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Od redakcjiOd redakcji

Drodzy czytelnicy, czas płynie nie-
ubłaganie, wszystko wokół zmienia 
się, pozostają jedynie wspomnienia 
dawnych czasów, obrazy przeka-

zywane z ust do ust, pisma, foto-
grafie, tego co było i nie wróci, 
bo przeminęła chwila im prze-
znaczona. Lecz to, co najbardziej 
widoczne, to co rozświetla prze-
szłość niczym gwiazdy noc ciemną, 
to ludzie którzy swoim czynem, 
postawą, swoim życiem wpisali się 
w pamięć tych miejsc, gdzie żyli, 
tworzyli, pracowali. Do takich osób 
na pewno należy pan Józef Mach, 
który niedawno odszedł od nas, ale 
tak naprawdę jego obecność na tej 
ziemi nigdy nie przeminie, a podej-
rzewam, że z czasem utrwali się 
i spotęguje, wprost proporcjonalnie 
do tego co dla nas zrobił. 

Każdy z nas chciałby zostać 
bohaterem, kimś podziwianym 
i  rozpoznawalnym.  Jednakże 
tego dokonać nie jest łatwo, bo 
by zapracować na takie miano, 

Informacje/Wydarzenia

nierzadko trzeba przeżyć życie pełne 
poświęceń i wyrzeczeń. Jakkolwiek - 
i to istotne, życie takie przepełnione 
jest pasją i satysfakcją, które kom-
pensują bardzo wiele. Chciałbym, 
by nasza miejscowość była właśnie 
takim miejscem, gdzie ludzi wyjąt-
kowych n ie  t rzeba ze świecą 
szukać, gdzie wszyscy wspierają 
się nawzajem, nie ma podziałów, 
a aktywiści porywają resztę miesz-
kańców do wspólnej pracy, której 
celem jest rozwój naszej gminy i nas 
samych. Znajdą się ludzie, którzy 
powiedzą, że taka utopia nie istnieje, 
ale będą i tacy, którzy pomyślą: „tak, 
do tego musimy dążyć” i do nich 
właśnie kieruję me słowa.

Szczepan Spis
Redaktor Naczelny

W tym sezonie kino plenerowe 
zgromadziło bardzo liczną publicz-
ność, zwłaszcza pierwszego dnia, 
gdyż miejsca siedzące przed amfite-
atrem dodatkowo zapełnili widzowie 
najmłodsi. Zaproponowana przez 
organizatorów bajka „Skok przez 
płot” cieszyła się ogromnym powo-
dzeniem i wzbudzała co chwila 
salwy śmiechu nie tylko u najmłod-
szych, czyniąc ten wieczór prawdzi-
wie rodzinną atrakcją. Co oczywiście 
jest dla nas sygnałem, że przyszło-
roczne kino plenerowe należy roz-
szerzyć o filmy bajkowe, gdyż rozbu-
dzają one wszechobecną pozytywną 
energię u wszystkich.

Widzowi dorosłemu następnego 

wieczoru został zaproponowany 
musical „Chicago” w gwiazdorskiej 
obsadzie, który bawił i przerażał 
czarnym humorem, wdziękiem i nie-
obliczalnym podejściem kobiet do 
płci przeciwnej. Nie lada rozrywką 
duchową trzeciego a zarazem ostat-
niego wieczoru kina plenerowego 
okazał się dla widzów film „Nothing 
Hill”, który wywoływał nieusta-
jący śmiech przez całą projekcję. 
Również gwiazdorska i sympatyczna 
obsada hollywoodzkich aktorów 
bawiła swoimi sercowymi perype-
tiami naszego widza w Brennej. 
Było lekko i przyjemnie pod każdym 
względem. Nawet pogoda sprzyjała 
temu, by w ciepły i gwiaździsty 

wieczór dać się uwieść niepowta-
rzalnej iluzji kina.

K.K

KINO PLENEROWE Z HUMOREM
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Zakopower w Brennej

16-tego sierpnia Weekend Gwiazd 
w Brennej przyciągnął tysiące 
ludzi do naszej Gminy. Cały park 
wokół amfiteatru bardzo szybko 
wypełnił się po same brzegi. Nie 
można zapomnieć o  niefarcie 
kabaretu Truteń, który miał problem 
z dojazdem i dał swój pokaz z pół-
godzinnym opóźnieniem – ale był on 
na tyle wyjątkowy, że nie pozostało 
nam nic innego jak wybaczyć im 
wcześniejsze spóźnione. Był to 
przedsmak tego, co miało miejsce 
zaraz potem, czyli koncert zespołu 
Zakopower. Nie było chyba jeszcze 
w Brennej takiego koncertu. Grupa 
artystów z Sebastianem Karpiel-
Bułecką na czele, zaprezentowała 

się bardzo dobrze, 
grając nie tylko swoje 
piosenki, ale również 
np. zakopowerow-
ską wersję „Dzikiego 
w i n a ”  M a r k a 
Grechuty. Ufamy, że 
tego typu imprezy 
b ę d ą  m o g ł y  b y ć 
u nas organizowane 
częściej, ku uciesze 
zarówno wszystkich 
mieszkańców,  jak 
i turystów.

OPKiS
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Po  r az  p i e rwszy  w  Gmin i e 
Brenna organizowane były piesze 
wycieczki górskie, które cieszyły się 
wielkim zainteresowaniem wśród 
turystów. Mimo, że trasy nie były 
łatwe,  a  przejśc ie  za jmowało 
około 6 godzin, to nie zniechęcało 
do wędrówek. Nawet najmłodsi 
miłośnicy gór wytrwali do samego 
końca wycieczki. Przewodnik górski 
- Łukasz Wajdzik starał się w jak 
naj lepszy sposób przedstawić 
historię oraz atrakcje towarzyszące 
wyprawie. Turyści z zaciekawie-
niem słuchali i zadawali pytania. 

Dzięki towarzyszącej aurze uczest-
nicy wycieczki mogli podziwiać 
piękne panoramy Beskidu Śląskiego, 
a schroniska znajdujące się na 
szczytach pozwoliły na odpoczy-
nek i zregenerowanie sił do dalszej 
wędrówki. 

Zapraszamy wszystkich miesz-
kańców Gminy Brenna do wzięcia 
udziału w kolejnych wycieczkach. 
Często nie dostrzegamy piękna, 
które nas otacza, a to doskonała 
okazja, by przyjrzeć się wspaniałym 
krajobrazom. 

Aneta Madzia

W piątkowe popołudnie,  21 
sierpnia w strumieńskim parku, 
miała miejsce pierwsza impreza 

organizowana przez Lokalną Grupę 
Działania „Cieszyńską Krainę”. Orga-
nizacja ta skupiająca gminy: Brennej, 

Chybia, Dębowca, Goleszowa, 
Hażlacha, Skoczowa, Strumienia 
oraz Zebrzydowic, będzie reali-
zować zadania przez najbliższe 5 
lat w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-
2013, na tych właśnie obszarach. 
Impreza miała na celu możliwość 
spotkania się ludzi ze wszyst-
kich wyżej wymienionych gmin, 
poznaniu możliwości, jakie daje 

AKTYWNY WYPOCZYNEK W GMINIE BRENNA

Impreza z LGD „Cieszyńska Kraina”
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im Lokalna Grupa Działania. W Stru-
mieniu oprócz stoisk promujących 
poszczególne gminy, gdzie można 
było nacieszyć nie tylko oko, ale 
i podniebienie lokalnymi wyrobami, 
organizatorzy przygotowali dla 
przybyłych, ciekawy program arty-
styczny. Był chór, zespół pieśni 
i tańca z oraz nasi Breńscy Mali-
niorze; zwieńczeniem wieczoru był 
natomiast występ zespołu Stone-
henge. Wszystkich zainteresowa-
nych dotacjami na realizację swoich 
projektów, pomysłów zapraszamy 
do siedziby LGD w Skoczowie oraz 
na stronę internetową: 

www.cieszynskakraina.pl

Szczepan Spis

10 sierpnia 2009 r. o godz. 14.00 
w sali sesyjnej Urzędu Gminy Brenna 
spotkały się organizacje pozarzą-
dowe z naszej gminy z Agencją 
Rozwoju Przedsiębiorczości z Żor.

Agencja realizuje projekt „Inicja-
tywa”, finansowany z Europejskiego 
Funduszu Społecznego, który jest 
skierowany do organizacji pozarzą-
dowych. Projekt ten zakłada indywi-
dualną, bezpłatną pomoc doradczą 
organ izac jom pozarządowym 

w zakresie pozyskiwaniu środków 
zewnętrznych, pisania projektów, 
pomoc w rozliczaniu wniosków, 
pomoc w księgowości, przygotowy-
waniu stron internetowych, ulotek, 
plakatów, pomoc administracyjno – 
prawną a także pomoc w organiza-
cji zaplanowanych już działań. 

Spotkanie zostało zorganizowane 
przez władze gminy w celu udziele-
nia pomocy doradczej naszym orga-
nizacjom, wskazując możliwości 

oraz formy pozyskiwania pozabu-
dżetowych środków finansowych na 
ich dalszą działalność. 

D z i a ł a n i e  t o  s p o t k a ł o  s i ę 
z ogromnym zainteresowaniem ze 
strony organizacji, których przed-
stawiciele l icznie uczestniczyl i 
spotkaniu.

Urząd Gminy Brenna

POMOC DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
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J a k  j u ż  i n f o r m o w a l i ś m y 
w poprzednich numerach „Wieści…” 
do konkursu grantowego realizo-
wanego przez Stowarzyszenie Cie-
szyńskiej Młodzieży Twórczej złożyło 
wnioski aż pięć organizacji z naszej 
gminy, tj. Stowarzyszenie Rozwoju  
i  P romocj i  Ws i  Górk i  Wie lk ie 
i Górki Małe, Towarzystwo im. 
Zofii Kossak, Towarzystwo Miło-
śników Brennej i Górek „JODŁA”, 
K o ł o  G o s p o d y ń  W i e j s k i c h  
z Górek oraz Świetlica Środowi-
skowa przy GOPS w  Brennej. 

W konkursie można było pozyskać 
maksymalnie 6 tys. zł. Rozstrzygnię-
cie konkursu odbyło się 5 sierpnia 
br. Dziesięcioosobowa Komisja 
Grantowa miała bardzo trudne 
zadanie, ponieważ o pozyskanie 
środków ubiegało się aż 25 orga-

nizacji z powiatu cieszyńskiego. 
Komisja - po uprzednim zapozna-
niu się -musiała ocenić 25 ofert 
z zadaniami, które poprzez realiza-
cję miały integrować wielopokole-
niowe środowiska lokalne. W sumie 
do podziału było tylko 55 tys. zł. Na 
25 złożonych wniosków dofinanso-
wanie otrzymało tylko 13, w tym aż 
trzy z naszej gminy: 

Towarzystwo im. Zofii Kossak •	
w Górkach  W ie l k i ch  na 
zadanie pod nazwą „Świetlana 
postać – Zofia Kossak”, 
Koło Gospodyń Wiejskich •	
w Górkach, działające przy 
Kółku Rolniczym, na zadanie 
z a t y t u ł o w a n e  „ D z i s i a j 
wnuczęta – jutro dziadkowie” 
oraz
Świetlica Środowiskowa przy •	

GOPS w Brennej na projekt 
„Świetlica marzeń”. 

Cieszymy się z sukcesu naszych 
organizacji, dziękujemy za trud 
i czas poświęcony w przygotowa-
nia projektów i wytrwałość w pozy-
skiwaniu środków finansowych 
z innych źródeł. Pozostałe organi-
zacje zachęcamy do podejmowania 
tego typu działań, ponieważ dają 
one możliwość rozwoju Waszych 
organizacj i .  C iekawe pomysły 
zawsze znajdą swoje odpowiednie 
miejsce, a może i również dofinan-
sowanie na ich realizację.

