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Wieści znad Brennicy

Od redakcjiOd redakcji

Nigdy specjalnie nie przepada-
łam za ostatnim dniem roku. Nie 
wiem dlaczego, ale zawsze budził 
we mnie lęk, niechęć i całą masę 

niedobrych przeczuć. I, mimo tego, 
że razem z hukiem strzelających o 
północy szampanów i fajerwerków, 
malujących zimowe, nocne niebo 
tysiącami migotliwych barw, ści-
skałam wszystkich wokół z całkiem 
szczerym życzeniem „Wszystkiego 
dobrego w Nowym Roku”, wcale nie 
wierzyłam, że to „dobre” przyjdzie. 

W tym roku było inaczej. Sylwe-
ster wprawdzie nieco pracujący, ale 
ta cisza, która zaległa po szalonej 
zabawie 1 stycznia nie była posęp-
ną i złowróżebną. To była cisza, któ-
ra łagodnym strumieniem obudziła 
nadzieję, optymizm i wiarę w to, że 
cokolwiek stanie się w tym roku, 
cokolwiek on przyniesie, cokolwiek 
rzuci jako wyzwanie – UDA SIĘ. 

Pierwszym wyzwaniem jest 

nowe stanowisko. I mam nadzieję, 
że nasza gazeta nie ucierpi na zmia-
nie redaktora naczelnego. Mam na-
dzieję, że wszystkie kolejne wyda-
nia naszego miesięcznika rozejdą 
się całkowicie wśród mieszkańców 
i turystów odwiedzających Gminę 
Brenna. Mam nadzieję, że wystar-
czy energii i zapału do pracy nam 
wszystkim, co najmniej do kolejnej 
salwy szamapnowych korków. 

Z całego serca życzę wszystkim 
Państwu – czytelnikom i współ-
pracownikom, by znaleźli czas na 
cieszenie się tymi najmniejszymi 
rzeczami. Bo to one tworzą Wielką 
Rzeczywistość.

  Anna Musioł
  Redaktor Naczelna

Uwaga – zmiana kont bankowych w Urzędzie
Uprzejmie informujemy miesz-

kańców gminy Brenna, że w związku 
ze zmianą obsługi bankowej, któ-
rą będzie prowadził BANK PEKAO 
SA, od dnia 01.01.2012 r. nastąpi 
zmiana numerów kont. Dlatego też, 

bardzo proszę o zwrócenie szcze-
gólnej uwagi na informacje zawarte 
w pismach, które Państwo otrzyma-
cie z urzędu. Nadmienić należy, że 
każdy podatnik będzie miał własny 
numer konta. Środki pieniężne po-

winny być wpłacane na konto: Bank 
PEKAO S.A. IBAN PL 87 1240 4142 
1111 0010 4292 4237. 

  
  UG Brenna

W związku z pismem Minister-
stwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 
Fgr.075-1112/61 

z 04.01.2012 r. przekazuję infor-
mację o zmianie przepisów ustawy 
z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie 
podatku akcyzowego zawartego w 
cenie oleju napędowego wykorzy-
stywanego do produkcji rolnej (Dz. 
U. Nr 52, poz. 379 oraz z 2011 r. Nr 
106, poz. 622, Nr 171, poz. 10 16 i Nr 
291, poz. 1707). 

W 2012 r. producenci rolni będą 
mogli składać wnioski o zwrot po-
datku akcyzowego zawartego w 
cenie oleju napędowego wykorzy-
stywanego do produkcji rolnej do 
wójta właściwego ze względu na 
miejsce położenia gruntów będą-
cych w posiadaniu lub współposia-
daniu tego producenta rolnego (w 
tym dzierżawcy) w terminach: 

- od 1 lutego 2012 r. do 29 lu-

tego 2012 r. - wraz z fakturami VAT 
(lub ich kopiami potwierdzonymi za 
zgodność z oryginałem) dokumen-
tującymi zakup oleju napędowego 
do produkcji rolnej w okresie od 
1 września 2011 r. do 31 stycznia 
2012 r. , 

- od 1 sierpnia 2012 r. do 31 
sierpnia 2012 r. – wraz z fakturami 
VAT (lub ich kopiami potwierdzo-
nymi za zgodność z oryginałem) 
potwierdzającymi zakup oleju na-
pędowego do produkcji rolnej w 
okresie od 1 lutego 2012 r. do 31 
lipca 2012 r. 

Wypłata producentom rolnym 
zwrotu podatku akcyzowego nastą-
pi w 2012 r. w terminie: 

- 2-30 kwietnia 2012 r. w przy-
padku złożenia wniosku w pierw-
szym terminie, 

- 1-31 października 2012 r. w 
przypadku złożenia wniosku w dru-

gim terminie, 
gotówką w kasie urzędu gminy, 

albo przelewem na rachunek ban-
kowy podany we wniosku. 

Na posiedzeniu w dniu 20 grud-
nia 2011 r. Rada Ministrów określiła 
stawkę zwrotu podatku akcyzowe-
go na 2012 r. od oleju napędowego 
zużywanego do produkcji rolnej w 
wysokości 0,95 zł od 1 litra oleju. 

Przekazując ww. informację 
uprzejmie proszę o śledzenie na 
bieżąco zmian w przepisach wyko-
nawczych do ww. ustawy z dnia 10 
marca 2006 r. jakie będą się ukazy-
wać, w tym dot. wzoru wniosku o 
zwrot podatku akcyzowego zawar-
tego w cenie oleju napędowego.

  UG Brenna

Informacja dla rolników -zwrot podatku akcyzowego za paliwo
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Inwestycja związana z budową II etapu 
wodociągu w Górkach Wielkich rozpoczęta

Roboty realizuje konsorcjum 3 
firm tj. INSTAL Cymorek Sp. j. z Pier-
śca, HYDRO-INSTAL Zakład Instala-
cji sanitarnych Homa-Homa Sp. J.  
z Mazańcowic i „WIiRO” Wykonaw-
stwo Instalacji i Robót Ogólnobu-
dowlanych Stanisław Łacek z Isteb-
nej, a ich wartość umowna wynosi 
brutto 3.640.680,69 zł. Właściciele 
budynków objętych projektem, po-
krywają wartość przyłączy do bu-
dynków, w zryczałtowanej kwocie 
wynoszącej 1.055,82 zł od jednego 
przyłącza. Realizacja przyłączy od-
bywa się na podstawie podpisanej 
pomiędzy gminą Brenna a właści-
cielem nieruchomości umowy przy-

Rozpoczęły się roboty ziemne 
związane z budową II etapu wodo-
ciągu w Górkach Wielkich. 

