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I Otwarte Zawody Ski-Tourowe o Puchar Brennej

Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Raubczycy”

Puchar Beskidzkich Groni - klasyfikacja generalna

W tym numerze:



2Strona 2 Wieści znad Brennicy

W
ie

śc
i z

na
d

 B
re

nn
ic

y
W numerze:

OD REDAKCJI 3
INFORMACJE/WYDARZENIA 4
GOPS/PROFILAKTYKA 13
KULTURA i OŚWIATA 16
ZE ŚWIATA 16
PSYCHOWIEŚCI 18
ZIELONO MI/OD KUCHNI 19
SPORT 20
WKRÓTCE W BRENNEJ 24
GODNE POLECENIA 25
ADRESY 27

Zespół Raubczycy

str. 8

Z Górek Wielkich…
na lagunę cd.

str. 16

Puchar
Beskidzkich
Groni – 
klasyfikacja 
generalna

str. 21

W numerze



Wieści znad Brennicy 3 Strona 3

W
ie

śc
i z

na
d

 B
re

nn
ic

y

Wieści znad Brennicy

Od redakcjiOd redakcji

Pisząc ten tekst, uczestniczę 
w pierwszych w tym roku targach 
turystycznych we Wrocławiu, które 

szczerze można powiedzieć dopisa-
ły, a liczba zainteresowanych prze-
kroczyła nasze oczekiwania. Wie-
lu się zastanawia po co: wydawać 
pieniądze na materiały promocyj-
ne, jeździć w odległe miejsca, re-
klamować, polecać, zachwalać. Po-
lityka: „jak mają przyjechać to przy-
jadą” nie jest dobrą praktyką, chyba 
że interesuje nas typowy „nadrzecz-
ny” turysta, który w sobotę wieczór 
zapłaci za pobyt workiem śmieci 
pozostawionym na wałach. My wal-
czymy o turystę, który doceni nasze 
starania, miło spędzi czas i pole-
ci Brenną swoim znajomym. Nasza 
baza atrakcji, z roku na rok się po-
większa, a i baza noclegowa świad-

czy coraz wyższe standardy. Dlate-
go uważam, że warto inwestować 
w promocję, a targi przekładają się 
z całą pewności na ilość turystów, 
którzy nas odwiedzają i co najważ-
niejsze przekazują innym, co war-
to u nas zobaczyć, a taka promocja 
jest najlepsza. I chociaż zima jesz-
cze w pełni, wielu z nas myśli już 
o letnich wyprawach, w tym tych 
w nasze rejony. Ufam, że ten numer 
naszego pisma umili Państwu chwi-
le oczekiwania na cieplejsze dni, 
które mam nadzieję zagoszczą już 
wkrótce w naszej gminie.

Szczepan Spis
Redaktor Naczelny

Pytania do...
Wielu z nas ma nurtujące ich py-

tania, których ujście mogą znaleźć 
właśnie w tym miejscu. Zachęcamy 
wysyłanie pytań, drogą mailową lub 
pocztą, skierowanych do naszych 
władz i urzędników, którzy w miarę 
swoich możliwości będą na nie od-
powiadać na łamach gazety. W tym 
numerze pytamy panią Wójt o pro-
jekt Orlika w naszej Gminie.

wane z projektu „Orlik 2012”, skąd 
pomysł na tę realizację?

Potrzeba takiego komplek-
su boisk istnieje już od dawna 
i była sygnalizowana nam zarów-
no przez nauczycieli wychowania 
fizycznego, jak i mieszkańców na-
szej Gminy. Program Orlik to szan-
sa dofinansowania i realizacji dłu-
go oczekiwanego i dużego przed-
sięwzięcia.

Proszę powiedzieć na jakim eta-
pie jest wnioskowanie o fundusze 
na projekt i ile one wyniosą?

Pierwszy etap praktycznie już 
za nami, było nim podjęcie uchwały 
o przyznanie środków finansowych 
na budowę Orlika przez Sejmik Wo-
jewództwa Śląskiego w kwocie 333 
tys. złotych. Teraz przygotowywa-
ny jest następny wniosek, tym ra-
zem do Ministra Sportu i Turysty-
ki, na tę samą kwotę co w pierw-
szym etapie. Obecnie projektowa-
ny jest cały kompleks boisk i od wy-
niku ostatecznego projektu będzie 
zależała końcowa kwota przedsię-
wzięcia. Na pewno cały projekt jest 
dla nas nie lada wyzwaniem, ale pa-
trząc w przyszłość również olbrzy-
mim rozwojem w tych strukturach 
dla naszej Gminy.

Orlik ma powstać przy szkole, 
czy to oznacza, że będzie służył 
tylko uczniom tej szkoły i  jakie 

Ostatnio sporo się mówi o pro-
jekcie powstania kompleksu boisk 
przy Gimnazjum im. Króla Jana III 
Sobieskiego w Brennej. Podobno 
to przedsięwzięcie będzie finanso-

obiekty będą wchodzić w skład 
całego kompleksu?

Założenie jest takie, że boiska 
będą ogólnodostępne dla wszyst-
kich mieszkańców. Dlatego też 
ich struktura jest taka, że nawet 
po popołudniowym zamknięciu szko-
ły, nic nie przeszkodzi w ich cią-
głej eksploatacji. W skład Orli-
ka w Brennej ma wchodzić: bo-
isko do piłki nożnej z wybiegami 
o nawierzchni z trawy syntetycz-
nej, boisko wielofunkcyjne z dwo-
ma polami do koszykówki i polem 
do siatkówki o nawierzchni poli-
uretanowej, budynek zaplecza so-
cjalnego, oczywiście z przyłącza-
mi: oświetleniowym, kanalizacyj-
nym i wodociągowym i ogrodze-
niem całego kompleksu.

Projekt wydaje się naprawdę 
imponującym, ufam że jego re-
alizacja będzie przebiegać bez 
żadnych przeszkód i już wkrót-
ce wszyscy będziemy się cieszyć 
z nowego kompleksu boisk w na-
szej Gminie.
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27 stycznia 2010 roku się od-
była się XXXV sesja Rady Gmi-
ny, na której podjęto następujące 
uchwały:

uchwała Nr XXXV/297/10
w sprawie zamiany nieruchomo-

ści tj. działek 4368/2 i 4368/3 sta-
nowiących własność Gminy Brenna 
na działki 4341/1, 4341/2, 4336/1 
będące własnością Pana Jana Mo-
skały.

uchwała Nr XXXV/298/10
w sprawie zamiany nierucho-

mości tj. działki 4368/1 stanowiącej 
własność Gminy Brenna na działkę 
4339/2 będącą własnością Pana Jó-
zefa Cieślara.

uchwała Nr XXXV/299/10
w sprawie uchwalenia zmiany 

studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 
gminy Brenna.

uchwała Nr XXXV/ 300/10
w sprawie przystąpienia do spo-

rządzenia zmiany fragmentów miej-
scowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego Gminy Brenna 
w zakresie usług turystycznych i za-
budowy mieszkaniowej przy ulicy 
Harcerskiej i Osiedlowej w Górkach 
Wielkich.

uchwała Nr XXXV/301/10
w sprawie przyjęcia i zatwier-

dzenia aktualizacji Planu Odnowy 
Miejscowości Brenna.

Z obrad Rady Gminy 
uchwała Nr XXXV/ 302/10
w sprawie przyjęcia i zatwier-

dzenia aktualizacji Planu Odnowy 
Miejscowości Górki Wielkie.

uchwała Nr XXXV/303/10
w sprawie przyjęcia i zatwier-

dzenia aktualizacji Planu Odnowy 
Miejscowości Górki Małe.

uchwała Nr XXXV/304/10
w sprawie ustalenia przebie-

gu dróg zaliczonych do kategorii 
dróg gminnych na terenie Gminy 
Brenna.

uchwała Nr XXXV/305/10
w sprawie zaopiniowania pro-

jektu uchwały Rady Powiatu w Tar-
nowskich Górach w sprawie likwi-
dacji Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielo-
specjalistycznego Szpitala Powia-
towego im. dr. B. Hagera w Tarnow-
skich Górach przy ul. Pyskowickiej 
47-51.

uchwała Nr XXXV/306/10
w sprawie zmian w uchwale bu-

dżetowej Gminy Brenna na 2010 
rok.

uchwała Nr XXXV/307/10
w sprawie określenia inkasen-

tów opłaty miejscowej.

uchwała Nr XXXV/308/10
w sprawie zatwierdzenia planu 

pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gmi-
ny na 2010 rok.

Sesję poprzedziły posiedzenia Ko-
misji Rady Gminy, na których szcze-
gółowo omówiono wszystkie pro-
jekty uchwał. Wspólne posiedze-
nie wszystkich komisji odbyło się 7 
stycznia 2010 r. Na posiedzeniu tym 
radni analizowali wnioski mieszkań-
ców z uwagami do projektu studium 
uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania gminy Brenna. W dniu 18 
stycznia 2010 r. obradowała Komisja 
Kultury, Oświaty, Ochrony Zdrowia 
i Spraw Socjalnych, 20 stycznia od-
było się posiedzenie Komisji Rewizyj-
nej. Komisja Rozwoju Gminy, Sportu, 
Budownictwa i Ochrony Środowiska 
obradowała 21 stycznia a Komisja 
Ładu i Porządku Publicznego w dniu 
22 stycznia br. Posiedzenie Komisji 
Budżetowo – Gospodarczo – Finan-
sowo – Rolna odbyło się 25 stycznia 
2010 r.

