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Dziennikarz jak każdy specjalista 
w swoim zawodzie musi dojrzeć, 
karmiony doświadczeniem, otwarty 
na świat rozwija się, by wreszcie 

zderzyć się dylematami, stojąc na 
rozdrożu tego co etyczne i tego 
co opłacalne. Często komercja nie 
pozwala mu rozwinąć się w pełni, 
podcina skrzydła i przeciąga na 
ciemną stronę mocy. Ale to życie, 
a nie gwiezdne wojny. Więc trwa 
w tym kokonie, jaki uwił sobie na 
szczycie sławy, wśród innych mu 
podobnych, w świetle medialnego 
rozgłosu. Ale niech tylko światła 
zgasną, szokujące wątki się skończą, 
wówczas opada z sił i traci to, co 
przecież (dziwne) tak szybko zdobył. 
Etyka dziennikarska to ważny 
element warsztatów dziennikarskich 
jakie mam możliwość prowadzić 

dla młodych dziennikarzy. Element 
bez którego, w pracy dziennikarza, 
nie jest możliwy prawdziwy sukces, 
poważanie czy przychylna opinia 
publiczna. Z tym numerem dołącza 
do naszego zespołu redakcyjnego 
młoda dziennikarka, której chciałem 
życzyć na tej trudnej, acz ciekawej 
drodze dziennikarskiej samych 
sukcesów i niezłomności w pozna-
waniu, opisywaniu i przeżywaniu 
w sposób wyjątkowy naszej regio-
nalnej rzeczywistości.

Szczepan Spis
Redaktor Naczelny

J e s t e m  a b s o l w e n t k ą  L O 
w Skoczowie na profilu humani-
stycznym, od października studentką 
filologii polskiej na UŚ w Katowi-
cach. Interesuję się sztuką, muzyką, 
filmem, lubię obserwować to, co 
dzieje się wokół oraz ludzi, którzy 
mnie otaczają. Myślę, że najlepsze 
jeszcze ciągle daleko przede mną. 
„W życiu piękne są tylko chwile”. Od 
zawsze mieszkam na Leśnicy, gdzie 
panuje cisza i spokój, ale jest jeden 
wielki minus – autobusy, a raczej ich 
brak… Czasami ciężko się wydostać 
i również dostać do tego malowni-

czego zakątka Brennej. Jako miesz-
kanka Brennej, uważam, że na prze-
strzeni ostatnich kilku lat wiele się 
zmieniło w naszej gminie, ale jeszcze 
ciągle jest dużo do zrobienia. 

Pisząc w „Wieściach…” chcia-
łabym podzielić się z Państwem 
informacjami, ale i subiektywnymi 
odczuciami kulturalnymi, związa-
nymi zarówno z naszym regionem, 
jak i szerszymi horyzontami. 

Urszula Bąk
Redaktor

NOWY DZIENNIKARZ REDAKCJI WIEŚCI ZNAD BRENNICY

REKLAMA
Reklama Wieści znad Brennicy

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

+ 200zł za kolor bez względu na wymiar reklamy
10gr/szt. netto – wkładki, ulotki do gazety
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W dniu 24 sierpnia 2009 roku 
Wójt  Gminy Brenna przedsta -
wił Radzie Gminy sprawozda -
nie z wykonania budżetu Gminy 
Brenna za I półrocze 2009 roku. 
Ze sprawozdania tego wynika, iż 
w I półroczu 2009 roku do budżetu 
Gminy Brenna wpłynęły dochody 
w wysokości: 12.527.758,56zł, 

co stanowi 49,71% zaplanowanej 
kwoty dochodów. Wydatki budżetu 
Gminy na tenże okres osiągnęły 
poziom 46,18% zaplanowanej 
kwoty i wyniosły:12.577.17174zł. 
Przedstawiona przez Wójta informa-
cja o przebiegu wykonania budżetu 
za I półrocze 2009 roku uzyskała 
pozytywną opinię Regionalnej Izby 

obrachunkowej. Szczegółowe spra-
wozdanie z wykonania budżetu 
gminy za I półrocze 2009 roku 
znajduje się na stronie internetowej 
www.bip.brenna.org.pl w zakładce 
finanse publiczne, sprawozdania, 
sprawozdania z wykonania budżetu. 

Joanna Macura

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 
2009 rok

70-ta rocznica wybuchu II wojny światowej

1 września miała miejsce już sie-
demdziesiąta rocznica wybuchu 
II wojny światowej. Za początek 
inwazji uważa się atak na placówkę 
Westerplatte,  gdzie żołnierze 
bronili się tak zaciekle, że przeszli 
do historii. Agresorzy zaatakowali 
Polskę z dwóch stron szerząc terror. 
Sytuacja w jakiej się znaleźliśmy 
odcisnęła się bolesnym piętnem oku-
panckim na życiu polskich rodzin. 
Również w Brennej ludzie walczyli 
i umierali za ojczyznę. Dla upamięt-
nienia ich poświęcenia, Pani wójt 
Iwona Szarek razem z przewodni-
czącym rady Krzysztofem Holeksą, 
złożyli wieńce i zapalili znicze na 
pomnikach poległych

Szczepan Spis
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W dniach od 18 do 21 września 
2009 r. samorządowcy z gminy 
Brenna, na czele z Panią Wójt Iwoną 
Szarek, gościli z wizytą w miejsco-
wości partnerskiej Baiersdorf 

w Niemczech.  Wizyta miała 
związek m.in. ze Świętem Chrzanu 
organizowanym corocznie 

w mie j scowośc i  Ba ie rsdor f .  

W niedzielę tj. 19 września 2009 
r. na rynku obok ratusza odbyły 
się główne uroczystości Święta, 
w których uczestniczyli przedsta-
wiciele obu gmin, Pani Wójt Iwona 
Szarek oraz burmistrz Baiersdorf  
Andreas Galster. 

W sobotę, przed obchodami 
Święta, odbył się mecz towarzyski 
w piłce nożnej pomiędzy reprezenta-
cjami obu miejsco-
wości. Lepszymi 
okazali się samo-

rządowcy z Brennej, wygrywając 
w stosunku 2:1 (0:0). W pierwszej 
połowie meczu gra z obu stron była 
chaotyczna i niedokładna, przez 
co drużyny nie stworzyły sobie 
dogodnych sytuacji do strzelenia 
bramki. Druga połowa to zupełnie 
inna gra – szczególnie w wykonaniu 
samorządowców z Brennej. Zaczął 

odnajdywać się na boisku  Krystian 
Żyłka i z minuty na minutę stawał 
się poważnym zagrożeniem dla 
rywali. Efekty przyszło szybko. Po 
dokładnym rozegraniu piłki w 42 
min. radny Krystian uderzył futbo-
lówkę tak jak potrafi i znakomicie 
spisujący się bramkarz gości nie 
zdołał zatrzymać piłki, która wyła-
dowała w prawym dolnym rogu 

jego bramki. Ozdobą meczu była 
bramka na 2:0, a jej autorem oczy-
wiście Krystian Żyłka. Znakomicie 
rozegrana piłka w polu karnym 
pozwoliła „królowi strzelców” 

z Baiersdorfu oddać piękny strzał 
pod poprzeczkę i  podwyższyć 
wynik. Okazji do strzelenia bramek 
dla Brennej było jeszcze sporo, lecz 

chwila dekoncentracji pod koniec 
spotkania, zakończyła się bramką 
dla gospodarzy z Baiersdorfu, 
i jak się okazało było to trafienie 
honorowe. Już teraz zapraszamy 
wszystkich na rewanż, który będzie 
miał miejsce w Brennej na przełomie 
kwietnia i maja 2010 r. 

Krzysztof Majeran

Wizyta w Baiersdorf

Od lewej (w strojach biało-czerwonych) stoją: Robert Madzia, Leszek Smelik, Krystian Żyłka, Łukasz 
Muschiol, Jarosław Smelik, Tomasz Kawa, Damian Nowak, 

siedzą: Leszek Wieczorek, Jerzy Pilch, Iwona Szarek, Krzysztof Holeksa, Janusz Jasiński, Krzysztof 
Majeran.
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Małe stoliczki, małe krzesełka, 
małe łóżeczka,  a na nich Krasno-
ludki, Kotki i Miśki- tak zwią się 
grupy urzędujących w przedszkolu 
dzieci.

Ten bajkowy obraz zastali goście 
zaproszeni 8 września 2009 r na  
oficjalne  otwarcie Przedszkola 
w Brennej.

Uroczystość rozpoczęła się prze-
cięciem wstęgi przez dyrektor 
przedszkola panią  Marię Greń 
wójta gminy panią Iwonę Szarek 
i przewodniczącego Rady Gminy 
pana Krzysztofa Holeksę. Błogosła-
wieństwa wszystkim dzieciom i pra-
cownikom udzielili proboszczowie 
parafii katolickiej i ewangelickiej, 
ks. Czesław Szwed i ks. Roman Klus. 
W uroczystości udział wzięli również 
dyrektorzy wszystkich gminnych 
szkół i przedszkoli, przedstawiciele 
Rady Rodziców oraz goście z prasy. 

Pani Maria Greń pełniąc obowiązki 
gospodarza, oprowadziła gości po 
wszystkich zakamarkach nowego 
obiektu, nie pomijając świetnie 
wyposażonego zaplecza kuchen-
nego i sanitarnego.

Atmosfera panująca w przedszkolu 
obudziła w dorosłych wspomnienia 
ich własnego dzieciństwa. Budynek 
przedszkola przy ul. Wyzwolenia 
pochodzi bowiem z drugiej połowy 
XIX. Przed drugą wojną światową 
oraz zaraz po niej działała w nim 
szkoła podstawowa, a samo przed-

szkole otwarto w na przełomie lat 
sześćdziesiątych i siedemdziesiątych. 
Warto jeszcze dodać, iż na strychu 
budynku, po wojnie działało schro-
nisko młodzieżowe PTTK , a jego 
pozostałości zostały odkryte przy 
okazji remontu. 

Przyznać należy, że przedszkole 
prezentuje się wspaniale. Mamy 
nadzieję, że teraz jego kadra peda-
gogiczna zrobi wszystko, aby każde 
dziecko czuło się w nim, jak we 
własnym domu. 

Katarzyna Macura

Raz jeszcze o przedszkolu
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We wrześniu zakończyliśmy reali-
zację projektu pod nazwą „Zagospo-
darowaniu terenu „Pod Brandysem” 
w Górkach Wielkich na ogólnodo-
stępny plac zabaw”.

W lutym 2009r. Rada Gminy 
wyraziła poparcie dla realizacji tego 
zadania, co umożliwiło złożenie 
wniosku do Zarządu Wojewódz-
twa Śląskiego o przyznanie dotacji 
w ramach „Konkursu przedsięwzięć 
Odnowy Wsi” z Programu Odnowy 
Wsi  Województwa Ś ląsk iego. 
Konkurs kierowany był do społecz-
ności lokalnych mieszkających na 
obszarach wiejskie, w miejscowo-
ściach gdzie liczba mieszkańców nie 
przekracza 5.000 osób. Maksymalna 
wysokość dotacji, jaką można było 
uzyskać to 20 tys. zł i właśnie taką 
kwotę otrzymaliśmy w czerwcu na 
realizację tego przedsięwzięcia. 

