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Od redakcjiOd redakcji

Numer wrześniowy naszej ga-
zety niesie ze sobą pewne podsu-
mowania. Kończący się sezon wa-
kacyjny był bardzo przewrotny, za-
równo jeśli mowa o pogodzie, jak 
i ilości odwiedzających nas tury-
stów. Na pewno olbrzymi wpływ na 
całokształt miała również wiosen-

na powódź. Nie raz spotkałem się 
z sytuacjami, że ludzie dzwonili do 
Brennej i miejscowości ościennych 
przekonani, że jesteśmy odcięci od 
świata, w wyniku zniszczeń jakie 
spowodowała powódź. Wyprowa-
dzanie z błędu tych którzy odwa-
żyli się zadzwonić to kropla w mo-
rzu, w stosunku do tych którzy zre-
zygnowali bez potwierdzenia tak 
złudnej i nieprawdziwej informacji. 
Ponadto remont głównej drogi, to 
także utrudnienie nie do przesko-
czenia dla weekendowego nawa-
łu turystów, zwłaszcza jeśli jadąc ze 
śląska czeka ich jeszcze sprawdzian 
nerwów w korku na drodze pod 
Skoczowem, gdzie w wyniku powo-
dzi została podmyta część  szosy. Te 
i inne czynniki sprawiły, że ruch  tu-
rystyczny w Brennej w tym roku nie 
był tak duży, jak w latach poprzed-
nich. Niemniej jednak mamy za 
sobą wiele udanych imprez zarów-
no kulturalnych, jak i sportowych. 
Przedsiębiorcom pozostaje przygo-

towywać się do zimowego sezonu, 
a turystom korzystać z każdego ład-
nego dnia i odwiedzać nasze pięk-
ne strony. 

W dalszej części tego redakcyj-
nego wstępniaka chciałbym dodać 
kilka słów dot. drugiej gazety o za-
sadniczo odmiennym charakterze 
jaką teraz redaguję. Wszystkich za-
interesowanych tematyką obszer-
nie rozumianej ekonomii społecz-
nej, psychologii, pedagogiki, socjo-
logii, oraz kultury zapraszam do za-
poznania się z magazynem społecz-
no kulturalnym „Kwadrat”, wydawa-
ny przez Fundację Rozwoju Przed-
siębiorczości Społecznej „Być Ra-
zem” z Cieszyna, który już wkrótce  
ukaże się na terenie całej Polski. 

Redaktor Naczelny 
Szczepan Spis

 Ze Starostą Powiatu Cie-
szyńskiego Czesławem  Gluzą roz-
mawia Szczepan Spis

Jak  postrzegana jest Brenna z  
siedziby Starostwa Powiatowego 
w Cieszynie.

Bardzo dobrze. Jako piękna gmi-
na, o bogatym życiu kulturalnym, 
z aktywnymi mieszkańcami podej-
mującymi wiele cennych inicjatyw. 
Nie chcę tutaj mówić o sprawach 
znanych, czy wygłaszać  zbyt wie-

lu komplementów, choć są one nie-
wątpliwie uzasadnione. Konkludu-
jąc Brenna to piękna, życzliwa lu-
dziom miejscowość o dużych per-
spektywach rozwojowych. 

 W jaki sposób Powiat naj-
częściej może zaistnieć w życiu 
mieszkańców  Brennej?

Nieliczni mieszkańcy wiedzą tak 
naprawdę o tym jak szeroki zakres 
zagadnień, kompetencji leży w ge-
stii Powiatu. Na co dzień spotyka-
ją się bowiem z instytucjami samo-
rządu gminnego. Powiat to już tak 
trochę dalej. To wydział komunika-
cji, pozwolenia budowlane, geo-
dezja czy inne wydziały nastawio-
ne bezpośrednio na obsługę oby-
wateli. Ale Powiat to też edukacja, 
szkolnictwo ponadgimnazjalne. Po-
wiat to także szpital, jeden z naj-
większych pracodawców w regio-
nie, który powinien zapewnić od-
powiednią opiekę zdrowotną, a to 
sprawa najważniejsza dla miesz-
kańców i osób nas odwiedzających. 
Dobre jego wyposażenie i funkcjo-
nowanie powinno być zatem na 
czele potrzeb i priorytetów. Powiat 

to oczywiście bardzo szeroko roz-
budowana pomoc w sferze socjal-
nej. To dziewięć Domów Pomocy 
Społecznej, Poradnie Psychologicz-
no-Pedagogiczne, Domy Dziecka 
i inne instytucje, które wiążą się z 
trudnymi okresami w życiu człowie-
ka. Sprawami starości, różnego ro-
dzaju niepełnosprawności. Świado-
mość tego, że są to jednostki pro-
wadzone przez Powiat jest rzeczy-
wiście niewielka. Naszą rolą jest po-
kazanie, również tego, że Powiat to 
także duży pracodawca, odpowia-
dający za wiele spraw dotyczących 
codziennego życia, a nie tylko za te 
przysłowiowe drogi.

W ciągu ostatnich dwóch lat 
Szpital Śląski w Cieszynie, o któ-
rym chyba możemy powiedzieć 
nasz wspólny szpital,  bardzo 
się rozwinął, zarówno jeśli cho-
dzi o działania inwestycyjne jak 
i  świadczenie usług medycznych.   

Staramy się wraz z dyrekcją pla-
cówki stworzyć  miejsce, które bę-
dzie dobrze służyć pacjentom. Ko-
rzystne zmiany udaje się nam wpro-
wadzać głównie dzięki środkom, 
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które pozyskaliśmy z różnych źró-
deł na  rozbudowę szpitala i jego 
wyposażenie. Nowy pawilon tętni 
dziś życiem. Pacjenci są przyjmowa-
ni i leczeni w nowych warunkach. 
Mamy najnowocześniejszy Oddział 
Anestezjologii i Intensywnej Tera-
pii na południu Polski.  W ostatnim 
czasie pozyskaliśmy środki unij-
ne na Szpitalny Oddział Ratunko-
wy oraz sale operacyjne.  W sumie 
na wprowadzenie leczenia do no-
wego pawilonu w ciągu ostatnich 
dwóch lat  przeznaczyliśmy  kilka-
dziesiąt milionów złotych Jako go-
spodarzom zależy nam na tym, aby 
każdy pacjent leczony w naszej pla-
cówce, zarówno ten z Brennej jak i 
z innej miejscowości, miał zapew-
nione jak najlepsze warunki i pro-
fesjonalną opiekę. Oczywiście mu-
simy tutaj liczyć się również z wie-
loma ograniczeniami wynikającymi 
z trudności z jakimi boryka się dziś 
system opieki zdrowotnej

Drogi powiatowe przebiega-
jące przez gminę, a dokładnie 
ich stan to zawsze temat gorący. 
Obecnie Powiat prowadzi w Bren-
nej dwie duże inwestycje drogo-
we.

Dużą inwestycją, którą realizuje-
my ze środków unijnych jest prze-
budowa drogi powiatowej na od-
cinku około  3,4 km w gminie Bren-
na, będącej połączeniem drogi eks-
presowej S1 Cieszyn – Bielsko z dro-
gą krajową DK81 Katowice – Wi-

sła, od ul. Miodowej do ul. Malino-
wej. Zadanie obejmuje m.in.  prze-
budowę drogi wraz z 2 skrzyżowa-
niami, zjazdami, zatokami autobu-
sowymi, przebudowę chodników, 
poboczy, odwodnienia oraz parkin-
gów. Cała inwestycja, która ma się 
zakończyć 31 listopada b.r., pochło-
nie 5,3 mln zł z czego 2,5 mln. zł sta-
nowią środki pozyskane z Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego,  a pozostałą część wyło-
żą  Powiat  2,3 mln zł i gmina Bren-
na 0,5 mln zł. Drugie duże zadanie 
to  przebudowa mostu nad rzeką 
Brennicą w ciągu drogi powiatowej  
w  Górkach Wielkich. Obejmu-
je ono również  wykonanie nowej 
nawierzchni na jezdni i chodni-
kach. Wartość inwestycji to około 
1,174.000 zł. Z czego połowę pozy-
skaliśmy z ministerstwa infrastruk-
tury, a połowę stanowi wkład Po-
wiatu. Zakończenie robót zaplano-
wane jest podobnie jak w przypad-
ku pierwszej inwestycji na 31 listo-
pada b.r. Warto podkreślić , że po-
wiat cieszyński prowadzi również 
remont blisko kilometrowego od-
cinka drogi 2603 S w Leśnicy.  War-
tość zadania wynosi 252 tys. zł, w 
tym 80 tys. stanowi pomoc Gmi-
ny Brenna. Podsumowując od 2007 
roku Powiat przeprowadził kilka du-
żych zadań w Gminie Brenna. Wy-
mienię tutaj choćby przebudowę 
skrzyżowania w Górkach Wielkich 
na mini rondo. Wartość inwesty-

cji wyniosła 674,6 tys. zł.  Nie ule-
ga jednak wątpliwości , że skala na-
szych działań największa jest wła-
śnie teraz.

Czy często ma Pan okazję od-
wiedzać Brenną?

Teraz z racji pełnionej funk-
cji zdecydowanie częściej bywam 
w Brennej. Choć nie ukrywam, że 
wcześniej też chętnie tu przyjeż-
dżałem. Współorganizowałem i 
uczestniczyłem w Międzygmin-
nych Zawodach Strażackich Ustroń-
Brenna, walnych zebraniach jedno-
stek OSP. Znam i cenię wielu dru-
hów strażaków oraz wielu wspania-
łych społeczników z Brennej. Ostat-
nio miałem okazję uczestniczyć w 
Dożynkach Ekumenicznych i w kil-
ku ciekawych i bardzo udanych im-
prezach, które bogato wypełnia-
ją kalendarz kulturalny gminy.  Pe-
rełką jest niewątpliwie Muzeum Zo-
fii Kossak - Szatkowskiej, które rów-
nież tętni życiem. Brenna obok in-
nych miejscowości turystycznych 
powiatu cieszyńskiego jest naszą 
wizytówką, z której możemy być 
dumni, a z perspektywy powia-
tu jest równie ważna jak wszystkie 
12 gmin, dla mieszkańców których, 
pełniąc funkcje starosty, a zarazem 
radnego powiatowego z okręgu 
Ustroń - Brenna, staram się jak naj-
lepiej pracować.  

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
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HALA SPORTOWA W GóRKACH 
- WIELKIE OTWARCIE

Długo czekaliśmy na ten mo-
ment, choć w świetle wielkości in-
westycji dwa lata to naprawdę nie-
wiele na wybudowanie tak pięk-
nej hali sportowej przy Zespole 
Szkół Publicznych w Górkach Wiel-
kich. Pierwszego września odbyło 
się wielkie otwarcie i poświęcenie 
hali. Na uroczystość przybyło wie-
lu przedstawicieli jednostek gmin-
nych i powiatowych. Część oficjal-
na zawierała wystąpienia Dyrektora 
Zespołu Szkół Karola Niedźwieckie-
go, pani Wójt Iwony Szarek i zapro-
szonych gości. Zaraz potem księża: 
Krzysztof Pacyga i Roman Kluz po-
święcili nowy budynek, a młodzież 
zaczęła program artystyczny. Mo-

gliśmy zobaczyć m.in. występy ta-
neczne, recytatorskie, jak i piosen-
ki śpiewanej. Warto wspomnieć, że 
hala posiada profesjonalne zaple-
cze sanitarno- szatniowe, oraz dwie 
sale dydaktyczne, cała powierzch-
nia użytkowa wynosi 2.001,96m2. 
Sala gimnastyczna posiada wymia-
ry: 44 × 24 × 7,2 m i widownię na 
420 miejsc – co umożliwia orga-
nizowanie dużych imprez sporto-
wych i treningi na pełnowymiaro-
wych boiskach. Wartość robót bu-
dowlanych wg kosztorysu oferto-
wego wyniosła netto 4.484.775,77 
zł, brutto 5.471.426,44 zł. Inwesty-
cja była dofinansowana z Woje-
wódzkiego Programu Rozwoju Bazy 

Sportowej na rok 2009. 
Nowa sala gimnastyczna to 

nowe możliwości i szansa rozwoju 
sportowego dla naszej młodzieży. 
To nie tylko przywilej organizowa-
nia profesjonalnych zawodów spor-
towych, ale także zakładania szkol-
nych zespołów sportowych, posia-
dających odpowiednie zaplecze 
treningowe. Ufamy, że zaprocen-
tuje to w przyszłości pojawieniem 
się wybitnych sportowców, którzy 
będą mogli powrócić pamięcią do 
rodzinnej miejscowości, gdzie sta-
wiali pierwsze kroki swej sportowej 
karierze. 

Szczepan Spis
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GIMNAZJUM W BRENNEJ - PRACE UKOńCZONE
Kolejne wielkie otwarcie inwe-

stycji na terenie naszej gminy, mia-
ło miejsce trzeciego września w 
naszym gimnazjum w Brennej Cen-
trum. Gimnazjum miało ulec kom-
pleksowej termomodernizacji, jak 
się jednak okazało w trakcie prze-
prowadzanych prac, stan  budynku 
wymagał dodatkowych inwestycji. 
Na szczęście udało się przeprowa-
dzić wszystkich działania renowa-
cyjny i budynek gimnazjum jest 

obecnie jak nowy. W piątek wie-
le znakomitych gości zebrało się 
przed gimnazjum, by uroczyście 
uczestniczyć w ceremonii otwar-
cia. Oczywiście przybyli mogli na-
cieszyć oczy i uszy programem ar-
tystycznym zorganizowanym przez 
uczniów gimnazjum, były także 
podziękowania, kwiaty, dyplomy i 
drobne upominki. Wszyscy zgroma-
dzeni mieli okazję prześledzić cały 
proces renowacji gimnazjum na 

zdjęciach prezentowanych na spe-
cjalnie przygotowanej wystawie. Na 
prace remontowe uzyskano wspar-
cie z Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego (działanie 5.3 
Czyste powietrze i odnawialne źró-
dła energii).w kwocie 895.972,99 zł. 
środki te stanowią największą część 
budżetu projektu opiewającego na 
kwotę 1.724.889,43 zł. 

Szczepan Spis

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007- 2013
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MUZyCZNy PARK JURAJSKI
14 i 15 sierpnia bieżącego roku 

w Brennej odbył się Old Boy Rock 
& Blues Festiwal, a w zasadzie dru-
ga edycja tej imprezy. Organizato-
rami byli członkowie zespołu GAL-
HAN i Ośrodek Promocji, Kultury 
i Sportu Gminy Brenna, jednak na 
sukces festiwalu składała się ciężka 
praca wielu osób. Nagłośnieniow-
ców, akustyków, elektryków, a tak-
że, a może przede wszystkim – mu-
zyków, którzy sprawili że breński 
Amfiteatr przez dwa dni trząsł się w 
posadach. 

