansowane-
go ze środków Unii Europejskiej  
w ramach Europejskiego Fundu-
szu Społecznego. 

Projekt inicjuje, 
wspiera i promuje 
działalność Klubu 
K o m p u t e r o w e g o 
przy Ochotniczej 
Straży Pożarnej 
w Górkach Wiel-
kich. W budżecie 
projektu wynoszą-
cym 47  750,00 zł, 
z a p l a n o w a l i ś m y 
utworzenie Klubu 
Komputerowego w 
p o m i e s zc ze n i a c h 
siedziby OSP w 
Górkach Wielkich 
oraz przeprowa-
dzenie warsztatów pn „Podstawy 

obsługi komputera i Internetu” dla 
30 mieszkańców naszej Gminy – 20 
kobiet i 10 mężczyzn w wieku 35-64 
lata. Podsumowaniem warsztatów 
będzie spotkanie, które zaplanowa-
no na zakończenie projektu, w mar-
cu przyszłego roku. 

Na potrzeby realiza-
cji projektu, Klub Kompute-

rowy zostanie wyposażony  
w 3 nowoczesne zestawy kompu-

terowe z dostępem do Interne-
tu. Oprócz warsztatów, które będą 
odbywały się w Klubie, dwa razy 
w tygodniu w godzinach 15:00-
19:00 można będzie skorzystać z 
bezpłatnego dostępu do Interne-
tu. Nad całością działalności Klubu 
opiekę sprawować będzie osoba 
posiadająca odpowiednią wiedzę i 

doświadczenie, któ-
ra służyć będzie po-
mocą odwiedzają-
cym Klub. 

Górecka Inicjaty-
wa Internetowa, w 
swych założeniach, 
jest podobna do tej, 
którą realizujemy 
wspólnie ze straża-
kami z Brennej – Le-
śnicy. 

Takie działania 
wspierają rozwija-
nie umiejętności 
korzystania z na-
rzędzi informatycz-
nych, które są dziś 

niezbędne zarówno w pracy, jak i w 
życiu codziennym.

Reklama w Wieściach znad Brennicy
1/8 strony – 50 zł netto
¼ strony – 100 zł netto
½ strony – 200 zł netto
1 strona – 400 zł netto

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

Informacje/Wydarzenia
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19:00, pod okiem Pana Zdzisława 
Tarasewicza - opiekuna Klubu, moż-
na swobodnie korzystać z nowego 
sprzętu komputerowego oraz do-
stępu do Internetu. 

26 kwietnia ruszy-
ły również warsztaty 
pn. „Podstawy obsługi kompute-
ra i Internetu” dla pierwszej 10-cio 

W  lutowym wydaniu „Wieści 
znad Brennicy” informowaliśmy o 
przygotowaniach do wdrożenia 
projektu skierowanego do najmłod-
szych mieszkańców naszej Gminy, 
na który uzyskaliśmy 812.144,32 zł 
dofinansowania ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskie-
go Funduszu Społecznego. 

Rzeczowa realizacja tego pro-
jektu przypada na rok szkolny 
2010/2011 i 2011/2012, co pozwoli 
zrealizować dwa pełne cykle zajęć.

W projekcie przewidziano udział 
200 przedszkolaków z Brennej i 
Górek Małych, które będą rozwija-
ły swoje uzdolnienia i zaintereso-
wania w trakcie zajęć z ceramiki, 

muzyczno-ruchowych, z ekspre-
sji twórczej i języka angielskiego. 
Zaplanowano także warsztaty 
„Mały naukowiec”, wycieczki na Za-
mek w Cieszynie, do herbaciarni 
na Zamku oraz Muzeum drukar-
stwa, a w przedszkolu w Górkach 
Małych również zajęcia teatralne 
z wycieczkami do teatrów w Biel-
sku-Białej i w Cieszynie oraz spek-
taklami przedstawianymi przez 
aktorów z teatru „Skrzat”, „Bajka” i 
„Pinokio”. dzieci z obu przedszko-
li będą miały zapewnioną fachową 
opiekę psychologiczno-pedago-
giczną oraz logopedyczną. Projekt 
pozwoli również na wyposażenie 
placu zabaw przy przedszkolu w 

Górkach Małych, natomiast w Bren-
nej na wydłużenie godzin pracy 
przedszkola o pół godziny dzien-
nie. Zajęcia dla dzieci uzupełnią po-
gadanki i prelekcje oraz konsultacje 
indywidualne dla rodziców. 

Tak duża inicjatywa, stanowią-
ca jedno z trzech przedsięwzięć, 
obok projektów „Klub na 102” i 
„Nasze dzieci – Nasza przyszłość”, 
skierowanych do dzieci i młodzie-
ży, jest ogromnym wyzwaniem 
przede wszystkim merytorycznym 
dla osób związanych z edukacją 
w naszej Gminie, ale również orga-
nizacyjnym dla pracowników Urzę-
du.  

„PRZEdSZKOLE RóWNyCH SZANS”

Za niemal 50.000,00 zł 
udało nam się wspólnie z 
Ochotniczą Strażą Pożarną 
w Brennej - Leśnicy zainwestować 
w rozwijanie umiejętności kom-
puterowych naszych mieszkań-
ców. 

Klub Komputerowy utworzony 
przy OSP w Brennej – Leśnicy dzia-
ła już od lutego br. do tej pory uda-
ło nam się wyposażyć salkę kompu-
terową w 3 wysokiej jakości multi-
medialne zestawy komputerowe z 
dostępem do Internetu, co pozwo-
liło na bezpłatne ich udostępnie-
nie mieszkańcom Gminy w ramach 
działalności Klubu Komputerowe-
go. dwa razy w tygodniu, we wtor-
ki i czwartki, w godzinach 15:00-

INICJATyWA W BRENNEJ – KLUB KOMPUTEROWy
osobowej grupy mieszkańców na-
szej Gminy. Osobom, które uczęsz-
czają na te zajęcia przypominamy, 
iż prowadzone są one dwa razy w 
tygodniu, w poniedziałki i środy, w 
godzinach od 16.00 – 19.15.

W projekcie przewidziano or-
ganizację warsztatów dla trzech 
10-cio osobowych grup – w sumie 
przeszkolonych zostanie 20 kobiet 
i 10 mężczyzn w wieku 35-64 lata. 
Na zakończenie warsztatów zapla-
nowano spotkanie podsumowujące 
projekt, w trakcie którego rozstrzy-
gnięty zostanie konkurs dla uczest-
ników warsztatów. Przewidzieliśmy 
również atrakcyjne nagrody dla 
zwycięzców!

Informacje/Wydarzenia
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Od 1 sierpnia br. rozpocznie-
my realizację kolejnego projek-
tu dofinansowanego ze środ-
ków Unii Europejskiej z Europej-
skiego Funduszu Społecznego  
i będzie to projekt pn. „Nasze 
dzieci – nasza przyszłość”. 

dzięki funduszom europejskim 
możemy dać każdemu uczniowi 
możliwość udziału w zajęciach, któ-
re zwiększą jego szanse edukacyj-
ne i pozwolą na odniesienie suk-
cesu życiowego. Przygotowaliśmy 
różnorodne formy wsparcia – nie 
tylko zajęcia wyrównujące dyspro-
porcje (m.in. z języka angielskiego 
czy matematyki), ale też rozwijają-
ce zdolności - m.in. zajęcia tanecz-
ne, teatralne, dziennikarskie czy 
przyrodnicze. Chcemy je skierować 
do uczniów wszystkich szkół z tere-
nu Gminy. 

Zajęcia będą uzupełniały ofer-
tę edukacyjną standardowo realizo-
waną w szkołach. Będą jednak mia-
ły atrakcyjniejszą dla uczniów for-
mułę, tak aby stanowiły skuteczną 
motywację do uczestnictwa i wpły-
wały na zmianę postrzegania sa-

NASZE dZIECI - NASZA PRZySZŁOŚć
mych siebie. 

Inicjatywa przygotowania pro-
jektu wyszła od pracowników Urzę-
du Gminy. Nad projektem praco-
waliśmy jednak wspólnie z dy-
rektorami szkół, nauczycielami  
i wychowawcami. Punktem wyj-
ścia do pracy były potrzeby dzieci i 
młodzieży z naszych szkół oraz ko-
nieczność pozytywnego wpływania 
na zmianę ich postaw i zachowań. 
Chcemy, aby młodzi mieszkań-
cy naszej Gminy nie czuli się gor-
si od swoich „miejskich” kolegów  
i koleżanek, aby wierzyli we własne 
możliwości i zdolności, mieli wy-
sokie poczucie własnej wartości. Z 
drugiej strony mamy świadomość, 
że nasze dzieci będą żyły w świe-
cie, jakiego nie znaliśmy my, ani 
nasi rodzice. Ich przyszłość zależy 
od zdolności i tempa przyswajania 
wiedzy, dokonywania dobrych wy-
borów oraz uczenia się i przystoso-
wywania do zmieniających się wa-
runków. Jednocześnie Gmina, ogra-
niczona szczupłymi środkami finan-
sowymi, nie jest w stanie zabezpie-
czyć wszystkich potrzeb młodych 

mieszkańców. 
dlatego właśnie staramy się po-

zyskiwać środki zewnętrzne na 
edukację z każdego dostępne-
go źródła. W ramach projektu „Na-
sze dzieci – Nasza przyszłość” nie-
mal 1 milion złotych przez naj-
bliższe 2 lata trafi do naszych szkół. 
To jest nasz priorytet na ten rok  
i inwestycja na następne lata.

Niewątpliwie ogromnym sukce-
sem jest to, że udało nam się po-
zyskać środki zewnętrzne i niemal 
bez udziału budżetu Gminy, może-
my realizować ideę równego startu  
w dorosłe życie naszych dzie-
ci – przedszkolaków w ramach 
projektu „Przedszkole równych 
szans”, uczniów szkół podstawo-
wych i gimnazjów w ramach pro-
jektu „Nasze dzieci – Nasza przy-
szłość” oraz najstarszej młodzie-
ży w „Klubie na 102”, bo przecież 
od tego jak teraz zainwestujemy 
w nasze dzieci zależy jak będzie 
wyglądało życie w naszej Gminie  
w przyszłości. 