Wysiłek włożony w działania 
na rzecz rozwoju społeczeństwa 
lokalnego na pewno nie będzie 
wysiłkiem zmarnowanym.

Barbara Greń

Konkurs grantowy „Działaj Lokalnie” rozstrzygnięty.

18 września br. upływa termin 
składnia wniosków o dofinan-
sowanie  rea l i zac j i  p ro jektów  
w ramach Funduszu Mikroprojektów 
ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego – Program 
Operacyjny Współpracy Transgra-
nicznej Republika Czeska – Rzeczpo-
spolita Polska 2007 – 2013.

W związku z tym, w ramach 
współpracy Gminy Brenna ze Sto-
warzyszeniem Rozwoju i Współ-
pracy Regionalnej „OLZA” z Cieszyna 
(Zarządzający Funduszem Mikro-
projektów), w dniu 13 sierpnia br. 
w sali sesyjnej Urzędu Gminy zorga-
nizowano pierwszy etap otwartego 
szkolenia, dotyczącego specyfiki 
mikroprojektów transgranicznych, 
możliwych do realizacji ze środków 
tego Programu. W szkoleniu udział 
wzięli przedstawiciele okolicznych 
gmin i stowarzyszeń, zarówno 
ze strony polskiej, jak i czeskiej. 
Szkolenie poprowadzili Pani Szarka 
Sikorova – przedstawiciel czeskiej 

strony sekretariatu Euroregionu 
Śląska Cieszyńskiego oraz Pan 
Bogdan Kasperek – przedstawiciel 
polskiej strony sekretariatu Eurore-
gionu Śląska Cieszyńskiego.

Podczas szkolenia w formie 
wykładu przedstawiono podsta-
wowe zasady Funduszu Mikropro-
jektów oraz przygotowania wniosku 
projektowego (strona merytoryczna, 
budżet, kwalifikowalność wydatków, 
itd.).

Dzięki takim inicjatywom szkole-
niowym, gminy Śląska Cieszyńskiego 
coraz chętniej przygotowują swoje 
projekty, które mogą dotyczyć m.in.:

zasobów kulturowych i dziedzic-
twa historycznego,

organizacji wspólnych imprez kul-
turalnych, 

projektów społeczności lokalnych 
w dziedzinie społecznej i rekreacyj-
no-edukacyjnej,

i n f r a s t ruk tu r y  tu r y s t y c zne j 
i promocji produktów turystycznych.

P o d s t a w o w y m  w a r u n k i e m 
uzyskania dofinansowania w ramach 
Funduszu Mikroprojektów jest 
jednak realizacja projektu we współ-
pracy z partnerem czeskim.

Drugi – ostatni etap szkolenia 
odbył  s ię  w dniu 18 s ierpnia 
br. (wtorek) w Urzędzie Gminy 
w Hażlachu (sala sesyjna) – ul. 
Główna 57, w godzinach od 10.00 
do 15.00.

Elżbieta Rzeźniczek

FUNDUSZ MIKROPROJEKTÓW DLA GMIN ŚLĄSKA 
CIESZYŃSKIEGO
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„Dla wspólnej integracji” - warsztaty liderskie w Brennej 

Już w pierwszy weekend września 
rozpoczyna się cykl warsztatów dla 
kobiet-liderek, które chcą doskona-
lić swoje umiejętności organizowa-
nia działalności społecznej. Projekt 
„Dla wspólnej integracji – wsparcie 
działaczek lokalnych w gminie 
Brenna”  to inicja-
tywa Stowarzysze-
nia Aktywne Kobiety 
z Sosnowca, które 
p o s t a n o w i ł o  d o 
współpracy zaprosić 
tym razem beskidzkie 
działaczki. „Wiemy, 
jak ważne są dziś 
praktyczne umiejęt-
ności. Jeśli ktoś chce 
profesjonalnie działać 
n a  r z e c z  l u d z i  - 
w chórze, w zespole, 
w stowarzyszeniu, 
fundacj i ,  czy Kole 
Gospodyń Wiejskich  
-  n i e z b ę d n a  j e s t 
najnowsza wiedza 
z zakresu kierowa-
nia ludźmi, mobili-
zowania mieszkań-
ców, pozyskiwania 
funduszy. Działalność 
społeczna otwiera 
w dzisiejszych czasach 
ogromne możliwo-
ści, coraz więcej osób 
pracuje społecznie, 
utrzymując się z tego 
finansowo. Połącze-
nie pracy zawodowej 
i pasji społecznej - 
to wszystko możliwe, trzeba tylko 
wiedzieć jak to zrobić” - mówi 
Monika Sobańska, koordynatorka 
projektu ze Stowarzyszenia Aktywne 
Kobiety.

Cykl jesiennych dla liderek warsz-

tatów obejmuje pięć intensyw-
nych spotkań, podczas których 
panie zdobędą wiedzę na temat 
sposobów aktywizowania miesz-
kańców gminy i zachęcania ich do 
działania. Warsztaty poświęcone 
będą umiejętnościom kierowa-

nia ludźmi i rozwijaniu skutecznej 
współpracy. Poznamy nowatorskie 
metody wprowadzania zmian spo-
łecznych i reagowania na problemy 
pojawiające się wśród mieszkańców. 
Dwa warsztaty dedykowane będą 

zdobywaniu funduszy na prowa-
dzenie działalności oraz planowaniu 
projektów społecznych – pojawi się 
zatem okazja do napisania własnego 
projektu pod okiem doświadczo-
nych trenerów. Zajęcia są bezpłatne, 
uczestniczki otrzymają ciepły posiłek 

i poczęstunek oraz 
ma te r i a ł y  wa r s z -
tatowe. Wszystkie 
zajęcia odbędą się 
w Ośrodku Promocji 
Ku l t u r y  i  S p o r t u 
w centrum Brennej. 
D o  p r o w a d z e n i a 
za jęć  zaproszone 
zostały trenerki i dzia-
ł aczk i  spo łeczne , 
które specjalizują się 
w kształceniu liderów 
i  l iderek .  P racu ją 
one nowoczesnymi, 
aktywnymi metodami 
s z k o l e n i o w y m i , 
k t ó r e  s p r a w i a j ą , 
iż uczący s ię sku-
teczn ie  nabywają 
nowe  umie j ę tno -
ści, które mogą od 
razu wykorzystywać 
w swoim życiu. Takie 
warsztaty to również 
okazja do integra-
cji i spędzenia czasu 
w gronie twórczych, 
aktywnych osób, czyli 
duży zastrzyk pozy-
tywnej energii.

 
O r g a n i z a t o r k i 

projektu - Stowarzyszenie Aktywne 
Kobiety z Sosnowca to organizacja 
działająca na rzecz wszechstron-
nego rozwoju kobiet. Przeprowa-
dziła do tej pory wiele projektów 
edukacyjnych i pomocowych, w tym 
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trzy edycje Akademii Liderek i Ani-
matorek Społecznych, których absol-
wentki aktywnie działają na rzecz 
społeczności lokalnych na całym 
Śląsku. Swoim doświadczeniem 
postanowiły tym razem podzielić się 
z liderkami z Brennej.

 
W a r u n k i e m  u c z e s t n i c t w a 

w projekcie „Dla wspólnej integra-
cji”  jest wypełnienie formularza 
zgłoszeniowego, który dostępny 
jest w Gminnym Centrum Informa-
cji oraz Ośrodku Promocji Kultury 
i Sportu  w Brennej lub na stronie: 
www.aktywnekobiety.org.pl (termin 
zgłoszeń mija 2 września 2009).

 Dodatkowych informacji można 
zasięgnąć pod tel: 0-32 266 16 72 
oraz 660748103. (pon-pt, 9.00-
17.00)

Projekt współfinansowany jest 
przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecz-
nego. 

Harmonogram warsztatów:

- Warsztat 1:   5/6 września 2009 
(sob/niedz)

Tematyka: Identyfikacja zasobów, 
problemów i potrzeb lokalnych, 
zmiana społeczna, mobilizowanie 
społeczności lokalnej do działania (2 
dni, godz.9.00-15.00)

 
- Warsztat 2:   19/20 września 

2009 (sob/niedz) 
Tematyka: Umiejętność budowania 

zespołu, praca w grupie, kierowanie 
zespołem i budowanie postaw lider-
skich (2 dni, godz.9.00-15.00)

- Warsztat 3:   26 września 2009 
(sob)

Tematyka: Źródła finansowa-
nia projektów oraz ramy prawne 
działalności społecznej (1 dzień, 
godz.9.00-15.00)

 
-  Warsztat 4:   3/4 października 

2009 (sob/niedz)
Tematyka: Planowanie i pisanie 

projektów społecznych (2 dni, 
godz.9.00-15.00)

- Warsztat 5:    17 października 
2009 (sob)

Tematyka: Niech nas widzą i słyszą, 
czyli jak skutecznie promować 
działania w gminie i współpraco-
wać z mediami (1 dzień, godz.9.00-
15.00)

Stowarzyszenie Aktywne Kobiety

W dniach od 11 do 28 lipca 2009 
r. sześciu członków Młodzieżowej 
Drużyny Pożarniczej, działającej przy 
OSP w Górkach Wielkich, uczestni-
czyło w obozie szkoleniowo - wypo-
czynkowym w Jarosławiu. Wyjazd 
został zorganizowany przez Oddział 
Wojewódzki Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP w Katowi-
cach. Obóz miał na celu wyszkole-
nie młodych adeptów pożarniczego 
rzemiosła i uzyskanie zaświadcze-
nia o ukończeniu kursu Dowódcy 
Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. 
Uczestnikami obozu byli druhowie: 
Tomasz Madzia, Przemysław Cieślar, 
Wojciech Kłósko, Sławomir Waliczek, 
Artur Lisoń i Jerzy Strach.

Wyjazd został dofinansowany 
z dotacji otrzymanej z ze środków 
budżetowych Gminy Brenna. Z pozy-
skanych w ten sposób funduszy, 
Straż Pożarna w Górkach zakupiła 
również dresy oraz obuwie sportowe 

dla uczestników obozu.

W oboz ie  uczes t -
n i c z y ł a  m ł o d z i e ż 
z różnych stron Polski. 
Chłopcy zakwaterowani 
byli w 6-cio osobowych 
n a m i o t a c h .  K a ż d y 
dzień rozpoczynał się 
od porannej zaprawy, 
a  kończy ł  w ieczor-
nym ogniskiem. Przez 
resz tę  dn ia  młodz i 
strażacy mieli okazję 
zapoznać się z różnora-
kim sprzętem pożarni-
czym, nauczyć się jego obsługi oraz 
zdobyć wiedzę teoretyczną i prak-
tyczną (ćwiczenia bojowe) z zakresu 
pożarnictwa. Doskonalili też umie-
jętności  w udzielaniu pomocy 
przedmedycznej. Obóz kończył się 
egzaminem sprawdzającym zdobytą 
wiedzę i umiejętności. W wolnym 
czasie uczestnicy obozu chodzili na 

plażę lub zwiedzali miasto. Pobyt 
na obozie pozwolił naszym młodym 
strażakom zawiązać nowe znajomo-
ści, a nawet przyjaźnie z druhami 
z wielu miejscowości naszego kraju. 