Pierwszego dnia miał miejsce 
konkurs młodo-starych talentów. 
Młodych przede wszystkim du-
chem i ciągle mało znanych zespo-
łów, w których średnia wieku muzy-
ków nie mogła być niższa niż 33,1 
roku. W konkursie udział wzięły na-

stępujące kapele: Gif Noise, Buenos 
Agres, Acustic, EchoTown, Sekcja z 
Włoch, Arsenau i KFM. Jury w skła-
dzie: przewodniczący Damian Ho-
lecki (TVS), Ewelina Kroczek (Radio 
Bielsko), Tomasz Dudek (portal blu-
esidla.pl) i ze strony organizatorów 
Anka (OPKiS), po burzliwych i nie 
zupełnie jednomyślnych obradach 
wyłoniła dwóch laureatów. Głów-
ną nagrodę również trzeba było 
podzielić pomiędzy dwa zespoły. I 
tak, pierwsze miejsce zdobył zespół 
KFM, sięgając po robioną na zamó-
wienie gitarę elektryczną z logo Fe-
stiwalu, a wyróżnienie zespół ACU-
STIC, który chyba najmocniej po-
rwał zgromadzoną publiczność. 

Gwiazdą kończącą pierwszy 
dzień imprezy był zwycięzca pierw-
szej edycji – Mr. Blues. Po ich kon-

cercie odbyło się też after party w 
Starej Karczmie, podczas którego 
wszyscy mogli już na spokojnie po-
wymieniać się uwagami, a potem 
także wspólnie zagrać podczas blu-
es jam session, które również zgro-
madziło sporo widzów. Potem przy-
szedł czas na odpoczynek, przed 
tym, co czekało następnego dnia.

A czekało wiele. Najpierw zapre-
zentowały się zespoły, które przez 
wzgląd na za niską średnią wieku 
nie mogły wziąć udziału w festiwa-
lowym przeglądzie. Zagrali dla nas: 
8 Lat w Tybecie, Sleepwalkers i The 
Train. Poza tym obecni mogli poroz-
mawiać i zrobić sobie zdjęcia z mo-
tocyklistami, którzy też przyjecha-
li, by posłuchać, co dają z siebie „di-
nozaury” i nie tylko. Z upływem go-
dzin, gdy scena amfiteatru pogrą-
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żała się w coraz większej ilości 
dymu i świateł reflektorów, coraz 
więcej widzów zbierało się wokół 
niej. Oczywiście, nie przypadko-
wo.

Około godziny 21, z niewiel-
kim poślizgiem, konferansjer fe-
stiwalu, dziennikarz muzyczny 
Marcin Babko wywołał na deski 
Amfiteatru gwiazdę całego Old 
Boy Rock & Blues Festiwal – ze-
spół IRA. Teren wokół amfiteatru 
zgromadził kilkutysięczny tłum, 
skandujący nazwę grupy przed, 
w trakcie i długo po jej koncercie. 
Profesjonalna obsługa technicz-
na, sprzęt nagłaśniający, oświe-
tlenie, ogromny telebim stojący 
obok sceny – wszystko to sprawi-
ło, że nawet niesprzyjająca aura 
nie mogła odstraszyć fanów, któ-

rych cały czas przybywało. Także po 
udanym występie muzycy zespołu, 
z wokalistą, Andrzejem Gadowskim 
na czele długo rozdawali autografy. 

Dopisały także media. Impreza 
była świetnie wypromowana, a na 
niej samej nie brakowało patronów 
medialnych, którzy przygotowali 
wiele foto i wideorelacji.

Oczywiście, nie brakło też zgrzy-
tów organizacyjnych, do których 
wszyscy się przyznają, jak choćby 
brak barierek pod sceną, czy mała 
ilość ochrony. Jednak Wszystko to 
można naprawić i z całą pewnością 
tak się stanie w kolejnych edycjach.

Pozostaje tylko snuć domysły, co 
zostanie przygotowane w kolejnej 
edycji…?

Anna Musioł

Czas wakacji to nie tylko odpo-
czynek, udane imprezy plenerowe, 
świetna zabawa, jak się okazuje 
dla niektórych jest to również do-
bry czas na akty wandalizmu. I w 
tym roku można podać tego przy-
kłady, ucierpiały m.in. nowe siatki 
na boisku w Brennej Centrum, je-
den z infokiosków oraz logo Gminy 
umieszczone na amfiteatrze. Fizycz-
nie nie jest możliwe monitorowanie 
wszystkiego i wszystkich, więc po-
zostaje na razie jedynie liczyć na 
zdrowy rozsądek tych, którym do 
tej pory go zabrakło.

OPKiS

WANDALIZM W BRENNEJ
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KOROWóD POD PARASOLAMI
XXI Dożynki Ekumeniczne w 

Brennej upłynęły pod znakiem ka-
łuż i błota. Chociaż w godzinach 
popołudniowych pogoda poprawi-
ła się, w powietrzu czuć już było je-
sień. Ale nic nie odstraszyło chęt-
nych do oglądania korowodu, ob-
rzędu, nabożeństwa i późniejszej 
części artystycznej. 

Przemarsz korowodu, chociaż 
pod parasolami i pelerynami, po-
został barwny i pogodny. A nie-
którym deszcz do tego stopnia był 
niestraszny, że całą trasę pokonali 
bez osłony przed wodą – za co or-
kiestra dęta Czesława Grenia, bo o 
nich mowa, zebrała oklaski za bra-
wurę. Poza tym maszerowały zespo-
ły regionalne, z „Kotarzanami” pro-
wadzącymi obrzędy dożynkowe na 

czele, zespoły taneczne, kluby spor-
towe, gospodarstwa agroturystycz-
ne, przedsiębiorcy i przede wszyst-
kim rolnicy naszej gminy. 

Za żniwa tym ostatnim dzięko-
wała pani Wójt – Iwona Szarek i Gaz-
dowie dożynkowi – państwo Lidia i 
Tadeusz Skiba z Górek Małych.  Póź-
niej podziękowania popłynęły już 
w trakcie nabożeństwa ekumenicz-
nego sprawowanego przez księży 
katolickich i ewangelickich naszej 
gminy. Jak co roku darni gminni i 
gazdowie rozdali wszystkim zgro-
madzonym wokół amfiteatru chleb 
dożynkowy.

Następnie na ogromnym tele-
bimie obok sceny wyświetlany był 
pokaz zdjęc i filmów dotyczący hi-
storii amfiteatru, prowadzony – jak 

cała uroczystość – przez Janka Sta-
sia. Przez wzgląd na to, że od wrze-
snia rusza rozbiórka i restruktury-
zacja Amfiteatru i przyległego mu 
parku wybraliśmy taką formę „poże-
gnania”. Na koniec prezentacji po-
kazano projekt nowego budynku.

Wreszcie na koniec można było 
przejść do zabawy. Najpierw przy 
dźwiękach folkowej kapeli „Gru-
pa Furmana”, a później na festynie 
z zespołem „Concret” publiczność 
bawiła się do późnych godzin noc-
nych. Tym samym zamknęliśmy cykl 
letnich imprez plenerowych. Liczy-
my, że w przyszłym roku odbędą się 
one w większości na nowopowsta-
łym obiekcie.

Anna Musioł
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PIENIąDZE DLA ROLNIKóW PROWADZąCyCH 
DODATKOWą DZIAłALNOŚć GOSPODARCZą

Trzeba mieć dobry pomysł na 
inwestycje w przedsięwzięcia, któ-
re pozwalają uzyskiwać dodatko-
we dochody z działalności innej 
niż rolnicza, poprawnie przygoto-
wać wniosek o przyznanie pomo-
cy wraz z niezbędnymi załącznika-
mi i złożyć go w „swoim” Oddziale 
Regionalnym ARiMR. Tak w skrócie 
wygląda procedura ubiegania się 
o pomoc na „Różnicowanie w kie-
runku działalności nierolniczej” fi-
nansowane z PROW 2007–2013. 
Wsparcie z tego „działania” przysłu-
guje tym rolnikom lub ich domow-
nikom, którzy już prowadzą dzia-
łalność nierolniczą oraz także tym 
wszystkim, którzy chcą taką dzia-
łalność dopiero rozpocząć na tere-
nach wiejskich.  Tegoroczny nabór 
wniosków o wsparcie z tego działa-
nia rozpocznie się 24 sierpnia.  Za-
kres działań, na które można uzy-

skać wsparcie z „Różnicowania w 
kierunku działalności nierolniczej”, 
jest niezwykle szeroki. Obejmuje 
on pomoc na świadczenie różno-
rakich usług dla gospodarstw rol-
nych lub leśnictwa, a także dla lud-
ności. Sfinansować można również 
działalność związaną z prowadze-
niem sprzedaży hurtowej lub de-
talicznej różnych produktów takich 
jak maszyny i urządzenia rolnicze 
czy np. perfumy i kosmetyki. Pie-
niądze z „Różnicowania w kierun-
ku działalności nierolniczej” można 
przeznaczyć na inwestycje związa-
ne z działalnością turystyczną oraz 
ze sportem, rekreacją i wypoczyn-
kiem lub różnego rodzaju przed-
sięwzięcia w przetwórstwo produk-
tów rolnych lub jadalnych produk-
tów leśnych, czy w wytwarzanie 
produktów energetycznych z bio-
masy. Pomocą objęte są działania w 

zakresie rachunkowości, doradztwa 
oraz usług informatycznych. Środki 
z „Różnicowania w kierunku działal-
ności nierolniczej” mogą być wyko-
rzystane na działalność aktywizu-
jącą mieszkańców obszarów wiej-
skich np. poprzez inwestycje w or-
ganizację różnego rodzaju form 
opieki nad dziećmi. Pomoc, któ-
rą otrzymuje rolnik w formie refun-
dacji, może wynieść do 100 tys. zł 
i pokryć do 50% kosztów kwalifiko-
walnych poniesionych na realizację 
zaplanowanego przedsięwzięcia.  
Więcej informacji: na stronie inter-
netowej ARiMR: www.arimr.gov.pl, 
oddziałach regionalnych i biurach 
powiatowych Agencji. Można też 
skorzystać z bezpłatnej infolinii: 0 
800 380 084 - czynnej przez 7 dni w 
tygodniu w godz. 7- 21.

 „RANKING SAMORZąDóW 2010”  
RZECZPOSPOLITEJ

W poprzednim numerze „Wieści 
znad Brennicy” pisaliśmy o „Rankin-
gu samorządów 2010”, który po raz 
kolejny został prze-
prowadzony przez 
gazetę Rzeczpo-
spolita. W Rankin-
gu tym Gmina Bren-
na osiągnęła zna-
komity wynik, tj. 1. 
miejsce w powiecie, 
2. miejsce w woje-
wództwie oraz 22  
w kraju. Gmina Bren-
na wśród wyróżnionych gmin wiej-
skich znalazła się ponownie – w sto-
sunku do 2009 roku – na takim wyso-
kim miejscu, co sytuuje naszą Gmi-
nę w ścisłej czołówce samorządów  
w Polsce. 

Ranking został przeprowadzo-
ny w dwóch etapach. W pierw-
szym wybrano miasta i gminy, któ-
re w najlepszy sposób zarządzały 
swoimi finansami w latach 2006-
2009 i jednocześnie najwięcej  

w tym czasie inwestowały. W pierw-
szym etapie wzięto pod uwagę 
dane z Ministerstwa Finansów do-

tyczące wszystkich samorządów 
w Polsce. Aby wybrać samorzą-
dy do drugiego etapu punktowa-
no: dynamikę wzrostu wydatków 
majątkowych, wartość środków 
unijnych, zadłużenie samorządu  
w stosunku do dochodów, nadwyż-
kę operacyjną w stosunku do do-
chodów, dynamikę wzrostu docho-
dów, relacje nakładów inwestycyj-
nych do przyrostu zadłużenia, dy-
namikę wzrostu wydatków ogó-

łem, transport i łączność i ochronę 
środowiska. Po zakończeniu pierw-
szego etapu, do najlepszych gmin 

wysłano ankie-
ty składające się 
z 15 pytań. W an-
kiecie pytano 
m.in. o udział wy-
datków na reali-
zację kontraktów 
z organizacjami 
pozarządowymi, 
wyniki testu szó-
stoklasistów oraz 

gimnazjalistów, liczbę nowych pod-
miotów gospodarczych czy udział 
wydatków na promocje gminy. 
Osiągnięte wyniki  pozwoliły nam 
na zajęcie kolejny raz wysokiej po-
zycji. To ważne, gdyż utwierdza to 
w przekonaniu, że podjęte działa-
nia na rzecz poprawy jakości życia 
mieszkańców okazały się trafne.

Krzysztof Majeran
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Na ul. Snowaniec w ramach prac 
związanych z usuwaniem skutków 
powodzi został wykonany jeden 
przepust (ramowy). W chwili obec-
nej trwają prace nad budową dru-
giego oraz wykonywane są roboty 
polegające na zabezpieczaniu brze-

PRACE PO POWODZI
gów potoku bezpośrednio przy-
ległych do drogi. Zabezpieczenia 
dokonuje się w koszach kamienno-
siatkowych (tzw. gabiony).

Na ul. Węgierski trwają prace 
związane z odbudową murów opo-
rowych, w trakcie których zostaną 

Zostały zakończone remonty na-
stępujących dróg:

- ul. Hołcyna w Brennej -  na od-
cinku od posesji nr 137 do posesji 
nr 157,  na długości 107 mb została 
położona nowa nawierzchnia asfal-
tobetonowa. W ciągu drogi  wymie-
niono również przepust. 

- ul. Wiązowa w Brennej – od 

REMONTy DRóG GMINNyCH
ulicy Leśników do posesji nr 10,  na 
odcinku dł. 144 mb wykonane zo-
stało odwodnienie oraz położona 
została nowa nawierzchnia asfalto-
betonowa.

- ul. Żory w Brennej – na odcin-
ku od posesji nr 3C do posesji nr 18  
na długości 350 mb zostało wyko-
nane odwodnienie oraz położono 

nową nawierzchnię asfaltobetono-
wą. 

W chwili obecnej są prowadzo-
ne prace na ul. Markówka oraz zo-
stał przekazany plac budowy na ul. 
Sportowej w Brennej. 

UG Brenna

Uprzejmie informujemy, że Gmi-
na Brenna przystępuje do budowy 
parkingu w Górkach Wielkich przy 
ul. Bielskiej i Olszyna (koło kościo-
ła). Umowę na roboty z firmą EDAR  
z Leśnej podpisano w dniu 19 sierp-

BUDOWA PARKINGU W GóRKACH WIELKICH
nia br., a 24 sierpnia nastąpiło prze-
kazanie placu budowy wykonaw-
cy. Wartość robót budowlanych wy-
nosi ponad 210 tys. złotych. Termin 
zakończenia zadania ustalono na 3 
października br.

W związku z powyższym, infor-
mujemy mieszkańców o fakcie wy-
łączenia przedmiotowego parkingu 
z użytkowania w określonym termi-
nie. Za utrudnienia przepraszamy. 

UG Brenna

Otwarto oferty na  Zagospoda-
rowanie Parku Turystyki w Bren-
nej Centrum poprzez wykonanie 
dwóch zadań inwestycyjnych:

1.Rozbudowy i modernizacji am-
fiteatru w Brennej Centrum

2.Zagospodarowaniea Centrum 
Brennej wraz z infrastruktura towa-
rzyszącą

ZAGOSPODAROWANIE PARKU TURySTyKI W 
BRENNEJ CENTRUM

W postępowaniu oferty złożyły 
3 firmy:

1. Przedsiębiorstwo „FABER” Sp. 
z o.o.  z Górek Wielkich  na kwotę 5 
657 033,57 zł

2. Przedsiębiorstwo Produkcyj-
no Usługowo – Handlowe „SKID” Sp. 
z o.o. z Pawłowic na kwotę 5.763 
479,89 zł

3. Firma SPORT HALSS Sp. z o.o. z 

Wrocławia na kwotę 5 972 454,05 zł
Podpisanie umowy na wyko-

nawstwo przewiduje się we wrze-
śniu br. 

