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Od redakcjiOd redakcji
Nowy rok zazwyczaj niesie ze 

sobą noworoczne postanowie-
nia, chcemy być lepsi, żyć lepiej, 
zdrowiej ,  rozważniej,  poprawić 
niedociągnięcia, które denerwują 
nas lub innych. Takie plany to nor-
ma, gdy przekraczamy jakiś punkt 
w czasie, od którego można liczyć 
wszystko od nowa. Z pustą kartą 
wchodzimy w nowy rok, z nadzie-
ją za przyjaciela i głową pełną 
pomysłów. W imieniu całego ze-
społu redakcyjnego, w tym nowo-

rocznym numerze naszej regional-
nej gazety życzę wszystkim Czy-
telnikom, by plany i postanowie-
nia nie sprawiały problemów w 
drodze do ich realizacji, a z naszej 
strony zobowiązujemy się w spo-
sób ciekawy i przystępny informo-
wać Was o wszystkich nowinkach 
z naszego podwórka i nie tylko. 
Zapraszamy do współpracy.

Szczepan Spis
Redaktor Naczelny

Nowy rok to nowy budżet i cele 
jego spożytkowania, proszę powie-
dzieć jakie inwestycje szykują się w 
tym roku w naszej Gminie. Wiemy 
już o głównej drodze, której pierwszy 
etap odnowy ma się zacząć w tym 
roku, ponadto na pewno znaczącym 
przedsięwzięciem będzie budowa 
nowego amfiteatru i reorganizacja 
otaczającego go parku. 

Zgadza się, razem z rozpoczynają-
cym się nowym rokiem, mamy w pla-
nach realizację wielu nowych inwesty-
cji. Do najbardziej znaczących dla na-
szej gminy należą wspomniana już 
modernizacja drogi powiatowej na 
odcinku Miodowa-Malinowa finanso-
waną przez powiat, gdzie Gmina Bren-
na partycypuje w kosztach na poziomie 
500.000,00zł., oraz modernizacja amfi-
teatru w Brennej. Poza tym kontynu-

ujemy prace związane z rozbudową 
sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami 
domowymi na odcinku Brenna-Cen-
trum - Brenna-Bukowa, budową wo-
dociągu w Górkach-Sojce, który po-
zwoli na zasilenie wodą czterech blo-
ków mieszkalnych. Pracujemy też nad 
projektem i pozwoleniem na budowę 
sieci kanalizacyjnej w rejonie ulic Zale-
sie-Nowy Świat-Czarny Las w Górkach 
Wielkich. Z myślą o nowych miejscach 
parkingowych będziemy modernizo-
wać parking w Brennej-Centrum wraz 
z oświetleniem oraz parking wraz z od-
wodnieniem w Górkach Wielkich. Tak 
więc plany mamy niemałe, ufam że wy-
konawcy nie zawiodą i wszystkie pra-
ce, mające na celu polepszenie stan-
dardu życia naszych mieszkańców zo-
staną ukończone w terminie.

Rok 2009, uznano rokiem kryzy-
su gospodarczego, czy także u nas 
odcisnął on swoje piętno na lokal-
nych przedsiębiorcach, a więc tak-
że na samorządzie i jego budżecie, 
czy może udało nam się oprzeć jego 
wpływowi? 

Biorąc pod uwagę inwestycje po-
dejmowane przez lokalnych przedsię-
biorców brak jest podstaw do twier-
dzenia, że rok 2009 był rokiem kryzy-
su gospodarczego. Pojawili się również 
u nas nowi przedsiębiorcy, a liczba 
zarejestrowanych podmiotów pro-
wadzących działalność gospodar-
czą, w zestawieniu początku i koń-
ca roku 2009 r., świadczy o tym, że 

Gmina Brenna postrzegana jest jako 
atrakcyjny rynek sprzedaży i zapotrze-
bowania na usługi. Czy uda nam się 
oprzeć zmianom gospodarczym oraz 
zmianom legislacyjnym, które doty-
kają bezpośrednio samorządy, oka-
że się w bieżącym roku oraz kolejnych 
latach. Trudno przewidzieć zaistnienie 
konkretnych zmian. Na pewno bardzo 
rozważnie trzeba podchodzić do po-
dejmowanych działań – zwłaszcza tych 
rozciągniętych w czasie.

Mamy rok wyborczy, czy zamie-
rza pani startować w tegorocznych 
wyborach na stanowisko Wójta? 
Proszę powiedzieć, jakie działania 
na te najbliższe cztery lata stanowią 
wg Pani priorytet dla naszej Gminy.

W chwili obecnej nie mogę jed-
noznacznie stwierdzić czy będę bra-
ła udział w wyborach na wójta. Sku-
piam się przede wszystkim na reali-
zacji postawionych sobie zadań. We-
dług mnie priorytetowe zadania dla 
gminy to systematyczne polepszanie 
infrastruktury, która wpływa bezpo-
średnio na atrakcyjność naszej miej-
scowości. Oczywiście jest to też nie-
rozłącznie związane z modernizacją 
głównych szlaków komunikacyjnych 
znajdujących się na terenie gminy. I nie 
chodzi tu wyłącznie o samą nawierzch-
nię drogową, ale również o urządzenia 
znajdujące się w obrębie pasa drogo-
wego – czyli chodniki, oświetlenie, spo-
walniacze czy inne budowle drogowe 
poprawiające bezpieczeństwo w ru-

Rozmowa z panią Wójt Iwoną Szarek
czyli co w nowym roku w naszej gminie
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chu drogowym. Nie zapominamy rów-
nież o działaniach ukierunkowanych 
na zwiększenie liczby miejsc parkingo-
wych. Część zadań o których tu mówi-
my, realizowana jest w tej kadencji, na-
tomiast kolejne cztery lata będą to na 
pewno kontynuacją rozpoczętego 
procesu inwestycyjnego. Chociaż 
potrzeby są duże, trzeba się liczyć z 
budżetem gminy, który nie jest rozcią-
gliwy i pewne sprawy muszą odczekać 
swoją kolejkę do realizacji. Ważni dla 
mnie są też sami mieszkańcy, dlate-
go ciągle podejmujemy nowe inicjaty-
wy i realizujemy wiele projektów doty-
czących kapitału ludzkiego. Wspomnę 
tu tylko projekt „Witaj w klubie” czy roz-
poczynający się „Klub na 102” . Ciągle 
też inwestujemy w rozwój dzieci , two-
rząc im coraz lepsze warunki do ich 
rozwoju kulturalnego i sportowego. 

Wprawdzie mamy jeszcze zimę, 
ale przed nami nowy sezon wiosen-
no - letni i jak co roku problem tury-
stów oblegających wały rzek swoimi 
autami i całym przywiezionym sprzę-
tem. Jakie działania podejmie Gmina 
w tym roku by, w miarę swoich możli-
wości ukrócić ten precedens?

 Jesteśmy miejscowością turystycz-
ną i bardzo zależy nam na turystach i 
ich obecności na terenie naszej gmi-

ny. Zdajemy sobie sprawę z faktu, że 
to przede wszystkim turyści kształtu-
ją atrakcyjność naszej miejscowości. 
Woda zawsze przyciągała odpoczy-
wających w Gminie Brenna. Problem, 
z którym musimy się zmierzyć kolej-
ny raz w nadchodzącym sezonie nie 
jest prosty do rozwiązania. Po pierw-
sze dlatego, że bardziej chodzi tutaj 
o mentalność samych turystów, któ-
rzy z jednej strony pragną zażyć świe-
żego powietrza i „łyku” natury, a z dru-
giej strony zmuszeni są wdychać zapa-
chy smarów i spalin swoich pojazdów 
stojących na wałach. Po drugie, bez-
względne represjonowanie takich za-
chowań nie spotka się ze zrozumie-
niem potrzeby ochrony środowiska, 
lecz z rozczarowaniem i oburzeniem 
– to gdzie są parkingi? Osobiście nie 
znam miejscowości w Polsce, w której 
na długości biegu rzeki – w jej pobli-
żu - usytuowane jest tyle parkingów, 
aby zapewnić wszystkim miejsca par-
kingowe. Byłaby to też nieracjonalna 
inwestycja, ponieważ tereny takie nie 
można by wykorzystać ekonomicznie 
poza sezonem. A co będziemy stara-
li się zrobić? Kolejny raz podejmiemy 
próbę apelu do odwiedzających na-
szą miejscowość, o to aby pozostawiali 
swoje samochody w pobliżu rzeki, lecz 

nie na wałach i miejscach do tego nie 
wyznaczonych. W sytuacjach skrajnych 
będziemy wnioskowali o wszczęcie po-
stępowania i wyciągnięcie konsekwen-
cji w stosunku do naruszających pra-
wo. W roku 2009 rozpoczęły się duże 
inwestycje, takie jak: budowa kana-
lizacji, budowa hali przy szkole Gór-
kach oraz renowacja budynku gim-
nazjum w Brennej Centrum. Jak wy-
gląda dalszy harmonogram prac w 
tych inwestycjach, kiedy planowa-
ne jest ich zakończenie i włączenie 
do użytku?

Jeżeli chodzi o budowę sieci kana-
lizacyjnej na odcinku Brenna-Centrum 
– Brenna-Bukowa, to zakończenie prac 
zaplanowane jest na kwiecień 2011 r. 
Najbliżej ukończenia jest inwestycja 
dotycząca termomodernizacji budyn-
ku gimnazjum w Brennej, a finalizacja 
prac przewidziana jest na maj br. Budo-
wa sali gimnastycznej w Górkach Wiel-
kich , to przedsięwzięcie którego za-
kończenie prac zaplanowane jest na 
15 czerwca br., natomiast oddanie do 
użytku z początkiem roku szkolnego - 
1 września br. Wszystkie wymienione 
wyżej inwestycje są realizowane zgod-
nie z wcześniejszymi założeniami .

Szczepan Spis

Niecodzienny widok zaskoczył 
klientów gliwickiego Centrum Handlo-
wego Forum, gdy w sobotę robiąc co-
dzienne zakupy usłyszeli góralską mu-
zykę. Zwabieni tą skoczną nutą odkry-
li, że w tym dniu Gmina Brenna promu-
je się, jako miejsce, które absolutnie każ-
dy powinien znać i odwiedzić 
tej zimy. Na terenie całego „Fo-
rum” Uczniowski Klub Sporto-
wy, a właściwie to jego mło-
dzi członkowie zachęcali ku-
pujących do odwiedzenia na-
szego wyjątkowego miej-
sca, rozdając ulotki informa-
cyjne. Kapela góralska „Ma-
liniorze” podrywała do tańca, 
a pary z zespołu „Brenna” pre-
zentowały góralskie kroki ta-
neczne, zachęcając przechod-
niów do wspólnej zabawy. Na-

sze stoiska przyciągały uwagę, w zależ-
ności od obszaru zainteresowań. Wszy-
scy smakosze nie byli w stanie 
przejść obojętnie obok stoiska 
Koła Gospodyń Wiejskich, gdzie 
takie wyroby jak: breński kołocz, 
smalec, chleb z Chlebowej Cha-

ty i boczek robiły piorunujące wrażenie 
przy degustacji. W tym miejscu moż-

na było podziwiać także rękodzieła na-
szych gospodyń, misternie stworzone 
w domowych zaciszach naszej gminy. 
Z racji, że była to zimowa promocja, 
nie mogło zabraknąć sprzętu nar-

Brenna w „Forum”
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ciarskiego, każdy zaintere-
sowany mógł spróbować 
swoich sił na skiergu, czyli 
symulatorze narciarskim, 
obejrzeć sprzęt narciar-
ski począwszy od trady-
cyjnych tynionek, po naj-
nowsze modele nart. Tutaj 
profesjonalnym wystaw-
cą okazała się Beskidzka 
Organizacja Turystyczna z 
panem Tomasz Lorkiem na 
czele, przy współpracy na-
szego przyjaciela ze Szczyr-
ku Tomasza Styrny. W cen-
tralnym miejscu, zaraz przy scenie 
stał punkt informacyjny z ulotkami, 
broszurami i wszelkimi informacja-
mi kontaktowymi do miejsc w naszej 
gminie, które warto odwiedzić. Trud-
no opisać słowami, jak zmieniło się 
wnętrze Centrum Handlowego, któ-
re wypełniły nasze bannery, plakaty 

i billboardy - zewsząd otacza-
ły nas elementy tak bliskie na-
szemu sercu, a przede wszyst-
kim ośnieżone gronie, zimo-
wą porą. Na ekranach mo-
nitorów filmy o Brennej za-
chęcały do sięgnięcia po ze-
staw informacji o naszej ma-
łej ojczyźnie. W trakcie trwa-
nia eventu nie zabrakło róż-
nych konkursów, w których 
wykazując się wiedzą nt. naszej 
Gminy, można było wygrać 

atrakcyjne nagrody, m.in. karnety na 
wyciągi w Brennej Węgierskim, Bren-
nej Centrum oraz Brennej Leśnicy w kom-
pleksie Dolina Leśnicy, oprócz tego bilety 
na szkółkę narciarską Brenna Ski i atrak-
cyjne weekendy w naszych hotelach 
i ośrodkach wypoczynkowych: Kotarz, 
Biały Orzeł oraz Malwa. Ponadto moż-

na było wygrać kolację w Starej Karcz-
mie w Brennej Centrum i masę gadże-
tów promocyjnych. 

