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Brenna stolicą kolarstwa

Remonty dróg i kładek

Nagrody za ochronę nietoperzy

W tym numerze:

25 lat Rodzinnej Grupy Pieśni i Tańca 

 „KoTaRzanie”
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Od redakcji
„To afera niesłychana, Gdzież to 

zieleń się podziała? Czemu liście te 
zielone, w złote cienie są zmienio-
ne. To nie magia, to nie czary, to 
jesieni piękne dary. Owocami, kasz-
tanami, żołędziami i grzybami, tym 
się jesień dzieli z nami.” Ten prosty 
tekst piosenki dla dzieci doskonale 
oddaje to, co właśnie dzieje się za 
naszymi oknami - nadeszła najbar-
dziej kolorowa pora roku. Wskakuj-
my więc w nieco cieplejsze swetry  
i ruszajmy na leśne ścieżki w poszu-
kiwaniu jesiennych skarbów.

Po krótkiej przerwie wracam do 
Państwa w roli redaktora naszego 
gminnego miesięcznika. Chciała-

bym bardzo podziękować Dorocie 
Greń – Grajewskiej, która pełniła rolę 
mojego zastępcy, za zaangażowa-
nie i poświęcony czas. Za to, że „zo-
stawiam” gazetę w dobrych rękach  
i co miesiąc może się ona pojawiać 
w Państwa domach.   

Nie zapominajmy, że w ostatnią 
sobotę miesiąca zmieniamy czas 
na zimowy, czyli w nocy z 28 na 29 
października o godzinie 3 przesu-
wamy zegarki na godzinę 2. Śpimy  
więc o godzinę dłużej!  Bardzo moż-
liwe, że będzie to ostatnia zmiana 
czasu na zimowy, bowiem posłowie 
wszystkich klubów podczas posie-
dzenia komisji przychylili się do 

wniosku, aby po przyszłorocznej 
zmianie czasu na letni przy nim po-
zostać. To zła informacja dla śpio-
chów, gdyż oznacza to, że zabrana 
godzina przy zmianie czasu na let-
ni już do nas nie wróci, ponieważ 
zmiany czasu na zimowy w 2018 
roku już nie będzie. 

Póki co cieszmy się ostatnimi 
promykami cieplejszego słoneczka, 
zabierzmy w dłonie gorący kubek 
kawy, herbaty lub czekolady oraz 
najnowszy numer „Wieści”. Miłej 
lektury! 

  Sonia Gawlas  
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Szanowni Mieszkańcy Brennej i Górek
Kilka ciepłych październiko-

wych dni ukazało nam prawdziwe 
piękno polskiej, kolorowej jesieni. 
Sobotnio-niedzielne spacery w pro-
mieniach słońca, szeleszczące pod 
stopami spadające z drzew złoci-
ste liście kształtują w nas refleksję 
i klimat do dialogu. Dialogu, który 
pragnę aby połączył nas na łamach 
naszej gazetki poprzez piękno tej je-
siennej scenerii. Oby nie sprawdziły 
się słowa polskiego przysłowia „Kie-
dy klon wcześnie opada, srogą zimę 
zapowiada”. Zimny wrzesień sprawił, 
że wydaje się rzeczą naturalną, aby 
„babie lato” zechciało nam wynagro-
dzić i nadrobić zaległości jesiennych 
prac polowych. Nawet wiatr jesienią 
ma robotę w nocy i za dnia, ciągle 
strąca liście złote i przed siebie gna. 
Skoro jesień jest tak blisko nas, to 
może warto zrobić z liści przepięk-
ny bukiet, aby umilał nam zimowy 
czas. Z dużym zainteresowaniem 
śledzimy zapowiedzi pogodowego 
kalendarza i szukamy odpowiedzi 
na pytania – czy zdążymy przygoto-
wać i zabezpieczyć wszystko przed 
zimą. Dni coraz krótsze sprawiają, 
że i czasu jest coraz mniej.  Chcemy  
i musimy dokończyć rozpoczęte,  
a z przyczyn od nas niezależnych 
opóźniające się prace i tematy.  

Na kilka spraw pragnę Państwu 
zwrócić uwagę. Końcem październi-
ka komisyjnie dokonaliśmy odbioru 
przebudowanego odcinka drogi po-
wiatowej w Górkach. Kompleksowa 
inwestycja drogowa poprawiła nie 
tylko wizerunek, ale przede wszyst-
kim bezpieczeństwo użytkowników.  
Przy tej okazji pragnę podziękować 
wszystkim, którzy w jakikolwiek 
sposób przyczynili się do tego dzie-
ła. Panu Staroście Powiatu Cieszyń-
skiego oraz Powiatowemu Zarządo-
wi Dróg z Panią Dyrektor na czele. 
Cieszę się, że ta współpraca Powia-
tu z pracownikami naszego urzędu 
przebiegała wzorcowo i przyniosła 
konkretne owoce. Dziękuję również 
tym mieszkańcom, którzy ze zrozu-
mieniem zaakceptowali wszystkie 
utrudnienia podczas realizacji tego 
zadania. 

Oprócz wspomnianej inwestycji 

Informacje/WydarzeniaInformacje/Wydarzenia

warto również podkreślić wspólny 
sukces w postaci nakładek asfalto-
wych na Leśnicy i Bukowej. Takiej 
ilości nowej nawierzchni na dro-
gach powiatowych w jednym roku 
nasza gmina jeszcze nie notowała. 
Do pełnego zaplanowanego na ten 
rok sukcesu drogowego w naszej 
gminie potrzebujemy jeszcze oko-
ło miesiąca i sprzyjającej pogody.  
Cieszę się, że w tym roku zabudowa-
liśmy około 1200 sztuk płyt drogo-
wych dla dróg gminnych głównie na 
zboczach i w rejonach leśnych. Było 
to możliwe przy zaangażowaniu  
i pomocy życzliwych mieszkańców, 
bardzo im dziękujemy. Chciałbym 
się również podzielić z Wami sa-
tysfakcją i radością jaką sprawia mi 
widok szczególnie dzieci szkolnych 
idących bezpiecznie utwardzonymi 
poboczami wzdłuż ruchliwej drogi 
powiatowej na Bukowej oraz w rejo-
nie Skrzyżowania aż do Chlebowej 
Chaty. 

Szanowni mieszkańcy, oczeki-
wania w temacie poprawy dróg są 
olbrzymie, mam tego pełną świa-
domość. Liczę, że pracując wspólnie  
z pełnym zaangażowaniem  i deter-
minacją będziemy znacząco popra-
wiać stan naszych dróg. Poprawa 
infrastruktury drogowej jest jednym 
z kluczowych elementów na dro-
dze, którą pragniemy podążać idąc  
w kierunku rozwoju naszej gminy. 

Kierując się społeczną odpo-
wiedzialnością czuję obowiązek 
stworzenia i zapewnienia nowych 
miejsc pracy i poprawę warunków 
życia mieszkańców naszej gminy. 
Cieszę się, że potencjał i możliwo-
ści wykorzystania walorów ukształ-
towania naszej gminy zostaje za-
uważany przez inwestorów i mocno 
wspierany przez Strategię Rządową. 
Przykładem tego może być wizyta 
13 października tego roku Zarzą-
du Polskiego Związku Kolarskiego 
z panem Ryszardem Szurkowskim 
na czele delegacji, która gościła  
w sali sesyjnej naszego urzędu. Go-
ście nie ukrywali, że widzą możli-
wości stworzenia w Brennej bazy 
sportowej przeznaczonej do orga-
nizacji największych imprez rowero-

wych. Odbyła się również wspólna 
wizja w terenie, która utwierdziła 
przedstawicieli PZKol, że stworze-

nie największego w Polsce centrum 
rowerowego dla BMX jest możliwe. 
Silnym motywem dla naszych przy-
szłych działań w kierunku rozwoju 
jest stworzenie i utrzymanie przy-
jaznego otoczenia, wiara w sukces 
realizowanych zadań, rzetelna dwu-
kierunkowa informacja oraz opty-
mistyczne spojrzenie w przyszłość. 
Jako wójt, będąc uczestnikiem życia 
społecznego pragnę szukać akcep-
tacji naszych działań w otoczeniu 
podejmując zintegrowaną komuni-
kację z całą społecznością lokalną. 
Rozwój naszej gminy jest możliwy 
tylko poprzez udział, zaangażowa-
nie i pełną świadomość naszych 
mieszkańców. Jako Urząd również 
pragniemy nasze społeczne zało-
żenia i plany rozwoju Gminy reali-
zować poprzez ścisłą współpracę  
z Urzędem Powiatowym, Woje-
wódzkim, instytucjami Ministerial-
nymi i Rządowymi oraz współpracę 
rozszerzoną o zainteresowanych 
naszą gminą inwestorów. Uchwa-
lone w lipcu „Studium” i rozpoczę-
te działania planistyczne świadczą  
o tym, że chcemy wspólnie z Radny-
mi wykorzystać i zagospodarować 
dla rozwoju wyznaczone tereny pod 
obecne i przyszłe inwestycje. Na ko-
niec tradycyjnie życzę miłej lektury  
i przesyłam pozdrowienia. 

  Jerzy Pilch
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Władze PZKol z wizytą w Brennej
Środowisko kolarskie jest kolej-

nym, które dostrzegło ogromny po-
tencjał Gminy Brenna, stąd wizyta 
przedstawicieli Polskiego Związku 
Kolarskiego na czele z prezesem 
Dariuszem Banaszkiem, a także 
byłych zasłużonych kolarzy szoso-
wych m.in. Ryszarda Szurkowskiego 
w Urzędzie Gminy w Brennej. Prócz 
wymienionych sportowców Wójt 
Gminy Brenna – Jerzy Pilch gościł 
Starostę Powiatu Cieszyńskiego – 
Janusza Króla, przedstawicieli Nad-
leśnictwa Ustroń, pomysłodawców  
i inwestorów Beskidzkiego Centrum 
Narciarstwa - Kotarz Arena - Krajo-
we Centrum Aktywnego Wypoczyn-
ku, radnych Gminy Brenna. Rozma-
wiano na temat rozwoju Brennej. 
Uczestnikom spotkania przedsta-
wiono obszerny film promocyjny, 
pokazujący możliwości i potencjał 

turystyczny Gminy Brenna. Doko-
nano także obszernej prezentacji 
projektu Beskidzkiego Centrum 
Narciarstwa, który wpisany jest do 
strategii rządowej, a zakłada wy-
budowanie chociażby najnowocze-
śniejszych wyciągów opartych na 
kolejach gondolowych. Przedsta-
wiciele PZKol nie ukrywali, że wi-
dzą olbrzymie możliwości eskalacji 
Brennej i stworzenie w tym miej-
scu centrum kolarskiego opartego 
na odpowiedniej bazie sportowej 
przeznaczonej do przygotowań 
kolarzy na największe imprezy ro-
werowe. Zaznaczyli również, że wi-
dzą duże szanse na wybudowanie  
w Brennej profesjonalnego toru dla 
BMX, na którym tuż po Igrzyskach 
Olimpijskich w Tokio w 2020 roku 
mogłyby się odbyć Mistrzostwa 
Świata. Wójt Gminy Brenna - Jerzy 

Pilch oraz przedstawiciele projektu 
Kotarz Arena wyraźnie zaznaczy-
li, mając na względzie ilość osób 
jeżdżących na rowerach, których  
w Polsce jest ok. 10 mln, że sektor 
rowerowy jest dziedziną bardzo 
rozwojową, co bez wątpienia na-
leży wykorzystać i poczynić od-
powiednie kroki administracyjne 
i inwestycyjne w celu nawiązania 
owocnej współpracy z PZKol, zmie-
rzającej do stworzenia w Brennej 
największego w Polsce centrum 
rowerowego. Rozmowy zakończyła 
wizja w terenie, w miejscach w któ-
rych planowane są inwestycje zwią-
zane z Kotarz Areną oraz infrastruk-
turą rowerową.