Dzięki pomocy mieszkańców zre-
alizowano pierwszy z elementów 
projektu, którym  było zorga-
nizowanie w dniu 17 lipca czynu 
społecznego. Mieszkańcy wraz 
z przedstawicielami władz Gminy 
porządkowali teren, kosili trawę 
i wykonywali inne prace pielęgna-
cyjne pod budowę placu zabaw. 

Kolejnym krokiem był wybór 
firmy, która w sierpniu dostar-
czyła i  zamontowała urządze-
nia zabawowe, plac zabaw został 
ogrodzony drewnianym płotkiem 
wykonanym przez Zakład Budżetowy 
Gospodarki Komunalnej z Brennej, 
a całość uzupełniły nowe drzewka 
i krzewy, posadzone przez ochotni-
ków ze Straży Pożarnej w Górkach 
Wielkich.

Można już korzystać z drewnia-
nego zestawu zabawowego z wieżą, 
zjeżdżalnią, pomostami – stałym 
i ruchomym, przeplotnią linową 

i drabinką. Dodatkowo zainstalo-
wano 3 huśtawki (podwójna, poje-
dyncza i wagowa), 2 bujawki na 
sprężynach, karuzelę, piaskownicę 
i ławki.

Nowy plac zabaw pozwoli naj-
młodszym mieszkańcom Gminy 
w bezpieczny sposób, pod okiem 
rodziców, spędzać czas, a usytu-
owanie placu w centralnym miejscu 
wsi, w sąsiedztwie boiska sporto-
wego pozwoli im na uczestnictwo 
w imprezach odbywających się na 
terenie miejscowości. Pozwoli to 
dzieciom aktywnie spędzać czas, 
a także stworzy okazję do nawiązy-
wania nowych znajomości i organi-
zowania zabaw grupowych.

Dziękujemy zatem za zaangażo-
wanie wszystkim mieszkańcom, 
bez których plac zabaw w Górkach 
Wielkich nie zostałby utworzony. 
Jednocześnie serdecznie zapra-
szamy wszystkie dzieci do odwie-
dzania tego miejsca i życzymy miłej 
zabawy. 

Ewa Maśnik

Informacje/Wydarzenia Informacje/WydarzeniaInformacje/Wydarzenia
Zapraszamy na nowy plac zabaw w Górkach Wielkich

ETAPY REALIZACJI



8Strona 8 Wieści znad Brennicy

W
ie

śc
i z

na
d 

Br
en

ni
cy

Wieści znad Brennicy

Informacje/WydarzeniaInformacje/Wydarzenia
Zawody Dogtrekkingowe w naszej Gminie

Przyszedł ten czas, kiedy to do 
Brennej zjechali „psiarze”, razem 
ze swoimi ulubieńcami. To właśnie 
u nas miał miejsce ostatni, finałowy 
odcinek Pucharu Polski Dogtrek-
kingu. Grupy z całej polski zmierzyły 
się na górskim odcinku, liczącym 
całe 25 km. Byl i  i  zawodowcy 
i amatorzy – bo przecież liczył się 
sam udział. Zawodnicy startowali 
w trzech kategoriach: kobiety, 
mężczyźni oraz rodziny. Wyniki 
pierwszych dziesiątek przedstawiają 
się następująco:

Kobiety
1. Jolanta Kałat/ pies Foksi, Iśka/ 

drużyna: Kudłaci/ czas: 3h 13min.
2. Anna Michalak/ pies Luna/ 

drużyna: Travois/ czas: 3h 58 min.
3. Aleksandra Pieron/ pies Rashid/ 

drużyna: Travois/ czas: 4h 20 min.
4. Edyta Langer/ pies Sagito/ 

drużyna: klub malamuta/ czas: 4h 
26 min.

5. Anna Chećko/ pies Lupus/ czas: 
4h 26 min.

6. Natal ia Donin/ pies Zuza/ 
drużyna: Cze-mi/ czas: 4h 44 min.

7. Martyna Klejnot/ pies Inari/ czas 
4h 45 min.

8. Joanna Perchaluk/ pies Fabia, 

Lena /  drużyna : 
Belgspeed/ czas: 
4h 53 min.

9. Ewa Kiersz-
nicka- Skrabek/ 
p i e s  B r o s z k a / 
d r u ż y n a : 
Belgspeed/ czas: 
5h 10 min.

1 0 .  A g a t a 
Z ł o c k a /  p i e s 
B lue /  d rużyna : 
Belgspeed/ czas: 
5h 10 min.

Mężczyźni
1 .  R o m a n  B a l a ż /  p i e s 

Mark i za /  d rużyna  Ba laż 
Extreme/ czas: 2h 29 min.

2. Robert Mrózek/ pies 
Tequila/ drużyna: Cze-mi/ czas: 
2h 39 min.

3.  Andrzej  Golba/  p ies 
Changaran/ drużyna: Lodowy 
Dotyk/ czas: 2h 50 min.

4. Arkadiusz Grząka/ pies 
Nala/ drużyna: Belgspeed/ 
czas: 2h 58 min.

5. Michał Włosik/ pies Rita/ 
drużyna: Kudłaci/ czas: 3h 10 
min.

6. Radosław Włosik/ pies 

Jimmy/ drużyna: Kudłaci/ czas: 3h 
13 min.

7. Tomasz Mantas/ pies Hudson/ 
drużyna: klub malamuta/ czas 3h 38 
min.

8. Tomasz Szlagor/ pies Noba/ 
drużyna: Kudłaci/ czas: 3h 45 min.

9. Wojtek Cisło/ pies Sake/ czas: 3h 
49 min.

10. Dawid Streit/ pies Buck/ czas: 
3h 56 min.

Kategoria Rodzinna:
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1. Piotr, Aleksandra Wajda/ pies 

Loyd/ czas: 3h 58 min.
2. Dariusz, Katarzyna Wernik/ pies 

Aysha/ czas: 4h 5 min.
3. Wioleta, Robert Pietrek/ pies 

Gracja/ czas: 4h 51 min.
4. Joanna Kędzior, Łukasz Gdula/ 

pies Szaman/ czas: 5h 52 min.
5. Joanna Wojciech Piróg/ pies 

Mambi/ czas: 6h 28 min.

6. Anna, Tadeusz, Damian Ryb-
czyński/ pies Mona/ czas 6h 38 min.

7. Magdalena, Jeremi Grabiec/ 
pies Orange

Wszystkim uczestnikom serdecznie 
gratulujemy. Cieszymy się również 
ze świetnego występu naszego 
rodzimego zawodnika Andrzeja 
Golby, który konkurując z zawodow-

cami, zajął bardzo dobre trzecie 
miejsce w swojej kategorii, tracąc 
jedynie 21 minut do zagranicznego 
mistrza. Mamy nadzieję, że wrócicie 
do nas, w przyszłym roku, razem ze 
swoimi ulubieńcami.

Szczepan Spis

W dniach 5, 6 września naszą 
Gminę odwiedziły po raz pierwszy 
w histori i  zespoły, które swój 
muzyczny staż mają zapisany na 
kartach historii. Na festiwal mogły 
dostać się te zespoły, których średnia 
wieku nie była mniejsza lub była 
równa 35 lat. Zgłoszenia spływały 
z całej Polski, a na podstawie pre-
zentowanych kawałków muzycznych 
w formie demo, komisja wybrała 
pięć zespołów, które zakwalifikowały 
się na festiwal w Brennej. Zespołami 
tymi byli: Samowolka. Mr. Blues, 
Brand, Apartament oraz Echotown. 
Pierwszego dnia mieliśmy przegląd 
zespołów, gdzie wszyscy zapre-
zentowali swoje przeboje, bawiąc 
zgromadzoną publiczność. Drugi 

dz ień to wyło -
nienie zwycięz-
ców. Laureatem 
festiwalu został 
zespół Mr. Blues, 
w y r ó ż n i e n i e 
Jury  ot rzymała 
S a m o w o l k a , 
natomiast wyróż-
nienie organizato-
rów zespół Brand. 
Nagrodę w postaci 
gitary elektrycznej 
wręczyła Wójt Gminy Brenna Pani 
Iwona Szarek. W niedzielę ponadto 
zagrał specjalnie zaproszony zespół 
„Kasa Chorych”. Dziękujemy współ-
organizatorom imprezy,  panu 
Tadeuszowi Sojce oraz Maciejowi 

Wronie, a także licznym sponsorom, 
występującym zespołom i publicz-
ności. Mamy szczerą nadzieję na 
powtórkę festiwalu za rok.

OPKiS

Rock & Blues Old Boy festiwal na deskach Amfiteatr 
w Brennej
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36 Rajd Cieszyńska Barbórka

21 listopada 
2009r. rusza 
t r a d y c y j n y 
Rajd Cieszyń-
ska Barbórka. 
W  t y m 
r o k u  t r a s y 
o d c i n k ó w 
spec ja lnych 

zlokalizowane będą także na terenie 
malowniczych terenów gminy 
Brenna (ok.3km). Uroczysty start 
odbędzie się 20 listopada na płycie 
Cieszyńskiego Rynku w godzinach 
wieczornych, natomiast już następ-
nego dnia zapraszamy do kibico-
wania na odcinkach specjalnych, 
które dokładnie będą podane na 

początku listopada 
(wykaz ulic). Dany 
odcinek zawodnicy 
będą pokonywać 
t r z y k r o t n i e 
w różnych okresach 
czasu. Natomiast 
20 listopada uczest-
n i cy  r a jdu  będą 
odbywać tzw. zapo-
znanie się z trasą 
w normalnym ruchu 
ulicznym.

Serdecznie zapraszamy wszystkich 
mieszkańców i sympatyków sportów 
samochodowych.

Automobilklub Cieszyński

www.ak-cieszynski.ox.pl
ul.Bobrecka 30A
43-400 CIESZYN

tel/fax 033 852 02 39

W trzech miejscach na terenie 
naszej gminy pojawiły się nowe 
punkty oświetleniowe.

Na ul. Zofii Kossak w Górkach 
Wielkich dokonano modernizacji ist-
niejącego oświetlenia, wymaniając 
18 opraw oświetleniowych, które 
utrzymane są w stylistyce oświetleń 
znajdujących się na terenie gminy. 
Inwestycja w kwocie 23.180zł 
została sfinansowana ze środków 
gminy.

Na ul. Drh. Aleksan-
dra Kamińskiego uru-
chomiono oświetlenie 
parkowe, które zostało 
przejęto od Rolniczej 
Spółdzielni Produkcyj-
nej „Bucze”. Na odcinku 
od ul. Drh. Aleksandra 
Kamińsk iego do u l . 
Spółdzielczej dokonano 
wyczyszczenia lamp, 
o r a z  p r z e d ł u ż o n o 
o 0,5m, a następnie 
poma lowano  s ł upy 
oświetleniowe, założono 
13 opraw oświetlenio-
wych oraz zamontowano punkt 
zapalania. Inwestycja została sfinan-
sowana ze środków gminy 

i zamknęła się kwotą 14.640zł. 
Na ul. Leśnica w Brennej obok 

Ośrodka Zdrowia została zainsta-
lowana lampa, gdzie inicjatywą 
finansową wykazali się mieszkańcy 
pobliskiego rejonu przekazując na 
ten cel 1.400.00zł. Koszty eksplo-
atacji sfinansowane będą z budżetu 
gminy. 