To pierwszy tego typu event orga-
nizowany przez naszą gminę poza jej 
granicami i z całą pewnością można 
uznać go za udany. Chciałem podzię-
kować wszystkim zaangażowanym 
osobom za wspólną pracę i trud wło-
żony w to przedsięwzięcie.

Szczepan Spis

na było wygrać kolację w Starej Karcz

ciarskiego każdy zaintere

i 
ły
s
k
w
n
c
s
łe
n
n
w
G

n
m
t

n

11 grudnia 2009 r. w 
Schronisku KOSS w Gór-
kach Wielkich odbyło się 
spotkanie osób, których 
produkty lub usługi zo-
stały w ubiegłych latach 
wyróżnione przez wła-
dze gmin Beskidzkiej 5 certyfikatem 
„Beskidzki produkt na 5”.

Spotkanie to zostało zorganizo-
wane przez Stowarzyszenie Wspiera-
nia Inicjatyw Gospodarczych DELTA 
PARTNER z Cieszyna. Uczestniczyło 
w nim prawie 50 twórców, rzemieśl-

ników i usługodawców z naszego re-
gionu oraz przedstawiciele samorzą-
dów Beskidzkiej 5. Stało się ono oka-
zją do zapoznania się, rozmów i wy-
miany doświadczeń pomiędzy po-
siadaczami tego certyfikatu. Każdy z 
nich zaprezentował swój produkt lub 
usługę bądź krótko o nim opowie-

dział – okazało się, 
że różnorodność 
wyróżnionych pro-
duktów i usług jest 
bardzo duża: od 
wyrobów z pia-
skowca godulskie-

go, przez misterne koronki konia-
kowskie, produkty spożywcze - koła-
cze i sery owcze, aż po działalność ze-
społów folklorystycznych. 

Po prezentacji nastąpiła ożywio-
na dyskusja pomiędzy przedsta-
wicielami samorządów a twórca-

Spotkanie osób wyróżnionych certyfikatem „Beskidzki produkt na 5”

„Beskidzki produkt na 5”

Informacje/WydarzeniaInformacje/Wydarzenia
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mi, dotycząca zasad dalszej współ-
pracy, stworzenia nowych kanałów 
promocji  i dystrybucji wyróżnio-
nych produktów czy zwiększenia 
możliwości ich prezentowania pod-
czas różnorodnych imprez kultural-
nych w gminach. Po zakończeniu 
części oficjalnej odbył się wspól-
ny obiad. Atmosfera podczas 
spotkania była niezwykle ciepła 
i  twórcza. Wszyscy jego uczestni-
cy zgodnie stwierdzili, że beskidz-
cy twórcy i rzemieślnicy reprezen-
tują ogromny potencjał ,  a  cer-
t yf ik acja  ich w yrobów Znak iem 
Promocyjnym „Beskidzki produkt 
na 5” to bardzo dobra idea, która 
powinna dalej się rozwijać.

Stowarzyszenie Delta Partner

Lp.  
Im

nazwisko/Nazwa 
firmy  

Adres  Wykonywane produkty/us ugi  
 

1.   KAJZAR Kajzar 
Pawe  

Istebna 44 
43-470 
Istebna 

Wyroby koronczarskie 
wykonywane we ug wzorów 
koniakowskich 

2.   Sylwia Rusin 

ul. Rajska 
29 
43-400 
Cieszyn 

Ceramiczne, szkliwione figurki 
baranków 

3.   Maria Legierska 

Istebna 
1152 
43-470 
Istebna 

Wyroby koronczarskie 
wykonywane we ug wzorów 
koniakowskich 

4.   Józef W zik 

ul. 
Kwiatowa 
8B 
43-370 
Szczyrk 

Rze by anio ów wykonywane w 
drewnie 

5.   Schronisko Koss 

ul. Stary 
Dwór 14 
43-436 
Górki 
Wielkie 

Schronisko Koss 

6.   
Andrzej Burkot  
PRACOWNIA 
SNYCERSKA 

ul. Bielska 
44 
43-436 
Górki 
Wielkie 

Wyroby snycerskie 

7.   Fundacja im. 
Zofii Kossak 

ul. Stary 
Dwór 2 
43-436 
Górki 
Wielkie 

Cykl imprez „Artystyczne Lato 
u Kossaków” 

1.   

Gminna 
S zielnia 
„SAMOPOMOC 
C OPSKA” 

ul. niegociny 2 
43-438 Brenna 

Tra ycyjny acz 
bre  

 

2.   
C ar Marta 
„Agrotury tyka u 
Gaz y” 

ul. Malinka 5 
43-438 Brenna 

a
agrotury tyczne  
„ U Gaz y” 

3.   
R zinna Grupa 
P i Ta ca 
„Kotarzanie” 

ul. Wyz enia 7 

43-438 Brenna 
Promo nie 
be zkiego folkloru 

4.   S a
 

ul Wil a 
416 
43- z  

Rze by z e na 
li ego o tematyce 
akralnej 

5.   

Prac a 
Galanterii z ci, 
Beata Malec 
 

ul. W la  27 
43-  
 

Prze ioty u ytko e 
i oz e 

ykony ane z 
natura ci 

6.   am B
„Kamtex” 

Ul. Wyz enia 
67 
43-438 Brenna  

Wyroby z  
g kiego

 

FIRMY WYRÓŻNIONE 
ZNAKIEM PROMOCYJNYM

„BESKIDZKI PRODUKT NA 5”
NA SPOTKANIU

09.10.2009 R.

Informacje/WydarzeniaInformacje/Wydarzenia

Zimą wszystkie dekoracje oświetle-
niowe naszych domów, czy ogrodów, 
stanowią przysłowiowy raj dla oka, są 
powodem do dumy dla nas samych i 
atrakcją dla oglądających. I w naszej 
Gminie nie brakuje takich wyjątkowo 
oświetlonych obiektów, dlatego dnia  
04.01.2009 w godzinach 17.00 – 19.00 
jury w składzie: przedstawiciel Ośrod-
ka Promocji i Kultury – Szczepan Spis, 
przedstawiciel Urzędu Gminy Bren-
na – Tomasz Kawa, przedstawiciel jed-
nostki pozarządowej (Beskidzka Orga-
nizacja Turystyczna) – Agnieszka La-
hutta, przedstawiciel sektora prywat-
nego – Adam Bojda, oceniało zgłoszo-

ne do konkursu świątecznie oświetlo-
ne budynki. Jury zdecydowało, że lau-
reatem konkursu na najładniejszą in-
scenizację świetlną budynku mieszkal-

nego jest pani Monika Janko, ul Jatny 
65, a obiektu firmowego pani Krystyna 
Podżorska, ul. Partyzantów 8.

Do konkursu zgłoszono następujące 
budynki:

Józef Dutka – ul. Śniegociny 44
Przybyła Antoni – ul. Klimarówka 11
Monika Sanko – ul Jatny 65
Podżorska Krystyna – ul. Partyzantów 8
Holeksa Katarzyna – ul. Kamińskiego
Łysek Arkadiusz -  ul. Nowy Świat

Szczepan Spis

LAMPY, LAMPKI, ŚWIATEŁKA...
Konkurs na najładniejsze oświetlenie budynków w naszej gminie 
rozstrzygnięty.

D
b
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Śląski Ośrodek Doradztwa Rol-
niczego w Częstochowie w dniach 
30.11 - 01.12.2009 w Górkach Wiel-
kich w sali Mikroklimat zorganizował 
szkolenie w ramach Priorytetu IX Roz-
wój wykształcenia i kompetencji w re-
gionach, Działanie 9.5 Oddolne inicja-
tywy edukacyjne na obszarach wiej-
skich Programu Operacyjnego Kapi-
tał Ludzki. W projekcie  „Podejmowa-
nie działalności pozarolniczej w opar-

ciu o fundusze unijne ze szczególnym 
uwzględnieniem walorów Ziemi Cie-
szyńskiej” wzięło udział 15 mieszkań-
ców gminy Brenna. 

W ramach tego projektu realizo-
wane były tematy:
- Możliwość pozyskiwania środków 
unijnych i krajowych na założenie 
działalności pozarolniczej,
- Prawidłowe sporządzanie doku-
mentacji niezbędnej do wnioskowa-
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Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w 
Częstochowie w dniach 30.11.-01.12.2009 
w Górkach Wielk ich w sali  Mikroklimat 
zorganizował szkolenie w ramach Priory-
tetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji 
w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicja-
tywy edukacyjne na obszarach wiejskich 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
W  projekcie „Podejmowanie działalności 
pozarolniczej w oparciu o fundusze unijne 
ze szczególnym uwzględnieniem walorów 
Ziemi Cieszyńskiej” wzięło udział 15 miesz-
kańców gminy Brenna. 
W ramach tego projektu realizowane były tematy:

– Możliwość pozyskiwania środków unijnych i 
krajowych na założenie działalności pozarol-
niczej,

– Prawidłowe sporządzanie dokumentacji nie-
zbędnej do wnioskowania o przyznanie pomo-
cy finansowej w ramach PROW 2007-2013,

– Warsztaty w terenie – agroturystyka jako do-
datkowe źródło dochodu w gospodarstwie 
rolnym.

W dniu 30 listopada odbyło się szkolenie 
teoretyczne następnie 1 grudnia grupa wyje-
chała na warsztaty do gospodarstwa Pani Re-
naty Bielesz „Na Połomiu” w Istebnej. Jest to 
gospodarstwo wzorcowe uznane ze najlepsze 
gospodarstwo agroturystyczne w 2009 roku. 
Pani Renata proponuje gościom domowe po-
siłki oraz swojskie produkty: sery klagane, twa-
rożek, masło, mięso i ryby wędzone. Do dyspo-
zycji gości przygotowane są pokoje urządzone 
stylowo. Uczestnicy szkolenia chętnie wysłu-
chali wykładów i wykazali chęć udziału w po-
dobnych projektach.

Projekt ten współfinansowany był ze środ-
ków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego.

Justyna Foltyn
PZDR Cieszyn

Szkolenie z działania 9.5
dla mieszkańców gminy Brenna.
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„Szkoła Młodych Farmerów” w Brennej
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nia o przyznanie pomocy finansowej w 
ramach PROW 2007-2013, 
- Warsztaty w terenie – agroturystyka 
jako dodatkowe źródło dochodu w go-
spodarstwie rolnym.

W dniu 30 listopada odbyło się 
szkolenie teoretyczne następnie 1 
grudnia grupa wyjechała na warszta-
ty do gospodarstwa Pani Renaty Bie-

lesz „Na Połomiu” w Istebnej. Jest to go-
spodarstwo wzorcowe uznane ze naj-
lepsze gospodarstwo agroturystycz-
ne w 2009 roku. Pani Renata proponu-
je gościom domowe posiłki oraz swoj-
skie produkty: sery klagane, twarożek, 
masło, mięso i ryby wędzone. Do dys-
pozycji gości przygotowane są pokoje 
urządzone stylowo. Uczestnicy szkole-

nia chętnie wysłuchali wykładów i wy-
kazali chęć udziału w podobnych pro-
jektach.

Projekt ten współfinansowany był 
ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego.