Roboty mają się zakończyć do 
końca maja 2011 r.

UG Brenna

wymienione trzy przepusty. Nato-
miast na ul. Chrobaczy realizowane 
są prace przygotowawcze związa-
ne z wycinką drzew, po czym firma 
przystąpi do odtworzenia murów 
oporowych.

UG Brenna
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ARIMR PRZyPOMINA ISTOTNE INFORMACJE DLA 
ROLNIKóW POSZKODOWANyCH PRZEZ POWODZIE.

ARiMR  przypomina rolnikom 
poszkodowanym przez powodzie 
co należy zrobić, by zachować pra-
wo do otrzymanej za pośrednic-
twem Agencji  pomocy z SPO „Re-
strukturyzacja i modernizacja 
sektora żywnościowego oraz roz-
wój obszarów wiejskich 2004-
2006” i „Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich 2007 – 2013” 
oraz z „dopłat bezpośrednich”,  a 
także ponownie informuje jakie na-
leży podjąć kroki by uniknąć sankcji 
z tytułu niewypełnienia zobowią-
zań wynikających z decyzji o  przy-
znaniu pomocy oraz umów zawar-
tych z Agencją. 

Agencja przypomina, że po-
wódź jest traktowana jako wystą-
pienie tzw. siły wyższej lub nad-
zwyczajnych okoliczności, któ-
rych zaistnienie powoduje, że be-
neficjent zachowuje prawo do po-
mocy w odniesieniu do obszaru 
lub zwierząt kwalifikowanych w 
momencie wystąpienia nadzwy-
czajnych okoliczności, może być 
całkowicie lub częściowo zwol-
niony ze zobowiązań, w sytu-
acji gdy wystąpienie siły wyższej 
wpływa na realizację tych zobo-
wiązań pomocy bądź może zmie-
nić termin realizacji zobowiązań. 

Ponadto nadzwyczajnymi oko-
licznościami są m.in. również grad, 
deszcz nawalny, huragan, pio-
run, obsunięcie się ziemi lub lawi-
na, które spowodowały straty w go-
spodarstwach rolnych lub przedsię-
biorstwach. 

Warunkiem uznania działania 
siły wyższej lub nadzwyczajnych 
okoliczności, co może być pod-
stawą do zachowania prawa do 
pomocy lub uniknięcia sankcji z 
tytułu niewypełnienia zobowią-
zań, jest pisemne poinformowa-
nie ARiMR o zaistnieniu siły wyż-
szej lub nadzwyczajnych okolicz-
ności lub wystąpienie do ARiMR 
o wyrażenie zgody na całkowite 
lub częściowe zwolnienie z wyko-

nania zobowiązania bądź zmianę 
terminu jego realizacji (działania 
inwestycyjne SPO, PROW 2007-
2013) w terminie:

10 dni roboczych od dnia, w któ-
rym beneficjent jest w stanie doko-
nać tej czynności (płatności bezpo-
średnie, PROW 2004  - 2006, PROW 
2007  - 2013, pomoc w ramach 
wspólnej organizacji rynku owoców 
i warzyw); 

30 dni roboczych od dnia, w któ-
rym beneficjent jest w stanie doko-
nać tej czynności (SPO „Restruktu-
ryzacja i modernizacja sektora żyw-
nościowego oraz rozwój obszarów 
wiejskich 2004-2006”).

Odpowiednie wystąpienie moż-
na złożyć w najbliższej terenowej 
jednostce ARiMR. 

Do ARiMR może wystąpić bene-
ficjent albo podmiot przez niego 
upoważniony. 

Występując do ARiMR nale-
ży dołączyć dowody potwierdzają-
ce działanie siły wyższej lub wystą-
pienie szczególnych okoliczności. 
Przykładowe rodzaje dokumentów 
opisano w dalszej części materiału. 

DZIAŁANIA INWESTYCYJNE 
SPO „Restrukturyzacja i mo-

dernizacja sektora żywnościowe-
go oraz rozwój obszarów wiej-
skich 2004-2006”

1.1 Inwestycje w gospodar-
stwach rolnych 

1.2 Ułatwianie startu młodym 
rolnikom 

1.5 Poprawa przetwórstwa i mar-
ketingu artykułów rolnych 

2.1 Przywracanie potencjału 
produkcji leśnej zniszczonego na-
turalną katastrofą lub pożarem oraz 
wprowadzenie odpowiednich in-
strumentów zapobiegawczych 

2.4 Różnicowanie działalności 
rolniczej i zbliżonej do rolnictwa 
w celu zapewnienia różnorodności 
działań lub alternatywnych źródeł 
dochodów 

2.6 Rozwój i ulepszanie infra-
struktury technicznej związanej z 

rolnictwem
Program Rozwoju Obszarów 

Wiejskich 2007 - 2013
112 Ułatwianie startu młodym 

rolnikom  
121 Modernizacja gospodarstw 

rolnych 
123 Zwiększanie wartości doda-

nej podstawowej produkcji rolnej i 
leśnej 

226 Odtwarzanie potencja-
łu produkcji leśnej zniszczone-
go przez katastrofy oraz wprowa-
dzanie instrumentów zapobiegaw-
czych 

311 Różnicowanie w kierunku 
działalności nierolniczej 

312 Tworzenie i rozwój mikro-
przedsiębiorstw

Agencja uznawać będzie za wy-
starczającą formę zgłoszenia zaist-
nienia siły wyższej pisemną infor-
mację zawierającą dane beneficjen-
ta pozwalające na jego identyfika-
cję, nazwę działania „inwestycyjne-
go” oraz wskazanie zobowiązania, 
którego dotyczy prośba o zwolnie-
nie lub zmianę terminu wykonania. 
W przypadku, gdy osoba poszkodo-
wana jest beneficjentem dwóch lub 
większej liczby działań inwestycyj-
nych wystarczy jedno zbiorcze pi-
smo. 

Występując o zwolnienie z które-
gokolwiek zobowiązania lub zmia-
nę terminu wykonania zobowiązań, 
beneficjent powinien przedstawić 
również dowody potwierdzające 
działanie siły wyższej lub wystąpie-
nie nadzwyczajnych okoliczności. 
Dowodami mogą być zdjęcia, filmy 
wykonane przez beneficjenta oraz 
każdy dokument wystawiony przez 
komisje powołane do oszacowania 
szkód potwierdzający wystąpienie 
siły wyższej i jej wpływ na realizację 
zobowiązań. Dowodami w zależno-
ści od Działania Programu i rodzaju 
szkody, mogą być, m.in.: 

1.  protokół oszacowania szkód 
sporządzony przez komisję powo-
łaną przez wojewodę właściwego 
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ze względu na miejsce powstania 
szkody, 

2.  dokumenty potwierdzają-
ce wystąpienie szkody  - protoko-
ły z oględzin, szacowania uszczerb-
ków, oceny zniszczeń itp. wystawia-
ne przez towarzystwa ubezpiecze-
niowe, rzeczoznawców, 

3.  decyzja właściwego orga-
nu nadzoru budowlanego, wyda-
na na podstawie przepisów prawa 
budowlanego, określająca zakres i 
termin wykonania niezbędnych ro-
bót w celu uporządkowania terenu 
katastrofy i zabezpieczenia budyn-
ku służącego gospodarce rolnej do 
czasu wykonania robót doprowa-
dzających budynek do stanu wła-
ściwego, 

4. zaświadczenie o czasowej nie-
zdolności do pracy w gospodar-
stwie rolnym, wydane na podsta-
wie przepisów o ubezpieczeniu 
społecznym rolników, 

5. dokument potwierdzający wy-
stąpienie szkody w uprawach rol-
nych, z którego wynika powierzch-
nia upraw, na których wystąpiła 
szkoda spowodowana przez nad-
zwyczajne zdarzenia, sporządzony 
przez zakład ubezpieczeń, z którym 
rolnik zawarł umowę ubezpiecze-
nia upraw co najmniej od jednego 
z tych „ryzyk”; 

6.  decyzja właściwego powiato-
wego lekarza weterynarii, wydana 
na podstawie przepisów o ochronie 
zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu 
chorób zakaźnych zwierząt nakazu-
jąca zabicie lub ubój zwierząt cho-
rych lub zakażonych, podejrzanych 
o zakażenie lub o chorobę albo 
zwierząt z gatunków wrażliwych na 
daną chorobę zakaźną zwierząt, 

7.  decyzja właściwego woje-
wódzkiego inspektora ochrony ro-
ślin i nasiennictwa, wydana na pod-
stawie przepisów o ochronie roślin, 
nakazująca zniszczenie roślin, pro-
duktów roślinnych lub przedmio-
tów w przypadku wystąpienia lub 
podejrzenia wystąpienia organi-
zmów kwarantannowych. 

W sytuacji, gdy komisja powo-
ływana przez wojewodę nie zosta-
ła powołana oraz uprawy nie zosta-
ły objęte umową ubezpieczenia: 

8.  pisemne oświadczenia po-
twierdzające wystąpienie szkody w 
uprawach rolnych, spowodowanej 
przez te „ryzyka”, złożone, pod ry-
gorem odpowiedzialności karnej za 
złożenie fałszywego oświadczenia, 
przez dwóch świadków, którzy nie 
są domownikami rolnika, w rozu-
mieniu przepisów o ubezpieczeniu 
społecznym rolników, sporządzone 
zgodnie ze wzorem zamieszczonym 
na stronie internetowej ARiMR. 

ARiMR   informuje, że poszko-
dowani beneficjenci SPO „Restruk-
turyzacja „2004-2006” oraz działań 
PROW 2007-2013:

- „Modernizacja gospodarstw 
rolnych”, 

- „Zwiększanie wartości dodanej 
podstawowej produkcji rolnej i le-
śnej”, 

- „Odtwarzanie potencjału pro-
dukcji leśnej zniszczonego przez 
katastrofy oraz wprowadzanie in-
strumentów zapobiegawczych”, 

- „Różnicowanie w kierunku 
działalności nierolniczej”, 

- „Tworzenie i rozwój mikro-
przedsiębiorstw”,

mają również możliwość wystą-
pienia do ARiMR z prośbą o wy-
rażenie zgody na zmianę terminu 
realizacji zobowiązań w terminie i 
na zasadach podanych dla przypad-
ku wystąpienia siły wyższej. 

ARiMR przypomina beneficjen-
tom działania „Ułatwianie startu 
młodym rolnikom” PROW 2007-
2013, którzy z  powodu zniszczeń 
spowodowanych powodzią chcieli-
by dokonać zmian w biznesplanie, 
że można zmienić założenia bizne-
splanu, w tym podstawowe cele i 
kierunki rozwoju gospodarstwa. Na-
leży wówczas wystąpić z wnioskiem 
do dyrektora oddziału regionalnego 
ARiMR o zmianę założeń biznespla-
nu i uzyskać decyzję pozytywną. 

Dodatkowo informujemy, iż:
Beneficjenci, którzy są w trakcie 

realizacji operacji, nie złożyli jesz-
cze wniosku o płatność ostateczną, 
oprócz złożenia wniosku o uzna-
nie siły wyższej, zgodnie z przepi-
sami umowy przyznania pomocy 
mają możliwość złożenia wniosku o 
zmianę umowy, w tym zmianę ter-

minu złożenia wniosku o płatność. 
Wnioskodawcy działań „inwesty-

cyjnych” PROW 2007-2013, którzy 
nie podpisali jeszcze umów przy-
znania pomocy, których Wnioski o 
przyznanie pomocy znajdują się w 
trakcie weryfikacji, zgodnie z prze-
pisami rozporządzeń wykonaw-
czych mają możliwość wystąpie-
nia z prośbą o wydłużenie terminu 
na uzupełnienie Wniosku, jak rów-
nież z prośbą o przywrócenie termi-
nu na wykonanie określonych czyn-
ności. 

PłATNOŚCI BEZPOŚREDNIE, 
PłATNOŚCI ONW, PłATNOŚCI ROL-
NOŚRODOWISKOWE oraz ZALESIE-
NIOWE.

Rolnicy ubiegający się  o płatno-
ści obszarowe w gospodarstwach, 
w których wystąpiła siła wyższa lub 
nadzwyczajne okoliczności:

zachowują prawo do pomocy 
w odniesieniu do obszaru i zwie-
rząt kwalifikowanych w momen-
cie ich wystąpienia, 

nie będą mieli pomniejsza-
nych kwot płatności jeżeli nie zo-
staną spełnione wymogi i normy 
w ramach wzajemnej zgodności, 
jeżeli dana niezgodność jest wy-
nikiem działania siły wyższej lub 
nadzwyczajnych okoliczności, 

nie będą mieli ustalanych ob-
niżek z tytułu złożenia wniosku po 
terminie t.j. od dnia 18.05.2010 r. 
do dnia 11.06.2010 r.

Dowodami potwierdzającymi 
wystąpienie siły wyższej lub nad-
zwyczajnych okoliczności, które 
należy dostarczyć do Agencji - w 
przypadku szkód w uprawach rol-
nych, spowodowanych przez suszę, 
grad, deszcz nawalny, ujemne skut-
ki przezimowania, przymrozki wio-
senne, powódź, huragan, piorun, 
obsunięcie się ziemi lub lawinę są 
m.in.:

protokół oszacowania szkód 
sporządzony przez komisję powo-
łaną przez wojewodę właściwego 
ze względu na miejsce powstania 
szkody; 

dokument potwierdzający wy-
stąpienie szkody w uprawach, z któ-
rego wynika powierzchnia upraw, 
na których wystąpiła szkoda spo-
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wodowana przez nadzwyczajne 
zdarzenia, sporządzony przez za-
kład ubezpieczeń, z którym rol-
nik zawarł umowę ubezpieczenia 
upraw co najmniej od jednego z 
tych zdarzeń; 

pisemne oświadczenia potwier-
dzające wystąpienie szkody w upra-
wach, spowodowanej przez ww. 
zdarzenia, złożone przez dwóch 
świadków, którzy nie są domowni-
kami rolnika, w rozumieniu przepi-
sów o ubezpieczeniu społecznym 
rolników, sporządzone zgodnie ze 
wzorem zamieszczonym na stronie 
internetowej ARiMR. Oświadczenie 
takie może być złożone w sytuacji, 
gdy komisja powoływana przez wo-
jewodę nie została powołana oraz 
uprawy nie zostały objęte umową 
ubezpieczenia.

Szczegółowy wykaz dowodów 
potwierdzających działanie siły 
wyższej lub wystąpienie nadzwy-
czajnych okoliczności zawarty jest 
w rozporządzeniu Ministra Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi z dnia 12 mar-
ca 2007 r. w sprawie rodzajów do-
wodów potwierdzających działanie 
siły wyższej lub wystąpienie nad-
zwyczajnych okoliczności (Dz. U. Nr 
46, poz. 308, z późn. zm.). 