Na bazie ujęć wody w Skoczo-
wie Pogórzu (studnie głębinowe), 
skąd dostarczana będzie woda dla 
mieszkańców, Gmina Brenna dalej 
rozbudowuje sieć wodociągową na 
terenie Górek Wielkich. Aktualnie 
inwestycją objęte są budynku zlo-
kalizowane w rejonach Dzielowy, 
Solarska, Witalusz oraz Pod Górką. 
Łącznie w ramach realizowanego 
zadania przewiduje się wykonać 
sieć wodociągową długości 14.851 
mb i podłączyć do sieci wodociągo-
wej 250 budynków.

łączeniowej.
Umowny termin zakończenia ro-

bót przewidziany jest na 31.07.2013 
r.

Inwestycję udało się rozpocząć 
miedzy innymi, dzięki otrzymanej 
staraniem Gminy, dotacji  

i pożyczki z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej 

w Katowicach.
Wszystkie zainteresowane oso-

by prosimy o zgłaszanie się do urzę-
du gminy Brenna, celem podpisania 
stosownej umowy przyłączeniowej.

  UG  Brenna

Oświetlenie na Śniegocinach
dzą po ciemku, zatem dużo łatwiej 
o potrącenia.  Dlatego tak bardzo 
cieszy, gdy kolejne ulice zostają wy-
posażone w lampy, które czynią je 
bezpieczniejszymi.

W ostatnim okresie czasu na ul. 
Śniegociny, na istniejących słupach 
zabudowano 9 opraw oświetle-
niowych oraz wybudowano nowy 
punkt zapalania, z którego zostały 

Jak istotną kwestią jest nocne 
oświetlenie zwłaszcza tych oddalo-
nych od głównej drogi ulic, wiedzą 
wszyscy. Zwłaszcza rodzice dzieci, 
które często po ciemku same wra-
cają do domu. O nieszczęścia w  
nieoświetlonych zaułkach wcale 
nie jest trudno. Łatwo się choćby 
potknąć, potłuc, kierowcy samo-
chodów również dużo gorzej wi-

zasilone jeszcze dwie nowe oprawy 
oświetleniowe. W sumie  ulica Śnie-
gociny wzbogaciła się o 11. punk-
tów świetlnych, które oświetlają 
około 700 metrów drogi. Całkowity 
koszt budowy oświetlenia wyniósł 
-  32.700 zł.

  
  UG Brenna

W związku z rozsyłaniem na 
obszarze Gminy Brenna ulotek, su-
gerujących że Zakład Budżetowy 

Gospodarki Komu-
nalnej nie będzie 
w 2012r. odbierał 
stałych odpadów 
komunalnych od 
właścicieli nieru-
chomości i po-
wstałym w związ-

ku z tym zamieszaniem informuję, 
że dostarczone ulotki to oferta fir-
my konkurencyjnej.

Informuję szanownych odbior-
ców naszych usług, że w 2012r na 
pewno nic się nie zmieni i Nasz Za-
kład wzorem ubiegłych lat będzie 
świadczył usługi w zakresie wywo-
zu stałych odpadów komunalnych 
segregowanych i niesegregowa-
nych, zgodnie z dostarczonym w IV 

Informacja Dyrektora Zakładu Budżetowego
 Gospodarki Komunalnej w Brennej

kwartale ubiegłego roku Harmono-
gramem.

  
  Robert Rymorz
  Dyrektor ZBGK
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Zmiana ustawy śmieciowej
cało się podrzucać śmieci ani do 
lasu ani do sąsiadów. Zniknie też 
powód, żeby śmieci pozbywać się 
przez spalanie w domowych pie-
cach.

Poniżej przedstawiamy pod-
stawowy terminarz wprowadzania 
zmian.

1 stycznia 2012 r. – zaczyna się 
rewolucja śmieciowa w Polsce! 
Gminy mają do półtora roku (do 
połowy 2013 r.) na wprowadzenie 
na swoim terenie nowego sposobu 
zarządzania odpadami, wyłonienie 
firm przewożących odpady w prze-
targach i poinformowanie miesz-
kańców o nowym systemie.

1 lipca 2012 r. - sejmik woje-
wództwa uchwala aktualizację 
wojewódzkiego planu gospodarki 
odpadami oraz uchwałę w sprawie 
wykonania wojewódzkiego pla-
nu gospodarki odpadami, w której 
określone zostaną regiony oraz re-
gionalne instalacje do zagospoda-
rowania odpadów, czyli wskazane 
miejsca, gdzie będą przetwarzane 
odpady: np. spalane, sortowane i 
kompostowane.

1 stycznia 2013 r. – do tego cza-
su gminy powinny uchwalić lokalne 
regulaminy utrzymania czystości 

i porządku na terenie gminy. Do 
tego czasu gminy są zobowiązane 
również wyznaczyć stawki opłat 

Zaczyna się przygotowana przez 
Ministerstwo Środowiska tzw. re-
wolucja śmieciowa, czyli nowe za-
rządzanie odpadami komunalnymi, 
w którym gminy odpowiadają za 
zbiórkę śmieci we współpracy z wy-
łonionymi w przetargach firmami 
wywożącymi odpady.

1 stycznia 2012 r. rozpoczęło się 
obowiązywanie nowej ustawy o 
utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach, czyli rewolucji śmie-
ciowej.

Nowe rozwiązania promują czy-
stość i odpowiedzialność gmin za 
wszystkie odpady z całego terenu 
gminy i od każdego mieszkańca. 
Polska dołącza do europejskiego 
standardu zagospodarowania śmie-
ci komunalnych. Na terenie całego 
kraju porządek powinien zapano-
wać najpóźniej do połowy 2013 r.