Justyna Foltyn
PZDR Cieszyn
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„Złote Gody”, złote pary...
W budynku Ośrodka Promocji Kul-

tury Sportu i Gminy Brenna, jak co roku 
miały miejsce tzw. złote gody. Pięć-
dziesiąt lat po ślubie to czas wyjątko-
wy, to przystanek na drodze często za-
wiłej i trudnej, drodze życia tych osób, 
razem… pełnej dobrych, ale zapew-
ne i trudnych wspomnień. Taka posta-
wa jest dla nas wzorem do naśladowa-
nia, została więc również nagrodzo-
na medalami oraz dyplomami, nada-

nymi wszystkim jubilatom przez pre-
zydenta Lecha Kaczyńskiego. Szczęśli-
we pary to: Franciszek i Stefania Bor-
tel, Paweł i Helena Cholewa, Franciszek 
i Helena Dutka, Józef i Anastazja Gam-
rot, Franciszek i  Anna Gawlas, Włady-
sław i Elżbieta Herok, Władysław i Ma-
ria Holeksa, Jerzy i Genowefa Kawu-
lok, Alfred i Agnieszka Madzia, Alojzy 
i Izabela Madzia, Edward i Aniela Ma-
dzia, Bronisław i Bronisława Madzia, 

Piotr i Jadwiga Madzia, Józef i Gertru-
da Marek, Edward i Helena Niedek, Jan 
i Anna Pilch, Robert i Barbara Pryszcz, 
Józef i Zuzanna Stana, Józef i Stefania 
Szopka, Erwin i Anna Śliwka, Stanisław 
i Bernadeta Tomaszko, Ludwik i Helena 
Żertka. Wszyscy przybyli otrzymali tak-
że kosze okolicznościowe. Serdecznie 
gratulujemy.

Szczepan Spis

Szkoła Podstawowa nr 2 w Brennej 
otrzymała z budżetu państwa dofinan-
sowanie na zakup pomocy dydaktycz-
nych w ramach rządowego programu 
„Radosna szkoła”.   Programem objęto 
113 uczniów klas I-III, a kwota dofinan-

sowania wyniosła prawie 12 tysięcy zł.                                                                                                                                            
Sala przeznaczona do miejsca za-
baw została wyposażona w nowe me-
ble oraz pomoce dydaktyczne mające 
na celu wspomaganie rozwoju dzie-
ci. Miejsce zabaw jest  wyposażone  w 

przyrządy pozwala-
jące na zaspokojenie 
przez dziecko potrze-
by ruchu, i obejmuje  
w szczególności duże, 
miękkie klocki, mięk-
kie piłki w różnych ko-
lorach i wielkościach, 
materace do zabaw, 
tory przeszkód.  Znaj-
dują się również takie 
pomoce, które  rozwi-
jają spostrzegawczość, 

sprawność manualną i zainteresowa-
nia dzieci. Uczniowie chętnie wykorzy-
stują nowe sprzęty i są zachwycone ich  
ilością oraz różnorodnością. 

„Radosna Szkoła”
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prawność manualną i zainteresowa
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Spotkanie opłatkowe
Kolejny raz odbyło się spotkanie z 

opłatkiem w  naszym przedszkolu. Dla 
dzieci w tym wieku Święta Bożego Na-
rodzenia są najważniejszymi świętami, 
niektórzy ludzie nigdy  z tego nie wyra-
stają  i to jest piękne . Właśnie te święta 
przynoszą najwięcej optymizmu, wiary 
w lepsze jutro, i taki też cel przyświe-
ca organizacji  wspólnego opłatkowe-
go spotkania dla przedszkolaków i  ich 
rodzin. 

Dyrektorka  rozpoczynając spotka-
nie złożyła wszystkim serdeczne życze-
nia świąteczne : spokoju, miłości i opty-
mizmu  . Jak  co roku dzieci przygoto-
wały program artystyczny. Rodzice 

oraz goście mogli podziwiać występy 
poszczególnych grup dzieci. „Krasno-
ludki” czyli nasze 
5 latki  przedsta-
wiły Jasełka, któ-
re przygotowały 
pod kierunkiem 
swoich wycho-
wawczyń: Pani 
Ani Kisiały i Pani 
Ireny Rusin, dzie-
ci młodsze- 4 let-
nie  „Kotki” wraz 
ze swoją wycho-
wawczynią Pa-
nią Kasią Szweblik przekazały świą-

teczne  życzenia, zaś naj-
młodsze nasze przedszko-
laki  „Misie” pod okiem swo-
ich pań Pani Helenki Nittner 
i Ani Mojeścik radowały ser-
ca uczestników swoimi tań-
cami i wierszykami . Nie za-
brakło upominków dla ro-
dziców, które przygotowały 
dzieci wspólnie ze swoimi 
nauczycielkami , wkładając 
w te pracę wszystkie swoje 

umiejętności oraz całe serce. Uroczyste 
spotkanie odbyło się w remizie naszej 

OSP dnia 22 grudnia, dzięki uprzejmo-
ści komendanta OSP ( udostępnienie 
sali), zaangażowaniu  dzieci i ich pań,  
wszystkich pracowników  przedszko-
la, oraz rodziców. Spotkanie opłatkowe 
zaszczycili swoją obecnością: przedsta-
wiciele władz lokalnych oraz duchow-
ni, którzy złożyli zebranym świątecz-
ne życzenia . Serdecznie dziękujemy 
wszystkim , którzy pomogli w  organi-
zacji tego spotkania. 

Maria Greń 
dyr. przedszkola
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Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 2 w Brennej Bukowej 
zaprasza na bal szkolny

30 stycznia 2010 roku
do sali OSP w Brennej Centrum.

Początek balu o godz. 19.
Bilety w cenie 150 zł od pary do nabycia 
w sekretariacie szkoły (33 8536 260) oraz 

w punkcie Lotto w Brennej Centrum.
Serdecznie zapraszamy.

W razie pytań proszę o kontakt drogą mailową

lub tel. 692 80 60 20 Krystyna Gaszczyk.
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W roku 2009 pani Emilia Greń obcho-
dziła swoje 99letnie urodziny. Cieka-
wostką jest fakt, że wg. ksiąg parafial-
nych były to jej 100 urodziny i  ta wer-
sja jest bardziej prawdopodobna. W 
Polsce istnieje zwyczaj, że każdego 
stulatka odwiedza burmistrz, czy pre-
zydent miasta, w naszym przypadku 
pani Wójt, życząc jej zdrowia i szczę-
ścia. Jubilatce w imieniu całej redakcji 
gratulujemy urodzinowo.

Szczepan Spis

100-latka w naszej Gminie

Z obrad Rady Gminy 
4 stycznia odbyła się pierwsza w 

tym roku sesja Rady Gminy – sesja bar-
dzo ważna, ponieważ w trakcie jej ob-
rad został uchwalony budżet gminy na 
2010 rok . Projekt budżetu został opisa-
ny szczegółowo w grudniowych  „Wie-
ściach…”,  a zgłoszone na sesji autopo-
prawki wynikały wyłącznie z uwag for-
malnych wskazanych przez Regionalną 
Izbę Obrachunkową. Łączna kwota pla-
nowanych dochodów do budżetu gmi-
ny zamyka się kwotą 33.956.786,98 zł, 
a kwota planowanych wydatków to 
40.065.343,95 zł. Deficyt, który powsta-
nie w wyniku różnicy pomiędzy wy-
datkami a dochodami, zostanie pokry-
ty przychodami pochodzącymi z za-
ciągniętych kredytów i pożyczek. Pro-
jekt budżetu został szczegółowo omó-
wiony na posiedzeniach Komisji Rady 
Gminy, które odbyły się jeszcze w ubie-
głym roku. W dniu 30 listopada 2009 r. 
odbyło się posiedzenie Komisji Kultury, 

Oświaty, Ochrony Zdrowia i Spraw So-
cjalnych, 2 grudnia projekt budżetu był 
omawiany na Komisji Rozwoju Gminy, 
Sportu, Budownictwa i Ochrony Śro-
dowiska, a 3 grudnia na posiedzeniu 
Komisji Ładu i  Porządku Publicznego. 
7  grudnia projektem budżetu zajmo-
wał się Komisja Budżetowo-Gospodar-
czo-Finansowo-Rolna.  

Przed przystąpieniem do głosowa-
nia Przewodniczący Rady - Pan Krzysz-
tof Holeksa odczytał pozytywną opinię 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Ka-
towicach o przedłożonym projekcie bu-
dżetu na 2010 rok. Przewodniczący po-
szczególnych Komisji Rady Gminy rów-
nież wyrazili pozytywne opinie w przed-
miocie projektu budżetu.

W wyniku głosowania budżet Gmi-
ny Brenna na rok 2010 został przyjęty 
jednogłośnie.  

Na sesji gościł radny Sejmiku Wo-
jewódzkiego Pan Alfred Brudny, któ-

ry w swoim wystąpieniu przekazał rad-
nym informacje o uchwalonym budże-
cie Województwa Śląskiego na 2010 
rok, a także możliwościach pozyski-
wania przez gminę funduszy z progra-
mów unijnych i wojewódzkich. Na za-
kończenie wyraził swoje uznanie i po-
gratulował władzom gminy, że sku-
tecznie wykorzystują, wszystkie moż-
liwe środki do pozyskiwania funduszy 
zewnętrznych.

Również Pani Danuta Wasilewska 
radna powiatowa przedstawiła zebra-
nym przyjęty przez powiat budżet, 
a w szczególności zawarte w nim środ-
ki na inwestycje w naszej gminie.

Protokoły z posiedzeń Rady Gmi-
ny oraz podjęte uchwały zamieszcza-
ne są na stronie internetowej  Gminy 
Brenna w zakładce Rada Gminy oraz 
na BIP. Uchwała budżetowa zamiesz-
czona została również na tablicy ogło-
szeń w siedzibie Urzędu Gminy. 

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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Ciężka praca doceniona
Siedmiu rolników z naszego powiatu 

22 grudnia zostało wyróżnionych przez 
wiceministra rolnictwa i odebrało  w na-
szej gminie odznakę ‚zasłużonych dla rol-
nictwa”. Nagrodę w sali konferencyjnej 
hotelu Kotarz odebrali: Andrzej Cieślar 
( z naszej Gminy) z  gospodarstwa agro-
turytycznego u Gazdy w Brennej Leśnicy 
, Maria Szatkowska, Anna Sowa, Tomasz 
Foltyn, Janusz Sikora, Janusz Boruta i Jó-
zef Związek. Nagrodzonym gartulujemy.
 

Szczepan Spis

Współpraca Gminy Brenna z organizacjami
pozarządowymi w 2010 roku.

Organizacje pozarządowe działające 
na terenie naszej gminy  w celu uzyska-
nia wsparcia finansowego na realizację 
swoich zadań (cele) statutowych wzięły 
udział w ogłoszonym przez Wójta Gminy 
Brenna otwartym konkursie ofert.

Do konkursu przystąpiło 15 organi-
zacji (stowarzyszenia, fundacje, para-
fie), które będą  realizować  swoje  za-
dania w sferze kultury i sztuki, kultury 
fizycznej i sportu oraz przeciwdziałania 
patologiom społecznym. 

Tak więc po raz drugi w naszej gmi-
nie we współpracy z kołem Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów zostanie zorga-
nizowany Międzynarodowy Dzień Se-
niora.

Fundacja im. Zofii Kossak po raz 
kolejny zorganizuje „Lato u Kossaków 
2010” zaś Towarzystwo im. Zofii Kossak 
zrealizuje cykl imprez zatytułowanych 
„Świetlana postać – Zofia Kossak – pi-
sarką dla dorosłych i młodzieży, propa-
gatorką piękna przyrody”. 

Ochotnicze Straże Pożarne otrzy-
maną dotację przeznaczą na działal-
ność kulturalną. Górecka straż  na pro-
wadzenie Młodzieżowej Orkiestry Dę-
tej, a OSP z Brennej Centrum dla Koła 
Gospodyń Wiejskich działającego przy 
jednostce.

Nowo powstałe Towarzystwo Miło-
śników Regionu pod patronatem Ma-
cierzy Ziemi Cieszyńskiej, które rozpo-
częło swoją działalność w Górkach zor-
ganizuje z gminnej dotacji dwudnio-
wą imprezę pn. „Dni Walentego Krząsz-
cza” upamiętniającą postać i twórczość 
urodzonego w Górkach ludowego pi-
sarza.

Wsparcie finansowe na prowadze-
nie zajęć sportowych dla dzieci i mło-
dzieży i rozwijanie zdolności sporto-
wych otrzymał Ludowy Klub Sportowy 
„Spójnia” oraz uczniowskie kluby spor-
towe.

Parafia Ewangelicko-Augsburska 
jak co roku za środki uzyskane w kon-

kursie poprowadzi Całoroczną Świetli-
cę Środowiskową, zorganizuje Tydzień 
Dobrej Nowiny, poprowadzi kółko mo-
delarskie, wesprze działający przy pa-
rafii zespól dziecięcy Świetliki oraz 
przygotuje dla najmłodszych pacz-
ki z okazji świąt i Dnia Dziecka. Parafie 
Rzymskokatolickie z Brennej Centrum 
i Górek Sojka zorganizują dla dzieci i 
młodzieży kilkunastodniowe wyjazdy 
wakacyjne.