W najbliższym czasie zdemon-
towanych zostan ie  5  s łupów 
z oprawami z ul. Rzemieślniczej 
i posadowionych na ul. Sportowej 
w Górkach Wielkich od placu zabaw 
„Pod Brandysem” w kierunku ul. 
Bielskiej. Inwestycja zostanie sfinan-
sowana ze środków pieniężnych 
gminy. 

Krzysztof Majeran

Jaśniej w Gminie Brenna
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W ostatnim czasie na terenie 
gminy Brenna przeprowadzono 
szereg inwestyc j i  drogowych, 
na które wydatkowano kwotę 
432.178,50zł.

Zmodernizowano ul .  Zales ie 
w Górkach Małych i Wielkich na 
długości 149 metrów i szerokości 5 
metrów wraz z wykonaniem odwod-
nienia. Inwestycja pochłonęła kwotę 
100.625,60zł. Dodatkowo zamon-
towano dwa progi zwalniające za 
kwotę 3.695zł. Całość została sfi-
nansowana ze środków gminy.

Przeprowadzono modernizację ul. 

Cisowej w Brennej od ul. Głębiec,  
na długości 360 metrów i szeroko-
ści 3 metrów  - wartość inwestycji 
wyniosła  46.770,29zł, a w kosztach 
partycypowali mieszkańcy gminy.

Zmodernizowana została ul . 

Jatny w Brennej na 
długości 292 metrów 
i szerokości 3 metrów 
w r a z  z  w y k o n a -
niem odwodnienia. 
Koszt poniesionych 
środków finansowych 
z  budże tu  gminy 
wyniósł 107.841,61zł.

Z m o d e r n i z o -
wano ul. Na Kępkę 
w Brennej na długości 
340 metrów i sze-
rokośc i  3  metrów 
wraz z wykonaniem 

odwodnienia. W inwestycji partycy-
powali mieszkańcy, a ogólny koszt 
wyniósł 126.547,92zł. 

Dokonano również modernizacji 
ul. Cisowej w Brennej od strony rzeki 
Brennicy na długości 122 metrów 

i szerokości 4 metrów. Inwestycja 
w kwocie 50.393,08zł, została sfi-
nansowana ze środków finanso-
wych gminy. 

UG Brennna

Informacje/Wydarzenia Informacje/WydarzeniaInformacje/Wydarzenia
Drogi coraz lepsze
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Międzygminne zawody sportowo–pożarnicze

W sobotn ie  popołudn ie  12 
września 2009 roku na stadionie 
sportowym w Ustroniu przepro-
wadzone zostały międzygminne 
zawody sportowo-pożarnicze gminy 
Brenna i miasta Ustroń. Z naszej 
gminy udział wzięły drużyny męskie:  
OSP Brenna Centrum, OSP Brenna 
Leśnica, OSP Górki Wielkie, mło-

dzieżowe: MDP z Górek 
W i e l k i c h .  Z g ł o s z o n e 
jednostki OSP miały do 
wykonania dwa zadania: 
sztafetę z przeszkodami 
i ćwiczenie bojowe popu-
larnie zwane „bojówką 
”.W sztafecie pożarni-
czej każdy zespół  musiał 

p r z e b i e c 
d y s t a n s  
7 x 5 0 m ,  n a  
ustawionych  przeszko-
dach  w jak najkrótszym 
czasie, nie popełniając 
błędów technicznych. 
W ćwiczeniu bojowym 
n a l e ż a ł o  w y k a z a ć 
s ię  typowo strażac -
kimi umiejętnościami. 
Zawodnicy uruchamiali 
motopompy, rozwijali 
i łączyli węże gaśnicze  
– wszystko oczywiście 
na czas. Rywalizacja, 
była bardzo zacięta, 
każdy zawodnik  dawał 
z  s i e b i e  w s z y s t k o . 
Niestety nie wszystkim 
u d a ł o  s i ę  w y k o n a ć 
zadania bezbłędnie. 
Błędy, które popełniono 
komis ja  sędz iowska 

skrupulatnie wyłapywała i doliczane 
były punkty karne. Najlepiej z naszej 
gminy wypadła drużyna OSP Brennej 
Centrum. 

Na zakończenie zawodów Wójt 
Gminy Brenna Iwona Szarek oraz 
Burmistrz Ustronia Ireneusz Szarzec 
wręczy l i  s tartu jącym drużyną 
puchary oraz nagrody.   

 Rozegrane zawody były okazją do 
sprawdzenia przygotowania kondy-
cyjnego, mobilności oraz sprawno-
ści posiadanego sprzętu w naszych 
jednostkach. 

Klasyfikacja końcowa w grupie A 
mężczyzn w zawodach gminnych 
przedstawia się następująco:

1. Brenna Centrum 
2. Górki Wielkie 
3. Brenna Leśnica 

Jan Czernicki
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PUBLIKACJA  O  POMNIKACH  PRZYRODY

Informujemy, iż wydano 
w formie książkowej i na CD 
publikację: „Pomniki przyrody 
G m i n y  B r e n n a .  B r e n n a ” 
(publikacja jest uzupełnie-
niem wydanej w 2006 roku 
książki „Pomniki przyrody 
Gminy Brenna. Górki Wielkie 
i Małe”). Mamy nadzieję, że 
dzięki wydanym przez urząd 
p u b l i k a c j o m ,  b o g a c t w a 
naturalne Brennej staną się 
cenną wartością dla społecz-
ności lokalnej, poszanowaną 

i chronioną przez jej członków. 
Publikacja została dofinan-
sowana z  Wojewódzk iego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowi-
cach. 

Wydawnictwo jest udostęp-
nione nieodpłatnie i można 
się z nim zapoznać w Urzędzie 
Gminy oraz w Gminnym Punkcie 
Informacji.

Olszar

Wandalizm w Gminie Brenna

Proszę sobie wyobrazić - turysta 
przyjeżdża do Brennej i co widzi? 
Piękne tablice informacyjne, mapy, 
a wszystko pokreślone farbą, nie-
czytelne, zamiast zdobić i infor-
mować, szpeci i odstrasza. Urząd 
Gminy Brenna apeluje do rozsądku 
młodych ludzi i jednocześnie przy-
pomina o odpowiedzialności karnej 
za zniszczenie mienia publicznego. 
Szanujmy naszą miejscowość, dom 
w którym mieszkamy!

UG Brenna
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OPŁATA KLIMATYCZNA W GMINIE BRENNA

Od 1 stycznia 2009 roku w Gminie 
Brenna obowiązuje opłata miejscowa 
zwana potocznie kl imatyczną. 
Opłatę tę pobiera się od osób 
fizycznych przebywających dłużej 
niż dobę w celach turystycznych, 
wypoczynkowych lub szkoleniowych 
w miejscowościach Brenna, Górki 
Małe, Górki Wielkie w wysokości: 
1,00zł za dzień pobytu. Turyści prze-
bywający na terenie naszej Gminy 
mogą dokonywać wpłat opłaty 
miejscowej w kasie Urzędu Gminy 
w Brennej, na rachunek bankowy 

Urzędu Gminy, a także u wyznaczo-
nych inkasentów. Pobór opłaty miej-
scowej w drodze inkasa ma na celu 
ułatwienie turystą wywiązania się 
z obowiązku uiszczenia opłaty Inka-
sentami opłaty miejscowej w chwili 
obecnej są:  Ośrodek Promocj i 
Kultury i Sportu Gminy Brenna, Pan 
Józef Przeliorz Brenna, Pani Ewa 
Lorek Brenna, FUH „Fanaberia” Pani 
Elżbieta Hołub Czarska Brenna, 
Pan Mirosław Greń Brenna, Pani 
Lidia Śliwka Brenna, Spółka z o. o. 
„Koss” Górki Wielkie, Pan Edward 

Sikora Brenna, Pani Agnieszka Żyłka 
Brenna, Pani Magdalena Cieślar 
Brenna. Jednocześnie zachęcamy 
wszystkich gestorów z terenu Gminy 
do zadeklarowania poboru opłaty 
miejscowej. Szczegółowe informacje 
na ten temat można znaleźć stronie 
internetowej www.bip.brenna.org.
pl w zakładce finanse publiczne, 
podatki i opłaty, opłata miejscowa.

Joanna Macura.

KOMUNIKAT
W SPRAWIE PROGRAMU OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI

Informujemy, iż zakończono reali-
zację I etapu Programu ograniczenia 
niskiej emisji Gminy Brenna. Celem 
Programu było polepszenie jakości 
powietrza w naszej gminie, bowiem 
największym źródłem zanieczysz-
czeń atmosfery na naszym terenie 
są budynki indywidualne powodu-
jące tzw. „niską emisję”, a najlepsze 
efekty w ograniczaniu emisji szko-

dliwych substancji do atmosfery 
ze źródeł rozproszonych, daje eli-
minacja kotłów na paliwa stałe, 
umożliwiających spalanie gorszych 
rodzajów węgla i palnych odpadów 
znajdujących się w gospodarstwach 
domowych. Zastosowanie nowo-
czesnego kotła pozwala uzyskać 
wysoką efektywność wytwarzania 
ciepła, połączoną z małą emisją 

zanieczyszczeń. W trakcie realiza-
cji pierwszego etapu PONE zostały 
zainstalowane 42 szt. nowoczesnych 
kotłów (węglowych i gazowych), 
spełniających wszelkie normy emisji 
zanieczyszczeń. 

Małgorzata Olszar

OGŁOSZENIE O NABORZE

S t o w a r z y s z e n i e 
Lokalna Grupa Działania 
„Cieszyńska Kraina” 
z siedzibą w Skoczowie 
przy ul. Mickiewicza 17, 
ogłasza konkurs na sta-
nowisko: Księgowa – 1 
etat.

Zakres obowiązków:
1. Prowadzenie pełnej 

księgowości i kadr.
2. Terminowe doko-

nywanie sprawozdaw-
czości.

3.Wykonywanie innych poleceń 
Dyrektora Biura.

4. Organizacja pracy biura Zarządu 
LGD „Cieszyńska Kraina”;

5. Pomoc związana z rozwojem 
Stowarzyszenia, w zakresie realizacji 
projektów współfinansowanych ze 
środków unijnych.

Wymagania konieczne:
1. Wykształcenie wyższe
2. Aktualne kwalifikacje do samo-

dzielnego prowadzenia księgowości
3.Doświadczenie w prowadzeniu 

pełnej księgowości organizacji poza-
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Rok Słowackiego
9stycznia 2009 roku Sejm Rzecz-

pospolitej Polskiej ogłosił rok 2009 
Rokiem Juliusz Słowackiego, z racji 
przypadającego dnia 4 września 
2009 roku, dwustulecia urodzin 
poety.

Juliusz Słowacki – nomen 
omen. Wszyscy doskonale 
wiemy, kim był i bez trudu 
skojarzymy jego nazwisko 
z dwoma innymi wielkimi 
wieszczami i faktem, że 
spoczywają obok siebie 
w krypcie na Wawelu, – 
bo królom byli równi. Ale 
jak bardzo różniła się ich 
twórczość życie osobiste już 
trudniej nam powiedzieć. 