„GŁOS SPOd BUCZA”

Informacje/Wydarzenia

Stosunkowo niedawno miałem 
okazję rozmawiać z panem Jerzym 
Olszowskim, jednym z redaktorów 
„Głosu spod Bucza”, wydawanego 
w coraz to większym nakładzie i 
cieszącego się dużym zaintereso-
waniem. Wydawcą gazetki jest Sto-
warzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi 
Górki WIelkie i Górki Małe, a rozpro-
wadzane numery są bezpłatne . Te-
matyka gazety skupia się m.in.  na 
historii Górek, ale oczywiście poru-
sze też inne obszary i aktualności. 

Ponadto redakcja jest otwarta na 
wszystkich chętnych do współpracy 
i zamieszczenia swoich artykułów. 
„Głos spod Bucza” jest sponsorowa-
ny przez okoliczne firmy, dlatego 
też wszystkich zainteresowanych 
wsparciem gazety i reklamą na jej 
łamach zapraszam do kontaktu z 
redakcją. 

Czwarty numer już w dystrybu-
cji, zachęcam do lektury.

Szczepan Spis

Teksty i pomysły na współpra-
cę można wysyłać na adres :
Stowarzyszenie Rozwoju i Pro-
mocji Wsi Górki Wielkie i Górki 
Małe
ul. Zalesie 4
43-436 Górki Wielkie

mailowo:
Jeszy Olszowski: 
jurolsz@wp.pl
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W maju 2010 r. zrealizowany zo-
stanie II etap ogólnopolskiej kam-
panii promocyjnej  Beskidzkiej 5, 
adresowanej przede wszystkim do 
rodzin z dziećmi z całej Polski, po-
szukujących miejsca do atrakcyjne-
go spędzenia wakacji letnich. 

Slogan tego etapu kampanii 
to „Beskidzka 5 – widoki na dobrą 
kondycję”. 

W  ramach tego etapu w pię-
ciu dużych miastach Polski -  War-
szawie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu 
i Krakowie - pojawią się wielkofor-
matowe bilbordy, które zapraszać 
będą do aktywnego wypoczyn-
ku w Beskidzie Śląskim. Obszerny,  
6-stronicowy artykuł o Beskidzkiej 
5 ukaże się w dwóch czasopismach 
lotniskowych, dystrybuowanych na 
lotniskach w Katowicach i Krako-
wie. Beskidzka 5 będzie reklamo-
wać się także w Internecie – baner 
promocyjny pojawi się na głównej 

stronie portalu Onet.pl, a do klien-
tów poczty na portalu Onet trafią 
maile zapraszające do spędzenia 
letniego urlopu w naszym regionie. 
Ostatnim kanałem promocji będzie 
telewizja – planowana jest realiza-
cja studia wyjazdowego na tere-
nie gmin Beskidzkiej 5 w ramach 
programu dzień dobry TVN. Emi-
sja programu odbędzie się 14 maja 
2010r.

Gminy Beskidzkiej 5 nie mo-
głyby zrealizować tak obszernej i 
kosztownej kampanii promocyj-
nej, gdyby nie otrzymały na ten 
cel wsparcia z funduszy unijnych. 
Przeprowadzenie kampanii stało 
się możliwe dzięki współfinanso-
waniu projektu przez Unię Euro-
pejską z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Śląskiego 
na lata 2007-2013. Gminy Beskidz-

kiej 5 zawarły na potrzeby realiza-
cji tego przedsięwzięcia umowę 
partnerską. Liderem projektu zo-
stało Miasto Ustroń, które pełni-
ło rolę lidera także we wcześniej-
szym projekcie realizowanym przez 
Beskidzką 5 – „Program rozwoju  
i promocji produktów turystycz-
nych i kulturowych Beskidzkiej 5”, 
a jego partnerami gminy Brenna, 
Istebna, Szczyrk oraz Wisła. Projekt 
„Siła płynie z gór – ogólnopolska 
kampania promocyjna Beskidzkiej 
5” został złożony w konkursie w ra-
mach działania 3.4. „Promocja tury-
styki” Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Śląskiego 
2007-2013, w którym uzyskał bar-
dzo wysoką ocenę i został wybra-
ny do dofinansowania. dzięki temu 
nasz region ma szansę stać się bar-
dziej rozpoznawalny w całej Polsce 
i przyciągnąć nowe grupy turystów.

„SIŁA PŁyNIE Z GóR!” – RUSZA II ETAP OGóLNOPOLSKIEJ 
KAMPANII PROMOCyJNEJ BESKIdZKIEJ 5
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Już wkrótce rusza Artystyczne Lato u Kossaków 2010
Już po raz trzeci latem, od 

czerwca do sierpnia zapraszamy 
mieszkańców naszej gminy i odwie-
dzających dolinę Brennicy gości do 
udziału w imprezach Artystyczne-
go Lata u Kossaków. W programie 
znajdzie się wiele atrakcyjnych wy-
darzeń, które w ubiegłych latach 
przyciągały tłumy widzów i uczest-
ników. Mamy nadzieję, że i w tym 
roku chętnie będziecie Państwo ko-
rzystać z naszych wakacyjnych pro-
pozycji.

Lato rozpocznie się 20 czerw-
ca tradycyjnymi już wydarzeniami. 
Studenci Wydziału Malarstwa ASP 
z Krakowa będą kontynuować ma-
lowanie panoramy „Upadek Kon-
stantynopola 1453”. W tym sa-
mym czasie młodzi artyści z  wy-
działów grafiki ASP z Gdańska, Po-
znania, Warszawy, Wrocławia, Ło-
dzi, Krakowa, Katowic oraz uniwer-
syteckich wydziałów artystycznych 
z Kielc i Cieszyna realizować będą w 
charakterystycznym dla siebie stylu 
ilustracje do wybranych fragmen-
tów prozy Zofii Kossak w ramach 
ogólnopolskiego projektu „Warsz-
taty Ilustratorskie – II Konfronta-
cje u Kossaków”.

W wakacyjne soboty Ośrodek 
Promocji Kultury i Sportu Gminy 
Brenna zorganizuje wieczorne kon-

certy poświęcone różnym rodza-
jom muzyki. Niewątpliwą atrakcją 
będzie koncert Stanisława Sojki, 
który zagra przed ruinami dworu 
Kossaków w dniu 3 lipca.

dla najmłodszych arty-
stów zorganizujemy ple-
ner dziecięcy „Panorama 
– W Krainie Kacperka”. W 
pogodne, sobotnie przed-
południa pod kierunkiem 
nauczycieli plastyki dzieci 
będą mogły tworzyć swo-
je wizje przygód bohatera 
baśni Zofii Kossak pt. „Kło-
poty Kacperka góreckiego 
skrzata”.

W dniach od 6 do 14 
sierpnia ponad dwudziestu 
rzeźbiarzy z Włoch, Czech, 
Słowacji i Polski weźmie 
udział w III Międzynaro-
dowym Plenerze Rzeźbia-
rzy Ludowych. Z dwume-
trowych i większych klo-
ców drewna wykonają oni 
postacie przedstawiające 
bohaterów śląskich i be-
skidzkich legend.

28 sierpnia odbędzie się 
uroczyste zakończenie Ar-
tystycznego Lata u Kossa-
ków 2010 połączone z au-
kcją powstałych w czasie 

imprez dzieł. dochód z aukcji prze-
znaczony będzie na pokrycie dzia-
łalności statutowej Fundacji im. Zo-
fii Kossak.

Wstęp na wszystkie imprezy jest 

W dniu 16.03.2010r. w OPKiS w 
Brennej spotkała się grupa ponad 50 
osób zainteresowana utworzeniem  
Klubu Seniora. Prowadzący spotka-
nie p.Ludwik Gluza przedstawił po-
wody powstania nowego Klubu, 
następnie został omówiony re-
gulamin Klubu,który w większo-
ści został oparty o regulamin 
Klubu Seniora „Radość” w Wiśle. Po-
dał też propozycje nazwy tworzone-
go Klubu, „Klub Seniora Marzenie” 
która została nagrodzona oklaskami. 
Nazwę Klubu i regulamin zo-
stały przyjęte jednogłośnie. 
Stwierdził też, że nie ma ładniej-
szego słowa na określenie nazwy, 
z resztą kto z nas w życiu chociaż 
raz nie marzył o czymś. 

Nieprzypadkowo napisaliśmy na 
jednym transparencie hasło; Wiek 
emerytalny po to nam jest dany, aby 
spełniać nie zrealizowane plany. 
Następnie zostały przedstawio-
ne kandydatury do zarządu, uzu-
pełnione przez zebranych i za-
twierdzone w głosowaniu jawnym. 
Po naradzie nowego zarzą-
du wyłoniono Prezesa, któ-
rym została p. Krystyna Lala. 
Przedstawiając nowo wybraną 
p.Prezes p.Ludwik Gluza stwier-
dził, że będzie kojąco wpły-
wać na działalność Klubu, bę-
dzie łączyć a nie dzielić członków. 
Prowadzący podziękował p.Wójt 
Gminy i p.dyr. OPKiS za wyrażenie 
akceptacji na naszą działalność, 

oraz przyjęcie nas pod swoją pieczę. 
Należy dodać, że Klub Senio-
ra „Marzenie” działa w opar-
ciu o statut OPKiS Brenna-
,podjęty uchwałą RG.Brenna. 
     dalsze prowadzenie przejęła 
nowa p.prezes Krystyna Lala,która 
dziękując za zaufanie i powierzenie 
jej tej odpowiedzialnej funkcji.Po-
dała też do wiadomości zebranym, 
że pierwsze miesięczne spotkanie-
odbędzie się 13.04.br.na którym zo-
stanie omówiony plan działania na 
najbliższy czas.

   sekr.Klubu Seniora „Marzenie” 
                                                      Teresa Małysz

KLUB SENIORA  „MARZENIE”
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bezpłatny. Jednak realizacja zapla-
nowanego programu na odpowied-
nim, profesjonalnym poziomie wią-
że się, co oczywiste, z poniesieniem 
znacznych kosztów, na których 
pokrycie nie wystarczą skromne 
środki finansowe jakimi dysponuje 
Fundacja. dlatego musimy podej-
mować staranie o zdobycie fun-
duszy na ten cel. W ubiegłych la-
tach pomoc wielu życzliwych ludzi  
umożliwiła nam sfinansowanie róż-
norodnych, ciekawych i oryginal-
nych imprez , których uczestnikami 
z pewnością było wielu z Państwa. 
Jedna z form zdobywania środków 

jest propozycja przekazywania po-
wstałych w czasie plenerów dzieł 
sztuki sponsorom Lata w zamian za 
finansowe wsparcie naszego pro-
gramu. Wiele okolicznych ogrodów 
zdobią plenerowe rzeźby wykona-
ne przez najlepszych polskich i za-
granicznych rzeźbiarzy ludowych 
uczestniczących w ubiegłorocznym 
plenerze rzeźbiarskim. W progra-
mie tegorocznego lata też znajdzie 
się kolejna edycja Międzynarodo-
wego Pleneru Rzeźbiarskiego. Za-
praszamy zatem i w tym roku firmy 
i osoby prywatne do tej formy po-
mocy w sfinansowaniu naszej akcji. 

