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Przed nami marzec, wielu ko-
jarzy go jedynie z Dniem Kobiet, 
Tłustym Czwartkiem, ewentualnie  
Środą Popielcową. Bardziej wnikliwi 
i lubiący świętować zorientują się 
zapewne, że mamy również w mar-
cu Dzień Mózgu, Dzień św. Patryka, 

Dzień Bez Mięsa, dzień wody, lasu, 
godzinę ziemi oraz pierwszy dzień 
wiosny. Część z nich, jak np. dzień 
lasu, została specjalnie powołana 
do życia, by zwrócić naszą uwagę na 
problemy z jakimi boryka się świat. 
Zanieczyszczenie środowiska, po-
stępująca degradacja zdrowia spo-
łeczeństwa, przeplatana pogonią 
za pieniądzem, skutecznie usypia w 
nas elementarne wartości ludzkie. 
Smutne jest świętowanie czegoś, o 
co powinniśmy dbać przez cały rok. 
Śmieszne wydają się działania ko-
goś, kto jeden dzień w roku uczest-
niczy w akcji sprzątania świata, jeśli 
przez pozostałe 364 dni zaśmieca 
go. Konsekwencję naszych działań, 
często niszczy słomiany zapał oraz 
inne priorytety. Zagubieni w gąsz-
czu życia codziennego mamy jed-
nak okazję zwrócić uwagę na istot-
ne jego aspekty, właśnie w wyniku 

zderzenia z „przypominaczami”, da-
tami, świętami, ustanawianymi po 
to, by pomóc nam zobaczyć co jest 
dobre, a co złe. 

Ciekawostką na ten miesiąc 
może być pokazanie się na terenie 
naszej Gminy Utopca Gazdy Breń-
skiego. Można go będzie zobaczyć 
jak przemierza okolice, odkrywając 
na nowo swoją Gminę, odwiedza-
jąc ciekawe miejsca i rozmawiając z 
mieszkańcami i turystami.

W tym numerze Wieści, będzie-
my mogli przyjrzeć się bliżej naszej 
Lidze Halowej. Dzięki współpracy 
zespołu redakcyjnego z Góreckiej 
szkoły, poznamy opinie publiczno-
ści i nie tylko. Zapraszam wszyst-
kich do lektury.

Szczepan Spis
Redaktor Naczelny

BAJKOWA PIWNICA ARTYSTYCZNA

Od lutego ruszyła Bajkowa Piwnica Artystyczna. Cykl comiesięcznych spektakli w breńskiej 
Piwnicy Artystycznej, przeznaczonych dla dzieci do 10 roku życia. Chcemy wytworzyć w dzieciach 
nawyk uczestniczenia w koncertach i innych przedsięwzięciach kulturalnych. Pierwsze przedsta-
wienie: „Felek”, przygotowane przez aktora teatru „Banialuka” z Bielska, odbyło się już 18 lutego w 
piątek i spotkało się z dużym zainteresowaniem. Na kolejne przedstawienie zapraszamy również 
w piątek, 18 marca. Tym razem zapraszamy naprzedstawienie „Kopciuszek” w wykonaniu studio 
Arte- Re z Krakowa.
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Gmina Brenna prężnie roz-
wija swoją infrastrukturę spor-
tową. Niedawno powstała nowa 
hala sportowa w Górkach Wiel-
kich, mamy też za sobą otwarcie 
Orlika przy Gimnazjum w Bren-
nej. Proszę powiedzieć w jakim 
kierunku zmierza Gmina w roz-
woju tejże infrastruktury? 

Wójt Gminy Brenna Iwona 
Szarek: Gdy zaczynałam swoją 
pracę w Urzędzie Gminy z wielu 
stron słyszałam głosy, że infra-
struktura sportowo-rekreacyjna 
w naszej gminie jest na niewy-
starczającym poziomie. Przepro-
wadzona analiza potwierdziła 
taki stan rzeczy. W związku z po-
wyższym przystąpiliśmy do dzia-
łań, które miały na celu szeroko 
rozumianą poprawę życia jakości 
mieszkańców, a w szczególności  
ukierunkowaliśmy się na nasz naj-
większy kapitał - czyli dzieci i mło-
dzież. 

Wymieniona w pytaniu hala 
sportowa w Górkach Wielkich to 
właśnie tego typu inwestycja. Po-
prawiła ona w znacznym stopniu 

warunki w jakich ćwiczą dzieci   
i młodzież uczęszczająca do 
tej szkoły. Warunki techniczne 
sali spowodowały, że rozwija-
ją się tam inne dyscypliny spor-
towe, które dotychczas nie mo-
gły być uprawiane przez dzieci  
i młodzież. Sala w Górkach to 
także zwiększenie się aktywno-
ści sportowej wśród dorosłych 
mieszkańców, którzy popołudnia-
mi i wieczorami często korzystają 
z sali. Trzeba w tym miejscu też 
wspomnieć o rozgrywkach ama-
torskiej ligi halowej w piłce noż-
nej, której trwa już IV edycja. Po-
moc znalazł też Klub LKS „Spójnia” 
Górki Wielkie, który borykał się  
z problemami lokalowymi.

Gdy jesteśmy już przy Górkach 
to trzeba wspomnieć, że trwa 
zagospodarowanie terenu Pod 
Brandysem, gdzie powstaje ścian-
ka wspinaczkowa i boisko do piłki 
plażowej. Powstanie także miej-
sce, w którym będą się odbywały 
koncerty plenerowe. 

Chce również powiedzieć, że w 
najbliższej perspektywie mamy w 
planie zagospodarowanie terenu 
„Pod Buczem” z przeznaczeniem 
na cele sportowo-rekreacyjne.

W pytaniu mowa jest również o 
boisku „Orlik”. Ta inwestycja, która 
powstała przy gimnazjum w Bren-
nej, to infrastruktura stworzona z 
myślą o mieszkańcach. W pierw-
szej kolejności korzystają z niej 
dzieci, mam jednak nadzieję, że i 
dorośli się tam też pojawiają. Od 
miesiąca marca br. na wymienio-
nym kompleksie będzie funkcjo-
nował animator, który zorganizuje 
zajęcia dla wszystkich chętnych. 
Kompleks jest udostępniony dla 
wszystkich bezpłatnie.

Bardzo ważną inwestycją o 
charakterze rekreacyjno-sporto-
wym jest zagospodarowanie Par-
ku Turystyki w Brennej Centrum. 
Powstanie nowy amfiteatr, a wo-
kół niego infrastruktura aktywne-
go wypoczynku. Powstaną boiska 
wielofunkcyjne, boisko do piłki 
plażowej oraz lodowisko. 

Ścisły związek z zagospoda-
rowaniem Parku Turystyki ma 
realizacja projektu Nordic Wal-
king w Brennej „Aktywnym być!”. 
W ramach realizacji projek-
tu przewiduje się wyznaczenie  
i oznakowanie trasy szkolenio-
wej w centrum Brennej, na której 
stworzy się możliwość uprawiania 
nordic walking. 

Bardzo mnie cieszy, że nasze 
działania są mocno wspierane 
przez naszych przedsiębiorców. 
Zauważamy, że infrastruktura 
kompleksów narciarskich z roku 
na rok znacznie się poprawia. To 
dobra wiadomość dla naszych 
mieszkańców, jak i przyjezdnych 
gości.

Nasz największy potencjał 
stanowią góry i liczne szlaki tu-
rystyczne mające początek w na-
szej gminie. Mając na uwadze, że 
wiele osób przyjeżdża właśnie 
do naszej gminy aby aktywnie 
spędzić czas na szlakach, przy-
stępujemy w ramach „Beskidzkiej 
5” przy współpracy z PTTK do re-
alizacji projektu polegającego na 
stworzeniu szlaku  turystycznego 
łączącego wszystkie pięć miejsco-
wości Beskidzkiej 5. 

Te wszystkie działania to wynik 
naszej świadomości, że coraz czę-
ściej nasi mieszkańcy sięgają po 
aktywny charakter spędzania wol-
nego czasu. 

PyTANIe DO...

Zachęcamy do przesyłania pytań dotyczących aktualnych problemów i spraw naszej 
gminy.

Pytania proszę przesyłać na adres: opkis@brenna.org.pl lub s.spis@brenna.org.pl
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CeNNIK USłUG ODBIORU 
ODPADóW KOMUNALNyCH

Cennik usług odbioru odpadów 
komunalnych:

- 5,30 zł /osobę/miesiąc - dla 
właścicieli nieruchomości stosują-
cych zasady selektywnej  zbiórki  
odpadów

- 9,72 zł /osobę/miesiąc - dla 
właścicieli nieruchomości nie sto-
sujących zasady  selektywnej   
zbiórki  odpadów

         - 116,64 zł rocznie/ posesji  
 - dla właścicieli nieruchomości na 
stałe nie zamieszkałych

         - 91,26 zł/1m3 - dla podmio-
tów gospodarczych

Z opłat zryczałtowanych wyłą-
czony jest odbiór popiołu i żużla, 
gruzu oraz trawy, gałęzi i liści, które 
odbierane będą według stawek:

        - za popiół i żużel - 45,00 zł 
za 1 m3

        - za gruz - 56,00 zł za 1 m3

     - za trawę, gałęzie i liście - 
35,00 zł za 1 m3

Cennik obowiązuje od 
01.01.2011r.

Cennik usług za zaopatrzenie w 
wodę i  odprowadzanie ścieków:

Odprowadzanie ścieków:
       - za 1m3  odprowadzonych 

ścieków - 4,77 zł

       - opłata abonamentowa za 
punkt za miesiąc - 3,83 zł  

Zaopatrzenie w wodę:
       - za 1 m3  wody - 3,67 zł
    - opłata abonamentowa za 

punkt za miesiąc - 3,83 zł

Cena za 1 m3 odprowadzonych 
ścieków / doprowadzonej wody / i  
stawka opłaty abonamentowej za                                                             
punkt na miesiąc stosowane będą 
łącznie. W przypadku kiedy dla da-
nego punktu u odbiorcy, rozlicze-
nia z odbiorcą prowadzi się łącznie 
do obu rodzajów prowadzonych 
usług (wyszczególnionych powy-
żej),  naliczana będzie jedna opłata 
abonamentowa. 

Zakład Budżetowy 
Gospodarki Komunalnej

ul. Wyzwolenia 34
43-438 Brenna

Cennik obowiązuje od 01.02.2011r.

NOWe BIURO OŚRODKA PROMOCjI KULTURy I 
SPORTU GMINy BReNNA

Ośrodek Promocji Kultury i Spor-
tu został powołany uchwałą Rady 
Gminy w roku 2004. Początkowo 
jego biuro mieściło się na parterze 
Urzędu Gminy, szybko jednak zo-
stało przeniesione do budynku po-

pularnego Starego Kina.
W 2009r. Gmina Brenna przy-

stąpiła wraz ze Śląską Organizacja 
Turystyczną  do realizacji projektu 
„Śląski System Informacji Turystycz-
nej’. Zrodził się w ten sposób po-
mysł, aby zmodernizować pomiesz-
czenia na parterze Urzędu Gminy, 
które mogą służyć pracownikom 
OPKiS, natomiast w Starym Kinie 
odtworzyć istniejącą tam przed laty 
Izbę Regionalną. W tym zabytko-
wym budynku prowadzone będą 
nadal zajęcia animacyjne z dziećmi. 
Będzie to też nadal miejsce spotkań 
zespołów regionalnych czy chó-

ru. Duża sala z powodzeniem służy 
również organizacji spotkań orga-
nizacji pozarządowych. 

Katarzyna Macura
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PRZyGOTOWANIA DO 
ReMONTóW CZąSTKOWyCH

OGóLNOKRAjOWy KONKURS 
„BeZPIeCZNe GOSPODARSTWO ROLNe”

KOLejNe ReMONTy DRóG PO POWODZI

W pierwszym kwartale 2011 
r. zostanie przeprowadzona pro-
cedura przetargowa, związana  
z wyłonieniem wykonawcy na prze-

NOWe PUNKTy OŚWIeTLeNIOWe

prowadzenie remontów cząstko-
wych dróg gminnych. 

Gmina zamierza przezna-
czyć na ten cel 160 tys. złotych. 

Remonty zostaną wykonane  
z użyciem emulsji asfaltowej i gry-
sów oraz mas asfaltobetonowych.

Dariusz jakubiec

Gmina przystępuje do budo-
wy napowietrznej linii oświe-
tleniowej przy ul. Drożyska  
w Brennej. Projektowane punkty 
oświetleniowe zostaną zabudo-
wane na nowych oraz istniejących 
słupach energetycznych. W ramach 

inwestycji powstanie 7 nowych 
punktów oświetleniowych.  War-
tość robót oszacowano na około 30 
tys. złotych. Ponadto opracowano 
dokumentację techniczną budo-
wy oświetlenia przy ul. Leśników w 
Brennej, gdzie zaplanowano 7 no-

wych punktów oświetleniowych. 
Realizację zadania planuje się w 
bieżącym roku, po uzyskaniu po-
zwolenia na budowę.