  Krzysztof Gawlas
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Nowe nakładki na terenie gminy Brenna
W ostatnim czasie zakończyli-

śmy prace remontowe związane  
z położeniem nowych nakładek na 
ul. Miodowej, Barujec i Stara Dro-
ga w Brennej oraz ul. Walentego 
Krząszcza w Górkach Wielkich. Pra-

ce polegające m.in. na frezowaniu, 
uzupełnianiu braków w nawierzch-
ni, ścinaniu i profilowaniu poboczy 
oraz wykonaniu nawierzchni wiążą-
cej i ścieralnej o łącznej grubości 8 
cm z asfaltobetonu, wykonano na 

odcinku ponad 1 km. W sumie na 
ten cel wydatkowana została kwota 
479464,97 zł.

  UG Brenna

Remont drogi oraz kładki
ul. Bukowej w Brennej

Na początku października br. za-
kończony został remont nawierzch-
ni końcowego fragmentu ul. Buko-
wej w Brennej na odcinku około 0,5 
kilometra. W ramach przeprowa-
dzonego remontu wykonano nową 
nawierzchnię z asfaltobetonu oraz 
pobocza. Ponadto dokonano od-
tworzenia rowu i umocniono go pły-
tami ażurowymi. Inwestorem tego 
przedsięwzięcia był Powiatowy 
Zarząd Dróg Publicznych w Cieszy-
nie, a Gmina Brenna partycypowała  
w kosztach zadania przeznaczając 
na ten cel brutto 45.974 zł.

ul. Jawornik
W dniu 21 sierpnia br. zakończył 

się remont kładki LNI-26 w rejonie 
ul. Jawornik. Prace obejmowały wy-
mianę poszycia na nowe z elemen-
tów kratowych, a koszt remontu 
wyniósł 36.295,90 zł brutto.

        UG Brenna

W ostatnim czasie zakończył się 
remont nawierzchni początkowego 
fragmentu ul. Leśnica w Brennej na 
odcinku około 1 kilometra. W ra-
mach remontu wykonano nową na-
wierzchnie z asfaltobetonu i pobo-
cza. Jednocześnie wyremontowany 
został chodnik do Ośrodka Zdrowia, 
gdzie dokonano  wymiany krawęż-
ników i obrzeży wraz z nawierzch-
nią asfaltobetonową. 

Wykonanie powyższego remon-
tu spowodowało, że ulica Leśnica 
na znaczącym odcinku  - ponad 6 
km - posiada nową nawierzchnię, 

która zdecydowanie poprawiła stan 
techniczny drogi, co ma bezpośred-
nie przełożenie na bezpieczeństwo 
w ruchu drogowym.

Należy dodać, że remont na-
wierzchni został wykonany wspól-
nym nakładem sił finansowych  
z Powiatowym Zarządem Dróg Pu-
blicznych w Cieszynie, gdzie par-
tycypacja kosztów ze strony gminy 
Brenna kształtowała się na pozio-
mie brutto 79330 zł.

  UG Brenna

Nowa nakładka na ulicy Leśnica
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Blisko Boga i ludzi

Nie tak bardzo dawno, bo dwa-
dzieścia, trzydzieści lat temu, podą-
żając na nabożeństwa do kościoła 
św. Jana Chrzciciela mijaliśmy drew-
nianą chałupę, niejednokrotnie wi-
dząc na jej ganku starszą uśmiech-
niętą panią. Nie ma już drewnianej 
chatki – „organistówki”, nie ma też 
jej lokatorki. Są miejsca, osoby, któ-
re na stałe wpisują się w krajobraz 
naszej wsi. I pomimo upływającego 
czasu, rozpadających się budynków 
i nieuniknionej śmierci wciąż żyją w 
naszej pamięci. Niewątpliwie taką 
osobą była Pani Julia Laszczok. 

Urodziła się w Wigilię Bożego 
Narodzenia 1919 roku. Przez wiele 
lat związana była z naszym parafial-
nym kościołem w Brennej Centrum, 
gdzie sprzątała i obsługiwała ko-
ścielne dzwony. Praca ta była bar-
dzo ciężka, brak środków czystości, 
zimna woda, mroźne zimy dawały 
się we znaki. Trudy wynagradzało 
jej otoczenie, bo Pani Julia była bar-
dzo wierzącą osobą. Przez trzy ka-
dencje była przełożoną, powstałego  

w 1998 r., III Zako-
nu św. Franciszka, 
przez czterdzie-
ści lat wspierała 
misje służebni-
czek NMP w Ka-
merunie, a także 
księży Werbistów 
w Nysie, w 2002 
r. zainicjowała  
w Brennej po-
wstanie koła 
Radia Maryja, 
o r g a n i z o w a ł a 
pielgrzymki, a od 
2004 roku włączy-
ła się w Apostolat 
Margaretka, zo-
bowiązując mo-
dlić się codzien-
nie za wybranych 
dwudziestu pię-
ciu księży, w tym 
proboszcza ks. 
Cz. Szweda, ks. 
M. Droździka, ks. 
A. Chmiela, ks. 
W. Grenia i wielu 

innych. Pomimo choroby danych 
przyrzeczeń nie złamała i do końca 
je wypełniała.

Jak wspominają sąsiedzi, ro-
dzina, znajomi była człowiekiem  
o wielkim sercu, wrażliwa na krzyw-
dę innych, wyrozumiała i bardzo 
pomocna. Ponoć często powtarzała 
„Nie dla siebie dobrobyt, a dla in-
nych”, co oddaje jej cały charakter. 
Przy tym była niezwykle skromną 
osobą. 

Izabela Musioł – opiekun me-
dyczny, tak wspomina swoją pod-
opieczną: „Osobiście znałam Panią 
Julię i ogromnie ją polubiłam. Na 
co dzień w swojej pracy spotykam 
bardzo wielu starszych, schorowa-
nych ludzi, ale nikogo nie spotka-
łam w tym wieku, by był pogodzo-
ny ze swoją starością i chorobą. 
Zapamiętam ją jako osobę, która 
zawsze w pobliżu miała różaniec, 
a brak jego sygnalizowała niepo-
kojem; jako starszą kochaną panią, 
która przepięknie recytowała z pa-
mięci wiersze, jeden z nich zapadł  

w moim sercu, to wiersz Kard. Ada-
ma Sapiehy, pt. „Cicho”. Wiele lat 
temu bardzo dużo dobrego słysza-
łam o Pani Julii, ale nigdy nie sądzi-
łam, że będzie mi dane ją poznać, 
za co jestem bardzo wdzięczna.”

Ostatnie lata spędziła u swo-
jej córki – Anny w Górkach, gdzie 
wśród kochającej i troskliwej ro-
dziny odeszła 13 września 2017 r., 
została pochowana na góreckim 
cmentarzu. Tak jak żyła skromnie,  
nie robiąc wokół siebie zbędnego 
hałasu, tak też cicho umarła i zosta-
ła pochowana. 

Cicho Boską spełniać wolę,
Cicho bliźnim ulżyć dolę,
Cicho kochaj ludzi, Boga.
Cicho - oto święta droga!

Cicho z swymi dzielić radość,
Cicho wszystkim czynić zadość,
Cicho innych błędy znosić,
Cicho życzyć, błagać, prosić.

Cicho zrzec się, ofiarować,
Cicho ból swój w sercu chować,
Cicho jęki w niebo wznosić,
Cicho, skrycie, łzą się rosić.

Cicho, kiedy ludzie męczą,
Cicho, gdy pokusy dręczą,
Cicho zmianę życia znieść,
Cicho krzyż z Jezusem nieść.

Cicho Jezus w Hostii Sam,
Cicho - milcząc - mówi nam:
Cicho ufaj Zbawcy Swemu,
Cicho tęsknij, wzdychaj ku Niemu.

Cicho z cnoty zbieraj plon,
Cicho, aż nadejdzie zgon;
Cicho ciało spocznie w grobie,
Cicho da Bóg niebo Tobie!

Bardzo dziękuję Pani Izabeli Mu-
sioł za pomoc przy napisaniu niniej-
szego tekstu, za poświęcony czas  
i chęć podzielenia się swoimi wspo-
mnieniami. 

   Dorota Greń – Grajewska 
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Nagrody dla nauczyciela
Dnia 14 października przypada 

Święto Edukacji Narodowej nazy-
wane również Dniem Nauczyciela. 
W związku z jego obchodami jak co 
roku podczas sesji Rady Gminy wrę-
czone zostały Nagrody Wójta dla 
przedstawicieli grona pedagogicz-
nego naszej gminy. 12 października 
2017 roku w sali sesyjnej Urzędu 
Gminy Brenna nagrody za całorocz-
ną pracę dydaktyczno – wychowaw-
czą oraz osobiste zaangażowanie  
w działalność oświatową otrzymali:

Publiczne Przedszkole 
nr 1 w Brennej:
1. Maria Greń –Dyrektor Przedszko-
la Publicznego nr 1 w Brennej.

Publiczne Przedszkole 
nr 1 w Górkach Wielkich:
1. Bożena Cyganik – Dyrektor 
Przedszkola Publicznego nr 1;

2. Alina Gańczarczyk;
3. Bożena Łysek.

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza 
Kościuszki w Górkach Wielkich:
1. Karol Niedźwiecki – Dyrektor 
Szkoły Podstawowej im. Tadeusza 
Kościuszki w Górkach Wielkich;
2. Bogusława Gwizdoń- nauczyciel 
edukacji wczesnoszkolnej;
3. Elżbieta Śniegoń – nauczyciel 
geografii i biologii;
4. Jarosław Smelik – nauczyciel 
wychowania fizycznego;
5. Beata Szałkowska- – nauczyciel 
języka polskiego, wicedyrektor;
6. Ewa Nędzi- nauczyciel matema-
tyki i fizyki, wicedyrektor.

Szkoła Podstawowa nr 2  
im. Stefana Żeromskiego  
w Brennej:
1. Katarzyna Bobola – Dyrektor  

2. Beata Jaworek-Skałka- nauczy-
ciel edukacji wczesnoszkolnej, za-
jęć komputerowych i informatyki.

Szkoła Podstawowa nr 1 
im. Janusza Korczaka  w Brennej:
1. Halina Gabzdyl–Pilch – Dyrek-
torSzkoły Podstawowej nr 1 im. 
Janusza Korczaka w Brennej;
2. Jolanta Pieczko – nauczyciel 
plastyki;
3. Jolanta Kisiała- nauczyciel języka 
angielskiego.

  Sonia Gawlas
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Nagrody za ochronę nietoperzy
W naszej gminie nietoperze są 

stałymi lokatorami. Zimą zamiesz-
kują liczne beskidzkie jaskinie,  
a ciepłą porą szukają schronienie 
bliżej ludzi, możemy je wypatrzeć 
w starych szopach, domach, opusz-
czonych ruinach. Jednak jest kilka 
miejsc w naszych miejscowościach, 
które te skrzydlate ssaki szcze-
gólnie sobie upodobały, to strych 
budynku Gimnazjum w Brennej, 
gdzie obecnie znajduje się Obser-
watorium Nietoperzy, kościół pw. 
Wszystkich Świętych w Górkach 
Wielkich oraz Dwór Kossaków rów-
nież w Górkach Wielkich. Podczas 
Mocy Nietoperzy, wydarzenia któ-
re Centrum Kultury i Sztuki „Dwór 
Kossaków” organizowało wspólnie 

z Polskim Towarzystwem Przyjaciół 
Przyrody „pro Natura”, Stowarzysze-
niem Dziewięćsił, Krainą Podkowca 

oraz Stowarzyszeniem Górecki Klub 
Przyrodniczy zostały  wręczone od-
znaczenia dla organizacji i osób an-

gażujących się w ochronę podkow-
ców małych. Gmina Brenna oraz 
Fundacja im. Zofii Kossak otrzymały 
Znak Jakości Krainy Podkowca, na-
tomiast ks. Krzysztof Pacyga, pro-
boszcz góreckiej parafii oraz Jan  
i Urszula Gawłowscy - opiekunowie 
Młyna w Pierśćcu otrzymali wyróż-
nienia Złotego Podkowca. W imie-
niu gminy Brenna wyróżnienie ode-
brał Przewodniczący Rady Gminy 
Pan Marcin Janasik.