Na sesji Pani Wójt przedstawi-
ła radnym sprawozdanie ze swojej 
działalności w okresie między po-
siedzeniami Rady, które po omó-
wieniu zostało przez radnych przy-
jęte. Poruszono wiele ważnych kwe-
stii dotyczących całej gminy, m.in. 
prace związane z odśnieżaniem, te-
goroczne inwestycje i remonty, jak 
również problemy mieszkańców 
związane z wałęsającymi się psami.

Protokoły z posiedzeń Rady 
Gminy oraz podjęte uchwały pu-
blikowane są na stronie interneto-
wej Gminy Brenna w zakładce Rada 
Gminy oraz Biuletynie Informacji 
Publicznej.

reklama
Reklama w Wieściach znad Brennicy

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

+ 200 zł za kolor bez względu na wymiar reklamy
10 gr/szt. netto – wkładki, ulotki do gazety
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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

W trosce o zapewnienie kompe-
tentnej obsługi naszych mieszkań-
ców i wszystkich odwiedzających 
naszą Gminę oraz obniżenie kosz-
tów funkcjonowania administracji, 
Urząd przygotował wniosek o do-
finansowanie projektu szkolenio-
wo-doradczego pt. „Kompetentny 
urzędnik = sprawny Urząd Gminy 
w Brennej”.

Projekt, jako jeden z dwóch 
wniosków z terenu województwa 
śląskiego, został dofinansowany 
ze środków Unii Europejskiej w ra-
mach Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego z Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki w pierwszej rundzie 
konkursu ogłoszonego przez Mini-
sterstwo Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji.

W ramach projektu, którego reali-
zacja rozpoczęła się w styczniu tego 

W trosce o klienta
roku, przewidziano szkolenia ogól-
ne i specjalistyczne dla pracowników 
Urzędu. Oprócz szkoleń z zakresu ob-

sługi klienta, w projekcie zaplano-
wano również szkolenia podnoszą-
ce poziom wiedzy specjalistycznej 
i kwalifikacji pracowników na kon-
kretnych stanowiskach pracy, a tak-
że szkolenia z zakresu elektroniczne-
go obiegu dokumentów, który Gmi-
na planuje wdrożyć w drugiej poło-
wie tego roku, w ramach innego pro-

jektu, również współfinansowanego 
ze środków unijnych.

Całość projektu wynosi 120.610,00 
zł, z czego finansowy wkład Urzędu 
Gminy to zaledwie 571,00 zł.

Projekt potrwa do końca stycz-
nia 2011 r. i pozwoli na komplek-
sowe przeszkolenie wszystkich pra-
cowników, co dotychczas było prak-
tycznie niemożliwe, gdyż przy tak 
niewielkiej liczbie zatrudnionych 
pracowników, skierowanie wszyst-
kich na szkolenia spowodowałoby 
paraliż pracy Urzędu.

Jednocześnie, przy znikomym 
nakładzie pieniężnym w realizację 
projektu ze strony Urzędu możliwe 
będzie podniesienie jakości obsługi 
klientów, modernizacja jego działa-
nia i usprawnienie procesu wdraża-
nia elektronicznego obiegu doku-
mentów.                                            UG

 Szkoła Podstawowa nr2 w Bren-
nej jako jedyna szkoła w gminie  re-
alizuje trzyletni  projekt, którego ce-
lem jest wdrożenie modelu eduka-
cji, dostosowanego do indywidual-
nych potrzeb i możliwości uczniów 
z wykorzystaniem ciekawych me-
tod i treści kształcenia. Uczniowie 
klasy II a od września do grudnia 
brali udział w 3 godzinach zajęć do-
datkowych w tygodniu oraz kilka 
razy spotkali się na zajęciach w so-
boty. W dniu 15 grudnia odbył się 
pokaz umiejętności dzieci. Ucznio-
wie zaprezentowali program arty-
styczny będący podsumowaniem 
realizowanego przez nich, a opra-
cowanego przez wychowawcę kla-

Nowy projekt w naszej szkole
sy programu autorskiego: „Zacza-
rowane podróże po Europie.” Dzię-
ki tym zajęciom dzieci dowiedzia-
ły się wielu ciekawostek na temat 
krajów należących do Europy, prze-
prowadzały doświadcze-
nia, utrwalały swoje umie-
jętności dydaktyczno – po-
znawcze, nauczyły się no-
wych gier, zabaw, piosenek  
z wykorzystaniem cieka-
wych pomocy. Prezenta-
cję zobaczyli uczniowie 
klas I- III, a  na popołudnio-
we spotkanie przybyli: dy-
rektor szkoły mgr Beata-Ja-
worek-Skałka, nauczyciele, 
rodzice i dziadkowie dzie-

ci. Na zakończenie każdy uczest-
nik „Projektu” otrzymał na pamiąt-
kę   „pacynkę – Myszkę” . Spotkanie 
umilił poczęstunek przygotowany 
przez uczniów i rodziców. Uśmiech-
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nięte i zadowolone miny dzieci naj-
lepiej świadczą o tym, że realizo-
wany projekt przyniósł spodziewa-
ne efekty. Smutek w oczkach dzie-
ci pojawił się w dwóch momentach: 
gdy dowiedziały się, że zajęcia się 
kończą i kiedy wszystkie środki dy-
daktyczne musiały przekazać kla-
sie I, która już wkrótce przystąpi do 
pracy z własnym programem.   Re-
alizując projekt, szkoła wzbogaci-
ła się o nowe pomoce dydaktyczne, 
natomiast uczniowie zyskali   szan-
sę na rozwijanie indywidualnych   
predyspozycji intelektualnych. Ży-
czymy kolejnej klasie wielu sukce-
sów w drodze do wiedzy. 

Agnieszka Frączek

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wcześniejsze sukcesy w realiza-
cji projektów współfinansowanych 
ze środków unijnych przeznaczo-
nych na rozwój kapitału ludzkie-
go, w szczególności projektów „Daj 
sobie szansę”, „Witaj w Klubie” czy 
też „Wyjazd integracyjny do Gmi-
ny Główczyce” oraz obecnie realizo-
wany „Klub na 102” zadecydowały o 
przygotowaniu projektu skierowa-
nego tym razem do najmłodszych 
mieszkańców naszej Gminy.

Projekt „Przedszkole równych 
szans” uzyskał dofinansowanie w 
wysokości 812.144,32 zł na reali-
zację zajęć dla dzieci w wieku 3-6 
lat uczęszczających do przedszkoli  
w Brennej i Górkach Małych.

Ze względu na długotrwały pro-
ces oceny wniosku i przygotowania 
do podpisania umowy o dofinanso-
wanie przez Urząd Marszałkowski 
realizacja projektu będzie możliwa 

Dla Najmłodszych
od września tego roku, a nie jak za-
kładano od września 2009 r. 

W projekcie, przewidzianym do 
realizacji w ciągu najbliższych 3 lat 
zaplanowano mnóstwo zajęć roz-
wijających zainteresowania i uzdol-
nienia dla 200 przedszkolaków  
z naszej Gminy. Będą to zajęcia z ce-
ramiki, muzyczno-ruchowe, z eks-
presji twórczej i języka angielskie-
go. Przewidziano również warsztaty 
naukowe „Mały naukowiec”, etnolo-
giczne w ramach których najmłod-
si odwiedzą Zamek w Cieszynie  
i herbaciarnię na Zamku oraz Mu-
zeum Drukarstwa, zajęcia teatral-
ne w przedszkolu w Górkach Ma-
łych uzupełnione o wycieczki do te-
atrów „Banialuka” w Bielsku-Białej  
i im. Adama Mickiewicza w Cieszy-
nie oraz spektakle przedstawiane 
przez aktorów z teatru „Skrzat”, „Baj-
ka” i „Pinokio”. Dzieci będą również 

Autorka rysunku: Emilia Świerzewska lat 6
z Przedszkola Publicznego w Górkach Małych
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miały zapewnioną fachową opiekę 
psychologiczno-pedagogiczną oraz 
logopedyczną.

Projekt pozwoli również na zakup  
sprzętu sportowego i wyposażenia pla-
cu zabaw przy przedszkolu w Górkach 
Małych. Na placu zabaw dzieci będą 
miały do dyspozycji mnóstwo atrak-
cji – zainstalowany zostanie drewnia-
ny zestaw zabawowy, domek ze sklejki, 
trap ruchomy, 2 huśtawki, 3 bujawki na 

sprężynach, karuzela, piaskownica, lo-
komotywa z wagonem, tor przeszkód, 
belka równoważna, kładka na spręży-
nie, tablice do rysowania i ławka. 

W ramach projektu przewidziano 
również działania skierowane do ro-
dziców w formie pogadanek i prelek-
cji oraz konsultacji indywidualnych na 
temat rozwoju ich pociech, a także wy-
dłużenie godzin pracy przedszkola w 
Brennej o pół godziny dziennie.

Realizacja tego projektu, zapew-
ni dzieciom możliwość aktywne-
go i twórczego spędzania czasu  
w przedszkolu, pozwoli wzrost po-
ziomu umiejętności poznawczych, 
społecznych i emocjonalnych, a tak-
że stworzy warunki do prawidłowe-
go rozwoju najmłodszych miesz-
kańców naszej Gminy warunku-
jącego równe szanse edukacyjne  
w przyszłości.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Dzięki inicjatywom zgłoszonym 
przez Jednostki Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Brennej – Leśnicy i Gór-
kach Wielkich powstały dwa pro-
jekty, w ramach których utworzo-
ne zostaną Kluby Komputerowe dla 
mieszkańców zainteresowanych roz-
wijaniem swoich umiejętności in-
formatycznych.