S łowack i  u rodz i ł  s i ę 
w rodzinie szlacheckiej, 
gdy  mia ł  11  la t  zmar ł 
mu ojciec, matka po raz 
drugi wyszła za oficera 
rosy j sk iego  –  Augusta 
Becu,  co  będz ie  mia ło 
wpływ na liczne konflikty 
Juliusza z ojczymem i jego 
ostateczna emigrację. Młodość 
spędza na studiach na Uniwer-
sytecie Wileńskim i podróżach. 
Powstają pierwsze próby literac-

kie natchnione miłosnymi niepo-
wodzeniami, śmiercią bliskiego 
przyjaciela, tęsknotą za ojczyzną. Po 
studiach mieszka w Warszawie, to 
tu zostaje zauważany i uchodzi za 
poetę, który porusza tematy patrio-
tyczne w swojej poezji. Po wybuch 

powstania listopadowego (polskie 
powstanie  narodowe przec iw 
Rosj i ,  które wybuchło w nocy 
z 29 listopada na 30 listopada 

1830 roku), migruje do Szwajcarii. 
W latach 1830-1835 przebywał nad 
Jeziorem Genewskim, zakochał się 
w Marii Wodzińskiej. Podróżował po 
Włoszech, Grecji, Egipcie, Palestynie 
i Syrii. Odbywa podróż z Neapolu do 
Ziemi Świętej, co bardzo odbiło się 

na jego późniejszych mistycz-
nych przeżyciach. Po wybuchu 
Wiosny Ludów (1848) wrócił do 
Poznania, chcąc przyłączyć się 
do walk narodowo – wyzwo-
leńczych przeciw Prusakom, ale 
został deportowany. Osiadł na 
stałe w Paryżu. Nigdy się nie 
ożenił. Był człowiekiem bardzo 
praktycznym, czyli typowym 
rentierem (osoba utrzymująca 
się z dochodów płynących od 
posiadanego kapitału). Przy-
syłane przez matkę pieniądze 
umiejętnie pomnażał, inwe-
stując je na paryskiej giełdzie. 
3 kwietnia 1849 Zmarł na 
gruźlicę. Został pochowany 
na paryskim Cmentarzu Mont-
martre, gdzie spoczywał do 14 
czerwca 1927 roku. 

Utwory Słowackiego nawiązywały 
do walki wyzwoleńczo – narodowej, 
do przeszłości narodu polskiego, 
mówił o przyczynach niewoli. Podej-

rządowych
4 .  Z d o l n o ś ć  d o  c z y n n o ś c i 

prawnych
5. Niekaralność za przestępstwa 

popełnione umyślnie 
Wymagania pożądane:
1. Doświadczenie w księgowaniu 

środków pochodzących z dotacji ze 
środków UE

2. Dobra znajomość obsługi 
komputera

Oferujemy:
- Możliwość rozwoju zawo-

dowego;
- Stałe, stabilne zatrudnienie 

na pełny etat;
- Dobrą atmosferę w pracy.

Osoby zainteresowane prosimy 
o przesłanie CV, listu motywacyj-
nego wraz z kwestionariuszem 
osobowym dla osoby ubiegającej się 
o zatrudnienie, oraz oświadczeniem 
o niekaralności, które można pobrać 
na stronie internetowej stowarzysze-
nia, w terminie do 17 października 
2009 r. na adres pocztowy Stowa-

rzyszenia Lokalna Grupa Działania 
„Cieszyńska Kraina” ul. Mickiewicza 
17, 43-430 Skoczów z dopiskiem: 
konkurs na Księgowego Biura.

Dodatkowych informacji udziela 
Pani Dominika Pędzińska, pod 
numerem telefonu 033 487-49-42 
bądź elektronicznie pod adresem: 

biuro@cieszynskakraina.pl

Stowarzyszenue Lokalna Grupa 
Działania „Cieszyńska Kraina”
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W życiu trzeba na coś czekać!

Mam w rękach bardzo niezwykłą 
książkę. 

„Przygoda na Tylnej Mariackiej”  
to znakomity zbiór 25 opowiadań, 
którego głównym bohaterem jest 
m ia s to  Ka tow i ce 
i jego historia. Autor 
b a r w n i e  o p i s u j e 
h istor ie  zwykłych 
m i e s z k a ń c ó w , 
ukazuje tajemnicze 
i  mroczne zakątki 
miasta oraz przywo-
łuje trudne relacje 
polsko-śląsko-nie -
mieckie.  Powadze 
jego historii towa-
rzyszy często humor, 
i ron ia  i  o sob i s ta 
nostalgia. 

O t o  d r o b n y 
wyimek z notki na 
tylnej okładce wspo-
mnianego dz ie ła . 
D l a c z e g o  o  n i m 
w ogóle mówię? Nie 
wiem, czy byłabym 
ją kupiła – gdyby nie 
nazwisko autora , 
skądinąd piszącego 

felietony m.in. do „Wieści znad 
Brennicy”. Pana Witolda Turanta 
kojarzę jako pisarza o lekkim języku, 
erudytę historii, bywalca w wielu 
światach i kulturach, zwykle osa-

dzonego w realiach i do nich się 
odnoszącego. A tutaj… to znaczy 
w swoim zbiorku opowiadań miasto 
z betonu, stali itp. Podnosi do nieba 
i żongluje nim jakby bez żadnego 

wysiłku. Pejzaż miejski, 
jego folklor,  niezwy-
kłość , miejsca i ludzie 
na  zmianę  są  os t re 
i wyraźne, by za moment 
rozpłynąć się, odrealnić – 
zanielić. Świat prawdziwy 
do bólu, łamany przez 
świat realnie magiczny, 
zaludniony wspomnie-
niami tych, którzy odeszli 
dawno, dawno temu – 
tych, którzy jeszcze są, 
ale też jakby zza mgły. 
Już zza mgły.  Niesa-
mowita  plastyczność 
języka, piękne metafory, 
słowa, które zapomnia-
łam - wróciły do mnie 
podczas  te j  l ektury. 
Mam zwyczaj podkre-
ślania w trakcie czytania 
książek  tego, co wydaje 
mi s ię ważne,  inspi -
rujące lub – po prostu 

mował też uniwersalne tematy 
egzystencjalne. Jego twórczość 
była naznaczona mistycyzmem, 
bogactwem wyobraźni, pięknych 
porównań i przenośni. Był poetą 
nastrojów, nowatorem, mistrzem 
słowa. W życiu i twórczości rozwinął 
tzw. doktrynę genezyjską, która 
wyjaśniała sens świata za pomocą 
argumentów zaczerpniętych różnych 
dziedzin nauki. 

Juliusz Słowacki swoją twórczo-
ścią wywarł wpływ na późniejszych 
poetów Młodej Polski  i Dwudziesto-
lecia międzywojennego. 

Najsłynniejsze dzieła: Balladyna, 

Beatrix Cenci, Kordian, Król-Duch, 
Książę niezłomny, Ojciec zadżu-
mionych, Podróż do Ziemi Świętej, 
Sowiński w okopach Woli, Sen 
srebrny Salomei oraz wiersze: Grób 
Agamemnona, Smutno mi, Boże!,  
Testament mój. 

Dorobek artystyczny, który pozo-
stawił po sobie Juliusz Słowacki ma 
wartość uniwersalną i ponadcza-
sową. Jako podmiot liryczny ma 
poczucie własnej przemijalności, ale 
głęboko wierzy w nieśmiertelność 
sławy poetyckiej. Duch w poezji 
Słowackiego stanowi Ojczyzna, 
lecz utwory posiadają też głęboki 

wymiar egzystencjalny. 
Tadeusz Różewicz w utworze 

„Portrety z zeszytów szkolnych”, 
ukazuje nam go jako estetę, osobę 
która potrafi doskonale prowadzić 
swoje interesy – porównuje go 
z Mickiewiczem. Różewicz pisze, 
że „leżą jak dwa Bogi na dwóch 
końcach słońca”. I tą cenną róże-
wiczowską myś lą  chc ia łabym 
zakończyć i zachęcić państwa do 
refleksji – co tak naprawdę różni 
fenomen dwóch osobowości?

Ula Bąk
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ARTADRES ZAPRASZA…

Skoczowska galeryjka Artadres na 
Rynku 18 zachęca przechodniów 
interesującymi wystawami bliższych 
i dalszych nam artystów. 

Obecn ie  ek sponowana  j e s t 
wystawa twórczości Małgorzaty 
i Grzegorza Madejów – „Dialog uni-
katowej biżuterii i grafiki portreto-
wej”. Wystawione prace wzbudziły 
mój zachwyt, delikatne rysy por-
tretowanych postaci przywołały 
na myśl Wyspiańskiego, a nawet 
secesyjne aluzje w stronę Alfonsa 
Muchy. Grafiki epatują delikatnością, 
harmonią, pięknem. Na krótszą czy 
dłuższą chwilę można zapomnieć 
o problemach i przenieść się w świat 
sztuki, uruchomić swoją wyobraź-
nię. Warto się zachwycić. 

Pan Grzegorz Madej – artysta, 
grafik i malarz, w trakcie studiów 
w Instytucie Sztuki Uniwersytetu 
Śląskiego wypracował własną 
technikę graficzną, której matryce 
stanowi tektura, cięta na wzór mie-
dziorytu. Prace mają charakter por-
tretowy.

Pani Małgorzata Motyka – Madej 
tworzy niezwykłą i  oryginalną 
biżuterię, która jest cudownym 
dopełnieniem wystawionych grafik. 
Medaliony i wisiory cieszą oko 
zarówno pań i panów. Artystka 
od 1992 roku prowadzi autorską 
pracownię srebniczą i zajmuje się 

twórczością w kręgu złotnictwa arty-
stycznego. Poza licznie wykonaną 
biżuterią, w której sięga po inspira-
cje etniczne i historyczne, podejmuje 
próby eksperymentowania, łącząc 
elementy złotnicze z płaszczyzną 
płótna malarskiego. 

Serdecznie zapraszam do odwie-
dzenia galeryjki przy najbliższej 
wizycie w Skoczowie. Zapewniam, 
nie będziecie Państwo żałować.

Wystawa trwa od 3 września do 
16 października br.

D.b.

ładne i warte zapamiętania. No 
cóż – dużo tego na stuparudziesię-
ciu stronach opowiadań Witolda 
Turanta. I nie dajcie się Państwo 
zwieść, że to wyłącznie  Katowice 
są głównym bohaterem tego dzieła. 
Na stronie 62 znajdujemy pierwszą 
wzmiankę o Górkach Wielkich, 

miasta z różnych kawałków świata 
migają kalejdoskopowo, bohatero-
wie literaccy, filmowi i historyczni 
dzielą zarówno przestrzeń literacką, 
stworzoną przez autora.  Tytułowe: 
„W życiu trzeba na coś czekać” 
jest jedną z cennych myśli, jakie 
zostawiła mi ta arcysmaczna lektura.  

Czekam na następną książkę, proszę 
pana. A wszystkim Czytelnikom  ser-
decznie polecam „Przygodę na Tylnej 
Mariackiej”  autorstwa Witolda 
Turanta.