 Dorota Greń-Grajewska
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Stawki podatku od nieruchomości na 2018 rok
W dniu 12 października 2017 

roku Rada Gminy Brenna podjęła 
uchwałę w sprawie stawek podat-
ku od nieruchomości na 2018 rok. 
Tradycyjnie już postanowiliśmy 
porównać je ze stawkami podatku 
od nieruchomości obowiązującymi 
w pozostałych gminach na terenie 
Powiatu Cieszyńskiego, przy czym 
są to stawki obowiązujące w roku 
2017, gdyż nie wszystkie rady pod-
jęły stosowne uchwały.

Na terenie naszej gminy – już  
w porównaniu do roku 2017 – 
będzie obowiązywała najniższa  
w całym powiecie stawka za grunty 
pozostałe, czyli m.in. za grunty skla-
syfikowane jako tereny mieszka-
niowe. Jedną z najniższwych nato-
miast będzie stawka od budynków 
związanych z prowadzeniem dzia-
łalności gospodarczej oraz stawka 
od budynków gospodarczych, szop 
drewnianych i garaży wolnostoją-

cych.
Dla porównania przedstawiono 

również maksymalne stawki podat-
ku określone przez Ministra Roz-
woju i Finansów w obwieszczeniu  
z dnia 28 lipca 2017 roku w sprawie 
górnych granic stawek kwotowych 
podatków i opłat lokalnych na 2018 
rok (M.P. z 2017 r., poz. 800).

Ponadto od czerwca funkcjonuje 
system powiadamiania mieszkań-
ców Gminy Brenna, dzięki któremu 
można otrzymywać przypomnienia 
dotyczące zbliżających się termi-
nów płatności podatku od nieru-
chomości, rolnego i leśnego oraz 
opłaty za gospodarowanie odpa-

dami komunalnymi, a także infor-
mację, iż pomimo upływu terminu 
płatności z tytułu ww. podatków 
nie odnotowano. Aby otrzymywać 
informacje w formie krótkiej wiado-
mości tekstowej (SMS), e-miał lub 
poprzez profil ePUAP należy wypeł-
nić formularz rejestracyjny i dostar-

czyć do Urzędu Gminy. Formularze 
oraz regulamin dostępne są na 
stronie internetowej: www.brenna.
org.pl oraz www.bip.brenna.org.pl  
w zakładce Finanse publiczne.

  UG Brenna

Informacje/WydarzeniaInformacje/Wydarzenia
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Budowa obiektów małej architektury (urządzeń 
rekreacyjnych) w ramach rozbudowy Ośrodka pod 
Brandysem w Górkach Wielkich przy ul. Sportowej
Wójt Gminy w Brennej informu-

je, że 12 października 2017 roku 
gmina Brenna podpisała umowę  
z firmą FHU „HUSE” Sebastian Hul-
bój, z siedzibą: 43-300 Bielsko–Bia-
ła, ul. Zielona 6, na budowę obiek-
tów małej architektury (urządzeń 
rekreacyjnych) w ramach rozbu-
dowy Ośrodka pod Brandysem  
w Górkach Wielkich przy ulicy Spor-
towej. Zgodnie z przeprowadzonym 
postępowaniem przetargowym,  
w którym do zamawiającego wpły-
nęła 1 oferta, która spełniła wszyst-
kie warunki udziału w postępo-
waniu oraz otrzymała największą 
łączną liczbę punktów wg kryte-
riów oceny ofert.

Koszt robót budowlano-monta-
żowych, zgodnie ze złożoną ofertą 
wynosi 239.961,28 zł. brutto.

Inwestycja polega na doposaże-
niu istniejącego obiektu sportowe-
go o następującą infrastrukturę, tj.: 

- mini rampę, 
- urządzenie street workout (ak-

tywność fizyczna polegająca na 
wykorzystywaniu elementów zabu-
dowy miejskiej lub specjalnie wy-
konywanych do tego celu parków 
do ćwiczeń opartych głównie o ka-
listenikę, czyli ćwiczeń wykonywa-
nych przy wykorzystaniu własnej 
masy ciała), 

- huśtawkę wahadłowo-obro-
tową wraz z dostawą i montażem 
urządzeń małej architektury oraz 
wykonanie nawierzchni bezpiecz-
nych.

Zakres rzeczowy obejmuje:
- dostawę i montaż mini-rampy 

wraz z utwardzeniem placu prze-
znaczonego pod jej lokalizację,

- dostawę i montaż urządzenia 
typu „street workout parku” wraz  
z budową nawierzchni bezpiecznej,

- dostawę i montaż huśtawki wa-
hadłowo-obrotowej wraz z budową 
nawierzchni bezpiecznej,

- budowę ciągu pieszego  
z kostki brukowej wraz z podbu-
dową łączącego miejsce inwestycji  

z istniejącym ciągiem pieszym zlo-
kalizowanym przy ulicy Sportowej  
w Górkach Wielkich,

- dostawę i montaż dwóch la-
tarni oświetleniowych zasilanych 
ogniwami fotowoltaicznymi,

- dostawę i montaż ławek parko-
wych (4 szt.),

- dostawę i montaż kosza na 
śmieci (1 szt.),

- dostawę i montaż tablicy infor-
macyjnej i regulaminowej.

Roboty zgodnie z zawartą umo-
wą, planuje się zakończyć do 6 li-
stopada 2017 roku. 

Projekt dofinansowany ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Rol-
nego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich w ramach Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020.

  UG Brenna

Nowe zasady segregacji odpadów 
już od stycznia 2018 roku

Przyszły rok przyniesie zmiany 
dotyczące segregacji odpadów ko-
munalnych. 

Zgodnie z nowymi zasadami, 
wynikającymi z Rozporządzenia Mi-
nistra Środowiska z dnia 29 grudnia 
2016 r. w sprawie szczegółowego 
sposobu selektywnego zbierania 
wybranych frakcji odpadów (Dz. U. 

z 2017 r., poz. 19) do żółtych wor-
ków oznaczonych napisem „Meta-
le i tworzywa sztuczne” będziemy 
zbierać odpady zawierające metal  
i opakowania z tworzyw sztucz-
nych, natomiast do brązowych wor-
ków oznaczonych napisem „Bio” 
– odpady ulegające biodegradacji. 
W związku z tą zmianą, odpady 

zmieszane będą zbierane w czar-
nych workach. O szczegółowych 
zmianach dotyczących segregacji 
odpadów poinformujemy w kolej-
nym numerze Wieści znad Brennicy. 

  UG Brenna

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Informacje/WydarzeniaInformacje/Wydarzenia
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Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami 
domowymi w Górkach Wielkich 

(Zalesie, Nowy Świat, Czarny Las) oraz Górkach  
Małych (Zamilerze)- Etap II, Zad. 5

Jaskinia Wiślańska zabezpieczona

W dniu 9 października 2017 r. 
dokonano odbioru końcowego ro-
bót związanych z budową kanali-
zacji sanitarnej wraz z przyłączami 
domowymi w Górkach Wielkich 
(Zalesie, Nowy Świat, Czarny Las) 
oraz Górkach Małych (Zamilerze) - 
Etap II, Zad. 5.

Roboty zostały wykonane 
w okresie od 08.12.2016 r. do 

30.09.2017 r.
Do sieci kanalizacji sanitarnej 

zostały podłączone budynki na 
odcinku ulicy Nowy Świat, Zalesie 
i Wiejskiej oraz ulicy Wspólnej, Su-
chej i Franciszka Żerdki.

W ramach zadania wybudowa-
no sieć kanalizacyjną grawitacyjną 
Ø 200/160 o łącznej długości 3589 
mb oraz 241 mb przyłączy Ø 160 do 

68 budynków. Roboty zrealizowało 
konsorcjum firm:

- Lider Konsorcjum: HYDRO – IN-
STAL Zakład Instalacji Sanitarnych 
Homa – Homa Spółka Jawna, z sie-
dzibą w Mazańcowicach 178, 43-
391 Mazańcowice,

- Partner Konsorcjum – INSTAL 
Cymorek Spółka Jawna, z siedzibą 
w Skoczowie 43-430 przy ul. Gra-
nicznej 22 Pierściec,

Łączna wartość inwestycji wy-
niosła 1.384.265,59 zł brutto.

  UG Brenna

Jaskinia Wiślańska została obję-
ta ochroną prawną na mocy Uchwa-
ły Rady Gminy Brenna nr III/21/15 
z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie 
ustanowienia stanowiska doku-
mentacyjnego „Jaskinia Wiślańska”, 
która charakteryzuje się bardzo 
zróżnicowaną i ciekawą budową 
geomorfologiczną, a oprócz tego 
jest miejscem zimowania kilku ga-
tunków nietoperzy.

W ramach czynnej ochrony sta-
nowiska zdecydowano o zamknię-
ciu dwóch otworów wejściowych 
do jaskini, które nie posiadały pro-
fesjonalnego zabezpieczenia przez 
wejściem osób nieupoważnionych. 
Potrzeba zamknięcia podyktowa-
na była głównie potrzebą ochro-
ny i poprawy warunków bytowa-
nia nietoperzy, przede wszystkim  
w okresie zimowym, gdy ssaki te 
hibernują, a także względami bez-
pieczeństwa. Należy zaznaczyć, 
iż jaskinia posiada bardzo skom-

plikowaną morfologie, korytarze 
przebiegają na wielu poziomach 
tworząc swoisty labirynt, w któ-
rym łatwo o utratę orientacji. Po 
licznych konsultacjach ze środowi-
skiem naukowym, początkiem 2017 
roku Gmina Brenna podjęła kroki 
w celu zabezpieczenia jaskini. Pra-
ce zabezpieczające, prowadzone 
we współpracy z chiropterologiem 
zakończyły się w lipcu 2017 roku. 
Należy podkreślić, iż każde wejście 
do jaskini jest możliwe dopiero po 
wcześniejszym uzgodnieniu z In-
stytutem Ochrony Przyrody PAN 
w Krakowie oraz Stowarzyszeniem 
Ochrony Jaskiń „Grupa Malinka”. 
Stowarzyszenie udostępnia wejście 
jedynie pracownikom jednostek 

naukowych bądź członkom stowa-
rzyszeń, których działania statu-
towe obejmują ochronę przyrody,  
a w szczególności prowadzenie 
prac naukowych, badawczych  
i eksploracyjnych jaskiń. Jaskinia 
Wiślańska nie jest zatem udostęp-
niana turystycznie.

Zadanie zostało dofinansowane 
z środków Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Katowicach, przy 
wkładzie własnym Gminy Brenna 
oraz  Nadleśnictwa Ustroń. 

  UG Brenna

Informacje/WydarzeniaInformacje/Wydarzenia
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Projekt edukacyjny: Podniesienie jakości i dostępno-
ści edukacji przedszkolnej w Gminie Brenna

1 września 2017r. w Przedszko-
lu Publicznym nr 1 w Górkach Ma-
łych miała miejsce inauguracja roku 
szkolnego 2017/2018 oraz prezen-
tacja dwóch nowych oddziałów 
przedszkolnych, które utworzono 
dzięki wsparciu ze środków Unii Eu-
ropejskiej, otrzymanych na projekt 
edukacyjny pn.: „Podniesienie ja-
kości i dostępności edukacji przed-
szkolnej w Gminie Brenna” dofina-
sowany ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz na pro-
jekt inwestycyjny – dofinasowany 
ze środków Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego.