W Brennej – Leśnicy od stycznia 
tego roku realizujemy projekt pn. 
„Inicjatywa w Brennej – Klub Kom-
puterowy”. Natomiast na miesiąc 
marzec planujemy uruchomienie 
projektu „Górecka Inicjatywa Kom-
puterowa” w OSP w Górkach Wiel-
kich.

Oba projekty uzyskały dofi-
nansowanie ze środków Unii Eu-
ropejskiej w ramach Europejskie-
go Funduszu Społecznego z Pro-

Aktywni Strażacy

gramu Operacyjnego Kapitał Ludz-
ki, po złożeniu przez Urząd Gminy 
Brenna wniosków o dofinansowa-
nie do Urzędu Marszałkowskiego 
w Katowicach.

godniu skorzystać z bezpłatnego 
dostępu do Internetu, a ponadto 
wziąć udział w szkoleniach z za-
kresu podstaw obsługi kompute-
ra i Internetu. Szkolenia przewi-
dziano dla 60 mieszkańców naszej 
Gminy, w wieku powyżej 35 roku 
życia.

Projekty pozwolą na doposaże-
nie już istniejących salek kompute-
rowych w nowoczesny sprzęt kom-
puterowy i niezbędne meble.

Osoby zainteresowane uzyska-
niem informacji na temat projek-
tów zapraszamy do odwiedzenia 
strony internetowej Urzędu Gmi-
ny w Brennej www. brenna.org.
pl lub do kontaktu telefonicznego 
pod numerem 033 853 62 22 wew. 
231.

UG

W projektach przewiduje się 
stworzenie ogólnodostępnych miejsc 
tzw. „Klubów Komputerowych” 
gdzie można będzie 2 razy w ty-
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O NAS            
W pięknie położonych wśród gór 

i lasów wsiach Górki Wielkie i Małe, 
gdzie zawsze żyli wolni górale dumni 
ze swego pochodzenia, powstał 3-go 
września 2009 roku Regionalny Zespół 
Pieśni i Tańca „Raubczycy”. Jego założy-
cielami jesteśmy my, Grażyna i Andrzej 
Majchrzakowie, bardzo rozmiłowani 
w tutejszym folklorze i sami tańczący 
w zespole regionalnym w Bielsku-Wa-
piennicy. W naszych wsiach, w których 
zachowało się jeszcze bogactwo języ-
ka, kultury, ludowych zwyczajów i ob-
rzędów oraz piękne stare stroje  troskli-
wie przechowywane i przekazywane z 
pokolenia na pokolenie, utrzymała się 
również  tradycja haftowania żywot-
ków i szycie strojów według starych, 
tradycyjnych wzorów. Cieszymy się, że 
teraz odżyły wśród naszej wspaniałej 
górskiej przyrody pieśni i tańce, które 
tutaj kiedyś powstawały, a ze wzgórza 
Witalusz patrzy na nas pisarz ludowy 
Walenty Krząszcz, który się tam urodził 

Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Raubczycy”

i który pisał o „Raubczykach” w swoich 
sztukach ludowych. 

Założenie zespołu zyskało popar-
cie proboszczów naszych parafii ka-
tolickich i ewangelickiej oraz Dyrekcji 
Zespołu Szkół Publicznych w Górkach 
Wielkich, Wójta Gminy Brenna i Dy-
rekcji OPKiS Brenna dlatego, że pod-
jęliśmy temat, który był ważny dla lo-
kalnego społeczeństwa i jego integra-
cji. Zorganizowaliśmy zajęcia pozalek-
cyjne dla ok. 10% dzieci i młodzieży z 
miejscowych szkół, a na zajęcia przy-
chodzą całe rodziny przyprowadzając 
dzieci nawet w wieku przedszkolnym.  

Regionalny Zespół Pieśni i Tańca 
„Raubczycy” liczy obecnie  około 60 
dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 16 
lat, mieszkańców 3 wsi: Górek Wielkich, 
Górek Małych i Brennej.

 Rodzice z Górek Wielkich i Górek 
Małych bardzo chętnie przyprowadza-
ją swoje dzieci na zajęcia dlatego, że 
założenie zespołu było tym, na co od 
dawna czekali. Bardzo chcieli, aby ich 

dzieci poznały nasz rodzimy folklor i 
mogły się uczyć tradycyjnych pieśni, 
tańców i obrzędów naszej ziemi. Ro-
dzice są dumni z tego, że ich dzieci w 
zespole przedłużają miejscową trady-
cję i będą mogły to całe dziedzictwo 
praojców przekazywać następnym po-
koleniom. 

AKTUALNOŚCI
Dzieci podzielone są na trzy gru-

py wiekowe: 5-7 lat, 8-11 lat i 12-16 
lat.

Zajęcia zespołu które są bezpłat-
ne, odbywają się w Ośrodku Zajęć 
Twórczych „Mikroklimat”,   trzy razy 
w tygodniu:

poniedziałek  17.00 – 19.00
środa 17.00 – 19.00
sobota 9.00 – 11.00.
Zajęcia z dziećmi prowadzą: in-

struktor Jacek Musioł (który sam 
kiedyś tańczył w Zespole Ziemi  
Cieszyńskiej) oraz Grażyna i Andrzej 
Majchrzakowie. Z najmniejszymi 
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dziećmi prowadzone są zajęcia ryt-
miczno – umuzykalniające. Na pró-
bach zespołu do tańca przygrywa 
organista Marian Ociepka. W czasie 
występów gra kapela  złożona  z or-
ganisty Mariana Ociepki oraz ojców 
i sympatyków zespołu „Raubczycy”. 

Dzieci są pełne temperamentu, ży-
wiołowości i widać, że taniec spra-
wia im prawdziwą radość.

Dzięki pomocy i zaangażowa-
niu rodziców uszyte zostały stroje 
dla młodszych dzieci. Starsi chłop-
cy występują w strojach góreckich, 
a starsze dziewczęta w strojach cie-
szyńskich wypożyczonych  zespoło-
wi przez Dyrekcję Zespołu Szkół Pu-
blicznych w Górkach Wielkich. 

REPERTUAR 
Zespół ćwiczy  tańce cieszyńskie 

i żywiołowe tańce górali beskidzkich.

Już w pierwszych pięciu miesią-
cach istnienia zespołu, program ar-
tystyczny składający się  z tańców 
cieszyńskich obejrzało na dziewię-
ciu występach ponad 1500 osób. 

Zespół przygotował również „Ja-
sełka Beskidzkie” z pięknymi XVII i 

XVIII-wiecznymi pastorałkami,  któ-
re były śpiewane 
przez górali be-
skidzkich i z miej-
scowymi tańcami. 

Jasełka wzbu-
dziły duże zainte-
resowanie i zosta-
ły przedstawione 
czterokrotnie.

Dziadkowie i ro-
dzice cieszą się bar-
dzo, że ich wnuki 
i dzieci w zespole 
śpiewają te same 

pieśni i tańczą te same tańce, któ-
re się u nas „hańdowni na muzy-
kach tańcowało”, przyczyniając 
się do przedłużania tutejszej tra-
dycji i  pogłębiania własnej tożsa-
mości, która rodziła się przez wie-
ki tu, na góreckich groniczkach  
i wśród tutejszych lasów i pól. 
Tworzyli ją przez wieki nasi pra-
dziadowie – ludzie pracowici, 
przywiązani do swojej ziemi. Oni 
nadali nazwy wszystkich zakątków 
tej uroczej krainy rozciągającej się 
wzdłuż rozległej doliny Brennicy, 
poprzecinanej dolinami potoków, 
otoczonej zalesionymi stokami 
wzgórz. Tutaj wśród szumiących 
świerkowych lasów powstawały 
legendy o zbójnikach – „Raubczy-
kach”, o zapadniętym kościele na 
Buczu czy zakopanych skarbach 
pod Witaluszem. O tym wszystkim 
pisał górecki gawędziarz i pisarz 
ludowy Walenty Krząszcz, urodzo-
ny w Górkach Wielkich pod Wita-
luszem.

G.A.M.
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Projekt pn. „Możesz więcej” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brennej zaprasza chętnych do udziału w projekcie
pn. „Możesz więcej”

Adresaci projektu:  10 kobiet i 10 mężczyzn zamieszkujących na terenie gminy Brenna, będących osobami 
bezrobotnymi zarejestrowanymi w PUP lub osobami nieaktywnymi zawodowo

 (uczący się), korzystającymi ze  świadczeń pomocy społecznej.

W ramach projektu przewidziano następujące rodzaje  wsparcia:
SZKOLENIA ZAWODOWE:

• kurs spawania
• kurs opiekuna osoby starszej

SZKOLENIA TOWARZYSZĄCE:
• asertywność na co dzień

• trening negocjacji zawodowej
• trening autoprezentacji

• radzenie sobie ze stresem i z sytuacjami trudnymi
• poruszanie się po rynku pracy

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY
Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Projektu:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Wyzwolenia 77

43-438 Brenna Tel. 33 8536 459 wew. 113
Chętnych prosimy o zgłaszanie gotowości swojego udziału w projekcie w terminie do 15.03.2010 r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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Tak jak wspominałem na wstępie, w tym miesiącu 
miały miejsce targi wrocławskie, inaugurujące cały cykl 
targów turystycznych w tym roku. Wrocław to piękne 
miasto, stolica DolnegoŚląska, pełen tradycji zabytków 
i kultury. I chociaż ludzie tam mieszkający mają masę 
atrakcji na swoim podwórku, na targach turystycznych, 
nie tylko odznaczali się dużym zainteresowaniem na-
szym regionem, ale i wiedzą na jego temat. 