Wpłacając na konto fundacji kwotę 
min. dwa tysiące złotych  uzyskacie 
Państwo miedzy innymi prawo do 
otrzymania 2-metrowej, dowolnej 
wybranej przez siebie rzeźby po-
wstałej w czasie pleneru. Oczywi-
ście będziemy wdzięczni za każdą 
inną, choćby najmniejszą pomoc. 
Wszystkie osoby, które zechcą i 
mogą wesprzeć działania Fundacji 
prosimy o kontakt pod nr telefonu 
033 858 71 99, 660 408 153 lub pod 
adresem: biuro@koss-schronisko.pl

Andrzej Burkot
/foto. Anna Fenby Taylor/

 W dniach od 12 do 20 lutego br. 
( jak zaznaczaliśmy w poprzednim 
numerze Wiadomości znad Brenicy) 
gościliśmy na terenie naszej gminy 
przedstawicieli miejscowości part-
nerskiej Fleurbaix. Francuska dele-
gacja, podczas jednego ze spotkań 
złożyła na ręce pani Wójt zaprosze-
nie dla młodzieży z terenu gminy . 
Zaznaczając: „… w trosce o potrzy-
manie naszych kontaktów chcieliby-
śmy z przyjemnością zaprosić tego 
lata od trzeciego do dziesiątego lip-
ca 2010 roku do naszej gminy oko-
ło dwunastoosobowa grupę polskiej 
młodzieży. Moglibyśmy pokazać im 
dla odmiany od górskich terenów na-
sze Wybrzeże, a także zaproponować 
zajęcia sportowe nad morzem. Mło-
dzież spędziłaby cztery noce u fran-
cuskich rodzin, a resztę pobytu pod 
namiotami, na kempingu nad mo-
rzem” (Veroniique Tanghe).

W tym względzie władze gminy 

LETNI WyJAZd MŁOdZIEży dO FLEURBAIx
przystąpiły do prac związanych z 
organizacją  letniej rewizyty naszej 
młodzieży w francuskim mieście 
partnerskim. W założeniu wyjazd 

jest adresowany dla młodzieży w 
przedziale  od 15 do 18 roku, która 
aktywnie brała oraz bierze udział w 
tworzeniu klubu młodzieżowego. W 
tym względzie jest to, także forma 

podziękowanie tej dwunastooso-
bowej grupie, która poprzez swoją 
pracę, aktywność, a także kreatyw-
ność tworzyła w ubiegłym roku nie-
powtarzalną atmosferę w trakcie 
realizacji projektu „Witaj Klubie” a 
obecnie bierze udział w realizacji 
przedsięwzięcia „Klub na 102”. Wy-
razy wdzięczności są o tyle „ważne”, 
że uczestnicy wyjazdu nie pono-
szą, żadnych kosztów związanych z 
transportem do miejsca docelowe-
go (przelot samolotem) oraz  opłat 
związanych z wyżywieniem,  a także 
noclegami.
W ramach pobytu planowany jest  mię-
dzy innymi zwiedzanie Paryża, Lille, 
Narodowego Centrum Morskiego „Na-
usicaa” w Boulogne-sur-Mer, a także in-
dywidualne oraz aktywne spędzaniu 
czasu wolnego w trakcie uprawiania 
sportów wodnych.   
 UG

NOWy PLAC ZABAW dLA dZIECI 

dziecięcy Ośrodek położo-
ny jest na rozległym obszarze, 
w pięknej okolicy na terenie Be-
skidu Śląskiego, obdarzonej mi-
kroklimatem sprzyjającym lecze-
niu schorzeń dróg oddechowych. 

dziecięcy Ośrodek zlokalizowa-
ny jest w dawnej posiadłości zna-
nej pisarki Zofii Kossak-Szczuckiej-
Szatkowskiej, w której w latach 
20-tych i 30-tych xx wieku mieści-
ła się znana w całej Polsce Szkoła 

Instruktorów Harcerskich. Od roku 
2000 funkcjonuje jako samodzielny 
dziecięcy Ośrodek Leczniczo-Reha-
bilitacyjny. Ośrodek jest samodziel-
nym publicznym zakładem opie-
ki zdrowotnej utworzonym przez 
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Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Brennej po raz kolejny 
przystąpił do realizacji projektu 
systemowego współfinansowane-
go przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecz-
nego pn. „Możesz więcej” – Priory-
tet VII, działanie 7.1, Poddziałanie 
7.1.1 Rozwój i upowszechnianie ak-
tywnej integracji przez ośrodki po-
mocy społecznej.

Po zakończeniu rekrutacji do 
udziału w projekcie zostało zapro-
szonych 20 osób mających status 
osoby bezrobotnej lub nieaktywnej 
zawodowo, korzystającej ze świad-
czeń pomocy społecznej, zamel-
dowanej na terenie gminy Brenna. 
Celem projektu jest aktywizacja za-
wodowa tych osób, podwyższenie 
ich pozycji społeczno-zawodowej 
oraz zmniejszenie zjawiska wyklu-

czenia społecznego. Zaplanowane 
w projekcie działania umożliwią 
w/w nabycie nowych kwalifikacji, 
nabycie umiejętności poruszania 
się po rynku pracy, nabycie umie-
jętności sporządzania dokumentów 
aplikacyjnych. Najważniejszym ce-
lem jest ukończenie kursu opiekuna 
osoby starszej(12 osób)  lub kursu 
spawania ( 8 osób ).

dla uczestników projektu syste-
mowego przygotowano następują-
ce szkolenia:

Asertywność na co dzień
Trening negocjacji zawodowych
Trening autoprezentacji
Radzenie sobie ze stresem i sy-

tuacjami trudnymi
Zajęcia z doradcą zawodowym
Pierwsza pomoc w stanach za-

grożenia życia
Opiekun osoby starszej lub spa-

wanie
Gminny Ośrodek Pomocy Spo-

łecznej w Brennej w celu zrealizo-
wania założonych działań złożył w 
Urzędzie Marszałkowskim Woje-
wództwa Śląskiego w Katowicach 
wniosek o dofinansowanie pro-
jektu. Przeszedł on już pozytyw-
nie ocenę formalną i merytoryczną, 
przygotowujemy się do podpisania 
aneksu do umowy finansowej.

Szczegółowe informacje doty-
czące realizacji projektu systemo-
wego pn. „Możesz więcej” moż-
na uzyskać w siedzibie Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Brennej, ul. Wyzwolenia 77 pokój 
12, numer telefonu 33 8536 459 
wew. 113.

Koordynator projektu
 Ilona Wojtyła-Olszowska 

SZANSA NA LEPSZE JUTRO – REALIZACJA PROJEKTU 
SySTEMOWEGO PN. „MOżESZ WIęCEJ”

numer konta bankowego:

Dziecięcy Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny.

43-436 Górki Wielkie, ul. Harcerska 31.

Bank BPH / Cieszyn - Poland

IBAN PL70-10600076-0000330000588283

SWIFT/BIC BPHKPLPK

Tytuł: Darowizna na plac zabaw. 

Sejmik Województwa Śląskiego. O 
ile rozbudowa samego budynku 
ośrodka, dzięki miedzy innymi po-
mocy UE postępuję w znakomitym 
tempie, to plac zabaw dla dziecia-

ków ma wiele do życzenia. Kosz-
ty są naprawdę spore, m.in. atesty 
na te sprzęty są bardzo drogie. Po-
mogło nam już wiele osób, które za-
uważyły w tych działaniach szczyt-

ny cel, jeśli chcesz możesz pomóc i 
Ty.
źródło: www.ogrodzeniazs.pl/index1.

php?op=statyczna&art=46
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W poprzednich wydaniach 
„Wieści znad Brennicy” in-
formowaliśmy czytelników 
o rozpoczęciu realizacji projektu 
pn. „Klub na 102”, który jest współ-
finansowany ze środków Unii Euro-
pejskiej w ramach  Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 

Przypominamy zatem,  iż pro-
jekt jest skierowany do młodzieży 
w wieku 15–25 lat, mieszkającej 
na terenie Gminy Brenna i zagro-
żonej wykluczeniem społecznym. 
Planujemy, iż w projekcie wezmą 
udział 102 osób, do aktywnego 
uczestnictwa w działalności Klubu 
Młodzieżowego szczególnie zapra-
szamy osoby niepełnosprawne. 

Możemy powiedzieć, że zajęcia 
zaplanowane na I połowę tego roku 
ruszyły pełną parą. W miesiącu mar-
cu rozpoczęły się warsztaty z cera-
miki (I grupa – 7 osób), plastyczne 

REALIZACJA PROJEKTU „KLUB NA 102”
(8 osób) i filmowe (5 osób), pro-
wadzone są też warsztaty perku-
syjne (7 osób), zajęcia z tańca (20 
osób) oraz szkolenia z zakresu pra-
wa jazdy kat. B (35 osób) i z języ-
ka angielskiego (20 osób). Całość 
działalności Klubu uzupełniają kon-
kursy i turnieje integracyjne oraz 
indywidualne doradztwo psycho-
logiczne  dla młodzieży. Uczestni-
cy warsztatów i szkoleń mają za-
pewnione materiały dydaktyczne, 
niezbędne narzędzia pracy arty-
stycznej oraz fachową kadrę pro-
wadzących. Wszystkie zajęcia reali-
zowane są na terenie naszej Gminy, 
w godzinach popołudniowych.