Na realizację projektu edukacyj-
nego Gmina Brenna otrzymała do-
finansowanie w kwocie 997.115,28 
zł, które będzie przeznaczone na 
zatrudnienie nauczycieli oraz per-
sonelu obsługowego do 2 nowych 
oddziałów, realizację zajęć dodat-
kowych, utworzenie ogrodu przed-
szkolnego oraz zakup wyposażenia.

Z początkiem września dzieci 
rozpoczęły edukację w dwóch no-
wych oddziałach, natomiast pod 

koniec września, po przeprowa-
dzeniu niezbędnych postępowań 
na wybór wykonawców, rozpoczęły 
się dodatkowe zajęcia edukacyjne 

o charakterze profilaktycznym, słu-
żące niwelowaniu problemów roz-
wojowych oraz zajęcia korekcyjno-
kompensacyjne i specjalistyczne 

zapobiegające specyficznym trud-
nościom w uczeniu się. Dzięki reali-
zacji  projektu „Podniesienie jakości 
i dostępności edukacji przedszkol-
nej w Gminie Brenna” przedszkolaki 
mogą uczestniczyć w następują-
cych zajęciach: 

- zajęcia wspomagające rozwój 
sprawności manualnej i grafomoto-
rycznej,

- zajęcia wspomagające rozwój 
motoryki małej,

- zajęcia wspomagające rozwój 
motoryki dużej,

- zajęcia z gimnastyki korekcyj-
nej,

- zajęcia niwelujące zaburzenia 
psycho-ruchowe z elementami ar-

teterapii,
- zajęcia korekcyjno-kompensa-

cyjne,
- zajęcia wspomagające rozwój 

umysłowy dzieci ze specyficznymi 
trudnościami w uczeniu się mate-
matyki i nauk przyrodniczych,

- zajęcia stymulujące rozwój 
psychoruchowy z elementami mu-
zykoterapii.

Ponadto, w ramach projektu 
zakupione zostały pomoce dydak-
tyczne, który wykorzystywane są 
do realizacji podstawy programo-
wej oraz wyżej wymienionych zajęć 
dodatkowych.  Trwają również pra-
ce związane z wyborem wykonawcy 
ogrodu przedszkolnego. 

  UG Brenna

Informacje/WydarzeniaInformacje/Wydarzenia
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Święto Pieczonego Ziemniaka
W dniu 30 września 2017 r. 

na terenie Szkoły Podstawowej  
w Brennej Bukowej odbył się Piknik 
Rodzinny pod nazwą ,,Święto Pie-
czonego Ziemniaka".

W czasie pikniku na gości cze-
kały nie lada atrakcje artystyczne 
i sportowe, przygotowane przez 
uczniów i nauczycieli szkoły. Nie 
zabrakło: malowania twarzy, strze-
lania z łuku, tworzenia kompozycji 
z ziemniaków oraz meczu piłki noż-
nej i siatkowej.

Dzięki hojności rodziców oraz 
sponsorów udało się przygotować 
loterię fantową ,,kot w worku'', któ-
ra cieszyła się dużym zaintereso-
waniem. W kawiarence każdy mógł 

posilić się pysznymi słodkościami 
przygotowanymi przez rodziców, 
a na świeżym powietrzu posmako-
wać placków ziemniaczanych, gril-
lowanej kiełbasy i pysznego bigosu.

Wszystkim, którzy w jakikolwiek 
sposób przyczynili się do przygoto-
wania i organizacji pikniku, w imie-

niu uczniów z całego serca dziękuje-
my. Szczególne słowa wdzięczności 
kierujemy do sponsorów, na któ-
rych hojność i życzliwość mogliśmy 
jak zawsze liczyć.

Po raz kolejny ,,Piknik Pieczone-
go Ziemniaka" możemy zaliczyć do 
bardzo udanych i już dziś z całego 
serca zapraszamy za rok.

Szkoła Podstawowa nr 2 
w Brennej

     

Informacje/WydarzeniaInformacje/Wydarzenia
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Impreza zapoznawcza „Rajd na Karkoszczonkę – 
Poznajmy się” w ramach projektu 
„Brenna Písečná – wspólny start”

W ostatnią środę września od-
była się pierwsza impreza integra-
cyjna „Rajd na Karkoszczonkę – Po-

znajmy się” zaplanowana w ramach 
projektu „Brenna Písečná – wspól-
ny start” współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego – Program 
Interreg V-A Republika Czeska-Pol-
ska i budżetu państwa RP w ramach 
Funduszu Mikroprojektów Eurore-
gionu Śląsk Cieszyński - Těšínské 
Slezsko. 

 W słoneczne wrześniowe przed-
południe dzieci ze Szkoły Podsta-
wowej nr 2 im. Stefana Żeromskiego 
w Brennej wraz z dziećmi ze Szkoły 
Podstawowej z Písečná wyruszyły  
z Brennej Bukowej ścieżką przyrod-
niczą na Karkoszczonkę. Podczas 
wędrówki dzieci z partnerskiej Gmi-
ny Písečná miały okazję zapoznać 
się nie tylko ze swoimi rówieśni-
kami, ale również z historią, przy-
rodą, zwyczajami i gwarą Brennej. 
Podczas wycieczki uczestnicy brali 
czynny udział w zabawach i qu-
izach przeprowadzonych na trzech 
stacjach. Na pierwszym przystanku 
dzieci zaśpiewały piosenkę „Piekła 
placki” w obu językach, by potem 

wspólnie do niej zatańczyć. Kolej-
ny przystanek pozwolił zapoznać 
się naszym czeskim przyjaciołom  
z historią, przyrodą oraz zwycza-
jami i gwarą Brennej. Po krótkim 
przedstawieniu najważniejszych 
informacji odbył się quiz z nagroda-
mi. Kolejny przystanek to wspólne 
tworzenie słownika polsko-cze-
skiego oraz szukanie podobieństw  
i różnic w obu językach. 

Po dotarciu na Przełęcz Karkosz-
czonka na wszystkich uczestników 
czekał ciepły poczęstunek - pieczo-
ne kiełbaski. Po pysznym posiłku 
dzieci z Písečná zaśpiewały piosenki 
po czesku i polsku. Na zakończenie 
wspólnej wędrówki każdy uczest-
nik otrzymał pamiątkową odznakę. 
Wszyscy byli troszkę zmęczeni ale 
bardzo zadowoleni! 

  UG Brenna

Informacje/WydarzeniaInformacje/Wydarzenia
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Z obrad Rady Gminy
W okresie powakacyjnym od-

były się już dwie sesje Rady Gminy 
Brenna. Pierwsza 21 września, dru-
ga 12 października bieżącego roku.

Na sesji wrześniowej podjęte zo-
stały następujące uchwały:

1) Nr XXII/238/17 w spra-
wie przyjęcia „Programu usuwania 
azbestu i wyrobów zawierających 
azbest z terenu Gminy Brenna na 
lata 2017-2032 ”

2) Nr XXII/239/17 w sprawie 
zmiany załącznika do uchwały nr 
XII/129/16 Rady Gminy Brenna  
z dnia 23 czerwca 2016 r. w spra-
wie przyjęcia regulaminu utrzyma-
nia czystości i porządku na terenie 
Gminy Brenna

3) Nr XXII/240/17 zmieniająca 
uchwałę nr XII/128/16 Rady Gmi-
ny Brenna z dnia 23 czerwca 2016 
r. w sprawie zmiany szczegółowe-
go sposobu i zakresu świadczenia 
usług w zakresie odbierania odpa-
dów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania 
tych odpadów w zamian za uiszczo-
ną przez właściciela nieruchomości 
opłatę za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi

4) Nr XXII/241/17 w spra-
wie rodzajów dodatkowych usług 
świadczonych przez gminę w zakre-
sie odbierania odpadów komunal-
nych od właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych

5) Nr XXII/242/17 zmieniająca 
załącznik do uchwały nr XVII/189/17 
z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie 
przyjęcia Regulaminu udzielania 
dotacji celowej ze środków budże-
tu Gminy Brenna na dofinansowa-
nie kosztów wymiany źródeł ciepła 
w budynkach mieszkalnych położo-
nych na terenie Gminy Brenna

6) Nr XXII/243/17 w sprawie 
regulaminu określenia wysokości 
nauczycielskiego dodatku mieszka-
niowego oraz szczegółowych zasad 
jego przyznawania i wypłacania

7) Nr XXII/244/17 w spra-
wie regulaminu ustalenia kryte-
riów i trybu przyznawania nagród 

ze specjalnego funduszu nagród 
dla nauczycieli, za ich osiągnię-
cia w zakresie pracy dydaktycz-
nej, wychowawczej i opiekuńczej,  
w tym realizacji zadań związanych 
z zapewnieniem bezpieczeństwa 
uczniom w czasie zajęć organizo-
wanych przez szkołę, oraz realizacji 
innych zadań statutowych szkoły 

8) Nr XXII/245/17 w sprawie 
ustalenia tygodniowego obowiąz-
kowego wymiaru godzin zajęć na-
uczycieli szkół niewymienionych  
w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Na-
uczyciela oraz w sprawie tygodnio-
wego, obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć dla nauczycieli reali-
zujących w ramach stosunku pracy 
obowiązki określone dla stanowisk 
o różnym tygodniowym obowiąz-
kowym wymiarze godzin

9) Nr XXII/246/17 w spra-
wie przekształcenia Zespołu Szkół 
Publicznych w Górkach Wielkich  
w ośmioletnią szkołę podstawową

10) Nr XXII/247/17 w spra-
wie przekształcenia Zespołu Szkół  
w Brennej w ośmioletnia szkołę 
podstawową

11) Nr XXII/248/17 w sprawie 
zmiany Statutu Ośrodka Promocji, 
Kultury i Sportu Gminy Brenna

12) Nr XXII/249/17 w sprawie 
zmiany nazwy ulicy Józefa Szew-
czyka na Józefa Szewczyka

13) Nr XXII/250/17 w sprawie 
miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego Gminy Bren-
na w rejonie stacji narciarskiej Świ-
niorka w Brennej

14) Nr XXII/251/17 w sprawie 
zmian w uchwale budżetowej Gmi-
ny Brenna na 2017 rok

15) Nr XXII/252/17 w sprawie 
zmian wieloletniej prognozy finan-
sowej

16) Nr XXII/253/17 w sprawie 
wyrażenia zgody na przyjęcie da-
rowizny prawa własności nierucho-
mości na rzecz Gminy Brenna

17) Nr XXII/254/17 w sprawie 
wyrażenia zgody na przyjęcie da-
rowizny prawa własności nierucho-

mości na rzecz Gminy Brenna
18) Nr XXII/255/17 w sprawie 

sprzedaży w drodze bezprzetargo-
wej gminnej nieruchomości grun-
towej na rzecz TAURON Dystrybucja 
S.A. Oddział w Bielsku-Białej z sie-
dziba w Bielsku-Białej

19) Nr XXII/256/17 w sprawie 
zmiany uchwały Nr V/46/15 Rady 
Gminy Brenna z dnia 18 czerwca 
2015 r. w sprawie określenia inka-
sentów opłaty miejscowej

  
Na sesję październikową zapro-

szeni zostali przedstawiciele grona 
pedagogicznego placówek oświa-
towych działających na terenie na-
szej gminy. 

Wójt Gminy Brenna Jerzy Pilch 
wraz z Przewodniczącym Rady Gmi-
ny Marcinem Janasikiem złożyli 
gościom gratulacje z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej. Wyróżnieni 
nauczyciele oraz dyrektorzy szkół 
i przedszkoli otrzymali z rąk Wój-
ta dyplomy uznania za całoroczną 
pracę dydaktyczno – wychowaw-
czą oraz osobiste zaangażowanie  
w działalność oświatową.