Zarząd OSP w Górkach poprzez 
swoje działania skierowane do 
młodzieży, pragnie zachęcić ją do 

Strażacy z Górek w Jarosławiu
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wstępowania w swoje szeregi, 
zainteresować młodych mieszkań-
ców działalnością społeczną na 
rzecz ochrony przeciwpożarowej 
oraz przygotować ich do bezintere-
sownej służby strażackiej. Poprzez 
organizowanie wyjazdów, szkoleń 
chce zaszczepić w młodych ludziach 
umiejętność radzenia sobie w życiu, 

nauczyć ich odpowiedzialności za 
drugiego człowieka, jak również 
wzmocnić w nich poczucie osobistej 
wartości. W trosce o kondycję 
i sprawność fizyczną górecka straż 
stwarza warunki do jej poprawy 
organizując w swoich pomieszcze-
niach miejsca do ćwiczeń. Zakupiono 
w tym celu sprzęt do siłowni oraz 

stoły do tenisa stołowego. 
Mamy nadzieję, że wkład i wysiłek 

włożony w te działania zaprocentuje 
w przyszłości odpowiednimi ludźmi, 
działającymi dla dobra wszystkich 
naszych mieszkańców.

Mariusz Majdański

........góry, rzeka, las dokoła
nowa sala, piękna szkoła
w zimie przywitała nas .....

Tak od początku marca rozpoczę-
liśmy pracę w Szkole Podstawowej 
nr 1 w Brennej Leśnicy i  Szkole Pod-
stawowej nr 2 w Brennej Bukowej, 
kiedy to zaczął się remont naszego 
przedszkola .

Chociaż oddzielnie, lecz myślą 
byliśmy razem, a szkoły, które nas 
przygarnęły potraktowały nas, jak 
„własne dzieci”

.....gdy przyjazne twarze wkoło
miło było i wesoło.........

D la tego chcemy se rdeczn ie 
podziękować Dyrektorkom: Pani 
Halinie Pilch i Pani Beacie Skałka 
–Jaworek oraz całemu personelowi 
szkół, za to, że teraz po czterech 
miesiącach możemy powiedzieć

......z przyjemnością tu byliśmy
u Was w szkołach gościliśmy
wszystkie kąty poznaliśmy

za co szczerze 
dziękujemy

i w pamięci mieć 
będziemy!

Trzeba przyznać, 
przeprowadzki to 
nie jest przyjemna 
sprawa, lecz gdy 
w s z y s c y  o s t r o 
i z sercem pracują, 
pod bacznym okiem 
dobrego szefa, nie 
może być straszna 
lutowa zadymka lub 
czerwcowa ulewa – 
bo w taką pogodę 
przyszło nam się przeprowadzać.

Wielkie słowa uznania i serdeczne 
podziękowania z tego tytułu należą 
się rodzicom naszych dzieci – tym, 
którzy własnymi samochodami prze-
wozili nasze graty i w  pocie czoła 
targali meble i inne rzeczy.

Dlatego bardzo dziękujemy Wam 
kochani rodzice!

Minął rok szkolny, trwają wakacje, 
dlatego życzymy wszystkim dobrej 
pogody, wspaniałych przygód, bez-
piecznych zabaw, a po wakacjach 

zapraszamy do prawie nowego, 
pięknego przedszkola!

Nauczycielka przedszkola 
Helena Nittner

Ciekawostki z Przedszkola Publicznego nr 1 w Brennej.
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Wymiana

W mija jącym roku szkolnym 
2008/2009 nastąpi ła rewizyta 
zaprzyjaźnionej szkoły z holender-
skiego Horn. Nasz szkoła gościła 
d w u n a s t u  u c z n i ó w  i  d w ó c h 
opiekunów. Podobnie jak to miało 
mie j sce  w poprzedn im roku, 
młodzież spędzała czas z polskimi 
uczniami w większości poza szkołą, 
gdyż w czasie dnia Holendrzy 
zwiedzali nasza okolicę na wyciecz-
kach zorganizowanych. Byli miedzy 
innymi w Krakowie i Wieliczce, 
Oświęcimiu, Brzezince i Pszczynie 
(zarówno z zamku jak i w zagrodzie 
żubrów). W ostatni dzień zwie-
dziliśmy Cieszyn. Jednakże pobyt 
Holendrów to było nie tylko zwie-
dzanie i wycieczki. W czasie pobytu 
w szkole młodzież polska i holen-
derska pracowała nad specjalnym 
projektem dotyczącym II wojny 
światowej. 

Z racji tego, że tematem przewod-

nim naszej wizyty 
była wymieniona 
powyże j  d ruga 
wojna światowa, 
H o l e n d r z y 
oglądnęl i  także 
„Katyń” Andrzeja 
W a j d y ,  k t ó r y 
w y w a r ł  n a 
n i c h  o g r o m n e 
wrażenie. 

W czwartkowy 
wieczór wspólnie 
bawiliśmy się na wieczorku kultu-
rowym. Dziękujemy Pani Wójt oraz 
członkom Rady Gminy za przybycie. 

W sobotę pożegnaliśmy gości 
z Holandii. Wymianę uznać należy 
za udaną. W przyszłym roku górecka 
młodzież nie pojedzie do Holandii. 
Ten czas będziemy starali się wyko-
rzystać na pozyskanie środków 
unijnych i przystąpienie do projektu 
Sokrates-Comenius. 

Serdecznie dziękujemy Urzędowi 
Gminy Brenna, a przede wszystkim 
Pani  Wójt -  Iwonie Szarek,  za 
olbrzymią pomoc finansową. Dzięki 
owej pomocy wymiana mogła się 
odbyć, a dzieci mogły skorzystać 
z nauki języka angielskiego oraz 
zawrzeć nowe znajomości. Jeszcze 
raz bardzo dziękujemy. 

 
Agnieszka Szczotka 

Prośba Prezydenta Miasta Stołecz-
nego Warszawy Hanny Gronkiewicz 
- Waltz 

 „Wspominając Sierpień 1944 
roku pragniemy udokumento -
wać i ochronić przed zapomnie-
niem świadectwo ducha i ofiarności 
polskiego społeczeństwa”. 

Prezydent Miasta Stołecznego 
Warszawy Hanna Gronkiewicz 
- Waltz zwróciła się z prośbą do 
Wójta Gminy Brenna Iwony Szarek 
o pomoc w przekazaniu informacji 
o nieznanym bądź zapomnianym 
wkładzie i zasługach mieszkańców 
gminy Brenna i wszelkich formach 
pomocy udzielonej uchodźcom 
Warszawy. 

Szanowna Pani Wójt
1 sierpnia 1944 roku jest jedną 

z najważniejszych dat w historii 
Polski. Wybuch Powstania War-
szawskiego był wyrazem dążenia do 
odzyskania wolności całego Narodu 
udręczonego pięcioletnią okupacją 
hitlerowską. 

Wspominając  S ierp ień 1944 

roku pamiętamy, nie tylko o tych, 
którzy polegli z bronią w ręku, ale 
też o cywilnych ofiarach terroru 
i tragedii mieszkańców Warszawy 
wypędzonych z  miasta,  które 
zostało skazane na fizyczną zagładę 
i metodycznie zniszczone. 

Około 400 tysięcy warszawiaków, 
pozbawionych dobytku i wypędzo-
nych ze swojego miasta po upadku 
Powstania ,  przetrwało dz ięk i 
pomocy i życzliwości ze strony 
mieszkańców Polski, którzy przyjęli 
ich pod swój dach. 

Za to wszystko, za tę jedyną 
w swoim rodzaju pomoc, której 
miarą może być jedynie ogromna 
wdzięczność, w imieniu mieszkań-
ców Warszawy pragnę serdecznie 
podziękować mieszkańcom gminy 
Brenna. 

P ragn iemy,  aby  tegoroczna 
rocznica Powstania Warszaw -
skiego stała się okazją do podjęcia 
próby dotarcia do nieznanych 
informacji o losach warszawskich 
uchodźców. Pragniemy udokumen-

tować i ochronić przed zapomnie-
niem świadectwo ducha i ofiarności 
polskiego społeczeństwa. Dlatego 
zwracam się z prośbą o przekazanie 
nam informacji o nieznanym bądź 
zapomnianym wkładzie i zasługach 
mieszkańców gminy Brenna - 
o wszelkich formach pomocy udzie-
lanej uchodźcom z Warszawy. Zależy 
nam na tym, aby te świadectwa 
utrwalić i zachować w pamięci dla 
przyszłych pokoleń.

Pozostaję z szacunkiem i nadzieją 
na Pani pomoc i zrozumienie. 

 
Prezydent Miasta Stołecznego 
Warszawy 

Hanna Gronkiewicz- Waltz

 Osoby zainteresowane przeka-
zaniem informacji na powyższy 
temat proszone są o kontakt tele-
foniczny 0338536222 , mailowym  
poczta@brenna.org.pl 
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„UCZEŃ NA WSI”

Gmina Brenna w roku szkolnym 
2008/2009 była zakwalifikowana 
przez Państwowy Fundusz Reha-
bilitacji Osób Niepełnosprawnych 
do realizacji obszaru A pilotażo-
wego programu „UCZEŃ NA WSI” 
- pomoc w zdobyciu wykształce-
nia przez osoby niepełnosprawne 
zamieszkujące gminy wiejskie oraz 
gminy miejsko – wiejskie.

Program sk ierowany był  do 
uczniów posiadających ważne orze-
czenie o niepełnosprawności bądź 
posiadający orzeczenie o stopniu 
niepełnosprawności, uczęszczający 
do szkoły podstawowej, gimnazjum 
lub placówki ponadgimnazjalnej.

W ramach ww. programu można 
było uzyskać dofinansowanie na 

podstawowe koszty  edukacj i , 
w zakresie zakupu przedmiotów 
ułatwiających lub umożliwiających 
naukę; uczestnictwo w zajęciach 
mających  na  ce lu  podnies ie -
nie sprawności fizycznej lub psy-
chicznej (w tym wakacyjne obozy 
rehabilitacyjne); koszty związane 
z dostępem do internetu (instala-
cja abonament); kursy doszkalające 
w zakresie programu nauczania oraz 
kursy językowe; wyjazdy w ramach 
zajęć szkolnych.

W  p r z y p a d k u  u c z n i ó w 
s z k ó ł  p o n a d g i m n a z j a l n y c h 
przyznane, w ramach obszaru  
A programu, dofinansowanie obej-
mowało dodatkowo następujące 
koszty: opłaty za naukę (czesne), 

zakwaterowania (gdy uczeń pobiera 
naukę poza miejscem zamieszkania), 
dojazdów do szkoły).

Z programu skorzystało dziewię-
cioro niepełnosprawnych uczniów 
pobierających naukę w szkole 
podstawowej, jeden niepełno -
sprawny uczeń pobierający naukę  
w gimnazjum oraz siedmioro nie-
pełnosprawnych uczniów uczęszcza-
jących do szkoły ponadgimnazjal-
nej. Łączna kwota środków PFRON 
wykorzystana na realizację obszaru  
A programu, wyniosła 14 934,16 zł.

Urząd Gminy Brenna



Wieści znad Brennicy 13 Strona 13Wieści znad Brennicy

W
ie

śc
i z

na
d 

Br
en

ni
cy

Wieści znad Brennicy

W dniach od 9 sierpnia do 7 
września 2009 r. w siedzibie Urzędu 
Gminy Brenna (pok. 28) w godzinach 
1 0 0 0 - 1 4 0 0 ,  a  w  w e e k e n d y 
w godzinach 800-1100 można 
zapoznać się z projektem zmiany 
Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Brenna wraz z prognozą 

oddziaływania na środowisko. 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi 
w projekcie rozwiązaniami odbędzie 
się w dniu 4 września 2009 r. o godz. 
15.00 w siedzibie Urzędu Gminy  
w Brennej. Uwagi do projektu 
studium będzie można składać na 
piśmie do Wójta Gminy Brenna 
z podaniem imienia i nazwiska lub 

nazwy jednostki organizacyjnej  
i adresu, oznaczenia nieruchomości, 
której uwaga dotyczy, w nieprzekra-
czalnym terminie w dniach od 8 do 
28 września 2009 r.