Dariusz jakubiec

W dniu 11 lutego Wójt Gminy 
Brenna – Pani Iwona Szarek, ode-
brała w Urzędzie Wojewódzkim  
w Katowicach promesę na udziele-
nie dotacji w wysokości 1,2 mln zło-
tych z budżetu państwa na usuwa-
nie w 2011 r. skutków klęsk żywio-
łowych. Dofinansowanie przezna-
czone będzie na realizację zadań 
związanych z odbudową i remonta-
mi infrastruktury drogowej na tere-
nie gminy, zniszczonej i uszkodzo-
nej trakcie powodzi w 2010 r.  W ra-

mach dotacji zostaną wykonane ro-
boty na obiektach, których napra-
wę rozpoczęto w roku ubiegłym 
- odbudowa drogi ul. Snowaniec, 
remonty dróg ul. Chrobaczy, Jatny 
i Węgierski (2 etap realizacji 
tych zadań) oraz remont mo-
stu nad potokiem Chrobaczy 
w km 0+135. Na uszkodzonych 
odcinkach tych ulic przewidzia-
no wykonanie nowej nawierzchni  
(w pierwszym etapie prace zwią-
zane były z korpusem dróg, w tym 

naprawą murów oporowych dróg  
i remontem lub odbudową przepu-
stów).

Rozpoczęcie robót na-
stąpi po przygotowaniu 
przez Urząd Gminy niezbęd-
nej dokumentacji aplikacyjnej  
i podpisaniu umowy o dofinanso-
wanie oraz wyłonieniu wykonaw-
ców w drodze przetargowej.

Dariusz jakubiec

Kasa Rolniczego Ubezpiecze-
nia Społecznego oraz inni sygnata-
riusze porozumienia zawartego w 
sprawie współpracy na rzecz popra-
wy stanu bezpieczeństwa i higie-
ny pracy w rolnictwie pod honoro-
wym patronatem Prezydenta RP or-
ganizuje

OGÓLNOKRAJOWY KONKURS 
„BEZPIECZNE GOSPODARSTWO 
ROLNE”

Cel konkursu: 

Promocja  zasad ochrony zdro-
wia i życia  w procesie pracy gospo-
darstwach rolnych oraz wyłonienie 
gospodarstw mających osiągnięcia 
we wdrażaniu tych zasad.

Warunki  Konkursu:

Udział w konkursie mogą brać 
osoby pełnoletnie prowadzące pro-

dukcyjną działalność rolniczą, które 
wypełnią formularz zgłoszeniowy 
i przekażą go do  15 marca 2011 r. 
do najbliższej Placówki Terenowej 
KRUS w  Cieszynie ul. Bobrecka 1, 
tel. 33 852-40-18.

Szczegółowe informacje o wa-
runkach udziału w Konkursie do-
stępne są we wszystkich placów-
kach terenowych KRUS oraz stronie 
internetowej www.krus.gov.pl

W zgłoszonych do Konkursu go-
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spodarstwach oceniane będą ele-
menty wpływające na bezpieczeń-
stwo pracy, między innymi:

ład i porządek w obrębie po-
dwórza, stan budynków inwentar-
skich i gospodarczych, w tym: stan 
schodów i używanych drabin oraz 
instalacji      i urządzeń elektrycz-
nych, wyposażenie maszyn i urzą-
dzeń używanych w gospodarstwie 
w osłony ruchomych części, pod-

pory, i inne zabezpieczenia, stan 
pilarek tarczowych,  warunki ob-
sługi zwierząt gospodarskich, sto-
sowanie, stan i jakość środków 
ochrony osobistej.

Dla laureatów Konkursu przewi-
dziano:

CENNE  NAGRODY  I  WYRÓŻ-
NIENIA

	 Ogłoszenie	 wyników	 eta-
pu	 regionalnego	 konkursu	 nastąpi	 w	
maju	2011	r. 

UWAGA: W 2011 r. w konkur-
sie nie mogą brać udziału zdobyw-
cy trzech pierwszych miejsc eta-
pów wojewódzkich i regionalnych z 
trzech ostatnich lat.

Śląska Izba Rolnicza informuje, 
że 3 kwietnia 2011 r. odbędą się 
wybory członków do Rad Powia-
towych Śląskiej Izby Rolniczej.

Zasady wyborów:   

Członkami samorządu rolnicze-
go są osoby fizyczne i prawne bę-
dące podatnikami podatku rolnego, 
podatku dochodowego z działów 
specjalnych produkcji rolnej oraz 
członkowie RSP posiadający w nich 
wkłady gruntowe. Przysługuje im 
prawo kandydowania do rady po-
wiatowej izby rolniczej i uczestni-
czenia w ich wybieraniu.

W gminie, w której powierzchnia 
użytków rolnych nie przekracza 4 
tys. ha (okręg jednomandatowy) do 
rady powiatowej izby wybiera się – 
jednego członka, a gdy przekracza 
4 tys. ha (okręg dwumandatowy) 
wybiera się – dwóch członków tej 
rady. W okręgu wyborczym stano-
wiącym obszar miasta na prawach 
powiatu, wybiera się tylko jednego 

ŚLąSKA IZBA ROLNICZA - WyBORy
przedstawiciela.

W każdym powiecie ziemskim 
zostanie utworzona rada powiato-
wa izby rolniczej. W jej skład wej-
dą rolnicy, którzy w wyborach do 
tego organu, otrzymają najwięk-
szą ilość ważnie oddanych głosów. 
Rada powiatowa izby wybiera, ze 
swego składu po dwóch delegatów 
do Walnego Zgromadzenia Śląskiej 
Izby Rolniczej.

Rolnik ubiegający się o man-
dat członka rady powiatowej izbyu 
rolniczej musi wypełnić i złożyć 
następujące dokumenty: zgło-
szenie kandydata, oświadcze-
nie o zgodzie na kandydowanie 
oraz listę członków zawierająca 
co najmniej 50 podpisów po-
parcia. Druki te można otrzymać  
w każdym urzędzie gminy lub w 
biurach Śląskiej Izby Rolniczej. Czy-
telnie wypełnione dokumenty na-
leży przesłać w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 14.03.2011 r. na 
adres, 40-159 Katowice, ul. jesiono-
wa 15, tel 32 258-04-45.

Spis członków izby rolniczej 
uprawnionych do głosowania, zo-
stanie udostępniony do wglądu  
w siedzibie urzędu gminy najpóź-
niej w 14 dniu przed dniem wybo-
rów. Każdy rolnik, może sprawdzić 
czy został w nim ujęty i wnieść w tej 
sprawie zażalenie.

IZBA ROLNICZA – TO SAMO-
RZĄD REPREZENTUJĄCY INTERE-
SY WSZYSTKICH ROLNIKÓW

Szczegółowe informacje o zasa-
dach wyborów do Śląskiej Izby Rol-
niczej można uzyskać na stronie in-
ternetowej www.sir-katowice.pl 
oraz w biurach izby pod numerami 
telefonów:

Katowice 32 258-04-45
Bielsko–Biała 33 814-91-79
Częstochowa 34 415-39-25
Racibórz 32 415-39-25
Lubliniec 34 356-10-90

Rzeźby i obrazy na zamówienie 
Witam, jestem absolwentką Uniwersytetu Śląskiego wy-

dział nauk plastycznych, wykonuję rzeźby a także profesjo-
nalne usługi z zakresu malarstwa sztalugowego. Oferuję 
prace na wysokim poziomie artystycznym,  rzeźby i obrazy 
wg koncepcji zleceniodawcy lub własnych. Kontakt pod nr 
Tel kom 695692491 po godz. 17-stej
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Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej 
informują, że Laboratoria Badania 
Wody: 

Wisła-Czarne i Pogórze posia-
dają zatwierdzony system jakości 
prowadzonych badań w zakresie 
oznaczeń fizykochemicznych i mi-
krobiologicznych. 

Wykonujemy analizy próbek 
wody dla: szkół, przedszkoli, obiek-
tów gastronomicznych, hoteli, pry-
watnych ujęć wody i innych. 

BADANIe WODy
Szczegółowe informacje: 
www.wzc.com.pl
w zakładce Obsługa Klienta/La-

boratorium Badania Wody lub bez-
pośrednio pod numerami telefo-
nów: Kierownik Laboratoriów: 
502 686 517 

     
 Wisła-Czarne: 338555010, 

     
 Pogórze: 338533719.

Wykonanie studni głębinowej 
(wierconej) regulują przepisy usta-
wy Prawa Wodnego oraz Prawa Gór-
niczego i Geologicznego. W zależ-
ności od wybranego rodzaju stud-
ni jej wybudowanie może być uza-
leżnione od wcześniejszego uzy-
skania stosownego zezwolenia. De-
cydująca w tym zakresie jest głę-
bokość studni oraz ilość pobiera-
nej wody. Według Prawa Wodne-
go właściciel gruntu może bez po-
zwolenia wodno-prawnego korzy-
stać z wód znajdujących się na jego 
posesji, jeśli pobór wody nie prze-
kracza 5 m3/dobę.  Natomiast głę-
bokość studni wierconej – rozumia-
na jako głębokość odwiertu, a nie 
głębokość zwierciadła wody – nie 
może przekroczyć 30 m. Mamy do 
czynienia wtedy z tak zwanym zwy-
kłym korzystaniem z wody. Przez 
zwykłe korzystanie z wód należy 
tu rozumieć zaspokajanie potrzeb 
własnego gospodarstwa domowe-
go oraz gospodarstwa rolnego. Po-
bieranie wody ze studni nie będzie 
jednak zwykłym korzystaniem jeże-
li pobór przekraczać będzie 5 m3 
na dobę lub też woda będzie wy-
korzystywana na potrzeby działal-
ności gospodarczej. Równocześnie, 
jeżeli głębokość studni nie będzie 
przekraczać wspomnianych 30 m i 
woda będzie służyła tylko opisane-
mu powyżej zwykłemu korzystaniu, 

 Studnie głębinowe – aSpekty prawne
właściciel gruntu nie musi stosować 
się do regulacji prawa geologiczne-
go i górniczego. W innym przypad-
ku,  na podstawie zapotrzebowa-
nia, geolog z uprawnieniami w za-
kresie hydrogeologii powinien za-
projektować ujęcie. Uwzględnia-
jąc dane dotyczące warunków hy-
drogeologicznych w rejonie gospo-
darstwa wykonuje on projekt prac 
geologicznych na wykonanie uję-
cia wód podziemnych, który należy 
przedłożyć do zatwierdzenia geolo-
gowi powiatowemu. Po zatwierdze-
niu projektu przez starostę (geolo-
ga powiatowego) można wynająć 
zakład studniarski, który po zgło-
szeniu zamiaru przystąpienia do re-
alizacji prac właściwemu terytorial-
nie organowi nadzoru górniczego 
— dyrektorowi okręgowego urzędu 
górniczego i wójtowi — może przy-
stąpić do wykonywania otworu pod 
nadzorem uprawnionego hydro-
geologa. Realizacja ujęcia bez za-
twierdzonego projektu, przez dzia-
łającego „na dziko” studniarza i bez 
fachowego nadzoru jest nie tylko 
łamaniem przepisów, ale wiąże się 
dla inwestora z dużym ryzykiem, 
którego nie rekompensują niższe 
koszty nielegalnego wykonania 
ujęcia. Po realizacji zadania okre-
ślonego w projekcie prac geolo-
gicznych hydrogeolog opracowuje 
ich wyniki w formie dokumentacji 

hydrogeologicznej ujęcia, ustalają-
cej na podstawie próbnego pompo-
wania jego zasoby eksploatacyjne. 
Forma i treść tej dokumentacji zo-
stała określona w Rozporządzeniu 
Ministra Środowiska z 03.10.2005 
r. w sprawie szczegółowych wyma-
gań, jakim powinny odpowiadać 
dokumentacje hydrogeologiczne i 
geologiczno-inżynierskie (Dz. U. nr 
201, poz. 1673). Dokumentację hy-
drogeologiczną przedkłada się po-
nownie w starostwie, gdzie podle-
ga ona przyjęciu i ustalona zostaje 
wydajność eksploatacyjna studni.  
Kolejnym krokiem zmierzającym do 
zgodnego z prawem korzystania z 
ujęcia wód podziemnych jest uzy-
skanie pozwolenia wodnoprawne-
go. W tym celu należy zlecić wyko-
nanie tak zwanego operatu wodno-
prawnego, który wraz z innymi do-
kumentami (między innymi kopią 
dokumentacji hydrogeologicznej 
ujęcia) stanowi podstawę do wy-
stąpienia do starosty o wydanie po-
zwolenia na pobór wód. W pozwo-
leniu tym ustala się cel i zakres ko-
rzystania z wód, warunki wykony-
wania uprawnienia oraz obowiąz-
ki niezbędne ze względu na ochro-
nę zasobów środowiska, interesów 
ludności i gospodarki.