Aleksandra Kulicka
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Od 28.08.2009 r. do 30.08.2009 r. 
u podnóża ruin zamku w Olsztynie 
k./Częstochowy odbył się XVIII 
OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD ABSTY-
NENCKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZ-
NEJ „ZAMCZYSKO 2009”, którego 
głównymi organizatorami były: 
Trzeźwościowe Stowarzyszenie 
Kulturalno-Turystyczne w Kato-
wicach oraz Gminny Ośrodek 
Kultury w Olsztynie.  Nadmie-
niam, że w l icznym gronie 
współorganizatorów tej imprezy 
znajduje s ię również nasza 
Gmina Brenna. 

O godz. 15.00   Józef Broda 
z  Koniakowa grą  na rogu, 
Mariola Matysek - dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury 
w Olsztynie oraz Eugeniusz 
Poloczek - Prezes Trzeźwościo-
wego  Stowarzyszenia Kultural-
no–Turystycznego w Katowicach, 
dokonali uroczystego otwarcia 
XVIII Przeglądu. Tym samym roz-
poczęły się eliminacje ogólno-
dostępnego mityngu twórczości 
poetyckiej „Spotkania Z Poezją”, 

w których również uczestniczył 
przedstawiciel naszej Gminy. 

„Śpiewać każdy może i potrafi” 
to drugi dzień przeglądu i etap, 
w którym odbyły się eliminacje 
w muzykowaniu i śpiewaniu pod 
zamkiem.. 

W  p r o g r a m i e  z n a l a z ł y  s i ę  
dodatkowe atrakcje, którymi były 
koncerty muzyczne zespołów: Strefa 
z Lublina, Nowe Życie z Zabrza, 
Ryszarda Styły z Krakowa, Piotra 
Nagiela z Warszawy, Krystyny 
i Sylwestra Szweda z zespołem 

U Pana Boga Za Piecem, Pawła 
Orkisza z Krakowa, Jacka Kadisa 
z Krośnika, Anny i Krzysztofa Lorenc 
z Warszawy. Ponadto zobaczyliśmy 
plenerowe widowisko interaktywne 
Światło I Biel  w reżyserii, sceno-
grafii i wykonaniu Józefa Brody 
i Katarzyny Brody-Firla 

z udziałem wszystkich uczestni-
ków, a także program artystyczny 
Matka Pieśnią I Słowem Malowana 
w reżyserii Józefa Brody i Wiesława 
Dziewit, w wykonaniu Zbigniewa 
Kuby Abramowicza, prof. Stanisława 
Baj, Józefa Brody oraz Wiesława 
Dziewit, którego inspiracją i myślą 
przewodnią była wystawa obrazów 

XVIII OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD ABSTYNENCKIEJ 
TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ „ ZAMCZYSKO 2009 ”.

GOPS / ProfilaktykaGOPS / Profilaktyka
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prof. Stanisława Baj z cyklu  Matka.

„Wokół Filozofii Rodzącego Się 
Dnia – Brzask Zycia”, to temat 
prowadzonych w czasie trwania 
przeglądu przez Józefa Brodę 
z Koniakowa, Zbigniewa Kuby Abra-
mowicza z Bielska Białej, Katarzyny 
Broda-Firla z Cieszyna i Grzegorza 
Płonka z Katowic warsztatów dosko-
nalenia umiejętności twórców.

W niedzielę 30.08.2009 r., wrę-
czen i em nag ród ,  wys tępami 
oraz koncertem galowym oficjal-
nie zakończono XVIII Przegląd 
„Zamczysko 2009”.

Krystian Fest

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego

Urząd Gminy w Brennej  we 
wrześniu 2008 roku rozpoczął reali-
zację projektu pn.: „Witaj w Klubie”  
współfinansowanego przez Unię 
Europejską w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 

„…. no i mamy jesień- 
czyli jedni rozpoczynają 
szkołę, inni pakują swoje 
plecaki aby trochę dalej 
rozpocząć wyższy poziom 
edukac j i ,  a  w K lub ie 
nastąpił czas podsumowa-
nia, tego co miało miejsce 
w letnich miesiącach. A  
działo się trochę”. 

Oprócz działań rekre-
acyjno sportowych roz-
poczęły swoją działalność 
warsztaty ceramiczne,    
z  w i t r a ż o w n i c t w a ,  
mozaik i  ar tystyczne j , 

konkurs fotograficzny p.n. „Natura” 
oraz prelekcje dotyczące m.in.  
kultur pozaeuropejskich i tradycyj-
nego pożywienia.

W  piątek 17 lipca został zorgani-
zowany w sali gimnastycznej Szkoły 

podstawowej w Brennej Leśnica  
turnie j  koszykówki  pn.  „  Tr io 
Basket”. Do zawodów zgłosiło się 
15 osób, które podzieliły się na trzy 
zespoły. System rozgrywek polegał 
na grze „każdy z każdym” do 21 

punktów.
O d  p o c z ą t k u 

r o z g r y w e k  t o n 
nadawał  zespó ł 
„ A l c k o  s q a d ” , 
k tóry  w sposób 
b e z k o n k u r e n -
cyjny dominował 
z a r ó w n o  n a 
deskach jak i  na 
obwodzie. Drugie 
miejsce przypadło 
u c z e s t n i k o m 
za jęć  rek reacy j -
no-sportowych”, 
którzy tym razem 

GOPS / Profilaktyka
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wystąpili w barwach „Trio Brenna”, 
natomiast trzecie miejsce zdobyły 
„Góraleczki”.  Kolejne zawody -24 
lipca odbył się Turniej Siatkówki 
Plażowej. Do zawodów zgłosiło 
s ię  15 osób,  które podzie l i ły 
się na 4 drużyny. Rozgrywki były 
prowadzone systemem „każdy 
z  każdym”.  W zawodach ton 
nadawał (podobnie jak w turnieju 
koszykówki) „Alco sqad”, który bez 
problemu rozprawił się z konkuren-
cjom. Drugie miejsce zajęła drużyna 
„Spalone komputery”, która  przez 
moment zagroziła drużynie „Alco 
sqad”, jednakże w ostatecznym roz-
rachunku przegrała potyczkę 1:2. 
Trzecie miejsce przypadło drużynie 
„Beach Brenna”, natomiast czwartą 

lokatę zajęła ekipa „Huta”. Za trzy 
pierwsze miejsca zostały wręczone 
puchary oraz nagrody rzeczowe.

Zajęcia artystyczne (warsztaty). 
Celem tych zajęć artystycznych 
(ceramika, mozaika artystyczna, 
witrażownictwo) było:  zapoznanie 
się z metodami technikami mode-
lowania i zdobienia, praktycznego 
wykorzystania informacji w czasie 
tworzenia prac  o charakterze arty-
stycznym i częściowo użytkowym, 
doskonalenie twórczej wyobraźni 
i aktywności młodzieży, odkrywa-
nie zainteresowań, zdolności, czy 
predyspozycji twórczych, doskona-
lenie umiejętności manualnych. Bez-
pośrednią konsekwencją i efektem 
tych działań było  powstanie przed-

miotów, które mogą 
zostać wykorzystane do 
dekoracji pomieszczeń 
gminnych (np. „Piwnicy 
Artystycznej”) lub mogą 
być również zaprezento-
wane zainteresowanym 
mieszkańcom gminy 
w czasie wystaw prac 
uczestników warszta-
tów.

Dnia 27.08. br. po 

burzliwych obradach nastąpiło roz-
strzygnięcie konkursu fotograficz-
nego pn. „Natura”, którego celem 
było: aktywizowanie uczestników 
projektu do efektywniejszego wyko-
rzystania czasu wolnego poprzez 
zaangażowanie się w działalność 
twórczą upowszechnianie i popu-
laryzacja fotografii jako dziedziny 
sztuki oraz reintegracja społeczna 
przy  pomocy fotograf icznych 
środków wyrazu i pełnej dowolności 
interpretacyjnej”.

Jury w składzie: Agnieszka Kawa, 
(fotograf, absolwentka Państwowej 
Wyższej Szkoły Filmowej, Telewi-
zyjnej i Teatralnej w Łodzi), Monika 
B ia łek  (koordynator  pro jektu 
„Wita j  w Klubie”) ,  Katarzyna 
Macura (dyrektor OPKIS w Brennej) 
przyznało następujące miejsca 
i wyróżnienia:

I miejsce Katarzyna Gaszczyk 
„Kolory natury”

I I  mie jsce Magdalena Urbaś 
„Jezioro Turkusowe”

III miejsce Krystyna Rzepa „Natura 
IV”

I  wyróżnienie Wiesława Rzepa 
„Chmury nad doliną Brenicy 1”

II wyróżnienie Katarzyna Jarząbek 
„Midnight Sun” (Słońce Północy)

III wyróżnienie Piotr Kowal „Czas 
dojrzewania”

Osoby zainteresowane udziałem 
w projekcie „Witaj w Klubie” mogą 
uzyskać szczegółowe informacje 
w Urzędzie Gminy w Brennej lub 
w klubie młodzieżowym oraz tele-
fonicznie pod numerem 033 853 
62 22 wew. 334. Istnieje również 
możliwość uzyskania informacji 
poprzez kontakt elektroniczny na 
adres: klub@brenna.org.pl oraz na 
stronie internetowej Urzędu Gminy 
w Brennej – www.brenna.org.pl , 
link: Witaj w Klubie.

GOPS / ProfilaktykaGOPS / Profilaktyka
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Kiedy byłam dzieckiem, marzyłam 
o dalekich i długich podróżach. 
Najlepiej aby to była jedna ale 
dookoła świata, trwająca całe życie. 
Na szczęście nie spełniło się ono 
i dlatego mogę smakować podróże 
powoli, jedna po drugiej i w całej 
ich pełni.

Wiele lat temu po obejrzeniu filmu 
Vittorio De Sica pt.„Cud w Mediola-
nie”, zapragnęłam znaleźć się w tym 
mieście i na własne oczy zobaczyć 
kościół, którego fragment ujrzałam 
przez moment podczas jednej ze 
scen. Podczas ostatniej podróży 
zawitałam do północno-zachodniej 
części Włoch. Nie mogąc odmówić 
sobie przyjemności spełnienia dzie-
cięcego marzenia, pojechałam do 
Mediolanu. Ów filmowy „kościół” 
to wznosząca się w samym centrum 
miasta ogromna gotycka katedra, 
jedna z największych jakie kiedykol-
wiek istniały. W najszerszym miejscu 
mierzy 93m a długa jest na 157m. 
Nic dziwnego, że budowano ją 500 
lat. Najbardziej niezwykły jest jej 
dach, pokryty 135 sterczynami, 
rzeźbami i gargulcami. W pewnym 
momencie pomyślałam o koniakow-
skich koronczarkach i ich wyrobach 
bo precyzja wykonania i pomysło-

wość wzorów umieszczonych na 
dachu ornamentów, przywodzi na 
myśl koronki. Dzieje Mediolanu oraz 
sceny biblijne z życia Marii, Jezusa 
i św. Ambrożego można poznać 
oglądając płaskorzeźby znajdujące 
się na wykonanych z brązu, olbrzy-
mich drzwiach wejściowych do 
katedry. 

Z GÓREK WIELKICH DO ... SPEŁNIONYCH MARZEń

K o o r d y n a t o r  p r o j e k t u  „ W i t a j  w  k l u b i e ” ,  z a p r a s z a  w s z y s t k i c h  a k t y w n y c h 
c z ł o n k ó w  k l u b u  n a  w a r s z t a t y .  O b e c n i e  p r o w a d z o n e  s ą  z a p i s y  n a  w a r s z t a t y :

 „Rozwiń skrzydła”

Tematyka: Szkolenie odkrywania własnego potencjału

Opis: Szkolenie umożliwia uczestnikom na odkrycie źródeł swojej wewnętrznej siły, mocnych stron, podniesienie samooceny. 