W październiku podjęte zostały 
następujące uchwały:

1) Nr XXIII/257/17 w sprawie 
przyjęcia darowizny prawa własno-
ści nieruchomości Skarbu Państwa

2) Nr XXIII/258/17 w sprawie 
nabycia nieruchomości na rzecz 
Gminy Brenna

3) Nr XXIII/259/17 w spra-
wie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego dla dz. nr 
1720/4, 1720/5, 1720/6, 1720/8, 
1720/9, 1755/2 położonych w Bren-
nej przy ul. Leśnica

4) Nr XXIII/260/17 w spra-
wie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego dla obszaru 
Brenna Pinkas przy ul. Góreckiej

5) Nr XXIII/261/17 w sprawie 
stawek w podatku od nieruchomo-
ści na 2018 rok

6) Nr XXIII/262/17 w sprawie 

Informacje/WydarzeniaInformacje/Wydarzenia
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trybu prac nad projektem uchwały 
budżetowej

7) Nr XXIII/263/17 w sprawie 
zmian w uchwale budżetowej Gmi-
ny Brenna na 2017 rok

8) Nr XXIII/264/17 w sprawie 
zmian wieloletniej prognozy finan-
sowej

9) Nr XXIII/265/17 w sprawie 
wyboru kandydata do wyróżnie-
nia Laurem Srebrnej Cieszynianki  
w 2017 roku

10) Nr XXIII/266/17 w sprawie 
zmiany uchwały Nr V/46/15 Rady 
Gminy Brenna z dnia 18 czerwca 

2015 r. w sprawie określenia inka-
sentów opłaty miejscowej

11) Nr XXIII/267/17 w sprawie 
wyrażenia zgody na zamianę nieru-
chomości w miejscowości Brenna

12) Nr XXIII/268/17 w sprawie 
wyrażenia stanowiska dotyczące-
go budowy połączenia drogowego  
z Wisłą

Obie sesje poprzedziły posie-
dzenia Komisji Rady Gminy, na któ-
rych omawiano wszystkie projekty 
uchwał oraz pisma i wnioski miesz-
kańców skierowane do Rady. 

Interpelacje radnych oraz wolne 

wnioski dotyczyły przede wszyst-
kim budowy kanalizacji, wodocią-
gów oraz oświetlenia ulicznego.

Protokoły z posiedzeń Rady 
Gminy oraz podjęte uchwały publi-
kowane są w Biuletynie Informacji 
Publicznej www.bip.brenna.org.pl

  UG Brenna

Co jest grane? Nie radzę sobie? 
Dlaczego sięgam po alkohol? 

Rozpoczynając rozważania nie 
mogę ominąć wyjaśnienia czym 
jest alkohol, bez względu czy czy-
telnikowi się to spodoba, czy też 
uzna tą informację jako nieważną 
i zignoruje ją. Alkohol etylowy jest 
środkiem psychoaktywnym i truci-
zną, gdyby nie wielowiekowa tra-
dycja celebrowania różnych świąt 
poprzez picie alkoholu, to z pew-
nością dziś nie byłby legalną sub-
stancją, zważywszy tylko na liczbę 
szkód zdrowotnych, jakie powodu-
je. W międzynarodowej klasyfika-
cji ICD-10 wyróżniono 60 różnych 
chorób i urazów związanych ze 
spożywaniem alkoholu. Jako sub-

stancja trująca nie jest obojętna 
dla organizmu wręcz wpływa nie-
korzystnie praktycznie na każdą 
komórkę. Długotrwałe spożywanie 
alkoholu powoduje między inny-
mi: stłuszczenie wątroby, zapalenie 
trzustki, nieżyty błony śluzowej żo-
łądka, wzrost ciśnienia tętniczego, 
zaburzenia rytmu serca, udary mó-
zgu, choroby nowotworowe, de-
presje. To tylko niektóre z chorób, 
zaburzeń, nie wspomniałam nawet  
o urazach spowodowanych w stanie 
po spożyciu alkoholu czy też kolizji  
z literą prawa. Nie oszukujmy się. Nie 
ma takiej możliwości, aby alkohol 
nie uszkadzał tkanek i nie wpływał 

negatywnie na układ hormonalny, 
przewód pokarmowy, odporność 
organizmu czy inne układy. Litera-
tura przedmiotu jasno podkreśla, 
iż pewna grupa nowotworów ewi-
dentnie wiąże się z nadużywaniem 
alkoholu. Są to przede wszystkim 
nowotwory górnych dróg oddecho-
wych, górnego odcinka przewodu 
pokarmowego, rak wątroby i jelita 
grubego. Ryzyko zwiększa się jeżeli 
osoba nadużywająca alkoholu pali 
papierosy. Mówiąc wprost alkohol 
i papierosy stanowią bardzo istotny 
czynnik utraty zdrowia. Od jakiegoś 
czasu pojawiają się kampanie po-
twierdzające, iż alkohol zwiększa 
ryzyko wystąpienia raka sutka, a ry-
zyko wzrasta wprost proporcjonal-
nie do liczby spożytych porcji stan-
dardowych (porcja standardowa to 
10 g czystego alkoholu). Narażone 
na tego raka są głównie kobiety,  
a z badań PARPA wynika, że w Pol-
sce rośnie spożycie alkoholu wśród 
młodych, dobrze wykształconych  
i zarabiających kobiet. W kontek-
ście zdrowia kobiet warto również 
przypomnieć o szkodliwym wpły-
wie alkoholu na płód. Niestety te-
mat bardzo zaniedbany w Polsce, 
na dzień dzisiejszy nie znalazłam 
żadnych źródeł badań/statystyk 
wskazujących skalę problemu jaką 
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jest FAS, czy  tzw. nadpobudliwych 
zespołów jak ADHD, które to są 
efektem poalkoholowego zespołu 
płodowego. 

„Z powodu alkoholu choruje nie 
tylko osoba uzależniona, ale cała jej 
rodzina” - mówi w audycji "Ocale-
ni" w cyklu „Twarzą w twarz” ksiądz  
i doktor psychologii Marek Dzie-
wiecki. Nie ma jasnej odpowiedzi 
na pytanie dlaczego osoby nad-
używające alkoholu  to robią? Po-
nieważ: są nieszczęśliwe? Lubią  
w ten sposób spędzać czas? Nie 
umieją odpoczywać w inny sposób? 
A może taki był wzorzec rodzin-
ny pierwotnej (określenie rodziny,  
w której przyszło nam się wycho-
wać)? A może nie potrafią rozwiązy-
wać własnych problemów w sposób 
konstruktywny? Można przytaczać 
dziesiątki argumentów, lecz jed-
no jest tutaj pewne, alkohol ma tę 
niesłychanie niebezpieczną właści-
wość, że potrafi nam obiecać chwile 
szczęścia, w dodatku natychmiast  
i bez żadnego wysiłku. Należy pod-
kreślić, iż z powodów alkoholowych 
cierpi w Polsce blisko połowa spo-
łeczeństwa. Złudnie wydawałoby 
się, że 15 proc. osób uzależnionych 
(podkreślam osób uzależnionych, 
a nie pijących ryzykownie czy też 
szkodliwie) w społeczeństwie to 
nie jest dużo, ale trzeba wziąć pod 
uwagę, że osoby te mają rodziny, 
bliskich, więc te 15 proc. trzeba 
przemnożyć średnio razy 3/4, po-
nieważ, gdy ktoś wchodzi na dro-
gę uzależnień, obarcza w różny 
sposób co najmniej 3/4 osoby tym 
uzależnieniem. Taki stan określa się 

współuzależnieniem. „Współuzależ-
nienie to stan, w którym rytm życia 
jakiejś osoby jest podporządkowa-
ny uzależnieniu innego człowieka”. 
Nic bardziej mylnego niż wysuwa-
nie tezy, iż kiedy alkoholik „wycho-
dzi na prostą” tzn. podejmuje lecze-
nie, zachowuje abstynencję to jego 
bliscy też będą od tej pory szczęśli-
wi, jak za dotknięciem czarodziej-
skiej różdżki. Nieraz poranienia  
u bliskich są tak głębokie, że mimo 
tego, iż alkoholik przestaje pić, bli-
scy mogą nadal cierpieć. Dziecko  
z takiej rodziny żyje w ustawicznym 
stresie, doświadcza huśtawki emo-
cjonalnej, traci wiarę w dobre inten-
cje innych. Nie bez przyczyny ma 
często obniżone poczucie własnej 
wartości i brakuje mu szacunku do 
samego siebie.  Wyrazem tego jest 
nadmierna samokrytyka, poczucie 
bezradności, a także zachowania 
autodestruktywne, nierzadko wpa-
da wówczas w uzależnienia, zaczy-
na odreagowywać. Znam rodziny, 
w których uzależniony wyszedł  
z uzależnienia i jest teraz szczęśli-
wym człowiekiem, ale jego bliscy 
nie radzą sobie. Współuzależnienie 
jest silnym mechanizmem, który 
dotyka wszystkich płaszczyzn isto-
ty ludzkiej, np. emocji,  zdrowia 
psychicznego, zdrowia fizycznego. 
Zwłaszcza gdy dorośli są skupieni 
na własnych sprawach, które krę-
cą się wokół alkoholu tzn. jedno  
z rodziców notorycznie naduży-
wa alkoholu, a drugie z rodziców 
skupia się na kontrolowaniu tego 
picia i chronieniu współmałżonka 
przed jego skutkami. A tak się prze-

ważnie zawsze dzieje w rodzinach 
uwikłanych w problem alkoholo-
wy. A zatem droga do odnalezie-
nia głównych przyczyn trudności, 
jakich doświadczają w dorosłym 
życiu Dorosłe Dzieci Alkoholików 
(DDA) jest przyjrzeniem się okreso-
wi ich dzieciństwa. Przebiegało ono  
w określonej sytuacji rodzinnej, 
której skutki w większej lub mniej-
szej mierze DDA odczuwają przez 
całe życie, gdyż czas bycia dziec-
kiem jest ważnym okresem w roz-
woju tożsamości każdego człowie-
ka. Powrócę do problemu dorosłych 
dzieci alkoholików w następnym 
artykule, gdyż temat jest obszerny  
i wymaga poważnego pochylenia 
się nad nim. 

Dlaczego okazywanie serca oso-
bie uzależnionej wcale nie musi być 
miłością? Jest bardzo często  szko-
dliwą nadopiekuńczością pozwa-
lającą na rozwój uzależnienia!  Jak 
nauczyć się twardej miłości wobec 
uzależnionego członka rodziny?  
Jak kochać dojrzale? Jak nie dać się 
zmanipulować osobie uzależnio-
nej? 

Odpowiedź na te i inne pyta-
nia można uzyskać  w trakcie kon-
sultacji i pomocy psychologicznej  
w Punkcie Konsultacyjno-Informa-
cyjnym w Górkach Małych ul. Za-
lesie 3 (w Ośrodku Zdrowia w Gór-
kach Małych wejście do sutereny 
obok Biblioteki) nr. tel. 33 8539633.

 Renata Ciemała-Sojka

Błędni Rycerze, czyli Dorosłe Dzieci Alkoholików 
W pracy zawodowej co jakiś 

czas przychodzi mi odpowiadać 
na pytanie: „Kim jest DDA”? Nasu-
wa mi się jedna tylko odpowiedź: 
Dorosłe Dziecko Alkoholika jest  
z jednej strony żelaznym rycerzem  
w pancernej zbroi o poranionym 
sercu jak opisuje K. Bosowska,  
a z drugiej strony  dorosłym dziec-
kiem, któremu nie było dane prze-
żyć prawdziwie dzieciństwa w mi-

łości i akceptacji. Wbrew pozorom 
takich twardych i pozornie pew-
nych siebie osób spotykam na co 
dzień bardzo często. Poznawali 
życie w okresie, który miał być dla 
nich czasem zabawy, nauki, beztro-
ski, schronieniem w rodzinie. Już 
wtedy byli „jakby” dorośli, nauczeni 
zasad rodzinnego współżycia za-
pewniającego przetrwanie. Pozba-
wieni przez alkoholizm rodziców 

wartości, norm, nierzadko poczu-
cia bezpieczeństwa. Towarzyszące 
im na co dzień poczucie wstydu, 
kształtowało w nich chroniący na 
pozór system iluzji i zaprzeczeń: nie 
mów, nie czuj, nie ufaj. 