Mieszkańcy będą wnosili do 
gminy opłaty zgodnie z jedną, wy-
znaczoną w drodze uchwały staw-
ką. 

W zamian za to gmina wybie-
rze przedsiębiorcę, który opróżni 
śmietnik, a jego zawartość wywie-
zie. Będzie również musiała sprawo-
wać nadzór nad dalszym losem od-
padów. Dzięki równej, bez względu 
na ilość wytworzonych w danym 
okresie odpadów, stawce za odbiór 
odpadów nikomu nie będzie opła-

i szczegółowe zasady ich po-
noszenia. Tego dnia rozpoczną się 
kampanie edukacyjno-informacyj-
ne dla mieszkańców na temat no-
wych zasad odbioru odpadów w ich 
gminie. 

1 lipca 2013 r. – zatrudnione 
przez gminy firmy odbierają śmieci 
na terenie całego kraju – Polska do-
łącza do europejskiego standardu 
zagospodarowania odpadów. Każ-
dy mieszkaniec może oddać dowol-
ną ilość śmieci. 

Biorąc pod uwagę istotę po-
wyższej materii, w urzędzie gminy 
Brenna został powołany Zespół ds. 
wdrożenia zmian w gospodarce od-
padami komunalnymi, na którego 
czele stanęła pani wójt – Iwona Sza-
rek. Zadaniem Zespołu będzie przy-
gotowanie materiałów i projektów 
uchwał niezbędnych do wdrożenia 
znowelizowanej ustawy o utrzyma-
niu czystości i porządku w gminach.

Wszelkie informacje o postę-
pie prac można będzie znaleźć na 
naszej stronie internetowej www.
brenna.org.pl, klikając w baner pod 
nazwą „Nowelizacja ustawy o utrzy-
maniu czystości 

i porządku w gminach”. 

  UG Brenna

Cennik usług odbioru stałych 
odpadów komunalnych:

sujących zasad
selektywnej zbiórki odpadów

- 126,00 zł rocznie/ posesji - dla 
właścicieli nieruchomości na stałe 
nie zamieszkałych

Z opłat zryczałtowanych wyłą
czony jest odbiór popiołu i żużla, 

gruzu oraz trawy, gałęzi i liści, które
odbierane będą według stawek:
- 48,00 zł za 1 m3 - za popiół i 

ZBGK
ul. Wyzwolenia 34
43-438 Brenna
tel. 33-8536285

- 6,00 zł /osobę/miesiąc - dla 
właścicieli nieruchomości stosują-
cych zasady selektywnej

zbiórki odpadów

- 10,50 zł /osobę/miesiąc - dla 
właścicieli nieruchomości nie sto-

żużel

- 60,00 zł za 1 m3 - za gruz

- 40,00 zł za 1 m3 - za trawę, 
gałęzie i liście

Cennik obowiązuje 
od 01.01.2011r.

  ZBGK Brenna
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Dotacja  Fundacji Orange dla Bibliotek
fundacją Orange i otrzymała dota-
cję w wysokości 1018,78 zł..

Dotację przeznaczono na pokry-
cie kosztów  abonamentu interne-

Biblioteka Gminna  wzięła udział 
w programie Fundacji Orange „ Aka-
demia Orange dla bibliotek”.  Jej ce-
lem jest wspieranie rozwoju społe-
czeństwa informacyjnego poprzez 
zwiększenie dostępu do nowych 
technologii komunikacyjnych i pro-
mocję ich wykorzystania.

Biblioteka zawarła umowę  z 

towego w obu bibliotekach.  
 Serdecznie zapraszamy do bez-

płatnego korzystania z dostępu do 
internetu

 w placówce głównej w Brennej 

i filii w Górkach Małych. Chętnie 
udzielamy pomocy w wyszukiwa-
niu potrzebnych informacji. Można 
również wydrukować potrzebne 
materiały.

  Biblioteka

Ogłoszenie Zakładu Budżetowego Gospodarki 
Komunalnej w Brennej

I. Odprowadzanie ścieków 
1. cena za 1 m3 odprowadzo-

nych ścieków - 5,07 zł 
2. stawka opłaty abonamento-

wej za punkt na miesiąc - 3,83 zł 
II. Zaopatrzenie w wodę 

1. cena za 1 m3 wody - 3,83 zł 
2. stawka opłaty abonamento-

wej za punkt na miesiąc - 3,83 zł 
Wyszczególnione ceny i stawki 

zawierają podatek VAT. 
Cena za 1 m3 odprowadzonych 

ścieków / doprowadzonej wody i 
stawka opłaty abonamentowej za 
punkt na miesiąc stosowane będą 
łącznie. 

W przypadku kiedy dla danego 
punktu u odbiorcy, rozliczenia z od-
biorcą prowadzi się łącznie do obu 

Zakład Budżetowy Gospodarki 
Komunalnej w Brennej, ul. Wyzwo-
lenia 34, działając na odstawie art. 
24 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 7 czerwca 
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i zbiorowym odprowadza-
niu ścieków 

(Dz. U. Nr 123 poz. 858 z dnia 
12.06.2006 r. – tekst jednolity ze 
zm.) 

ogłasza taryfę dla zbiorowego 
odprowadzania ścieków, 

obowiązującą od dnia 1 lutego 
2012 r. do 31 stycznia 2013 r. 

dla odbiorców usług. 
W okresie od 1 lutego 2011r. do 

31 stycznia 2013r. obowiązywać 
będą następujące ceny i stawki w 
zakresie odprowadzania ścieków 

i zaopatrzenia w wodę: 

rodzajów prowadzonych usług 
( wyszczególnionych powyżej), 

naliczana będzie jedna opłata abo-
namentowa.

  ZBGK Brenna
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1.. 2.. 3  i wystartowaliśmy!

wszystkich trzech projektów ruszy-
ły pełną parą. 