Dodatkowo należy także pa-
miętać,  iż stawiając studnie należy 
przestrzegać ściśle określonych od-
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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego

ległości, uregulowanych w rozpo-
rządzeniu Ministra Infrastruktury z 
dnia 12 kwietnia 2002 r.               w 
sprawie warunków technicznych, 

Fundacja im. Zofii Kossak oraz Gmina Brenna realizuje w najbliższych miesiącach* projekt pn. „MÓJ 
PIERWSZY WITRAŻ”, dofinansowany w wysokości 49.840,00 PLN w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.5. Oddolne 
inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

Projekt zakłada teoretyczne i praktyczne przygotowanie do samodzielnego wykonywania witraży 
oraz szkolenie z zakresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Udział w warsztatach jest bezpłatny.
Zapraszamy osoby w wieku od 15 do 64 lat, mieszkające na terenie Gminy Brenna, bezrobotne lub 

nieaktywne zawodowo /w tym uczące się/ oraz posiadające status rolnika.
Wszystkich zainteresowanych udziałem w warsztatach witrażowniczych prosimy o wypełnienie for-

mularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie www.zofiakossak.pl, zakładka: Projekty Ue-POKL i 
przesłanie go na adres emailowy: fundacja@zofiakossak.pl lub za pośrednictwem poczty na adres: Fun-
dacja im. Zofii Kossak, ul. Stary Dwór 2, 43-436 Górki Wielkie, albo dostarczenie osobiście do Centrum 
Kultury i Sztuki „Dwór Kossaków” w Górkach Wielkich, ul. Stary Dwór 4, tel. 33 851 03 51.

* dokładny termin rozpoczęcia warsztatów jest zależny od daty podpisania umowy z Urzędem Marszałkowskich            
i zostanie ogłoszony w oddzielnym komunikacie.

jakim powinny odpowiadać budyn-
ki i ich usytuowanie.  Ujęcie wód 
podziemnych wymaga również 
zgłoszenia robót lub uzyskania po-

zwolenia na budowę na podstawie 
ustawy Prawo budowlane. 



10Strona 10 Wieści znad Brennicy

Informacje/WydarzeniaInformacje/Wydarzenia

I Ty MOżeSZ POMóC - 
PRZeKAż SWój 1% PODATKU

Możesz pomóc niepełnosprawnemu Grzegorzowi Omorczykowi przekazując 1% swo-
jego podatku na konto Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym “Słoneczko” KRS 
0000186434. Nr konta 89 8944 0003 0000 2088 2000 0010 koniecznie z dopiskiem “Na le-
czenie i rehabilitacje Grzegorza Omorczyk” symbol 40/0. Wspomożesz jego leczenie i reha-
bilitacje.

Przekazując 1 % swojego podatku wspomożesz ich leczenie i rehabilitację!

FUNDACJA DZIECIOM ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ
Nr KRS 0000037904
w rubryce „Cel Szczegółowy 1%” trzeba koniecznie wpisać
1% DLA JACKA JAMRÓZ

Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym
Nr KRS 0000018926
Chorzów, ul. Dąbrowskiego 55A
aby środki zostały przelane na subkonto Dominika w punkcie „INFORMACJE UZUPEŁ-

NIAJĄCE” w rubryce „CEL SZCZEGÓŁOWY 1%” trzeba koniecznie wpisać
1% DLA DOMINIKA CZERMAK

Złote Gody obchodzili:

Feliks i Matylda Broda
józef i elżbieta Ferfeccy
jan i Helena Hellerowie
jan i Małgorzata Hellerowie
Wojciech i ewa Lorkowie
Wiktor i Zofia łysek
Franciszek i Krystyna Madzia
józef i Helena Musiołowie
Alojzy i Bernadeta Nowakowie
Ludwik i Gertruda Poloczkowie
Alfred i Helena siąkała
Ludwik i Maria Waliczkowie

60lecie małżeństwa obcho-
dzili:

Stanisław i Bronisława Ferfeccy
Ludwik i Stefania Greniowie
jan i Gertruda Hellerowie
Alojzy i Stefania jaworscy
Antoni i Anna jaworscy
Ludwik i janina jaworscy
Wiktor i Helena Macurowie
Konstanty i Helena Słowioko-

wie

OBCHODy 60-LeCIA MAłżeńSTWA

Szanownym 
Jubilatom 
serdecznie 

gratulujemy

Zdjęcie - okładka tył
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STAROŚĆ!  NIe ZAWSZe RADOŚĆ!
Rodzina, dom rodzinny to w po-

wszechnym mniemaniu bezpiecz-
ne schronienie, „bezpieczny azyl”, 
gdzie powinna być zapewniona 
podstawowa potrzeba jaką stano-
wi poczucie bezpieczeństwa. Tym-
czasem przemoc w rodzinie jest 
problemem powszechnym, który 
dotyczyć  może ludzi bez względu 
na wiek, status społeczny i mate-
rialny, poziom wykształcenia, wyko-
nywany zawód itd..   Przemoc wo-
bec najbliższych była i co wydaje 
się być przykre, nadal jest 
zjawiskiem społecznie ak-
ceptowanym, pokuszę się 
o stwierdzenie  - iż jest 
zjawiskiem prawie usank-
cjonowanym.  Wszelkie 
zachowania agresywne 
czy to formy przemocy fi-
zycznej, psychicznej, sek-
sualnej czy też przemo-
cy emocjonalnej a nawet 
ekonomicznej były i nadal 
są dopuszczalne i trakto-
wane jako naturalny ele-
ment życia rodzinnego.  
Brutalna  agresja fizyczna, 
której ślady są widoczne 
gołym okiem, często opi-
sywana na pierwszych 
stronach gazet, rozbudza  w nas 
masę emocji  i dyskusji na temat 
relacji w rodzinie, roli sąsiadów 
jako cichych świadków przemocy. 
Stwierdzenia:  „jaka przemoc? On ją 
tylko popchnął. Przecież ona sama 
sobie jest winna, on się nad nią nie 
znęcał, To tylko dyscyplina, to tylko 
rodzinne nieporozumienia”.  „Prze-
cież to taki porządny, pracowity, 
złoty człowiek– widać jak mu zależy 
na rodzinie”. Nie rzadko zgłaszane 
są  przypadki stosowania przemocy 
również przez kobiety wobec płci 
silniejszej  fizycznie (mężczyzn), co 
wydaje się tym bardziej „wstydli-
we i upokarzające”. Przemoc wobec 
osób starych, niepełnosprawnych 
jest równie często spotykanym i 
niekoniecznie nowym zjawiskiem. 
Miłość i szacunek wobec osób star-
szych przeplatają się z różnymi for-

mami przemocy, należy nie zapo-
minać o szczególnej jej formie, jaką 
jest zaniedbanie. Zwykle zaniedby-
wanie utożsamiane jest z zanie-
chaniem lub odmową dostarczenia 
potrzebnych do życia składników, 
takich jak: żywność, woda, ubra-
nie, higiena osobista, zapewnienie 
leków, zaspokojenie poczucia bez-
pieczeństwa, za które odpowiada 
osoba sprawująca opiekę nad se-
niorem. Często sprawcą zaniedbań 
jest opiekun nieposiadający  umie-

jętności sprawowania opieki nad 
starszymi i schorowanymi ludźmi, 
często nie dysponujący czasem lub 
opiekun posiadający sam problemy 
z własnym  zdrowiem, często w wy-
niku szkodliwego spożywania  alko-
holu. Porzucenie osoby „zależnej” 
oznacza nic innego tylko opuszcze-
nie, pozostawienie bez opieki osoby 
starszej, niemogącej samodzielnie 
zaspakajać własnych potrzeb byto-
wych, społecznych. Spotykamy się 
również ze zjawiskiem odrzucenia 
emocjonalnego, którego wyrazem 
mogą być również subiektywne od-
czucia – senior sam uznaje , że czuje 
się porzucony, zrzucanie odpowie-
dzialności za sprawowanie opieki 
nad osobą bliską na różnego rodza-
ju instytucje. Sprawowanie opieki 
nad osobą obłożnie chorą z demen-
cją starczą jest  trudnym zadaniem 

wymagając nie tylko siły fizycznej 
ale zrozumienia istoty choroby, wy-
maga predyspozycji psychicznych i 
emocjonalnych. łączenia roli opie-
kuna z rolami rodzica, męża, part-
nera , osoby pracującej może być 
zadaniem przekraczającym moż-
liwości opiekuna. W konsekwen-
cji nadmiar obowiązków , przemę-
czenie, brak umiejętności radzenia 
sobie w trudnych sytuacjach może 
prowadzić do zachowań agresyw-
nych. Bardzo często uporanie się z 

wychowaniem i usamo-
dzielnieniem dzieci  daje 
poczucie i możliwość re-
alizacji własnych marzeń, 
planów, które wcześniej 
były odkładane na okres 
późniejszy nie raz nawet z 
przyczyn ekonomicznych. 
Nagłe pogorszenie stanu 
zdrowia rodziców i ko-
nieczność zaopiekowania 
się nimi stawia człowieka  
wbrew jego woli, w sytu-
acji   bez wyjścia, zmusza-
jąc do ponownego wejścia 
w rolę opiekuna. Taki obo-
wiązek , powinność może 
spowodować  sprzeciw, 
bunt, który przejawia się 

w relacji z osobą, którą się opiekuje.  
Model rodziny posiadającej jed-

no lub dwoje dzieci może powodo-
wać, iż odpowiedzialność za zapew-
nienie opieki i godnych warunków 
życia seniora spoczywa na mniej-
szej liczbie osób. W rodzinach wie-
lodzietnych dochodzi do rozłożenia 
obowiązków na poszczególne oso-
by, zachodzi większa szansa na uzy-
skanie wsparcia, pomocy, podziele-
nia się obowiązkami i kosztami wy-
nikającymi z zabezpieczenia opieki, 
leczenia. Z kolei rozpad więzi spo-
łecznych przejawia się nie tylko w 
zaniku modelu rodziny wielopoko-
leniowej, ale również na skutek izo-
lacji rodziny  od społeczności lokal-
nej, co sprzyja występowaniu prze-
mocy w rodzinie. Przemoc w rodzi-
nie wobec osób starszych, niepeł-
nosprawnych, podobnie jak prze-
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moc wobec innych członków rodzi-
ny, rzadko występuje w jednej for-
mie. Zwykle formy zachodzą na sie-
bie lub pozostają ze sobą w ścisłej 
relacji. Zdaniem I.Pospiszyl prze-
moc w rodzinie wiąże się z: „ po-
wielaniem schematów funkcjonal-
nych z własnej rodziny macierzy-
stej lub otoczenia;  wpływem ura-
zów z dzieciństwa – sztywność my-
ślenia, nieumiejętność tworzenia 
więzi ludzkich; opłacalnością ta-
kich zachowań, bezkarnością, sto-

suje przemocy, bo może sobie na to 
pozwolić, wie, że przemoc nie po-
ciągnie za sobą żadnej kary, stra-
ty ponosi tylko jedna strona, a nie 
może przerwać interakcji”. Społecz-
ny system kontroli może dyspro-
porcję siły miedzy ofiarą a sprawcą 
eliminować lub ją wzmacniać, może 
powstrzymać sprawcę od dalsze-
go krzywdzenia. W ogólnie pojmo-
wanym interesie członków rodziny 
i całego społeczeństwa jest  surowe 
karanie sprawców stosowania prze-

mocy w rodzinie. Brak reakcji wo-
bec stosowanej  przemocy jest jed-
noznacznym dawaniem przyzwole-
nia na takie negatywne zachowa-
nie,  jest to podejście nieetyczne, 
niemoralne  i społecznie szkodliwe.  
Nie zgadzajmy się na krzywdzenie 
innych, tak wiele od nas zależy!

Renata Ciemała- Sojka

 FeRIe ZIMOWe 2011

Po raz kolejny od 17.01.2011 
r. do 22.01.2011 r. - przy Szkole 
Podstawowej nr 2 w Brennej, a od 
24.01.2011 r. do 28.01.2011 r. - przy 
Zespole Szkól Publicznych w Gór-
kach Wielkich, w ramach ferii zo-
stały zorganizowane dla dzieci za-
jęcia. Zorganizowane zajęcia od-
bywały się codziennie w godzi-
nach dopołudniowych. Ciekawe, 
bogate w atrakcje programy sku-
piły łącznie około 120 uczestników. 
Zadbano również o ciało, a tak-
że sferę duchową uczestników. W 
Brennej czas realizowanych zajęć 
zbiegł się ze świętem Babci i Dziad-

ka, dla których uczestnicy zorgani-
zowali przyjęcie z ciekawym pro-
gramem artystycznym. Spotka-
nie to upłynęło w miłej atmosfe-
rze dostarczając wszystkim niesa-
mowitych przeżyć i wrażeń. Na za-
kończenie zajęć, każdy z uczestni-
ków otrzymał pamiątkową koszulkę  
z nadrukiem. 

Natomiast uczestnicy zajęć w 
Zespole Szkól Publicznych mieli do 
dyspozycji salę gimnastyczną, na 
której odbywały się zajęcia spor-
towo-rekreacyjne. Zorganizowa-
no wyjazd na basen w Skoczowie, 
gdzie odbyły się zajęcia pływackie  

oraz do Brennej Węgierski, gdzie 
na zaśnieżonym stoku realizowane 
były zajęcia narciarskie oraz gry i 
zabawy na śniegu .