Nie można pominąć faktu, iż miejsce gdzie odbywały 
się targi, to hala stulecia, zwana niegdyś halą ludową. Za-
projektowana przez głównego architekta Wrocławia w la-
tach 1908- 1925 Maxa Berga, stanowiła miejsce spotkań 

Targi Wrocławskie

masowych wrocławian w tam-
tych latach. Obecnie odno-
wiona jest nie tylko atrakcją 
w której żyje duch tamtych 
czasów, ale również stano-
wi do tej pory miejsce spo-
tkań, targów i konferencji. 
Ledwo co skończyły się jed-
ne, już rysują się na horyzon-
cie następne targi Łódzki, 
ale o nich już w następnym  
numerze.

Szczepan Spis

Wizyta partnerska zmiejscowości Fleurbaix z Francji
W dniach od 13 do 20 lutego 2010 r. gościliśmy na te-

renie naszej gminy przedstawicieli z miejscowości partner-
skiej Fleurbaix z Francji. Grupa ponad 20 osób przy-
była do nas na obóz narciarski. 

W dniu 15 lutego br. przedstawiciele władz miej-
scowości Fleurbaix, na czele z Panem Michale Du-
pont – Merem Fleurbaix, byli gośćmi Pani Iwony Sza-
rek – Wójta Gminy Brenna.  Po raz pierwszy naszym 
gościom został zaprezentowany budynek Urzędu 
Gminy oraz Piwnica Artystyczna, która szczególnie 
przypadła do gustu oglądającym. 

W dniu 16 lutego br. nasi goście zostali zaprosze-
ni na koncert odbywający się właśnie w Piwnicy Ar-
tystycznej, natomiast w dniu 18 lutego br. zorganizo-
wany został dla nich kulig. Gości pożegnaliśmy w so-
botę 20 lutego br.

Należy nadmienić, że w lipcu 2010 r. w miej-
scowości Fleurbaix będzie gościła grupa mło-
dzieży z Gminy Brenna, co świadczy o bardzo 

dobrej współpracy pomiędzy naszymi miejscowościa-
mi partnerskimi.                                                               UG
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Dla górali,  mieszkać w górach 
i nie umieć jeździć na nartach to 
wstyd. Wiedzą o tym starsze po-
kolenia, ale młode, wychowane na 
komputerach już nie zawsze.  Dlate-
go , w ramach aktywnego spędza-
nia wolnego czasu, sześćdziesięcio-
ro dzieci z Brennej i Górek podczas 
ferii zimowych  uczyło się jeździć na 
nartach. 

Z pomysłem akcji narciarskiej  
do władz Gminy zgłosiło się Cen-
trum Aktywnego Wypoczynku pani 
Agnieszki Lahutty. Pomysł nie mógł 
się nie spodobać, tym bardziej, 
że instruktorzy szkoły narciarskiej  
zgodzili się za niewielka opłatą za-
jąć dziećmi, a właściciel Ośrodka Nar-
ciarskiego „Dolina Leśnicy” udzie-
lił znacznego rabatu na karnety. Do 
akcji włączył się Ośrodek Promocji 
Kultury i Sportu Gminy Brenna, któ-
ry pokrył niezbędne koszty. 

Tego rodzaju projekt realizo-
wany jest w Brennej chyba po raz 
pierwszy. W tym roku uczestniczy 

Narciarska Brenna

w nim sześćdziesiąt osób. Organi-
zatorzy mają nadzieję, że wspólny-
mi siłami uda się powtarzać akcję 

co roku, a przy pomocy nauczycie-
li WF i klubów sportowych powięk-
szać jej rozmiary.                          K.M.

Realizacja projektów „Świetlica Ma-
rzeń” , „Dzisiaj wnuczęta jutro Dziad-
kowie” dobiegła końca. 6 lutego 2010 
r. miała miejsce uroczysta konferen-
cja, którą rozpoczął występ Zespół Re-
gionalny „Leśnica”, po powitaniu gości 
przez koordynatora projektu, pokrótce 
Wójt Gminy Brenna Pani Iwona Szarek 
przedstawiła inne realizowane obec-
nie projekty na naszym terenie. Nadzo-
rująca Świetlicę Środowiskową Rena-
ta Ciemała-Sojka, Prezes KGW Joanna 
Cieślar oraz Pani Prezes Towarzystwa 
Przyjaciół Zofii Kossak w skrócie opo-
wiedziały o przebiegu realizacji wła-
snych projektów w ramach zdobytych 
grantów „Działaj lokalnie”. Rozdano na-
grody wśród laureatów warsztatów fo-
tograficzno – dziennikarskich projek-
tu „Świetlica Marzeń”. Po części oficjal-
nej goście mogli zapoznać się z wy-

Wspólna Konferencja

konanymi przez uczestników projek-
tu pracami w tym: wystawą zdjęć i niu-
sów prasowych, wystawa różnych prac 
wykonanych szydełkiem jak również 
haftem bruclika. Goście degustowa-
li przysmaki przygotowane przez Pa-
nie z koła Gospodyń Wiejskich, można 
było zajadać się kilkoma smakami i ro-
dzajami bunca, buchtą, swojskim chle-
bem ze szpyrkami, ciastami, ciastecz-
kami i jeszcze wieloma innymi pysz-
nościami. Kolejnym etapem konfe-
rencji były wygłoszone prelekcje ści-
śle związane z naszą tradycją, kultu-
rą, regionalnymi potrawami, o istnie-
jącej potrzebie przekazywania i zacho-
wania dla młodego pokolenia nasze-
go dziedzictwa kulturowego. Podno-
szono również aspekt lokalnego pa-
triotyzmu, podnoszenia świadomości 
młodzieży do społeczeństwa obywa-

telskiego. Prezes Stowarzyszenia Mło-
dzieży Twórczej z Cieszyna Pani Sła-
womira Kalisz podsumowała realiza-
cję projektów na terenie powiatu cie-
szyńskiego, jak również przedstawi-
ła nowe propozycje programów, za-
praszając jednocześnie do dalszego 
pisania projektów. Na zakończenie 
uświetniliśmy konferencję poetyc-
kim przy świecach z Kobietą Podbe-
skidzia, Laureatką Srebrnej Cieszy-
nianki 2009 r. oraz wielu innych na-
gród za działalność pedagogicz-
no – literacką Panią Urszulą Korzo-
nek. Była to cudowna okazja usły-
szenia wspaniałych wierszy, opowia-
dań poetki i pisarki czytanych przez 
nią samą. Impreza trwała do późnych 
godzin popołudniowych i pomimo 
zmęczenia trudno było nam było się 
pożegnać.            Renata Ciemała-Sojka                               
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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Klub na 102
W tym miesiącu pełną parą ruszają zajęcia dla młodzieży 

organizowane w ramach projektu „Klub na 102”. 

Projekt ten jest współfinansowany ze środków Unii Eu-
ropejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podobnie, jak zeszłoroczny projekt, ten również został 
skierowany do młodzieży w wieku 15–25 lat, mieszkającej 
na terenie Gminy Brenna i zagrożonej wykluczeniem spo-
łecznym. 

W ramach tego projektu przywidujemy udział 102 osób. 
Tym razem szczególnie zapraszamy do aktywnego uczest-
nictwa w działalności Klubu Młodzieżowego osoby niepeł-
nosprawne, które w jego ofercie również znajdą dla siebie 
coś ciekawego. 

Już teraz zapraszamy do udziału w bezpłatnych zaję-
ciach z języka angielskiego, kursie prawa jazdy kategorii „B” 
i poradnictwie psychologicznym. W najbliższym czasie roz-
poczną się warsztaty z ceramiki oraz tańca, a także warszta-
ty filmowe, perkusyjne i plastyczne. Całość uzupełnią kon-
kursy i turnieje integracyjne dla młodzieży uczestniczącej 
w działalności Klubu. 

W drugiej połowie tego roku przewidujemy organiza-
cję szkolenia z zakresu obsługi sprzętu budowlanego, kur-
su „szybkiego zapamiętywania” oraz doradztwo zawodowe 
i personalne prowadzone przez profesjonalnego doradcę 
zawodowego oraz „head huntera”.

Klub młodzieżowy, w którym jest realizowany projekt 
„Klub na 102”, mieści się w budynku Urzędu Gminy Bren-
nej przy ul. Wyzwolenia 77 i jest otwarty w godzinach od 14 
00 do 21 30. Osoby zainteresowane uzyskaniem szczegóło-
wych informacji na temat projektu zapraszamy do odwie-
dzenia strony internetowej Urzędu Gminy w Brennej www.
brenna.org.pl lub do kontaktu telefonicznego pod nume-
rem 033 853 62 22 wew. 334 i 231. Istnieje również możli-
wość uzyskania informacji poprzez kontakt elektroniczny 
na adres: klub@brenna.org.pl.                                     

kordynator
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Góreckie graffiti

Graffiti niektórym kojarzy się 
z kolorowymi rysunkami, a innym 
z nieprzyzwoitymi słowami nama-
lowanymi na ścianach. Tak napraw-
dę graffiti ma za zadanie ozdabiać, 
a nie szpecić. Lecz w naszej gminie 
często bywa odwrotnie.

W Górkach coraz częściej zdarza-
ją się tego typu incydenty. Lampy, 
znaki drogowe, przystanki to ulu-
bione pole do popisu pseudo – graf-
ficiarzy. Wójt Brennej tez chciałaby 
złapać wandali.