 Projekty o łącznej wartość 
ponad 100 tys. złotych, umożliwią 
małym mieszkańcom naszej gminy 
aktywnie i twórczo spędzać czasu 

w przedszkolu, pozwolą na 
wzrost poziomu umiejętności po-
znawczych, społecznych i emocjo-

Dzięki pozyskanemu dofinanso-
waniu dzieci, do końca roku szkol-
nego 2011/2012, mogą uczestni-
czyć w bezpłatnych zajęciach z 
plastyki, rytmiki i angielskiego. Po 
początkowych perturbacjach zwią-
zanych z wyborem wykonawców 
oraz po dokonaniu zakupu mate-
riałów dydaktycznych, zajęcia we 

nalnych, a także stworzą warunki 
do prawidłowego rozwoju, warun-
kującego równe szanse edukacyjne 
w przyszłości.

  
  UG Brenna

W sierpniu 2011 r. ruszyliśmy z trzema projektami dla dzieci 
uczęszczających do oddziałów przedszkolnych działających 

przy szkołach podstawowych w naszej Gminie.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach  
Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA 
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Projekt systemowy pn. „Możesz więcej”

fiskalnej, drwal – pilarz oraz zajęcia 
aktywizacji zawodowej. Szkolenia 
miękkie przeprowadzone zostały 
przez Fundację Rozwoju Przedsię-
biorczości Społecznej „Być razem” 
w Cieszynie, szkolenia zawodo-
we przez Centrum Szkolenia DGM 
w Wieprzu – kelner-barman oraz 
Ośrodek Kształcenia Zawodowe-
go w Skoczowie – drwal-operator 
pilarki.  Catering podczas szkoleń 
zapewniał Pan Krzysztof Sikora z 
Zajazdu „Pod brzymami”.  W szko-
leniach udział wzięło 16 mieszkań-
ców gminy Brenna ( 6 kobiet i 10 
mężczyzn ).    

 Mamy nadzieję, że spełniliśmy 
oczekiwania Beneficjentów Osta-
tecznych. Zakończyliśmy realizację 
tegorocznego projektu systemo-
wego pn. „Możesz więcej” w prze-
konaniu, że w pełni osiągnęliśmy 

Dzięki wsparciu  Unii Europej-
skiej realizowany był w 2011 r. przez 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Brennej projekt systemowy 
pn. „Możesz więcej”  ramach Dzia-
łania 7.1 Rozwój i upowszechnienie 
aktywnej integracji, Poddziałanie 
7.1.1 Rozwój i upowszechnianie 
aktywnej integracji przez ośrodki 
pomocy społecznej. W miesiącach 
marzec  – wrzesień br. uczestnicy 
projektu realizowali bogaty pro-
gram szkoleniowy. Były szkolenia 
miękkie (asertywność i efektywna 
komunikacja interpersonalna, ja – 
źródło siły i możliwości, ja i moja ro-
dzina – potencjał, z którego mogę 
korzystać, spółdzielnia socjalna 
jako nowa forma samozatrudnie-
nia, radzenie sobie ze stresem i sy-
tuacjami trudnymi), kursy zawodo-
we: kelner – barman z obsługą kasy 

zamierzony cel. Jest to inwestycja 
w kapitał ludzki oraz nasza odpo-
wiedź na hasło Unii Europejskiej 
„Człowiek – najlepsza inwestycja”.

 Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Brennej zaprasza oso-
by zainteresowane udziałem w no-
wej edycji projektu systemowego  
pn. „Możesz więcej”, pragnące pod-
nieść swoje kwalifikacje, zaintere-
sowane zdobyciem nowego zawo-
du do zgłaszania swoich potrzeb, 
oczekiwań i propozycji pracowni-
kom socjalnym Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Brennej.

Biuro projektu : GOPS
ul. Wyzwolenia 77
 43-438 Brenna
Telefon nr 033 8536 459
Koordynator projektu
Ilona Wojtyła-Olszowska 

Projekt współfinansowany przez 
Unię Europejską w ramach Europej-

skiego Funduszu Społecznego

Gimnazjaliści na start!

w wysokości 49.959,00zł. 
Założenia do tego projektu po-

wstały wspólnie z pedagogami 
szkolnymi – Panią Alicją Burda oraz 
Panią Joanną Duczmalewską. Dzię-
ki przeprowadzonej przez Panie 
diagnozie okazało się, iż konieczne 
jest wsparcie młodzieży w zakre-

Od września 2011 r. Urząd Gmi-
ny w Brennej wspólnie z Gimnazjum 
w Górkach Wielkich i Gimnazjum w 
Brennej realizuje projekt „Gimna-
zjaliści na start!”. Na zaplanowane 
w nim działania udało nam się po-
zyskać dofinansowanie ze środków 
Unii Europejskiej i budżetu państwa 

sie umiejętności uczenia się oraz 
rozwinięcie edukacji związanej z 
orientacją zawodową. 

Zgodnie z przeprowadzoną ana-
lizą, zajęcia zaplanowane w pro-
jekcie są różne dla obu szkół. W 
Gimnazjum w Brennej uczniowie 
i uczennice uczestniczą w szkole-

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach  
Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach  
Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach  
Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA 

niu w zakresie metod efektywnej 
nauki i radzenia sobie ze stresem, 
natomiast w Górkach Wielkich pro-
wadzone są zajęcia w ramach we-
wnątrzszkolnego systemu doradz-
twa zawodowego. 

Projekt potrwa do czerwca 2012 
r. i w założeniach ma przyczynić się 
do osiągnięcia sukcesu szkolnego 
naszych gimnazjalistów, a także 
zwiększenia umiejętności porusza-
nia się po współczesnym rynku pra-
cy.

    UG Brenna
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Mikołajkowo - Świąteczne spotkanie
pod kierunkiem Pań Olgi Heller, 
Krystyny Tarasewicz zaprezentował 
przygotowany Mikołajkowy-Bożo-
narodzeniowy koncert kolędowy, 
który został nagrodzony gromkimi 
brawami. A po koncercie wszyscy 
uczestnicy spotkania wzięli udział 
we wspólnym kolędowaniu. Do 
udział w tegorocznym spotkaniu 
Mikołajkowo–Świątecznego  za-

Mimo niesprzyjającej aury w 
dniu 17.12.2011r. punktualnie o 
godz.15.00 na  sali  strażnicy OSP 
w Brennej Centru pojawił się ocze-
kiwany Św. Mikołaj, którego ciepło 
i serdecznie powitały Anna i Julia 
Greń oraz Pani Iwona Szarek Wójt 
Gminy Brenna. Po rozdaniu prezen-
tów Dziecięcy Zespół Regionalny ze 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Brennej 

proszono 120 dzieci z terenu na-
szej Gminy, w którym uczestniczy-
ły i bawiły się również nasze dzieci 
„sprawne inaczej”. Miła i serdeczna 
atmosfera, wspólne kolędowanie, 
spotkanie z Św. Mikołajem, prezen-
ty, sprawiły dzieciom wiele radości. 