Polski Komitet Pomocy Społecz-
nej otrzymał fundusze na dostarcza-
nie żywności dla rodzin najuboższych, 
a Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej 
„Być Razem” na kompleksową pomoc 
osobom potrzebującym, zagrożonym 
wykluczeniem społecznym. 

Kolejny raz przekonujemy się, że 
nie tylko samo wsparcie finansowe ale 
przede wszystkim zaangażowanie, po-
święcenie i wysiłek osób działających 
społecznie przynosi pożądane efekty.

UG
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Około 120 dzieci, 12.12.2009 r. 
o godz. 15, spotkało się z Mikoła-
jem. W trakcie spotkania zostały 
wykonane dla uczestników spe-
cjalnie przygotowane progra-
my o tematyce świątecznej przez 
dzieci kl. I z Zespołu Szkół Pu-
blicznych, których opiekunami 
są Joanna Duczmalewska, Urszu-
la Kisiała oraz Zespół Regional-
ny „Raubczycy” pod kierownic-
twem Państwa Grażyny, Andrze-
ja Majchrzak. Było to pierwsze 
spotkanie integracyjne, w któ-
rym uczestniczyły i bawiły się na-
sze dzieci „sprawne inaczej”. Pragnę podzięko-

wać pani Iwonie Szarek 
- Wójt Gminy Brenna,  
gospodarzowi panu Jó-
zefowi Bąk - Prezesowi  
O.S.P. Brenna Centrum, 
sponsorom pani Zofii 
Graj - Prezes G.S.S.CH., 
panu Sylwestrowi Pa-
sterny – P.P.H.U. „PASJA”,  
państwu Bronisławie 

i  Rafałowi Baszczyńskim – 
Cukiernia BAJKA , przyjacio-
łom,  wolontariuszom klas 
IIIa, IIIb Gimnazjum w Bren-
nej, IIc, IIIc Gimnazjum Z.S.P.  
w Górkach Wielkich za zro-
zumienie, wkład i okaza-
ną pomoc  przy organizacji 
tego spotkania.

Krystian Fest
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Prowadzę - Jestem Trzeźwy. Jest nas coraz więcej !
W dniu 09.12.2009 na XXXIII sesji Rady Gminy Brenna 

pani Iwona Szarek - Wójt Gminy Brenna, pan Krzysztof Ho-
leksa Przewodniczący Rady Gminy Brenna przekazali asp. 
szt. Ireneuszowi Korzonek przedstawicielowi Wydziału Ru-
chu Drogowego w Pogwizdowie materiały do wspólnej re-
alizacji kampanii, której celem jest promowanie trzeźwej, 
odpowiedzialnej postawy kierowców oraz uświadomienie 
współodpowiedzialności osobom, których przyjaciel, znajo-
my, członek rodziny będąc pod wpływem alkoholu zasiada 
za kierownicę.

 Na sesji Radnym Gminy Brenna została także przeka-
zana wydana w związku z przeprowadzonymi, w naszej 
Gminie szkoleniami publikacja - Autodestrukcyjne za-
chowania młodzieży szkolnej. 

Krystian Fest

Na sesji Radnym Gminy Brenna została także przeka
z
G
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Pragnę podzięko
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Mikołaj 2009 
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„Witaj w Klubie” 

Mimo, iż był to ostatni miesiąc reali-
zacji projektu „Witaj w Klubie”, zajęcia 
trwały pełną parą. Dwa razy w tygo-
dniu młodzież z terenu Gminy Brenna 
miała okazję spotkać się z kosmetycz-
ką, która podczas szkolenia pn.: „Sty-
lizacja paznokci” przekazywała swoją 
wiedzę teoretyczną i praktyczną. Po-
nieważ było to szkolenie o charakterze 
zawodowym, zajęcia zakończyły się 
egzaminem, a kursanci otrzymali 14 
grudnia stosowne zaświadczenia w ję-
zyku polskim oraz angielskim.

Dla tych, którzy uwielbiają współ-
zawodnictwo po raz ostatni zorganizo-

waliśmy zawody w darta i po raz kolej-
ny w tej „rzucającej grze” dominowały 
panie. Pierwsze miejsce bezapelacyjne  
przypadło Katarzynie Jarząbek, drugie 
miejsce „wyrzucił” sobie Patryk Podsia-
dło, natomiast trzecie miejsce zagwa-
rantowała sobie Anna Kopiec.

Natomiast 29 grudnia nastąpi-
ło podsumowanie,  w formie konkur-
su, niemalże sześciomiesięcznej  dzia-
łalności warsztatów artystycznych 
(warsztat: ceramiczny, mozaiki, witra-
żownictwa, plastyczny, biżuterii, foto-
graficzny). 

Komisja konkursowa, w skład któ-
rej weszli p. Wójt - Iwo-
na Szarek, p. Sekretarz 
- Krzysztof Majeran, p. 
Przewodniczący Rady 
Gminy - Krzysztof Ho-
leksa, ocenili i wybra-
li najciekawsze wytwo-
ry kulturowe uczestni-
ków warsztatów. War-
to jednak podkreślić, że 
wszystkie zgłoszone do 
konkursu prace były bar-
dzo dobre, a przed Komi-
sją stanął trudny wybór. 
Dlatego też, oprócz pre-

zentowanych w poniższej tabeli miejsc 
na podium, pozostali uczestnicy kon-
kursu otrzymali wyróżnienia. Pełna in-
formacja o konkursie znajduje się na 
stronie www.brenna.org.pl w zakład-
ce - Witaj w Klubie.

Animator
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Warsztat plastyczny  

1 miejsce Adrianna Stadnicka praca pt. „Gdzie  ponad t c  

2 miejsce El bieta Cie lar 
praca pt. „Prof. Zdzis aw Kn

pseudonim Zbigni  

3 miejsce Weronika Madzia 
praca pt. „Matka Boska z 

Dzieci tkiem  

Warsztat fotograficzny  

1 miejsce Anna Kopiec praca pt. „Heliografia 2009  

2 miejsce Krystyna Kopiec praca pt. „Heliografia 2009  

3 miejsce Karolina Rumel praca pt. „Heliografia 200  

Warsztaty z bi uterii  

1 miejsce Dominika Strach praca pt. „Helena Troja k  

2 miejsce Weronika Madzia praca pt. „W rodku d ungli  

3 miejsce Wies awa Rzepa praca pt. „Skarby ziemi  

Warsztat ceramiczny  

1 miejsce Adrianna Stadnicka praca pt. „W cu rozbiór  

2 miejsce Sylwia Chrapek praca pt. „Konik morski  

3 miejsce Joanna Burawa praca pt. „Wariacja wazonow  

Warsztat z mozaiki  

1 miejsce 
Wies awa Rzepa, Sylwia 

Chrapek 
praca pt. „…. a pójdziesz ty  

2 miejsce 
Joanna Klimek, Patryk 

Podsiad o, Kamil Jaworski 

praca pt. „Jaszczurka na dnie 

morz  

Warsztat z witra u  

1 miejsce Kamil Jaworski praca pt. „Angel  

2 miejsce Sylwia Chrapek praca pt. „Dam  

3 miejsce Wies awa Rzepa praca pt.   „beatuful  wings  
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Projekt zakończony
Z dniem 31 grudnia 2009 roku za-

kończyła się realizacja 16 miesięczne-
go projektu pn. „Witaj w Klubie”, który 
był współfinansowany przez Unię Eu-
ropejską w ramach Europejskiego Fun-
duszu Społecznego. Nastał zatem czas 
jego podsumowania i przybliżenia 
osiągniętych rezultatów.

Projekt rozpoczął się we 
wrześniu 2008 roku i obejmo-
wał szeroki wachlarza wspar-
cia  młodzieży z terenu ca-
łej gminy Brenna w przedzia-
le wiekowym 15-25 lat. W pro-
jekcie brało udział 158 miesz-
kańców Gminy, z czego 145 
otrzymało potwierdzenie o 
jego ukończeniu. 

Zamierzenia, które zostały 
ujęte w przedsięwzięciu były 
niezwykle ważne dla Gmi-
ny, gdyż pozwoliły  stworzyć 
młodym ludziom warunki do 
rozwijania umiejętności za-
wodowych, społecznych oraz 
dostarczyły według założenia 
projektu, możliwość aktywne-
go spędzania wolnego czasu. 

Realizowane w ramach 
projektu zajęcia można było 
podzielić na dwa rodzaje  

Kursy zawodowe :
1.  kurs języka obcego - język 

angielski (20 osób),
2.  kurs obsługi wózka widło-

wego (10 osób),
3.  kurs komputerowy z ele-

mentami grafiki i  tworzenia 
stron www (10 osób),

4.  dwie edycje kursu prawa jazdy kat. B 
(30 osób),

5.  szkolenie z zakresu stylizacji pa-
znokci (10 osób).

Zajęcia społeczne:
1.  zajęcia rekreacyjno - sportowe - ko-

szykówka (10 osób),
2.  zajęcia rekreacyjno - sportowe – ka-

rate (20 osób),
3.  zajęcia rekreacyjno - sportowe - ta-

niec - towarzyski i hip hop (20 osób),
4.  trening umiejętności społecznych 

(10 osób),
5.  warsztaty ceramiczne (7 osób),
6.  warsztaty plastyczne (10 osób),
7.  warsztaty z biżuterii (5 osób),
8.  warsztaty z witrażownictwa (5 osób)
9.  warsztaty z mozaiki artystycznej (5 osób).

Ponadto w ramach projektu zapla-
nowano, również poradnictwo psy-

chologiczne połączone z profilakty-
ką grupową. W zajęciach z profilakty-
ki wzięli udział wszyscy uczestnicy pro-
jektu, a  tematyka wsparcia obejmo-
wała m.in. modelowanie pozytywnych 
norm i wartości etycznych. Zajęcia te 
pozwoliły, również na uświadomienie 
młodzieży, że nadużywanie środków 
odurzających ma negatywny wpływ 
na zdrowie, ale przede wszystkim na 
relacje międzyludzkie.

Podczas 16 miesięcznego czasu re-
alizacji projektu młodzi mieszkańcy 
gminy, mieli także sposobność spo-

tkać się w ramach prelekcji „…opowia-
damy o świecie” oraz „….po drodze” z 
etnologami, antropologami czy z po-
dróżnikami. Podczas sześciu  piątko-
wych prelekcji, których tematyka doty-
czyła między innymi poznania obycza-
jów oraz zwyczajów grup indoeuro-
pejskich, „odwiedziliśmy” Pakistan, In-

die, Kazachstan, Tadżykistan, 
Kirgistan oraz Turcje i Mołda-
wie. Tutaj należy zaznaczyć, 
iż „na razie” tylko poprzez po-
kaz slajdów, ciekawe opowie-
ści oraz kuchnię. A jeżeli cho-
dzi o kuchnię, to folklorysta 
przedstawił nam również tra-
dycyjne przysmaki śląska cie-
szyńskiego, z szczególnym 
uwzględnieniem brenniań-
skiej kuchni. A wiadomo, że 
przez żołądek do serca…

 Zainteresowaniem cieszy-
ły się, także zajęcia o charak-
terze integracyjnym, sporto-
wym i rekreacyjnym, w któ-
rych młodzież mogła stanąć 
w szranki i konkurować mię-
dzy sobą  podczas zawodów 
w piłkę plażową, trio basket 
oraz piłkę nożną. Zorganizo-
wano również 12 turniejów 
w darta, piłkarzyki, w grach 
planszowych, a także w grach 
zespołowych. Uczestnicy pro-
jektu mogli zmierzyć się mię-
dzy sobą oraz powalczyć w 
meczach sparingowych m.in. 
z włodarzami Gminy.

Ponieważ z dniem 31 grudnia 2009 
roku zakończyliśmy realizację projek-
tu „Witaj w Klubie”,  serdecznie dzięku-
jemy wszystkim Uczestnikom za swo-
je ogromne zainteresowanie, zaanga-
żowanie oraz sugestie związane z jego 
realizacją.

Natomiast w Nowym Roku, zapra-
szamy Was również do częstego od-
wiedzania Klubu młodzieżowego, tym 
razem w ramach projektu „Klub na 
102”. Do zobaczenia!

Animator
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ŚWIĄTECZNY PRZEGLĄD
OPKIS-owych TALENTÓW

Tak jednym zdaniem można pod-
sumować wydarzenia z 7 stycznia 
2010 roku w Ośrodku Promocji Kul-
tury i Sportu Gminy Brenna. Radości 
i wzruszenia było, co nie miara, kie-
dy na scenie pojawił się, reaktywowa-
ny po ośmiu latach, regionalny zespół 
„Mała Brenna”, który z nową młodą ob-
sadą przygotował przedstawienie ja-
sełkowe.