W trakcie warsztatów uczniowie kształtują postawy pozytywnego myślenia, pracują nad rozwojem osobistym poprzez zbliżenie 

się do swoich celów i marzeń. Na całość wpływa poznanie jak postrzegają nas inni i zależności między samooceną, a językiem ciała.

„Mój czas w moich rękach”

Tematyka: Szkolenie skutecznego zarządzania czasem

Opis: Szkolenie prowadzone w formie warsztatów ma za zadanie przedstawienie technik zarządzania czasem nabycie 

umiejętności ich wykorzystania. Skupia się  również na czynnikach wewnętrznych i zewnętrznych wpływających 

na organizację czasu pracy. Warsztaty umożliwiają doskonalenie umiejętności planowania pracy i chwil wolnych 

z uwzględnieniem indywidualnego poziomu energii w danej części dnia oraz umiejętności delegowania 

zadań. Ważnym elementem szkolenia jest również poprawa umiejętności radzenia sobie z „pożeraczami czasu”.

„Wieża Babel”

Tematyka: Szkolenie z komunikacji interpersonalnej

Opis: Uczestnicy uczą się rodzajów komunikowania się, przyczyn powstawania barier komunikacj i 

oraz swoich mocnych i słabych stron komunikowania się. Warsztaty mają na celu rozwinięcie umiejętności 

perswazji i asertywności, jak również ćwiczenie aktywnego słuchania i sprawnego przepływu informacji. 

GOPS / Profilaktyka
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Zwiedzając  miasto nie można 
pominąć kościoła Santa Maria 
delle Grazie, w którym znajduje się 
jedno z najsłynniejszych malowideł 
na świecie - „Ostatnia Wieczerza” 
Leonarda da Vinci lub imponują-
cego  Palazzo di Brera. W budynku 
tym, w XVIII w. założono Accademia 
di Belle Arti ( Akademia Sztuk 
Pięknych). W jej zbiorach znajdują 
się wspaniałe dzieła mistrzów sztuki 
włoskiej: Belliniego, Rafaela, Canovy-
,Tintoretta, Caravaggia oraz innych 
jak Rembrandt czy van Dyck.

Dzisiejszy Mediolan to nie tylko 
miasto wielkich dzieł architektury, 
muzeów i kościołów. To również 
atrakcje kulturalne, kulinarne oraz 
modne stroje, które można obejrzeć 
w Galeria Vittorio Emanuele II. 
Jest to ogromny, reprezentacyjny 
pasaż handlowy. Oddany został 
do użytku w 1865 r., wkrótce po 
tragicznej śmierci jego projektanta 

(spadł z dachu tego 
budynku) Giuseppe 
Mengoniego. Włosi 
znani są z modnego 
stroju a w Medio-
lanie znajdują się 
sk lepy  z  dobrze 
skro jonymi ,  szy -
kownymi, eleganc-
k i m i  u b r a n i a m i 
i  w y g o d n y m , 
s k ó r k o w y m 
obuwiem najwięk-
szych projektan -
t ó w  m o d y  m i n . 
Valentino, Armani, 
Versace, Gucci. 

W ł o c h y  s ą 
państwem do speł-
n i a n i a  p o d r ó ż -
niczych marzeń. 
Każde miasto, mia-
steczko czy wioska 
jest przepełnione 
historią. Zewsząd 
otacza nas piękno 
architektury, sztuki 
i krajobrazu. Tutaj 
tworzyła się historia 
chrześcijaństwa.

W  p ó ł n o c n o -
wschodniej części 
Włoch położone 

jest miasteczko Aquileia (Akwileja). 
Otoczone  willami, świątyniami, 
pałacami jest świadectwem minionej 
rangi dużego kiedyś miasta i świet-
ności rzymskiego imperium. Tutaj 
cesarz August przyjął w 10 roku 
p.n.e. Heroda, 
k r ó l a  J u d e i . 
Właśnie tutaj 
w  3 8 1  r o k u 
n.e. odbył się 
pod przewod-
nictwem ojców 
kościoła, św. 
Hieronima i św. 
A m b r o ż e g o , 
s y n o d  r o z -
s t r z y g a j ą c y 
o doktrynach 
Kościoła chrze-
ścijańskiego.

W  3 1 3 
r o k u  K o n -

stantyn Wielki zapewnił chrześcija-
nom swobodę wyznania. Do tego 
czasu byli oni zaciekle prześlado-
wani. Aby móc wyrażać swoje prze-
konania opracowali tajemny język 
symboli, którym się posługiwali. 
W V w. miasto mocno podupadło. 
Pozostały jednak ważne fragmenty 
wczesnochrześcijańskiej bazyliki 
z  zachowanymi mozaikowymi 
posadzkami, które utworzone są 
poprzez niezwykłą mieszaninę geo-
metrycznych wzorów, motywów 
biblijnych oraz scen z życia codzien-
nego. Na marmurowych sarkofa-
gach i mozaikach występują liczne 
symbole przez stulecia funkcjonujące 
w sztuce sakralnej i ludowej. Wielu 
wrażeń dostarczyło  mi zwiedza-
nie muzeum sztuki wczesnochrze-
ścijańskiej – Museo Paleocristiano. 
Mieści się ono w dobudowanym do 
oryginalnego frontonu budynku, 
w którym obe j rza łam p iękne 
mozaikowe podłogi i fragmenty 
rzeźb z IV-VI w. Z wielkim wzru-
szeniem oglądałam fragmenty 
płyt nagrobnych z prymitywnymi 
napisami i rysunkami zapewniają-
cymi o wiecznej miłości.  

Nadszedł czas realizacji następ-
nego marzenia. Udałam się na 
Półwysep Gargano, na spotkanie 
z wielką energią, kontemplacją 
i miłością. O tym innym razem.

B. Znamierowska
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Ze świata Zielono mi / Od kuchniZielono mi / Od kuchni
Rośliny chronione 

Kopytnik pospolity, zwany tak ze 
względu na charakterystyczny 
kształt liści, znany był już w staro-
żytności, stosowany niegdyś jako 
środek wymiotny oraz dodawany 
do tabaki z racji, że wywołuje 
również kichanie. W medycynie 
ludowej kopytnik był stosowany 
dosyć często w odpowiedzi na 
przeróżne choroby, począwszy 
od wysokiej gorączki po gruźlicę 
i żółtaczkę. Obecnie po odkryciu 
jego właściwości trujących, sto-
sowanie lecznicze ograniczono. 

Kalina koralowa w podaniach 
ludowych łączona jest najczęściej 
z cierpieniem i smutkiem. W rze-
czywistości natomiast jest coraz 
częściej traktowana jako roślina 
ozdobna. Jej charakterystyczne 
czerwone owoce chociaż trujące, 
stanowią zagrożenie jedynie dla 
małych dzieci. W tym przypadku 
trzeba uważać bo mogą wywołać 
wymioty, zawroty głowy, zabu-
rzenia mowy, utrata przytomno-
ści, a w skrajnych przypadkach 
nawet śmierć. Dla dorosłego 
człowieka nie stanowią zagroże-
nia, a odpowiednio przetworzone 
mogą stanowić składnik dżemów, 
konfitur, kompotów.

Pióropusznik strusi, zwany 
również paprocią ogrodową ze 
względu na jego wykorzysty-
wanie w ogrodach, zważywszy 
jego walory estetyczne. Chociaż 
widoczny w wielu miejscach, 
również jest rośliną prawnie 
chronioną. Preferuje gleby próch-
nicze, stanowiska zacienione 
i wilgotne.

Ethienne

Składniki:
2 peklowane golonka
2 łyżki smalcu
2 duże cebule
2 roztarte ząbki czosnku
1 mały seler
1 pietruszka
1 marchew
ziele angielskie, liść laurowy

Golonka umyć ze słonej zalewy, 
ususzyć. Rozgrzać dwie łyżki 
smalcu, dodać dwie duże drobno 
posiekane cebule i 2 roztarte 

ząbki czosnku, następnie włożyć 
do tego golonka. Przyrumienić 
lekko, a potem podlewać i dusić 
do miękkości, pod koniec duszenia 
dodać rozdrobnione na grubej 
tarce jarzyny: mały seler, pie-
truszkę i marchew, gdy golonko 
jest miękkie, podawać z kapustą 
lub z chlebem i musztardą.

smacznego 
życzy Koło Gospodyń Wiejskich

GolonKo Po beSKidzKu 
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PsychowiściPsychowieści
Co to jest kynoterapia?

Kynoterapia to naturalna metoda 
wspomagania w leczeniu i rehabi-
litacji przy pomocy psów, mająca 
na celu przywrócenie zdrowia 
i dobrego samopoczucia wszystkim 
ludziom, którzy tego

potrzebują - chorym, niepełno-
sprawnym, starszym i samotnym.

Kynoterapii nie można nazwać 
metodą rehabilitacji, gdyż wiedza 
na temat zasad i metod jej prowa-
dzenia jest zbyt mała. Trudno 
stwierdzić, na ile poprawa 
stanu osób rehabilitowanych 
ma związek z kynoterapią, 
a na ile przyczyniły się do 
tego inne formy terapii.

Co daje kynoterapia? Nie 
od dziś wiadomo, że kontakt 
z e  z w i e r z ę c i e m  m a  n a 
człowieka zbawienny wpływ. 
Psy szczególnie nadają się do 
działań terapeutycznych. Już 
samo przebywanie z psem 
powoduje poprawę samo-
poczucia, a jeśli kontakt ten 
jest odpowiednio planowany 
i monitorowany, może

przynieść wiele korzyści:
- poprawa ogólnej kondycji 

psychicznej i fizycznej,
- budowanie pozytywnego nasta-

wienia do siebie i otoczenia,
- usuwanie barier psychicznych, 

społecznych i izolacji, nawiązywanie 
kontaktów ze

światem, aktywizacja,
-  wspomagan ie  w rozwo ju 

fizycznym i umysłowym,
- naturalne wyciszenie, harmonia 

i równowaga psychiczna,
- pomoc w zaburzeniach koncen-

tracji uwagi,
- wspomaganie rehabilitacji m.in. 

dzieci niewidomych, głuchoniewi-
domych, autystycznych, z upośle-
dzeniem umysłowym i mózgowym 
porażeniem dziecięcym, - socja-

l izacja człowieka i  psa. Należy 
wiedzieć, że nie można wyznaczać 
granicy czasowej uzyskania okre-
ślonych efektów od dziecka, gdyż 
jest to uzależnione od rodzaju jego 
schorzeń i indywidualnych cech. 
Jakie psy są przydatne w kynote-
rapii? Psy przydatne w kynoterapii 
muszą spełniać szereg warunków. 
Przede wszystkim muszą być zdrowe 
i posłuszne, poza tym zrównowa-

żone, spokojne, cierpliwe, przyjaźnie 
nastawione do ludzi. Na świecie 
i w Polsce do celów kynotera-
pii ze względu na charakter zwie-
rzęcia preferuje się określone rasy 
psów, najczęściej używane rasy to: 
labrador, golden retriever, alaskan 
malamute, syberian husky, samojed.