Natomiast w drugiej połowie 
tego roku przewidujemy dodatko-
wo organizację szkolenia z zakre-
su obsługi sprzętu budowlanego, 
kursu „szybkiego zapamiętywania” 
oraz doradztwo zawodowe i perso-

nalne prowadzone przez profesjo-
nalnego doradcę zawodowego oraz 
„head huntera”.

Ponieważ Klub młodzieżowy to 
nie tylko szkolenia i warsztaty, ale 
przede wszystkim sposób na spę-
dzenie wolnego czasu, zapraszamy 
młodych ludzi z terenu naszej Gmi-
ny do jego odwiedzenia.

Klub młodzieżowy, w którym 
jest realizowany projekt „Klub na 
102”, mieści się w budynku Urzędu 
Gminy Brennej przy ul. Wyzwolenia 
77 i jest otwarty w godzinach od 14 
00 do 21 30 .

Szczegółowe informacje na te-
mat projektu są dostępne na stro-
nie internetowej Urzędu Gminy w 
Brennejwww.brenna.org.pl. Można 
się również z nami kontaktować te-
lefonicznie pod numerem 033 853 
62 22 wew. 334 i 231 oraz drogą ma-
ilową na adres: klub@brenna.org.pl. 

W dniu 12.04.2010 r. o godz. 
16.00  w ramach Gminnej Świetlicy 
Środowiskowej przy Zespole Szkół 
Publicznych w Górkach Wielkich  
rozpoczęła swoją działalność sekcja 
JUdO. Zajęcia  poprzedził pokaz  w 

wykonaniu trenerów: Henryka Kubi-
cy, Małgorzaty Kubicy oraz zawod-
ników Stowarzyszenia Sportowego 
„dĄB” dębowiec. Po zakończeniu 
pokazu  około          50. uczestni-
ków po raz pierwszy zapoznało się 

z „tatami” i wzięło udział w tre-

Działa seKcja jUDO
ningu. Chętnych do uczestnictwa 
w zajęciach informujemy, że lista 
kandydatów  jest nadal otwarta  i 
można dokonywać zapisów. Zajęcia 
odbywają się na sali gimnastycznej 
Zespołu Szkół Publicznych w Gór-
kach Wielkich: poniedziałek i śro-

da - 16.00-18.00, wtorek 
- 17.00-18.00.                      

Trenerom oraz przy-
szłym mistrzom tej dyscy-
pliny życzymy cierpliwości, 
wytrwałości                    no 
i oczywiście sukcesów na 
arenie sportowej.  

Krystian Fest
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Bieda w Polsce nie jest zjawi-
skiem nowym. Zjawiskiem nowym 
jest natomiast znaczny jej zasięg. 
Prawdopodobieństwo bycia ubo-
gim zwiększają takie czynniki jak 
bezrobocie w rodzinie (zwłaszcza 
długotrwałe), młody wiek, indywi-
dualne deficyty, wielodzietność, ni-
ski poziom wykształcenia, zamiesz-
kiwanie na wsi lub w małym mie-
ście. Bezrobocie powoduje bierność 
społeczno-zawodową, zaburza po-
czucie bezpieczeństwa i zmusza do 
innych form aktywności, w tym do 
uzależnień i działań kryminogen-
nych. Ubóstwo, bezrobocie i margi-
nalizacja społeczna stanowią zróż-
nicowane i wieloaspektowe proble-
my, które implikują wiele negatyw-
nych skutków, mających wpływ nie 
tylko na rzeczywistość i jakość eg-
zystencji rodziny ale również na ja-
kość funkcjonowania przyszłych 
pokoleń. 

Analiza badań wskazuje iż lud-
ność wiejska jest szczególnie na-
rażona na utrwalanie się ubóstwa 
ponieważ ma gorszy dostęp do in-
frastruktury społecznej i technicz-
nej, jest niewykształcona, a domi-
nującym typem gospodarstwa do-
mowego są liczebne gospodar-
stwa rolne. Panujące i wszechobec-
ne  stereotypy, iż nauka i wiedza nie 
są potrzebne do życia a jak ogól-
nie wiadomo wychowanie i socjali-
zacja w złych warunkach material-
nych znacznie determinuje szanse 
życiowe człowieka w dorosłym ży-
ciu. doświadczanie biedy w mło-
dym wieku oznacza bowiem ogra-
niczony dostęp do instytucji i za-
sobów, które są niezbędne do osią-
gnięcia pozycji gwarantującej do-
chody wystarczające na zaspokoje-
nie podstawowych potrzeb. życie w 
ubóstwie oznacza nie tylko niedo-
statek  pewnych dóbr, takich jak do-
stęp do kształcenia i systemu edu-
kacji, które w efekcie dają człowie-
kowi możliwości konkurowania na 
rynku pracy. To także egzystencja w 
subkulturze nędzy, zepchnięcie na 
margines. Sytuacja taka wiąże się z 

kumulacją wielu negatywnych zja-
wisk towarzyszących biedzie: izola-
cją społeczną, utrwalaniem się sy-
tuacji i przekazywaniem jej z poko-
lenia na pokolenie. Można tutaj mó-
wić o dziedziczeniu biedy.

Wymieniając rodzaje  biedy 
oprócz biedy dziedziczonej, należy 
wymienić tutaj biedę patolo giczną, 
środowiskową, regionalną, wynika-
jącą z wielodzietności, a także loso-
wą, godną (skrzętnie ukrywaną) i 
roszczeniową (osoby nią do tknięte 
domagają się nieustannej pomo-
cy, uznając ją za należ ną). Obecnie, 
mimo ciągle budzącej się świado-
mości istnienia ubóstwa na wielką 
skalę, panuje stereotyp, że człowiek 
ubogi to taki, który cierpi głód. Szu-
kanie azylu w grupie odniesienia, 
jaką jest biedna rodzi na i inni ubo-
dzy, utrudnia przełamanie swoiste-
go „obłędu bie dy”. Przy ograniczo-
nych kontaktach społecznych, silna 
identy fikacja z grupą i przekonanie 
o własnym nieudacznictwie, bra-
ku osobistego sprawstwa sta je się 
pewnego rodzaju pułapką społecz-
ną. Konsekwencją tego jest niestety 
dziedzi czenie ubóstwa. Z mechani-
zmem dziedziczenia ubóstwa i nie-
mocy wyrwania się z tego zaklęte-
go kręgu wiąże się syndrom szczu-
rzego gniazda, który charaktery-
zuje się ostrą walką  o przetrwanie 
między członkami grupy, a jedno-
cześnie silnym lękiem przed odrzu-
ceniem przez grupę. Traumatyczny 
lęk i  ciągła walka o byt pozbawia-
ją jednostkę zdolności do współ-
pracy. Jak już wspomniałam ściśle 
z mechanizmem dziedziczenia ubó-
stwa wiąże się także tzw. wyuczo-
na bezradność i syndrom nienasy-
cenia. dlatego wyuczona bezrad-
ność charakteryzuje się przekona-
niem jednostki, iż bez względu na 
to jak będzie działać, nie jest w sta-
nie zmienić swojego położenia.  Z 
kolei przekonanie o własnej nie-
efektywności prowadzi do utraty 
kontroli nad działaniem i do stałej 
postawy bierności. Z tym wiąże się 
obniżenie poczucia własnej warto-

ści, poczucie braku własnej spraw-
czości, brak moty wacji, poczucie 
zagrożenia. Zdaje się, iż najlepiej 
kondycję ubogich oddaje cytat z 
„Lapidarium” Kapuścińskiego „Sto-
sunek do biednego jest dziś wszę-
dzie niechętny, negatywny. W świe-
cie, w którym pa nuje wyścig, walka, 
współzawodnictwo, ubogi to prze-
grany, powalony, to ten, który od-
padł. Ubogi powinien zejść z oczu. 
Zresztą sam ubogi patrzy na inne-
go biedaka z pogardą. Widzi w nim 
bowiem własną karykaturę, własne 
gorsze wydanie, własną klęskę”. Na-
silające się zjawisko dziedziczenia 
biedy wskazuje na konieczność po-
dejmowania działań, adresowanych 
szczególnie dla dzieci i młodzieży, 
mających na celu skuteczne wspar-
cie procesu edukacji, umożliwienie 
jak najszerszego dostępu do szkol-
nictwa na najwyższym poziomie, 
eliminowanie zjawiska wypadania 
z systemu szkolnego lub ograni-
czania aspiracji edukacyjnych z po-
wodu złej sytuacji materialnej i ży-
ciowej rodziny ucznia. dzieci i mło-
dzież są grupą, która najczęściej 
doświadcza ubóstwa. Według da-
nych z realizacji rządowego progra-
mu wyrównywania warunków star-
tu szkolnego uczniów „Wyprawka 
Szkolna” wynika, że ok. 33% dzieci 
w wieku 6 -  10 lat życia pochodzi 
z rodzin mających dochody mniej-
sze od tzw. ustawowego kryterium  
ubóstwa. Należy podkreślić, iż bu-
dżety tych rodzin uwzględniają 
przede wszystkim potrzeby, których 
zaspokojenie nie może być odłożo-
ne w czasie. Potrzeby edukacyjne 
dzieci nie mają takiego charakteru, 
są zatem odsuwane na dalszy plan, 
a w konsekwencji często pozosta-
ją niezaspokojone. Koszty kształce-
nia dzieci stają się dla wielu rodzin 
coraz poważniejszym problemem.                                                                                                                                       
       Środki finansowe zainwestowa-
ne w edukację jak wskazują wyniki 
badań zwracają się w ciągu osiem-
nastu lat, a później przynoszą zyski. 
Inwestycje takie mają więc charak-
ter strategiczny i perspektywiczny. 