Pragnę wyrazić podziękowania 
dla Wójt Gminy Brenna - pani Iwony 
Szarek, pani Beaty jaworek-Skałka, 
pana Karola Niedźwieckiego - Dy-
rektorów jednostek oświatowych, 
pana Ryszarda Kołodziej,  ks. Mar-
cina Pampera oraz wszystkim dar-
czyńcom - ludziom dobrej woli za 
pomoc i wsparcie w realizacji tego 
zadania. 

Krystian Fest
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KULTURALNA ZAGWOZDKA
jest, jest! Znalazłeś informację o 

świetnej (przynajmniej twoim zda-
niem) inicjatywie. jakiś dobry kon-
cert, pokaz, wystawa, prelekcja, za-
jęcia, spotkania z ciekawymi ludź-
mi. Może przeglądałeś strony in-
ternetowe promujące takie impre-
zy. Może to był plakat, może ulotka. 
Może po prostu ktoś ci powiedział. 
Stawiasz kropkę nad „i” i decydujesz 
się pojechać. Docierasz na miejsce. 
Nawet trochę spóźniony. Wcho-
dzisz... i opuszczasz ręce do ziemi 
w zdumieniu. Garstka, dosłownie 
garstka uczestników. A koncert jest 
wspaniały, zajęcia ciekawe i kre-
atywne, wystawa pasjonująca i gra 
warta świeczki. Po imprezie wra-
casz do domu i stawiasz sobie py-
tanie: dlaczego ludzie z najbliższej 
okolicy nie chcą uczestniczyć w wy-
darzeniach kulturalnych, które pro-
ponują im adekwatne instytucje...? 
Dlaczego, jeśli impreza nie jest opa-
trzona nazwiskiem baaaaardzo zna-
nym, traktuje się ją lekceważąco?

Ferie z OPKiSem. Poniedziałek. 
Film, gry. Wtorek. Wyjazd do nowo 
otwartego Centrum Kultury i Sztuki 
„Dwór Kossaków” w Górkach Wiel-
kich. Opowieści o Kacperku. Słucho-
wisko radiowe. Rysowanie postaci z 
bajki. A i samo zobaczenie Centrum 
to nie lada atrakcja. Ilu z mieszkań-
ców naszej Gminy dotychczas po-

jechało zobaczyć efekt pracy wielu 
osób? efekt, który powala, swoja 
drogą. Ale, ad rem. Środa. Film, gry 
i animator, który metodą body pa-
inting, specjalnymi farbami prze-
mieniał dzieciaki w króliki, motyle, 
wampiry i co tylko sobie wymyśliły 
innego. Czwartek. Film, gry, zajęcia 
plastyczne. Piątek. Rano film i gry, 
a wieczorem spektakl teatru „Duet”. 
„Wilk i Zając”. Bajka nieśmiertelna, 
postaci ponadczasowe, pełne hu-
moru, który przemawia do nas bez 
względu na wiek. I co? W całym 
przedsięwzięciu wzięło udział może 
20 dzieci, z czego stuprocentową 
frekwencją błyszczała,  o ile się nie 
mylę piątka. Coś niesamowitego. 

Z czego to wynika? Nie mam 
pojęcia. A czym skutkuje? Spie-
szę wyjaśniać. W przyszłym roku, 
mając w pamięci słabą frekwen-
cję, OPKiS zaoszczędzi na feriach... 
będą tylko filmy i gry. Tylko to, co 
można zorganizować bez angażo-
wania specjalistów. Bo w końcu... 
skoro nikt nie chce brać udziału... 
dlaczego wydatkować sumy, które 
można przeznaczyć na coś innego? 
I w przyszłym roku nawet ta szóstka 
dzieci nie będzie dobrze się bawić. 
I za dwa lata wcale nie będzie takiej 
inicjatywy. I, jak się spodziewam, 
będzie się wtedy mówiło, że nic się 
w gminie nie dzieje. 

To zjawisko, nazwijmy je tak, 
„więdnących inicjatyw”, nie jest 
wcale odosobnione. Nie tylko ta ini-
cjatywa nie spotkała się odzewem, 
mimo niezłej promocji. W czasie 
ferii na stoku pod Starym Groniem 
odbyło się nocne show. Dyskoteka 
na stoku, zjazd z pochodniami, za-
wody, atrakcja turystyczna. Tury-
styczna. Ale nie tylko dla turystów, 
także – a raczej przede wszystkim 
– dla naszych mieszkańców. I co? 
Garstka uczestników. Czy organi-
zatorzy podejmą się kolejnej próby 
w przyszłym roku? Będę trzymać za 
nich kciuki, ale wątpię. 

Problem nie dotyczy oczywiście 
wyłącznie Gminy Brenna. Podobne 
rzeczy dzieją się także w miastach, 
małych i dużych. Nachodzi mnie 
w związku z tym refleksja... czego 
chcemy od kultury? jaka powinna 
być? Kto powinien ją kreować? Bo 
zawsze żyłam w głębokim przeko-
naniu, że przede wszystkim leży to 
w naszych rękach. Każdego z nas. 
My jesteśmy nośnikami. Organiza-
torami, odbiorcami, promotorami 
i weryfikatorami życia kulturalne-
go. jakie ma ono być, gdy całkiem 
je ominiemy?

OPKiS
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SPOD GóRALSKIeGO KAPeLUSZA
ZBIGNIeW MORyS

ROZMOWA Z ZeSPOłeM DONeGAL

Z każdym można 
zjeść beczkę soli, ale nie 

z każdym można później ko-
nie kraść.

GRAFFITI
Kawę na ławę albo karty na stół!
Dekalog sobie, a życie sobie.
Wyślij głupiego po flaszkę, to… 

małpkę przyniesie.

PLOTKI Z BRENNEJ
Pewien góral znalazł się w sieci 

na: www.brenna.org.pl
Pewien góral rzuca górnolotne 

myśli.
Pewien góral nie rozmawia ze 

świniami.
Pewien góral nie podnosi rąk do 

góry. 
Pewien góral nie roni łez, że 

gdzieś za górami jest Hiszpania.
Pewien góral z gór czerpie po-

godę ducha.
Pewna góralka z pewnym góra-

lem ma nieraz pod górkę.
Pewna pani Krysia z ostatniego 

turnusu była u szczytu powodzenia.

LIMERYKI
O „łasuchu”
Pewien  góral z okolic Wisły Ma-

linki
bardzo lubi różowe landrynki.
W papilotach baba pyta:
- Może nie najadłeś się do syta?
On:- Najadłem i nie chcę twojej 

pralinki!

O pewnym napaleńcu
Mundurowy po służbie w Cie-

szynie
patrzył, jak Olza sobie płynie,
gdy w pewnym momencie
przyszła chęć na poczęcie...
Pomylił drzwi. Papuga: „Wy nie!!!”

O słodko-kwaśnych snach
Pewnemu staremu góralowi z 

jeleśni
każdej nocy się śni
inna z warkoczami góraleczka
z pudełkiem ptasiego mleczka.
A nad ranem zawsze baba z ko-

białką wiśni.

OD BACHUSA DO MORFEUSZA
W promykach zachodzącego 

słoneczka…
„Pod koniec balu nie pragnął nic 

więcej, 
jak tylko zatańczyć ostatnie tan-

go w Brennej.
A gdy drzewa w rytm tanga szu-

miały, 
jego nogi pod smrekiem śnieg 

udeptywały”.
Gdy na niebie pierwsze gwiaz-

dy…
„Przy świecach dźwiękach i na-

strojowej muzyki
w Klubie Seniora w Brennej czy-

tał swoje limeryki.
Część dziewczyn ze śmiechu za-

lewała się łezkami,
część stopniowo wychodziła z 

rumieńcami…”
- Chodź na podwieczorek!- obu-

dziły go z kuchni okrzyki.

Pod osłoną nocy…
„Trafił do ogrodów Armidy…
i półżywy wrócił w bliskie sercu 

Beskidy”.

Dlaczego w ogóle pomysł na 
taki zespół i zainteresowanie Ir-
landią?

Wszystko zaczęło się od fascyna-
cji i zainteresowań kulturą irlandz-
ką kilku osób m.in. Moniki i Romka 
Szweda oraz Krzystofa Fishera , któ-
rzy w 2000r. założyli grupę Donegal

Dlaczego instrumentalnie? 
Bez wokalu?

Od początku istnienia zespołu 
staraliśmy się wykonywać ten ro-
dzaj  muzyki w niekonwencjonal-
ny sposób, łącząc melodie irlandz-
kie z innymi stylami muzycznymi, 
które miały oddawać Klimat w spo-
sób instrumentalny. Oczywiście nie 
zapominamy, że wokal jest bardzo 
ważny i planujemy kolejny album z 
mocnym naciskiem na utwory śpie-

wane.
Gitary czy mandoliny są typo-

wymi instrumentami w Irlandii?
Tak, mandolina, buzuki irlandz-

kie oraz skrzypce są typowymi ir-
landzkimi instrumentami. Aby za-
znaczyć bardzie ostre wykonywanie 
tej muzyki  została dołączona per-
kusja oraz gitara basowa 

A jak się wam podobał koncert 
dzisiaj?

Piwnica Artystyczna jest bardzo 
fajnym i klimatycznym miejscem, 
które idealnie sprawdza się na kon-
certy. Publiczność reagowała bar-
dzo pozytywnie oraz uczestniczy-
ła w konkursach tańca irlandzkie-
go.  Z przyjemnością przyjedziemy 
do Brennej w przyszłości.

Gdzie kolejne koncerty?

Zbliża się św. Patryk, święto bar-
dzo hucznie obchodzone w naszym 
kraju. Z tej okazji przygotowali-
śmy ogólnopolską trasę koncerto-
wą, która rozpoczyna się 11 marca  i 
trwa do 26 marca- szczegóły n a na-
szej stronie internetowej- www.do-
negal.pl

  A graliście też poza granica-
mi kraju?

Koncertowaliśmy w kilku krajach 
takich jak: Irlandia, Niemcy, Czechy

A ile wydaliście płyt?
No, na tę chwilę wydaliśmy 2 

płyty, ostatnia to „The circle of life” 
która została wydana w tym roku.

Rozmowę przeprowadziła 
Sylwia Chrapek
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PRAWDZIWy TALeNT: MIeĆ TO ZA MAłO

Odkrywanie

Najpierw trzeba sobie uświado-
mić, że w czymś jest się lepszym, 
niż inni. Trzeba odkryć w sobie 
świadomość, że pewne rzeczy spra-
wiają nam ogromną satysfakcję i są 
w naszym wykonaniu niezwykłe. By 
to zrobić nie ma innej metody, niż 
poszukiwania, często metodą prób 
i błędów, często wiele lat. Ważne, 
by znaleźli się tacy, którzy zmoty-
wują nas do poszukiwań, podsuwa-
jąc nowe możliwości i propozycje, a 
także będą nas wspierać 
w rozwijaniu danej umie-
jętności... talentu, który 
posiadamy. W pierwszej 
kolejności są to rodzice. 
To oni posyłają nas na 
pierwsze dodatkowe za-
jęcia. Nie ma jednej wła-
ściwej metody w takim 
poszukiwaniu. Bardzo 
ważne jest jednak, by 
ostateczna decyzja nale-
żała do nas samych. Nikt 
inny bowiem nie będzie 
w stanie zdecydować za 
nas, w czym chcemy się 
realizować. Dlatego wła-
śnie... pomoc, wsparcie: 
tak. Ale narzucanie: nie.

Rozwój

Gdy już znajdzie się 
w szerokim asortymencie  moż-
liwości to, co chcemy robić waż-
ne jest, by mieć gdzie to rozwijać. 
I tu pojawiają się instytucje takie 
jak OPKiS. Instytucje, które słucha-
ją i odpowiadają na potrzeby lo-
kalnych społeczności, stwarzając i 
pokazując drogi rozwijania talen-
tów dzieci. Także w Gminie Brenna 
istnieje „Baza Talentów”, w której w 
ubiegłym roku uczestniczyła około 
setka dzieci w różnym wieku – od 
4-rolatków, po młodzież kończącą 
gimnazjum. 