Jakie są warunki, aby rozpocząć 
kynoterapię?

- odpowiednie przygotowanie 
osób prowadzących zajęcia

- psy pod stałą opieką weteryna-
rza (zaszczepione, odrobaczone, 
zdrowe, czyste) orazodpowiednio 
wyszkolone

- zgoda na prowadzenie zajęć kie-
rownictwa placówki oraz rodziców 

lub opiekunów dzieci (po uprzednim 
poinformowaniu o przebiegu i celu 
zajęć)

Kynoterapia na świecie i w Polsce
Na świecie istnieje wiele specja-

listycznych programów, które przy 
pomocy psów lub innych

zwierząt starają się pomagać 
osobom potrzebującym. W Polsce 
kynoterapia to jeszcze

stosunkowo pionierskie działania. 
Standardy pracy kynotera-
peuty oraz przygotowania 
psa

stworzyło Polskie Towa-
rzystwo Kynoterapeutyczne. 
W  B y d g o s z c z y  d z i a ł a 
Fundacja

K y n o t e r a p e u t y c z n a 
„ W ł a ś n i e  t a k ! ” .  J e j 
członkiem jest Aleksandra 
Gabara, polonista,

kynoterapeuta i rewali-
dator w Ośrodku Szkolno - 
Wychowawczym nr 1 im. L. 
Braille’a oraz

posiadacz labradorów 
o imionach Fera i Selma 
oraz cavalierów Asti i Pan-
kracego, które biorą

udział w zajęciach kynoterapeu-
tycznych w tej placówce. W 2002 
roku ukończyła Podyplomowe

Studium Rewalidacji Dzieci o Spe-
cjalnych Potrzebach Edukacyjnych 
przy Akademii Bydgoskiej,

a  w 2005 kurs  doskonalący 
w zakresie kynoterapii. Jest współ-
autorką dwóch specjalistycznych

programów zajęć kynoterapii dla 
dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

„Pies najlepszym przyjacielem 
człowieka” - okazuje się, że odpo-
wiednio prowadzony,

może  mieć  duży  wpływ na 
poprawę ludzkiego samopoczucia 
i zdrowia.

Oprac. A.K.

Psychowieści
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Psychowiści PsychowieściPsychowieści
Żałoba naturalnym lekarstwem organizmu

Cykl życia jest nierozerwalnie 
związany ze śmiercią, od której na 
razie nie ma ucieczki. W momencie 
gdy ktoś od nas odchodzi, a byliśmy 
z tą osobą blisko związani, prze-
żywamy stan, które przyjęło się 
nazywać żałobą. Jest to trudny 
okres, nie trwa dzień, tydzień, czy 
nawet miesiąc, ale jest to normalna 
reakcja na zaistniałą sytuację, która 
pozwala nam przemyśleć i prze-
wartościować pewne sprawy. Psy-
chologia wyróżniła poszczególne 
stadia reagowania na informację 
o śmierci bliskiej nam osoby. Na 
samym początku 
r e a g u j e m y 
wstrząsem, nie 
wierzymy w to 
c o  s i ę  s t a ł o , 
z a p r z e c z a m y, 
złudnie myśląc, 
że to co się stało 
nie jest prawdą, 
t y l k o  z ł y m 
snem –  częs to 
reagujemy agre-
sywnie, głównie 
w stosunku do 
lekarzy, czy prze-
k l i n a m y  l o s . 
Później wstrząs 
ustępuje i pojawia się olbrzymia 
tęsknota za zmarłą osobą, chęć 
bycia z nią, rozmawiania, trzymania 
za rękę, pragnienie to jest nie-
odłącznym elementem straty. 
Trzecim stadium jest faza depresji, 
swoistego wycofania i poniekąd 
dezorientacji. W smutku zaczynamy 
myśleć i powoli patrzeć na śmierć 
w inny sposób, by w końcu przejść 
do ostatniej fazy, tzw. powrotu do 
równowagi. 

Okres żałoby bardzo często odbija 
się również na naszym zdrowiu, 

gdyż nadwątlony zostaje nasz układ 
odpornościowy. Dlatego też więcej 
chorujemy, a w przypadku starszych 
osób może prowadzić do rozwinię-
cia się niektórych chorób, a te z kolei 
nawet do śmierci. Błędne natomiast 
jest wyobrażenie, że ktoś umarł 
z tęsknoty, bo mu „pękło serce”.  
Naturalna żałoba, nie traktowana 
jako patologiczna, gdy jej okres nie 
przekracza roku czasu, reorganizu-
jąc nasze życie i wpływając również 
na nasze zdrowie. Gdy jednak nasza 
żałoba przedłuża się, oznacza to że 
nie poradziliśmy sobie z jej przepra-

cowaniem -  wtedy warto zgłosić się 
o pomoc do specjalisty. 

W naszym społeczeństwie żałobę 
swoich partnerów życiowych prze-
chodzą najczęściej kobiety, ze 
względu na dłuższą średnią życiową, 
ale nie brakuje przypadków tra-
gicznych wypadków, jak niedawny 
wybuch metanu w Kopalni Wujek, 
czy śmiertelne choroby atakujące 
niespodziewanie. Na śmierć prak-
tycznie nie można się przygotować, 
chociaż niektórzy mają więcej czasu, 
to jednak ból straty jest podobny we 

wszystkich przypadkach. 
Żałoba to odpowiedź na stratę, 

nie musi to być jednak śmierć, może 
nią być rozstanie, rozpad związku. 
Często młode osoby przeżywają 
właśnie coś w rodzaju takiej małej 
żałoby po rozstaniu ze swoim chło-
pakiem, czy dziewczyną – bywają 
rozdrażnieni, gwałtowni, często 
wybuchają złością, by w końcu 
wpaść w apatię. Często jest to nie-
zrozumiałe dla osób starszych, bo 
jak sami sobie tłumaczą: „ problemy 
miłosne w tym wieku, to nie są 
prawdziwe problemy”. A jednak dla 

tych młodych 
l udz i  j e s t  to 
sprawa bardzo 
ważna i potrze-
bują czasu na 
jej przepraco-
wanie. 

W  k a ż d y m 
z  t y c h  p r z y -
padków czas 
jest najlepszym 
l e k a r s t w e m 
na wyleczenie 
ran, jednakże 
w a ż n e  j e s t 
także wsparcie 
bliskich, pomoc 

ale jedynie taka jaką taka osoba 
oczekuje – uszczęśliwianie kogoś 
na siłę może wywołać odwrotny 
skutek i paradoksalnie przedłużyć 
czas żałoby. A gdy już faktyczny stan 
żałoby minie, w naszych sercach 
i umysłach pozostaje żywy obraz 
osoby, którą kochaliśmy.

Szczepan Spis
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SportSport
NASi w iNtERNECiE

www.beskidbrenna.futbolowo.pl

Marzenie każdego kibica - inter-
nauty stało się faktem, nasz klub 
ma swoją stronę internetową i to 
bardzo dobrą stronę. Gdy pierwszy 
raz usłyszałem o stronie klubu 
Beskid Brenna, spodziewałem się 
podstawowych informacji na temat 
klubu, a co znalazłem?  Po pierwsze 
aktualności, czyli ostatnie wyniki 

z tabeli. Dalej dowiemy się jak klub 
powstał i kto nim obecnie zarządza, 
czyli uzyskamy podstawowe infor-
macje o klubie, by wreszcie dotrzeć 
do galerii i mieć możliwość przej-
rzenia zdjęć z meczy, jakie grała już 
nasza drużyna. Całą naszą kadrę 
można przeanalizować w następnej 
zakładce, gdzie znajdziemy takie 
informacje jak: pozycję rozegrania, 
ilość rozegranych meczy, zdobytych 
bramek, asyst, żółte i czerwone 
kartki, łączny czas gry, oraz czas 
gry na mecz. Po wnikliwej analizie 
naszych zawodników przecho-
dzimy do terminarza rozgrywek, by 
sprawdzić wyniki rozgrywek i prze-
czytać ewentualne relacje. Ale to nie 
wszystko, wystarczy się zalogować 

w serwisie, by dołączyć do grona 
„typiarzy” i typować mecze, czyli 
wyniki naszych przyszłych zmagań 
z rywalami na murawie boiska. tutaj 
można również głosować na najlep-
szych strzelców, czy zawodników 
w drużynie. Podsumowując, strona 
jest niewątpliwie skarbem każdego 
kibica i  daje nowe możliwości 
śledzenia poczynań naszych piłkarzy. 
Szczerze polecam i zachęcam do 
odwiedzenia klubu Beskid Brenna 
wirtualnie.

Szczepan Spis

ZAwODy SZtAFEt 

Dnia 25 września na wałach 
Brennicy  śc igała  s ię  nasza 
młodzież w zawodach biegowych 
sztafet. Wyniki biegów sztafeto-
wych wyglądały następująco:

W kategorii szkół podstawo-
wych, dziewcząt:

1 miejsce: SP-1 Brenna Leśnica
2 miejsce: SP-2 Brenna, Górki 

wielkie
W kategorii szkół podstawo-

wych, chłopców:
1 miejsce: SP-2 Brenna 
2 miejsce: SP Górki Wielkie
W kategorii szkół gimanzjal-

nychdziewcząt i chłopców:
1 miejsce: Górki Wiekie
2 miejsce: Brenna

W sk ł adach  zwyc i ę sk i ch 
drużych wystąpili: 

SP-2 Brenna Bukowa
1. Ryszard Przybyła
2. Tomasz Pośpiech
3. Patryk Choroszko
4. Jan Gawlas 
5 Michał Gluck
6. Hubert Greń

opiekun: Bogdan Żur

SP-1 Brenna Leśnica
1. Natalia Szarek

2. Natalia Greń
3. Karolina Greń
4. Angelika Michnik
5. Justyna Kłósko
6. Marlena Ferfecka

o p i e k u n :  to m a s z 
Dybciński

G i m n a z j u m  G ó r k i 
wielkie

drużyna dziewczyn:
1. Agnieszka Strach
2. Katarzyna Moskała
3. Natalia Małysz
4. Paulina Szołdra
5. Izabela Bąk
6. Joanna Pilch

drużyna chłopców:

1. Marcin Jasiński
2. Paweł Sokołowski
3. Konrad Pietruszka
4. Konrad waliczek
5. Kamil Gorzela
6. Kamil Janik

o p i e k u n :  J a c e k 
Oświemcińsi

Bogdan  Żur
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Sport Wkrótce w Gminie BrennaWkrótce w Gminie Brenna
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Wkrótce w Gminie Brenna Godne poleceniaGodne polecenia

MiCHAel JACKSon: THiS iS iT

Film „This Is It” powstał w oparciu 
o setki godzin prób i materiały zaku-
lisowe zrealizowanych w dniach, 
kiedy wokalista przygotowywał się 
do serii koncertów w Londynie

JAKbY nie bYŁo

Historia starszego mężczyzny, 
k tóry  s tara  s ię  zdobyć  serce 
20-letniej dziewczyny. W tym celu 
zmienia całkowicie swój styl życia. 