Powyższy katalog dowodów po-
twierdzających działanie siły wyż-
szej lub nadzwyczajnych okoliczno-
ści, w 2010 r. zostaje rozszerzony o 
następujące dowody:

pisemne oświadczenie rolnika o 
padnięciu zwierzęcia oraz o zgło-
szeniu tego faktu zgodnie z przepi-
sami o systemie identyfikacji i reje-
stracji zwierząt; 

pisemne oświadczenie potwier-
dzające działanie siły wyższej lub 
wystąpienie nadzwyczajnych oko-
liczności, złożone przez dwóch 
świadków, którzy nie są domowni-
kami rolnika w rozumieniu przepi-
sów o ubezpieczeniu społecznym 
rolników, sporządzone zgodnie ze 
wzorem zamieszczonym na stro-
nie internetowej administrowanej 
przez ARiMR  - w przypadku braku 
możliwości przedstawienia innych 
dowodów, o których mowa w przy-
toczonym rozporządzeniu.

Ponadto, z uwagi na rozmiar 

oraz dotkliwość tegorocznej powo-
dzi, jaka nawiedziła Polskę, jeśli 
rolnik nie będzie mógł dostarczyć 
ww. dowodów, jako dowód wystą-
pienia siły wyższej lub nadzwy-
czajnych okoliczności uznawane 
będzie pisemne oświadczenie rol-
nika lub jego pełnomocnika o wy-
stąpieniu powodzi w jego gospo-
darstwie rolnym. 

Płatności dla grup i organizacji 
producentów owoców i warzyw

W przypadku, gdy w gospodar-
stwach rolników będących członka-
mi grup lub organizacji producen-
tów owoców i  warzyw, wystąpią 
nadzwyczajne okoliczności lub siła 
wyższa, skutkująca obniżeniem war-
tości produktów sprzedanych przez 
grupę lub organizację, o więcej  niż 
35 %, grupa/organizacja producen-
tów może zadeklarować we wniosku 
o przyznanie pomocy 65 % wartości 
produktów sprzedanych z poprzed-
niego okresu objętego wnioskiem. 

Poza tym, jeżeli w wyniku dzia-
łania siły wyższej lub nadzwyczaj-
nych okoliczności nie zostaną speł-
nione warunki przyznania pomocy 
finansowej, sankcje nie będą stoso-
wane. 

INFORMACJA O KONTROLACH 
NA MIEJSCU

Dla wypełnienia warunku umoż-
liwiającego finansowanie przez Ko-
misję Europejską płatności w ra-
mach Wspólnej Polityki Rolnej, 
Agencja będzie dokonywać kontro-
li na miejscu zgodnie z dotychcza-
sowymi regułami. 

Inspektorzy terenowi przepro-
wadzający kontrolę na miejscu są 
zobowiązani do udokumentowania 
rzeczywistego stanu upraw, inwe-
stycji, obecności zwierząt, maszyn i 
dokumentów. 

Niemniej jednak jeśli rolnik 
lub przedsiębiorca nie był w sta-
nie wypełnić swych zobowiązań 
w wyniku siły wyższej lub oko-
liczności nadzwyczajnych i poin-
formował o tym fakcie Agencję, 
zachowuje prawo do pomocy. 

WYDŁUŻENIE O MIESIĄC TER-
MINU SKŁADANIA WNIOSKU O 
POMOC NA ZALESIANIE ORAZ 
OŚWIADCZENIA O WYKONANIU 
ZALESIENIA.

Wyjątkowo w roku 2010:
Termin na składanie wniosków 

o pomoc (tzw. wniosków pierwszo-
rocznych) w ramach działania „Za-
lesianie gruntów rolnych oraz za-
lesianie gruntów innych niż rolne”, 
objętego Programem Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2007-2013, 
- przypada na 1 czerwca - 31 sierp-
nia. 

Termin na składanie oświadczeń 
o zalesieniu, w ramach działania 
„Zalesianie gruntów rolnych oraz 
zalesianie gruntów innych niż rol-
ne”, objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-
2013 upływa 21 czerwca 2010r.

2. Planowane jest uruchomie-
nie pomocy de minimis na napra-
wę uszkodzeń powstałych w wyni-
ku wystąpienia ekstremalnych zja-
wisk naturalnych (w tym powodzi 
2010) w uprawach leśnych założo-
nych w ramach działania 5 Zale-
sianie gruntów rolnych Planu Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 
2004-2006 oraz działania 221/223 
Zalesianie gruntów rolnych oraz za-
lesianie gruntów innych niż rolne 
Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2007-2013. 

Pomoc, o której mowa powyżej 
odbywa się na zasadzie udostęp-
nienia przez nadleśnictwa sadzo-
nek drzew i krzewów leśnych be-
neficjentom, którzy zakwalifikowa-
li się do skorzystania z tej pomo-
cy czyli szkody w ich uprawach le-
śnych przekraczają ponad 30 % po-
wierzchni. Warunkiem uzyskania 
pomocy w ramach ww. zasady de 
minimis będzie złożenie przez be-
neficjenta do BP ARiMR zgłoszenia, 
w którym określona będzie wiel-
kość szkód w uprawie leśnej. Ter-
min, w którym będzie można skła-
dać ww. zgłoszenie zostanie okre-
ślony w specjalnym obwieszczeniu 
publikowanym na stronach interne-
towych ARiMR i MRiRW. Planowa-
ny termin uruchomienia możliwo-
ści zgłoszeń szkód w uprawach le-
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śnych przewidziany jest po wstęp-
nym oszacowaniu strat powstałych 
w wyniku powodzi 2010 r.

ARiMR przypomina też, że po-
szkodowani przez powodzie rolnicy 
mogą skorzystac z preferencyjnych 
kredytów „klęskowych”. 

Ponadto dzięki przeprowadza-
nej nowelizacji ustawy o zmia-
nie ustawy o szczególnych rozwią-
zaniach związanych z  usuwaniem 
skutków powodzi z maja i czerwca 
2010 r. w najbliższym czasie rolnicy 
będą mieli nowe możliwości otrzy-
mania wydatnej pomocy. 

Nowe przepisy będą stosowa-
ne w sprawach związanych z usu-
waniem skutków powodzi i osu-
nięć ziemi wywołanych opadami 
atmosferycznymi w tym roku. Re-
gulacje ustawowe będą także sto-
sowane do skutków zdarzeń zaist-
niałych w  gminach lub miejscowo-
ściach poszkodowanych przez po-
wódź lub osunięcia ziemi w 2010 
r., określonych w  przepisach wyda-
nych (po 14 maja 2010 r.), na pod-
stawie ustawy z 11 sierpnia 2010 r. 
o szczególnych zasadach, odbudo-
wy, remontów i rozbiórek obiek-
tów budowlanych zniszczonych lub 
uszkodzonych w wyniku działania 
żywiołu.  Ustawa umożliwi osobom 
prowadzącym gospodarstwa rolne i 
ich rodzinom zatrudnienie przy ro-
botach publicznych i pracach inter-
wencyjnych. Na jej podstawie rów-

nież osoby bezrobotne można za-
trudniać przy pracach interwencyj-
nych przez okres 12 miesięcy.

Znowelizowanie ustawy umożli-
wi także wykorzystanie w większym 
stopniu środków europejskich w ra-
mach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 2007-2013. Ustawa wpro-
wadzi nowe działanie PROW 2007-
13 pod nazwą  „Przywracanie po-
tencjału produkcji rolnej zniszczo-
nego w wyniku wystąpienia klęsk 
żywiołowych oraz wprowadzenie 
odpowiednich działań zapobiegaw-
czych”. 

Pieniądze z tego działania będą 
mogły trafiać do gospodarstw rol-
nych, w których straty przekroczy-
ły 30%. Rolnicy będą mogli otrzy-
mać do 300 tys. zł. na odbudowę i 
odtworzenie produkcji rolnej (np. 
chmielu, sadów) przy zaangażowa-
niu środków własnych w wysokości 
10%.

Znowelizowane przepisy mają 
wejść w życie z dniem ogłoszenia w 
Dzienniku Ustaw.

W ramach działań mających na 
celu pomoc poszkodowanym rol-
nikom Rada Ministrów przyjęła też 
projekt ustawy o  zmianie ustawy o 
paszach oraz ustawy o bezpieczeń-
stwie żywności i żywienia, przed-
łożony przez Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi.

W projekcie zawarto przepisy 
dostosowujące polskie prawo do 

przepisów Unii Europejskiej, w tym 
rozporządzenia 767/2009, dotyczą-
ce w szczególności:

a) zasad umieszczania informacji 
o materiałach paszowych wchodzą-
cych w skład mieszanki paszowej,

b) mieszanek paszowych diete-
tycznych,

c) sposobu pakowania materia-
łów paszowych i mieszanek paszo-
wych.

W przedmiotowym projekcie 
wprowadzono także zmianę usta-
wy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bez-
pieczeństwie żywności i żywienia 
polegającą na wskazaniu ministra 
właściwego do spraw zdrowia, jako 
koordynatora działań mających na 
celu, opracowanie zintegrowane-
go wieloletniego krajowego pla-
nu urzędowych kontroli żywności i 
pasz.

Ponadto w projekcie ustawy za-
warto nowe przepisy dotyczące na-
kładania kar za wytwarzanie, wpro-
wadzanie do obrotu lub stosowa-
nie w żywieniu zwierząt materiałów 
paszowych, mieszanek paszowych 
dietetycznych i  uzupełniających, 
niezgodnie z warunkami określony-
mi w rozporządzeniu 767/2009 Par-
lamentu Europejskiego i Rady (WE).

W ostatnich miesiącach zauwa-
żono znaczący wzrost ilości żmij 
zygzakowatych na terenie naszej 
gminy. Przestrzega się więc o za-
chowanie ostrożności. Żmija zyg-
zakowata może przyjmować róż-
ne barwy od brązowego, przez żół-
tawy, oliwkowozielony do miedzia-
noczerwonego, ale najważniej-
szy jest wzór na jej grzbiecie, któ-
ry przyjmuje kształt zygzaka zwa-
nego wstęgo kainową. Żmija osiąga 
długość do 70cm i preferuje chłod-
ny biotop, chociaż można ją także 
spotkać wygrzewającą się na słoń-
cu. Jej podstawowym pokarmem 
są małe ssaki jak krety czy ryjówki i 
gryzonie, nie pogardza też żabami, 
jaszczurkami, niektórymi owadami, 
czy pisklętami ptaków. Jej jad może 

UWAGA ŻMIJE 
zagrażać, ale prawie wyłącznie przy 
ukąszeniu osób starszych lub dzie-
ci. Żmija nie atakuje jednak od razu, 
dopiero gdy zostanie osaczona i 
droga ucieczki zostanie jej odcięta, 
poprzedza swój atak głośnym sy-
czeniem. Pamiętajmy że żmije zyg-
zakowate objęte są ochroną praw-
ną i nie zabijajmy tych zwierząt, sta-
rajmy się jednak uważać, by przez 
nieuwagę nie zakłócić jej spoko-
ju i nie narazić się na niepotrzebną 
konfrontacje. W ostatnich słowach 
chciałbym zwrócić uwagę że czę-
sto mylimy żmiję zygzakowatą z za-
skrońcem, które nie dość że nie po-
siada charakterystycznego zygzaka, 
to dodatkowo nie jest jadowity.

Szczepan Spis
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Coraz popularniejszy w naszej 
miejscowości, a także poza nią, 
staje się serwis wBrennej.pl, pro-
mujący naszą gminę, na którym 
możemy znaleźć informacje, fo-
toreportaże i wiele wiele innych 
rzeczy przydatnych każdemu 
mieszkańcowi naszej miejscowo-
ści czy turystom pragnącym tutaj 
odpocząć. Postanowiliśmy więc 
przeprowadzić wywiad z właści-
cielem tego portalu – Danielem 
Jaworskim.

Jesteś założycielem i właści-
cielem portalu www.wBrennej.
pl, od czego się zaczęło? Skąd ten 
pomysł? 

Pomysł na stworzenie serwisu 
lokalnego był już od dawna w mo-
jej głowie praktycznie od początku 
rozwijania się internetu i stron lo-
kalnych w Gminie Brenna. Gdy jesz-
cze bardzo mocno rozwijał się inny 
serwis o podobnej tematyce po-
święcony naszej miejscowości, a 
dziś już niestety nieaktywny. Klu-
czowym momentem kiedy podją-
łem decyzję o stworzeniu tego ser-
wisu był rok 2008 gdy już posta-
nowiłem stworzyć serwis o nazwie 
wbrennej.pl, a moment był bardzo 
odpowiedni gdyż brenna.pl w tym 
czasie już była nie aktywna i cał-
kowicie nie aktualna. Sama nazwa 
wbrennej.pl wzięła się z moich do-
brych kontaktów z Redaktorem na-
czelnym portalu wszczecinie.pl i od 
niego zaczerpnięta została nazwa. 

Co w takim razie umieszczasz 
na stronach wBrennej.pl?

Serwis ma charakter informa-

cyjny dlatego też najważniejsze dla 
naszej Redakcji jest informowanie o 
najważniejszych imprezach w Gmi-
nie Brenna jak i o najistotniejszych 
aktualnościach i wydarzeniach któ-
re nie powinny ominąć żadnego 
mieszkańca naszej miejscowości. 
Turyści którzy są największą rze-
szą użytkowników odwiedzających 
serwis, mogą poza wspomnianymi 
wcześniej imprezami obejrzeć fo-
toreportaże oraz przeczytać o pod-
stawowych, a zarazem najciekaw-
szych miejscach w Brennej których 
ominąć nie mogą. Ponadto na stro-
nach serwisu znaleźć można aktual-
ną bazę noclegową oraz bazę licz-
nych lokali czy firm. 

A dlaczego postanowiłeś dzia-
łać na rzecz Brennej? Wielu ludzi 
wolałoby inaczej spędzać czas niż 
działając lokalnie... 

Trudno odpowiedzieć na takie 
pytanie. Po prostu dzięki różnym 
osobą którzy pojawiali się na mojej 
drodze życia i którzy ciągle się poja-
wiają   wykształtowałem swoją oso-
bowość w taki sposób że dziś robie 
to co robie. To że wiele ludzi woli 
inaczej spędzać wolny czas, a ja 
akurat tak? Już przed powstaniem 
serwisu o Brennej aktywnie uczest-
niczyłem w innych podobnych dzia-
łaniach i tworzyłem podobne ser-
wisy, które do dziś się, z drobną po-
mocą, świetnie się rozwijają, dla-
tego też serwis lokalny był czymś 
oczywistym i prędzej czy później 
musiał powstać. 

Planujesz jakieś następne pro-
jekty czy rozwój strony wBrennej.
pl ? 

Serwis wBrennej.pl cięgle nie 
jest taki jak chciałbym aby był co 
prawda rozwija się w dobrym kie-
runku ale to jeszcze nie ta ostatecz-
na wizja z 2008 roku. Właściwie to 
dopiero początek tak naprawdę 
serwis działa od 2009 roku i swój 
pierwszy okres jubileuszowy ma za 
sobą, zdobyliśmy markę i zaufanie 
ludzi, a to dobra podstawa do kolej-
nych działać i pomysłów które po-
wstają wraz z pojawiającymi się no-
wymi osobami którzy razem składa-
ją się na naszą Redakcję. Jeśli cho-
dzi o podobne projekty o samej 
Brennej, już nie do końca związany-
mi z ideą serwisu wBrennej.pl to już 
jeden jest w ostatecznej fazie tuż 
przed uruchomieniem a kolejny to 
na razie pomysł, który zapewne się 
przerodzi w widoczne efekty . miej-
my nadzieje ze już niebawem. 