Chętni uczęszczają na zajęcia 
muzyczne, plastyczne, taneczne i 
teatralne. Instruktorzy to zawsze ludzie 
z ogromnym sercem do pracy i swoich 
uczniów. Gitarzystów uczy Mariusz 
Śniegulski, muzyk i kompozytor ze 
świetnym podejściem do muzyki i 
podopiecznych, których w zeszłym roku 
z samej Gminy Brenna miał około 20. 
Sekcję skrzypiec prowadzi Katarzyna 
Ganciarczyk, a składa się z 8 uczniów. 
Bazę akordeonistów przygotowuje 
Krzysztof Kłaczkowski, mając zwykle 
5-10 uczniów. Muzycy występują na 
wspólnych koncertach w OPKiSie dwa 

razy w roku. Kółko teatralne prowadzi 
Katarzyna Dendys – Kosecka, kilka 
razy w roku przygotowując spektakle, 
które wystawia w Brennej i Górkach. 
Ostatnio przedstawili „Błogosławioną 
Winę”, a aktualnie kończą pracę nad 
„Wiele hałasu o nic”, które zapewne 
niebawem będziemy mogli obejrzeć. 
Zespół regionalny „Mała Brenna”, 
również należący do Bazy, występuje 
na przeglądach folklorystycznych, 
uroczystościach gminnych i przy wielu 
różnych okazjach. Natomiast dzieci 
uczęszczające na zajęcia plastyczne 
pod okiem joanny Chowaniec – 
Dziadzia, dbają, by w czasie świąt 
ustrojone były postawione przez Urząd 

choinki, przygotowują dekoracje Sali 
Mikroklimatu i na przykład laurki na 
dzień Babci i Dziadka dla seniorów 
z naszej gminy. W tym roku wraca 
do Bazy także grupa taneczna, 
prowadzona przez Annę jakubowską. 
jest też pomysł, by stworzyć sekcję 
rytmiczną, jednak wymaga to 
zgromadzenia grupy chętnych do 
nauki gry na perkusji. Zachęcamy, by 
zgłaszać się na takie zajęcia w OPKiS.

Promocja

Każdy występ, koncert, 
udział w konkursie czy 
wystawa, każda okazja, 
by pokazać utalentowane 
dzieci i młodzież jest 
dobra. To także system 
motywacji do dalszej pracy 
nad własnym talentem. 
Gdy widzimy, że nasze 
starania są doceniane, że 
to, czemu poświęcamy 
czas i pracę, podoba się 
innym, automatycznie 
mamy znacznie więcej siły 
do działania. Przybywa nam 
energii i chęci. Funkcjonuje 
to w ten sposób zwłaszcza 
w świadomości dzieci. 
Dlatego tak ważne jest, 
by nie lekceważyć tego 
typu popisów, by brać 
w nich czynny udział i 

dopingować dorastających ludzi 
choćby obecnością i oklaskami. Drodzy 
Państwo, korzystając z zaproszeń na 
koncerty Bazy, spektakle i wystawy, 
zachęcacie dzieci do tego, by rozwijały 
i kształtowały swe umiejętności. 
Wszyscy jesteśmy ważnym czynnikiem 
ich rozkwitu. Promując talenty 
automatycznie promujemy siebie 
samych, Gminę, region i wreszcie 
Polskę. Nie odwracajmy się od tego 
plecami, bo krzywdzimy w ten sposób 
także samych siebie.

Lubov
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SZTUKA MUZ

Z KART HISTORII BReNNej
Gojnego Szostoka i starą 

Chajebiną zeżrały wilcy?
W ostatnim numerze „Wieści 

znad Brennicy” poznaliśmy histo-
rię opowiedzianą przez Hondrze-
ja z Witalusza. Opisywała ona, 
jak to Hondrzej w latach młodo-
ści udał się w Wigilię na niebez-
pieczną wyprawę do samych źró-
deł Brennicy. Tam w dobrze nam 
dziś znanych okolicach Karkosz-
czonki – dolinie Polczanego Po-
toku, rósł las obfity w bogactwa, 
w tym niezbędne na zimę drew-
no na opał. 

jak czytaliśmy, do wyprawy 
doszło mimo przestróg brennia-
ków o czyhającym tam niebez-
pieczeństwie. I chociaż cała historia 
zakończyła się szczęśliwie i boha-
terowie wrócili cało do domów, to 
opisana barwnie przez Walentego 
Krząszcza przygoda, dała nam moż-
liwość niejako własnymi zmysłami 
odczuć zapach tamtej przygody. 
By na własnej skórze odczuć grozę 
sytuacji, w jakiej znaleźli się ściga-
ni przez watahę wygłodniałych wil-
ków, bohaterowie. Wreszcie, by ra-
zem z nimi cieszyć się z cudownego 
ocalenia i by pośmiać się z humoru, 
jakiego niepozbawiona była owa 
opowieść. 

jeśli wierzyć przedstawionym 
faktom, życie mieszkańców Bren-
nej i Górek sto pięćdziesiąt lat temu 
było tyleż ciekawe, co ciężkie i nie-
bezpieczne. Czy tak było rzeczywi-
ście? Czy życie w górach było aż tak 
groźne, a zagrożenie ze strony wil-
ków i innych dzikich zwierząt tak 
realne?

Otóż, wydaje się, że chociaż hi-
storia Hondrzeja z Witalusza mogła 
nigdy nie mieć miejsca, musiała być 
jednak mocno osadzona w ówcze-
snych realiach. Trzeba bowiem brać 
pod uwagę, że choć skierowana 
była do szerokiego kręgu odbior-
ców, w chwili jej publikacji (1923 r.), 
czytało ją również wielu breńskich 
górali. Wielu z nich wydarzenia 
sprzed czterdziestu lat świetnie pa-
miętało, mogło je krytycznie zwery-

fikować. jeśli więc nie było prawdą, 
iż jak pisał Krząszcz, gojnego Szosto-
ka i starą Chajebiną zeżrały wilcy?, to 
przynajmniej zdarzenie takie było 
wielce prawdopodobne. 

W górach faktycznie było nie-
bezpiecznie. Walka górali z natu-
rą w obronie dobytku, zwłaszcza 
owiec, była wpisana w życie tej 
biednej ziemi. Zdarzało się, iż nie 
miała ona szczęśliwego finału. Lu-
dzie ginęli, jeśli nie od szponów i 
kłów dzikich zwierząt, to częściej 
wskutek rozmaitych wypadków 
przy pracy. Trzeba jednak również 
powiedzieć, że większość z takich 
wydarzeń była traktowana właśnie 
jako nieszczęśliwe wypadki, a więc 
coś niecodziennego, niezwykłego. 

Dziś, gdy o życie obawiać się 
nie musimy, z przyjemnością jeste-
śmy gotowi wysłuchać mrożących 
krew w żyłach historii z przeszłości. 
Mamy ku temu ostatnią możliwość. 
Bowiem, o ile wśród starych góra-
li do dziś żyje pamięć o podobnych 
wydarzeniach, to czasu, by dotrzeć 
do nich nie pozostało wiele…

Wilczym tropem
Od dobrych kilkudziesięciu lat w 

Brennej wilków bać się nie musimy. 
Choć jeszcze sporadycznie widuje 
się je w okolicy, to jest ich zaledwie 
garstka. Nasze góry (wokół Baraniej 
Góry) zamieszkuje jedynie jedna 
wataha. Te ostatnie sześć wilków 

stale się przemieszcza, wędru-
jąc po całym Beskidzie Śląskim. 
jeśli już pojawią się niedaleko 
Brennej, przemierzając gór-
skie grzbiety okalające naszą 
dolinę, to jedynie na krótko, 
trzymając się z dala od siedzib 
ludzkich. 

Niegdyś jednak wilków i 
niedźwiedzi było w okolicy 
jeszcze całkiem sporo. Miały 
nawet swoje ulubione miej-
sca, gdzie też można było je 
spotkać znacznie częściej, niż 
gdzie indziej. Stąd wzięły się 
w Brennej, w dolinie Leśnicy, 
takie nazwy, jak Wilczy Potok, 
Wilcza Młaka. Były to „ulubio-

ne” miejsca tych zwierząt. Tam zimą 
odpoczywały, otulone wystającą 
spod lodu i śniegu trzciną. 

Takim wyjątkowym miejscem 
była także dolina u stóp przełęczy 
Karkoszczonki, która wzięła nazwę 
od płynącej tam strugi – mowa tu 
o Niedźwiedzim Potoku. W tamtym 
rejonie, w grotach (zapadlinach?) 
znajdowały schronienie te potęż-
ne zwierzęta, tam też zimowały.  W 
związku z tym Niedźwiedzi Potok 
raczej omijano, kto bowiem chciał-
by drażnić bestię, budząc ją przed-
wcześnie ze snu? jeśli jednak wie-
rzyć w przekazywane opowieści, 
bywało i tak, że ludzie zapuszczali 
się tam celowo, by zabezpieczyć się 
zawczasu, przed czyniącym zazwy-
czaj szkody niedźwiedziem. Przy-
chodzili tam jednak nie po to, by 
zgładzić bestię, lecz, by jej sen zi-
mowy wydłużyć! W tym celu nakry-
wali wylot owego legowiska gałę-
ziami ściętych smreków. Uważano 
bowiem, że jeśli do środka nie bę-
dzie wpadało dużo dziennego świa-
tła, niedźwiedź nie obudzi się ze 
snu tak prędko i przynajmniej na ja-
kiś czas nie będzie z nim kłopotów.

Nie zawsze jednak życie pozwa-
lało istnieć obok siebie zgodnie 
światu ludzi i natury. Pamięta się 
bowiem jeszcze, iż niejednokrot-
nie staczali oni ze sobą dramatycz-
ne boje, których stawką było prze-
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OGŁOSZENIE
- POSZUKIWANE STARE PRZEDMIOTY, DOKUMENTY, ZDJĘCIA!

Wciąż trwa akcja zbierania zapomnianych i rozproszonych dotąd śladów
przeszłości naszej wioski. Prosimy o kontakt z Ośrodkiem Kultury Gminy

Brenna osoby, które chcą podzielić się rodzinnymi pamiątkami,
zdjęciami, historiami, a które w większym czy mniejszym stopniu,

dotyczą życia mieszkańców dawnej Brennej i sąsiednich Górek.

trwanie. O podobnych wydarze-
niach było mi dane usłyszeć z relacji 
pana Karola Herzyka z doliny Chro-
baczego.

W drodze do Cieszyna
 jest zaskakujące, jak daleko 

może sięgać pamięć ludzka wspar-
ta jedynie ustnym przekazem. Li-
czący dziś osiemdziesiąt lat p. He-
rzyk opowiedział mi historię, którą, 
jako młody chłopak usłyszał, od li-
czącego wówczas 99 lat, p. Ferfec-
kiego z Lachów. Rzecz miała dziać 
się w Brennej, w czasach młodości 
Ferfeckiego (a więc około 1880 r.) 
i dotyczyć pradziadka p. Karola – 
gazdy o nazwisku Kwaśny. Ferfec-
ki miał być bezpośrednim uczestni-
kiem owych wydarzeń...

Którejś zimy, Kwaśny z pachoł-
kiem, uzbrojeni dla bezpieczeństwa 
w ciupagi, jechali na targ do Cieszy-
na. Podróżowano wtedy saniami, 
które wieńczyła wiklinowa koszyna. 
Sanie ciągnęła para klaczy, którym 

asystował luźno uwiązany ogier. 
Ten niski, ale krępy i zwinny hucuł 
podkuty był „na ostro”. To, iż nosił 
podkowy z przykręconymi żelazny-
mi ćwiekami, nie było bez znacze-
nia. Dawało znaczną przyczepność, 
a w razie zagrożenia mogły one z 
powodzeniem służyć jako broń. A w 
owych czasach zagrożenie ze stro-
ny grasujących wilków było całkiem 
realne! 

Przekonano się o tym, gdy fe-
ralnego dnia sanie Kwaśnego opa-
dła wataha wilków. Zwierzęta te, 
dogoniwszy jadące sanie, otoczy-
ły je, atakując z wielką zaciekłością. 
Część z nich upatrywała swoich 
ofiar w owej parze ciągnącej wóz. 
Wilki te miały podobno nawet ce-
lowo wzbijać w powietrze śnieg, by 
oślepione tym konie odwracały gło-
wę, odsłaniając tym samym gardziel 
w kierunku napastników. Część wil-
ków atakowała broniących się na 
koszu podróżnych, pozostałe na-
tomiast biegnącego luzem ogiera. 

Wszystko skończyłoby się niechyb-
nie źle, gdyby nie postawa owego 
hucuła. Ten walczył tak zaciekle, ko-
pał i gryzł napastników z taką za-
wziętością, że wkrótce większość z 
nich, poraniona i zniechęcona wy-
cofała się do lasu. Gdy ich skowyt 
zniknął w oddali, obok śladów po 
wozie leżało tylko kilka szarych, za-
krwawionych ciał, które świadczyły 
o stoczonej walce. 

Owego dnia, dzięki postawie 
bojowego ogiera, z życiem uszli 
tak podróżni, jak i pozostałe konie. 
Nie był to jednak ostatni raz, gdy w 
Brennej głośno było o wilkach. ów 
wypadek sprzed półtora wieku nie 
był jedyny. Nieraz jeszcze trzeba 
było bronić przed dzikimi zwierzę-
tami własnego życia i dobytku. Ta-
kich historii sam słyszałem co naj-
mniej kilka. Ale o nich może innym 
razem…

Wojciech Grajewski

Poprzednim razem pisałam o 
muzyce ogólnie i muzyce świątecz-
nej. Zastanowiło mnie jednak – cze-
go słuchamy w ciągu całego roku? 
W obecnych czasach mamy tak sze-
roki dostęp do przeróżnych źró-
deł, że możemy czerpać niemalże 
ze wszystkich gatunków, słuchać 
tego co tylko zapragniemy. A jak to 
bywało kiedyś? Postanowiłam po 
raz kolejny odwołać się do bogac-
twa kulturowego naszego regionu. 
W tym celu zbadałam, jaka muzyka 

i tańce są typowe dla Brennej. Wy-
niki tych badań zamieszczam po-
niżej. jak widać jest dość duża licz-
ba tańców i piosenek związanych 
z naszym regionem. Ile z nich zna-
my? Kojarzymy? Ile jest dla nas cał-
kowicie obcych? Te pytania pozo-
stawiam czytelnikom do własnej re-
fleksji.