  

W imieniu swoim  i organizatorów pragnę  wyrazić serdeczne podziękowania Pani Iwonie Szarek 
Wójt Gminy Brenna, Panu Karolowi Niedźwieckiemu Dyrektorowi ZSP w Górkach Wielkich, 

sponsorom, darczyńcom, którzy pomimo trudnej sytuacji i tego roku nie zawiedli szczodrze 
wspierając nasze działania, a mianowicie: organizację II Międzynarodowego Mikołajkowego  
Turnieju Dzieci w Judo, integracyjnego spotkania   Mikołajkowo – Świątecznego  dla dzieci.  
Dziękuję  za wszelką pomoc, okazaną serdeczność i zrozumienie, jak również życzę Państwu 

Szczęśliwego Nowego Roku.

           Krystian Fest
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Wystrzałowa noc
dzi znakomita większość. Oczywi-
ście, są też krytyczne głosy, ale w 
tej kwestii akurat nie ma co się w 
dyskusje wdawać. Wiadomo – gusta 
i guściki. Faktem niezaprzeczalnym 
jest to, że budynek jest jednocze-
śnie prosty i nowoczesny. Nie razi w 
oczy pośród regionalnych karczm, 
które się wokół znajdują, a jedno-
cześnie nie odstaje pod względem 
innowacyjności od podobnych 
obiektów w regionie. Polsce a na-
wet za granicą. 

Natomiast o akustykę i funk-
cjonalność najlepiej spytać tych, 
którzy w tę ostatnią noc roku 2011 
jako pierwsi pracowali na nowej in-
frastrukturze.  Jaką cenzurkę wysta-
wiają Amfiteatrowi?

„Maliniorze„: Spotkał nas za-
szczyt, że mogliśmy jako pierwsi 
wystąpić na estradzie nowego Am-
fiteatru.  Zaplecze sprawia, że wy-

Zapowiadało się całkiem niepo-
zornie. Organizatorzy dawno zapo-
wiedzieli, że, jako, iż Park Turystyki 
działa już od kilku miesięcy, żadne-
go oficjalnego otwarcia Amfiteatru 
i przecinania wstęgi nie będzie w 
czasie sylwestrowej nocy. Była za to 
inauguracja. Brzmi tyleż dumnie, co 
i enigmatycznie, a sprawa była cał-
kiem prosta i w swej prostocie – ge-
nialna. Sylwester w Parku Turystyki. 
Pierwsza od ponad roku huczna im-
preza na Amfiteatrze. Pierwsza oka-
zja, by ocenić jego prezencję, funk-
cjonalność, akustykę i inne ważne 
czynniki, mające wpływ na to, jaką 
jakość będą miały wydarzenia kul-
turalne odbywające się na nowej 
scenie.

Jeśli chodzi o wygląd amfiteatru, 
od dawna już słychać było recenzje 
turystów i mieszkańców. Piękny i 
robiący wrażenie obiekt – tak twier-

stępujący na nim będą mieli kom-
fortowe warunki, by przygotować 
się do występów, jak i odświeżyć po 
nich. Teraz to nam można zazdro-
ścić tego zaplecza.

Janek Staś: Akustyką jestem za-
skoczony, bardzo pozytywnie. Takie 
obiekty sprawiają, że występujący, 
nie musząc martwić się brzmieniem 
całkowicie poświęca się kocner-
towi, tworząc atmosferę taką, jak 
choćby w czasie minionego sylwe-
stra.

To na pewno miarodajne oceny 
nowego obiektu. Mamy nadzieję, 
że zachęcą pesymistów i niedo-
wiarków do odwiedzenia Parku Tu-
rystyki i obejrzenia tego, co, mamy 
nadzieję, stanie się wiecznie biją-
cym sercem naszej pięknej gminy. 
Zachęcamy do obejrzenia zdjęć z 
sylwestra na okładce.

             Anna Musioł

mogą znajdować się na nim żadne 
znaki, cyfry (np. data, godzina).

Praca powinna być czytelnie 
opisana na odwrocie, z uwzględnie-
niem tytułu zdjęcia, imienia i nazwi-
ska autora, adresu, telefonu kontak-
towego, adresu e-mail.

Organizator konkursu nie zwra-
ca prac.

Nagrodami są: rodzinne wejście 
do Parku Rozrywki i Edukacji Dream 
Park w Ochabach i korzystanie ze 
wszystkich atrakcji na zasadach bi-
letu Max Dream dla laureatów oraz 
książki ufundowane przez  Bibliote-
kę Miejską w Cieszynie i Bibliotekę 
Śląską w Katowicach.

Z każdej biblioteki zostanie wy-
łoniony jeden zwycięzca.

O wynikach konkursu zwycięzcy 
zostaną powiadomieni telefonicz-
nie lub pocztą (tradycyjną lub elek-
troniczną).

Uroczyste wręczenie nagród od-
będzie się 1 czerwca 2012 r. pod-
czas V Międzynarodowego Festiwa-

Gminna Biblioteka Publiczna w 
Brennej oraz Filia w Górkach Małych 
bierze udział w konkursie fotogra-
ficznym organizowanym przez For-
no Sp. z o.o., zarządzającą Parkiem 
Rozrywki i Edukacji Dream Park w 
Ochabach oraz Bibliotekę Miejską 
w Cieszynie. Współorganizatorem 
konkursu jest Biblioteka Śląska w 
Katowicach.

Konkurs trwa od 2 stycznia do 
16 kwietnia 2012 r., mogą w nim 
wziąć udział osoby w każdym wie-
ku, mieszkające w województwie 
śląskim, które na co dzień nie zaj-
mują się wykonywaniem zdjęć za-
wodowo.