Beata Holeksa

PROJEKT ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY 
BRENNA

Ogłoszenia/Komunikaty Ogłoszenia/KomunikatyOgłoszenia/Komunikaty

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Brenna ogłasza nabór 
wniosków w ramach obszaru A pilo-
tażowego programu, Państwowego 
Funduszu Osób Niepełnospraw-
nych, „UCZEŃ NA WSI” - pomoc 
w zdobyciu wykształcenia przez 
osoby niepełnosprawne zamiesz-
kujące gminy wiejskie oraz gminy 
miejsko – wiejskie.

1.Wnioski oraz materiały infor-
macyjne dostępne są w siedzibie 
urzędu Gminy Brenna, I piętro pok. 
nr 6 (referat oświaty – tel. 033 
8536222 wew. 106) lub na stronie 
internetowej www.pfron.org.pl 

2 .Wniosk i  wraz  z  wymaga -
nymi załącznikami, należy składać 

w sekretariacie urzędu Gminy 
Brenna – I piętro, pok. nr 1.

3.Termin składania wniosków 
upływa dnia 30 września 2009 roku.

Dodatkowe miejsca dla przedszkolaków!

W dniu 07 lipca 2009 r. dokonano 
odbioru końcowego robót związa-
nych z przebudową i modernizacją 
Przedszkola w Brennej przy ul. Par-
tyzantów 3. (O czym poinformo-
waliśmy Państwo na łamach naszej 
strony internetowej - aktualności). 
Roboty były wykonywane w terminie 
od 04.03.2009 r. do 30.06.2009 
r. Przeprowadzono szereg prac 
remontowych, budowlanych, w tym 
adaptacyjnych strychu. 

Zaadoptowanie pomieszczeń 
poddasza pozwoliło na utworzenie 
dodatkowego oddziału przedszkol-
nego, w wyniku czego od września 

br. do Przedszkola Publicznego 
w Brennej będzie mogło uczęszczać 
75 wychowanków.

Po n a d t o ,  j a k  p o w s z e c h n i e 
wiadomo w związku z noweliza-
cją ustawy o systemie oświaty od 
1 września 2009 roku dzieci pię-
cioletnie mają prawo do rocznego 
przygotowania przedszkolnego. 
Mając na uwadze powyższe, zostały 
podjęte dodatkowe działania mające 
na celu uzupełnienie sieci oddziałów 
przedszkolnych. Szkoła Podstawowa 
nr 1 im. Janusza Korczaka w Brennej 
aktualnie była jedyną placówką na 
terenie gminy Brenna, gdzie przede 

wszystkim zważając na obowią-
zujące przepisy prawa, dotyczące 
warunków lokalowych, sanitar-
nych oraz bezpieczeństwa i higieny 
pracy, można było przekazać dwa 
pomieszczenia (biblioteki i czytelni) 
na adaptację oddziału przedszkol-
nego dla 25 dzieci. 

Reasumując, w wyniku wyżej 
wymienionych prac powstało 50 
dodatkowych miejsc dla dzieci 
w wieku przedszkolnym.

Olga Sikora
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PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Cieszynie

ul. Liburnia 2, 43-400 Cieszyn, tel. /033/4794080-81, 4797010, 8520195; fax. /033/4797173;  
e-mail:psse.cieszyn@pis.gov.pl, ONS–HKiŚ-4580/63/09 Cieszyn, dnia 17 lipca 2009r.

Komunikat nr 16

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, Ustawy 
z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006r., nr 122, poz. 851 z późn. zm.), 
art. 163 Ustawy Prawo Wodne (Dz. U. z 2005r. nr 239, poz. 2019 z późn zm.) oraz w oparciu o rozporządze-
nie Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2002r. w sprawie wymagań, jakimi powinna odpowiadać woda 
w kąpieliskach (Dz. U. Nr 183, poz. 1530), na podstawie przeprowadzonych kontroli w dniu 10 i 18 sierpnia 
2009r. oraz uzyskanych wyników badań wód informuje, że w powiecie cieszyńskim kąpielisko zorganizo-
wane oraz odcinki rzek tradycyjnie wykorzystywane do kąpieli:

spełniają wymagania jakim powinna odpowiadać woda w kąpieliskach i nadają się do kąpieli
· Zebrzydowice – staw „Młyńszczok”
· Brenna Centrum - rzeka Brennica
· Brenna - rzeka Brennica na wys. mostu Brenna Skrzyżowanie
· Ustroń Nierodzim - rzeka Wisła na wys. „Zajazdu Nierodzim”
· Skoczów - rzeka Wisła na wys. mostu kolejowego
· Ochaby Małe - rzeka Wisła na wys. mostu

nie spełniają wymagań jakim powinna odpowiadać woda w kąpieliskach i nie nadają się do kąpieli
· Brenna - rzeka Brennica na wys. restauracji „Kotarz”
· Brenna - rzeka Brennica na wys. restauracji „Spalona”
· Górki Wielkie - rzeka Brennica na wys. mostu
· Wisła Centrum - rzeka Wisła na wys. muszli koncertowej
· Ustroń Jaszowiec - rzeka Wisła na wys. mostu wiszącego
· Ustroń - rzeka Wisła na wys. ul. Parkowej przy moście dla pieszych

Kontrole i badania wód odcinków rzek zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli i rekreacji
będą kontynuowane w trakcie trwania sezonu kąpielowego i na bieżąco będą przekazywane
informacje dotyczące przydatności wody do kąpieli i rekreacji.

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

Ogłoszenia/KomunikatyOgłoszenia/Komunikaty
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Ogłoszenia/Komunikaty Kultura i OświataKultura i Oświata
PIES NA KANAPIE

Zabawny i wielce optymistyczny, 
„sielski i anielski” wiersz Ludwika 
Jerzego Kerna jest ilustracją i pre-
tekstem do napisania paru słów 
na temat. Niekoniecznie psa na 
kanapie, bo to tylko i głównie 
zdarza się w miłych wierszach – ale 
na temat obecności psów „różnej 
maści” w naszym życiu. I nie chodzi 
mi tutaj o rasy czy rodowody, ani 
nawet o ubarwienie psiej sierści. 
Chodzi mi o psi status quo, jego 
miejsce wśród ludzi – jak żyje pies, 
to, jakie funkcje spełnia i w czym 
jest przydatny. Bo pies nie istnieje 
sam. Udomowiony, od tysiącleci 
jest nieodłącznym towarzyszem 
człowieka.

Na przykładach możemy prześle-
dzić, jak wygląda pieskie życie. Naj-

biedniejsze to chyba te nieszczęścia 
łańcuchowe, na półtorametrowej 
wypustce, czasem z miską wody 
dość blisko, czasem bez dostępu do 
wody. Myślę, że nawet psie biedy 
bezdomne mają więcej szans na 
znalezienie gdzieś wody i ochłap 
czegoś do jedzenia. I tu wyłania 
się podstawowa kwestia psiego 
życia: jest absolutnie uzależniony od 
człowieka. Bezdomne, zdziczałe psy 
najczęściej są bezdomne i zdziczałe, 
bo je ktoś wyrzucił, z sobie znanych 
powodów pozbył się ich. Takie psy 
również ciągną do ludzi, bo albo 
jeszcze mają „nadzieję” i nie do 
końca zwariowały od tego co im 
zrobiono, albo po prostu szukają 
jedzenia. Za ludźmi idą śmietniska, 
odpadki, zawsze coś się znajdzie. 

Ludwik Jerzy Kern „Na 

kanapie”

Kto to chrapie

Na kanapie?

Kto się w ucho 

Przez sen drapie?

Kto, gdy zły,

To szczerzy kły?

Kogo czasem gryzą pchły?

Komu w głowie

Figle?

Psoty?

Kto gołębie goni?

Koty?

Kto pantofle 

Gryzie pana?

Na mleczarkę

Szczeka z rana?

Kto się z dziećmi

Bawi zgodnie?

A złodzieja cap!

Za spodnie?

 

Wiecie, kto to?

No to sza!

Po co budzić

Ze snu psa...
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Psy łańcuchowe, czy zamknięte 
w klatkach i kojcach mają zero moż-
liwości: są zależne tylko i wyłącznie 
od człowieka. Da albo nie da pić, 
przyniesie psie żarcie albo nie? 
Ciekawe tylko, jak często sami jemy 
i popijamy, zwłaszcza podczas 
letnich upałów. 

Jednak wokół siebie - widzę nawet 
łańcuchowce, traktowane w miarę 
dobrze oraz psy na parcelach 
biegające luzem albo na sporej, 
wyznaczonej przestrzeni; bardzo 
mało kiedy spotykam na drodze 
ogłupiałe psy porzucone przez wła-
ścicieli, biegnące donikąd; prawie 
nigdy nie słyszę u Nas o znale-
zionym w lesie, zagłodzonym na 
śmierć zwierzęciu przywiązanym 
do drzewa, czy innym, podobnym 
ludzkim bestialstwie. 

Za to zdarza mi się widywać 
bardzo różnej postaci swojskie psy 
pasterskie, które czasami schodzą 
na dół z pasterzami ; mam okazję 
zobaczyć ich pracę oraz absolutne 
współdziałanie z człowiekiem. 
Wielce widowiskowe są pokazy 
w zaganianiu stada owiec przez spe-
cjalnie szkolone do tego celu psy, co 
mogliśmy kolejny raz, podczas tego 
lata u nas zobaczyć. Obserwowałam 
kiedyś na boisku w Brennej trening 
psów policyjnych; połączenie abso-
lutnej precyzji,  ślepego posłu-
szeństwa, gotowości do oddania 
krwi w obronie człowieka (pana) 
i … przyjaźni. Świetny przykład 
pomostu pomiędzy ludzką i psią 
naturą. I dodatkowy dowód na to, 
że głębokie porozumienie, nawet 
bez słów – za pomocą dźwięków 
i gestów wymaga długotrwałej 
pracy, ciężkiego wysiłku, konsekwen-
cji i samozaparcia. I jeszcze trzeba 
to lubić - bez dobrego stosunku do 
psa, niewiele się zdziała. Szkoła nie-

nawiści i bólu działa krótko, a także 
zwykle na niekorzyść szkolącego.

Zgłębiając dalej pieski los – mam 
to szczęście, że znam właścicieli 
psów, którzy są po prostu porząd-
nymi ludźmi. I dobrze traktują swoje 
zwierzęta, liczą się z nimi. Wielu zaś 
moich znajomych nie ma psa, bo 
są ludźmi odpowiedzialnymi. Nie 
dają się zmusić , nie ulegają presji 
ukochanego potomstwa: „Kupcie 
mi pieska” - bo wiedzą, że każde 
zwierzę wymaga uwagi, towarzy-
stwa i opieki. Że nie jest winą psa, 
który wyje, brudzi i niszczy wszystko 
wokół siebie, kiedy jest sam przez 
wiele godzin. Bo wreszcie słodkie 
i puchate szczeniaczki wyrastają 
często na spore psy, a one nadal 
mają swoje potrzeby i oczekiwa-
nia wobec nas. Wokół mnie jest 
n i e w i e l u  l u d z i ,  k t ó r y c h  p s y 
„chrapią na kanapie”, gdyż kanapa 
jest głównie dla ludzi. Ale znam 
przemiłą panią, której mały , jazgo-
tliwy cziłała nosi prześmieszne, 
kolorowe ubranka i mam sąsiada, 
k tóry  bardzo dba o  swojego 
starego, ślepego jamnika, wypro-
wadzając go powolutku na spacer. 
Niesforny i szalony pies moich przy-
jaciół, który lubi biec we świat, 
kiedy tylko ma po temu okazję – jest 
przez nich szukany aż do skutku, po 
górach, lasach i w całkiem odległych 
okolicach. Ciągle mijam przydrożnie 
ludzi, którzy nawet na wsi wychodzą 
ze swoimi psami na spacer - bo 
wiedzą, jak ważny to element 
psiego życia. Czyli swoje psy traktują 
dobrze – dbają o nie i troszczą się. 
Wzbudzając u siebie współczu-
cie wobec losu psa naszego, psa 
sąsiada, bezdomnej psiej biedy, 
czy sieroty bezpańskiej – uczulając 
na to nasze dzieci, wykonujemy 
dobrą robotę. Możemy być z siebie 

dumni, bo jesteśmy na właściwym 
miejscu wobec tych, którzy zależą 
tylko i wyłącznie od nas. Dla których 
jesteśmy całym światem i bogiem 
w jednym – i pokazują nam to ze 
wszystkich swoich sił. Zawsze. 