Poczucie krzywdy jakiej do-
znaje dziecko w rodzinie obarczo-
nej problemem alkoholowym jest 
tym trudniejsze, gdyż wokół niego 
kształtuje się specyficzna formacja 
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psychiczna, bolesna pułapka za-
mykająca człowieka na wiele lat. 
Poczucie krzywdy rozumiane jako 
złożony stan psychiczny, może być 
przeżyciem krótkotrwałym, incy-
dentalnym i przemijającym jeżeli 
jednak doświadczenie to nabiera 
wagi, utrwala się i przede wszyst-
kim zaczyna mieć wpływ na dalsze 
życie człowieka, należy  wówczas 
zbadać głębiej jego zawartość.  
J. Mellibruda  zwraca uwagę na trzy 
perspektywy z których należy ana-
lizować funkcjonowanie psychiczne 
człowieka. Wskazuje jako pierwszą 
emocjonalną, czyli tą która ukazuje 
człowieka jako osobę odczuwającą 
różne stany np. smutek radość, ból, 
zaufanie, sympatię, rozczarowanie, 
itp. Ta zdolność jest miedzy innymi  
gwarantem zdrowia psychicznego. 

W sytuacji odczuwania przez 
osobę przewlekłej krzywdy życie 
jej zostaje zdominowane przez cier-
pienie, pojawiają się mechanizmy 
obronne. Druga perspektywa któ-
rą wymienia autor przejawia się w 
formie samosprawczości osoby, jej 
siły  do samostanowienia i wywie-
rania wpływu zarówno na otaczają-
cy ją świat jak i na samego siebie. 
W sytuacji patologicznej jaką jest 
przeżywanie krzywdy człowiek tra-
ci tą zdolność wywierania wpływu 
na własne życie, kontrolę tego co 
się dzieje, jak również obrony przed 
zagrożeniem. Pojawia się równole-
gle obok cierpienia poczucie bez-
silności w efekcie czego powstaje 
bezradność wobec negatywnych 
doznań cierpienia i zagrożenia. Pra-
gnienie posiadania „pewnego trwa-
łego układu odniesienia” należy to 
rozumieć jako pragnienie własnego 
obrazu życia w tym zbioru pewnych 
dopuszczalnych zachowań, sądów, 
norm i odczuć, które pozwalają 
uporządkować własną orientację 

w świecie i egzystencję w nim oso-
by, co tworzy trzecią perspektywę.  
W rozumieniu tych trzech perspek-
tyw których fundamentem jest kil-
ka elementów np. potrzeba i wiara 
w trwałość związków ze szczegól-
nie ważnymi i bliskimi osobami, po-
zytywne oczekiwania wobec nich, 
realizacja pewnych wartości, speł-
nienie pewnych oczekiwań np. po-
czucia bezpieczeństwa, miłości itd. 
Dzięki czemu odczuwalne staje się 
subiektywne poczucie kontroli nad 
własnym życiem, samorealizacja, 
przewidywalność. Dziecko w proce-
sie rozwoju doznające nieadekwat-
nej krzywdy ze strony alkoholika 
nie radzi sobie. Sytuacja krzywdy 
burzy porządek, zarówno fizyczny 
przy karach cielesnych jak również 
psychicznej tożsamości, gdy na-
ruszone zostają ważne elementy 
własnego Ja i związków z osobami 
znaczącymi jakimi są rodzice.  Do-
chodzi do silnych odczuć doznawa-
nej niesprawiedliwości, załamania 
norm i zasad moralnych jak i spo-
łecznych.   

Poczucie przeżywającej krzywdy 
z przeszłości jest jak zmora, jak nie-
zagojona rana - blizna niestety bo-
lesna przez całe dorosłe życie. Autor 
określa to zjawisko „pułapką nie-
wybaczonej krzywdy”, która może 
wracać do osoby przez całe życie, 
w postaci: myśli, odczuć w różnych 
trudnych życiowo sytuacjach, bra-
ku umiejętności emocjonalnego 
radzenia sobie z problemami. Prze-
baczenie często jest jedyną słuszną 
drogą, o ile osoba ma świadomość 
przeżywanych krzywd. Takie prze-
baczenie kojarzy się z możliwością 
uwolnienia się od cierpienia i pre-
tensji ukrytych bardzo często głę-
boko, często nieświadomych. Sens 
i treść przebaczenia wykracza jak 
twierdzą specjaliści (terapeuci) 

poza zdroworozsądkowe skojarze-
nia. Wbrew pozorom obowiązuje tu 
prosta zasada, iż aby się od czegoś 
uwolnić należy się z tym zmierzyć. 
Słyszę nierzadko, przecież ja nie 
mam problemu z uzależnieniem, ta-
kie odcinanie się od problemu, któ-
ry rzekomo nie jest problemem fak-
tycznej ofiary przemocy domowej. 
Rzeczywistość często jest zupełnie 
inna. Dziecko było nie tylko ofiarą 
„ciosów” werbalnych oraz niewer-
balnych, zaniedbań trudnych nieraz 
do zniesienia ponieważ otrzyma-
nych od kochanej osoby, ale było 
również ofiarą systematycznego 
znęcania lub wręcz dręczenia wy-
nikającego z jawnej wrogości, czy 
też patologii. Nie bez znaczenia,  
a trudne do rozpoznania są sytu-
acje wychowawcze usprawiedli-
wiające negatywne zachowania 
rodziców pozbawiające dziecko 
określonych dóbr naruszające 
godność człowieka, burzące grani-
ce własnej autonomii. To niestety 
wpływa na cały rozwój młodego 
człowieka jego poczucie tożsamo-
ści, samoocenę, własną autonomię, 
budowę systemu norm i wartości. 
Bardzo często takie dzieci pod-
dawane tym oddziaływaniom nie 
rozpoznają tego traktowania jako 
niesprawiedliwe, jako krzywdzące, 
włącza się wówczas system uspra-
wiedliwiania. Bezbronność dziecka 
sprawia, iż jego plastyczna struktu-
ra psychiczna przyjmuje te przeży-
cia jako prawidłowe i ma wpływ na 
dalsze życie. Gdzie w tym wszyst-
kim mieści się szeroko rozumiane 
dobro dziecka? Gdzie jest miłość do 
dziecka, troska o jego wychowanie  
i przyszłość? Czy znów zrzucamy 
odpowiedzialność na innych? 

 Renata Ciemała-Sojka

Reklama w miesięczniku „Wieści znad Brennicy”
1/8 strony – 50zł netto, ¼ strony – 100 zł netto,
½ strony – 200 zł netto, 1 strona – 400zł netto

+ 200zł za kolor bez względu na wymiar reklamy
10gr/szt. netto – wkładki, ulotki do gazety
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 Pomoc Żywnościowa 2017- 2018 
Gminny Ośrodek Pomocy Spo-

łecznej w Brennej informuje, że 
wspólnie z Polskim Komitetem Po-
mocy Społecznej, oddział w Brennej 
prowadzi dystrybucję artykułów 
spożywczych w ramach Programu 
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 
2014-2020 współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu 
Pomocy Najbardziej Potrzebującym 
(FEAD) – Podprogram 2017. Celem 
głównym w ramach Podprogramu 
2017 jest zapewnienie najuboż-
szym mieszkańcom Polski pomocy 
żywnościowej oraz uczestnictwa  
w działaniach towarzyszących 
w okresie od sierpnia 2017 r. do 
czerwca 2018 r.

Pomoc w ramach PO PŻ kiero-
wana jest do osób znajdujących się  
w trudnej sytuacji życiowej, do-
puszczającej korzystanie z pomocy 
społecznej z powodów wskazanych 
w art. 7 ustawy o pomocy społecz-
nej, których dochód na osobę nie 
przekracza kwoty:

– 1268,00 zł. (netto) w przypad-
ku osoby samotnie gospodarującej,

– 1028,00 zł. (netto) w przypad-
ku rodziny.

Grupy osób najbardziej potrze-
bujących, do których będzie skiero-
wana pomoc żywnościowa, to:

- mieszkańcy o niskich do-
chodach,

- niepełnosprawni,
- bezdomni, 
- migranci,
- osoby obcego pochodze-

nia, mniejszości narodowe,
- pozostałe grupy odbiorców 

spełniające kryteria dochodowe 
określone jak wyżej znajdujące się 
w trudnej sytuacji życiowej.

Prosimy osoby, które są zainte-
resowane otrzymywaniem żywno-
ści z w ramach PO PŻ Podprogram 
2017 o zgłaszanie się do pracowni-
ków socjalnych w Gminnym Ośrod-
ku Pomocy Społecznej w Brennej 
od dnia 16 października 2017 roku 

w celu ustalenia sytuacji dochodo-
wej i zakwalifikowania do otrzymy-
wania powyższej pomocy.

Osoby nie korzystające z po-
mocy Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Brennej zobowiąza-
ne są do wypełnienia oświadczenia  
o dochodzie rodziny netto za mie-
siąc poprzedzający miesiąc złoże-
nia oświadczenia.

Definicja paczki żywnościowej 
dla 1 odbiorcy końcowego: mini-
mum kilka (tj. co najmniej trzy) 
artykułów spożywczych z różnych 
grup towarowych wydanych jed-
norazowo, a wchodzących w skład 
zestawu w Podprogramie 2017.

Zestaw na Podprogram 2017 
artykułów spożywczych dla jed-
nego odbiorcy obejmuje: groszek  
z marchewką, fasolę białą, koncen-
trat pomidorowy, buraczki wiórki, 
powidła śliwkowe, makaron jajecz-
ny, makaron kukurydziany bezglu-
tenowy, ryż biały, kaszę gryczaną, 
herbatniki maślane, mleko UHT, 
ser podpuszczkowy dojrzewający, 
gulasz wieprzowy z warzywami, 
szynkę drobiową, szynkę wieprzo-
wą mieloną, pasztet wieprzowy, 
kabanosy wieprzowe, filet z makreli  
w oleju, cukier biały, miód wielo-
kwiatowy, olej rzepakowy. 

Objaśnienie dotyczące sposobu 
obliczania dochodu: 

Za dochód netto uważa się sumę 
miesięcznych przychodów po-
mniejszoną o:

– miesięczne obciążenie podat-
kiem dochodowym od osób fizycz-
nych;

– składki na ubezpieczenie 
zdrowotne określone w przepisach  
o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicz-
nych oraz ubezpieczenia społeczne 
określone w odrębnych przepisach;

– kwotę alimentów świadczo-
nych na rzecz innych osób.

Na dochód określony w przepi-
sach ustawy o omocy społecznej 

składają się przychody wszystkich 
członków rodziny, bez względu na 
tytuł i źródło ich uzyskania, uzy-
skane w miesiącu poprzedzającym 
miesiąc złożenia wniosku, a w przy-
padku utraty w tym miesiącu do-
chodu – z miesiąca, w którym wnio-
sek został złożony.

Do dochodu wlicza się m.in.:
– wynagrodzenie z tytułu 

umowy o pracę, umowy zlecenia  
i o dzieło,

– wynagrodzenie za pracę do-
rywczą,

– świadczenia rodzinne i pielę-
gnacyjne, z wyłączeniem świadczeń 
jednorazowych,

– renty,
– emerytury,
– alimenty,
– odliczane (przez pracodawcę) 

od wynagrodzeń obciążenia ko-
mornicze z tytułu postępowań ad-
ministracyjnych, spłata rat pożyczki 
czy ubezpieczenia,

– zasiłki dla bezrobotnych,
– dochody z pozarolniczej dzia-

łalności gospodarczej,
– dochody z gospodarstwa rol-

nego,
– świadczenia z pomocy spo-

łecznej (zasiłki stałe i okresowe),
– dochody z majątku rodziny 

(czynsze najmu i dzierżawy),
– dodatek mieszkaniowy,
– dodatek energetyczny.