Energia maluchów odgrywających 
rolę królów, aniołów i górali rozbawi-
ła całą publiczność. Kreacji aktorskich 
było wiele wśród tych młodych akto-
rów, bez wątpienia można do nich za-
liczyć kusicielską postać diabła. Co tu 
więcej pisać, jasełka „Małej Brennej” 
udały się znakomicie. Wielkie oczywi-
ście gratulacje dla Pana Jacka Musio-
ła i Damiana Nowaka, którzy przygoto-
wali zespół choreograficznie i muzycz-
nie oraz dla Krzysztofa Kołaczkowskie-
go, który akompaniuje „Małej Brennej”.   

W dalszej części programu arty-
stycznego zaprezentował się mło-
dziutki akordeonista Szymon Greń 
– uczeń Krzysztofa Kłaczkowskie-
go. Akordeonowe kolędy porwały 
do wspólnego śpiewania całą pu-
bliczność a salę OPKiSu wypełni-
ła rodzinna atmosfera świąt. I tym 
sposobem Szymon otworzył drugą 
cześć przeglądu naszych młodych 

zdolnych instru-
mentalistów, bo-
wiem zaraz po ko-
lędowaniu z akor-
deonem na scenę 
wyszła 8 osobo-
wa grupa skrzyp-
ków pod opieka 
artystyczną Ka-
tarzyny Wojtas. 
Przekrój wiekowy 
był bardzo duży, 

więc trudniejsze kolędy przygo-
towali starsi stażem 
uczestnicy warszta-
tów skrzypcowych 
natomiast młodsi i 
mniej doświadcze-
ni ujęli publiczność 
urokliwym akom-
paniamentem two-
rząc tło muzyczne 
dla skrzypiec pro-
wadzących. Bra-
wom nie było koń-

ca, które samym przywitały również 
ostatnią grupę muzyczną, najliczniej-
szą i najbardziej doświadczoną. Gru-
pa gitarzystów pod opieką artystycz-
ną Mariusza Śniegulskiego, zaprezen-
towała nie tylko tradycyjne kolędy do-
brze nam wszystkim znane, ale rów-
nież autorskie kolędy grupy gitarowej. 

Całość świątecznego spotkania w 
pełni usatysfakcjonowała publiczność, 
która tego wieczoru wypełniła po brze-
gi salę OPKISu.

K.K
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Kolędowanie - po góralsku i klasycznie
Okres Świąt Bożego Narodzenia, któ-

ry mamy już niestety za sobą był cza-
sem wyjątkowym, czasem pełnym rado-
ści, miłości, a przede wszystkim czasem 
jednoczenia się i wyciszenia od zgieł-
ku codziennych prac i obowiązków. Był 
to również czas wspólnego kolędowa-
nia z Ośrodek Promocji Kultury i Spor-
tu Gminy Brenna. Te muzyczne spotka-
nia z kolędą umiliły nam przepiekany-
mi tradycjami regionu beskidzkiego, Ze-
spół Regionalny Brenna oraz Rodzinna 
Grupa Pieśni i Tańca Kotarzanie. W ich 
interpretacji usłyszeliśmy najpiękniejsze 
i najstarsze pieśni kolędnicze takie jak; 
„Hola, Hola”, „Nie masz Ci nie masz”, „Pój-
my chłopcy ze szałasa”. To wspólne kolę-
dowanie było niepowtarzalną okazją do 

poznania zimowych obyczajów kolędni-
czych naszego regionu. Specjalną atrak-
cją i urozmaiceniem tych wieczornych 
spotkań z kolędą i pastorałką był koncert 
pani Lucyny Wurzel, sopranistki o aksa-
mitnym głosie koloraturowym, który po-
prowadził nas przez kanon kolęd z całe-
go świata. W jej repertuarze usłyszeliśmy 
kolędy takie jak „Witaj gwiazdko złota”, 
Adeste Fideles”, „Gloria”, „Lulajże Jezuniu”, 
„Gdy śliczna Panna”, „Kołysanka najświęt-
szej Marii Panny”.

Spotkanie z Kolęda i Pastorałką 
odbyły się 27 grudnia w Starym Kinie 
o godzinie 18.00 oraz  3.01.2010 o go-
dzinie 17.00 w Mikroklimacie w Gór-
kach Wielkich.

K.K Lucyny Wurzel

Pewnego dnia w głowie muzyka 
Mariusza Śniegulskiego zrodził się po-
mysł, by z osób które uczy grać na gi-
tarze utworzyć ponad czterdziestooso-
bowy zespół gitarowy. Drogą do tego 
miało być zgrupowanie gitarowe połą-
czone z koncertem.

Pierwsze zgrupowanie odbyło się 
w czerwcu 2009, w gminie Dębowiec 
w Łączce. Wkrótce potem pomyślano 
o serii takich zgrupowań w gminach, 
w których odbywają się zajęcia gry 
na gitarze i tak, kolejne zgrupowanie 
odbyło się 9 stycznia br. w Górkach 
Wielkich w Mikroklimacie. Wracając 
do samego pomysłodawcy, jest to 
osoba która uczyła się gry na puzonie 
w PSM II st. w Rybniku, oraz studio-
wała na Uniwersytecie Śląskim w Cie-
szynie. Jest też liderem grup Poethi-
con oraz Wesoła 24. Uczy w Gmin-
nych i Miejskich Ośrodkach Kultury, 
w Czerwionce-Leszczynach k. Rybni-
ka oraz w Skoczowie, Łączce, Wiśle i 
Brennej, skąd też pochodzą gitarzy-
ści i gitarzystki biorący udział w tym 
przedsięwzięciu.

– Jeszcze 6 lat temu nie pomyślał-
bym nawet że będę uczył gry na gi-
tarze, to się wydarzyło przypadko-
wo. Pierwszy zespół powstał przy 
MOK w Czerwionce, bardzo spodo-
bała mi się praca z młodzieżą z aran-
żowaniem kolejnych utworów na 4 i 
8 gitar a że lubię wyzwania to uda-
ło się również zorganizować pierw-
sze zgrupowanie -wspomina. Co do 
młodzieży najciekawsza jest ich róż-
norodność. Każdy jest inny. Począw-
szy od wzrostu, czy wieku ( który 
waha się średnio od 7 do 20), cha-
rakteru, a skończywszy na tym ile lat 
dana osoba uczy się gry (od roku do 
8 lat i dłużej ). Ciekawe jest też to, że 
niektórzy potrafią grać na kilku in-
strumentach jak na przykład Adam 
Penkała ze Skoczowa.

– Gram na gitarze, gitarze baso-
wej, banjo, flecie prostym, gitarze ba-
sowej, harmonijce ustnej, mandolinie 
i pianinie. Planuję zacząć naukę gry 
na ukulele – dodaje Adam Penkała. 

Czy też mają więcej gitar, jak przy-
kładowo Adam Janulek z Czuchowa 

– Mam 4 gitary elektryczne, jedną 
klasyczną, jedną basową, i jedną aku-
styczną. W domu mam też perkusję. 

Różnorodność można też za-
uważyć w typach słuchanej muzyki, 
jak choćby poezji śpiewanej, klasy-
ki, czy też popu, muzyki kościelnej, 
można także znaleźć fanów rocka i 
metalu. Niektóre osoby posiadają 
własne zespoły rockowe, czy grają w 
grupach przyparafialnych. W grud-
niu powstał też w Łączce chór skła-
dający się z gitarzystów. Z taką mie-
szanką osobowości i charakterów M. 
Śniegulski spotkał się w sobotnie 
popołudnie, by wieczorem dać kon-
cert kolęd.

– Organizuję zgrupowania m.in. 
dlatego że fajnie jest osiągnąć coś co 
się wydaje nierealne. Wierzę że idąc 
dalej tą drogą, konkretnie ucząc, in-
tegrując zdolnych młodych ludzi, 
powodując profesjonalne zespoły, 
które już często prezentują się na 
otwartych koncertach i na festiwa-
lach zdobywając najwyższe wyróż-
nienia, spowoduję że wielu z nich 

Gitary zagrały
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odnajdzie się w świecie muzyki i od-
niesie swoje osobiste sukcesy na 
tym polu.

Po zjedzonym obiedzie u państwa 
Matulów, pełni sił artyści, udali się na 
próby. Około godziny 18 zaczęli się 
schodzić pierwsi widzowie. Pół godzi-
ny później konferansjer-
ka, jak również wokalist-
ka i gitarzystka Anna Ja-
worska rozpoczęła oficjal-
nie koncert. Składał się on 
z mieszanki kolęd i pasto-
rałek: „Kołysanka dla Ma-
ryi”, „Jezus malusieńki”, 
„Kolęda obozowa”, „Gdy 
śliczna panna”, „Szopka z 
drewna”, „Dzień jeden w 
roku”, „Obraz ludowy”, „Mi-
zerna cicha”, „Nasze kru-
che łodzie”. Część pastora-

łek jest autorskim dziełem Mariusza Ś., 
pozostałe utwory zostały przez niego 
odpowiednio zaaranżowane. Koncert 
ukończyła kolęda „Gdy śliczna panna” 
na bis oraz podziękowania i zaprosze-
nie na kolejne zgrupowanie które od-
będzie się 6 lutego w Wiśle. Tam, połą-

czone zespoły wystąpią już z nowym 
repertuarem.

– A jak wrażenia po koncercie? 
– Jak dla mnie to takie zgrupowa-

nia mogły by być co miesiąc a nawet 
częściej – przyznaje Sonia Kafel, gi-
tarzystka z Górek.

– Mam nadzieję 
że  zdążymy przygo-
tować całkiem inny 
repertuar, to tylko 
miesiąc, wierzę w mo-
ich gitarzystów i że za-
gramy kolejny świet-
ny koncert- komentuje 
zgrupowanie jego po-
mysłodawca, równo-
cześnie serdecznie za-
praszając na kolejne.

Sylwia Chrapek

ż
t
r
m
ic
g
n
z
m
c
p

Ballady Leonarda Cohena w wy-
konaniu artystów z Teatru Polskiego 
w  Bielsku Białej w piątkowy wieczór 
zgromadziły rzeszę wielbicieli tego 
rodzaju piosenki. Ciekawy głos Rafa-
ła Sawickiego był ukojeniem przede 

wszystkim dla płci żeńskiej, co przy-
czyniło się do zakulisowego rozdawa-
nia autografów. Na program tego nie-
tuzinkowego tria złożyła się kompi-
lacja znanych piosenek L. Cohena, w 
polskim tłumaczeniu Macieja Zemba-

tego w wykonaniu śpiewających ak-
torów Teatru Polskiego. Utwory zo-
stały przygotowane w nowych, autor-
skich aranżacjach. W  programie zna-
lazły się te  najpiękniejsze m.in. „Zu-
zanna”, „Słynny niebieski prochowiec”, 
„Tańcz  po miłości kres”, „Alleluja”, „Go-
ście”, „Chelsea hotel”, „Dzisiaj tu, jutro 
tam” oraz inne, nie mniej znane piosen-
ki kanadyjskiego barda. Klimat cohe-
nowskich ballad - pełn dusznej eroty-
ki i jednocześnie romantycznych unie-
sień. Opowiadający o miłości, przyjaź-
ni i zdradzie -a więc sprawach ludzkich, 
ale sięgający też chętnie do historii bi-
blijnych. Teksty i tematy muzyczne do-
brze znane- wzbudzają dzięki inter-
pretacji Rafała Sawickiego, doskona-
łym podkładom wokalnym Marty Sa-
wickiej oraz oryginalnym aranżacjom 
Krzysztofa Maciejowskiego bez różni-
cy na wiek i płeć spontaniczną reakcję 
publiczności.

K.K

Słynny Niebieski Prochowiec
zawitał do Piwnicy!
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Wół 
Miał odwieźć do szkoły stół. 
Powiada do osła: „Na wieś 
Stół ten do szkoły zawieź.” 

Osioł pomyślał: „O, źle!” 
I rzecze do kozła: „Koźle, 
Odwieź ten stół, bardzo proszę, 
Dostaniesz za to trzy grosze.” 

Zawołał kozioł barana: 
„Odwieź ten stół jutro z rana.” 
Baran był na podwórku, 
Do psa więc powiada: „Burku, 

Odwieź, bo mnie nie ochota!” 
Pies wezwał do siebie kota 
I warknął: „Kocie-ladaco, 
Ty zająć się masz tą pracą!” 