Warunkiem uczestnictwa jest 
dostarczenie do GBP w Brennej 
lub w Górkach Małych fotografii w 
postaci papierowej w formacie A4 
(210 mm x 297 mm) przedstawia-
jącej czytającą rodzinę: dzieci, ro-
dziców, dziadków, pradziadków. Na 
zdjęciu muszą znaleźć się minimum 
dwie osoby. Każdy z autorów może 
zgłosić tylko jedno zdjęcie, nie 

lu Czytania nad Olzą.
Szczegółowy regulamin konkur-

su dostępny w bibliotece w Brennej 
i filii w Górkach Małych.

Serdecznie zapraszamy do 
udziału!

  Biblioteka

Konkurs: Familijna Przygoda z Książką
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REKLAMA
Reklama Wieści znad Brennicy

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

+ 200zł za kolor bez względu na wymiar reklamy
10gr/szt. netto – wkładki, ulotki do gazety

„Końskie konteksty – reaktywacja”
wiła się na plener malarski w stad-
ninie koni w Ochabach i od tego 
zaczęła się nasza wspólna przygoda 
malarska – opowiada pani Boże-
na Tomczak-Wrona, organizatorka 
tego przedsięwzięcia. – Prace, któ-
re powstawały w stadninie koni w 
Ochabach, wystawy które odbyły 
się w Warszawie w Łazienkach, w 
różnych miejscach, ich tytułem wio-
dącym były właśnie końskie kon-
teksty. Od kilku lat nie spotykaliśmy 
się na tej ziemi, więc tytuł „Końskie 
konteksty – reaktywacja” nawiązuje 
do naszych poprzednich spotkań. 
Całości wydarzenia patronowała, 
jak to ujęła pani Bożena, „magia 
miejsca”, gdyż to właśnie tutaj żyła 
i tworzyła rodzina Kossaków, któ-
ra związek z końmi miała nie tylko 
przez życie na wsi, ale też, a raczej 
przede wszystkim, przez twórczość 
Juliusza i Wojciecha Kossaka oraz 
Zofii Kossak, która w swoich książ-
kach opisywała te wspaniałe zwie-
rzęta. Można więc rzec, że wybór 
miejsca był idealny, ponieważ moż-
na było bardzo dobrze wczuć się 
w ów klimat. Ale dlaczego właśnie 
konie? Na to pytanie podobnie od-

„Pewnego razu zaproszony by-
łem na wernisaż...” – takie słowa wy-
powiada Marek Grechuta w jednym 
ze swoich utworów. Nie jest powie-
dziane jaki to wernisaż, ale jak każ-
de wydarzenie tego typu, związane 
jest ze sztuką malarską. Wspólnym 
tematem malarzy może być wszyst-
ko, od przyrody, poprzez człowieka 
i to, co zostało przez ludzi stworzo-
ne. Te kategorie możemy znowu 
podzielić na różne podkategorie, 
które w jakiś sposób będą łączyły 
pewną grupę malarzy. Oczywiście 
takich tematów może być wiele, ale 
dziś zajmiemy się motywem koni w 
malarstwie.

W pierwszą sobotę grudnia br., 
w Centrum Kultury i Sztuki „Dwór 
Kossaków” w Górkach Wielkich 
odbył się wernisaż zatytułowany 
„Końskie konteksty – reaktywacja”, 
w którym udział wzięło kilkunastu 
malarzy oraz osoby zainteresowane 
i zaintrygowane obrazami o tema-
tyce konnej. Aby lepiej przedsta-
wić tę wystawę należy wgłębić się 
najpierw w drugą część jej tematu, 
czyli „reaktywację”. – W 1990 r. gru-
pa malarzy za moją namową umó-

powiadali wszyscy malarze: Konie 
to spora część mojego życia!. W 
takim pozytywnym nastroju minął 
sobotni wieczór w Dworze Kossa-
ków, a goście mogli delektować się 
nie tylko opowieściami malarzy, ich 
dziełami, ale również ciasteczkami i 
winem.

To jeszcze nie koniec atrakcji 
przygotowanych w ramach tej im-
prezy. Obrazy będzie można oglą-
dać do 9 stycznia 2012 roku, istnie-
je również możliwość zakupienia 
ich od artystów: Piotra Michnikow-
skiego, Wojciecha Dziatko, Stani-
sława Chomiczewskiego, Malwiny 
de Brade, Marka Hołdy, Jacka Re-
czyńskiego, Elżbiety Litwinowicz, 
Mai Dziopak, Janusza Błaszczaka, 
Magdy Braciszewskiej-Klimek, Jana 
Gołębiowskiego, Agnieszki Słowik-
Kwiatkowskiej oraz Bożeny Tom-
czak-Wrony. Jeśli więc jesteś fanem 
koni w malarstwie lub po prostu 
lubisz nacieszyć oczy dobrą sztuką, 
koniecznie odwiedź Centrum Kultu-
ry i Sztuki „Dwór Kossaków” w Gór-
kach Wielkich przy ul. Stary Dwór 4.

  Dominik Gągola
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Baza utalentowanych szaleńców
dła świetnie i wprowadziła publicz-
ność w bardzo koncertowy nastrój. 

 W sam raz dla kolejnych wy-
konawców. Świetnie zaprezentował 
się również zespół „Mała Brenna”, 
pod kierownictwem pana Jacka Mu-
sioła. Dwie grupy – młodsza i star-
sza tańcem, śpiewem i grą aktorską 
zachwyciły, ale i rozbawiły publicz-
ność. Po zespole zaprezentowali się 
muzycy z sekcji skrzypcowej pani 
Kasi Gonciarczyk, akordeoniści Mar-
ka Bronowskiego i gitarzyści Mariu-
sza Śneigulskiego.