Gmina postanowiła przezna-
czyć nagrodę pieniężną za złapanie 
osób, które niszczą mienie gminne, 
natomiast natknęliśmy się na pew-
ne utrudnienia związane z przepi-
sami, polegające na tym, że nie tak 
do końca mamy pewne stanowisko, 
czy możemy taką nagrodę ufundo-
wać osobie, która wskazałby ko-
goś kto niszczy mienie gminy. Oso-
by, które odpowiadają za różne ry-
sunki na mieniu publicznym często 
muszą wykonywać pewien zakres 
prac publicznych. Odnowa tych 
rzeczy jest dużym kosztem. Krzysz-
tof Majeran, zastępca wójta propo-
nuje stworzenie specjalnego miej-
sca dla młodzieży, w których mo-
gły by podzielić się z innym sowimi 
artystycznymi zdolnościami. A naj-
lepsze prace nagrodzić nagroda-
mi. A także zamontowanie moni-
toringu w centrum Górek Wielkich. 
Uczniowie Góreckiego gimnazjum 
również wykazali się ciekawymi od-
powiedziami.

– Dla takich osób powinno się 
znaleźć zajęcia, które pozwoliłyby 
rozwijać im swój talent i pokazywać 
ludziom w czym są dobrzy.

Młodzi dziennikarze

– Robią to co kochają, to ich pe-
wien rodzaj hobby. A dzięki temu 
zwiększają poczucie własnej war-
tości i daje im to dużą satysfak-
cję. Wiec co mamy zrobić? Roz-
wiązaniem tego problemu byłoby 
stworzenie dla nich konkursu któ-
ry miałby za zadanie pokazać lu-
dziom, że to co robią nie jest wcale 
złe. Oczywiście osoby które zostaną 
złapane na niszczeniu w ten sposób 
mienia gminy powinny być ukarane 
karą pieniężną.

– Pamiętajmy także, że coraz czę-
ściej graficiarze są zatrudniani w róż-
nych firmach do projektowania szyl-
dów reklamowych.

Graffiti z roku na rok staje się co-
raz bardziej popularne. To pewien 
sposób wyrażania siebie, swoich 
emocji. Pamiętajmy jednak, że nie 
każdy rysunek możemy nazwać graf-
fiti, a nie każdą osobę graficiarzem.

Karolina

Rondo w Górkach Wielkich

Czy rondo w Górkach Wielkich 
spełnia swoje zadanie?Czy aby 
na pewno zamiast ronda zwanego 
też „Kopcem Kreta” nie powinno być 
sygnalizacji świetlnych?

Przed paroma laty na skrzyżo-
waniu w Górkach wielkich zdarzały 
się częste wypadki… także i śmier-
telne… nie raz mieszkańcy wsi wi-
dywali zrozpaczonych ludzi pa-
dającymi nad ciałem zawiniętego 
w czarny worek…

W końcu gmina postanowiła to 
zmienić. Były różne sugestie, co zro-
bić z pechowym skrzyżowaniem… 

Brano wszystko pod uwagę… jed-
nak zdecydowano się na rondo… 
Jest to droga powiatowa, która łą-
czy się jedna i druga… dlatego też 
powiat Cieszyński miał decydujący 
głos na ten temat - jak mówi Wójt 
Gminy Iwona Szarek.

Tak naprawdę rondo miało być 
o wiele większe niż teraz jest nato-
miast projekt zbyt długo realizowa-
ny i właściciele gruntów obok ron-
da nie zgodzili się na to.

Teraz kwestia tego czy rondo 
spełnia swoje zadanie? 

„Z punktu widzenia mojej oceny 
na pewno poprawiło kwestie bez-
pieczeństwa, bo za wyjątkiem ma-
łych stłuczek w tej chwili nie giną 
tam ludzie” powiedziała Wójt Iwo-
na Szarek… 

Pani Danuta Wasilewska radna 
powiatu Cieszyńskiego, stwierdzi-
ła, że rondo to jedyne wyjście. Pani 
Danuta miała wypadek na skrzyżo-
waniu, więc jak najbardziej popie-
rała zaplanowany projekt by rondo 
powstało.

Jednak czy osoby prowadzące 
samochód tirowy nie wolałyby sy-
gnalizacji świetlnych? Tak owszem 
jak stwierdzili byłoby to dla nich 
lepszym rozwiązaniem, ale również 
rozumieją, że dla normalnych sa-
mochodów rondo spisuje się bar-
dzo dobrze.

Pozostało nam rondo…, któ-
re dla większości ludzi jest do-
brym rozwiązaniem dla tych, któ-
rym by marzyły się światła… hm… 
niestety pozostaną tylko marze-
nia ponieważ jak stwierdziła Pani 
Wójt Gmina już nie ma pieniędzy 
na przebudowę ronda.

Angelika

W wyniku warsztatów dziennikarskich, jakie miały miejsce stosunkowo niedawno 
w szkole w Górkach, powstały teksty, które będziemy stopniowo publikować na ła-
mach naszego pisma. Serdecznie zapraszamy do lektury naszych młodych adeptów 
dziennikarstwa.
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Na św. Walentego rzeka słowa miłe-
go, a po św. Walentym rzeka korytem 
wyschniętym. 

***
GRAFFITI

Ma się ten gest – Władysław. 
Wypijmy za błędy – Rysiek.

***
O NIE CAŁKOWICIE SŁUSZNEJ KARZE

Kapke znany góral z Brennej przy 
kominku uległ atmosferze sennej… 

Za powiek kurtyną obraz życia mu 
przeminął… 

Piwkiem dał razy pamięci pojem-
nej.

***
Z ROZMÓW PRZY PIWKU

W Starej Karczmie siedzi przy piw-
ku ceper. Podchodzi góral:

– Serdecznie witomy, panocku.

– Dlaczego „witomy”? Przecież przy-
szedł pan sam.

– Ni, bo ze mną jest mój Anioł Stróż.
***

POKRĘCONE PRZYSŁOWIA
Obuć kogo w swe kierpce.
Takie kierpce!
Umarł w kierpcach.
Jaka owca, taki baran.
Na barana urok.
Kto z góralem wojuje, temu halny 
w oczy.
Góral żywemu nie przepuści.
Nie kapelusz zdobi górala.

***
O DWÓCH OBLICZACH KULTURY

Każdy mieszkaniec Swojego Kąta 
obejście na okrągło sprząta.

A niejeden za rogatkami raczy na-
turę odpadkami.

Spod góralskiego kapelusza
Ona: „Tych wszystkich zebrać do 

kąta!!!”
***

OPOWIASTKI
– Czy znasz opowiastkę o koloro-

wych jarmarkach?…
– To były piękne dni.
– Czy znasz opowiastkę o złodzie-

ju czasu?…
– Tych lat nie odda nikt.
– Czy znasz opowiastkę o cygań-

skiej wróżbie?…
– Jutro będzie dobry dzień.

***
ZAGADKA

– Kto się śmieje ostatni?
Akurat pierwszy od końca nowy 

Czytelnik „ Spod góralskiego kapelu-
sza” na: www.brenna.org.pl

Zbigniew Morys

Ilekroć jestem w Wenecji, moje 
nogi same niosą mnie do kościoła San-
ta Maria Gloriosa dei Frari. Pierwszy ko-
ściół w tym miejscu założyli francisz-
kanie, którzy pojawili się w Wenecji 
w 1222 r. Żyli z jałmużny i prac doryw-
czych aż do momentu, kiedy państwo 
weneckie podarowało im dawny klasz-
tor benedyktynów a w 1236 r. uzy-
skali od doży Jacopa Tiepola wspar-
cie finansowe i przyległy do klaszto-

 Z Górek Wielkich… na lagunę c. d.
ru teren. Tak powstał klasztor i kościół 
Santa Maria Gloriosa znany jako Frari 
(przekręcona nazwa frati, czyli bracia). 
Obecną wielkość i wizerunek świąty-
nia uzyskała w połowie XV w. Zachwy-
ca ilością zgromadzonych dzieł sztuki 
i arcydzieł takich twórców jak Tycjan, 
Bellini, Donatello oraz wiele okazałych 
nagrobków.

Magnesem, który przyciąga mnie 
w to miejsce jest pomnik nagrobny 
wybitnego rzeźbiarza włoskiego An-
tonia Canovy, który zmarł w Wenecji 
w 1822 r. Grobowiec ten wykonany jest 
z białego marmuru w kształcie pirami-
dy. Do jego wnętrza udaje się niewia-
sta, młodzieniec, dwie młode dziew-
częta i dwójka dzieci. Po drugiej stro-
nie wejścia do grobowca leży pogrą-
żony w rozpaczy wenecki lew św. Mar-
ka a obok niego zadumany i zasmuco-
ny anioł. Wszystkie postacie są wyrzeź-
bione z ogromną starannością, precy-
zją i kunsztem. Cała sytuacja jest tak 
realistyczna, że za każdym razem kie-
dy przyglądam się temu dziełu, czuję 
jakbym brała udział w tej uroczystości. 
Wewnątrz pomnika, w porfirowej wazie 
spoczywa serce rzeźbiarza. Budowlę 
tę zaprojektował sam Canova na cześć 

Tycjana jako grobowiec dla wielkiego 
malarza ale realizacji pomysłu podję-
li się dopiero jego uczniowie dla swo-
jego mistrza po jego śmierci. Zaprojek-
towali i wykonali również nowy pro-
jekt grobowca Tycjana, na schodkach 
którego przysiadam aby kontemplo-
wać wybitne dzieło Canovy.