Bliższe informacje można uzy-
skać pod nr 33 8536 459 wew. 110 
- 114

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Brennej

GOPS/ProfilaktykaGOPS/Profilaktyka
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25 lat „Kotarzan”
W październiku Rodzinna Gru-

pa Pieśni i Tańca „Kotarzanie” świę-
towała 25-lecie swojego istnienia. 
Ktoś może powiedzieć, że to nie-
wiele, bo są zespoły, które mają 
staż znacznie dłuższy - 50, 70 lat. 
Jednak przez ćwierć wieku można 
zrobić naprawdę wiele. To aż 25 lat 
wkładu zespołu w zachowanie dzie-
dzictwa kulturowego Brennej i Gó-
rek, poprzez prezentację śpiewów, 
tańców, strojów oraz scenek rodza-
jowych naszego rodzaju. To przede 
wszystkim ciężka praca społeczna 
założycieli, kierowników i chore-
ografów, którzy często kosztem 
swoich zawodowych obowiązków, 
rodziny, oddają dla grupy swój czas, 
pieniądze i energię. 

Sami członkowie grupy o po-
wstaniu zespołu tak piszą: “Teraz po 
naszymu łopoiwiymy Wóm jak po-
wstoł nasz Zespół. Każdy z nas mo 
już rodziny, toteż baba czy chłop 
dziwali sie krzywo na siebie jak je-

dyn szoł na próbe czy na wystymp, 
a drugi musioł siedzieć w chgałpie 
przy dzieckach, a że ponikierzy  
z nas tańcowali już w zespole tóż 
ciągło nas do tej kultury. Nie marzy-
li my o wielkim zespole, ale aspoń 
żeby sie razym spotkać, pośpiywać 
i potańcować, jak sie już wieczór 
dziecka do spać, próby mómy do-
piyro o łósmej. Nowych członków 
nóm przybywało, młodzi pobiyrają 
sie, my im pómogemy, choćby tym 
że idymy na wiesieli. I tak łod roków 
wystympujemy na TKB, bierymy 
udział w przeglądach, a zdobyte 
piyniądze przeznaczómy na stro-
je kiere se sami szyjymy. Śpiywó-
my pieśniczki, ty kiere nasze starki 
śpiywały, tańcujymy tańce kiere 
sie łu nas w Brynnej hańdownij na 
muzykach tańcowało, przekazujy-
my to naszym dzieckómi takmómy 
pewność, że co piekne było i je, na 
zawsze w naszych sercach pozosta-
nie. A że najwyższy gróń w Brynnej 

to Kotarz,kiery se tak stoi dumnie 
jak strażok na warcie i bacznym ło-
kiym na naszą całą wioske spoziyro, 
toż my sie też mianowali „Kotarza-
nie”.

Rodzinna Grupa Pieśni i Tań-
ca „Kotarzanie” została założona  
w 1992 r. przez Annę Gielatę, osobę 
od dziecka związaną z miejscowym 
folklorem.  Pierwszym kierowni-
kiem Zespołu była Halina Cieślar. 
Członkowie na próby przychodzili 
całymi rodzinami, stąd międzypo-
koleniowy charakter grupy. Obec-
nie zespół prowadzi Teresa Gawlas 
a choreografem jest Zdzisław Greń, 
który na tym stanowisku zastąpił 
Annę Gielatę, laureatkę srebrnej 
cieszynianki w 2002 r.  “Kotarzanie” 
występują na festiwalach, przeglą-
dach i imprezach folklorystycznych 
w kraju i za granicą dumnie pro-
mując kulturę ludową górali ślą-
skich, a nade wszystko naszą gmi-
nę. W tym roku podczas Dożynek 
Ekumenicznych Zespół oraz Anna 
Gielata i Teresa Gawlas otrzymali 
Odznaki Honorowe za Zasługi dla 
Województwa Śląskiego przyznane 
przez Sejmik Województwa Śląskie-
go. 

W październiku Zespół uroczy-
ście świętował swój jubileusz. Na 
zaproszenie kierownictwa w Piw-
nicy Artystycznej w Brennej zebrali 
się członkowie grupy, założycielka 
Zespołu Anna Gielata, Wójt Gminy 
Brenna Jerzy Pilch, Przewodniczący 
Rady Gminy Marcin Janasik, Skarb-
nik Gminy Brenna Joanna Macura, 
Dyrektor Ośrodka Promocji, Kultury 
i Sportu Gminy Brenna Katarzyna 
Macura, przedstawiciele zespołów 
regionalnych naszej gminy: Dziecię-
cego Zespołu Regionalnego „Mała 
Brenna” oraz Zespołu Regionalnego 
im. Józefa Macha „Brenna”, a także 
przyjaciele i znajomi. Na ręce Teresy 
Gawlas i Zdzisława Greń składano 
życzenia i gratulacje. Goście otrzy-
mali dyplomy oraz okolicznościowe 
upominki. 

 Dorota Greń-Grajewska

KulturaKultura
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Nagroda im. ks. Leopolda Jana Szersznika 
dla Chlebowej Chaty

18 października w Sali Rzymskiej 
Muzeum Śląska Cieszyńskiego od-
było się uroczyste wręczenie Na-
gród im. Leopolda Jana Szersznika. 

Jest to najwyższe wyróżnienie 
samorządu terytorialnego powiatu 
cieszyńskiego w dziedzinie kultury, 
przyznawane corocznie od 2002 r. 
przez władze powiatu cieszyńskie-
go. Celem nagrody jest promocja 
kultury regionu Śląska Cieszyńskie-
go. Nagroda może być przyznawa-
na osobom fizycznym lub osobom 

prawnym i innym podmiotom, któ-
rych działalność w zakresie twór-
czości artystycznej, upowszech-
niania i ochrony kultury miała 
znaczenie dla kultury na terenie po-
wiatu cieszyńskiego, na podstawie 
oceny całokształtu ich działalności 
lub osiągnięć o istotnym znaczeniu.

W tym roku w kategorii twór-
czość artystyczna nagrodę otrzy-
mał poeta Kazimierz Węgrzyn,  
w kategorii upowszechnienie kultu-
ry laur otrzymała Małgorzata Men-

del, dyrektor festiwalu „Viva il Can-
to”, natomiast w dziedzinie ochrony 
dziedzictwa kulturowego nagrodę 
otrzymali Jadwiga i Marian Dudy-
sowie, właściciele Chlebowej Chaty  
w Górkach Małych. Spotkanie za-
kończyło się „Kolacją na cztery 
ręce”, spektaklu w wykonaniu Sce-
ny Polskiej Teatru Cieszyńskiego  
w Czeskim Cieszynie.

 Dorota Greń-Grajewska

KulturaKultura
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Ruszyła Baza Talentów
Dzieci i młodzież pewnie ucie-

szy fakt, że po wakacyjnej przerwie 
znów ruszyła Baza Talentów. Na za-
jęcia organizowane przez Ośrodek 
Promocji, Kultury i Sportu Gminy 
Brenna mogą zapisać się młodzi 
mieszkańcy naszej gminy, którzy 
pod czujnym okiem wyszkolonych 
instruktorów będą mieli okazję roz-
wijać swoje umiejętności i prezen-
tować je na licznych imprezach od-
bywających się przez cały rok.

Od października zajęcia instru-
mentalne obejmują naukę gry na: 
gitarze, skrzypcach metodą kla-
syczną i góralską, bębnach, perkusji 
oraz kontrabasie. Młodzi tancerze 
swój talent mogą szlifować w gru-
pie mażoretek lub tańca nowocze-
snego. Cuda z papieru, bibuły, nitek 
i przyrządów malarskich będzie 
można wyczarować na warsztatach 
plastycznych. W tym roku, ze wzglę-
du na bardzo duże zainteresowanie 
Dziecięcym Zespołem Regionalnym 
„Mała Brenna” poszerzona została 
jego działalność. Obecnie funkcjo-
nują trzy grupy wiekowe: przed-
szkolaki, grupa średnia oraz starsza 
- łącznie 70 osób. Dodatkowo w ra-
mach zespołu działają: grupa śpie-
wacza oraz kapela.

Aktualny harmonogram za-
jęć oraz regulamin Bazy Talentów 
dostępny jest na stronie interne-
towej: http://www.mieszkaniec.
brenna.org.pl/harmonogram-zajec-
bazy-talentow. Informacje na temat 
warsztatów można uzyskać również 
pod numerem telefonu: 33 47 40 
601 lub mailowo wysyłając wiado-
mość na adres: s.gawlas@brenna.
org.pl.

 
  Sonia Gawlas

UWaGa !

Od stycznia w ramach Bazy Talentów ruszają zajęcia teatralne!

Jeżeli Twoje dziecko ma zdolności aktorskie, lubi być w centrum 
uwagi, a scena to jego drugi dom, zapisz je na zajęcia teatralne!

Planujemy utworzyć dwie grupy: młodszą (dzieci w wieku 
od 6 do 12 lat), starszą (młodzież od 13 do 18 lat).

Miejsce prób: Szkoła na Żagana w Górkach Wielkich

Zapisy oraz szczegółowe informacje 
pod numerem telefonu: 33 47 40 601

KulturaKultura
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Dzień Głośnego Czytania był 
okazją do spotkania się z przed-
szkolakami w bibliotece. Maluchy 
wysłuchały opowieści o „Bardzo 
głodnej gąsienicy”, która każdego 
dnia pożerała coraz więcej i osta-
tecznie zamieniła się w motyla. 
Dzieci poznały dni tygodnia, do-
wiedziały się, jak rozwija się motyl, 
opowiadały o tym, co lubią jeść naj-
bardziej. Na dużym papierze stwo-
rzyły gąsienicę i szukały kwiatków. 
Obejrzały też książki dla najmłod-
szych czytelników, a na pożegnanie 
otrzymały kwiatek i coś słodkiego. 
To były udane odwiedziny.

Anna Wisełka
Gminna Biblioteka Publiczna 

w Brennej

Gąsienica bawi i uczy

Futsal po raz jedenasty
Trudno sobie wyobrazić ka-

lendarz sportowy Gminy Brenna 
bez rozgrywek Ligi Futsalu o Pu-
char Rady Gminy Brenna. Obecny 
sezon, którego inaugurację za-
planowano na 8 listopada 2017 
r., będzie już jedenastym z kolei. 
Drużyny rywalizować będą na 
Hali Sportowej w Górkach Wiel-
kich, rozgrywając swoje mecze  
w środy. W batalii o puchar ufun-
dowany przez Radę Gminy Brenna 
zaplanowano udział dziesięciu dru-
żyn. W obecnym sezonie w gronie 
uczestników zabraknie niestety ta-
kich drużyn jak FC Mania czy Alco-
Skład, a więc ekip które z roku na 
rok prezentowały coraz wyższy po-
ziom sportowy, Alco-Skład w prze-
szłości wygrał nawet jedną z edycji 
rozgrywek. Wspomniane drużyny 
borykały się z problemami kadro-
wymi, które okazały się na tyle po-
ważne, że nie pozwoliły na udział  
w XI Lidze Futsalu. Do obrony tytu-
łu przystąpi natomiast wzmocniony 
Nieckarz-Team, w którego szere-
gach najprawdopodobniej wystąpi 

Przemysław Szołdra, jeden z wyróż-
niających się bramkarzy wielu edy-
cji ligi. Mistrz wystartuje więc jesz-
cze silniejszy niż w ubiegłym roku 
i będzie z pewnością najpoważniej-
szym kandydatem do zajęcia pierw-
szego miejsca. 