 Wszyscy zostali bardzo 
ciepło przyjęci, wybaczono im po-
tknięcia a nagrodzono postępy, 
jakie poczynili przez ostatnie pół 
roku. Z tego miejsca OPKiS pragnie 

9 stycznia o godzinie 16.00, w 
Starym Kinie nagle zrobiło się bar-
dzo głośno. A to za sprawą przed-
stawicieli najmłodszej sekcji w 
naszej „Bazie Talentów” – sekcji 
rytmicznej, działającej pod kierow-
nictwem pana Andrzeja Żydka w 
„Mikroklimacie” w Górkach Wiel-
kich. To właśnie nasi bębniarze, na 
afrykańskich bębnach djembe roz-
poczęli „Noworoczny Koncert Bazy 
Talentów”, porywając zgromadzo-
ną publiczność rytmem „Ggiolla” 
– ważnym rytmem ceremonialnym 
afrykańskich plemion. Później ra-
zem z klaszczącą i tupiącą publicz-
nością wykonali jeszcze jeden bar-
dzo znany rytm z piosenki zespołu 
„Queen” – „rytm serca”. Grupa wypa-

gorąco podziękować wszystkim in-
struktorom naszej „Bazy”. Nie tylko 
tym, którzy pokazali swoich wycho-
wanków w czasie koncertu. Wszyscy 
oni bowiem wkładają wiele serca w 
rozwój naszych podopiecznych.

 Ogromnie wdzięczni jeste-
śmy również rodzicom i opieku-
nom, bez których zaangażowania, 
wiele przedsięwzięć nie mogłoby 
mieć miejsca. Dziękujemy, że po-
magacie swoim dzieciom przezwy-
ciężać kryzysy twórcze. Jesteśmy 
pewnie, że za kilka, kilkanaście lat 
będą Wam za to bardzo wdzięczni.

   OPKiS

Wspomnienia w widokówkach zaklęte
kiedyś.

Dzięki uprzejmości panów Sta-
nisława Brody i Tomasza Jąderko. 
Mamy dziś szansę zobaczyć, jak 
zmieniła się Gmina Brenna na prze-
strzeni lat. Panowie dostarczyli 
nam stare kartki pocztowe, jedne z 
pierwszych, przedstawiających na-
szą gminę. 

Nie od dziś wiadomo, że biorąc 
cokolwiek pod uwagę czy ocenia-
jąc, warto to z czymś porównać. Z 
taką samą rzeczą czy zjawiskiem za-
obserwowanym w innym miejscu, o 
innej porze roku, czy w innej grupie 
społecznej. Albo, spojrzeć na obiekt 
obserwacji przez pryzmat czasu i 
porównać go z tym, jak wyglądał 

Na jednej z nich widzimy Kato-
licki Dom Ludowy, który przez lata 
był również siedzibą Gminnego 
Ośrodka Kultury. Kiedyś mieściło się 
w nim także kino i izba regionalna. 
Dziś swoje siedziby i miejsca spo-
tkań mają tam zespoły regionalne, 
chór parafialny i klub seniora. Od-
bywają się tam również różnego ro-
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dzaju koncerty. 

Kolejna widokówka przedstawia 
Szkołę Ewangelicką w Brennej, któ-
ra mieści ła się na miejscu dzisiejszej 
Plebanii przykościele ewangelickim 
w Brennej Pinkas. Na ostatniej wi-

dać jeden z wodospadów na rzece 
Brennicy. Może ktoś z czytelników 
rozpoznaje to miejsce? Jeśli tak, 
prosimy o kontakt  z OPKiSem. 

Jeszcze raz gorąco dziękujemy 
za przysłanie tych pocztówek. Dzię-

ki Wam, panowie,  możemy z uśmie-
chem zerkać w przeszłość, wspo-
minać i porównywać, co daje nam 
szerokie spojrzenie na rzeczywi-
stość, w której przychodzi nam żyć.

   OPKiS
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Nasze dzieci - Nasza przyszłość

silnika, świecenie kilku żarówek, 
dzwonienia dzwonka itp. Doświad-
czenie z kołem Maxwella pozwoliły 
nam zrozumieć zasady zachowania 
energii mechanicznej. Na tych za-
jęciach przygotowujemy się, także 
do udziału w konkursach z fizyki i 
chemii - ucząc się praw, zasad, czy 
rozwiązując zadania problemowe, 
opisywać zjawiska fizyczne i che-
miczne. Ćwiczenia pozwalają po-
przez zabawę zrozumieć i wyjaśnić 
wiele różnych zjawisk obserwowa-
nych w życiu codziennym” - mówi 
Antoni Urbaś.

Bo naszą pasją jest teatr…
Grupę zgodnie nazwaliśmy 

„Scenostradą”, gdyż chcemy aby 
scena była dla nas miejscem gdzie 
będziemy się swobodnie poruszać 
i realizować swoje pasje artystycz-
ne. W ubiegłym roku szkolnym 
zespół przygotowywał się do wy-
stępów poznając pracę aktora, re-
żysera, choreografa. Rozwijaliśmy 
wyobraźnię i pamięć przygotowu-
jąc się do autoprezentacji. Oprócz 
epickich występów przygotowali-
śmy krótkie formy poetyckie  z oka-
zji wiosennych uczuć i z okazji Dnia 
Matki- recytacja wierszy miłosnych.  

W czasie poprzedzającym Świę-
ta  Bożego Narodzenia praco-
waliśmy nad etiudą aktorską pt. 
„Dziewczynka           z zapałkami”. 
W dniu 21 grudnia  po raz pierwszy 
zaprezentowaliśmy etiudę w Domu 
Spokojnej Starości „Silesia Med”  w  
Brennej a  w dniu następny w na-
szej szkole przed naszymi rówieśni-
kami. Nie ukrywamy, że wszystkie 
prezentacje były dla nas ogromnym 
przeżyciem (mówią: Justyna Kłósko, 
Marta Cholewa).

Kolejną formą teatralną, którą 

W ramach projektu pn. „Na-
sze dzieci - Nasza przyszłość”      w 
szkole gimnazjalnej w Brennej re-
alizowane są zajęcia dydaktyczne 
ukierunkowane na kompetencje 
kluczowe oraz wsparcie uczniów 
o charakterze pedagogiczno- psy-
chologicznym. Uczniowie – uczest-
nicy przedsięwzięcia mają możli-
wość pogłębić swoją wiedzę oraz 
zainteresowania podczas zajęć: z 
j. angielskiego, matematyki, fizy-
ki-chemi, geografii, informatyki, a 
także wziąć udział w zajęciach pla-
stycznych, teatralnych oraz psycho-
terapeutycznych                        i 
socjoterapeutycznych. 