Chciałbyś coś dodać od siebie?
Korzystając z okazji chciałbym 

podziękować za kilkuansto-mie-
sięczną współpracę jednemu z 
współtwórców serwisu wBrennej.
pl, a mianowicie Wacławowi Gre-
niowi dzięki któremu jest możli-
wy tak dynamiczny rozwój serwisu, 
a który swoim charakterem moty-
wuje mnie do dalszych wspólnych 
działań.

Zatem życzę samych sukcesów 
i spełnienia wszystkich planów. 

Ja również dziękuję i jednocze-
śnie zapraszam wszystkich czytel-
ników do współpracy z serwisem. /
mail:daniel@wbrennej.pl /

WyWIAD Z ZAłOŻyCIELEM I WłAŚCICIELEM 
SERWISU WWW.WBRENNEJ.PL
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Od sierpnia tego roku Gmina 
Brenna rozpoczęła realizację pro-
jektu „Nasze dzieci – Nasza przy-
szłość”.

Projekt  uzyskał dofinansowanie 
w wysokości 915.516,00 zł na re-
alizację zajęć dla  uczniów uczęsz-
czających do szkół w Brennej i 
Górkach Wielkich.

Projekt ma na celu wyrów-
nanie szans edukacyjnych i 
podniesienie jakości kształce-
nia 1099  uczniów ze wszyst-
kich szkół  podstawowych i 
gimnazjalnych z terenu naszej 
gminy.

W projekcie, przewidzianym 
do realizacji w ciągu dwóch lat 
szkolnych, zaplanowano reali-
zację zajęć dydaktyczno – wy-
równawczych i specjalistycz-
nych, zajęć ukierunkowanych 
na kompetencje kluczowe oraz 
wsparcie pedagogiczno – psy-
chologiczne.

Programem rozwojowym 
zostaną objęci uczniowie, któ-
rzy chcą niwelować swoje bra-
ki, rozwijać kompetencje, zdol-
ności i zainteresowania. Po-
mocą objęci zostaną zarówno 
uczniowie zdolni, jak i potrze-
bujący szczególnego i indywidual-
nego wsparcia. 

Zajęcia realizowane będą w 
szkołach w okresie od  01.10.2010 r. 
do 31.05.2011r. i od 01.09.2011 r. do 
31.05.2012 r.

W ramach projektu zaplanowa-
no realizację programu rozwojo-
wego obejmującego następujące 
dodatkowe zajęcia:

dydaktyczno – wyrównawcze i 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego

„NASZE DZIECI - NASZA PRZySZłOŚć”
specjalistyczne służące wyrówny-
waniu dysproporcji edukacyjnych 
w trakcie procesu kształcenia  tj. j. 
angielski, logopedia, matematyka, 
j. polski, zajęcia dla dyslektyków i 
osób mających problemy z ortogra-
fią, zajęcia wyrównawcze, etnolo-

giczne, przyrodnicze, 
dodatkowe zajęcia (pozalekcyj-

ne i pozaszkolne) ukierunkowane 
na rozwój kompetencji kluczowych 
tj. artystyczne, informatyczne, te-
atralne, z zespołu regionalnego, 
dziennikarskie, instrumentalne, dla 
miłośników kultury amerykańskiej i 
brytyjskiej, literackie, plastyczne, z 
robótek ręcznych, taneczne, wokal-
ne, fizyczno – chemiczne, geogra-
ficzne, psychoedukacyjne, biblijne, 

biologiczno – chemiczne, fizyczne, 
Koło Ligii Ochrony Przyrody, chór, 
plastyczno – techniczne, poloni-
styczno – historyczne, redakcyjne, 
zajęcia szachowe, zajęcia ze sztuki, 
j. angielski, matematyka, przyrodni-
cze, teatralno – wokalne, wsparcie 

pedagogiczno – psychologiczne 
dla uczniów wykazujących pro-
blemy w nauce, 

  

Ponadto projekt umożliwi 
również  zakup materiałów i 
sprzętów niezbędnych do re-
alizacji programu rozwojowe-
go  w szkołach.

 
Zaplanowane wsparcie po-

zwoli na :
wyrównywanie braków w 

wiedzy i umiejętnościach wśród 
uczniów, zapewnienie pomocy 
uczniom z trudnościami w na-
uce,

zapewnienie warunków do 
nabycia kompetencji kluczo-
wych niezbędnych do samore-
alizacji i życia w społeczeństwie 
wiedzy (połączenie wiedzy, 
umiejętności i postaw),

zapewnienie dostępu do do-
datkowych zajęć rozwijających 
zainteresowania i uzdolnienia 
uczniów, niwelowanie barier psy-
chologicznych utrudniających pro-
ces edukacji uczniów, przeciwdzia-
łanie szerzeniu się podstaw de-
strukcyjnych, agresywnych i spo-
łecznych wśród uczniów, zapew-
nienie równych szans edukacyjnych 
uczniom z terenów wiejskich.  

koordynator
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WIEŚCI Z REALIZACJI PROJEKTU SySTEMOWEGO 
„MOŻESZ WIęCEJ”

Mija kolejny miesiąc realiza-
cji przez Gminny  Ośrodek Pomo-
cy Społecznej w Brennej zadań wy-
nikających z projektu systemowe-
go pn. „Możesz więcej” współfinan-
sowanego przez Unię Europejską 
w ramach Programu Operacyjne-
go Kapitał Ludzki Priorytet VII. Pro-
mocja integracji społecznej; Działa-
nie 7.1 Rozwój i upowszechnienie 
aktywnej integracji; Poddziałanie 
7.1.1 Rozwój i upowszechnianie ak-
tywnej integracji przez ośrodki po-
mocy społecznej.

Głównym celem projektu jest 
wyrównanie szans w aktywizacji za-
wodowej kobiet  i mężczyzn, pod-
wyższenie ich pozycji społecznej i 
zmniejszenie zjawiska wykluczenia 
społecznego  osób bezrobotnych i 
nieaktywnych zawodowo korzysta-
jących z pomocy GOPS. Zaplanowa-
ne w projekcie działania przyczynią 
się do realizacji następujących ce-
lów szczegółowych: umożliwienie 
uczestnikom projektu nabycia no-
wych kwalifikacji, umiejętności po-

ruszania się po rynku pracy, umie-
jętności psychospołecznych do 
podjęcia pracy oraz radzenia sobie 
ze stresem i sytuacjami trudnymi, 
nabycia wiedzy z zakresu udzielania 
pierwszej pomocy przedlekarskiej.  
W roku bieżącym zorganizowany i 
przeprowadzony został kurs zawo-
dowy z zakresu nabycia kwalifikacji 
w zakresie opiekuna osób starszych 
dla 12 osób oraz spawania metodą 
MAG dla 8 osób. Przeprowadzenie 
szkoleń z tego zakresu zlecone zo-
stało Zakładowi Doskonalenia Za-
wodowego ze Skoczowa . W lipcu 
zakończone zostały w/w szkolenia 
zawodowe, we wrześniu uczestnicy 
projektu będą uczestniczyli w szko-
leniach prowadzonych przez dorad-
cę zawodowego. Będzie to ostatnia 
część realizacji szkoleń w tegorocz-
nym projekcie. Wcześniej, w miesią-
cach kwiecień - maj Fundacja Roz-
woju Przedsiębiorczości Społecznej 
„Być Razem” z Cieszyna przeprowa-
dziła cykl szkoleń, który obejmował 
cztery bloki tematyczne:

- asertywność na co dzień
- trening negocjacji zawodo-

wych
- trening autoprezentacji
- radzenie sobie ze stresem i sy-

tuacjami trudnymi
 Dopełnieniem szkoleń był kurs 

podstawowy udzielania pierwszej 
pomocy przedlekarskiej, na któ-
ry składały się zajęcia teoretyczne 
oraz praktyczne ćwiczenia na fan-
tomie. 

Wyśmienity catering zapewniał 
Pan Krzysztof Sikora z „Zajazdu pod 
brzymami” z Brennej.

Rok 2010 jest trzecim rokiem re-
alizacji projektu systemowego ”Mo-
żesz więcej” współfinansowane-
go przez Unię Europejską. GOPS w 
Brennej zaprasza osoby zaintereso-
wane udziałem w tego typu szko-
leniach w latach następnych do 
naszej siedziby w budynku Urzę-
du Gminy w  Brennej ul. Wyzwole-
nia 77, pokój nr 12, nr telefonu 033 
8536459

                         Koordynator projektu
                                  Ilona Wojtyła-Olszowska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego
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W dniu 12.08.2010 r. o godzi-
nie 7. 15  z zaprzyjaźnionej Gminy 
Główczyce powróciła, z dwutygo-
dniowego wypoczynku, 40 osobo-
wa grupa dzieci. Nad bezpieczeń-
stwem dzieci czuwały panie: Krysty-
na Tarasewicz, Grażyna Piela, Iwona 
Piwowarczyk, a od strony medycz-
nej pielęgniarka z wieloletnim sta-
żem zawodowym pani Anastazja 
Gołąbek. 

Zespół Szkolno – Przedszkolny 
w Żelkowie stanowił bazę pobyto-
wą uczestników wyjazdu. Morskich 
i słonecznych kąpieli dzieci zażywa-
ły na plaży w Czołpinie, gdzie nad 
ich bezpieczeństwem czuwali ra-
townicy Słupskiego Wodnego Po-
gotowia, a w razie niepogody ko-
rzystały z zaplecza sportowego Ze-
społu Szkół. W trakcie pobytu orga-

„ PRZyJECHALI  Z WyPOCZyNKU 
WSZySCy NASI PODOPIECZNI...” 

nizowane były również rozgrywki 
sportowe, konkursy: piosenki, pla-
styczne, mody i fryzury, dyskoteki, 
wyjścia do kina i liczne wyjazdy wy-
cieczkowe. Zwiedzili: łebę, Gdynię, 
Oceanarium w Gdyni, Słupsk, Szym-
bork, Rowy, Ustkę, Latarnię Morską 
w Ustce, Słowiański Park Narodowy, 
Park Dinozaurów, Skansen w Klu-
kach, Strusiarnię koło Wejherowa, 
Klif w Poddębiu, Zabytkową Elek-
trownię Wodną w Żelkowie,  a tak-
że odbyły rejs statkiem pirackim w 
Gdyni i statkiem wycieczkowym w 
Ustce. Opiekunowie w czasie poby-
tu zadbali, również o stronę ducho-
wą uczestników wyjazdu. Zawiąza-
ły się nowe przyjaźnie pomiędzy 
uczestnikami wyjazdu,  a także na-
wiązane zostały kontakty i znajo-
mości z miejscową młodzieżą.

Nadmienić muszę, że jednemu z 
uczestników  w związku z wystąpie-
niem niespodziewanych przypadło-
ści zdrowotnych w trakcie pobytu 
dane było odbyć przymusowe spo-
tkanie z personelem medycznym 
szpitala w Słupsku.  Po prawidło-
wej diagnozie, leczeniu oraz opie-
ce medycznej i wychowawcy pani  
Krystyny Tarasewicz, która była z 
nim przez cały czas w tych trudnych 
chwilach został wypisany.  

W imieniu swoim i rodziców 
składam serdeczne podziękowania 
opiekunom za okazaną troskę  i za-
angażowanie.

Krystian Fest
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XII OBCHODy  DNIA  
TRZEŹWOŚCI W GMINIE BRENNA

W dniu 21.08.2010 r. o godzi-
nie 15.30 mszą św. w kościele p.w. 
Św. Jana Nepomucena w Brennej 
Leśnicy  ks.  Zbigniew Skrzyp wi-
kary z Parafii Św. Jana Chrzciciela 
w Brennej rozpoczął   XII OBCHO-
DY  DNIA  TRZEŹWOŚCI W GMI-
NIE BRENNA. Wygłosił również 
kazanie i odczytał skierowane do 
uczestników przesłanie ks. Romana 
Kluz Proboszcza Parafii Ewangelic-
ko – Augsburskiej Brenna – Górki, 
który tego roku nie mógł uczest-
niczyć w obchodach. W nabożeń-
stwie uczestniczyli, również Pro-
boszczowie:  ks. Wiesław Końdzioł-
ka – gospodarz, ojciec Zygmunt 
Moćko. Po nabożeństwie wszy-
scy uczestnicy przeszli na pole na-
miotowe „JAROWISKA”, gdzie roz-
począł się tradycyjnie festyn, a do 
tańca przygrywał zespół muzycz-
ny MIDI.  Atrakcją tego festynu dla 

dzieci i nie tylko była przejażdżka 
konna. Bufet jak co roku również 
bogato zaopatrzony. Było w czym 

wybierać. Dobra muzyka, humor,  
pogoda sprawiły, że zabawa trwa-
ła  do późnych godzin wieczorowo 
nocnych.

Jak można było zauważyć im-
preza ta z roku na rok staje się coraz 
bardziej popularna co przekonuje 
i potwierdza, że do dobrej zabawy  
wcale nie jest potrzebny alkohol.

Władzom Gminy Brenna w oso-
bie pani Iwony Szarek - Wójt Gminy 
Brenna, państwu Bronisławie i Rafa-
łowi Baszczyński, Sylwii i Stanisła-
wowi Zoremba, paniom Zofii Graj, 
Wiolettcie Iskrzyckiej, panom Syl-
westrowi Pasterny, Janowi Holeksa 
przyjaciołom, sympatykom pragnę 
wyrazić serdeczne podziękowania 
za pomoc,  wkład i wsparcie przy or-
ganizacji festynu.

Krystian Fest

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego

„KLUB NA 102” 
Czas wakacyjny to kolej-

ny okres realizacji przez Gmi-
nę  Brenna projektu pn.: „Klub na 
102”, który pozwala na komplek-
sowe wsparcie nieaktywnych za-
wodowo  młodych mieszkańców 
naszej gminy. W tym celu, reali-
zowane są  różnorodne kursy, 
warsztaty i szkolenia zawodowe.

Organizowane w Klubie zajęcia 
dotyczą między innymi  integracji 
społecznej o charakterze artystycz-
nym, zawodowym, czy też zagospo-
darowania czasu wolnego poprzez 
udział w różnych formach turnie-
jów, zawodów i prelekcji. Ponad-

to Klub, to także miejsce, w którym 
istnieje możliwość podjęcia pró-
by rozwiązania swoich problemów 
czy to osobistych poprzez rozmo-
wę z psychologiem, czy też zawo-
dowych – z wykwalifikowaną kadrą  
doradców zawodowych, headhun-
terem itp.  

„Klub na 102” to 102 młode oso-
by,  które miały zmierzyć się z za-
łożeniami projektu, jednakże od 
września ta grupa ma możliwość 
zwiększyć swoją liczbę. Możliwość 
ta spowodowane jest oszczędno-
ściami finansowanymi projektu, 
które z kolei umożliwiły po waka-

cjach uruchomić nowe kursy, zaję-
cia i szkolenia. 

Oprócz dotychczasowych form 
wsparcia, o których wcześniej infor-
mowaliśmy mamy do zaoferowania:

*kurs komputerowy  z obsługi 
programu graficznego (Autocad), 

*wizaż i stylizację paznokci, 
zajęcia rekreacyjno –sportowe 

(halowa piłka nożna),
*witraż uproszczoną technika za 

pomocą taśmy Tiffaniego,
*poznanie zasad mozaiki arty-

stycznej,
 *spotkanie z gwiazdami pod-

czas „ leżakowania”  - prelekcja do-
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tycząca ciał, ciał niebieskich,

*poznamy kulturę od kuchni- 
prelekcje połączona z degustacją 
tradycyjnych potraw

 *wybierzmy się przez świat  z 
ludźmi, którzy, coś mają do powie-

dzenia o kulturze pozaeuropejskiej, 
czy to też z naszego podwórka, 

*zawody dzikich piątek (amato-
rów piłki nożnej),

*wyjazdy autokarowe (Teatr Tań-
ca w Chorzowie),

*konkursy: artystyczny oraz fo-
tograficzne z nagrodami rzeczowy-
mi.