W e R o n i K A  P o S TA n A W i A 
uMRzeĆ

 Weronika jest młoda kobietą, 
która z pozoru wiedzie idealne 
życie. Jednak w jej własnych oczach 
wydaje się ono mdłe i dlatego, bez 
wyraźnego powodu, Weronika 
postanawia odebrać sobie życie. 
K iedy odzyskuje przytomność 
w szpitalu psychiatrycznym, lekarze 
oznajmiają je j ,  że zostało je j 
zaledwie kilka dni życia. Paradoksal-
nie ta wiadomość budzi w niej głód 
poznania, emocje oraz wolę życia, 
jakich nigdy wcześniej nie doznała.

Julie & JuliA

Film jest oparty jest na opowiada-
niu Julie Powell „Julie and Julia: 365 
Days, 524 Recipes, 1 Tiny Apartment 
Kitchen”. Powell nie przepadała 
za swoja pracą sekretarki i posta-
nowiła w ciągu roku zrealizować 
wszystkie 524 przepisy z książki 
kucharskiej Julii Child „Mastering 
the Art of French Cooking”. Swoje 
doświadczenia w kuchni zaczęła 
spisywać w formie bloga. A ten 
z kolei posłużył wydawcom do opu-
blikowania tych perypetii w formie 
książki. 

SŁoWo JAK GŁAz

Współczesna Moskwa – błysz-
cząca, europejska, ale jednocześnie 
brutalna. Miasto nadziei i niespeł-
nionych oczekiwań, tu wygrywa 
silniejszy. Po zakończeniu służby 
wojskowej Anton przyjeżdża tu 
za ukochaną dziewczyną. Zostaje 
odrzucony, ale chłopak nie przywykł 
do ustępstw, aby osiągnąć swój cel 
jest gotowy na wszystko. „Słowo jak 
głaz” to film o dwudziestolatkach - 
ludziach należących do epoki MTV...

Premiery kinowe we październiku
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Godne poleceniaGodne polecenia

Kina:
Kinoplex
Bielsko-Biała, ul. Mostowa 5
tel. 033 498 70 15, rezerwacja
miejsc: 033 498 70 15
(indywidualna), 033 498 70 12
(grupowa)
www.kinoplex.pl
e-mail: bielsko@kinoplex.pl

Kino Studio
Bielsko-Biała, ul. Cieszyńska 24
033 812 50 56 wew. 143
www.sfr.com.pl e-mail:
filmrys@petex.com.pl

R e p e r t u a r  t e a t r u 
w  C i e s z y n i e  i m .  
A. Mickiewicza

09 Października 2009, piątek godzina 
20:00
Antoni Cwojdziński
H I P N O Z A 
Teatr BAJKA z Warszawy 

Repertuar teatru Polskiego w Bielsku-
Białej na miesiąc październik

Repertuar teatru Banialuka na 
miesiąc październik

Data Tytuł Godzina

1 Czwartek Figliki    11:00

1 Czwartek Mayday 2    19:00

2 Piątek Mayday 2    19:00

3 Sobota Szalone nożyczki    18:00

4 Niedziela Mayday    18:00

6 Wtorek Oskar i Pani Róża    10:00

6 Wtorek Mayday    19:00

7 Środa Oskar i Pani Róża    10:00

7 Środa Testosteron    19:00

8 Czwartek Testosteron    19:00

9 Piątek Piaskownica    19:00

10 Sobota Piaskownica    19:00

11 Niedziela Rewizor    18:00

13 Wtorek Rewizor    09:00

13 Wtorek Rewizor    12:00

15 Czwartek Fabryka Sensacji - Proszyk i Spółka    19:00

16 Piątek Królowa Piękności z Leenane    19:00

17 Sobota Królowa Piękności z Leenane    19:00

18 Niedziela Królowa Piękności z Leenane    17:00

18 Niedziela Koncert Marii Koterbskiej    19:00

20 Wtorek Zemsta    10:00

21 Środa Zemsta    10:00

22 Czwartek Szalone nożyczki    18:00

23 Piątek Jednak do pary - PREMIERA    19:00

24 Sobota Jednak do pary    17:00

24 Sobota Szwejk    19:00

25 Niedziela Szwejk    19:00

27 Wtorek Figliki    10:00

27 Wtorek Bielska Scena Kabaretowa)    19:00

28 Środa Figliki    10:00

28 Środa Mayday 2    19:00

29 Czwartek Żyd    10:00

29 Czwartek Żyd    18:00

2009-09-27 nd. TOMCIO PALUSZEK g. 11:00 od 3 lat

2009-09-28 pn. TOMCIO PALUSZEK g. 10:00 od 3 lat

2009-09-29 wt. CZERWONY KAPTUREK g. 10:00 od 3 lat

2009-09-30 śr. CZERWONY KAPTUREK g. 09:00 od 3 lat

2009-10-01 cz. PRZYGODY SINDBADA 
ŻEGLARZA

g. 09:00 
g. 11:00 

od 6 lat

2009-10-02 pt. PRZYGODY SINDBADA 
ŻEGLARZA

g. 09:00 
g. 11:00 

od 6 lat

2009-10-04 nd. PRZYGODY SINDBADA 
ŻEGLARZA

g. 11:00 od 6 lat

2009-10-06 wt. BALLADYNA g. 09:00 
g. 11:30 

dla młodzieży i dorosłych

2009-10-07 śr. BALLADYNA g. 09:00 
g. 11:30 

dla młodzieży i dorosłych

2009-10-08 cz. BALLADYNA g. 09:00 
g. 11:30 

dla młodzieży i dorosłych

2009-10-09 pt. BALLADYNA g. 09:00 
g. 11:30 

dla młodzieży i dorosłych

2009-10-11 nd. KOZIOŁEK MATOŁEK 2 g. 11:00 od 3 lat

2009-10-12 pn. BALLADYNA g. 09:00 
g. 11:30 

dla młodzieży i dorosłych

2009-10-13 wt. KRÓL UMIERA g. 09:00 
g. 11:30 

dla młodzieży i dorosłych

2009-10-15 cz. SKLEP Z ZABAWKAMI g. 09:00 
g. 11:00 

od 8 lat

2009-10-16 pt. SKLEP Z ZABAWKAMI g. 09:00 
g. 11:00 

od 8 lat

2009-10-16 pt. KRÓL UMIERA g. 19:00 dla młodzieży i dorosłych

2009-10-18 nd. SKLEP Z ZABAWKAMI g. 11:00 od 8 lat

2009-10-19 pn. SKLEP Z ZABAWKAMI g. 09:00 
g. 11:00 

od 8 lat

2009-10-20 wt. KRÓL UMIERA g. 09:30 dla młodzieży i dorosłych

2009-10-21 śr. KRÓL UMIERA g. 09:30 dla młodzieży i dorosłych

2009-10-22 cz. PRZYGODY SINDBADA 
ŻEGLARZA

g. 09:00 
g. 11:00 

od 6 lat

2009-10-23 pt. PRZYGODY SINDBADA 
ŻEGLARZA

g. 09:00 
g. 11:00 

od 6 lat

2009-10-25 nd. FERDYNAND 
WSPANIAŁY

g. 11:00 od 3 lat

2009-10-26 pn. FERDYNAND 
WSPANIAŁY

g. 09:00 
g. 11:00 

od 3 lat

2009-10-27 wt. FERDYNAND 
WSPANIAŁY

g. 09:00 
g. 11:00 

od 3 lat

kino”TeATR eleKTRYCznY”
Miejskiego Domu Kultury
ul. Mickiewicza 3, 
43-430 Skoczów
tel. 033/ 853 32 31
e-mail: www.mdk.ox.pl

Kino „Piast”
Cieszyn, ul. Ratuszowa 1
Tel.: (033) 852 04 26
e-mail: biuropiast@interia.pl
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Godne polecenia Ważne i Przydatne numery telefonówWażne i przydatne numery telefonów
urząd Gminy brenna
43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 77,
tel. 033 853 62 22, fax. 033 853 63 70
www.brenna.org.pl, e-mail: poczta@brenna.org.pl

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

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

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

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

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

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

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

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

zakład budżetowy
Ul. Wyzwolenia 34
43-438 Brenna
tel. 033 853 62 85

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

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

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

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

WÓJT GMinY bRennA
iWonA SzAReK

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

W celu umówienia się na spotkanie prosimy o kontakt
z sekretariatem: tel. (033) 8536222, fax: (033)8536370

e-mail: poczta@brenna.org.pl
 

zASTĘPCA WÓJTA GMinY bRennA
SeKReTARz GMinY bRennA

KRzYSzToF MAJeRAn
tel. (033) 8536222 w. 103 lub (033) 8536350

e-mail: sekretarz@brenna.org.pl

biuRo RAdY GMinY bRennA
KRzYSzToF HoleKSA

PRzeWodniCzĄCY RAdY GMinY bRennA
Przyjmowanie stron w każdą środę w godz. od 14:00

do 15:30. Sekretariat: tel./fex (033) 853-62-85
kom: 504 039 392

e-mail: zbgk@brenna.org.pl

MieSiĘCzniK 
iSSn 1895-670X
Redakcja: Szczepan Spis (Red. Naczelny), Katarzyna Macura, Łukasz Muschiol, Katarzyna Kosecka, Urszula Bąk
Stali współpracownicy: Zbigniew Morys, Krystian Fest, Witold Turand
Wydawca: Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna
43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 69, tel./fax (0 33) 853-65-50, e-mail: s.spis@brenna.org.pl, opkis@brenna.org.pl
nakład: 500 egz.
Korekta: Szczepan Spis.
Skład i druk: Przedsiębiorstwo Poligraficzne „ModenA” Sp. z o.o.
43-400 Cieszyn, ul. Mała Łąka 17, tel.: 0 33 852 36 65, fax: 0 33 857 89 65
www.drukarniamodena.pl, e-mail: biuro@drukarniamodena.pl

Redakcja nie zwraca nie zamówionych materiałów. Zastrzega sobie prawo do skrótów i opracowań nadesłanych tekstów.

MieSiĘCzniK „WieŚCi znAd bRenniCY” można nabyć w ośrodku Promocji, Kultury i Sportu Gminy brenna  
(ul. Wyzwolenia 69, brenna) a także w:

Delikatesach Centrum (Górki), sklepie z nasionami p. K. Holeksy (Górki), Kiosku „Trafika” (Górki), Sklepie GS na Buczu 
(Górki), Sklepie GS w Szpotawicach (Górki), Sklepie „Lewiatan” (Brenna Skrzyżowanie), Sklepie GS Brenna Skrzyżowanie, 
W Delikatesach p. Bocka (Brenna Spalona), Sklepie GS Brenna Pinkas, Sklepie GS Brenna Leśnica, Sklepie p. Firuzek (Brenna 
Leśnica), Zajeździe Pod Przyłazem (Brenna Leśnica), Kiosku z prasą – p. J. Ćwierzyk, (Brenna Centrum) „Toto Lotku” –  
p. J. Madzi, (Brenna Centrum) Kiosku p. Cz. Grenia (Brenna Bukowa), Karczmie na Kamieńcu, Sklepie GS w Brennej Bukowej, 
Sklepie „Kaprys” ul. Jawornik (Brenna), Gminnej Bibliotece Publicznej (Urząd Gminy, II p.). Sklepy, kioski, pensjonaty itp. 
lokale, chcące również kolportować „Wieści”, proszone są o kontakt z redakcją.
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