Tańce:
Świniok
Owięziok
Błogosławióny

Z MUZyKą I TAńCeM
Szpacyr polka
Grożony
Siedmiokroczek
żabniok  /taniec męski/
Zajączek  /taniec męski/
Zogrodnik
Koziorajki
Piłka
jawornicki
Szołtyska
Pasła Andzia pawy
Zbój
Szoł Madziar
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Debołek
Polska kroczek
Kołomajki
Kozok
Wrona
Hólan
Grabowy
Masztołka
Kowol
jo do lasa nie pojadym
Naszo Kasia płacze
żyd
Chusteczkowy
Mietlorz
Szewc
Kociczka

Piosenki (Muzyka wykonywana 
była na heligonce, skrzypcach i in-
strumentach dętych. ):

Kotarzu, Kotarzu
Beskidzie, Beskidzie
Nasze bryński piekne góry
Zahóczały góry
Sztyry kónie we dworze

Świecie, świecie, świecie marny
Wyjeżdzej furmanku
Równico, Równico
Wczora była niedzieliczka
Z Bogiem, z Bogiem każdo spra-

wa
Za stodolinką na naszą

Chodzą sobie po porze
jakżech jechoł przez Tyn potok
Przy Brynnicy olszyna
O żol mi jest żol
Szła dzieweczka przez polane
W polu grusza stoi
A jak jo Se zaśpiywóm
Musisz ty dzieweczko cosi ło 

mnie wiedzieć
Chodziła dzieweczka po wyso-

kim gróniu
Na skraju w zielonym lesie
A móm ci jo w masztali
Góralu czy ci nie żal
Pójmy wszyscy do chałpy
Ani ta płaszczyna

/za pomoc w opracowaniu tego 
tematu chciałabym podziękować  
Annie Źlik, kierownikowi zespołu 
regionalnego „Brenna” im. józefa 
Macha/

Sylwia Chrapek

PRACA W ZeSPOLe - jAK PRACOWAĆ W GRUPIe?
Nie każda praca wymaga od nas 

żebyśmy potrafili pracować w gru-
pie ale wiele jest takich, w których 
bez tej umiejętności nie możemy 
sobie na to pozwolić. Każda grupa 
może tworzyć zespół, nastawiony 
na konkretny wspólny cel. Grupa 
osób nie zrzeszona wspólnym ukie-
runkowanym działaniem, nie jest 
natomiast zespołem. Każda grupa 
ludzi, którzy mają okazję razem ze 
sobą pracować, wyzwala procesy 
grupowe, kształtujące grupę. Do-
datkowo każdy z nas przyjmuje 
charakterystycznej dla niego lub 
niej styl pracy, zwany rolą grupową. 
Rola, w jaką wchodzimy może być 
różna w zależności od grupy i czasu 
-  nie jest to cecha stała i zmienia 
się w zależności chociażby od co-
dziennego nastroju i zdobywanego 
doświadczenia. Obecnie na rynku 
najbardziej poszukiwani są liderzy, 
czyli tzw.  przewodnicy grupowi, 
stąd częste badania potencjalnych 

menadżerów lub kierowników róż-
nymi testami- na tę właśnie oko-
liczność. Do najbardziej znanych i 
często wykorzystywanych testów 

przez rekruterów należy zapewne 
test Belbina. Autor wyróżnia nastę-
pujące role grupowe w które często 
wchodzimy:

Naturalny Lider: sprawuje pie-
czę i kontrolę nad sposobem, w jaki 
grupa stara się osiągnąć cele. Po-
trafi efektywnie wykorzystać zaso-
by zespołu; rozpoznaje gdzie tkwią 
zalety, a gdzie słabości grupy; po-
trafi wykorzystać potencjał indywi-
dualny każdego pracownika. Cechy: 
zrównoważony, dominujący, eks-
trawertyk. Charakteryzuje go raczej 
zdrowy rozsądek aniżeli rozważania 
intelektualne, w kierowaniu nie jest 
agresywny.

Człowiek akcji: kształtuje spo-
sób, w jaki zostanie wykorzystany 
wysiłek grupy, kieruje swoją uwa-
gę bezpośrednio na ustalenie ce-
lów i priorytetów; pragnie wywie-
rać wpływ na kształt lub wzorzec 
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dyskusji grupowej. Cechy: niespo-
kojny, dominujący, ekstrawertyk, 
impulsywny, łatwo się irytuje. Chce 
szybko widzieć rezultaty. Rywalizu-
je i bywa arogancki, ale dzięki nie-
mu „coś się rzeczywiście dzieje”.

Praktyczny organizator: za-
mienia koncepcje i plany na prak-
tyczne działanie i realizuje uzgod-
nione plany w sposób systematycz-
ny i efektywny. Cechy: zrównowa-
żony i zdyscyplinowany. Dzięki nie-
mu następuje praktyczne wdroże-
nie projektów i planów rozwiązań. 
Pragnie konkretów, nie lubi zmien-
ności planów.

Siewca (człowiek idei): wy-
suwa nowe pomysły i strategie ze 
szczególnym uwzględnieniem naj-
istotniejszych problemów. Próbu-
je „przedzierać się” ze swoją wizją 
przez grupowe podejście do pro-
blemu na zasadzie konfrontacji. Ce-
chy: dominujący, introwertyk, in-
teligentny. Może „gubić” szczegó-
ły i robić błędy, a także krytykować 
pomysły innych. Im większy pro-
blem tym większe wyzwanie, żeby 
go rozwiązać. Uważa, że wszystkie 
dobre pomysły z początku dziwnie 
wyglądają. Roztacza wokół siebie 
aurę geniusza. 

Człowiek kontaktów: bada, 
analizuje i przytacza informacje na 
temat pomysłów, stanie wiedzy i 
działań na zewnątrz grupy; nawią-
zuje kontakty zewnętrzne, które 
mogą być użyteczne dla zespołu; 
potrafi prowadzić niezbędne nego-
cjacje. Cechy: zrównoważony, do-
minujący, ekstrawertyk. Popiera in-
nowacje i jest dobrym improwiza-
torem. Trochę cyniczny w poszu-
kiwaniu zysków dla grupy, często 
mówi: „nowe możliwości powstają 
w wyniku błędów innych”.

Sędzia: analizuje problem, oce-
nia pomysły i sugestie, dzięki cze-

mu grupa startuje z lepiej przygo-
towanej pozycji do podjęcia ważnej 
decyzji. Cechy: inteligentny, zrów-
noważony, introwertyk. jest najbar-
dziej obiektywny, bezstronny i nie-
zaangażowany emocjonalnie, lubi 
mieć czas do namysłu, brak mu en-
tuzjazmu, ale jego spokój pozwala 
na podjęcie wyważonych decyzji.

Człowiek grupy: wspiera człon-
ków grupy, podbudowuje mora-
le grupy, jeśli są jakieś niedocią-
gnięcia i braki, potrafi zapobiegać 
konfliktom, kształtuje „ducha” gru-

py, wzmacnia współpracę i lep-
szą komunikację, jest lojalny wo-
bec zespołu. Cechy: ekstrawertyk, 
zrównoważony, niskie pragnienie 
dominacji i rywalizacji, zdolność 
empatii. Może jego wkład nie jest 
zbyt wyraźny, ale nieoceniona jest 
jego lojalność i oddanie wobec gru-
py, nie lubi konfrontacji.

Perfekcjonista: nastawiony na 
konkretny efekt- na zakończenie za-
dania w określonym czasie i zapew-
nienie mu jak najwyższego stan-
dardu wykonania; może być trudny 
w kontaktach ze względu na to, że 
jest wrogiem przypadku i grzęźnie 
w szczegółach, które nie są najistot-
niejsze do zakończenia zadania, za-
wsze świadom celu. Cechy: niespo-
kojny, napięty, introwertyk, zdyscy-

plinowany. 

Tych siedem przedstawionych 
ról grupowych to jedynie jedna z 
wielu możliwych interpretacji na-
szych zachowań w grupie. War-
to przyjrzeć się im i zapytać kogoś 
z zewnątrz w jakiej roli nas widzi, 
gdyż najczęściej sami nie potrafimy 
się ocenić w 100%. 

 
Praca w grupie niesie za sobą 

również konflikty, bo każdy może 
wyrazić swoje zdanie które jednak 
może się różnić ze zdania od pozo-
stałych. I chociaż większości może 
się wydawać, że konflikt prowadzi 
do rozpadu, to jednak jest to roz-
wojowy aspekt dla grupy, jeśli oczy-
wiście zostanie prawidłowy rozwią-
zany. jeśli natomiast konflikt nie zo-
stanie rozwiązany to pozostaje tzw. 
„trup w szafie:, który dezorganizuje 
pracę w grupie.

jeśli jesteśmy skazani na pracę 
w grupie, podstawą jest czytelna i 
przejrzysta komunikacja, uniemoż-
liwiająca powstanie nieporozumień 
na podstawowym poziomie współ-
pracy. Następnie istotne jest rów-
nież zapewnienie każdemu poczu-
cia bezpieczeństwa, przejawiające-
go się chociażby we wspólnej od-
powiedzialności, lojalności i możli-
wości polegania na sobie. Zaufanie 
może tworzyć podstawy napraw-
dę dobrej współpracy. Obcując z in-
nym ludźmi na co dzień, przez dłuż-
szy czas musimy być przygotowani 
na wszelakie ustępstwa i elastycz-
ność w działaniu.

Na szczęście nie każda praca, 
wymaga od nas współdziałania z 
zespołem. Dlatego też są zawody, w 
których praca jednostki jest jedyną 
możliwą formą wykonania określo-
nych zadań.

 
Szczepan Spis
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PRZePISy Z DOMOWeGO NOTeSU

ZIOłA W NASZyCH OGRODACH – 
NAGIeTeK LeKARSKI

Piernik z marchewki

2 szklanki mąki
1 szklanka cukru
4 jajka
1 ¼ szklanka oleju
2 szklanki marchewki zetrzeć na 

tarce
1 łyżeczka cynamonu
1 łyżeczka proszku do pieczenie
1 łyżeczka sody oczyszczonej
Bakalie

jajka utrzeć z cukrem dodawać 
na przemian mąkę z proszkiem i 
sodą, cynamon, następnie olej na 
koniec marchewkę startą na tarce 
na średnich oczkach i bakalie.

Rogaliki

1kg. mąki
2 jajka
½ l. mleka
1 cukier waniliowy
1/3 szklanki oleju
10 dkg. drożdży + powidło

Mleko i cukier podgrzać w garn-
ku, drożdże rozetrzeć w szklance z 
łyżką cukru, mąkę wsypać do miski, 
wbić dwa jajka, dodać cukier wa-
niliowy i drożdże. Podgrzać mleko 
z cukrem, na koniec olej i dobrze 
wymieszać po wyrośnięciu ciasto 
rozwałkować na koło, podzielić na 
osiem części na każdej ułożyć po-
widła i zwijać rogaliki, następnie 
upiec, gotowe posypać cukrem lub 
lukrem. 

Smacznego życzy Koło Gospodyń 
Wiejskich z Brennej

 Ziele które powinno znaleźć 
się w każdym ogrodzie, ze względu 
na jego uniwersalne wykorzystanie. 
Po pierwsze ciekawie prezentuje się 
na przydomowych rabatach, oży-
wiając krajobraz żółtymi kwiatami, 
te same kwiaty po przegotowaniu 
dają żółty barwnik. Nagietek wy-
korzystywany jest często w kosme-
tyce do produkcji kremów i kąpie-
li, działając zmiękczająco na skórę. 

Olbrzymie zastosowanie nagietek 
znajduje w medycynie, jego kwiaty 
działają uspokajająco, regenerują-
co i dezynfekująco. Ponadto używa 
się go w maściach na wrzody nóg, 
żylaki, odleżyny i stłuczenia. Przy-
śpiesza trawienie i ułatwia wytwa-
rzanie żółci. Bardzo dobrze łagodzi 
stany zapalne i odmrożenia. Z racji 
na duże spektrum wykorzystania, 
był stosowany w przeróżny sposób 

na przestrzeni wieków, starożytni 
egipcjanie uznawali nagietek jako 
zioło odmładzające, Hindusi uży-
wali do dekoracji ołtarzy w świąty-
niach, natomiast Grecy i Persowie 
ozdabiali potrawy płatkami jego 
kwiatu. W europie używano go do 
przyprawiania zup i sosów oraz jako 
barwnik do serów i masła.

ethienne
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BeRGHAUS CUP 2011 - WyNIKI 
PUCHAR BReNNej BeRGHAUS CUP Amatorów 

w Narciarstwie Wysokogórskim 2011 już za nami. 
Pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej kobiet za-
jęła Agnieszka Solik z czasem 1h44:53,08, a w klasy-
fikacji generalnej mężczyzn-Kornel Rakus z czasem 
1h10:45,65. 