 Zwierzęta nie tylko z czasem 
przejmują cechy swoich właścicieli 
i nawet się do nich upodobniają 
, co stanowi częsty temat foto-
żartów. Nasze zwierzaki, ich stan 
zdrowia i utrzymania, dobitnie 
i mocno świadczą o nas: Pokaż 
mi twojego psa, a powiem ci kim 
jesteś! Psy wśród ludzi mają jeszcze 
jedną właściwość – są dla wielu 
pomocą i wyręką. Nie tylko – ale 
przede wszystkim, oczywiście psy 
przewodnicy dla ociemniałych i nie-
pełnosprawnych. Jednak ciągle za 
mało się mówi, pisze oraz nagłaśnia 
sukcesy ludzi zajmujących się dogo-
terapią. Psy, które leczą samą swoją 
obecnością, to temat na cały osobny 
artykuł. 

A przed nami , 6 września, kolejny 
raz w Brennej zawody w dogtre-
kingu. Następny przykład absolutnej 
i bezwzględnej współpracy maszera 
ze swoim psem. Precyzja, zgranie 
i jedna wspólna maszyna: człowiek- 
pies na wyznaczonej trasie, na ogół 
wcale niełatwej. To przepiękny 
i bardzo widowiskowy sport, który 
zwykle ma wielu obserwatorów. 
Warto pójść i popatrzeć. To przy 
okazji pouczające. Może gdybyśmy 
traktowali naprawdę dobrze nasze 
psy, mielibyśmy mniej problemów 
z dziećmi?

Stara, chińska maksyma głosi: „ 
W człowieku tkwi całe zwierzę – 
w zwierzęciu niecały człowiek”. Do 
przemyślenia, pozdrawiam.

Aleksandra Kulicka 
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Koncertowo u Kossaków.

Sierpień przywitał nas nie tylko 
gorącym słońcem, ale i gamą atrak-
cyjnych koncertów plenerowych, 
które ruszyły już pierwszego dnia 
tego miesiąca z zespołem Art Music 
Trio, prezentującym kameralną 
muzykę z całego świata. Usły-
szeliśmy między innymi przeboje 
z takich gatunków muzycznych jak: 
musical, operetka, standardy muzyki 
jazzowej i latynoamerykańskiej oraz 
największe przeboje współczesnej 
muzyki rozrywkowej.

Kolejny punkt programu koncer-
towego przypadł na 8 sierpnia i był 
nim występ zabawnej kapeli góral-
skiej Jetelika, która swój program 
artystyczny prowadziła blisko dwie 
godziny bawiąc swą publiczność jak 
na prawdziwej biesiadzie…choć nie 
do końca góralskiej. Zgromadzeni 

t łumnie widzowie, 
w przerwach między 
utworami muzycz -
nymi,  miel i  okazję 
wysłuchać zabawnych 
anegdot w mistrzow-
s k i m  w y k o n a n i u 
członków kapeli, które 
rozbawiły wszystkich 
do łez. Najmłodsza zaś 
widownia próbowała 
swoich możl iwości 
grając na trąbitach, 
które były nie lada 
atrakcją, zwłaszcza, 
że stanowią element 
h i s t o r i i  l u d o w e j 
naszego regionu.

Do  wy ją tkowych 
spotkań muzycznych 
należy również recital 
J u s t y n y  H u b c z y k , 
który  można pod -
s u m o w a ć  s t a r y m  p o w i e d z e -
niem „cudze chwalicie swego nie 
znacie”. Justyna zaprezentowała 
cały wachlarz swoich umiejętności 
wokalnych poruszając się głównie 
w nurcie piosenki lirycznej, do 
której aranżacje stworzyli Krzysztof 
Majeran i Paweł Seligman. Ci dwaj 
muzycy, w połączeniu z aksamitnym 
głosem wokalistki, stworzyli tego 
wieczoru bardzo interesujące trio, 

które zostało obdarowane gromkimi 
brawami.

I w tak doborowym towarzy-
stwie stanęliśmy przed ostatnim 
koncertem, który odbędzie się 29 
sierpnia z zespołem Second Hand, 
który tym samym zakończy Arty-
styczne Lato u Kossaków.

 K.K

GOPS / ProfilaktykaGOPS / Profilaktyka

„Wyjazd integracyjny do Gminy Główczyce”

W dniu 07.08.2009 r. z wakacyj-
nego pobytu w Gminie Główczyce, 
zo rgan i zowanego  w  ramach 
projektu pn.; „Wyjazd integracyjny 

do gminy Główczyce” współfinan-
sowanego przez Unię Europejską 
w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego, powróciło 40 dzieci 

zamieszkałych na terenie naszej 
gminy. Przywiozły mnóstwo nieza-
pomnianych wspomnień, wrażeń 
oraz ciekawych upominków. Uczest-
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nicy wyjazdu zwiedzili Szymbark, 
Ustkę, Gdynię, Hel, Słupsk, a także 
poznali uroki Słowińskiego Parku 
Narodowego - ruchome wydmy, 
skansen w Klukach. Odbyli także 
dwa rejsy po Morzu Bałtyckim 
tramwajem wodnym z Gdyni na 
Hel oraz statkiem pirackim Dragon 
(Ustka). Dzięki wspaniałej pogodzie 
dzieci  mogły często korzystać 
z morskich i słonecznych kąpieli na 
plaży w Czołpinie, a  popołudniami 
brały udział w organizowanych 
zajęciach rekreacyjnych, licznych 
zawodach sportowych (turnieje piłki 
nożnej, ręcznej, spartakiady), a także 
w festynach i dyskotekach. W czasie 
pobytu w naszej partnerskiej gminie 
dzieci nawiązały nowe znajomości 
i zawiązały nowe przyjaźnie. Tego 
dnia w Brennej, gdzie oczekiwali na 
nich stęsknieni rodzice pożegnały 
się z łezką w oku.

Krystian Fest

GOPS / ProfilaktykaGOPS / Profilaktyka
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Wieści z realizacji projektu systemowego „Możesz więcej”

Mija kolejny miesiąc real iza-
cji przez Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Brennej zadań wyni-
kających z projektu systemowego 
pn. „Możesz więcej” współfinan-
sowanego przez Unię Europejską 
w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja 
integracji społecznej; Działanie 7.1 
Rozwój i upowszechnienie aktywnej 
integracji; Poddziałanie 7.1.1 Rozwój 
i upowszechnianie aktywnej integra-
cji przez ośrodki pomocy społecznej.

Głównym celem projektu jest akty-
wizacja zawodowa, podwyższenie 
pozycji społecznej i zmniejszenie 
zjawiska wykluczenia społecznego 
osób bezrobotnych i nieaktywnych 
zawodowo korzystających z pomocy 
GOPS. Zaplanowane w projekcie 

działania przyczynią się do realizacji 
następujących celów szczegółowych: 
umożliwienie uczestnikom projektu 
nabycia nowych kwalifikacji, umie-
jętności poruszania się po rynku 
pracy, wiedzy z zakresu udzielania 
pierwszej pomocy. W roku bieżącym 
zorganizowany i przeprowadzony 
został kurs zawodowy z zakresu 
nabycia kwalifikacji do prowadze-
nia samochodów osobowych oraz 
ciężarowych dla 25 osób (15osób 
kategoria B, 10 osób kategoria C) 
. Przeprowadzenie szkoleń z tego 
zakresu zlecone zostało Polskiemu 
Związkowi Motorowemu z Cieszyna. 
W sierpniu zakończyła się część teo-
retyczna kursu, w drugiej połowie 
tego miesiąca beneficjenci osta-
teczni rozpoczną część praktyczną. 
W miesiącach maj-lipiec Fundacja 
Rozwoju Przedsiębiorczości Spo-
łecznej „Być Razem” z Cieszyna 
przeprowadziła cykl szkoleń, który 
obejmował cztery bloki tematyczne:

- asertywność na co dzień
- trening negocjacji zawodowych
- poruszanie się po rynku pracy
- trening autoprezentacji

Dopełnieniem tych szkoleń był 
kurs podstawowy pierwszej pomocy 
przedmedycznej ,  prowadzony 
przez wykładowcę instruktora za 
pomocą środków multimedialnych 
oraz pokazów udzielania pierwszej 
pomocy.  Uczestn icy  pro jektu 
o t r z y m a l i  r ó w n i e ż  w s p a r c i e 
w postaci warsztatów prowadzo-
nych przez doradcę zawodowego. 
Wyśmienity catering zapewniał Pan 
Krzysztof Sikora z „Zajazdu pod 
brzymami” z Brennej.

Rok 2009 jest drugim rokiem 
realizacji projektu systemowego 
”Możesz więcej” współfinansowa-
nego przez Unię Europejską. GOPS 
w Brennej zaprasza osoby zainte-
resowane udziałem w tego typu 
szkoleniach w latach następnych do 
naszej siedziby w budynku Urzędu 
Gminy w Brennej ul. Wyzwolenia 
77, pokój nr 12, nr telefonu 033 
8536459

Koordynator projektu
Ilona Wojtyła

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego
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Ze świataZe świata
Z Górek Wielkich ... w górki duże

Przed kilkoma laty postanowiłam 
wyprowadzić się z dużego miasta 
– GDZIEŚ. Nie wiedziałam dokąd. 
Jeżdżąc palcem po mapie byłam 
na Kaszubach, Mazurach, Podhalu 
a nawet w zielonogórskim. Wybór 
padł na Górki Wielkie. Dlaczego? Bo 
jest tu pięknie, ale również dlatego, 
że uwielbiam podróże. Każdego 
roku starałam się podróżować jak 
najczęściej, nie tylko zwiedzając 
Polskę, ale również wyjeżdżając za 
granicę. I tu zaczynał się problem. 
Po przejechaniu 400 km do granicy 
w Cieszynie już byłam gotowa do 
odpoczynku a trzeba było jeszcze 
następnych kilkaset, aby znaleźć 
nocleg. Zamieszkanie blisko granicy 
było najlepszym rozwiązaniem tego 
problemu. Od dwóch lat korzystam 
z tego udogodnienia. 

W  t ym roku  wyb ra ł am s i ę 
w podróż po górzystych terenach 
Austrii, Niemiec, Liechtensteinu, 
Szwajcarii i Włoch czyli w rejon Alp. 
Rozciągają się one na przestrzeni 
ok.1200 km tworząc gigantyczne 
łańcuchy górskie. Te najwyższe, 
najbardziej masywne ze szczytem 
Mont Blanc (wys. 4807m) pokryte 
są grubą warstwą lodu, tworząc 
świat wiecznych śniegów. Te niższe 
poprzecinane dolinami rzek, poro-
śnięte lasami, cieszą oczy niezwy-
kłością krajobrazu. 