A poza tym głodnych uczestni-

ków projektu (przyjeżdżających do 
nas zaraz po lekcjach w szkole) god-
nie przyjmiemy - poczęstunkiem. 

W taki sposób chcemy spożyt-
kować ostanie 4 miesiące realizacji 
projektu.

 
Ponadto, z ciekawostek w mie-

siącu sierpień:
 
26 bm. o godz. 16.00 na boisku 

do piłki plażowej odbył się turniej 
piłki siatkowej. Uczestnictwo po-
twierdziło 19 osób, które z wiado-
mych dla siebie powodów podzie-
liło się na pięć ekip .

 

-  „My”: tzn. Marek Konior (kapi-
tan), Mateusz Kluz, Artur Kubok, Ka-
mil Cieślar, 

- „Grupa Uderzeniowa Świ-
der” (GUŚ) w składzie: Joasia Kli-
mek (kapitan), Konrad Wadas      Ka-
mil Jaworski, Krzysiek Kopiec 
- „Bąki” reprezentowały: Jo-
asia Bąk (kapitan), Izabela Bąk, 
Aleksandra Bąk – zbieżność na-
zwisk nieprzypadkowa, – siostry  
- „Górecki Oddział Szturmowy” 
(GOS) w drużynie wystąpił: Patryk 
Podsiadło (kapitan),  Wojtek Boruta, 
Krzysiek Szlagowski, Sylwia Chrapek 
„Bezimienni” : Krysia Rzepa, Be-
ata Herzyk, Ania Kopiec, Ela Cieślar. 
 

Uczestnicy zagrali w systemie każdy 
z każdym do dwóch wygranych se-
tów. O zaciętości i zaangażowaniu 
uczestników świadczy fakt, iż trzy 
zespoły uzyskały tą samą ilość punk-
tów. O kolejności na „pudle” zdecy-
dowało ilość zgromadzonych setów.  
W efekcie: 
1 miejsce zdobyła drużyna GUŚ 
2 miejsce przypadło drużynie My 
3 miejsce GOS 
4 miejsce dla Bąków 
5 Bezimienni  
 
Uczestnicy otrzymali nagrody rze-
czowe w postaci śpiworów, piłki 
siatkowej oraz okularów do pływa-
nia.

Osoby zainteresowane udzia-
łem w projekcie „Kub na 102” mogą 
uzyskać szczegółowe informacje w 
Urzędzie Gminy w Brennej lub w 
klubie młodzieżowym oraz telefo-
nicznie pod numerem 033  853 62 
22 wew. 334. Istnieje również możli-
wość uzyskania informacji poprzez 
kontakt elektroniczny na adres: 
klub@brenna.org.pl oraz na stronie 
internetowej Urzędu Gminy w Bren-
nej – www.brenna.org.pl, link: Klub 
na 102.

Animator
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Brenna bohaterem prasy mię-
dzywojennej.

Już dwukrotnie, na łamach „Wie-
ści znad Brennicy”, mieliśmy oka-
zję cofnąć się w czasie o bez mała 
osiemdziesiąt lat, by spojrzeć na na-
szą wioskę oczami jej ówczesnych 
mieszkańców. Jak pisałem przed 
miesiącem, równie cennych relacji 
z okresu międzywojennego, jak te, 
cytowane uprzednio za „Gwiazdką 
Cieszyńską”, zachowało się napraw-
dę zaskakująco dużo. Jest to frapu-
jące o tyle, że wcześniej, za Austrii, 
pisano wcale, albo naprawdę nie-
wiele (podobnie było i za czasów 
PRL). 

Kontrast pod tym względem 
jest znaczny. To właśnie z powodu 
braku źródeł nie jesteśmy w stanie 
stwierdzić, jak dokładnie wygląda-
ło życie mieszkańców naszej wio-
ski przed rokiem 1918. Z tych infor-
macji, które mamy, wnioskujemy, że 
życie tu, na początku dwudziestego 
wieku, toczyło się powoli, zgodnie 
z rytmem, jakim żyły i poprzednie 
pokolenia. Brenna, izolowana przez 
otaczające ją góry, skutecznie opie-
rała się wszelkim wpływom, nowa-
torskim prądom i ideom. Wieś na-
sza uchodziła powszechnie za za-
cofaną (sami mieszkańcy kwitowa-
li ten stan dobitnie), a dystans cywi-
lizacyjny, jaki dzielił ją od sąsiedz-
kich: Ustronia i Wisły uwidaczniał 
się coraz bardziej. Miejscowości te, 
czerpiące zarówno z własnego po-
tencjału (niski analfabetyzm, wyso-
ka kultura protestantów), jak i do-
robku odwiedzających je gości i ku-
racjuszy, rozwijały się bowiem od 
Brennej niepomiernie szybciej. 

Przebudzenie wsi.

Tymczasem w dziejach Brennej 
około roku 1920 nastąpił istny prze-
łom. Prawie z dnia na dzień w pra-
sie zaroiło się od informacji uka-
zujących naszą wioskę w niespoty-
kanym dotąd świetle – toczącego 
się w niej, barwnego życia. Tak, jak 

Z KART HISTORII BRENNEJ
gdyby nastanie II Rzeczypospoli-
tej było początkiem zupełnie nowej 
epoki w dziejach naszej miejscowo-
ści! Jak rozumieć taki stan rzeczy, co 
takiego mogło być przyczyną owej 
zmiany?

Otóż pewne znaczenie mógł 
mieć fakt, iż w 1920 r. tereny byłe-
go Księstwa Cieszyńskiego przepo-
łowione zostały granicą polsko-cze-
chosłowacką. Wskutek tego liczba 
Polaków i polskich wsi po naszej 
stronie granicy drastycznie spadła. 
Jak wtedy pisano – pod zabór czeski 
dostała się większość mówiących 
po polsku mieszkańców Śląska Cie-
szyńskiego – wg danych z 1910 r. 
było to aż 140 tys. z 234 tysięcy. Ta-
kie zmiany musiały mieć wpływ na 
zmianę profilu pism wydawanych w 
Polsce, m. in. na treści poruszane w 
„Gwiazdce Cieszyńskiej”. Oznaczało 
to po prostu, iż odtąd więcej miej-
sca mogły (czy wręcz musiały ze 
względu na odbiorców) poświęcić 
miejscowościom wcześniej pomija-
nym – w tym i Brennej. 

Jednak główna przyczyna chyba 
leży gdzie indziej. Istnieje bowiem 
wiele podstaw ku temu, by sądzić, 
że przełom, z którym wiąże się sta-
ła obecność w mediach, dokonał 
się dzięki zmianie postawy samych 
mieszkańców. Że był po prostu 
efektem ich przebudzenia z dotych-
czasowego letargu i pobudzenia do 
niespotykanej dotąd aktywności na 
polu działań kulturalnych, społecz-
nych i gospodarczych. To właśnie 
ta wyjątkowa aktywność i podej-
mowanie śmiałych przedsięwzięć, 
otwartość na świat, pęd ku wiedzy 
mieszkańców naszej górskiej wioski 
zwracały uwagę całej okolicy, impli-
kując również zainteresowanie pra-
sy. Mówiąc krótko, gdy tylko wioska 
ożyła, o Brennej i jej mieszkańcach 
zaczęto pisać, utrwalając tym sa-
mym obraz ówczesnego świata dla 
potomnych.

Rola młodzieży i stowarzy-
szeń.

Jak stwierdziliśmy, dokonała się 
więc pewna, zauważalna zmiana 
myślenia i postępowania mieszkań-
ców. Jak i dlaczego do niej doszło? 
Otóż, można zaryzykować stwier-
dzenie, że przełom, który nastąpił, 
był zasługą brenneńskiej młodzie-
ży. Świadczą o tym dobitnie słowa 
Górala w tekście cytowanym przed 
dwoma miesiącami, który stwier-
dził, podsumowując jej działanie: 
„jednym słowem, przez młodzież 
nastąpiło odrodzenie wsi, młodzi 
utorowali Brennej drogę do lepsze-
go jutra”, podobnych stwierdzeń 
pada znacznie więcej. Pisząc mło-
dzież, mamy na myśli osoby sku-
pione w działających przed II woj-
ną światową stowarzyszeniach, a 
ściślej dwa spośród nich: Katolic-
kie Stowarzyszenie Młodzieży Mę-
skiej (KSMM) i bliźniacze Katolickie 
Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej 
(KSMŻ) – podobne stowarzysze-
nie ewangelickie pojawiło się nie-
co później. 

Z dzisiejszej perspektywy można 
by powątpiewać czy aktywny udział 
w życiu parafii, odgrywanie przed-
stawień teatralnych, wygłaszanie 
odczytów, urządzanie wykładów, 
czy wreszcie organizowanie ba-
lów i zabaw tanecznych mogło zna-
cząco zmienić obraz życia toczące-
go się dotychczas w naszej wiosce. 
Trzeba jednak wziąć pod uwagę, w 
jak trudnych warunkach osiągnię-
to to wszystko. ówczesna Brenna 
zamieszkana była przez ludzi pro-
stych, nieuczonych, żyjących więcej 
niż skromnie, pod względem kultu-
ry była niemal jałową ziemią, gdzie, 
jak pisano, „praca oświatowa leża-
ła odłogiem”. Tymczasem wszystko 
to stworzono rękami wyłącznie wła-
snymi (impulsem była praca ks. wi-
karego).

Można wręcz powiedzieć, iż lata 
międzywojenne, lata działalności 
stowarzyszeń młodzieżowych to 
czas formowania się nowej Brennej, 
której ideał – praca dla Boga i Oj-
czyzny nie były pustymi słowy. Ka-
tolickie Stowarzyszenia Młodzieży 
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były ośrodkiem kształtowania się 
nowych liderów życia społeczne-
go, ale też miejscem spotkań szero-
kich rzesz mieszkańców. Miejscem, 
gdzie można było bawić się, zawie-
rać przyjaźnie, ale przede wszyst-
kim zakosztować bliżej na wsi nie-
znanych: nauki i kultury.

KSM nadało oblicze nowemu 
pokoleniu, które na początku lat 
dwudziestych weszło na scenę ży-
cia publicznego, wywierając na 
nim z roku na rok coraz to większy 
wpływ. Jego liderzy zajęli najważ-
niejsze kierownicze stanowiska we 
wsi, m. in.: Antoni Heller (wójt w la-
tach 1934-1939), Józef Gielata (wójt 
1945-1948), Franciszek Heller (kie-
rownik Chrześcijańskiej Spółki Spo-
żywczej 1927-1949). Dawni człon-
kowie Stowarzyszenia zakładali, m. 
in.: Chrześcijańską Spółkę Spożyw-
czą (1927), Kasę Spółdzielczą (reak-
tywacja w 1925), Ochotniczą Straż 
Pożarną (1929), lokalne koło Macie-
rzy Szkolnej (1928).

Czym było KSM dla breńskiej 
młodzieży?

Najlepszą odpowiedź na pyta-
nie o wpływ Katolickiego Stowa-
rzyszenia Młodzieży Męskiej, na ży-
cie jego członków i całej naszej spo-
łeczności, mogą dać oni sami. Oto 
co napisali w ankiecie przeprowa-
dzonej w roku1929, na 10-lecie ist-
nienia tej organizacji jej byli człon-
kowie (za: „Gwiazdką Cieszyńską”, 
15 XI 1929, nr 89, s. 3)

 «Kiedy opuściłem szkołę, nie mia-
łem poza domem żadnego nadzo-
ru nad sobą. Miałem wprawdzie kil-
ku kolegów, lecz nauczyłem się od 
nich raczej nieodpowiedniego postę-
powania. Nadszedł pamiętny dzień 
założenia S. M. K. Przystąpiwszy do 
Stowarzyszenia, poznałem tam do-
brych kolegów i dobre wychowanie. 
Dziś mam Stowarzyszeniu wiele do 
zawdzięczenia. Nauczyłem się w nim 
szczególnie ogłady towarzyskiej, tak 
dziś w życiu potrzebnej, a dawniej 
mi nieznanej. Nie mniej mam do za-
wdzięczenia bibliotece Stow., czyta-
jąc różne książki, które mi choć tro-

chę dały poznać szerszy świat. Biorąc 
czynny udział w zebraniach i przed-
stawieniach, wyrobiłem w sobie od-
wagę do wystąpień publicznych, 
oraz wymowę. Za przykładem do-
brych druhów zaniechałem palenia 
papierosów i picia alkoholu, które mi 
bardzo suszyły kieszeń, a jeszcze bar-
dziej niszczyły zdrowie. To wszyst-
ko zawdzięczam Stowarzyszeniu, bo 
gdyby nie Stow., nie miałbym do-
brych kolegów i dobrych przykładów. 
I dziś nie żałuję tych kilkunastu dni 
pracy, które poświęciłem przy budo-
wie Domu Katolicko-Ludowego, tych 
niezliczonych godzin, przepędzonych 
w Stow., ani tych wyłożonych przeze 
mnie datków i składek, bo spłaciłem 
tylko swój dług wdzięczności wzglę-
dem Stowarzyszenia. — R. H.»

«Wstąpiwszy do Stowarzyszenia 
jako chłopiec 17-letni, przebyłem w 
nim osiem lat, aż do chwili zawar-
cia związku małżeńskiego. W Stow. 
znalazłem przede wszystkim utwier-
dzenie mych przekonań religijnych i 
zasad moralnych, których początek 
sięga wychowania w domu i w szko-
le. Nie może być dobrym członkiem 
Stow. ten, kto nie jest równocześnie 
dobrym katolikiem. Drugim wielkim 
darem, jaki odebrałem od Stow., to 
przeświadczenie, że człowiek żyje nie 
tylko dla siebie, dla swej rodziny, lecz 
także dla drugich, dla całego społe-
czeństwa. Stow. wprawiło mnie do 
pracy społecznej, nauczyło mnie, że 
trzeba pracować w towarzystwach 
i w życiu publicznym nie dla ambi-
cji osobistej lub dla korzyści mate-
rialnych, lecz dla ideałów, dla dobrej 
sprawy, — że nie należy zrażać się 
niepowodzeniami, ani brakiem po-
parcia, ani nawet złą wolą. Pracować 
wytrwale, dążyć niezłomnie do raz 
wytkniętego celu, umieć w razie po-
trzeby ponieść każdą ofiarę, — tego 
wszystkiego nauczyłem się w Stow. 
Żyć dla Ojczyzny tak, by ona nawet 
z pracy jednostki korzyść miała, by 
wzmacniały się i krzepły jej funda-
menta tu na rubieżach — i tego na-
uczyłem się w Stow. Najcenniejszą 
może z wszystkich perłę, jaką znala-
złem w Stow., to przyjaźń prawdziwa. 
Tam, we wspólnym ognisku, zetkną-
łem się z najlepszymi chłopcami z ca-

łej parafii, których przedtem mało, 
albo wcale nie znałem. Wspólne 
przeżycia, prace i ideały zbliżyły nas 
wzajemnie tak dalece, że w gronie 
naszym wytworzyło się braterstwo 
ducha, pokrewieństwo serc i bratnich 
dłoni. Serdeczna ta przyjaźń uczyni-
ła z nas byłych druhów jedną wiel-
ką rodzinę, bardziej zespoloną, niż 
to nieraz bywa przy pokrewieństwie 
krwi. Przyjaźń ta trwa i przetrwa aż 
do kresu życia naszego. Streszczając 
powyższe wywody, stwierdzić mogę 
zgodnie z prawdą, że Stowarzyszenie 
dało mi dużo, bardzo dużo, że młode 
lata, tam przepędzone, stały się dla 
mnie skarbcem bogatych nauk i wra-
żeń, z którego czerpać będę przemiłe 
wspomnienia do najpóźniejszych lat. 
Te wszystkie zaś korzyści odniosłem 
tylko dlatego, że jako druh znajdo-
wałem się zawsze w pierwszym sze-
regu, że nie byłem nigdy członkiem 
tylko na papierze. — K. S.