Zawodnikom, sponsorom i kibicom dziękujemy 
i już zapraszamy na Puchar Brennej - Berghaus Cup 
2012!

Beskidzka Organizacja Turystyczna
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Szkolna  Spartakiada  Zimowa 
2011, zorganizowana przez ośrodek 
promocji  kultury  i  Sportu  gminy 
brenna  odbyła  się  na  stoku  ośrod-
ka  narciarskiego  “węgierSki”.  do 
współzawodnictwa  w  narciarstwie 
alpejskim  zgłosiło  się  ponad  dzie-
więćdziesiąt  dzieci  ze  szkół  gminy 
brenna.

wyniki rywalizacji :

 Klasa 1-2 dziewczyny 
1. Karolina Zielonka SP2 Bukowa 

32,72 
2. Zuzanna Lorek SP1 Leśnica 33,13 
3. Michalina Marek ZSP Górki 38,88 
4. Ola Lalik SP2 Bukowa 42,90 
5. Nadia Krzempek SP2 Bukowa 51,56 
6. Weronika Pasieko ZSP Górki 1.14,07

Klasa 1-2 chłopcy
1. Filip Bobrzyk ZSP Górki 29,53 

2. Mateusz Gawlas SP2 Bukowa 33,95 

3. Marcin Madzia SP2 Bukowa 38,94 
4. Damian Gawlas ZSP Górki 41,85 
5. Kornel Maik ZSP Górki 49,06 
6. jonasz Kubaczka ZSP Górki 49,96 
7. Bartłomiej Matula ZSP Górki 51,74 
8. Kacper Brodocz ZSP Górki 1.07,49 
9. Kuba Szymura SP2 Bukowa 2.30,43 
10. Sebastian Moskała ZSP Górki dsq.

Klasa 3-4 Dziewczyny
1. Nikola Więcek SP2 Brenna 28,29 

2. Anna Greń SP1 Leśnica 32,33 
3. Wiktoria Madzia SP1 Leśnica 32,50 
4. Maria Gawlas SP2 Bukowa 32,98 
5. Alicja Cholewa SP2 Bukowa 33,80 
6. Monika Dzida SP2 Bukowa 33,88 
7. Wiktoria Holeksa kl.4 SP2 Bukowa 
35,58 
8. Monika Greń SP2 Bukowa 38,46 
9. Wiktoria Holeksa kl.3 SP2 Bukowa 
38,59 
10. Anna Pilch SP2 Bukowa 40,31 
11. Bianka Kosecka ZSP Górki 44,77 

12. julia Hołomek SP1 Leśnica 1.40,03 
13. Zuzanna Siwy ZSP Górki dsq.

Klasy 3-4 chłopcy
1. Mitręga Paweł ZSP Górki Wielkie 

33,18 
2. Patryk Madzia SP2 Bukowa 35,66 
3. Sikora Karol SP1 Leśnica 37,46 
4. Dominik Olchowa SP2 Bukowa 38,98 
5. Maik Konrad ZSP Górki Wielkie 45,39 
6. Kacper Ziebura SP2 Bukowa 48,42 
7. Robert Kawik SP2 Bukowa 52,24

Klasy 5-6 chłopcy
1.Michał Gluck SP2 Bukowa 25,55 

2. jan Gawlas SP2 Bukowa 25,75 
3. Piotr Greń Sp2 Bukowa 27,43 
4. Szarek Maciej SP1 Leśnica 27,45 
5. Antoni Gawlas SP2 Bukowa 28,54 
6. Michał Greń SP2 Bukowa 28,80 
7. Konrad Greń ZSP Górki Wielkie 28,85 
8. Ferfecki Dominik SP1 Leśnica 30,00 

ZIMOWA SPARTAKIADA SZKół GMINy BReNNA
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9. Szczotka Mateusz ZSP Górki Wielkie 
30,17 
10. Hubert Greń SP2 Bukowa 32,49 
11. Chróścina Damian SP2 Bukowa 
33,21

Klasy 5-6 dziewczyny
1. Kasia Szczotka SP2 Bukowa 24,49 

2. Owczarzy Agnieszka ZSP Górki Wiel-
kie 30,06 
3. Golik Wiktoria SP1 Leśnica 33,51 
4. Wawrzeczko Klaudia ZSP Górki Wiel-
kie 34,99 
5. żyła Magdalena ZSP Górki Wielkie 
35,28 
6. Daria Holeksa SP2 Bukowa 36,04 
7. Hujeba Kinga ZSP Górki Wielkie 
37,64 
8. Smolik Magda ZSP Górki Wielkie 
39,70 
9. Nędzi Weronika ZSP Górki Wielkie 
40,46 
10. Nędzi Agnieszka ZSP Górki Wielkie 
42,04 
11. Osuch Oliwia SP1 Leśnica 51,55 
Nikola Strządek: dyskwalifikacja

Gimnazjum dziewczyny
1. Katarzyna Greń Brenna 28,28 

2. Chrapek Anna Brenna 28,28 
3. Bany Maria Górki Wielkie 31,80 
4. Kawik Zuzanna Brenna 33,69 
5. Angelika Śliwka Brenna 39,86

Gimnazjum chłopcy
1. Swoboda Robert Górki Wielkie 

22,78 
2. Widenka Marcin Górki Wielkie 22,93 
3. Podżorski Przemysław Brenna 25,59 
4. Zielonka Konrad Górki Wielkie 25,66 
5. Bujok Dawid Brenna 27,20 
6. Benedykt Gawlas Brenna 27,84 
7. Greń jan Brenna 29,28 
8. Ferfecki jakub Brenna 30,53 
9. Golik Robert Górki Wielkie 31,16 
10. Greń Dawid Brenna 31,76 
11. Madzia Kamil Brenna 35,30 
12. Zbikowski Mateusz Górki Wielkie 
36,41 
13. Sikora Piotr Górki Wielkie 46,89

Snowboard dziewczyny
1. Wasilewska justyna Górki Wielkie 

1.06,75

Snowboard chłopcy
1. Holeksa Piotr Brenna 36,32 

2. Rysiek Holeksa Brenna 45,28 
3. Greń Radosław Brenna 53,37

OPKiS serdecznie dziękuje panu 
Tomkowi Mroszczykowi za bezpłat-
ne udostępnienie stoku, Uczniow-
skiemu Klubowi Sportowemu 
Brenna- Górki za sprawną obsługę 
techniczną , Panu Arkadiuszowi 
Heller ze Szkoły Narciarskiej“Maxi-
mus” za profesjonalne ustawienie 
trasy oraz wszystkim nauczycielom 
WF , którzy pomogli w sprawnym 
przebiegu zawodów. 

 
Do zobaczenia za rok na stoku. 

Katarzyna Macura

Wójt Gminy Brenna zarządze-
niem Nr 21/2011 z dnia 1 lutego 
2011 r. ogłosił wyniki otwartego 
konkursu ofert na realizację zada-
nia własnego Gminy Brenna w za-
kresie sprzyjania rozwojowi spor-
tu w 2011 roku. Uczniowski Klub 

Sportowy Brenna-Górki otrzymał 
kwotę 27.900,00 zł na zadanie pod 
nazwą „Szkolenia sportowe, dosko-
nalenie umiejętności sportowych 
oraz udział w zawodach sportowych 
dzieci i młodzieży z Gminy Brenna”. 
Ludowy Klub Sportowy „Spój-

nia” Górki Wielkie na zadanie za-
tytułowane „Klub Sportowy Spójnia 
Górki Wielkie oknem na zdrowe życie 
mieszkańców Gminy Brenna” otrzy-
mał kwotę 40.000,00 zł.

Barsbara Greń

DOTACje DLA KLUBóW SPORTOWyCH
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NARCIARSKA BReNNA - ReLACjA Z AKCjI
Setka najmłodszych miesz-

kańców gminy Brenna brała udział 
w trwającej od początku zimowych 
ferii akcji „Narciarska Brenna”. Po-
mysłodawcą przedsięwzięcia jest 
Beskidzka Organizacja Turystycz-
na, która już jesienią zaprosiła do 
udziału w zajęciach uczniów szkół 
podstawowych z terenu Brennej, 
Górek Wielkich oraz Górek Małych. 
Do projektu zgłosiło się 148 dzieci, 
co dowodzi jak duże jest zapotrze-
bowanie na tego typu zajęcia.

Beskidzka Organizacja Tury-
styczna uzyskała dofinansowanie 
na akcję „Narciarska Brenna” ze 
środków Gminy Brenna w ramach 
konkursu na realizację zadań pu-
blicznych z zakresu upowszechnia-
nia kultury fizycznej i sportu wśród 
dzieci i młodzieży. Na zebraniu ro-
dziców, które odbyło się 11 stycz-

nia na dużej sali Ośrodka Promocji, 
Kultury i Sportu Gminy rozdzielono 
uczestników najpierw na poszcze-
gólne tygodnie ferii (po równo w 
pierwszym i drugim tygodniu), a 
następnie wyłoniono spośród nich 
około-10-osobowe grupy (w zależ-
ności od wieku i poziomu zaawan-
sowania w jeździe na nartach). 
Dzięki dofinansowaniu akcji przez 
Gminę Brenna rodzice za ponieśli 
tylko opłatę w wysokości 50,- zł za 
dziecko (w cenie było ujęte 5-dnio-
we szkolenie i oplata za wyciągi).

Kolejnym etapem było naucza-
nie jazdy na nartach (szkolenie nar-
ciarskie). Zadanie to realizowane 
było podczas zimowych ferii dla 
województwa śląskiego. Planowa-
no organizację zajęć w wymiarze 
2 godzin dziennie przez 5 dni – od 

poniedziałku do piątku. W związku 
z tym, że w poniedziałek w pierw-
szym tygodniu ferii wszystkie wy-
ciągi w Brennej były nieczynne 
zajęcia z pierwszego tygodnia roz-
poczęły się we wtorek i trwały do 
soboty włącznie. W pierwszym ty-
godniu ferii zajęcia odbywały się 
w Ośrodku Brenna-Węgierski, a w 
drugim tygodniu w Ośrodku-Dolina 
Leśnicy. Zajęcia prowadzili instruk-
torzy narciarstwa PZN zgodnie z 
najnowszą metodyką nauczania. W 
pierwszym i drugim tygodniu ferii 
z zajęć korzystać miało po 50 osób, 
ale z powodu choroby w pierwszym 
tygodniu ferii w programie uczest-
niczyło 42 dzieci, a w drugim 58 
dzieci (niektóre nawet z podwyż-
szoną temperaturą – żeby móc sko-
rzystać z zajęć).
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W dniu  22.01.2011 r. w  Czeskim 
Cieszynie  odbył się Międzynaro-
dowy Turniej     w Judo Młodzików 
i Dzieci, w których uczestniczyło  
147 zawodników z  Czech, Słowacji 
i Polski.  Stowarzyszenie Sportowe 
,,DąB” Dębowiec oraz naszą Gminę 
reprezentowało 7 zawodników zdo-
bywając w tym prestiżowym turnie-
ju srebrne medale, brązowy oraz 
wysokie IV miejsca.

Grupa młodzików:
waga 46 kg - Damian Kuczera 

 II  miejsce (srebrny medal)
waga 44 kg - Marta Marko  

II  miejsce (srebrny medal)
waga 55 kg - Patryk Wyleżoł  

 III miejsce (brązowy medal) 
waga 48 kg - Patrycja Wantu-

lok IV miejsce  
                                Magdalena Ko-

MIęDZyNARODOWy TURNIej W jUDO –
 CZeCHy 2011

laczek        IV miejsce
Grupa dzieci:
waga 42 kg - Tyberiusz Przę-

dzioch  IV miejsce           

 życzymy wszystkim zawodni-
kom dalszych sukcesów.