DzieDzictwO bieDy



20Strona 20 Wieści znad Brennicy

KulturaKlutura

 W piątek, 9 kwietnia, na 
scenie Piwnicy Artystycznej za-
gościł zespół Śmiałek. Grają oni 
rock alternatywny, sami określa-
ją swój styl jako Rock Berlin Ka-
barett Theater. Zespół powstał w 
2005 roku w Krakowie. Podczas 
występów przeplatają muzykę z 
teatrem, tworząc każdorazowo 
niepowtarzalne show. Li-
derem jest Karol Śmiałek ( 
wokal), wraz z nim koncer-
tują Paweł Szarek (kompo-
zytor, oświetlenie, scena, 
reżyseria), Jarosław Olszew-
ski (pianino, keyboard, pro-
gramming), Łukasz Marek ( 
perkusja), Łukasz Adamczyk 
(kontrabas, gitara basowa), 
Arek Żurecki (gitary). Towa-
rzyszą im także fantomy. 

Piątkowy koncert był aku-
styczną odsłoną ich twór-
czości. Przybyła publiczność 
gromko oklaskiwała każdy 
utwór. Całość show składa-
ła się zarówno z muzyki, słów jak i 
także złożonej mimiki i ruchów wo-
kalisty wraz z zespołem, jak i od-
powiednio dobranego oświetlenia. 
Każda piosenka sprawiała wraże-
nie perfekcyjnie dopracowanej pod 
każdym względem. Zespół nie za-
grał niestety na bis.

Skąd bierzecie pomysły na wa-
sze kompozycje? 

Paweł S: Z życia głównie. Z zało-
żenia od początku korzystamy z po-
etyki. Staramy się trzymać styl i at-
mosferę sprzed II Wojny Światowej. 

KONCERT ZESPOŁU „ŚMIAŁEK” 
W PIWNICy ARTySTyCZNEJ

Każda piosenka ma swój klimat, ko-
lor. Ten projekt od początku nie był 
nastawiony na kalkulacje. Przy two-
rzeniu nie kierujemy się tym ile za-
robimy tylko robimy to co chcemy.

Która strona waszej twórczo-
ści bardziej was pasjonuje: muzy-
ka czy teatr?

Paweł S: Muzyka. To jest zespół 
muzyczny i koncertujemy. Teatr jest 
tu tylko w ramach oprawy. Skupia-
my się na tekstach i muzyce. Ele-
menty teatralne to środki które na-
dają odpowiedni wymiar. Wszystkie 
gesty, światła itd. nadają odpo-
wiedniej energii. To jest obraz. Sku-
piamy się na muzyce.

Jak widzicie się za 5 lat?
Karol Ś: Jako jeszcze dojrzal-

si. Chcielibyśmy dalej mieć parcie 
twórcze i być uczciwi wobec siebie.

Paweł: Chcielibyśmy robić to co 

robimy dalej, tylko że ciągle ulep-
szając, uzyskując lepszy poziom. Z 
biegiem czasu powstają nowe po-
mysły które staramy się realizować. 
Z przeniesieniem wyobrażeń na 
scenę, wiąże się użycie odpowied-
niej techniki no i finanse. Chcieliby-
śmy urzeczywistnić wszystkie nasze 
pomysły, spełnić marzenia. 

Zajmujecie się muzyką 
zawodowo czy hobbystycz-
nie?

Paweł: Zależy co masz na 
myśli pod pojęciem „hobby” 
a co „zawodowstwo”. Głów-
nie zajmujemy się muzyką. 
Jeśli zaczynasz robić coś jako 
zajęcie dodatkowe – hobby, 
to jeśli Cię to pasjonuje to z 
czasem poświęcasz temu co-
raz więcej czasu i jest to już 
zawód.

Karol: Ja pracuje też jako 
aktor w teatrze. Teraz akurat 
się złożyło że mam dużo pra-

cy i jako aktor i jako muzyk. I te dwie 
rzeczy są dla mnie nierozłączne.

Paweł: Ja oprócz tego pracuję w 
firmie. Nieważne jakiej. Ale jest u ze-
społów taki etap że mówią że prze-
szli na zawodowstwo. Nie widzę do 
końca granicy. dla mnie hobby ma 
po prostu lżejsze znaczenie.

Karol: Ja myślę że chodzi tutaj 
o to czy da się z tego wyżyć. Wia-
domo każdy chce mieć pieniądze, 
żeby utrzymać rodzinę itd. Jeśli 
robisz coś co kochasz to z czasem 
dążysz do tego by mieć z tego pie-
niądze i zajmować się zawodowo 
właśnie tym.

działania z tego obszaru nabiera-
ją szczególnego znaczenia w świe-
tle zadań stawianych państwom 
członkowskim Unii Europejskiej w 
ramach realizacji Programu Ope-
racyjnego Kapitał Ludzki w latach 
2007-2013. W tej sytuacji pomoc 
państwa dla dzieci stanowi ważną 
formę wyrównywania szans eduka-
cyjnych uczniów z rodzin najuboż-

szych. Celem takiej polityki jest 
przede wszystkim  podnoszenie ka-
pitału ludzkiego, zwiększanie do-
stępu do dobrej edukacji, wzmac-
nianie kondycji i zdrowia młode-
go pokolenia. W tym zakresie poja-
wiły się idee partnerstwa lokalne-
go, polegające na wykorzystywaniu 
siły kapitału społecznego w podej-
mowaniu przez władze lokalne in-

nowacyjnych projektów w dziedzi-
nie szeroko rozumianych usług spo-
łecznych, mieszkalnictwa, pomo-
cy społecznej, edukacji pozaszkol-
nej, ochrony zdrowia, walki z bezro-
bociem i ubóstwem, wspieraniem 
społeczeństwa obywatelskiego. 
     
  Renta Ciemała-Sojka
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WySTAWA „dRZEWA I LUdZIE”
Koncertowi zespołu Śmia-

łek towarzyszyła także wystawa 
cyklu prac pod wspólną nazwą 
„Drzewa i ludzie” autorstwa Mał-
gorzaty Kanii. 

Jest to absolwentka Państwo-
wego Liceum Sztuk Plastycznych 
w Kielcach, mgr wychowania pla-
stycznego ( Wydział Artystyczny 
Wyższej Szkoły Pedagogicznej w 
Częstochowie). Z zawodu jest so-
cjoterapeutą. Swoje prace prezen-
towała między innymi Ustce, Czę-

stochowie, Tarnowskich Górach, Lu-
blinie czy Ożarowie, na wystawach 
zbiorowych jak i indywidualnych.

Jej prace cieszyły się niemałym 
zainteresowaniem. Wielu z obec-
nych podjęło rozmowę z obecną 
tam autorką, która chętnie odpo-
wiadała na pytania. Poniżej prezen-
tuję zapis mojej rozmowy:

Dlaczego drzewa i ludzie? Dla-
czego łączy Pani te dwa elemen-
ty?

M. Kania: Z powodu podobień-
stwa pomiędzy drzewami a ludźmi. 
Takiego symbolicznego. Człowiek 
tak samo jak drzewo zakorzenia się, 
rośnie, jest podatne na czynniki ze-
wnętrzne, starzeje się i umiera.

Od kiedy Pani tworzy?
Od paru lat.

Tworzy Pani zawodowo czy w 
ramach hobby?

Tworzę z wewnętrznej potrzeby, 
w wolnym czasie. Czasami organi-
zowane są wystawy, czasami ktoś 
kupuje moje prace.

Zawodowo mam pracownię pla-
styczną dla chorych z problemami 
psychicznymi. 

A na czym ta pomoc polega?
Rysujemy, malujemy ect.

Czym jest dla Pani sztuka?
Wyrażaniem siebie poza wer-

balnie. Możliwością powiedzenia 
czegoś o sobie. 

Dlaczego Pani tworzy? Dla-
czego ta technika?

Rysuję piórkiem na bristolu, 
czasem rapidografem. Myślę że 
odnalazłam się w tym co robię. Na 
pewnym etapie życia zaczęłam się 
tym zajmować i robię to do teraz.

A ile zajmuje Pani stworzenie 
jednej pracy?

To zależy. Nie tworzę cały czas, 
bo mam pracę. Robię to w wolnych 
chwilach, więc trudno mi określić 
ile naprawdę czasu mi to zajmuje, 
ale te które tutaj można zobaczyć 
powstawały zwykle przez parę 
miesięcy.

Często wystawia Pani swoje 
prace?

To zależy. Wystawy są organi-
zowane czasami co parę miesięcy 
czasami rzadziej. Jak na razie jest 
to minimum jedna wystawa na rok.

Dziękuję i życzę dalszych in-
spiracji w tworzeniu.

Sylwia Chrapek

A czy sława jest dla was waż-
na?

Paweł: Nie. Ten projekt nie jest 
nastawiony na sukces komercyjny. 
Sławę traktujemy jako skutek tego 
co robimy. Swego rodzaju nagrodę.

Karol: Jeśli coś tworzysz musisz 
się nastawić na to możesz uzyskać 
sławę.

Paweł: To też nie od nas zależy. 
Znaczy – większość pracy i wkładu 
w to stoi po stronie zespołu, tego 
jak się zaprezentujemy itd. Ale też 
od innych ludzi, od publiczności        
(słuchaczy), od promocji ect.

Kiedy kolejny występ?
Paweł: W maju, w Krakowie, w 

klubie Lizard King. Nie znamy jesz-
cze dokładnej daty. Tam wystąpimy 
już z pełnym show, włączając w to 
performerów i gości. Ten klub jest 
dla nas dość ważny bo nasze drogi 
już parę razy się tam przewinęły.

Dziękuję za poświęcony mi 
czas.

P&K: My też dziękujemy.

Sylwia Chrapek
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W sztuce tracenia nie jest trudno dojść do wprawy;
tak wiele rzeczy budzi w nas zaraz przeczucie
straty, że kiedy się je traci — nie ma sprawy.
 
Trać co dzień coś nowego. Przyjmuj bez obawy
straconą szansę, upływ chwil, zgubione klucze.
W sztuce tracenia nie jest trudno dojść do wprawy.
 
Trać rozleglej, trać szybciej, ćwicz — wejdzie ci w nawyk
utrata miejsc, nazw, schronień, dokąd chciałeś uciec
lub chociażby się wybrać. Praktykuj te sprawy.
 
Przepadł mi gdzieś zegarek po matce, jaskrawy
blask dawnych domów? dzisiaj — blady cień, ukłucie
w sercu. W sztuce tracenia łatwo dojść do wprawy.
 
Straciłam dwa najdroższe miasta — ba, dzierżawy
ogromniejsze: dwie rzeki, kontynent. Nie wrócę
do nich już nigdy, ale trudno. Nie ma sprawy.
 