Kot stołu wieźć nie zamierza, 
Przywołał w tym celu jeża. 
Jeż myśli: „Gdzie stół, gdzie szkoła?” 
Więc szczura do siebie woła 

I mówi: „Do pracy, szczurze, 
Stół odwieź szybko, a nuże!” 
Szczur chciał się myszą wyręczyć, 
Lecz mysz nie lubi się męczyć, 

Więc rzecze do żaby: „Żabo, 
Stół odwieź, bo mnie jest słabo.” 
Żaba jaszczurkę zoczyła: 
„Jaszczurko, bądź taka miła, 

Najmocniej proszę cię, zawieź 
Stół ten do szkoły na wieś.” 
Jaszczurka w pobliskich gąszczach 
Zdołała dostrzec chrabąszcza: 

„Stół odwieź, chrabąszczu drogi, 
Bo bardzo bolą mnie nogi.” 
Lecz chrabąszcz to okaz lenia, 
Powiada więc od niechcenia: 

„Wiesz, mucho, zamiast tak brzęczeć 
Mogłabyś mnie wyręczyć.” 
Mucha do mrówki powiada: 
„Jest to okazja nie lada, 
Stół trzeba odwieźć do szkoły. 
Ty lubisz takie mozoły.” 

Mrówka, 
Nie mówiąc nikomu ani słówka, 
Chociaż nie była zbyt rosła, 
Wzięła stół i do szkoły zaniosła. 

Jan Brzechwa

Ostatnimi czasy często mi się zdarza wracać do - z lek-
ka już zapomnianych przeze mnie - lektur najdawniejszych, 
tych z dzieciństwa i pierwszej młodości.  W tym prym wio-
dą brzechwy i inne wesołe na pozór tuwimy wierszowane; do-
piero później pojawia się jakaś śmiertelnie poważna , cięż-
ka  i trudna klasyka baśni. Chociażby na wstępie koszma-
ry żałosne i ponure, jak na przykład: „Dziewczynka z zapał-
kami”  Andersena. Następne pokolenia mają już swoją wła-
sną klasykę literacką – między innymi przepiękne, współcze-
sne  wiersze pań Danuty Wawiłow i Doroty Gellner oraz mnó-
stwo innych nazwisk autorów i tekstów, których nie znam. 

Mam jednak wrażenie, że nie ma siły, abyśmy zdoła-
li zapomnieć wspomniane na wstępie brzechwy i tuwi-
my. Te wiersze są wpisane w naszą kulturę codzienną tak 
dalece, że ciągle je przywołujemy w cytatach, podpiera-
my się nimi. A to: zamienił stryjek siekierkę na kijek, a to: 
żuk na żonę  żuka szuka, jakaś sójka wybiera się za mo-
rze, słowik wraca na piechotę - i rośnie cała sterta słów 
używanych sytuacyjnie. Dopiero z czasem możemy za-
uważyć – już starsi, mądrzejsi i zdecydowanie bardziej 
doświadczeni życiowo;  najczęściej, kiedy sami czytamy 
wiersze ze swojego dzieciństwa własnym dzieciom, jak 
dalece, np. wspomniani pisarze Jan Brzechwa i Julian Tu-
wim, trzeźwo i rzeczowo umieli opisać świat i  życiowe 
zjawiska, w jakich uczestniczymy. 

Jeden z moich ulubionych wierszy, to właściwie bajka nar-
racyjna z klasycznym pierwiastkiem zwierzęcym, czyli  przy-
toczona: „Mrówka” Jana Brzechwy.  Dużo wody musiało upły-
nąć, ażeby moja wyobraźnia „zobaczyła” typy ludzkie pod po-
stacią konkretnych zwierząt. Typy zbliżone albo wręcz iden-
tyczne, jak postaci występujące w tym wierszu. Kozioł, baran, 
jaszczurka, kot ladaco i pies, szczur, osioł i wół – ciągle mijam 
i się stykam z ludźmi wypisz wymaluj; albo czegoś z charak-
teru podobni, albo z zachowania. Jestem pewna, że nieprzy-
padkiem Brzechwa  uczynił bohaterką główną swojego wier-
sza mrówkę niezbyt rosłą - ale dzielną. Chociaż chyba źle to 
ujęłam. Bohaterkę drugoplanową, gdyż na plan pierwszy jed-
nak wysuwa się sytuacyjna Sztuka Spychania. Zastanawiające 
jest, że problem – stół – pozostaje niezmienny, tak samo wiel-
ki i ciężki przez całe spychanie kwestii na coraz mniejsze zwie-
rzęta. Kiedyś odczytywałam morał tego dzieła zupełnie ina-
czej – mrówka wzbudzała moje współczucie i litość; potem, 
już starszej,  wydawało mi się, że głupia i naiwna i dała się pod-
puścić. Dopiero niedawno przykuły moją uwagę słowa: „oka-
zja nie lada” i „lubisz takie mozoły”.  Owa Mrówka  - mam wraże-
nie – dobrze się przy targaniu stołu do szkoły bawiła. Wzię-

Sztuka spychania

MRÓWKA
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ła i zaniosła – jakoś. Pewnikiem pomysł 
jakiś miała i stąd dobra zabawa przy 
mozole, bo inaczej jak? 

Ale najważniejsza nauka, jaką obec-
nie odczytuję w wierszu pana Brze-
chwy  to zrozumienie, że:  Sztuka Spy-
chania polega na znalezieniu właściwej 
osoby, na którą się spycha i zwala. Ina-
czej mamy do czynienia z nieskuteczną 

przepychanką. Postaci wymienione w 
„Mrówce” nie grzeszą nawet lenistwem 
-  tylko trapi je grzech zaniechania, niko-
mu się nawet nie chce pomyśleć o spra-
wie. Ale znajdują, jednak drogą elimina-
cji wyłaniają spośród siebie najwłaściw-
szą osobę, tę – która wreszcie pokieru-
je sprawą. Problem zostaje rozwiązany, 
kwestia zamknięta – stół jest w szkole. 

Chyba wszystkim przydałaby się 
świadomość,  że  jest ktoś, kto z jedna-
kowym entuzjazmem poniósłby  nasz 
stół – znajdując okazję nie lada do wy-
konania  mozołu, za nas. Sztuka Spy-
chania mogłaby być przedmiotem 
szkolnym. Łamana przez etykę.   

Aleksandra Kulicka

Z Górek Wielkich.. na lagunę.

Kiedy dwa lata temu planowaliśmy 
wyjazd wakacyjny do Chorwacji, mój 
mąż zaprosił mnie na randkę do Wene-
cji.” Pomysł może i oryginalny ale tam 
już byliśmy, a tyle jeszcze miejsc do 
zwiedzania na świecie” – tak pomyśla-
łam, ale zaproszenie przyjęłam. Zapla-
nowany został trzydniowy, relaksują-
cy nas pobyt w tym mieście. Po skróco-
nym i – jak dla mnie – niezbyt udanym 
pobycie w Chorwacji, udaliśmy się do 
północno-wschodnich Włoch, nad Ad-
riatyk do WENECJI. 

Jej historia sięga IV wieku, kiedy mi-
grująca oraz uciekająca przed barba-
rzyńcami ludność krainy Veneto, osie-
dlała się na wysepkach laguny z cza-
sem tworząc samodzielne gminy. W 
VIII wieku z istniejących gmin 
utworzona została komuna 
Commune Venetiarum, któ-
rej głównym ośrodkiem była 
wyspa Rialto. Była ona zacząt-
kiem miasta. Komuną rządził 
wybierany doża. Przez wie-
ki wzmacniała swoją niezależ-
ność aby na przełomie X i XI 
wieku stać się największą po-
tęgą morską w regionie Mo-
rza Śródziemnego oraz ośrod-
kiem wytwórczości (szklar-
stwo, sukiennictwo, obróbka meta-
li i drewna). W XII-XIV wieku powstał 
specyficzny i bardzo charakterystycz-
ny dla Wenecji styl architektoniczny łą-
czący elementy sztuki bizantyjskiej i is-

lamskiej z gotykiem. Od XV do XVI wie-
ku Wenecja była jednym z głównych 
ośrodków renesansu włoskiego. Zało-
żono szkoły malarstwa i muzyki, po-
wstawały dzieła architektury, rzeźby, 
malarstwa i rękodzieła. Wiele z nich 
można dziś oglądać w muzeach i ko-
ściołach weneckich. 

 Laguna Wenecka, na której znajdu-
je się Wenecja, zajmuje obszar 55 000 
ha. Znajdujące się na niej 118 wysp, o 
łącznej powierzchni 5 000 ha, rozdzie-
lonych 150 kanałami tworzą niezwykłe 
miasto. Jest ono jedyne takie na świe-
cie i dlatego niektóre miasta o zbliżo-
nym wyglądzie nadają sobie przydo-
mek „Wenecja” np. „Wenecja Północy” 
czyli Sztokholm, Brugia czy Amster-

dam. Z Mestre ( lądowa część Wenecji 
) prowadzi grobla, przez którą przepro-
wadzono linię kolejową i autostradę 
(1932 r.), zakończoną dużym placem 
Piazzale Roma. Znajdują się tam sta-

le zajęte parkingi i przystanki autobu-
sowe. Stamtąd już tylko pieszo, tram-
wajem wodnym vaporetto lub gondo-
lą. Bez względu na to ile razy jest się w 
Wenecji, wielką przyjemność sprawia 
przepłynięcie tramwajem nr 1 całego 
Canal Grande czyli głównego kanału 
przecinającego miasto. Wzdłuż niego 
ciągną się przepiękne pałace świadczą-
ce o potędze tego miasta, jego bogac-
twie i randze. Wśród nich wspaniały Ca-
’d’Oro, którego budowę rozpoczęto w 
1420 r. Fasadę ze wspaniałymi dekora-
cjami i ornamentami pokryto płatkami 
złota. Na skutek późniejszych przeró-
bek stracił nieco na swoim wyglądzie, 
ale wspaniałe wnętrza wraz z kolekcją 
dzieł sztuki rekompensują w części tę 

stratę. Większość weneckich 
pałaców zamieniono w  mu-
zea, sklepy, hotele a klaszto-
ry często pełnią rolę ośrodków 
konserwacji dzieł sztuki. 

Dalej płyniemy pod mo-
stem Rialto. Postawiono go w 
1591 r. jako jedyną stałą drogę 
przez Canal Grande. Poprzed-
nie drewniane mosty gni-
ły, waliły się lub były niszczo-
ne. Znajduje się on w dzielni-
cy handlowo-bankowej więc 

jest tu duży ruch. Większość wycieczek 
zatrzymuje się na nim, gdyż znad ba-
lustrady można obserwować nieustan-
ny ruch na kanale i podziwiać budow-
le wzdłuż niego. Mijamy budynek Ac-
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cademii, w której znajduje się najwięk-
sza na świecie kolekcja dzieł malar-
stwa weneckiego. Zbliżamy się do wi-
docznego z daleka kościoła Santa Ma-
ria della Salute. Jest to olbrzymia 
barokowa budowla postawio-
na na milionie drewnianych pali 
jako wotum za uratowanie mia-
sta od zarazy w 1630 r. W listopa-
dzie każdego roku wierni budują 
z łodzi most przez kanał, po któ-
rym przedostają się do kościoła z 
zapalonymi świecami. W zakrystii 
zobaczymy wiele dzieł sławnych 
twórców takich jak Tycjan ( Ofiara 
Abrahama, Dawid i Goliat) i Tin-
toretto ( Gody w Kanie). Wysia-
damy na przystanku San Marco. 
Wiadomo, że w Wenecji „wszystkie dro-
gi prowadzą do Placu św. Marka”. Jest 
to jeden z najsławniejszych placów na 
świecie a to za sprawą bazyliki św. Mar-
ka. Swój zewnętrzny wygląd zawdzię-
cza wspaniałym ozdobom zwiezio-
nym z zamorskich krajów. Są tam ko-
pie czterech koni, których oryginały 
wykonane są ze złoconego brązu, pła-
skorzeźby, kolumny i barwne marmu-
ry. Kopuły, ściany i posadzkę bazyli-
ki pokrywa 4000 m kw. połyskujących 
złotem mozaik. Część z nich wykonana 
przez artystów ze Wschodu pochodzi z 
XII w.. Późniejsze wykonywano według 
projektów takich artystów jak Tintoret-
to, Tycjan, Veronese. Kolumny, rzeźby, 
obrazy, mozaiki, skarbiec i cenne eks-
ponaty Museo Marciano robią ogrom-
ne wrażenie. Jednak największym 
skarbem bazyliki jest nastawa ołtarzo-
wa Pala d’Oro. Wykonano ją prawdo-

podobnie w 976 r. w Bizancjum. Skła-
da się ona z 250 scen o tematyce reli-
gijnej, umieszczonych na 250 złotych 
płytkach. Skrzy się około trzema tysią-

cami kamieni szlachetnych : szafirami, 
rubinami, perłami i ametystami a ca-
łość ujęta jest w ramę ze złoconego 
srebra. W bazylice znajdują się relikwie 
św. Marka, którego szczątki według le-
gendy zostały przywiezione do Wene-
cji z Aleksandrii przez kupców wenec-
kich Rustico i Buono. Ukryli je przed 
muzułmanami  pod warstwą wieprzo-
winy aby zniechęcić ich do kontroli. 
Atrybutem św. Marka Ewange-
listy jest skrzydlaty lew z księ-
gą. Uciekając się pod ochro-
nę świętego, Wenecja przyjęła 
go za swój emblemat. Na pla-
cu św. Marka jest ich aż czter-
naście. Znak ten znany jest na 
całym świecie. 