Krystian Fest

Na zakończenie szkolenia nar-
ciarskiego – w ostatni dzień (w 
pierwszym tygodniu ferii - w sobo-
tę, w drugim tygodniu ferii – 
w piątek) odbyły się zawody 
narciarskie. Każdy z zawod-
ników w zawodniczej ko-
szulce startowej pokonywał 
wyznaczoną bramkami tra-
sę zawodów w jak najkrót-
szym czasie. Zawody prze-
prowadzone były na takim 
samym poziomie jak profe-
sjonalne zawody (na trasie 
rozstawione były bramki 
narciarskie, trasa odgrodzo-
na, profesjonalny pomiar 
czasu). Dzieci startowały w 
różnych kategoriach – w zależności 
od wieku i poziomu z jakim zaczy-
nały szkolenie narciarskie (podział 
grupowy). Zwycięzcy zawodów (w 
każdej grupie po 3 osoby) otrzy-
mali dyplomy za zajęcie miejsca, 
natomiast wszyscy uczestnicy za-

jęć otrzymali pamiątkowe dyplo-
my, słodycze i kodeks dla narciarzy 
i snowboardzistów wydany przez 

Stowarzyszenie Instruktorów i Tre-
nerów Narciarstwa. Kibicami byli 
przede wszystkim rodzice, którzy 
nierzadko potracili głosy tak mocno 
dopingowali „swoich”. Dzieci miały 
tak roześmiane, zadowolone buzie 

(że są „wielkie”, że pokonały taką 
ogromną górę), że te emocje, uwie-

rzenie we własne możliwo-
ści przyda im się nie tylko w 
życiu sportowym, ale zako-
rzeni się w nich poczucie, że 
aby coś osiągnąć wystarczy 
CHCIeĆ i ĆWICZyĆ.

Tegoroczna „Narciarska 
Brenna” jest już drugą edy-
cją akcji. W ubiegłym sezo-
nie zimowym ze względu na 
ograniczone środki finan-
sowe w projekcie „Narciar-
ska Brenna” wzięło udział 60 
dzieci (na 168 chętnych).

 

TRZYMAM KCIUKI ZA 
NOWYCH NARCIARZY!!!

Agnieszka Lahutta
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NASZA LIGA HALOWA

- SKąD AKURAT NAZWA DRe-
AM TeAM ? 
- Długo nie mielismy nazwy zespo-
łu i czasu na jej wymyślenie. Wspól-
nymi siłami doszliśmy do nazwy 
Dream Team, co znaczy druzyna 
marzeń.

-CZy PRZyGOTOWyWUjeCIe 
SIę DO MeCZóW? 
- Każdy zawodnik naszej druzyny 
uczęszcza do jakiegoś klubu spor-
towego, a oprócz treningów klubo-
wych spotykamy się na hali. 

-KTO jeST KAPITANeM DRUZy-
Ny ? 
- Kapitanem naszej drużyny jest 
Marcin jasiński. 

-jAK WyGLąDAją WASZe ReLA-
Cje POZA MeCZAMI ? 
- Większość z nas chodzi do jednej 
szkoły, więc bardzo dobrze się do-
gadujemy. 

-KOGO UWAżACIe ZA NAj-
WIęKSZeGO RyWALA ?
- „Samorząd” i „Przyjaciół”.

-NA KTóRyM MIejSCU WIDZI-
CIe SIę NA ZAKOńCZeNIe LIGII ? 
- Na razie jesteśmy na drugim miej-
scu, ale mamy duże szanse na zdo-
bycie pierwszego miejsca i o tym 
marzymy. 

-KTO WPADł NA POMySł ZA-
łOżeNIA DRUżyNy ? 
- hmm.. Na pewno nie wymyśliła 
tego jedna osoba. Był to pomysł 
zbiorowy. 
                  WyWIADU UDZIeLILI: 
                  Przemysław Pilch  

         Marcin jasiński
 
 

ROZMOWA 
Z CZłONKAMI 

ZeSPOłU
DReAM TeAM

SONDA
1. Kto według Ciebie wygra tą 

ligę ?

Dream Team- 18 głosów 
Czarna elka- 3 głosy 
Nieckarz- 4 głosy 
Samorząd- 5 głosów

 
2. Kto jest faworytem ?

Dream Team- 19 głosów 
Samorząd- 5 głosów 
Przyjaciele- 3 głosy  
Kamtex- 3 głosy 

 
3. Kogo uważasz za najlepszego pił-
karza ?

Marcin jasiński- 8 głosów 
Przemek Pilch- 7 głosów 
Bartek Kordiasz- 5 głosów 
Artur Więcek- 2 głosy 
Marcin Krzempek- 2 głosy  
Mirosław Woś- 3 głosy 

 
4. Kogo uważasz za najlepszego 
bramkarza ?

Grzegorz Woś- 14 głosów 
„Zwierzu”- 4 głosy  
Marek Gańcarczyk-Dec- 7 głosów 
jerzy Pilch- 2 głosy 
Henryk Macura- 3 głosy

 
5. Czy uważasz, że poziom gry Dre-
am Team-u jest dobry ?

Bardzo dobry- 16 głosów 
Tak- 11 głosów 
Raczej tak- 3 głosy
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ROZMOWA Z MONIKą 
jASIńSKą 

 
-KOMU KIBICUjeSZ I DLACZe-

GO ? 
- Oczywiście, że Dream Team’o-
wi, bo oprócz tego, że gra tam mój 
brat, to znam wszystkich zawodni-
ków tej druzyny i rzecz jasna Pana 
kierownika. Chciałabym żeby wy-
grali całą ligę, ale nie są jedyną 

drużyną dla której przychodzę na 
ligę. Kibicuję także Samorządowi. 

-SKąD BIeRZe SIę TWOje ZAIN-
TeReSOWANIe AMATORSKą LIGą 
PIłKI HALOWej ? 
- Od dziecka interesuję się piłką 
nozna z racji tego, że odkąd pamię-
tam mój tata w nią gra. Nie mogła 
mnie ominąć okazja kibicowania 
ojcu i bratu.

-jAK CZęSTO CHODZISZ NA Me-
CZe ? 
-  W tym roku co tydzień, ale oglą-

dałam także mecze w porzednich 
edycjach.

-jAK OBSTAWIASZ STARCIe DRe-
AM TeAM-u Z SAMORZąDeM ? 
- Dream Team musi wygrać. Na 
pewno będzie to emocjonujący 
mecz !

-A Z PRZyjACIółMI? 
Z Przyjaciółmi wygrają. Dużo. ;) Na 
pewno !

 

Paulina jonderko, Kornelia Greń, Mar-
tyna Greń, Ania Macura.
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MIejSCe             SZKOłA              PUNKTy
1               Gim. Górki Wielkie       16
2               Gim.  Zebrzydowice              13
3               Gim.  2 Ustroń                      11
4               Gim. 4 Skoczów                      10
5               Gim.  Pogwizdów         9
6               Gim.  Wisła                               8
7               Gim. Chybie                       7
8               Gim.  Goleszów                       6
9               Gim.   Strumień                       5

MIejSCe            SZKOłA          PUNKTy
1                   Gim. Górki Wielkie 16
2                   Gim. Goleszów 13
3                   Gim. Pogwizdów 11
4                   Gim. Chybie               10
5                   Gim. Istebna               9
6                   Gim. Zebrzydowice 8
7                   Gim. 4 Skoczów 7
8                   Gim. Wisła               6
9                   Gim. 2 Cieszyn 5
10                   Gim. Strumień 4
11                   Gim. 1 Ustroń               3

OSTATECZNE WYNIKI ZAWO-
DÓW POWIATOWYCH W PIŁCE 
RĘCZNEJ  DZIEWCZĄT SZKÓŁ GIM-
NAZJALNYCH W ROKU SZKOLNYM 
2010/2011.

Do zawodów rejonowych kwali-
fikuje się zespół/szkoła/ która zajęła 
1 miejsce.

gimnaZjaliści Z górek laureatami 
powiatowych Zawodów w piłce ręcZnej

OSTATECZNE WYNIKU ZAWO-
DÓW POWIATOWYCH W PIŁCE 
RĘCZNEJ CHŁOPCÓW SZKÓŁ GIM-
NAZJALNYCH W ROKU SZKOLNYM 
2010/2011.

Drużyna dziewczyn: Martyna 
Greń, Katarzyna Moskała, jolanta 
Pilch, joanna Herzyk, Natalia Ma-
łysz, Natalia Kanas, Anna Macu-
ra, Angelika Dutka, Angelika Fara-
na, Kornelia Greń, Barbara Małysz, 

Angelika Kręcichwost, Agnieszka 
Strach, Daria Madzia. Opiekun: ja-
rosław Smelik

Drużyna chłopców: Grzegorz 
Woś, Piotr Skrzypom, Tomasz Ma-
dzi, Paweł Sokołowski, Marcin ja-
siński, Marek Dec, Bartosz Kordiasz, 
Krzysztof Przondziono, łukasz 

Skrzydelski, Sebastian żyrek, Prze-
mysław Pilch, Grzegorz Olszewski, 
Piotr Kubik, Wojciech Oświecimski. 
Opiekun: jacek Oświecimski
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jest to historia młodego męż-
czyzny, który wstępuje do semi-
narium, a niedługo później zosta-
je wcielony do otworzonej właśnie 
przez Watykan, Szkoły egzorcy-
zmów. Tutaj młody ksiądz staje twa-
rzą w twarz ze swoimi największymi 
demonami, a walcząc ze złem od-
krywa prawdziwą wiarę.

JESTEM BOGIEM

Intelektualny próżniak, który 
jest uzależniony od kokainy, zaczy-
na pracę jako copywriter w małym 
wydawnictwie. Przez zbieg niewy-
jaśnionych przypadków, w posia-
danie eddiego trafia MTD-48, nar-
kotyk wywołujący ciekawe efek-
ty. Kiedy nasz bohater zażywa go 
po raz pierwszy, odkrywa że narko-
tyk czyni go znacznie mądrzejszym, 
ale także szybszym i bardziej cha-
ryzmatycznym. Ułatwia mu on ży-
cie pod wieloma względami, jed-
nak jak każdy narkotyk, tak również 
i ten powoduje skutki uboczne...

BON APETIT

Komedia romantyczna opowia-
dająca o dwóch młodych kucha-
rzach i znawczyni win z luksusowej 
restauracji z Zurychu.

RYTUAŁ

DZIEWIĄTY LEGION

Młody rzymski oficer, próbu-
je rozwikłać zagadkę tajemniczego 
zniknięcia słynnego Dziewiątego 
Legionu rzymskiej armii stacjonują-
cego w północnej Brytanii.

WŁADCY UMYSŁU

Głównym bohaterem jest tu 
mężczyzna, wspinający się po 
szczeblach kariery kongresmen, 
który odkrywa, że otaczająca go 
rzeczywistość to tak naprawdę sce-
nografia kontrolowana i manipulo-
wana przez tajemniczych strażni-
ków.

Godne poleceniaGodne polecenia

PReMIeRy KINOWe W MARCU
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Ważne i przydatne numery telefonówWażne i przydatne numery telefonów
Urząd Gminy Brenna
43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 77,
tel. 33 853 62 22, fax. 33 853 63 70
www.brenna.org.pl, e-mail: poczta@brenna.org.pl

Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna
43-438 Brenna ul. Wyzwolenia 69,
tel. 33 853 65 50, 33 858 71 50
email: opkis@brenna.org.pl

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 77
tel. 33 853 64 59, 33 858 71 01,
email: gops@brenna.org.pl

Policja - Komisariat policji w Skoczowie
tel. 33 853 32 13

Ochotnicza Straż Pożarna:
43-438 Brenna ul. Wyzwolenia 75, tel. 33 853 65 85
43-438 Brenna ul. Leśnica 134, tel. 33 853 63 00
43-436 Górki Wielkie ul. Breńska 2, tel. 33 853 93 12

Ośrodek Zdrowia
43-438 Brenna ul. Leśnica 8, tel. 33 853 63 11
43-436 Górki Wielkie ul. Zalesie 3, tel. 33 8539182

Pogotowie Ratunkowe
tel. alarmowy 999
43-430 Skoczów ul. Krzywa 4
tel. 33 857 95 49, 33 857 95 50
Apteki
43-438 Brenna ul. Wyzwolenia 77, tel. 33 853 64 64
43-438 Brwnna ul. Wyzwolenia 34a tel. 33 8536319
43-436 Górki Wielkie ul. Zalesie 3, tel. 33 853 92 05
43-436 Górki Wielkie ul. Breńska 2 tel. 33 858-71-19

Zakład Budżetowy
ul. Wyzwolenia 34
43-438 Brenna
tel. 33 853 62 85

GOPR
tel. alarmowy 985
43-438 Brenna ul. Węgierski 41
43-370 Szczyrk ul. Dębowa 2, tel. 33 817 85 36

Poczty:
43-438 Brenna ul. Wyzwolenia 77, tel. 033 853 62 76
43-436 Górki Wielkie ul. Z. Kossak 34, tel. 33 853 94 44

Muzeum Zofii Kossak - Szatkowskiej
w Górkach Wielkich
43-436 Górki Wielkie ul. Stary Dwór 2
tel. 33 853 95 15, email: biuro@muzeumkossak.pl
www.muzeumkossak.pl

Biblioteki:
43-438 Brenna ul. Wyzwolenia 77, tel. 33 853 63 59
43-436 Górki W. ul. Zalesie 3, tel. 33 853 91 86

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. 33 8536222 w. 103 lub 33 8536350

e-mail: sekretarz@brenna.org.pl

BIURO RADY GMINY BRENNA
MAREK WOJNAR

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

do 15:30. Sekretariat: 
tel. 33 853-63-35
fax: 33 853-63-70

e-mail: rada@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 33 853-62-85
kom: 504 039 392
e-mail: zbgk@brenna.org.pl
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