Nawet gdy stracę ciebie (ten gest, śmiech chropawy,
który kocham), nie będzie w tym kłamstwa. Tak, w sztuce
tracenia nie jest wcale trudno dojść do wprawy;
tak, straty to nie takie znów straszne sprawy.

Elizabeth Bishop (Przełożył Stanisław Barańczak)

Lubię słowa. Cenię sobie szczególnie ich 
pojemność, głębię i wiele sposobów inter-
pretacji tego samego słowa. Pojęcia, jakie się 
za danym słowem kryją. Ale najbardziej lubię, 
kiedy ktoś odkrywa nowe, często paradoksal-
ne zestawy słów - a co za tym idzie - również 
pojęć. 

Sztuka, o której mówi autorka przytoczo-
nego przeze mnie wiersza - to umiejętność 
robienia dobrze czegoś, niejako specjaliza-
cja. W tym przypadku Sztuka tracenia.  Odkry-
cie Elizabeth Bishop polega na uświadomie-
niu nam, że przecież ciągle w życiu coś tra-
cimy. Nawet i paradoksalnie - żyjąc - tracimy 
życie. Tracenie więc jest podstawową umie-
jętnością, do której powinniśmy przywyk-
nąć. Poetka sugeruje: trać rozleglej, trać szyb-
ciej, ćwicz, (…), praktykuj – i jest to piękny pa-
radoks ale i niezłe motto na życie.  Może za-
miast złorzeczyć po szkodzie (utracie), nale-
ży skupić się na tym co mamy, póki mamy i 
docenić zawczasu? Albo inaczej – póki co po-
wiedzieć sobie jasno, które ze spraw, rzeczy, 
emocji i ludzi wokół nas są ważne, ważniej-
sze i najważniejsze? Lub kompletnie nieważ-
ne, chociaż przywiązujemy do nich nadmier-
ną wagę i uwagę. 

 Mamy wprawę w traceniu, nabyliśmy 
tę życiową umiejętność niezależnie od na-
szej woli, jest nam dana. Jednak tracić można 
tylko wedle tego, ile się ma – im mniej tym 
mniej, im więcej tym więcej. Sztuka polega na 
właściwym wykorzystaniu swoich zasobów. 
Aby jakieś działanie stało się sztuką, trzeba to 
robić często i coraz lepiej, trenować i ćwiczyć, 
wprawiać się. Sztuka tracenia niekoniecznie 
musi być nudną rutyną. Jeśli potrafimy do-
cenić wartość tego co mamy za normalne i 
zwyczajne – bo jest i przecież się nam nale-
ży – będziemy też odpowiednio cenić utratę  
tego czegoś. Nigdy poniewczasie ale zawsze:  
teraz.  

Czego życzę Czytelnikom i sobie? żeby-
śmy tracili w dużej ilości klucze i długopisy, 
gubili okazje do podkładania świni, plotko-
wania i zawiści względem innych - ale mieli, 
jak najmniej straconych złudzeń i utraconych 
nadziei.

Aleksandra Kulicka

Sztuka Tracenia

Ta jedna sztuka
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To właśnie wśród uliczek du-
blina rozgrywa się akcja nisko-
budżetowego filmu „Once”(z ang. 
„kiedy tylko...”. Nazwa ta odnosi 
siędo osób utalentowanych, lecz 
odkładających karierę na później, 
w końcu nigdy nic nie robiąc.).  
Trudno zakwalifikować go do ja-
kiegoś konkretnego stylu. Łączy w 
sobie elementy musicalu, dramatu 
i romansu, jednak pozbawiony jest 
utartych hollywoodzkich 
schematów i tandety.

Reżyserem, jak zarów-
no scenarzystą produkcji 
jest John Carney – twórca 
m.in. November Afternoon, 
On The Edge czy Bache-
lors Walk.  Jego pomysłem 
było stworzenie filmu w 
którym dużą rolę odegra-
łyby piosenki, które wy-
rażają nieraz więcej niż 
dialogi. Nie chciał jednak 
by był to typowy musical. 
Po napisaniu wstępnego 
scenariusza skontaktował 
się z Glenem Hansardem, 
liderem rockowej grupy 
The Frames, w której kie-
dyś był basistą. Wspólnie 
stworzyli większość pio-
senek. Było to zarówno 
dla Glena - muzyka, hob-
bystycznie interesującego 
się filmem- jaki i Johna – z 
zawodu filmowca, kocha-
jącego muzykę, grającego 
na pianinie, a kiedyś gita-
rze basowej- niezwykłym 
przeżyciem i okazją do po-
łączenia swoich dróg, któ-
re wcześniej się rozdzieliły. 
Z czasem stało się oczywiste że to 
właśnie Glen zostanie aktorem gra-
jącym główną rolę. do współpracy 
przy ścieżce muzycznej zaproszo-
no także młodą, siedemnastoletnią, 
Markétę Irglovą – multiinstrumen-
talistkę i wokalistkę z Czech, która 
wcześniej znała się z Hansardem. 
Zaangażowano ją jako odtwórczy-

„Once”
nię głównej roli kobiecej. Wytwór-
nią która podjęła się realizacji filmu 
jest Samson Films, producentem 
Martina Niland, a producentem wy-
konawczym david Collins. 

Sam film opiera się na historii 
dwojga zagubionych ludzi. Autor 
nie podał nawet ich imion ( w napi-
sach końcowych są zaznaczeni jako  
Guy (ang. koleś) i Girl (ang. dziew-
czyna)). On to około trzydziestolet-

ni mieszkaniec dublina, zarabiający 
na życie grając na ulicach i pracu-
jąc u ojca przy naprawie odkurza-
czy. Ona jest czeską emigrantką, 
mieszkającą z matką oraz córką, a 
pracującą przy sprzedaży kwiatów 
i sprzątaniu domów. Gdy te dwie 
osoby się spotykają, odnajdują 
wspólną miłość do muzyki. Łączą 

ich także tęsknoty, złamane serca, 
niespełnione pragnienia. Czują że 
są dla siebie bratnimi duszami. 

Gra aktorska jest wyjątkowo 
naturalna, łagodna i wiarygodna. 
Muzyka dobrze dobrana do każdej 
sceny, nie jest czymś na siłę tam 
wciśniętym, współgra z nastrojem 
i dobrze oddaje uczucia artystów. 
Słowa są czasem trochę niejasne, 
co zmusza do wsłuchania się w ich 

sens i pozwala na własną 
interpretacje, decyduje 
o uniwersalności. Jest to 
zdecydowanie najmoc-
niejszy obok fabuły atut 
filmu. Film zachwyca też 
swym zakończeniem, dość 
nieoczekiwanym, a zara-
zem dodającym całemu 
obrazowi wyjątkowości.

„Once” pokazany na fe-
stiwalu w Sundance otrzy-
mał Nagrodę Publiczności 
i tak zaczęła się jego po-
pularność. Został nomi-
nowany do nagródy BI-
FA,a również do Grammy 
za soundtrack. Piosenka 
„Falling Slowly” uzyskała w 
2008 r. Oskara za najlepsza 
piosenkę.

Jedną z ciekawostek 
może być to, że zrealizo-
wany za jedyne 75 tyś fun-
tów, zarobił aż 3,5 mln fun-
tów, co zapewne świadczy 
o jego światowym powo-
dzeniu, pomimo jego pro-
stoty i niskobudżetowego 
charakteru.

 Myślę, że jest to z 
pewnością film godny po-

lecenia, szczególnie że nie jest ty-
powy i przewidywalny. Chyba naj-
lepszą rekomendacją będą słowa 
znanego reżysera Stevena Spielber-
ga, który powiedział: „Film Once na-
ładował mnie pozytywną energią na 
całą resztę roku.”.

Sylwia Chrapek
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Wiele lat temu tybetańscy han-
dlarze w drodze z Lhasy do Kat-
mandu zatrzymywali się w Bodh-
nath ( Boudha ). Jest to największy 
w Nepalu buddyjski kompleks reli-
gijny, wokół którego skupia się spo-
łeczność tybetańska. Są to uchodź-
cy, którzy opuścili swoją ojczyznę w 
1959 roku, po nieudanym powsta-
niu przeciwko chińskim komuni-
stom oraz ich potomkowie. Miesz-
kają tutaj również Nepalczycy i za-
graniczni buddyjscy studenci. Cen-
tralne miejsce tego centrum religij-
nego zajmuje stupa - jedna z naj-
większych na świecie. Stupa to naj-
prostsza budowla sakralna, począt-

kowo budowana w kształcie kop-
ca a obecnie często spotykana jako 
kopuła, stawiana na planie kwadra-
tu lub koła. dzisiejsza ( od xIV w.) 
jest zbudowana na miejscu pierw-

Z GóREK WIELKICH..... POd HIMALAJE Cd.
szej z VII w., któ-
ra powstała, kie-
dy tybetański król 
Songt – sen Gam-
bo został nawró-
cony na buddyzm. 
Stupę okala mur 
ze 147 niszami a w 
każdej z nich znaj-
duje się 4-5 młyn-
ków modlitew-
nych. Przez cały 
dzień przycho-
dzą tutaj wierni 
aby pomodlić się 
w licznych świąty-
niach lub obejść 

stupę zgodnie z ru-
chem wskazówek ze-
gara i mrucząc modli-
twy, poruszyć młyn-
kami z wyrytą na nich 
mantrą Om Mani Pad-
me Hum ( Bądź Po-
zdrowiony, Klejnocie 
w Kwiecie Lotosu). Po-
nieważ czas szybko 
upłynął w tym prze-
pełnionym muzyką, 
kolorowym miejscu 
udałam się do Paśu-
patinath ( Paszupati-
nat ), gdzie nad rze-
ką Bagmati wznosi 
się najważniejsza dla 
Hindusów nepalska 
świątynia boga Śiwy. 
do jej wnętrza wejść 
mogą tylko wyznaw-
cy tej religii. Idąc 
główną uliczką sank-
tuarium dotarłam 
nad brzeg rzeki. Tam 
znajdują się ghaty ( 
gaty ), czyli specjal-
ne miejsca do rytu-
alnej kremacji zwłok. 
Kiedy dochodziłam 
do głównej kładki, zo-

baczyłam palące się ognisko, na ty-
łach którego stało kilkanaście osób. 
Unoszący się mdły zapach, specy-
ficzny dla palącego się białka nie 
pozostawiał żadnych wątpliwo-

ści. Była to końcowa część ceremo-
nii pogrzebowej. Całą – od przynie-
sienia zwłok do zrzucenia niedo-
palonych resztek do rzeki – przy-
szło mi obejrzeć godzinę później. 
W tym czasie podziwiałam pozosta-
łe świątynie, widoki na cały kom-
pleks świątynny z wybudowanych 
tarasów i baraszkujące, wszędobyl-
skie małpy. Kiedy zapadł już zmrok 
natychmiast wróciłam do hotelu bo 
z samego rana czekała mnie wypra-
wa do Nagarkot. Wielką przyjem-
ność sprawiało mi przechodzenie 
przez główne drzwi hotelowe, gdyż 
otwierał je przemiły i zawsze szero-
ko uśmiechnięty odźwierny, ubra-
ny w piękny stylizowany uniform i 
absolutnie fantastyczne, wyszywa-
ne buty.