Po uczcie duchowej czas na coś dla 
ciała. Zostałam zaproszona przez męża 
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na spacer po Murano – wyspie położo-
nej 1,5 km od Wenecji. Popłynęliśmy 
tam tramwajem i po ok. 20 minutach 
już spacerowaliśmy wzdłuż głównego 
kanału, który trzykrotnie zmienia swo-
ją nazwę : San Giovanni, Ponte Longo 
i degli Angeli. Wyspa była już zamiesz-
kała w czasach rzymskich. Do X wie-
ku była centrum handlowym a od XIII 
wieku wyspecjalizowała się w produk-
cji szkła. Przenieśli się tutaj szklarze we-
neccy, gdyż ich praca stanowiła zagro-
żenie dla drewnianego wówczas mia-
sta. Zasłynęli za granicą w XIV wie-
ku produkcją szklanych perełek i lu-
ster. W następnych wiekach produkcja 
szkła barwionego zdobionego ema-
lią, wyroby z krystalinu, szkła awentu-
rynowego i chalcedońskiego rozsławi-
ło Murano na cały świat. Ponieważ była 
to część randki dostałam w prezencie 
piękny, kunsztownie wykonany szkla-
ny wisior.

Później obejrzeliśmy zbiory Mu-
zeum Szkła oraz Bazylikę dei Santi Maria 
e Donato, która słynie z pięknej posadzki 

i stropu w kształcie kadłuba łodzi. Niebo 
zaciągnęło się chmurami i spadł ulew-
ny deszcz więc jak najszybciej popły-
nęliśmy z powrotem do Wenecji.

Zmęczeni długim spacerem posta-
nowiliśmy odpocząć a ponieważ zbli-
żała się pora obiadu, więc usiedliśmy 
przy stoliku w jednej z licznych restau-
racyjek. Będąc we Włoszech nie moż-
na odmówić sobie zjedzenia spaghet-
ti z sosem truflowym, orzeszkami pinii 
( rodzaj sosny) lub świeżutkimi owoca-
mi morza. Na deser koniecznie praw-
dziwe tiramisu. W tym czasie słoń-
ce wyjrzało zza chmur więc poszliśmy 
na spacer uliczkami miasta. Poza cen-
trum milknie gwar turystów a piękne 

lecz zaniedbane bo też w dużej czę-
ści opuszczone budynki robią smut-
ne wrażenie. Mogłam tutaj oddać się 
jednej z moich pasji czyli fotografo-
waniu kominów. Tak, tak. Zwykłych 
kominów ale w Wenecji niezwykłych 
bo na jednym budynku może być ich 
wiele a każdy w innym kształcie. Kie-
dy tak przechadzaliśmy się wzdłuż ka-
nałów, wspinaliśmy na mostki chłonę-
liśmy niepowtarzalną atmosferę tego 
niezwykłego miasta.

Trudno opisać jego urodę – spe-
cyficzny zapach, nawoływanie gondo-
lierów zapraszających na przejażdżkę 
gondolą i rzęsiście oświetlone uliczki.

Jak już wspomniałam nie był to mój 
pierwszy pobyt w tym mieście. Może 
słowo „randka” sprawiło, że Wenecja 
tak mnie zauroczyła.

Zachęcam do osobistego smako-
wania tego miejsca. Naprawdę warto 
tam się wybrać i być jednym z 12 mi-
lionów turystów zwiedzających Wene-
cję każdego roku.

Beata Znamierowska
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Pracoholizm chorobą naszych czasów

Zapewne sytuacja na rynku i roz-
wój technologiczny, to główny powód, 
dlaczego coraz więcej osób wpada 
w szpony pracoholizmu. Jeśli chcemy 
doszukać się u siebie jego pierwszych 
oznak, należałoby przeczytać objawy 
wymienione poniżej i dobrze zastano-
wić się, jak przekładają się one na nasze 
zachowanie:

• praca pochłania cię na tyle, że nie 
dostrzegasz innych sfer życia,

• każdy temat rozmowy dotyczy 
pracy,

• gdy masz dzień wolny lub urlop 
czujesz się z tym nieswojo,

• codziennie zostajesz po godzinach 
lub zabierasz pracę do domu,

• pracujesz kosztem snu, rodziny  
i przyjaciół,

•  nie masz czasu na hobby,

• będąc w pracy nie odczuwasz 
upływającego czasu,

•  jeśli masz dzień wolny nie wiesz 
czym masz się zająć,

•  sprawy zawodowe stoją u ciebie 
na pierwszym miejscu,

•  obawiasz się iść na urlop gdyż 
wydaje ci się, że firma sobie bez 
ciebie nie poradzi,

•  twoje życie to nieustanny po-
śpiech,

•  nie lubisz przekazywać zadań in-
nym, gdyż wydaje ci się, że tylko 
ty możesz wykonać je prawidłowo,

•  jesteś nieustannie aktywny, rzad-
ko miewasz czas wolny,

•  jeśli przebywasz poza firmą ro-
bisz wszystko by nie tracić z nią 
kontaktu, często sprawdzasz po-
łączenia w telefonie, maile,

• we wszystkim co robisz dążysz 
do perfekcjonizmu. Wraz z na-
wałem pracy, łatwiej popadasz 
w używki: papierosy, alkohol.

Pracoholizm wywołuje nie tyl-
ko falę nieporozumień na płaszczyź-
nie rodziny, czy przyjaciół, ale także 
wpływa negatywnie na nasze zdro-
wie. Braki snu, stresy, nadmierne pi-
cie kawy, palenie, brak ruchu (spor-
tu), to gorzej funkcjonujący orga-
nizm, niedobory magnezu, szereg cho-
rób cywilizacyjnych, które właśnie 
wtedy mogą zaatakować ze zdwojo-
ną siłą.

Chociaż zaczyna się zwykle nie-
winnie, od trywialnej potrzeby za-
robkowej, bo każdy chce zarabiać 
więcej, to jednak nie każdy potrafi 
powiedzieć sobie stop na drodze do 
kariery. Pracoholizm atakuje głównie 
osoby ambitne, odpowiedzialne, któ-
re potrafią wiele poświęcić na dro-
dze do celu, jaki sobie wyznaczyły. 
Ale w życiu należy być elastycznym, 
bo ten cel, ten przysłowiowy punkt 
na horyzoncie może okazać się nie 
do osiągnięcia dla nas przez całe na-
sze życie. Idąc wciąż naprzód nie 
oglądając się na boki, nie zauważmy 
innych możliwości, a już na pewno 
nie przystajemy, by cieszyć się tym 
co mamy teraz, do czego szczerze za-
chęcam.

Szczepan Spis

Skąd tak naprawdę bierze swój początek pracoholizm? Jeszcze stosunkowo niedawno 
nie był tak popularny, by można było o nim dużo powiedzieć. Obecnie cierpi na niego 
wiele osób, a sama literatura na jego temat należy do jednych z dokładniej przeanalizo-
wanych obszarów tematycznych. 
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Wiadomo, że nie każdy ma przy-
słowiową rękę do kwiatów, a więk-
szość z nas chciałby je jednak mieć 
w swoich domach. Pewnym rozwią-
zaniem byłyby sztuczne kwiaty, ale 
taki substytut wygląda o niebo gorzej 
i jedno jest pewne – większy nie uro-
śnie, a walory zapachowe ma nad wy-
raz ubogie. Rozwiązaniem jest znale-
zienie takich odmian roślin, które da-
dzą sobie radę w najbardziej ekstre-
malnych warunkach. Do przysłowio-
wej czołówki, które warto uprawiać 
w swoim domowym zaciszu, będące 
nad wyraz odporne na przesuszanie, 

zalewanie, brak lub nadmiar światła 
należą: zielistka, kalanchoe, dracena, 
czy fikus benjamin. I tak idąc po kolei, 
zielistka która pochodzi z ciepłej Afry-
ki, potrafi przystosować się do niemal-
że każdych warunków, a jej ozdob-
ne liście, stanowią bardzo efektowa-
ny element dekoracyjny. Kalanchoe, 
która przywędrowała do nas aż z Ma-
dagaskaru, to roślina obficie kwitnąca 
i również mało wymagająca. Praktycz-
nie można ją podlewać raz na tydzień, 
a jeśli chcemy pobudzić ją do ponow-
nego kwitnienia, dobrze jest uprzed-
nio zakrywać ją kapturem zaciem-
niającym, gdyż należy do roślin dnia 
krótkiego. Dracena, która zachwyca 
podobnie jak zielistka swoimi liśćmi, 
również pochodzi z odległych krajów 
tropikalnych, jak swoje poprzedniczki 
nie lubi niskich temperatur i zbyt ob-
fitego podlewania, poza tym wytrzy-
ma naprawdę dużo. Ostatnią poleca-
ną rośliną jest fikus benjamin i w tym 
przypadku jego liście stanowią głów-
ną ozdobę. Ciekawostką jest, że Fikus 

Niezniszczalnie zielone

liczy około 1000 różnych gatunków. 
Jedyną jego preferencją jest brak bez-
pośredniego silnego nasłonecznienia. 
Tak wytrzymałych roślin jest dużo wię-
cej, zachęcam do poszukiwań i oży-
wiania swoich domów na zielono.

Ethienne

Proste gołąbki

1 kg kapusty białej pokroić w kostkę

½ kg mięsa mielonego z łopatki

6 łyżek ryżu surowego

8 łyżek kaszy mannej

6 jajek, sól, pieprz do smaku

Trochę bułki tartej

Cebulę podsmażyć i połączyć wszyst-
ko razem, wyrobić kulki i usmażyć, na-
stępnie ułożyć w garnku i zalać 2-3 litry 
wody, dodać 1 słoik koncentratu pomi-
dorowego i słoik keczupu, 3 kostki bu-
lionu, lekko zagotować i zrobić z tego 
lekki sos.