Oto, jak ocenili zasługi bren-
neńskiego Stowarzyszenia, Rudolf 
Heller i Karol Sabath. Równie pięk-
ne świadectwo wystawili mu daw-
ni druhowie swoim życiem w ciągu 
kolejnych lat. Niestety, większość 
owoców pracy tego pokolenia po-
chłonęła II wojna światowa, niwe-
cząc to, co z takim trudem budowa-
no, również i tu w Brennej. Ale czy 
zdołała zniszczyć też to co zakiełko-
wało podczas spotkań naszej mło-
dzieży?

Świadectwo czasów wojny.

Czas wojny (oraz okres powo-
jenny) był trudnym egzaminem dla 
wychowanków Stowarzyszenia, jak 
i dla pozostałej ludności. Jak się 
jednak okazało, praca ideowa roz-
poczęta w okresie II Rzeczpospoli-
tej pozostawiła trwały ślad w ser-
cach znacznej części mieszkańców 
Brennej. Niestety, w czasie wojny za 
wierność wyznawanym zasadom, 
za odwagę mówienia otwarcie w 
ojczystym języku, za niesienie po-
mocy prześladowanym nie czekała 
żadna nagroda. Razem działali i ra-
zem ginęli najbardziej dzielni, świa-
tli i zasłużeni spośród naszych ro-
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Ogłoszenie – poszukiwane stare dokumenty!
– POSZUKIWANE DOKUMENTy, PRZEDMIOTy DOKUMENTUJąCE HISTORIę BRENNEJ
Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna ogłasza, iż w związku z przygotowaniami do publikacji 

oraz planowanej wystawy poświęconej historii Brennej poszukuje się wszelkich starych dokumentów związa-
nych z naszą miejscowością. Interesuje nas każdy ślad przeszłości:

• listy, kartki pocztowe
• zdjęcia 
• księgi, dokumenty 
• inne przedmioty
W sferze naszych zainteresowań znajduje się całokształt życia dawnej Brennej, szukamy więc przedmiotów 

dokumentujących:

• życie codzienne mieszkańców
• przeżywane uroczystości publiczne i prywatne
• działalność społeczno-kulturalną – Stowarzyszenia, Biblioteki itp.
• działalność gospodarczą: Spółki Sałasznicze, Kamieniarskie itp.
• działalność instytucji publicznych: Urzędu Gminy, Szkół, Kancelarii Parafialnych

Prosimy o kontakt:
Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna
43-438 Brenna ul. Wyzwolenia 69
tel. 033 8536 550
opkis@brenna.org.pl

daków, wśród nich również Rudolf 
Heller i Karol Sabath. Aresztowani, 
osądzeni, straceni, bądź zamęcze-
ni w obozach. Jednak podjęte przez 
nich dzieło nie przepadło, było kon-
tynuowane w konspiracji przez wie-
lu spośród ich kolegów. Brutalna 
polityka okupanta, chociaż terrory-
zowała i paraliżowała ludność, nie 
przyniosła rezultatów, doprowadzi-
ła wręcz do powstania zbrojnego 
oporu – oddziałów partyzanckich.

Wojna więc, choć brutalnie prze-
rwała tyle wspaniałych życiorysów, 
zniszczyła wiele rodzin oraz spo-
łeczności, jednocześnie wystawiła 
chlubne świadectwo wielu naszym 
rodakom, w tym i wychowankom 
Katolickich Stowarzyszeń Młodzie-
ży. Ich olbrzymie poświęcenie dla 
bliźnich pokazuje nadludzkie przy-
wiązanie do wyznawanych ideałów. 
Ideałów, które w czasach młodzień-
czych połączyły ich więzami brater-

stwa i przyjaźni, która jak pisał Ka-
rol Sabath trwała i miała trwać „aż 
do kresu życia naszego”.

Stowarzyszenie po 80-ciu la-
tach.

Nagły wzrost zainteresowania 
naszą wioską w okresie międzywo-
jennych wiązać można z rozkwi-
tem życia gospodarczego, kultural-
nego i społecznego w Brennej. Zja-
wisko to jest pewnym fenomenem, 
który można tłumaczyć działalno-
ścią osób związanych z Katolickimi 
Stowarzyszeniami Młodzieży. Orga-
nizacje te, szczególnie zaś KSMM, 
kształtując poglądy, umiejętności i 
charaktery naszej młodzieży, przy-
czyniły się do powstania nowej gru-
py inteligencji wiejskiej. Włożony 
przez nią wkład w życie naszej wio-
ski przyczynił się do jej niespoty-
kanego wcześniej rozkwitu. Choć 

wojna częściowo zniszczyła doro-
bek tego pokolenia, to ostatecznie 
zapisało się ono złotymi zgłoskami 
w dziejach naszej tutejszej górskiej 
miejscowości.

Dziś przywołane przed chwilą 
dziedzictwo naszej przeszłości wy-
daje się zapomniane. Wpływ jaki na 
życie naszej wioski i jej mieszkań-
ców wywarły stowarzyszenia nie 
jest już niestety dostrzegany, war-
to było więc przypomnieć tę boga-
tą historię. Historię żywą tak dłu-
go, jak o niej pamiętamy i tak długo 
jak stoi, wzniesiony w 1923 r. przez 
młodzież Dom Katolicki-Ludowy, 
który znamy tak dobrze pod nazwą 
GOK-u. Niech chociaż on przypomi-
na nam o jednej z najchwalebniej-
szych kart z dziejów naszej wioski. 

Wojciech Grajewski



Wieści znad Brennicy 25 Strona 25Wieści znad Brennicy

Ze świataZe świata

Z GóREK WIELKICH … DO LAT SZCZENIęCyCH
Mam lat 12 i pół i na imię Gu-

cio. Urodziłem się przy ulicy Major-
ki. To taka turystyczna nazwa. Kie-
dyś przyszła po mnie PANI i zabra-
ła mnie do swojego domu więc na-
stępne dwa lata swojego życia spę-
dziłem mieszkając dwa domy dalej 
przy tej samej ulicy. Może gdybym 
mieszkał przy Kwiatowej, Budow-
lanej czy Kolejowej moje życie po-
toczyłoby się inaczej a tak skazany 
zostałem na podróże. W dniu przy-
bycia do mojego nowego domu w 
RODZINIE zapanowała ogromna ra-
dość, ale jednocześnie powstał pro-
blem, gdyż zaplanowana za dwa ty-
godnie podróż do Włoch mogła nie 
dojść do skutku. Przeze mnie! No, 
bo jak wziąć w tak daleką i długą 
podróż czteromiesięcznego szcze-
niaka?! PANI poprosiła SyNA o przy-
niesienie szkolnego plecaka. Sko-
ro na plecach można nosić dzieci 
to psy również. Próba umieszcze-
nia mnie w nim nie powiodła się, 
gdyż zmieściły mi się tylko tylne 
nogi. Plecak ze stelażem to już był 
lepszy pomysł – wystawała mi gło-
wa i przednie łapy. PAN miał wąt-
pliwości, czy nie zabrudzę wnętrza 
mojego „nosidełka”? Ale od czego 
są pampersy?! Zaopatrzony w pacz-
kę pieluch, karmę i książeczkę zdro-
wia wyruszyłem w swoją pierwszą 

wielką podróż. Jazdę samochodem 
znosiłem doskonale, bez dodat-
kowych atrakcji. Gorzej było z RO-
DZINą, która zniecierpliwiona czę-
stymi postojami na moje spacerki 
trochę utyskiwała, że tracimy cen-
ny czas na jazdę zamiast zwiedzać. 
Pierwsze moje miłe wrażenia po-
chodzą ze stolicy Słowenii, Lubla-
ny. RODZINA zachwycała się uro-
czym miastem, jego niską zabudo-
wą, pięknym parkiem a mijający nas 
przechodnie … mną. SyN prowadził 
mnie na smyczy, więc był ciągle za-
trzymywany na „ach-y” i „och-y” a 
po kilkudziesięciu minutach miał 
już dosyć takiego spaceru. 

 Pojechaliśmy do Włoch do miej-
scowości Lukka. Nie było tam do-
brych warunków dla psów. Żad-
nych miłych zapachów, bo w tym 
„kamiennym” mieście nie ma psów 
ani trawników, tylko brukowane uli-
ce. Pogoda dopisywała a my zwie-
dzaliśmy kolejne miasta kierując się 
do Rzymu. Kiedy tam przybyliśmy, 
PANI z SyNEM poszli zwiedzać Wa-
tykan - najmniejsze na świecie pań-
stwo, a ja z PANEM udaliśmy się na 
wspomnieniowy spacer, gdyż on 
przed kilkoma laty mieszkał kilka 
ulic dalej.

 Następny dzień był jednym z 
najcięższych w tej podróży. Upał 
dokuczał a my zwiedzaliśmy wspa-
niałe Koloseum, którego budowę 
rozpoczęto w 72 roku dla 55 000 wi-
dzów. Organizowano tam walki gla-

diatorów, którzy walczyli między 
sobą lub z dzikimi zwierzętami aż 
do śmierci jednego z nich. Space-
rując minęliśmy świątynię Jowisza 
na Kapitolu aż dotarliśmy do Piaz-
za Navona (Piacca Nawona). Jest 
to plac powstały na planie owalu z 
centralnie usytuowaną Fontana dei 
Quattro Fiumi czyli fontanną czte-
rech rzek. Cztery posągi olbrzymów 
zaprojektowane przez Berniniego, 
reprezentują znane wówczas cztery 
największe rzeki na czterech konty-
nentach: La Plata, Ganges, Nil i Du-
naj. Mogliśmy tutaj chwilę odpo-
cząć przy orzeźwiającym chłodzie 
rozpryskiwanej wody przed zwie-
dzaniem kolejnej dzielnicy Rzymu, 
w której znajduje się  Piazza di Spa-
gna (Piacca di Spania).  W XII wieku 
zbudowano tutaj kościół Trinita dei 
Monti, który połączono z Placem 
Hiszpańskim ponad 130 stopniowy-
mi schodami nazwanymi Schodami 
Hiszpańskimi. Kiedy tam dotarliśmy 
okazało się, że SyN ma udar i trzę-
sie się od gorączki, PAN ledwie żyje 
ze zmęczenia a ja odmawiając dal-
szej podróży, płasko położyłem się 
na chodniku. Przecież miałem tyl-
ko cztery miesiące, tyleż samo zmę-
czonych łap oraz bardzo ciepłe fu-
terko na sobie! Wtedy PANI zarzu-
ciła mnie na swoje ramiona jak ju-
has owcę i tym sposobem znala-
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Zalewa:

Zagotować ocet z wodą+ łyżecz-
ka cukru + ½ łyżeczki soli, 1 łyżecz-
ka ziaren białego pieprzu. Wystu-
dzić, zalać marynatą śledzie na 6-12 
godz.

Ze świata/ Od kuchniZe świata/ Od kuchni
ków, bo przecież podróże kształcą. 
Przez długie lata moim ulubionym 
miejscem było tylne siedzenie sa-
mochodu. Czy słońce czy deszcz, w 
mieście czy na wsi ale zawsze z RO-
DZINą. A z PANIą jeździłem choćby 
po zakupy. 

Dziś jestem schorowany i zmę-
czony, a historia mojego życia po-
woli zatacza koło. Od trzech lat 
mieszkam przy ulicy Turystycznej. 
Wiem, że niedługo czeka MNIE, za-
palonego turystę, najdłuższa, ostat-
nia już w moim życiu podróż. I to 
jest pewne, że nie na Majorkę.

Beata Znamierowska

złem się na szczycie sławnych scho-
dów. Stamtąd ruszyliśmy do hotelu 
na zasłużony odpoczynek.

Następny dzień to próba uczci-
wości, jak się okazało, dla wszyst-
kich Na ścianie przy wejściu do ko-
ścioła Santa Maria in Cosmedin 
wmurowane są Usta Prawdy. Jak 
głosi legenda, każdy kłamca straci 
rękę po włożeniu jej do kamiennych 
ust a tylko prawdomówni mogą 
ustrzec się od takiego nieszczęścia. 
Ja też spróbowałem i wszystkie łapy 
mam do dziś. Tego dnia wypróbo-
wano pomysł PANI i na Via Appia 
Antica uzbrojono mnie w pieluchę 
abyśmy mogli zwiedzić katakumby 
św. Kaliksta. Nawet siedząc w pleca-

ku nie mogłem wejść do środka, bo 
zwierząt do miejsc świętych wpusz-
czać nie wolno. 

Dużo przemierzyłem kilome-
trów w swoim życiu. Pływałem 
tramwajem wodnym w Wenecji, po-
dziwiałem widoki z murów obron-
nych San Marino i z obawą obser-
wowałem pochyloną, krzywą wie-
żę w Pizie. Byłem na cudownej wy-
spie Capri, chodziłem uliczkami Ne-
apolu, stałem nad kraterem Wezu-
wiusza, wsłuchiwałem się w ciszę 
Pompei i szalałem na plażach Ne-
rano i Viserbelli.  Pamiętam zapach 
Chorwacji i rozgwieżdżone niebo 
w Modrej na Słowacji. Nauczyłem 
się pić z kubeczka, butelki i krani-

Z domowego notesu
Śledź z sosem kawiorowym

Składniki:
- 4 filety 
- po ½ szklanki wody i octu 6%
-1/2 szklanki gęstej śmietany
- 1 duża cebula, 2 ząbki czosnku
- ½ cytryny, 2 łyżki kawioru
- sól, biały pieprz, cukier

Ubić trzepaczką majonez ze 
śmietaną, przyprawić szczyptą cu-
kru, sokiem wyciśniętym z cytryny 
(1 łyżka) + otarta skórka z cytryny. 
Posiekać drobno cebulę i czosnek, 
dodać kawior. Filety przykryć so-
sem, udekorować kawiorem i pa-
seczkami skórki cytrynowej.

Ethienne
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PsychowieściPsychowieści

Jesteśmy świeżo po wyborach 
prezydenckich, a na horyzoncie co-
raz wyraźniej zarysowują się wy-
bory samorządowe. Warto w tym 
miejscu przynajmniej wspomnieć 
o mechanizmach PR-owskich, ja-
kimi zwykli posługiwać się obecni 
kandydaci na wysokie stanowiska 
państwowe. Wraz z rozwojem ba-
dań nad społecznymi prawami ja-
kimi rządzą się wybory i reakcjami 
ludzi na zachowania, prezencje, ce-
chy charakteru itp. kandydujących, 
rozwinął się i skondensował tzw. 
PR, czyli Public Relation – tłum.dosł. 
relacje społeczne. Obecnie można 
wynająć całą armię PR-owców i cał-
kowicie powierzyć swój wizerunek 
społeczny firmom PR-owym, któ-
re wykreują nas na ludzi lubianych, 
znanych, godnych naśladowania, a 
przed wszystkim popierania. 