            Następnego dnia, wcze-
śnie rano wyruszyłam w kierunku 
Himalajów. Pierwszym przystan-
kiem był Patan, drugie co do wiel-
kości miasto w Kotlinie Katmandu. 
Na czterech krańcach miasta wy-
budowano buddyjskie stupy. Ulicz-
ki są zatłoczone, pełne riksz oraz 
przechodniów kupujących i oglą-
dających rozmaite towary – ubra-
nia, warzywa, przepiękne wyro-
by z miedzi ( misy, parowary, dzba-
ny, talerze, czajniczki). Zdecydowa-
łam się na zakup młynka modlitew-
nego i czajniczka do parzenia her-
baty, pięknie wysadzanych turkuse-
mi i koralemi. Wizyta w tym mieście 
była krótka bo czekał na mnie Bhak-
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tapur ( Baktapur ), który od 1382 do 
1482 roku był stolicą królestwa Ne-

palu. Już na parkingu jeden z licz-
nych przewodników zaproponował 
swoje usługi w oprowadzeniu po 
mieście, które zdaje się być jedną, 
długą ulicą. Na rogatkach, tak jak w 
Katmandu i Patanie trzeba wnieść 
opłatę turystyczną czyli za pozwo-
lenie obejrzenia miasta. Pominięcie 
jej może narazić turystę na nieprzy-
jemności ze strony tamtejszej po-
licji. Zwiedzanie a właściwie oglą-
danie miasta rozpoczęłam typowo 
czyli od dwóch największych pla-
ców : durbar Square i Taumadhi 
Tole. Bramy wejściowej na  durbar 
Square pilnują dwa kamienne lwy. 
do 1934 roku plac ten pełen był 
świątyń. Silne trzęsienie ziemi spo-
wodowało całkowite zniszczenie 
wielu z nich. Również pałac królew-
ski nie odzyskał swojej świetności 

nawet po renowacji. Przechadza-
jąc się krętymi uliczkami dotarliśmy 

do wielkiego kop-
ca, który okazał się 
piecem do wypala-
nia wyrobów z gli-
ny. Przede wszyst-
kim dzbany i dzban-
ki, misy oraz wiele 
innych potrzebnych 
w gospodarstwie 
domowym goto-
wych naczyń, leżało 
na ogromnym pla-
cu oczekując na ku-
pujących. Zwiedzi-
łam palarnię ryżu. 
Urządzenia tak pry-
mitywne, że wierzyć 
mi się nie chciało iż 
można w ten spo-
sób pracować. Ob-
serwując pracują-
cych ludzi , widzia-
łam z jaką powagą i 
namaszczeniem wy-
konują swoje zaję-
cie. Lecz wystarczy-
ło zagadać, zapy-
tać o cokolwiek a na 
ich twarzach gościł 
skromny uśmiech 
i chęć nawiązania 
kontaktu. Przecha-
dzając się wzdłuż 
budynków miesz-

kalnych zauważyłam bardzo długie 
rośliny zwisające z okien. Myślałam, 
że to dekoracja. Tymczasem okaza-
ło się iż jest to roślina jadalna, wy-
korzystywana do sporządzania jed-
nej z nepalskich potraw. Ot, zamiast 
do sklepu – na balkon! 

Wróciliśmy na durbar Square 
aby obejrzeć świątynię Siddhi Lak-
śmi, na stopniach której stoją wy-
rzeźbione w kamieniu figury dzieci 
z psami, konie, nosorożce, ludzie-
lwy i wielbłądy. Zachwyciły mnie 
przepięknie rzeźbione okna w Pała-
cu Pięćdziesięciu Pięciu Okien, któ-
ry stanowi część Pałacu Królewskie-
go. Cały kompleks pałacowy wraz 
z galerią sztuki malowideł hindu-
skich i buddyjskich tworzyło 99 
dziedzińców ( obecnie pozostało 
tylko siedem ). do wnętrza zabudo-

wań pałacowych wchodzi się przez 
Złotą Bramę, na szczycie której Ga-
ruda, wierzchowiec Wisznu, walczy 
z gromadą węży a nad drzwiami 
widać czterogłową i dziesięciora-
mienną boginię Taledźu Bhawani. Z 
żalem opuszczałam to piękne mia-
sto ale musiałam dotrzeć do Nagar-
kot na godzinę 17.45. Jest to miej-
scowość, która powstała jako obóz 
wojskowy a obecnie służy turystom 
najczęściej tylko na jedną noc. Przy-
jeżdża się tam aby obejrzeć zachód 
i wschód słońca. Stąd już tylko oko-
ło 60 km do ośmiotysięczników. 
Ich ośnieżone szczyty w zachodzą-
cym słońcu zmieniają kolor na ró-
żowy. Widok bajkowy, nieprawdo-
podobny i niezapomniany. Udało 
mi się dostrzec 3 milimetrowej wy-
sokości Mont Everest. Nocowałam 
w najwyżej położonym hotelu i kie-
dy o 6.45 wyszłam na taras widoko-
wy ujrzałam dziesiątki ludzi na da-
chach innych budynków z aparata-
mi fotograficznymi. Wszyscy w po-
gotowiu, przygotowani na wielkie 
wydarzenie. Ciemne niebo jaśnia-
ło. Zza szczytów przezierało światło 
słoneczne rozjaśniając pofałdowa-
ne zbocza gór by za moment rozja-
śnić całą dolinę. Nastał nowy dzień.  

Beata Znamierowska
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III AMATORSKIEJ LIGI HALOWEJ PIŁKI NOżNEJ ‘’5’ 
POdSUMOWANIE

28 marca 2010r. drużyny rywali-
zujące o Puchar Rady Gminy Bren-
na w ramach rozgrywek III Amator-
skiej Ligi Halowej Piłki Nożnej ‘’5’’ 
rozegrały ostatnią kolejkę spotkań, 
która zakończyła 18-sto kolejkowy  
terminarz rozpoczęty 12.11.2009r. 
Tego też dnia (28.03.2010r.) roz-
dano puchary oraz podsumowa-
no wzmagania. W turnieju uczest-
niczyło 10 drużyn z Gminy Brenna 
oraz okolicznych gmin. Organizato-
rem  turnieju był Ośrodek Promocji, 
Kultury i Sportu Gminy Brenna oraz 
Rada Gminy Brenna.

Łukasz Muschiol

III miejsce MEGAT PIŁKARZYKIII miejsce KAMTEX

I miejsce JUNIORKA

Tabela: punkty: bilans bramek: strzelone: stracone: 

Juniorka 46 69 120 51 

Kamtex 43 78 152 74 

Megat-Piłkarzyki 40 44 93 49 

Przyjaciele 32 49 127 78 

Samorząd 30 38 114 76 

Eko-Okna 27 19 100 81 

Alco-Skład 18 -29 61 90 

Czarna Elka 14 -57 51 108 

Smrek 12 -65 45 110 

Ada 1 -146 35 181 

 

TABELA WYNIKóW

Najlepsi z najlep-
szych:
Strzelec – Robert 
Haratyk 70 bra-
mek (Przyjaciele)
Bramkarz – Jerzy 
Pilch (Samorząd)
Piłkarz – Damian 
Herzyk (Eko – 
Okna)
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Strzelcy: zdobyte bramki: 

Haratyk Robert (Przyjaciele) 70 
Grzegorz Madzia (Kamtex) 62 

Artur Więcek (Kamtex) 41 
Janusz Jaśiński (Samorząd) 36 

Wojciech Dziedzic (Megat) 32 
Szalbot Janusz (Przyjaciele) 28 

Damian Herzyk (Eko-Okna) 28 
Gubała Kamil (Juniorka) 27 
Darek Bujok (Samorząd) 25 
Przemek Polok (Eko-Okna) 23 
Piotr Małysz (Alco-Skład) 22 

Łukasz Greń (Kamtex) 21 
Piotr Greń (Smrek) 19 
Żyradzki Robert (Juniorka) 18 
Samuel Dziadek (Megat) 18 

Żyracki Robert (Juniorka) 18 
Krzysztof Majeran (Samorząd) 16 
Strach Jan (Czarna Elka) 15 
Daniel Jagielski (Megat) 14 
Michał Kłósko (Eko-Okna) 14 
Ferfecki Przemysław (Juniorka) 13 
Sebastian Chrapek (Eko-Okna) 13 
Kustra Dariusz (Juniorka) 13 
Holeksa Dawid (Juniorka) 12 
Jan Greń (Samorząd) 12 
Kłaczkowski Krzysztof (Juniorka) 12 

Leszek Wieczorek (Kamtex) 11 
Marcin Jaśiński (Eko-Okna) 11 

Mirosław Marek (Megat) 10 
Ponikiewski Krzysztof (Czarna Elka) 10 
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MISTRZOWIE POWIATU W SZCZyPIORNIAKA 
SZKóŁ Z BRENNEJ

Wielkim sukcesem zakończyły 
się Finały Powiatowe w piłce ręcz-
nej Szkół Podstawowych, które od-
były się 9.04.10 w Hali Sportowej 
LKS Brenna. Najlepszymi okazały się 
dziewczęta ze Szkoły Podstawowej 
Nr 1 w Leśnicy, a wśród chłopców 
nie mieli sobie równych zawodnicy 
z SP-2 Brenna Bukowa.