***
Klopsy z ziemniaków

1kg ziemniaków ugotować, przecisnąć 
przez praskę, dodać szczypiorek, 2 jaj-
ka, paprykę czerwoną sypką, pieprz, 

Przepisy
sól i 10 dkg startego sera żółtego wy-
mieszać, zrobić klopsy i obtoczyć w jaj-
ku, bułce tartej i upiec na złoty kolor, 
podawać do mięsa.

***
Deser dla dzieci

1 mleko w puszce niesłodzone ubić, 
dodać 2 galaretki rozpuszczone w ½ l 
wody ciepłej, wymieszać razem, wlać 
do misek.

smacznego życzy
Koło Gospodyń z Brennej
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Wielki sukces radnych z Brennej!
W dniach 6-7 lutego 2010 r. w Na-

kle Śląskim odbyły się III Mistrzostwa 
Śląska Radnych w Piłce Nożnej Halo-
wej, zorganizowane przez powiat tar-
nogórski. Miło nam jest poinformo-
wać Państwa o sukcesie który odnie-
śli radni Gminy Brenna, wspomagani 
przez radnego powiatowego Jerzego 
Pilch oraz zastępcę wójta i sekretarza 
Gminy Brenna – Pana Krzysztofa Maje-
ran. Właściwie Gmina Brenna zgarnę-
ła wszystkie nagrody. Przede wszyst-
kim drużyna zajęła I miejsce w mistrzo-
stwach, najlepszym bramkarzem zo-
stał Jerzy Pilch, a królem strzelców i za-
razem najlepszym zawodnikiem mi-

strzostwa – Krzysztof Majeran. W fa-
zie grupowej drużyna z Brennej zdoby-
ła komplet punktów co było dobrym 
prognostykiem przed meczami w fa-
zie pucharowej. Najpierw Brenna po-
radziła sobie z Tychami – wygrywając 
5:0, po czym po dramatycznym me-
czu zapewniła sobie finał, wygrywając 
z powiatem tarnogórskim 1:0. Ale jak 
się później okazało był to przedsmak 
emocji. W finale na drużynę z Bren-
nej czekał powiat kłobucki – dwukrot-
ny wicemistrz śląska. Dodatkowy sma-
czek tego pojedynku to fakt, że w ubie-

głym roku to właśnie powiat kłobucki 
wyeliminował Brenną w ćwierćfinale, 
po dogrywce i rzutach karnych. Sce-
nariusz finału dopasował się do całej 
dramaturgii, a historia – jak się okazało 
kolejny raz – lubi się powtarzać. Znów 
był zacięty mecz, dogrywka i seria rzu-
tów karnych. W końcu Brennej pomógł 
strzał w poprzeczkę zawodnika z po-
wiatu kłobuckiego i zwycięstwo przy-
padło teamowi z Brennej. Drużyna za-
grała w następującym składzie: Jerzy 
Pilch, Adam Bojda, Seweryn Greń, Da-
mian Nowak, Krzysztof Holeksa, Kry-
stian Żyłka oraz Krzysztof Majeran. 
Drużynę dzielnie instruował i wspierał 
„trener” Robert Madzia. 

Krzysztof Majeran
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Finał Pucharu Beskidzkich Groni odbył się w niedzielę 14 lutego na stoku Borynia w Brennej Wę-
gierskim. Był to jednocześnie ostatni etap zawodów, dlatego też w tym numerze pisma zamiesz-
czamy klasyfikację generalną pucharu i gratulujemy zwycięzcą. 

Klasyfikacja generalna Pucharu Beskidzkich Groni

01. PRZEDSZKOLAKI-dziewczyny /2003-…
Zawodnik 17.01.2010. 31.01.2010. 14.02.2010. Razem
Zuzanna Heller 100 80 100 280
Klaudia Lipczyńska 80 100 60 240
Małgorzata Rudel 50 50 80 180

02. PRZEDSZKOLAKI-chłopcy /2003-… 
Zawodnik 17.01.2010. 31.01.2010. 14.02.2010. Razem
Filip Sitarz 100 100 200
Jan Jurczyk 80 80 0 160
Wojciech Wawak 100 60 0 160

03. KLASY I-II-dziewczyny /2002-2001/ 
Zawodnik 17.01.2010. 31.01.2010. 14.02.2010. Razem
Ewa Szklarek 80 100 180
Karolina Haratek 100 80 180
Róża Warzecha 100 0 40 140

04. KLASY I-II-chłopcy /2002-2001/ 
Zawodnik 17.01.2010. 31.01.2010. 14.02.2010. Razem
Bartosz Dajda 80 50 80 210
Przemysław Białobrzycki 100 100 0 200
Bartłomiej Sanetra 60 0 100 160

05. KLASY III-IV-dziewczyny /2000-1999/ 
Zawodnik 17.01.2010. 31.01.2010. 14.02.2010. Razem
Katarzyna Szczotka 100 100 100 300
Wiktoria Pokorny 80 80 80 240
Sabina Widło 60 60 50 170

06. KLASY III-IV-chłopcy /2000-1999/ 
Zawodnik 17.01.2010. 31.01.2010. 14.02.2010. Razem
Paweł Wąsek 100 80 100 280
Mateusz Nieboras 60 50 80 190
Jakub Cichy 60 60 60 180

07. KLASY V-VI-dziewczyny /1998-1997/ 
Zawodnik 17.01.2010. 31.01.2010. 14.02.2010. Razem
Olga Kruszek 100 100 0 200
Wiktoria Gibiec 50 60 80 190
Natalia Podżorska 45 45 100 190
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08. KLASY V-VI-chłopcy /1998-1997/ 
Zawodnik 17.01.2010. 31.01.2010. 14.02.2010. Razem
Marcin Widenka 60 100 60 220
Tomasz Heller 50 45 100 195
Piotr Habdas 100 40 0 140

09. GIMNAZJUM-dziewczyny /1996-1994/ 
Zawodnik 17.01.2010. 31.01.2010. 14.02.2010. Razem
Monika Macura 100 80 100 280
Kinga Gibiec 80 100 60 240
Mirella Heller 60 60 80 200

10. GIMNAZJUM-chłopcy /1996-1994/ 
Zawodnik 17.01.2010. 31.01.2010. 14.02.2010. Razem
Jakub Grzybek 80 50 100 230
Sebastian Białobrzycki 100 100 0 200
Mateusz Rucki 60 30 80 170

12. MĘŻCZYZNI POW. 50 lat /1959-.../ 
Zawodnik 17.01.2010. 31.01.2010. 14.02.2010. Razem
Janusz Lewandowski 100 80 100 280
Adam Cieślar 80 50 45 175
Edward Mika  100 60 160

13. KOBIETY pow 36 lat /1974-.../ 
Zawodnik 17.01.2010. 31.01.2010. 14.02.2010. Razem
Katarzyna Halama  100 100 200
Katarzyna Szandar-Jagosz 50 80 45 175
Ewa Matuszyńska 60 50 60 170

14. MĘŻCZYZNI 36-50 lat /1973-1959/  
Zawodnik 17.01.2010. 31.01.2010. 14.02.2010. Razem
Sebastian Gibiec 80 100 100 280
Marcin Kowalczyk 100 80 30 210
Ireneusz Heller 45 60 25 130

15. KOBIETY 17-35 lat /1993-1975/ 
Zawodnik 17.01.2010. 31.01.2010. 14.02.2010. Razem
Justyna Kania 100 50 50 200
Magda Baranowska 60 60 60 180
Agata Stec 35 40 45 120

16. MĘŻCZYZNI 17-35 lat /1993-1975/ 
Zawodnik 17.01.2010. 31.01.2010. 14.02.2010. Razem
Janusz Nieboras 100 35 80 215
Łukasz Kośniewski 60 100 0 160
Franciszek Smusz DSQ 80 60 140
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SportSport

Nowa inicjatywa Beskidzkiej Organizacji Turystycznej przy współpracy Ośrodka Promocji Kul-
tury i Sportu Gminy Brenna, zorganizowania zawodów Ski-Tourowych w Brennej przerodziła 
się w sukces. W sobotę 30-tego stycznia na stoku Borynia w Brennej Węgierskim, można było 
zapisać się i ruszyć w 8 kilometrową trasę biegnącą wzdłuż naszych breńskich groni. Dwudzie-
stu siedmiu startujących zawodników oceniło bardzo pozytywnie wyznaczoną trasę i wyraziło 
żywe zainteresowanie uczestnictwem w tego typu zawodach w przyszłym roku. Ufamy, że uda 
nam się sprawić, by stała się ona naszą cykliczną imprezą przyciągającą coraz to więcej uczestników.