W gronie faworytów należy wy-
mienić także CdF Traktat Cieszyn, 
Dolinę Leśnicy czy Niebieską Erką. 

Końcowy etap ubiegłego sezonu 
pokazał, że poziom sportowy ekip 
rośnie, dlatego należy zakładać, że 
czeka nas sporo emocji i widowi-
skowych spotkań.

 
  Krzysztof Gawlas 

SportSport



24Strona 24 Wieści znad Brennicy

W
ie

śc
i z

na
d

 B
re

nn
ic

y

Ruszyły czwartki lekkoatletyczne
We wrześniu rozpoczęła się 

kolejna edycja Czwartków Lekko-
atletycznych. Prawo startu w ry-
walizacji mają uczniowie klas IV-VI 
szkół podstawowych oraz młodsi. 
Współzawodnictwo rozgrywane 
jest w dwóch etapach, tzn. elimi-
nacje (wrzesień – maj), które od-
bywają się na stadionie w Skoczo-
wie i ogólnopolski Finał w Łodzi 
(czerwiec). To już kolejny rok, kiedy  
w rywalizacji biorą udział uczniowie 
Breńskich szkół. Blisko sześćdziesię-
ciu uczniów pod opieką nauczycieli 
wychowania fizycznego co tydzień 
wyjeżdża do Skoczowa, aby rywali-
zować w lekkoatletycznych zmaga-
niach.

zawody przeprowadzane są 
w następujących konkurencjach:

- bieg na 60 m/bieg na 300 m/
bieg na 600 m – dziewczęta, 1000 
m chłopcy, skok w dal  i rzut piłką 
palantową.

Zawodnik ma prawo startu  
w jednej konkurencji biegowej  
i  w jednej konkurencji technicznej. 
Uczeń jest sklasyfikowany, kiedy 
weźmie udział w co najmniej pięciu 
z sześciu rozgrywanych zawodów  
i finale miejskim. Po jesiennej rywa-
lizacji (3 starty) nasi uczniowie zaj-
mują wiele czołowych pozycji:

W swoich kategoriach  
wiekowych prowadzą:

Małgorzata Zielińska - rzut pi-
łeczką palantową , Michał Mueller 
- 1000 m, Hieronim Adamczyk - 300 
m, Wiktoria Greń - 300 m, Dawid 
Gawlas - 300 m, Klaudiusz Słowiok 
- 60 m, Marek Sikora - rzut piłeczką 
palantową, Damian Greń - rzut pi-
łeczką palantową, Małgorzata Cie-
ślar - rzut piłeczką palantową, Mag-
dalena Podżorska - 600 m

Drugie miejsca zajmują:
Oliwier Walkiewicz - 300 m  

i  skok w dal, Zuzanna Madzia – 300 
m, Marta Greń - rzut piłeczką pa-
lantową, Anastazja Musioł – 60 m  
i skok w dal, Krzysztof Greń rzut pi-
łeczką palantową, Katarzyna Barsz-
czak – 60 m,  Amelia Słowiok – 60 
m, Klaudiusz Słowiok - rzut piłeczką 
palantową, Marta Greń - rzut piłecz-
ką palantową, Magdalena Podżor-
ska - skok w dal

Trzecie miejsca zajmują:
Tatiana Heller – 60 m, Kacper 

Dybczyński – 60 m i rzut piłeczką 
palantową, Marta Greń – 300 m, 
Milena Widenka – 60 m, Michał Mu-
eller - skok w dal, Krzysztof Greń 
– 300 m, Wanessa Krawczyk - rzut 
piłeczką palantową, Ewelina Ferfec-

ka - rzut piłeczką palantową, Julia 
Cichoń - rzut piłeczką palantową, 
Wiktoria Greń - skok w dal, Amelia 
Słowiok - skok w dal, Michał Mueller 
skok w dal.

następne zawody odbędzie  
się na wiosnę w terminach:  

25.04.2018 r.
09.05.2018 r.
16.05.2018 r.
30.05.2018 r. - FINAŁ Miejski - po-
czątek – 15:30.

zapraszamy na treningi 
lekkoatletów

Zajęcia dla lekkoatletów od-
bywają się w poniedziałki i środy  
o godzinie 15.00 w Szkole Podsta-
wowej nr 1 w Brennej ul. Górecka 
224 (dawne gimnazjum). Uczniowie 
mają okazję do przygotowywania 
się do wiosennej edycji czwartków 
lekkoatletycznych  oraz startów  
w biegach ulicznych i przełajo-
wych. Treningi prowadzi Tomasz 
Dybczyński. Wszystkich chętnych 
zapraszamy

         Tomasz Dybczyński

SportSport
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Szaleli na Starym Groniu
Tegoroczny finał Local Series of 

Downhill w Brennej odbył się na 
przełomie września i października. 
Wielbiciele dwóch kółek i sporej 
dawki adrenaliny rywalizowali na 
malowniczym stoku Starego Gro-
nia, który jest bez wątpienia jedną 
z naturalnych wizytówek Gminy 
Brenna. Jego ukształtowanie daje 
możliwość wyznaczenia i przygoto-
wania bardzo ciekawej i wymaga-
jącej trasy, czego zresztą oczekują 
uczestnicy cyklu zawodów. Orga-
nizatorzy co roku dokładają starań, 
aby pozytywnie zaskoczyć down-
hillowców i poprzez odpowiednio 
przygotowaną i zabezpieczoną tra-
sę, a także całą otoczkę związaną  
z organizacją zawodów sprostać ich 
oczekiwaniom. Co roku ta sztuka 
się udaje, dzięki czemu zwolennicy 
ekstremalnej jazdy na rowerze, bo 
tak należy określić downhill, chęt-
nie wracają na zawody odbywające 
się w Brennej. Weekendowe zma-
gania składają się z dwóch części, 
tj. sobotnich treningów oraz nie-
dzielnych finałów, podczas których 
odbywają się już przejazdy z po-
miarem czasu. W tegorocznej edycji 

prócz zawodników przyjezdnych 
wystartowali także mieszkańcy na-

szej gminy. Najliczniejszą grupę 
stanowili przedstawiciele kategorii 
Hardtrail, których było aż siedmiu: 
Samuel Kuczera, Bartłomiej Gielata, 
Jakub Madzia, Grzegorz Jarząbek, 
Kamil Madzia, Szymon Jarząbek 
oraz Kacper Sidzina. Za spory suk-
ces można uznać występ Samuela 
Kuczery, który we wspomnianej 

kategorii zajął wysokie 3 miejsce. 
W kategorii Full wystartowali: Do-

minik Ferfecki, Amadeusz Kuczera, 
Dominik Olchawa i Robert Kawik. 
Podsumowania zawodów oraz całe-
go cyklu dokonano na scenie Am-
fiteatru.

  Krzysztof Gawlas

SportSport
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Miesięcznik „Wieści znad Brennicy” można nabyć w informacji Turystycznej (ul. Wyzwolenia 77, Brenna, a także w: Delikatesach Centrum 
(Górki), sklepie z nasionami p. K. Holeksy (Górki), Kiosku „Trafika” (Górki), Sklepie GS na Buczu (Górki), Sklepie GS w Szpotawicach (Górki), Sklepie „Lewiatan” 
(Brenna Skrzyżowanie), Sklepie GS Brenna Skrzyżowanie, W Delikatesach p. Bocka (Brenna Spalona), Sklepie GS Brenna Pinkas, Sklepie GS Brenna 
Leśnica, Sklepie p. Dadok (Brenna Leśnica), FH Renata Łysek (Brenna Leśnica), Kiosku z prasą – p. J. Ćwierzyk, (Brenna Centrum) „Toto Lotku” –  
p. J. Madzi, (Brenna Centrum) Kiosku p. Cz. Grenia (Brenna Bukowa), Sklepie „Kaprys” ul. Jawornik (Brenna), Delikatesach Centrum (Brenna 
Lachy), Stacja paliw (Górki Wielkie), Delikatesy Centrum Sojka, Gminnej Bibliotece Publicznej (Urząd Gminy, II p.). Sklepy, kioski, pensjonaty 
itp. lokale, chcące również kolportować „Wieści”, proszone są o kontakt z redakcją.

iSSn 1895-670X
Redakcja: Sonia Gawlas, Dorota Greń-Grajewska, Katarzyna Macura, Marzena Bochnak, Izabela Piór, 
Łukasz Muschiol i Krzysztof Gawlas. Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów i opracowań nadesłanych tekstów.
Stali Współpracownicy: Wojtek Grajewski, UG Brenna, Gminna Biblioteka Publiczna, GOPS i CKiS „Dwór Kossaków”
Wydawca: Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna
43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 77, tel: (33) 85 365 50, e-mail: opkis@brenna.org.pl 
nakład: 600 egz. 
Korekta: Sonia Gawlas
Skład: Łukasz Muschiol 
oddano do druku: 23.10.2017 r.
Druk: FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA SZMYDT, ul. Legionów Polskich 27A, 09-500 Gostynin

zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej
43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 34
tel. 33 853 62 85, kom. 504 039 392
e-mail: zbgk@brenna.org.pl

GoPR
43-438 Brenna ul. Węgierski 41
43-370 Szczyrk ul. Dębowa 2, tel. 33 829 69 00
tel. alarmowy 985, 601 100 300

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

Muzeum zofii Kossak - Szatkowskiej
w Górkach Wielkich
43-436 Górki Wielkie ul. Stary Dwór 2
tel. 33 853 95 15, e-mail: 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
www.biblioteka.brenna.org.pl 
e-mail: bibl.brenna@wp.pl, bibl.gorki@vp.pl

Wójt Gminy Brenna - Jerzy Pilch
W celu umówienia się na spotkanie prosimy o kontakt 
z sekretariatem: tel. 33 853 62 22, tel. 33 853-65-48 
fax: 33 853 63 70, e-mail: poczta@brenna.org.pl
 
zastępca Wójta Gminy Brenna oraz Sekretarz 
Gminy Brenna - Krzysztof Majeran 
tel. (33) 8536222 w. 103 lub (33) 8536350
e-mail: sekretarz@brenna.org.pl

Biuro Rady Gminy Brenna
W celu umówienia się na spotkanie prosimy o kontakt 
z sekretariatem: tel. 33 853 62 22, tel. 33 853-65-48 
fax: 33 853 63 70, e-mail: poczta@brenna.org.pl

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 77,
tel. 33 853 65 50, fax 33 8586 971
e-mail: opkis@brenna.org.pl

informacja Turystyczna
43 - 438 Brenna, ul. Wyzwolenia 77,
tel. 33 858 69 71, 
e-mail: it@brenna.org.pl

Gminny ośrodek Pomocy Społecznej
43-438 Brenna, ul. Leśnica 8
tel. 33 853 64 59, 33 855 12 61, fax. 33 858 71 01
email: gops@brenna.org.pl, gops_brenna@interia.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
43-430 Skoczów ul. Krzywa 4
tel. alarmowy 999
tel. 033 857 95 49, 33 857 95 50

apteki
43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 34a, tel. 33 8169 736
43-438 Brenna ul. Wyzwolenia 77, tel. 33 853 64 64
43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 38b, tel. 33 8570073
43-436 Górki Wielkie ul. Zalesie 3, tel. 33 853 92 05
43-436 Górki Wielkie ul. Breńska 2, tel. 33 858 71 19
 

Ważne i przydatne numery telefonów

Wieści znad Brennicy
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Wkrótce w gminie Brenna



11 listopada
zaproszenie

Wójt Gminy Brenna  jerzy Pilch 

oraz PrzeWodniczący rady   marcin janasik 

serdecznie zapraszają 

na 

Uroczyste oBchody ŚWięta niePodleGłoŚci 

11 listopada 2017 r. 

 

Uroczystość odbędzie się o godz. 10:00 

w Kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Brennej.