 Po wyjściu z bazyliki moż-
na nakarmić gołębie, których na 
placu jest niezliczona ilość. Trze-
ba jeszcze obejrzeć wieżę z ze-

garem o złoconej tarczy z ru-
chomymi figurkami, kampa-
nilę – wieżę, z której roztacza 
się wspaniały widok na mia-
sto i lagunę a we wnętrzach 
Museo Correr zobaczymy 
skarby Rzeczypospolitej We-
neckiej takie jak mapy, mo-
nety, zbroje ale też wspania-
łe obrazy, rzeźby oraz doku-
menty poświęcone dziejom 
Wenecji.

 Potem udajemy się w kierunku 
Molo San Marco, a po drodze obejrzy-
my Pałac Dożów, którego nie można 
ominąć zwiedzając Wenecję .Był on ofi-

cjalną siedzibą panującego aktu-
alnie doży. Lekkości tej budowli z 
różowego marmuru nadają ażu-
rowe loggie i arkady z marmu-
ru białego. Z dziedzińca wcho-
dzi się na Schody Gigantów, na 
których szczycie nowemu doży 
zakładano czapkę doży czyli zo-
gię. Komnaty i sale do zwiedza-
nia rozmieszczone są na trzech 
kondygnacjach. Na ścianach wi-
szą cenne obrazy artystów XVI 
wieku a sufity pokrywają wspa-
niałe malowidła. Budynek pałacu, 

w którym znajdował się również try-
bunał, łączy z byłym więzieniem most. 
Konstrukcję tę nazwano Mostem Wes-
tchnień pod wpływem romantycznej 
interpretacji, według której więźnio-
wie po opuszczeniu sądu, udając się 
do ciężkiego więzienia, przez kamien-
ne krzyżownice okna, ostatni raz wi-
dzieli lagunę, niebo, światło więc gło-
śno i żałośnie wzdychali. 

Z przyjemnością wychodzimy 
na  placyk, przy którym stoi budynek 
dawnej mennicy. Obecnie parter zaj-
muje kawiarnia. Rozchodzący się stam-
tąd aromat pysznego espresso pobu-
dził nasz zmysł powonienia. Jednak 
obeszliśmy się smakiem, gdyż 12 euro 
za maciupką ilość, chociaż pysznej 
kawy, uznaliśmy za przesadę. Powę-
drowaliśmy dalej.

Beata Znamierowska
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Agresja – przeciwdziałanie
W drugiej części mojego artyku-

łu nt. agresji, chciałbym zwrócić uwa-
gę na fakt, że jesteśmy w stanie nad 
nią zapanować i ograniczyć jej nega-
tywne oddziaływanie.  Problem agre-
sji zaczyna się już u najmłodszych i tu-
taj można zacząć nasze działanie. Każ-
dy świeżo upieczony rodzic, stoi przed 
dylematem, czy karać swoją 
pociechę, czy może uciec w 
„wychowanie bezstresowe”. 
Jeśli karać to jak? Naukow-
cy zastanawiali się w jakim 
stopniu kara koreluje z agre-
sją u dzieci i jak się okazało, 
poważna kara nie zmniejsza-
ła zachowań agresywnych, a 
wręcz czasami je nasilała. Po-
zytywnie natomiast działały 
na dzieci drobne, przykre ale 
w pełni egzekwowane kary, 
które David Olwens uznał, za 
najlepszy sposób do skutecz-
nego zmniejszania zachowań 
agresywnych u dzieci. Bardzo 
istotne jest, aby kara, o której 
już poinformujemy dziecko, 
była egzekwowana, bo straci 
na sile i nie spełni swego za-
dania. Ta konsekwencja tyczy 
się wielu sfer życia codzien-
nego. Jednym z bardziej ja-
skrawych przykładów są mal-
tretowane kobiety, które 
chociaż grożą, że odejdą, gdy jeszcze 
raz doznają agresji ze strony partne-
ra, to nie mają odwagi poprzeć swoich 
gróźb czynem. Taki mechanizm wy-
zwala w drugiej osobie, obojętnie czy 
mówimy o dziecku, czy o osobie do-
rosłej, przekonanie, że ostrzeżenie nie 
ma większego znaczenia, bo jest bez 
pokrycia, więc można robić dalej swo-
je. Dzieci bardzo dobrze przyswajają 
sobie styl zachowania swoich rodzi-
ców, czy opiekunów, poprzez modelo-
wanie, starają się ich naśladować, dla-

tego warto kilka razy zastanowić się 
jak postępujemy przy naszych pocie-
chach. Jako ciekawostkę można do-
dać, że zaobserwowano większy po-
ziom agresji w życiu dorosłym u dzie-
ci, których rodzice byli bardzo dla nich 
surowi i często je karali.

Powszechnie znanym i polecanym 

sposobem na rozładowanie agresji, 
jest zapewne katharsis, czyli rozłado-
wanie jej. Mamy kilka takich możliwo-
ści, po pierwsze dać upust agresji po-
przez skierowanie jej bezpośrednio 
na jej źródło, czyli np. denerwującego 
nas rozmówcę- co jednak nie stano-
wi żadnego rozwiązania. Inną metodą 
jest przelanie całego tego zapasu na-
gromadzonej energii na aktywność fi-
zyczną, czyli wszelakie działania spor-
towe. I wydawało by się, że problem w 
ten sposób, byłby się rozwiązał, a jed-

nak wyniki przeprowadzonych badań, 
dają zupełnie inną odpowiedź. Otóż, 
jak się okazało zmagania sportowe, 
zwłaszcza drużynowe, podnoszą po-
ziom agresji. Paradoksalnie nawet 
samo kibicowanie może wywołać ten 
sam skutek – możliwe, że właśnie stąd 
częste zachowania agresywne u kibi-

ców. Cóż więc nam pozostaje? 
Większość psychologów jest 
zgodna, że najbezpieczniej-
szym i sprawdzonym sposo-
bem jest werbalizacja swoich 
uczuć. Należy zatem wyraź-
nie powiedzieć drugiej oso-
bie, co czujemy. Nie oszukuj-
my się jednak, w naszej pol-
skiej kulturze, takie zachowa-
nie nie jest częstym i nie wie-
dzieć czemu, kojarzy się raczej 
ze słabością przez ujawnianie 
swoich emocji. Badania z ko-
lei obrazują takie zachowanie 
jako najbardziej efektywne w 
radzeniu sobie z agresją. 

Zachowanie agresywne, 
często łączy się z zemstą, czyli 
odwetem za doznaną uprzed-
nio krzywdę. Zemsta ma to 
do siebie, że nierzadko prze-
rasta całe zło jakie doznali-
śmy wcześniej, jest swoistym 
katalizatorem agresji fizycz-
nej, czy psychicznej. Jedno 

jest pewne to od naszych umiejętno-
ści komunikacji interpersonalnej, em-
patii i asertywności zależy, jak często 
będziemy się denerwować i wpadać w 
złość. Tak więc wszelkie warsztaty, któ-
re mogą rozwinąć w nas te umiejętno-
ści są naprawdę na wagę złota. Pamię-
tajmy, że opanowanie jest bardzo po-
żądaną cechą w naszym społeczeń-
stwie, a na pewno możliwe do wypra-
cowania. 

Szczepan Spis
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Domowy zielnik
Staramy się żyć i odżywiać zdrowo, 

uciekamy od chemii w naturalne pro-
duktu. Podobnie jest z lekami, wra-
camy do ziołolecznictwa, domowych 
sposobów leczenia. Skąd jednak brać 
świeże zioła, najlepiej byłoby mieć je 
zawsze pod ręką. Dlatego coraz wię-
cej osób sieje zioła w swoich ogrodach, 
by później zbierać je, suszyć, maryno-
wać czy mrozić, by zachowały dłużej 
świeżość. Zioła kojarzą nam się głów-
nie z takimi gatunkami, jak: mięta, me-
lisa, bazylia, cząber, lubczyk itp., ale do 
grona ziół zaliczamy przecież także 
szczypiorek, pietruszkę, kminek, ko-
per, chrzan i inne. Te wszystkie zioła, 
żeby pojawiły się w naszym ogrodzie 
musimy zasiać lub rozsadzić, w zależ-
ności od rodzaju, jak tyko ziemia od-
marznie i pozwoli nam na tę czynność, 
czyli najczęściej w okolicach kwietnia. 
Zbiór wygląda różnie, niektóre pozba-
wiamy ich liści na bieżąco, w miarę na-
szych potrzeb, inne ścinamy w określo-
nym czasie, czyli najczęściej na przeło-
mie lipca, sierpnia. Takie zioła jak me-
lisa, czy mięta możemy zbierać nawet 
dwukrotnie w sezonie. Zioła to rośli-
ny mało wymagające, więc ich upra-

wa nie  przyprawi nam wielu trudno-
ści. Zachęcam do zgłębienia wiedzy na 
ich temat i znalezienie miejsca dla nich 
w naszych ogrodach.

Ethienne

Składniki:
60dkg schabu wieprzowego z kością
2 łyżki smalcu
1 duża cebula
50dkg kiszonej kapusty
2 ząbki czosnku
½ szklanki śmietany 
1 łyżka mąki
Papryka słodka

Schab w kapuście

Schab pokroić na kotlety z kością , roz-
bić, obtoczyć lekko mąko i obsmażyć 
na tłuszczu, pod koniec smażenia po-
sypać papryką, cebule pokroić w talar-
ki, dodać do mięsa i lekko podrumie-
nić, podlać wodą i dusić 15 minut. Mię-
so wyjąć do sosu, dodać kapustę, po-
dusić w sosie. Do płaskiego naczynia 
na dno przełożyć połowę kapusty, na 
niej położyć kotlety i pozostałą kapu-
stę, naczynie przykryć i wstawić do na-
grzanego piekarnika na 30 minut. Na-
stępnie polać śmietaną zmieszaną z 
mąką i posypać papryką, wstawić po-
nownie do piekarnika na 15 minut, po-
dawać z ziemniakami.
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Od kuchniOd kuchni

Mąkę i 20 dkg cukru, sól, jajka, 
masło, zagnieść razem, cisto schło-
dzić na 30 minut, rodzynki zalać ru-
mem, jabłka obrać, przekroić na 
pół, wykroić gniazda, skropić so-
kiem z  cytryny. ½ ciasta rozwałko-
wać, wyłożyć na blachę, wykleić 
brzeg jabłka, napełnić rodzynkami 
i ułożyć na  cieście wypukłą stroną 
do góry. Budyń wymieszać ze 150ml 
śmietany. 600ml śmietany zagoto-
wać z 15 dkg cukru i cukrem wani-
liowym, wlać budyń i zagotować, 
wyłożyć na jabłka resztę ciasta, rozwał-
kować, przykryć owoce, następnie piec 
w  temperaturze 180 stopni C, pod ko-
niec pieczenia posmarować żółtkiem.

Składniki:
65dkg mąki
35 dkg cukru
2 jajka
40 dkg masła
15dkg rodzynki
4 łyżki rumu
2kg jabłek winnych
Sok z 1 cytryna
1, ½ op. Budyniu waniliowego
750 ml. Śmietany 
1 op. cukru waniliowego 
1 żółtko
Sól

Szarlotka z masą budyniową

Smacznego
życzy Koło Gospodyń Wiejskich

z Brennej

SUKCES TRAMPKARZY
ZE „SPÓJNI” GÓRKI WIELKIE

W dniu 6 grudnia 2009 r. w Pogwizdo-
wie odbył się halowy turniej piłkarski „Olza 
Cup 2009”, w którym uczestniczyła druży-
na trampkarzy z Klubu Sportowego „Spój-
nia” Górki Wielkie. W turnieju uczestniczy-
ło 10 drużyn. W finale nasi młodzi piłkarze 
pokonali faworyzowany zespół MFK Karvi-
ná po rzutach karnych – 1:0. Królem strzel-
ców został już nie po raz pierwszy Marcin 
Jasiński, zdobywca 8 goli.