I Otwarte Zawody Ski-Tourowe o Puchar Brennej 

Seniorki: 
1. Joanna Mędoń – Szczawnica 
2. Monika Wałaszek – Kraków 
3. Marta Czulak – Międzybrodzie Bialskie

Weterani: 
1. Kornel Rakus – Kisielów 
2. Sławomir Wewóra – Jastrzębie Zdrój 
3. Grzegorz Konik – Przeciszów 
4. Michał Wita – Rybnik 
5. Mirosław Burzyński – Kraków 
6. Arkadiusz Adamiec – Ustroń 

7. Andrzej Kolarczyk – Mikołów
Nestorzy: 
1. Damian Szołtysik – Ruda Śląska 
2. Kazimierz Piętka – Jaworze 
3. Stach Jerzy – Zakopane 
4. Jerzy Genszer – Bielsko-Biała

WYNIKI PUCHARU BRENNEJ W KATEGORIACH

Juniorzy + Seniorzy: 
1. Bartłomiej Golec – Żabnica 
2. Piotr Mędoń – Szczawnica 
3. Marek Kilarski – Bielsko-Biała 
4. Jakub Soiński – Rybnik 
5. Marek Chrzanowski – Pisarzowice 
6. Michał Hudyka – Zawoja 
7. Szymon Buczak – Kraków 
8. Michał Genszer – Bielsko-Biała 
9. Piotr Moskal – Bielsko-Biała 
10. Tomas Wojtyla – Cesky Tesin 
11. Tyberiusz Mikołajczyk – Brenna 
12. Paweł Krawczyk – Kraków 
13. Robert Dobosz – Kraków
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Wkrótce w gminie BrennaWkrótce w Gminie Brenna 



Wieści znad BrennicyWieści znad Brennicy 25 Strona 25

W
ie

śc
i z

na
d

 B
re

nn
ic

y

Wieści znad Brennicy

Godne poleceniaGodne polecenia

Pudełko
Małżeństwo Norma i Arthur Lewi-

sowie, dostają od tajemniczego niezna-
jomego równie tajemnicze pudełko. 
Obcy zdradza im, że naciskając znaj-
dujący się nim przycisk, dostaną mi-
lion dolarów. W tym samym momen-
cie jednak jakiś nieznany im człowiek 
straci życie.

Premiery kinowe w marcu
Alicja w Krainie Czarów

Alicja, spędzając leniwie czas ze swoją 
siostrą, widzi Białego Królika w ubraniu, 
niosącego zegarek kieszonkowy. Podąża 
za nim w głąb króliczej nory i spada głę-
boką studnią, mijając półki pełne dziw-
nych przedmiotów. Po bezpiecznym lą-
dowaniu w długim przedsionku znajdu-
je szklany stół ze złotym kluczem. Szu-
kając dziurki, do której by pasował klucz, 
znajduje małe drzwiczki, a za nimi pięk-
ny ogród. Jest jednak za duża, by się 
przez nie przecisnąć…

Starcie Tytanów
Urodzony jako bóg, wychowany 

jako człowiek, Perseusz nie potrafi ura-
tować swojej rodziny przed Hadesem 
– mściwym bogiem świata zmarłych. 
Nie mając nic do stracenia mężczyzna 
zgłasza się na ochotnika, by poprowa-
dzić wyprawę przeciwko Hadesowi, za-
nim ten odbierze moc Zeusowi – bo-
gowi bogów – i sprowadzi na ziemię 
chaos.

Agora
Historia niewolnika, który zmaga się 

z uczuciem do swej właścicielki, pięk-
nej i uczonej Hypatii, oraz pragnieniem 
wolności, którą mogłoby przynieść mu 
zyskujące na sile chrześcijaństwo.

Jak wytresować smoka
Mały chłopiec wiking Halibut Strasz-

liwa Czkawka Trzeci uchodzi wśród ró-
wieśników za nieudacznika. A przed nim 
trudne zadanie: by zostać wojowni-
kiem, każdy chłopiec z plemienia musi 
złapać smoka i wytresować go do po-
lowania. Czkawka ma z tym jednak 
pewne kłopoty.
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Teatr Polski Teatr Banialuka

Godne poleceniaGodne polecenia

Repertuar teatrów w Bielsku-Białej
na miesiąc marzec

Data  Tytuł    Godzina 
2.03  Wtorek Mayday       19:00  
3.03   Środa  Mayday       19:00  
4.03   Czwartek Piosenki M. Grechuty i J. Kofty w wyk. M. Bajora 19:00  
5.03   Piątek  Do pary ?!       18:00  
6.03   Sobota Do pary ?!       17:00  
6.03   Sobota Testosteron      19:00  
7.03   Niedziela Testosteron       19:00  
7.03   Niedziela Do pary ?!       19:00  
8.03   Poniedziałek Faceci to gady      18:00  
9.03   Wtorek Na jagody       09:00  
9.03   Wtorek Na jagody       11:00  
9.03   Wtorek Fabryka Sensacji - Proszyk i Spółka     19:00  
10.03 Środa  Zemsta       11:00  
10.03 Środa  Oskar i Pani Róża      11:00  
11.03 Czwartek Zemsta       11:00  
11.03 Czwartek Oskar i Pani Róża      11:00  
12.03 Piątek Tak wiele przeszliśmy, tak wiele przed nami 11:00  
12.03 Piątek Zamknij oczy i myśl o Anglii     18:00  
12.03 Piątek Tak wiele przeszliśmy, tak wiele przed nami 18:00  
13.03 Sobota Tak wiele przeszliśmy, tak wiele przed nami  18:00  
13.03 Sobota Zamknij oczy i myśl o Anglii 
  oraz gala Odjazdowa Europa  18:00  
14.03 Niedziela Zamknij oczy i myśl o Anglii 
  oraz gala Odjazdowa Europa  18:00  
14.03 Niedziela Tak wiele przeszliśmy, tak wiele przed nami 18:00  
18.03 Czwartek Rewizor       11:00  
18.03 Czwartek Rewizor       17:00  
19.03 Piątek Królowa piękności z Leenane     19:00  
20.03 Sobota Rewizor       17:00  
20.03 Sobota Rewizor       19:30  
23.03 Wtorek Na jagody       09:00  
23.03 Wtorek Bielska Scena Kabaretowa     19:00  
24.03 Środa  Mayday 2       19:00  
25.03 Czwartek Mayday 2       19:00  
25.03 Czwartek Proszę… zrób mi dziecko  19:00  
26.03 Piątek Mayday 2       19:00  
26.03 Piątek Proszę… zrób mi dziecko     19:00  
27.03 Sobota Żyd       17:00  
27.03 Sobota Popcorn       19:00  
28.03 Niedziela Żyd       17:00  
28.03 Niedziela Popcorn       19:00  
30.03 Wtorek Popcorn       18:00  
31.03 Środa  Legendy teatru      19:00  

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

2010-03-02 wt. TRISTAN I IZOLDA g. 09:00 g. 11:30 dla młodzieży i dorosłych

2010-03-03 śr. TRISTAN I IZOLDA g. 09:00 g. 11:30 dla młodzieży i dorosłych

2010-03-04 cz. TRISTAN I IZOLDA g. 09:00 g. 11:30 g. 14:30 dla młodzieży i dorosłych

2010-03-05 pt.TRISTAN I IZOLDA g. 09:00 g. 11:30 dla młodzieży i dorosłych

2010-03-07 nd. TOMCIO PALUSZEK g. 11:00 od 3 lat

2010-03-08 pn. TRISTAN I IZOLDA g. 09:00 g. 11:30 dla młodzieży i dorosłych

2010-03-09 wt. TRISTAN I IZOLDA g. 09:00 g. 11:30 dla młodzieży i dorosłych

2010-03-10 śr. TRISTAN I IZOLDA g. 09:00 g. 11:30 dla młodzieży i dorosłych

2010-03-11 cz. ŚPIĄCA KRÓLEWNA g. 09:00 g. 11:00 od 3 lat

2010-03-12 pt. ŚPIĄCA KRÓLEWNA g. 09:00 g. 11:00 od 3 lat

2010-03-14 nd. CZERWONY KAPTUREK g. 11:00 od 3 lat

2010-03-15 pn. CZERWONY KAPTUREK g. 09:00 od 3 lat

2010-03-16 wt. ZIELONY WĘDROWIEC g. 09:00 g. 11:00 od 7 lat

2010-03-17 śr. ZIELONY WĘDROWIEC g. 09:00 g. 11:00 od 7 lat

2010-03-18 cz. FERDYNAND WSPANIAŁY g. 09:00 g. 11:00 od 3 lat

2010-03-19 pt. KOZIOŁEK MATOŁEK 2 g. 09:00 g. 11:00 od 3 lat

2010-03-21 nd. KOZIOŁEK MATOŁEK 2 g. 11:00 od 3 lat

2010-03-22 pn. KOZIOŁEK MATOŁEK 2 g. 09:00 g. 11:00 od 3 lat

2010-03-23 wt. CZERWONY KAPTUREK g. 09:00 g. 11:00 od 3 lat

2010-03-24 śr. CZERWONY KAPTUREK g. 09:00 g. 11:00 od 3 lat

2010-03-25 cz. CZERWONY KAPTUREK g. 09:00 od 3 lat

2010-03-26 pt. STÓJ! NIE RUSZAJ SIĘ! g. 11:00 dla młodzieży

PREMIERA 2010-03-26 pt. STÓJ! NIE RUSZAJ SIĘ! g. 18:00 dla młodzieży

2010-03-28 nd. CZERWONY KAPTUREK g. 11:00 od 3 lat

2010-03-29 pn. STÓJ! NIE RUSZAJ SIĘ! g. 09:00 g. 11:00 dla młodzieży

2010-03-30 wt. STÓJ! NIE RUSZAJ SIĘ! g. 09:00 g. 11:00 dla młodzieży

2010-03-31 śr. STÓJ! NIE RUSZAJ SIĘ! g. 09:00 g. 11:00 dla młodzieży
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Ważne i przydatne numery telefonówWażne i przydatne numery telefonów
Urząd Gminy Brenna
43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 77,
tel. 033 853 62 22, fax. 033 853 63 70
www.brenna.org.pl, e-mail: poczta@brenna.org.pl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

WÓJT GMINY BRENNA
IWONA SZAREK

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

W celu umówienia się na spotkanie prosimy o kontakt
z sekretariatem: tel. 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

MIESIĘCZNIK „WIEŚCI ZNAD BRENNICY” można nabyć w  Ośrodku Promocji, Kultury i  Sportu Gminy Brenna  
(ul. Wyzwolenia 69, Brenna) a także w:

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

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