Pogoda dopisała, więc podróż 

przez Czechy i Słowację nie była 
uciążliwa. Dotarłam do Alp Bawar-
skich. Kiedy wjeżdżałam do Oberau, 
maleńkiej wioski w Niemczech, 
ujrzałam coś niezwykłego. Drogę, 
którą jechałam „zamykał” masyw 
górski złożony z kilku szczytów. 
Między nimi był jeden, trochę inny, 
bo nie zakończony szpicem lecz 
długim grzbietem. To był sławny 
Zugspitze –  najwyższy szczyt 
(2962m) tego łańcucha górskiego. 
Wielką atrakcją jest wjazd na szczyt 
tej góry. Można tam się dostać 
koleją zębatą poprzez system tuneli 
lub kolejką linową. Ta olbrzymia 
inwestycja powstawała w latach 
1928-31 ub. wieku. Dotarłam do 
początkowej stacji kolejki w Eibsee, 
położonej nad uroczym jeziorem 
o tej samej nazwie. Miałam do 
pokonania drogę 1962m w górę 
o długości 4450m, co daje kąt 
nachylenia terenu ok.45 stopni. 
Podróż niezwykła i ekscytująca bo 
trwająca tylko 9min. Dookoła szczyty 
gór, olbrzymie połacie śniegu, zbie-
rające się chmury a ja zawieszona 
w metalowym „pudełku” na coraz 
większej wysokości. Brrr! Pewniej 
poczułam się, kiedy wysiedliśmy 
z wagonika i udałam się na spacer 
po platformie wybudowanej na 
samym szczycie. Widok był prze-
piękny. Ogarnęło mnie poczucie 
wolności i nieograniczonej prze-
strzeni. Nagle 
moją uwagę 
p r z y c i ą g n ą ł 
j a k i ś  r u c h . 
K u  m o j e m u 
z d z i w i e -
niu ujrzałam 
coś  n iezwy -
kłego na tej 
w y s o k o ś c i . 
Były to duże, 
czarne ptaki, 
które zataczały 
k r ę g i  n a d 
p l a t f o r m ą , 
aby przysiąść 
na poręczach, 

być może w poszukiwaniu poży-
wienia lub na odpoczynek. Na 
szczycie Zugspitze znajduje się 
najwyżej położony ogródek piwny 
w Niemczech, jak informuje umiesz-
czona tam tablica. Wkrótce nadcią-
gnęły chmury deszczowe i nastąpiło 
załamanie pogody. Nadszedł czas 
na ekscytujący zjazd w dół. Aby 
uspokoić lekko skołatane nerwy, 
udałam się na zwiedzanie Garmi-
sch-Partenkirchen. Miasteczko 
znane z odbywającego się tu co 
roku Turnieju Czterech Skoczni, na 
co dzień jest cichym i spokojnym 
miejscem. Kontynuując podróż 
dojechałam do Linderhofu, letniej 
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rezydencji króla Bawarii, Ludwika II. 
Przepiękna budowla została wznie-
siona wśród wzgórz z kaskadowo 
płynącym potokiem i otaczają-
cymi ogrodami. Król był samot-
nikiem, więc chętnie spędzał tu 
czas na rozmyślaniach i czytaniu 
książek. Po przejechaniu następ-
nych kilkunastu kilometrów czekała 
na mnie ogromna niespodzianka 
w postaci Oberammergau, które 
zachwyca przepięknie zdobionymi 
elewacjami domów. Te misternie 
wykonane malowidła ukazują sceny 
z życia mieszkańców – ich tradycje, 
zwyczaje i dzień powszedni. Przy-
glądając się im, z łatwością można 
przenieść się w wyobraźni do 
czasów przedstawionych na malo-
widłach. Aby zmienić nastrój na 
bardziej kontemplacyjny udałam się 
do Ettalu, gdzie znajduje się klasztor 
benedyktynów. Zakon ten słynie 
z wielkiej zaradności i pracowito-
ści. W średniowieczu benedyktyni 
stanowili elitę intelektualną. Pro-
wadzili szkoły, zakładali biblioteki, 
przyczynili się do rozwoju rolnictwa, 
ogrodnictwa i rzemiosł artystycz-
nych. Zakonnicy z Ettalu prowadzą 
jedną z najlepszych w Niemczech, 
e l i tarną szkołę dla chłopców. 
Produkują również wyśmienite Klo-
sterbier ( Piwo Klasztorne), które 
można zakupić tylko w wybranych 
sklepach w Bawarii. Podróż po 
Alpach Bawarsk ich zakończy -
łam spacerkiem po Innsbrucku. 
Położenie tego miasta przypo-
mina mi nasze Górki Małe tylko z „ 
nieco” wyższymi górami dookoła. 
Warto przejść się ulicami miasta, 
którego ozdobą jest Goldenes Dachl 
( Złoty Daszek), uważany za symbol 
miasta. Na początku XVI w. do ist-
niejącego już domu dobudowano 
wykusz, którego dach pokryto 
złotymi monetami. Obecnie zastą-
piono je złoconymi, miedzianymi 
gontami. Stąd ta nazwa. Pożegna-
łam Innsbruck i udałam się w dalszą 
podróż na zachód ku przełęczy św. 
Bernarda. Ale to już inna opowieść. 

B. Znamierowska
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Zielono mi / Od kuchniZielono mi / Od kuchni Psychowieści
Rośliny chronione

Brenna jest miejscowością obfitu-
jącą w różne gatunki roślin objętych 
ścisłą ochroną. Nierzadko zdarza 
się, że wybierając się do lasu czy 
to na grzyby lub jagody natykamy 
się na niektóre z nich wcale o tym 
nie wiedząc, często zrywając, czy 
niszcząc je nieświadomie. Chronione 
nie znaczy, że zdrowe dla życia 
ludzi, czy zwierząt. W tym numerze 
chciałbym wymienić dwie rośliny: 
wawrzynek wilczełyko oraz parzydło 
leśne, od których chronionych sami 
chronić się powinniśmy.

W a w r z y n e k  w i l c z e ł y k o  t o 
gatunek drzew, który kwitnie 
wcześnie bo na przełomie marca 
i kwietnia, dając piękne różowe 
kwiaty, w miejsce których powstają 
później czerwone owoce w skupie-
niach. Trzeba uważać, gdyż cała 
roślina jest trująca, a w szczegól-
ności owoce, których zjedzenie ok. 
10 dla dorosłego człowieka i ok. 2 
dla dziecka, może być śmiertelne 
w skutkach.

Parzydło leśne to roślina widoczna 
też często w ogrodach jako ozdoba 
za względu na duże białe kwiato-
stany, substancje trujące zawarte 
są w liściach i kwiatostanach, nie 
jest jednak silnie trująca. Łatwo ją 
spotkać w zacienionych miejscach 
lubi wilgotny teren, niestety ze 
względu na zmniejszenie wilgotno-
ści w naszych lasach jest jej coraz 
mniej.

Ethienne

Zupa Kalafiorowa

35dkg kalafioru
20dkg ziemniaków
2 marchewki
1 litr wody
2 kostki rosołowe – 1 z kury, 1 

wołowa
½ szklanki śmietany
pieprz, 1 łyżeczka masła, koper 

drobno pokrojony. Wszystko pokroić 
w kostkę i ugotować, pod koniec 
gotowania dodać masło, śmietanę 
i posiekany koper. Kalafior ugotować 
osobno, później połączyć.

Babka z olejem

8 jajek
35dkg cukru kryształu
30dkg mąki tortowej
1 szklanka oleju
1 łyżeczka proszku do pieczenia
Białka ubić na sztywno z cukrem, 

dodać żółtka i jeszcze trochę ubić, 
dodać olej i wymieszać, następnie 
dodać mąkę z proszkiem i wymieszać 
całość. Upiec w temp. 180stopni

smacznego 
życzy Koło Gospodyń Wiejskich
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Zielono mi / Od kuchni PsychowieściPsychowieści
Manipulacja drogą do sukcesu?

Z manipulacją mamy do czynienia 
na każdym kroku - jesteśmy mani-
pulowani, manipulujemy innymi, 
często bezwiednie, stosując dobrze 
znane i opisywane przez autorów 
książek o tej tematyce techniki 
manipulacyjne. To niesamowite, 
ale chociaż manipulacja kojarzy się 
nam z czymś nieetycznym, złym, 
podstępnym z samej definicj i , 
to jednak odgrywa ważną rolę 
w różnych obszarach życia współ-
czesnego świata i jest, co tu dużo 
ukrywać, „produktem pożądanym”. 
Największy nacisk manipulacyjny 
odczuwamy od strony mediów, 
skąd jesteśmy wprost torpedowani 
nowymi machinacjami, mającymi 
na celu przekonać nas do kupna 
jakiegoś produktu, wyboru stacji 
radiowej lub telewizyjnej itp. Spe-
cjalistami w manipulacji są zapewne 
akwizytorzy, przedstawiciele firm, 
których zadaniem jest przekonać 
nas, wywrzeć taki wpływ, żebyśmy 
podję l i  decyz ję  zgodną z  ich 
polityką, a niekoniecznie dla nas 
najkorzystniejszą. Na tym właśnie 
opiera się manipulacja – sprawić 
by druga osoba zrobiła to na czym 
nam zależy, tak by na etapie podej-
mowania decyzji nie była w stanie 
się zorientować, że jest manipu-
lowana. Ale nie trzeba być wcale 
wielkim specjalistą, by móc manipu-
lować innymi. Wystarczy np. prze-
czytać jedną z najbardziej popular-
nych książek w tej materii, jaką jest 
„Wywieranie wpływu na innych” 
R.Cialdiniego – jeszcze niedawno 
będącą światowym bestsellerem. 
Posiłkując się właśnie tą książką, 
chciałbym wymienić 6 podstawo-
wych zasad manipulacyjnych stoso-
wanych przez ludzi. 

Dobrze znana zasada wzajemno-
ści, to chyba najczęściej stosowana 
technika manipulacyjna. Tłumacząc 
w skrócie: dostajemy drobiazg, który 
niejako podświadomie obliguje 
nas do tego, by się odwdzięczyć, 

często dając pieniądze, lub kupując 
pełny produkt tego, czego mieliśmy 
okazję dostać próbkę. Następną 
zasadą, która stosowana przez spo-
łeczeństwo przekłada się na niemałe 
zamieszanie i prowadzi do wzbo-
gacenia się niektórych, to zasada 
niedostępności. Towar którego 
jest  mało,  może być droższy, 
gdyż popyt jest dużo większy niż 
podaż. Paradoksalnie, zwiększając 
cenę produktu z adnotacją, że są 
to ostatnie sztuki, można uzyskać 
efekt olbrzymiego zainteresowa-
nia, a co za tym idzie szybkiego 
pozbycia się towaru, który tak 
długo zalegał nam na półkach. 