Każdy z nas wie, że dobre cechy 
należy podkreślać, a słabości lepiej 
nie ujawniać, a już na pewno ich nie 
eksponować. Specjaliści są zgodni, 
że nawet z bardzo słabego „mate-
riału”, można zrobić świetnego kan-
dydata, za którym opowiedzą się 
rzesze wyborców. 

Pierwszy etap to metamorfo-
za, jeśli takowa jest niezbędna, by 
konkretny kandydat stał się bar-
dziej wiarygodny fizycznie, by jego 
wygląd zewnętrzny, przemawiał za 
faktem, że jest to osoba reprezenta-
tywna, która będzie godnym przed-
stawicielem swoich wyborców. Lecz 
na tym nie kończy się praca PR-wca, 
bo cóż z zewnętrznej powłoki, jeśli 
w relacji ze społeczeństwem ważna 
jest również umiejętność sprawnej 
artykulacji, wysławiania się, retory-
ki, emocjonalna równowaga i nie-
odłączna gra ciała, czyli cała tzw. 
komunikacja niewerbalna. Bez wy-
pracowania odpowiednich powie-
lanych później wzorców taki kandy-
dat, nie zachęci swoich wyborców, 
bo jest przecież poddany przez nich 
nieustającej ocenie, a w jego zacho-
waniu i wrażeniu jakie wywołuje na 
innych ma tkwić jego siła. W wystą-
pieniach publicznych nie tylko każ-
de słowo, ale i gest, postawa, mimi-
ka twarzy, intonacja głosu mają zna-
czenie. Pierwsze dochodzą do nas 

PR POLITyCZNy – DWIE STRONy MOCy
komunikaty niewerbalne i to one są 
silniejsze od słów, nawet tych naj-
mądrzejszych , więc żeby nas słu-
chali musimy nauczyć się mówić, 
tak by inni chcieli nas słuchać. Wy-
dawać się może, że w tym momen-
cie umniejszamy faktyczną wartość 
kandydata, który ma olbrzymią wie-
dzę i zalicza się do grona osób inte-
ligentnych, ale nawet najmądrzej-
szy wykładowca, który nie potra-
fi przemawiać i przekazywać swo-
jej wiedzy, nie znajdzie wnikliwych 
słuchaczy.

 Idą dalej kreatorzy wizerunku 
zwracają uwagę na tych którzy ota-
czają naszego kandydata, nie tylko 
są to specjaliści czy urzędnicy, czę-
sto pokazuje się rodzinę, oczywi-

ście nacisk na wplecienie jej w kam-
panie jest wyłącznie wtedy, gdy jest 
to wzorcowy polski model rodziny, 
prezentujący sobą pewne wartości, 
stanowiące wzór do naśladowania. 

Żyjemy w państwie, gdzie wia-
ra odgrywa ważną rolę i popar-
cie, chociażby nieformalne kościo-
ła, może dużo zdziałać na korzyść 
startującego w wyborach – de fac-
to równie dobrze brak tego popar-
cia może zaszkodzić. Chociaż osobi-
ście wydaje mi się wielkim błędem 
mieszanie polityki z religią, jednak-
że PR słusznie zauważa jej istotność 
i stara się także wykorzystać tę za-
leżność. 

Chciałbym nadmienić, że nie 
wszystkie kampanie wyborcze okra-
szone są PR-em politycznym tzw. 
Fair play, coraz częściej (chociaż w 

tym obszarze przodują amerykanie) 
wykorzystywany jest tzw. czarny PR, 
skupiający się na wyeksponowaniu 
przywar i słabości swoich przeciw-
ników wyborczych. Najczęściej w 
formie przekazywanych informacji 
do mediów, czasem prawdziwym, 
czasem zmyślonych, ale zawsze ne-
gatywnych. Niestety obecnie dzien-
nikarstwo stoi przed trudnym dyle-
matem, czy publikować aferę i zara-
biać duże pieniądze, czy sprawdzić 
rzetelność otrzymanych informacji i 
zastanowić się kilka razy nad konse-
kwencjami ich publikacji– myśl „je-
śli nie my to zarobi na tym kto inny” 
popycha czasem dziennikarzy do 
zgubnych w skutkach działań. Co-
raz częściej zdarza się również że 
dziennikarze są „werbowani”, w ce-
lach szerzenia informacji zgodnych 
z planem agencji PR-owych. Tym 
sposobem bombardowani codzien-
nie nawałem wszelkich informacji, z 
gazet, telewizji, radia czy Internetu, 
możemy stać się ofiarą takowych 
operacji. 

Wydaje się jednak, że najwięk-
szą energię niesie za sobą najzwy-
klejsza plotka, która z czasem może 
urosnąć do miana mega plotki, 
utkanej z drobnej siatki konfabula-
cji osób, które przekazują ją dalej – 
jak w głuchym telefonie, jedno jest 
pewne koniec jest zawsze mocniej-
szy od pierwszej wersji. Plotka jest 
z równym powodzeniem stosowana 
w reklamie różnych produktów, ale 
na pewno jest niebezpiecznym na-
rzędziem, bo nie monitorowana (a 
w pełni nigdy nie jest to możliwe), 
może zwrócić się przeciwko nam.  

PR w tym PR polityczny to sze-
rokie pojęcie, któremu można po-
święcić wiele czasu, a w danym ar-
tykule zostało jedynie mocno skon-
densowane i uproszczone. Nie mo-
żemy doszukiwać się we wszystkim 
gry, chociaż wybory zapewne noszą 
jej znamiona, ale powinniśmy do-
konać wyboru i zagłosować wg. ro-
zumu i serca, a czas zweryfikuje na-
szą decyzję.

Szczepan Spis



28Strona 28 Wieści znad Brennicy28Strona 28 Wieści znad Brennicy

SportSport 

DOGTREKKING - ZMAGANIA 

Wyniki wyścigu

Podobnie jak w roku ubiegłym 
do naszej gminy przybyły zespoły, 
wyjątkowe bo złożone z właścicie-
li i ich ulubieńców, czyli psów róż-
nych ras, by razem stanąć do bie-
gu po okolicznych szczytach. Cho-
ciaż deszcz mógł okazać się dodat-
kowym utrudnieniem, to jednak z 
wypowiedzi uczestników na forum 
wynika, że wręcz urozmaiciła za-
bawę. W zawodach startowano w 
trzech kategoriach: kobiety, męż-

czyźni i rodziny ( które mogły ru-
szyć w trasę tylko z jednym psem).    
Uczestnictwo w dogtrekkingu nie 
wymaga szczególnych przygoto-
wań. Dystans 20 – 30km jest w sta-
nie przejść każdy zdrowy człowiek i 
zdrowy pies. Krótsza trasa jest przy-
gotowana właśnie dla tych nieco 
mniej zaprawionych fizycznie. Or-
ganizator pisał: „Koszęciński do-
gtrekking pokonały chihuahuay, a 
w światku polskiego dogtrekkin-

gu sławna jest „Perłeka” , 8 kg kun-
delek, który ukończył z doskonały-
mi wynikami niemal wszystkie do-
gtrekkingi zorganizowane w Pol-
sce.” Oczywiście zmagania w Bren-
nej były jedne z pięciu wchodzą-
cych w skład tras o Puchar Polski 
w dogtrekkingu. Wszystkich przy-
byłych zapraszamy za rok i liczymy 
na tych, którzy jeszcze się nie zde-
cydowali.

Szczepan Spis
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SportSport

ŻAKI NA MIęDZyNARODOWJ  ARENIE
W dniach od 30.07. - 04.08.2010 

r. po raz kolejny odbył się w Opale-
nicy k/ Poznania Międzynarodowy 
Turniej Piłki Nożnej REMES – CUP 
2010. Na dwudziestu boiskach gra-
ły drużyny z kilku krajów Starego 
Kontynentu, a także z Ghany oraz 
Stanów Zjednoczonych. Mecze roz-
grywane były w kilku kategoriach 
wiekowych co dało łącznie     z je-
denastką reprezentującą na turnie-
ju naszą Gminę  ponad 3500 uczest-
ników.

W skład naszej grup do której 
została przydzielona nasza druży-
na weszły poniżej podane zespo-
ły:Dusch Odessa,Szkółka Piłkarska 
MOSIR Jastrzębie Zdrój, Radomiak 
Radom, MKS Ciechanów, UKS Ko-
ścian. Z grupy awans wywalczyły 
dwie drużyny wśród, których znala-
zła się i nasza.

Wyniki rozegranych meczy run-
dy eliminacyjnej:

  
- Ilość meczy   - Punkty  - Bramki
Dusch Odessa  - 5      1 3    

   29 - 6
Brenna      - 5      

 11        20 - 9 
MOSIR Jastrzębie   - 5        

7        12 - 8
UKS Kościan   - 5        

4           6 - 16
Radomiak Radom  - 5        

4           8 - 20
MKS Ciechanów  - 5        

3           7 - 23

Po wyjściu z grupy w ćwierć fi-

nale trafiliśmy na zwycięzcę  ubie-
głorocznego Turnieju Litewski FK 
Widzginis i po zaciętej grze w trud-
nych warunkach nasza drużyna zo-
stała  zmuszona uznać wyższość ry-
wala ulegając mu 3:1. 

Jednak tegoroczny  Turniej dla 
naszej drużyny młodzików, któ-
ra występowała w składzie: Mi-
chał Ferfecki, Marek Heller, Mate-
usz Madzia, Mateusz Wieczorek, 
Robert Kubok, Jan Piziurny, Kon-
rad Marek, Kacper Kostorz, Jan Hu-
czek, Wojciech łasak, Dominik Pisa-
rek pod wodzą trenerów Bogusława 
Żur oraz Leszka Wieczorka zakoń-
czył się dużym sukcesem,  gdyż z 
ubiegłorocznego 9 awansowała na 

5 miejsce. 
W związku z powyższym w imie-

niu swoim, uczestników i ich  ro-
dziców pragnę wyrazić podzięko-
wania: Pani Iwonie Szarek – Wójt 
Gminy Brenna, Katarzynie Macu-
ra - Dyrektor OPK i S, Panom: Kry-
stianowi Fest, Krzysztofowi Ho-
leksa, Adamowi Bojda, Tomaszo-
wi Marek, Janowi Marek, Krzysz-
tofowi Madzia, Panom Ponikiew-
skim, Państwu Huczek z Bielska 
Białej za pomoc i wkład przy orga-
nizacji wyjazdu i osiągnięcia tego 
sukcesu. 

Robert Madzia
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Bazil zostaje przypadkowo po-
strzelony. Lekarz, który go ratuje, 
rzuca monetą i w ten sposób decy-
duje o tym, że Bazil będzie żył z kulą 
tkwiącą w głowie.Tak rozpoczyna 
się zwariowana opowieść o czło-
wieku, który rzuca wyzwanie han-
dlarzom broni i wciąga ich w zawiłą 
intrygę. Czy uda mu się zrealizować 
chytry plan? Na pewno nie będzie 
osamotniony w tej walce, ponieważ 
zawsze może liczyć na pomoc pew-
nej nietypowej rodziny...

„JAK URAŚć KSIęŻYC”

Główny bohater filmu postana-
wia ukraść księżyc. Napuszczany 
dodatkowo przez swoją demonicz-
ną matkę, Groo przystępuje do re-
alizacji planu. Jedyny problem sta-
nowią jednak trzy małe osieroco-
ne dziewczynki, które tymczasowo 
znalazły się pod jego opieką i które 
nie chcą dać mu spokoju.

LATAJĄCA MASZYNA

Fabuła filmu dzieli się na dwie 
części. W części I dwójka dzieci od-
najduje stary fortepian, w którym 
zaklęta jest dusza Chopina. Instru-
ment zamienia się w latającą ma-
szynę i zabiera bohaterów w peł-
ną przygód podróż po Europie. W 
części II – londyńska bizneswoman 
Georgie, para jej dzieci oraz piani-
sta Lang Lang zostają wciągnięci 
do świata animowanego filmu 3D, 
gdzie czeka ich misja sprowadzenia 
latającej machiny z powrotem do 
Polski, do kraju urodzenia Frydery-
ka Chopina.

BAZYL

NIEZNISZCZALNI

to film opowiadający o grupie 
najemników zatrudnionych do in-
filtracji południowoamerykańskie-
go kraju w celu detronizacji bez-
względnego dyktatora. Już na po-
czątku misji przekonują się oni, że 
nie wszystko w misji jest tym czym 
wydawało się być, znajdują się w 
niebezpiecznej sieci zdrady i mani-
pulacji. Gdy misji zagraża klęska a 
w cenę wchodzą życia niewinnych, 
najemnicy stają przed zadaniem, 
z którego ta banda braci może nie 
wyjść cało...

Godne poleceniaGodne polecenia

PREMIERy KINOWE WE WRZEŚNIU
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Ważne i przydatne numery telefonówWażne i przydatne numery telefonów
Urząd Gminy Brenna
43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 77,
tel. 33 853 62 22, fax. 33 853 63 70
www.brenna.org.pl, e-mail: poczta@brenna.org.pl

Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna
43-438 Brenna ul. Wyzwolenia 69,
tel. 33 853 65 50, 33 858 71 50
email: opkis@brenna.org.pl

Gminny Punkt Informacji
ul. Wyzwolenia 77, 43 - 438 Brenna
tel. 33 858 69 71
e-mail: gpi@brenna.org.pl

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

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

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

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

Pogotowie Ratunkowe
tel. alarmowy 999
43-430 Skoczów ul. Krzywa 4
tel. 33 857 95 49, 33 857 95 50
Apteki
43-438 Brenna ul. Wyzwolenia 77, tel. 33 853 64 64
43-438 Brwnna ul. Wyzwolenia 34a tel. 33 8536319
43-436 Górki Wielkie ul. Zalesie 3, tel. 33 853 92 05
43-436 Górki Wielkie ul. Breńska 2 tel. 33 858-71-19

Zakład Budżetowy
ul. Wyzwolenia 34
43-438 Brenna
tel. 33 853 62 85

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

Poczty:
43-438 Brenna ul. Wyzwolenia 77, tel. 033 853 62 76
43-436 Górki Wielkie ul. Z. Kossak 34, tel. 33 853 94 44

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

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

WÓJT GMINY BRENNA
IWONA SZAREK

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

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

e-mail: poczta@brenna.org.pl
 

ZASTęPCA WÓJTA GMINY BRENNA
SEKRETARZ GMINY BRENNA

KRZYSZTOF MAJERAN
tel. 33 8536222 w. 103 lub 33 8536350

e-mail: sekretarz@brenna.org.pl

BIURO RADY GMINY BRENNA
KRZYSZTOF HOLEKSA

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY BRENNA
Przyjmowanie stron w każdą środę w godz. od 14:00

do 15:30. Sekretariat: 
tel. 33 853-62-22, 853-65-48

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

MIESIęCZNIK „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 33 853-62-85
kom: 504 039 392
e-mail: zbgk@brenna.org.pl
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