Młodych piłkarzy wraz 
z ich trenerem Januszem Ja-
sińskim gościła pani Wójt - 
Iwona Szarek oraz Przewod-
niczący Rady Gminy – pan 
Krzysztof Holeksa. Docenia-
jąc osiągnięty sukces i zaan-
gażowanie ,Pani Wójt prze-
kazała dla zwycięskiej dru-
żyny 5 piłek.
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W listopadowym wydaniu Wieści..., informowaliśmy Pań-
stwa o sportowym sukcesie reprezentacji Szkoły Podstawowej 
Nr 1 w Brennej Leśnicy. Dla przypomnienia,  zawodniczki wspo-
mnianej placówki,  po raz drugi z rzędu zdobyły I miejsce w Finale 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej województwa śląskiego w sztafeto-
wych biegach przełajowych dziewcząt. Nadmienić  także należy, 
iż skład drużyny był inny niż w roku ubiegłym.  Z uwagi na tak 
ważną okoliczność, uczennice wraz ze swym trenerem, nauczy-
cielem WF panem Tomaszem Dybczyńskim oraz panią Haliną 
Gabzdyl-Pilch dyrektor szkoły,  zostali zaproszeni na grudnio-
wą sesję Rady Gminy Brenna. „Nasze Złotka”,  jak nazwał je pan 
Krzysztof Holeksa Przewodniczący Rady Gminy,  czyli  dziewczęta 
wchodzące  w skład drużyny: Marzena Ferfecka, Natalia Szarek, 
Samanta Wawrzyczek, Justyna Kłósko, Angelika Michnik , Na-
talia Greń  otrzymały dyplomy i nagrody rzeczowe. Z kolei pani 
Halinie oraz panu Tomaszowi wręczono listy gratulacyjne.  

SZTAFETA ZNOWU GÓRĄ

TURNIEJ HALOWY W CHYBIU WYGRANY PRZEZ 
MŁODYCH PIŁKARZY Z BUKOWEJ

Dnia 16.01.2010 w hali sportowej RKS Cukrownik 
Chybie odbył się Turniej Piłkarski Żaków rocznika 
1999. Młodzi futboliści ze Szkoły Podstawowej nr 
2 w Brennej Bukowej zdobyli 1 miejsce pokonując 
Cukrownika Chybie 3:0, Mieszko Piast Cieszyn 4:1 
oraz Kuźnię Ustroń 4:0.

Najwięcej bramek zdobyli: Mateusz Wieczorek 
(8), Marek Heller (1),Konrad Marek (1), Michał 
Ferfecki (1). Pozostali zawodnicy to: Robert Ku-
bok, Antoni Gawlas, Dawid Bystroń.
Trener drużyny: Bogusław Żur.
Kierownik: Leszek Wieczorek. 

III AMATORSKIEJ LIGI HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ ‘’5’’
12 Stycznia zakończyła się pierw-

sza kolejka III Amatorskiej Ligi Halowej 
Piłki Nożnej ‘’5’’ o Puchar Radu Gminy 
Brenna. Zespoły rozegrały po 9 meczy 
każdy, wszystko odbywało się na Hali 
Sportowej w Brennej Centrum. 

Pomimo ostrej rywalizacji wszyst-
kie drużyny przestrzegały zasad fair 

- play a kibice do ostatnich sekund 
wspierali swoje drużyny. 

Po pierwszej kolejce liderem tur-
nieju jest Kamtex (22ptk), a najlepszym 
strzelcem Robert Haratyk ( 32 gole) z 
zespołu Przyjaciele.

Kolejka II rozpoczyna się już 21 
stycznia a obserwując tabele już moż-

na stwierdzić że będzie jeszcze bar-
dziej emocjonująca. 

Serdecznie zapraszamy! 
Wszystkie informacje, terminarz 

oraz relacja dotyczące meczy i drużyn 
można znaleźć na: www.brenna.org.pl 
w dziale kultura i sport. 
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TABELE WYNIKÓW

Puchar Beskidzkich Groni

DRUŻYNA KAMTEX

Za nami pierwsze zmagania w narciar-
stwie alpejskim o Puchar Beskidzkich Groni. 
Zawody z tego popularnego cyklu odbyły się 
w niedzielę 17 stycznia w Ośrodku Narciar-
skim Węgierski. Pomysłodawcą i organizato-
rem zawodów jest Uczniowski Klub Sporto-
wy Brenna Górki , wspomagany przez Ośro-
dek Promocji Kultury i Sportu Gminy Brenna. 
Puchary ufundował właściciel Ośrodka pan 
Tomasz Mroszczyk. W imprezie wystartowa-
ło 148 zawodników .

Organizatorzy zapraszają na drugą część 
imprezy już 31 stycznia do Doliny Leśnicy 
na wyciąg Świniorka .
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01. PRZEDSZKOLAKI-dziewczyny /2003-...
Miejsce Zawodnik Wynik Punkty
1 Zuzanna Heller 35,32 100
2 Klaudia Lipczyńska 40,64 80
3 Zuzanna Lorek 41,70 60

02.PRZEDSZKOLAKI-chłopcy /2003-...
Miejsce Zawodnik Wynik Punkty
1 Wojciech Wawak 41,26 100
2 Jan Jurczyk 42,27 80

03.KLASY I-II-dziewczyny /2002-2001/
Miejsce Zawodnik Wynik Punkty
1 Róża Warzecha 38,63 100
2 Magdalena Drużba 39,40 80
3 Dagmara Żurawik 40,20 60

04.KLASY I-II-chłopcy /2002-2001/
Miejsce Zawodnik Wynik Punkty
1 Przemysław Białobrzycki 28,68 100
2 Bartłomiej Dajda 29,10 80
3 Bartłomiej Sanetra 29,13 60

05.KLASY III-IV-dziewczyny /2000-1999/
Miejsce Zawodnik Wynik Punkty
1 Katarzyna Szczotka 25,95 100
2 Wiktoria Pokorny 26,00 80
3 Sabina Widło 26,91 6

06.KLASY III-IV-chłopcy /2000-1999/
Miejsce Zawodnik Wynik Punkty
1 Paweł Wąsek 25,26 100
2 Tymoteusz Nalborczyk 26,12 80
3 Jakub Cichy 27,27 60

07.KLASY V-VI-dziewczyny /1998-1997/
Miejsce Zawodnik Wynik Punkty
1 Olga Kruszek 25,58 100
2 Natalia Setla 25,58 100
3 Anna Ścisłowicz 25,74 60

08. KLASY V-VI-chłopcy /1998-1997/
Miejsce Zawodnik Wynik Punkty
1 Piotr Habdas 24,64 100
2 Michał Brachaczek 24,96 80
3 Marcin Widenka 26,17 60

09.GIMNAZJUM-dziewczyny /1996-1994/
Miejsce Zawodnik Wynik Punkty
1 Monika Macura 24,94 100
2 Kinga Gibiec 25,06 80
3 Mirella Heller 25,44 60

10.GIMNAZJUM-chłopcy /1996-1994/
Miejsce Zawodnik Wynik Punkty
1 Sebastian Białobrzycki 23,51 100
2 Jakub Grzybek 23,58 80
3 Mateusz Rucki 23,99 60

11. MĘŻCZYZNI POW. 50 lat /1959-.../
Miejsce Zawodnik Wynik Punkty
1 Janusz Lewandowski 25,76 100
2 Adam Cieślar 26,74 80
3 Stefan Marek 27,21 60

12.KOBIETY pow 36 lat /1974-.../
Miejsce Zawodnik Wynik Punkty
1 Barbara Jezierska-Krupa 27,10 100
2 Barbara Smusz 31,51 80
3 Ewa Matyszyńska 31,58 60

13.MĘŻCZYZNI 36-50 lat /1973-1959/
Miejsce Zawodnik Wynik Punkty
1 Marcin Kowalczyk 24,84 100
2 Sebastian Gibiec 24,99 80
3 Tomasz Smusz 25,84 60

14.KOBIETY 17-35 lat /1993-1975/
Miejsce Zawodnik Wynik Punkty
1 Justyna Kania 25,50 100
2 Magda Baranowska 26,33 60
3 Magda Stanieczko 28,05 45

15.MĘŻCZYZNI 17-35 lat /1993-1975/
Miejsce Zawodnik Wynik Punkty
1 Janusz Nieboras 23,77 100
2 Rafał Woźny 23,96 80
3 Łukasz Kośniewski 
24,01 60

Gratulujemy

WYNIKI
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MOJA KREW
Igor - samotny, zawodowy bokser, 

ciągle rokujący nadzieje na sukces, od-
nosi ciężkie obrażenia po ostatniej wal-
ce. Nie może się pogodzić z faktem za-
kończenia kariery. Początkowo pogrą-
ża się w nocnym życiu. Później dojrze-
wa w nim myśl, żeby zostawić po so-
bie „coś” – dziecko. Bezskutecznie na-
wiązuje kontakty z różnymi kobietami. 
W końcu na Stadionie X-lecia znajduje 
Wietnamkę - YEN HA, która zgadza się 
urodzić mu dziecko w zamian za pol-
skie obywatelstwo.

KSIĘGA OCALENIA
Głównym bohaterem filmu jest 

samotnik, który przemierza zniszczo-
ne Stany Zjednoczone z tajemniczą 
księgą, w której - być może - znajdu-
je się tajemnica ocalenia ludzkości. 
Księgę chce ukraść, trzymający wła-
dzę w pewnym małym miasteczku, 
Carnegie.

OŚWIADCZYNY PO IRLANDZKU
Anna postanawia sama oświad-

czyć się swojemu narzeczonemu Je-
remy’emu, który mieszka teraz w Du-
blinie. Anna wie, że zgodnie z irlandz-
ką tradycją kobiety mogą oświadczać 
się mężczyznom w rok przestępny, 
29 lutego, ale samoloty, pogoda i los 
bardzo pokrzyżują jej szyki. Dziew-
czyna wyląduje wiele kilometrów od 
Dublina, a jedyną osobą, która może 
jej pomóc w realizacji zaręczynowe-
go planu będzie przystojny nieznajo-
my Declan.

WALENTYNKI
Opowieści o ludziach, których 

związki zostaną poddane presji, 
jaką może wywierać święto zako-
chanych.

TO SKOMPLIKOWANE
Historia Jane, matki trojga doro-

słych dzieci, która, ponad dekadę po 
rozwodzie ze swoim mężem, wciąż 
utrzymuje z nim przyjazne stosunki. W 
czasie wspólnego wyjazdu na uroczy-
stość zakończenia studiów przez ich 
syna, Jane i Jake zbliżają się do siebie 
jeszcze bardziej, a niewinny obiad koń-
czy się... romansem. Wszytko jest dość 
skomplikowane, bo Jake ponownie się 
ożenił, a o względy Jane ubiega się ar-
chitekt, którego wynajęła do remontu 
kuchni w swojej piekarni...

Premiery kinowe w lutym
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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

Teatru Polski Teatru Banialuka

Kina:

Repertuar teatrów w Bielsku-Białej
na miesiąc luty
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Urząd Gminy Brenna
43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 77,
tel. 033 853 62 22, fax. 033 853 63 70
www.brenna.org.pl, e-mail: poczta@brenna.org.pl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

WÓJT GMINY BRENNA
IWONA SZAREK

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

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

e-mail: poczta@brenna.org.pl
 

ZASTĘPCA WÓJTA GMINY BRENNA
SEKRETARZ GMINY BRENNA

KRZYSZTOF MAJERAN
tel. (033) 8536222 w. 103 lub (033) 8536350

e-mail: sekretarz@brenna.org.pl

BIURO RADY GMINY BRENNA
KRZYSZTOF HOLEKSA

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

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

fax: 33 853-63-70
e-mail: poczta@brenna.org.pl
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(ul. Wyzwolenia 69, Brenna) a także w:
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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 Le-
śnica), 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 „Ka-
prys” ul. Jawornik (Brenna), Gminnej Bibliotece Publicznej (Urząd Gminy, II p.). Sklepy, kioski, pensjonaty itp. lokale, chcące również kol-
portować „Wieści”, proszone są o kontakt z redakcją.

tel./fax (033) 853-62-85
kom: 504 039 392
e-mail: zbgk@brenna.org.pl
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