Trzecią zasadą jest działanie auto-
rytetu - bo rzadko kiedy ktoś prze-
ciwstawia się opiniom, czy polece-
niom swego przełożonego, nawet 
jeśli w jego mniemaniu nie mają 
one najmniejszego sensu. Czwartą 
zasadą jest zasada zaangażowa-
nia, wykorzystywana bardzo często 
przez sprzedawców. Polega na tym, 
że jak już podejmiemy jakąś decyzję, 
nawet jeśli później okaże się błędną, 
najczęściej nie zmieniamy jej już, 
gdyż nie pozwala nam na to nasza 
konsekwencja w wyborach lub po 

prostu nie chcemy sami przed sobą 
przyznać się do błędu. Mówi się, że 
osoby atrakcyjne fizycznie mają się 
lepiej i jest w tym na pewno pewna 
doza prawdy, bo właśnie do tej sfery 
odnosi się piąta zasada. Otóż wg 
naukowców preferujemy obcować 
z  ludźmi  do nas  podobnymi , 
zarówno pod względem wyglądu 
zewnętrznego, jak i poglądów, 
dlatego dobrze jest upodobnić 
się do kogoś, jeśli chcę się zostać 
przez niego zaakceptowanym. 
Ponadto powierzchowność często 
wprowadza nas w błąd, gdyż ludzie 
atrakcyjni, dobrze ubrani ze świetną 
prezencją wydają się nam bardziej 
inteligentnymi, wiarygodniejszymi, 
godnymi zaufania niż pozostali. 
No i na sam koniec pozostaje nam 
jedynie wymienić tak oczywisty 
element, naszego życia codziennego, 
jakim jest społeczny dowód słuszno-
ści. Jeśli mamy dokonać jakiegoś 
wyboru, czy to nawet najbardziej 
błahego, np. kupna przyprawy do 
zupy, większe prawdopodobieństwo 
będzie, że dokonamy tego zakupu, 
jeśli produkt ten będzie reklamo-
wać osoba znana publicznie, z auto-
rytetem. Dlatego też zdarza się 
nawet, że leki reklamują serialowi 
lekarze, którzy o lekach wiedzą tyle 
samo, albo i mniej, co ludzie do 
których mówią. Ale nie wiedząc 
czemu wpadamy w tę i wiele innych 
pułapek manipulacji.

Obecnie można nawet brać udział 
w różnych szkoleniach, które pod 
tą, czy też inną nazwą, zachęcają 
do pogłębiania wiedzy dotyczą-
cych technik manipulacyjnych. Czy 
poznanie i efektywne wykorzysty-
wanie tych technik to droga do 
sukcesu? Dla niektórych na pewno 
tak, a dla reszty może być to tarcza 
przeciw niecnym działaniom innych.

Szczepan Spis
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PsychowieściPsychowieści
Życie psa

„Chciałbym być taki, jakim widzi 
mnie mój pies” 

Winston Churchill

(…) Są dzieci, którym rodzice 
dają wszystko: bonę (nianię) , 
piękny pokoik, najładniejsze stroje, 
codziennie nowe zabawki. Mają 
wszystko, czego zapragną. A jednak 
są krnąbrne, złośliwe, bez radości 
życia, zamknięte w sobie. Dziwią 
się rodzice, dziwi się otoczenie, 
czasami pójdą do lekarza, który 
zapisze żelazo lub tartą marchew 
pilnie później podawaną. A dziecko 
rośnie smutne, zamknięte w sobie, 
ponure. Mijają lata. Kiedyś powie 
przyjacielowi, że w dzieciństwie nie 
miał właściwie NICZEGO, ponieważ 
rodzice nie mieli czasu czy ochoty 
na serdeczność ani na miłość 
w stosunku do niego.

Są psy, które mają piękne materace 
do spania, bardzo efektowne zagra-
niczne obroże, nawet wiedeńskie 
płaszczyki na deszcz, pokarmu 
w bród – a są złe, dzikie, podejrz-
liwe. Albo gryzą i wzbudzają lęk 
w otoczeniu,  a lbo są śpiące, 
apatyczne, nic ich nie obchodzi czy 
ktoś przyjdzie czy odejdzie, czy ich 
pan jest smutny czy wesoły. Siedzą 
pod stołem albo w kącie i czekają, 
nim się rzuci im coś do jedzenia, 
albo przypnie linewkę i przemocą 
wyciągnie na spacer. Takiego psa 

oddają często do tresury, 
gdzie biciem i rygorem robią 
z niego bezduszny automat, 
zdolny do wykonywania kilku 
szablonowych ruchów, jak 
jakiś zwierzęcy robot, zme-
chanizowany, automatyczny. 
W ruchach tych nie widać 
zadowolenia lub własnej ini-
cjatywy ani chęci przypodobania się 
właścicielowi. Czasem idą z takim 
psem do lekarza weterynarii. Jeśli 
jest apatyczny dostaje pepsynę 
z kwasem solnym, jeśli zły i gryzie 
to 2 razy dziennie po pół tabletki 
bromu.

Są wypadki, że ktoś kto lubi psy 
i ma trochę czasu wolnego, przy-
jedzie do takiej rodziny, gdzie jest 
ten „zły pies” – popatrzy potworowi 
głęboko w ślepia i stanie się cud. 
Potwór pokiwa ogonem na znak 
przyjaźni, wyda dziwny, niesłyszalny 
dotąd szczek, stanie na tylnych 
łapach a przednie oprze na piersiach 
gościa i od tej chwili zaczyna się 
dziwne przywiązanie i bezapela-
cyjna przynależność do nowego 
pana. Ile radości, ile szczekania na 
widok pana, ubierającego palto 
lub biorącego klucze na znak prze-
chadzki, ile tęsknego wyczekiwania 
pod bramą na powrót, ile wesołości, 
obwąchiwań, poszczekiwań i witań 
po powrocie! Jak to się stało? 
Czym wydobył ten gość taką gamę 
miłości z tego ponurego psiaka? 
Nie dawał mu żadnych łakoci ani 
nie znali się dawniej. TO PRZECIEŻ 
TAKIE PROSTE! Położył odważnie 
i pewnie rękę na głowie biednego 
potwora, pogłaskał po uszach, 
pod gardłem i pieszcząc sierść na 
grzbiecie powiedział: „Mój biedny, 
niekochany piesku! Mój piesku!” 
i tych parę słów takich prostych 
a zarazem serdecznych wystarczyło 
do wywołania cudu! Pies potrzebo-
wał tylko trochę pieszczot, trochę 
miłości, którą mu nowy pan zaraz 
po przywitaniu ofiarował.

Zwierzęta – jak dzieci pragną 
naszej miłości. Kochając , zwierzę 
za każdą cenę pragnie być z tym, 
którego się kocha. Popędzi dzie-

siątki ki lometrów za rowerem, 
za pociągiem, pójdzie dosłownie 
w ogień, do wody, by ratować 
swego pana. A jakież to wzrusza-
jące, te codzienne opowiadania 
o zwierzęcej wierności. Ileż to psów 
odmawia przyjmowania pokarmów 
po śmierci swojego pana. Znam 
dziesiątki wypadków, gdzie pies 
po stracie pana, mimo usiłowań 
opiekunów głodował konsekwentnie 
do śmierci. Gdzie po wyjeździe wła-
ściciela pies chudł, smutniał i żadne 
lekarstwo nie pomagało.

Miłość zwierząt jest ekskluzywna 
jak każda inna. Znając zwierzęta 
potrafimy bez wielkiej gadaniny 
rozumieć człowieka, który coś 
wielkiego przeżywa! Człowiek sam 
dziwi się, ile radości w smutku, 
i le wytchnienia po pracy może 
mu dostarczyć jego pies czy kot. 
Zwierzęta zawsze są chętne dać 
z siebie wszystko co najpiękniej-
szego posiadają, tylko my nie mamy 
nigdy czasu dla nich. 

Jeśli kogoś stać tylko na karmę 
i to chociażby najlepszą i nic poza 
tym dać nie może temu, który 
uważnym wzrokiem śledzi nas, czy 
nie zauważy przyjaznego skinienia – 
ten nie powinien trzymać zwierząt, 
pon ieważ  one  oprócz  ka rmy 
chcą naszej miłości, która jest im 
potrzebna do pełnego rozwoju jak 
mleko karmiącej matki szczenięciu. 
Zwierzęta potrafią wydobyć z nas 
pokłady miłości, o których nawet nie 
wiemy i za to odwdzięczamy im się 
właśnie miłością. (…)

Fragm. Ignacy Mann „Życie psa”, 
wyd. J. Przeworskiego, Warszawa, 
1938r

Aleksandra Kulicka
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Psychowieści
DOGTREKKING JUŻ WKRÓTCE W BRENNEJ

Poznaj abc doggtrekin-
gowca

Jeśli zastanawiasz się nad startem 
w dogtrekkingu, masz wątpliwości 
czy pytania przeczytaj tekst poniżej.  
 
Dogtrekk ing  jes t  na jbardz ie j 
przyjazną, zorganizowaną formą 
wypoczynku dla psa i jego właści-
ciela. Jest skierowany dla wszystkich 
bardziej lub mniej aktywnych wła-
ścicieli psów. W Polsce jest organizo-
wanych wiele imprez dla posiadaczy 
psów, są to nie tylko wystawy, ale 
również wyścigi psich zaprzęgów, 
próby pracy dla ras użytkowych, 
a nawet taniec z psem czy frisbee. 
Ale gdzie mogą się spotkać wszyscy, 
również Ci, dla których pies jest po 
prostu towarzyszem? Oczywiście na 
dogtrekkingu.

Od samego początku przyświe-
cała nam idea, że imprezy które 
przygotujemy będą dla każdego 
kto tylko ma chęci. Dlatego wyzna-
czamy d la  uczestn ików dwie 
trasy ok 25 i 50 km. Dlatego też 
wprowadziliśmy dodatkową kla-
syfikację rodzinną (rodzina może 
s t a r t o w a ć  z  j e d n y m  p s e m ) . 
Należy jednak pamiętać, że startując 
w dogtrekkingu trzeba choć troche 
znać się na mapie i kompasie. Jeśli 
ktoś nie potrafi - najwyższy czas się 
nauczyć! Mamy nadzieję, że za jakiś 
czas nikogo nie będzie trzeba prze-
konywać do startu w dogtrekkingu. 
 
Uczestnictwo w dogtrekkingu 
nie wymaga szczególnych przy-
gotowań. Dystans 20 - 30km jest 
w stanie przejść każdy zdrowy 
człowiek i zdrowy pies. Krótsza trasa 
jest przygotowana właśnie dla tych 

nieco mniej zaprawionych fizycznie. 
Nie obawiaj się o Twojego psa, jeśli 
nie ma przeciwwskazań zdrowot-
nych taka trasa to dla niego żaden 
problem. Koszęciński dogtrekking 
pokonały chihuahuay, a w światku 
polskiego dogtrekkingu sławna jest 
„Perłeka” , 8 kg kundelek, który 
ukończył z doskonałymi wynikami 
niemal wszystkie dogtrekkingi zor-
ganizowane w Polsce.

Dłuższa trasa wymaga dobrego 
przygotowania kondycyjnego. Nie 
znaczy to jednak, że trzeba być har-
paganem żeby ją pokonać. Poza 
kilkoma rasowymi sportowcami 
którzy pokonują trasę biegiem, zde-
cydowana większość uczestników 
traktuje 50 - tke jako całodniowy 
spacer i świetnie się przy tym bawi.

Oczywiśc ie  DT  różn i  s ię  od 
zwyk łego  space ru ,  n i e  t y l ko 
długością trasy. Posiada on pewne 
cechy marszu na orientację (gdzie 
zawodnik posługuje się mapą by 
odnaleźć punkty kontrolne). Bywa 
jednak, że trasa wiedzie szlakami 
turystycznymi i wystarczy się ich 
trzymać żeby dotrzeć do mety. 
Szczegółowych informacji dotyczą-
cych trasy dowiesz się na odprawie 
technicznej.

Dog t r ekk ing  n i e j ednok ro t -
nie odbywa się też w nieco trud-
niejszych (nocnych,  górskich) 
warunkach. Wtedy należy pamiętać 
o dodatkowym sprzęcie przydatnym 
w górach.

R o d z i n a  m o ż e  s t a r t o w a ć 
w dogtrekkingu z jednym psem. 
Taka możliwość dodaje pewności 
siebie. Możecie sobie wzajemnie 
pomagać na trasie. Należy jednak 
pamiętać, że startujecie i przycho-
dzicie na metę RAZEM.