Oto wyniki Turnieju:
     

 dziewczyny                                                                             
1M SP-1 Brenna                
2M SP Pogwizdów                
3M SP-6 Ustroń     

              
Chłopcy
1M SP-2 Brenna
2M SP-3 Cieszyn
3M SP-6 Ustroń
Oto składy zwycięskich zespo-

łów, które awansowały do Zawo-
dów Rejonowych:

Chł.      
    

1. Jerzy Szymura  
2. Maciej Marek                                                                                                  
3. Mariusz Buchta  
4. Mateusz Gabzdyl  
5. Patryk Choroszko  
6. Hubert Greń   

    
  

7. Ryszard Przybyła  
8. Tomasz Pośpiech 
9. Jan Greń  
10. Konrad Zielonka 
11. Mateusz Jamróz 
12. Sebastian Greń  

    
 

dz.
1. Bąk Monika
2. Bonk Agnieszka
3. Kłósko Justyna
4. Kłósko Jolanta
5. Iskierka Julia
6. Barańska Karolina
7. Greń Karolina
8. Greń Natalia
9. Wawrzyczek Samanta
10. Michnik Angelika
11. Szarek Natalia
12. Macura dominika
13. Staś Wioletta

Opiekunowie:
SP-2 Brenna Bukowa -

 Bogusław żur
Sp-1 Brenna Leśnica –

 Tomasz dybczyński 

Zapraszamy do ogólnopolskiej akcji
„Polska Biega”

w której Brenna jak co roku uczestniczy.
Tegoroczna trasa rozpoczyna się w Bren-
nej Centrum  (koło Amfiteatru).

8 Maj 2010r. godz: 10:00

htttp://www.polska biega.pl/strona.php
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WyPŁyWALI II MIEJSCE W POWIECIE
 dużym sukcesem zakończył się 

pierwszy start w Zawodach Pły-
wackich Szkoły Podstawowej nr 2 
w Brennej Bukowej. Zespół, który 
składał się z uczniów kl. III, IV, V, 
VI, zdobył II miejsce w Zawodach 
Powiatowych Szkolnego Związku 
Sportowego, które odbyły się na 
basenie w Skoczowie.

Uczniowie, dzięki dofinanso-
waniu Rady Rodziców, od dwóch 

lat uczęszczają na naukę pływania 
do Skoczowa. Wielu z nich bierze 
udział w zajęciach pływania w pry-
watnych szkółkach pływackich, dla-
tego doskonale radzili sobie w cza-
sie zawodów.

Pierwsze miejsce zdobyli pły-
wacy ze Skoczowa. Za SP-2 Brenna 
uplasowały się zespoły z Cieszyna, 
Zebrzydowic i Górek.

Oto skład zespołu:

Kl. III Antoni Siedloczek, Cyprian 
Ziebura, Bartosz Skałka

Kl. IV dominik Jaworski, Karol 
Szymura, Michał Gawlas

Kl. V Marcin Stebel, Hubert Greń, 
Tymoteusz Siedloczek, Jan Gawlas, 
Eryk Kostka
Kl. VI Maciej Marek, Patryk Choroszko, 
Artur Pancer, Kamil Kominek  
   O p i e k u n : 

Bogusławżur 

POdBESKIdZKA SZKOLNA LIGA SZACHOWA 
ZAKOńCZONA

27 marca w Liceum Ogólno-
kształcącym im. Marii Skłodow-
skiej-Curie w Czechowicach- Die-
dzicach została rozegrana ostat-
nia sesja Podbeskidzkiej Szkolnej 
Ligi Szachowej w roku szkolnym 
2009/2010. 

Po sześciu turniejach  reprezen-
tacja szkoły podstawowej Zespołu 
Szkół Publicznych w Górkach Wiel-
kich w składzie: Patryk Marek, da-
mian Kuczera, Katarzyna Waliczek, 
Bartosz Godawski, Szymon Głów-
czak, Marcin Stasiak, Agnieszka 
Owczarzy, Kornelia Zawada upla-
sowała się na pierwszym miej-
scu przed drużynami ze Strumie-
nia i Zabrzegu. W klasyfikacji indy-
widualnej pierwsze miejsce wśród 

dziewcząt klas IV-VI zdobyła 
Katarzyna Waliczek, a miejsce 
trzecie Agnieszka Owczarzy. 
Wśród chłopców klas I-III dru-
gi był Marcin Stasiak a Patryk 
Marek zajął miejsce trzecie. 

drużyna gimnazjum w 
składzie: Marek Waliczek, Ad-
rian Raszka, dawid Heller i 
Natalia Rawlik zdobyła miej-
sce czwarte. 

Jedna z sesji została ro-
zegrana w Zespole Szkół Pu-
blicznych w Górkach Wielkich 
za co serdecznie dziękuję dy-
rektorowi naszej szkoły  mgr inż. Ka-
rolowi Niedźwieckiemu. W imieniu 
wszystkich uczestników oraz miło-
śników „królewskiej gry” za okazane 

wsparcie pragnę 
serdecznie po-
dziękować Gmin-
nemu Ośrodko-
wi Pomocy Spo-
łecznej w Brennej 
oraz Janowi i Syl-
westrowi Paster-
ny.

Lucyna Krzywoń
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Robin Hood

Ma być to zupełnie nowa wersja 
legendy o Robin Hoodzie i bazować 
na założeniu, że Robin Hood był 
znacznie mniej szlachetny i prawy 
niż opisuje to legenda, a szeryf Not-
tingham z kolei miał znacznie wię-
cej pozytywnych cech niż ten zna-
ny z poprzednich, także filmowych, 
przekazów.

Książę Persji

Ix wiek, średniowieczna Persja. 
Główny bohater - młody książę, w 
czasie jednej z wojennych wypraw 
natrafia na ostrze posiadające po-
tężne magiczne możliwości i tajem-
niczą klepsydrę kryjącą w sobie Pia-
ski Czasu, które mogą zamieniać lu-
dzi w piaskowe potwory.

Jaśniejsza od gwiazd

To historia trzyletniego związku 
Johna Keatsa, angielskiego poety, 
jednego z czołowych przedstawi-
cieli angielskiego romantyzmu, z 
Fanny Browne. Ich związek prze-
rwała śmierć Keatsa, który, mając 
25 lat, umarł na gruźlicę.

A Nightmare on Elm Street

Remake kultowego horroru z lat 
80-tych. Nancy miewa koszmary, 
w których pojawia się przerażająca 
istota, nosząca rękawiczki z noża-
mi zamiast palców. Wkrótce odkry-
wa, że jej przyjaciele mają podob-
ne sny...
Kobieta, która pragnęła męż-

czyzny

Film opowiada historię kobiety, 
która śni o mężczyźnie popełniają-
cym samobójstwo. Pewnego dnia 
oboje spotykają się w Paryżu i zako-
chują w sobie.

PREMIERy KINOWE W MAJU
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Ważne i przydatne numery telefonówWażne i przydatne numery telefonów
Urząd Gminy Brenna
43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 77,
tel. 033 853 62 22, fax. 033 853 63 70
www.brenna.org.pl, e-mail: poczta@brenna.org.pl

Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna
43-438 Brenna ul. Wyzwolenia 69,
tel. 033 853 65 50, 033 858 71 50
email: opkis@brenna.org.pl

Gminny Punkt Informacji
ul. Wyzwolenia 77, 43 - 438 Brenna
tel. 033 858 69 71
e-mail: gpi@brenna.org.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 77
tel. 033 853 64 59, 033 858 71 01,
email: gops@brenna.org.pl

Policja - Komisariat policji w Skoczowie
tel. 033 853 32 13

Ochotnicza Straż Pożarna:
43-438 Brenna ul. Wyzwolenia 75, tel. 033 853 65 85
43-438 Brenna ul. Leśnica 134, tel. 033 853 63 00
43-436 Górki Wielkie ul. Breńska 2, tel. 033 853 93 12

Ośrodek Zdrowia
43-438 Brenna ul. Leśnica 8, tel. 033 853 63 11
43-436 Górki Wielkie ul. Zalesie 3, tel. 033 8539182

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

Apteki
43-438 Brenna ul. Wyzwolenia 77, tel. 033 853 64 64
43-438 Brenna ul. Leśnica , tel. 033 853 63 79
43-436 Górki Wielkie ul. Zalesie 3, tel. 033 853 92 05

Zakład Budżetowy
ul. Wyzwolenia 34
43-438 Brenna
tel. 033 853 62 85

GOPR
tel. alarmowy 985
43-438 Brenna ul. Węgierski 41
43-370 Szczyrk ul. dębowa 2, tel. 033 817 85 36

Poczty:
43-438 Brenna ul. Wyzwolenia 77, tel. 033 853 62 76
43-436 Górki Wielkie ul. Z. Kossak 34, tel. 033 853 94 44

Muzeum Zofii Kossak - Szatkowskiej
w Górkach Wielkich
43-436 Górki Wielkie ul. Stary dwór 2
tel. 033 853 95 15, email: biuro@muzeumkossak.pl
www.muzeumkossak.pl

Biblioteki:
43-438 Brenna ul. Wyzwolenia 77, tel. 033 853 63 59
43-436 Górki W. ul. Zalesie 3, tel. 033 853 91 86

WóJT GMINY BRENNA
IWONA SZAREK

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

W celu umówienia się na spotkanie prosimy o kontakt
z sekretariatem: tel. 33 8536222, fax: 33 8536370

e-mail: poczta@brenna.org.pl
 

ZASTĘPCA WóJTA GMINY BRENNA
SEKRETARZ GMINY BRENNA

KRZYSZTOF MAJERAN
tel. (033) 8536222 w. 103 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. 33 853-62-22, 853-65-48

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

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 Bu-
czu (Górki), Sklepie GS w  Szpotawicach (Górki), Sklepie „Lewiatan” (Brenna Skrzyżowanie), Sklepie GS Brenna Skrzyżowa-
nie, 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, Skle-
pie „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 (033) 853-62-85
kom: 504 039 392
e-mail: zbgk@brenna.org.pl
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