SportSport
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SportSport

P r z y g o t o w a n i e  d o 
dogtrekkingu

- na początek proponujemy 
wydłużyć spacery z psem (przynaj-
mniej 2h)

- raz w miesiącu można wybrać 
się na dłuższy wypad (np. 25km) 
lub wycieczkę w góry

- dobrym treningiem, zwiększają-
cym wydolność, głównie ludzkiego 
organizmu, jest canicross czyli bieg 
z psem (należy bezwzględnie unikać 
nawierzchni asfaltowych!)

-  podczas treningu możemy 
zachęcać psa by napierał do przodu, 
co w przyszłości ułatwi nam poko-
nywanie wzniesień

- psy ras dużych i olbrzymich 
mogą zacząć zabawę z DT dopiero 
po ukończeniu 2 lat

- start psiego seniora (powyżej 
8 lat) warto poprzedzić wizytą 
u lekarza weterynarii 

Potrzebny sprzęt

R e g u l a m i n  d o g t r e k k i n g u 
dopuszcza możliwość prowadzenia 
psa w obroży i na zwykłej smyczy. 
O wiele lepszym rozwiązaniem jest 
zaopatrzenie się w specjalne szelki 
i linkę.

 
- wskazane jest by pies poruszał 

się w szelkach (dowolnego typu)
- zamiast smyczy używamy liny 

z amortyzatorem, która niweluje 
nieprzyjemne dla psa szarpnięcia

- linę przypinamy do pasa biodro-
wego plecaka lub pasa biodrowego 
używanego do canicrossu, skijo-
ringu

- gdy trasa przebiega w terenie 
górskim, dobrze zabrać ze sobą 
kantarek, który uniemożliwi psu cią-
gnięcie na zejściach

- na każdych zawodach należy 
mieć  ze  sobą  tzw.  obowiąz -
k o w y  e k w i p u n e k ,  k t ó r e g o 

zawartość określa organizator. 
Są to:

- woda i jedzenie dla psa
- but dla psa
- mapa
- telefon komórkowy
- latarka (nocny lub górski DT)
- mini apteczka ( 2x plaster, 1x 

bandaż)
Może się przydać:
- kompas
- mapnik (najczęściej organizator 

daje mapę w koszulkach, jednak 
wygodniej jest samemu włożyć 
mapę w mapnik i przewiesić na szyi, 
zwłaszcza gdy trasa lub nasze umie-
jętności wymagają częstego zerkania 
na mapę

JUŻ 5 WRZEŚNIA W BRENNEJ
ZAPRASZAMY

tekst. www.dogtrekking.com.pl

Turniej Remes Cup
W dniach 31.07.09- 05.08.09 

w Opalenicy k/Poznania miał miejsce 
Międzynarodowy Turniej Piłkarski 
Remes – Cup. W turnieju brało 
udział ponad 5,5 tyś uczestników 
z 300-stu klubów reprezentujących 
10 państw. Z naszej gminy drużyna 

11 chłopców pod wodzą trenera 
Leszka Wieczorka pojechała brać 
udział w piłkarskich zmaganiach. 
W grupie 10-latków brało udział 10 
zespołów podzielonych na 4 grupy 
po 7 drużyn. Poniżej wyniki i tabela 
naszej grupy:

Choc iaż  n ie  uda ło  nam s ię 
wywalczyć pozycji na podium to 
w potyczkach grupowych wygrali-
śmy z późniejszym mistrzem turnieju 
Litvą. Takim sposobem zdobyliśmy 
9-te miejsce, co również można 
określić jako sukces i zwiększa apetyt 

Poz. Nazwa drużyny Mecze Punkty

1. F.K. "ALYTIS" LITVA 6 15

2. KKPN BAŁTYK KOSZALIN I 6 15

3. GMINA BRENNA 6 13

4. UKS CZWÓRKA KOŚCIAN I 6 10

5. UKS RAKOVIA WARSZAWA 6 6

6. GKS KOWALE 6 3

7. REMES PROMIEŃ OPALENICA 6 0

01.08.2009 g. 

10:00

F.K. "ALYTIS" 

LITVA
2:4 GMINA BRENNA

01.08.2009 g. 

19:00
GMINA BRENNA 0:3

KKPN BAŁTYK KOSZALIN 

I

02.08.2009 g. 

10:00
GMINA BRENNA 2:1

UKS RAKOVIA 

WARSZAWA

02.08.2009 g. 

15:00

REMES PROMIEŃ 

OPALENICA
0:2 GMINA BRENNA

03.08.2009 g. 

09:00

UKS CZWÓRKA 

KOŚCIAN I
2:2 GMINA BRENNA

03.08.2009 g. 

14:00
GMINA BRENNA 2:1 GKS KOWALE
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Sport SportSport

na wyższe pozycje w następnym 
turnieju. Bramki dla naszej drużyny 
zdoby l i :  Madz ia  Mateusz  5 , 
Wieczorek Mateusz 5, Heller Marek 
1, Gawlas Antoni 1. Drużynę Gminy 
Brenna reprezentowali :  Kubak 
Robert, Piziurny Jan, Gawlas Kacper, 
Gawlas Antoni, Heller Marek, Greń 
Michał, Kujda Seweryn, Bystroń 
Dawid, Szarzec Daniel, Wieczorek 

Mateusz oraz Madzia Mateusz. 
 Chcielibyśmy podziękować 

pani Wójt Gminy Brenna Iwonie 
Szarek, pani Katarzynie Macura 
dyrektor OPKiS oraz wszystkim 
prywatnym przedsiębiorcom, którzy 
pomocą finansową wspomogli nasz 
wyjazd, dzięki którym dzieciom nie 
brakowało napoi, słodyczy, owoców 
i innych niespodzianek. Chcieliśmy 

również podziękować wyjątkowej 
osobie, panu Piotrowi Górnik, który 
poświęcił swój czas i pomagał nam 
w opiece i organizacji tego wyjąt-
kowego wyjazdu. Wszystkim, którzy 
tak czynnie przyczynili się do tego, 
że ten wyjazd naszej drużyny pił-
karskiej okazał się możliwym, ser-
decznie dziękują opiekunowie wraz 
z dziećmi.

Poz. Nazwa drużyny Mecze Punkty

1. F.K. "ALYTIS" LITVA 6 15

2. KKPN BAŁTYK KOSZALIN I 6 15

3. GMINA BRENNA 6 13

4. UKS CZWÓRKA KOŚCIAN I 6 10

5. UKS RAKOVIA WARSZAWA 6 6

6. GKS KOWALE 6 3

7. REMES PROMIEŃ OPALENICA 6 0

01.08.2009 g. 

10:00

F.K. "ALYTIS" 

LITVA
2:4 GMINA BRENNA

01.08.2009 g. 

19:00
GMINA BRENNA 0:3

KKPN BAŁTYK KOSZALIN 

I

02.08.2009 g. 

10:00
GMINA BRENNA 2:1

UKS RAKOVIA 

WARSZAWA

02.08.2009 g. 

15:00

REMES PROMIEŃ 

OPALENICA
0:2 GMINA BRENNA

03.08.2009 g. 

09:00

UKS CZWÓRKA 

KOŚCIAN I
2:2 GMINA BRENNA

03.08.2009 g. 

14:00
GMINA BRENNA 2:1 GKS KOWALE
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Wkrótce w Gminie Brenna Wkrótce w Gminie Brenna 



Wieści znad Brennicy 29 Strona 29Wieści znad Brennicy

W
ie

śc
i z

na
d 

Br
en

ni
cy

Wieści znad Brennicy

Wkrótce w Gminie Brenna Godne poleceniaGodne polecenia

Dzień w Juriewie

Luba, piękna, wyraf inowana 
śpiewaczka operowa bierze kilka 
dni urlopu, żeby odwiedzić wraz 
z synem swoje rodzinne miasto 
Juriew. Wyjechała z Rosji wiele lat 
wcześniej, żeby rozwijać międzyna-
rodową karierę. Jej syn, który jeździ 
z nią po całym świecie, wyrzuca jej, 
że poświęca mu za mało uwagi. 
Kiedy docierają do Juriewa, nie 
spotykają się z miłym przyjęciem 
- jakby czas zatrzymał się tam kilka-
dziesiąt lat temu. W pewnej chwili 
syn Luby znika…

Mateo nie wie, że Lena jest narze-
czoną wpływowego milionera, który 
zrobi wszystko, by zatrzymać ją 
przy sobie. Nie wie też, że nocami 
bywa luksusową prostytutką... 
Kim naprawdę jest kobieta? I ile 
jest w stanie zrobić, żeby być 
z mężczyzną swojego życia?

Surogaci

A k c j a  f i l m u  r o z g r y w a  s i ę 
w świecie przyszłości, gdzie ludzie 
żyją w całkowitej izolacji, a jedyny 
kontakt między nimi następuje za 
pomocą robotów, które są lepszymi 
wersjami ich samych. Willis gra 

rolę policjanta, którego elektro-
niczny zastępca pracuje w wydziale 
zabójstw. Pewnego dnia mężczyzna 
zostaje zmuszony do dość ryzykow-
nego wyjścia z domu. Nie ma innej 
możliwości, bo tylko on sam jest 
w stanie zapobiec niebezpiecznemu 
spiskowi.

Balladyna

Współczesna ekranizacja jednego 
z najsłynniejszych dramatów Juliusza 
Słowackiego.

Janosik. Prawdziwa historia

Janosik to jedna z najbardziej tra-
gicznych i jednocześnie spektaku-
larnych postaci. Scenariusz łączy 
w sobie okrucieństwo i brutalność 
słowackich ballad z bardzo przeni-
kliwą psychologią zbójnika, terrory-
sty.

Przerwane objęcia

Lena i  Mateo zakochują s ię 
w sobie od pierwszego wejrzenia. 

Premiery kinowe we wrześniu
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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

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

R e p e r t u a r  t e a t r u 
w Cieszynie im. A. Mic-
kiewicza

29 Sierpnia 2009, sobota godzina 19:00
„VIVA IL CANTO” GALOWY KONCERT 
FINAŁOWY Parada Gwiazd Opery 

31 Sierpnia 2009, poniedziałek godzina 
18:00
XXI I  Międzynarodowy Studenck i 
Fest iwal  FOLKLORYSTYCZNY Uni -
w e r s y t e t  Ś l ą s k i  w  K a t o w i c a c h 
Miasto Cieszyn

25 Września 2009, piątek godzina 
19:00
MAGICZNY „HOLLYWOOD” widowisko 
muzyczno-taneczno-filmowe z udziałem 
Grażyny Brodzińskiej i jej gości

Data Tytuł Godzina
12 Sobota Królowa Piękności - PREMIERA    19:00
13 Niedziela Królowa Piękności    19:00
15 Wtorek Szalone nożyczki    19:00
16 Środa Mayday 2    19:00
17 Czwartek Mayday 2    19:00
18 Piątek Królowa Piękności    19:00
19 Sobota Utarczki    19:00
19 Sobota Zemsta    19:00
20 Niedziela Zemsta    19:00
20 Niedziela Utarczki    19:00
22 Wtorek Zemsta    10:00
23 Środa Szalone nożyczki    19:00
23 Środa Fabryka Sensacji - Proszyk i Spółka    19:00
24 Czwartek Mayday    19:00
25 Piątek Żyd    18:00
25 Piątek Intercity    19:00
26 Sobota Mayday    19:00
27 Niedziela Figliki    19:00
27 Niedziela Mayday    19:00
28 PoniedziałekSłoneczni chłopcy    17:30
28 PoniedziałekSłoneczni chłopcy    20:00
29 Wtorek Figliki    11:00
29 Wtorek Bielska Scena Kabaretowa    19:00
30 Środa Figliki    11:00

Repertuar teatru Polskiego w Bielsku-Białej na miesiąc wrzesień
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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

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
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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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