Poniżej  przedstawiamy relację 
z niektórych zajęć opisanych przez 
uczniów uczestniczących w progra-
mie.

„…na zajęciach fizyczno-che-
micznych wykonywaliśmy rozmaite 
i ciekawe doświadczenia np. rozpo-
znawaliśmy kwasy i zasady stosując 
różne wskaźniki. W probówkach 
pojawiły się „fajne”, intensywne 
kolory: malinowy, zielony, grana-
towy       w zależności od zastoso-
wanego wskaźnika. Doświadczenia 
z fizyki dotyczyły m.in. prądu elek-
trycznego i skutków jego przepły-
wu. Łączyliśmy obwody elektrycz-
ne i obserwowaliśmy np. działanie 

grupa przygotowuje będzie dra-
mat. Scenariusz do dramatu  pod 
baśniowym tytułem „Kopciuszek” 
został napisany  przez naszego 
opiekuna - Magdalenę Matulę- Ki-
siałę (prowadzi grupę od września 
2011r.). Premiera dramatu przewi-
dziana jest na marzec 2012r.

Zapisując się na kółko geogra-
ficzne, chcieliśmy poszerzyć swoje 
horyzonty i zdobyć nowe umiejęt-
ności. Zajęcia te pozwalają rozwijać 
nasze zdolności a wiedzę, którą zdo-
bywamy staramy się wykorzystać w 
różnych konkursach. W pierwszym 
roku trwania projektu, do drugiego 
etapu olimpiady przedmiotowej z 
geografii przeszło trzech uczniów: 
Patrycja Kawik, Michał Sidzina, Na-
talia Kuczera. Natomiast Patrycja 
Kawik w wojewódzkim konkursie 
przedmiotowym  otrzymała tytuł 
finalisty.

  W tym roku w eli-
minacjach szkolnych do drugiego 
etapu zakwalifikowało się sześciu 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach  
Europejskiego Funduszu Społecznego 
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KulturaKultura
uczniów: Michał Sidzina, Natalia Ku-
czera, Natalia Urbaś, Grzegorz Ste-
bel, Karolina Leśnik, Izabela Sikora. 
Ponadto bierzemy udział, także w 
konkursie geologicznym organizo-
wanym przez Instytut Geologiczny 
w Sosnowcu.

Nasze spotkania artystyczne w  
ramach zajęć plastycznych rozpo-
częły się długimi godzinami studio-
wania natury (mówią uczestniczki 
zajęć). W doskonaleniu warsztatu 
dużą pomocą okazała się analiza 
dzieł mistrzów. Po takich przygo-
towaniach przystąpiłyśmy do przy-
gotowania prac konkursowych. 
Nasz trud został doceniony W 
Międzynarodowym Konkursie Pla-
stycznym „Mieszkam w Beskidach” 
w kategorii rysunek, malarstwo w 
grupie wiekowej od 12 do 14 lat I 
miejsce otrzymała Karolina Sikora, 
III miejsce otrzymały Urszula Urbaś 
i Natalia Kuczera. Swoje prace fo-
tograficzne zaprezentowała Sara 
Czupalla zajmując III miejsce w tej 
samej  grupie wiekowej.

Następnym konkursem pla-

stycznym, w którym próbowałyśmy 
swoich sił w był Ogólnopolski Kon-
kurs Plastyczny pn. „Powódź, pożar 
dniem czy nocą - straż przychodzi ci               
z pomocą”. Na szczeblu gminnym I 
miejsce zajęła Karolina Sikora, III 
miejsce Urszula Urbaś, natomiast 
na szczeblu powiatowym Karolina 
Sikora zajęła III miejsce. W tym roku 
ponownie wzięłyśmy udział w Mię-
dzynarodowym Konkursie „Miesz-
kam w Beskidach”.

Na zajęciach oprócz rysunków 
i malarstwa poznajemy podstawy  
technik plastycznych. Do tej pory 
pracowałyśmy techniką decuopa-
ge – wykonałyśmy pudełeczka na 
drobiazgi. Zachwyciły nas swoja 
koronkową delikatnością kartki 
wykonane w technice pergamano 
( przyp. red. ozdabianie papieru w 
typie kalki technicznej za pomocą 
różnych technik: dziurkowania, wy-
cinania, wygniatania i malowania). 
Nowością dla nas były zajęci  w pro-
jektowaniu i wykonaniu wzorów na 
tkaninach, rysowane specjalnymi 
kredkami. Zajęcia pozwalają roz-

wijać nam nasze  zainteresowania 
artystycznie.

Uczestniczki zajęć: Natalia Ku-
czera, Karolina Sikora, Urszula 
Urbaś, Natalia Burda.

  UG Brenna

Ekumeniczny Koncert Kolęd
Już tradycyjnie, w święto Trzech 

Króli 6 stycznia odbył się Ekume-
niczny Koncert Kolęd w Kościele 
Ewangelicko-Augsburskim Aposto-
ła Bartłomieja w Brennej. Koncert 
prowadził gospodarz, ksiądz pro-
boszcz Roman Kluz, a zaprezento-

wali się:
-Orkiestra Dęta Diecezji Cieszyń-

skiej Ewangelicko – Augsburskiej 
– Zespół Wokalny “Perspektywa” z 
ZSP w Górkach Wielkich – Kapela 
“Brynioki” – Chór Parafialny “Magni-
ficat”

Wszyscy wykonawcy bez tru-
du zmusili zgromadzoną licznie 
publiczność, by przyłączyła się do 
wspólnego śpiewu. Zapraszamy do 
obejrzenia fotorelacji… i na kon-
cert w przyszłym roku!

   OPKiS
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Ostatni redaktor „Gwiazdki Cieszyńskiej”

Z kart historiiZ kart historii

Pierwsza część życiorysu 
Karola Ferdynanda Sabatha – 
ostatniego redaktora „Gwiazdki 
Cieszyńskiej”, jednego z najwy-
bitniejszych mieszkańców Bren-
nej. 

Ocalone skarby
W poprzednim numerze pisałem 

o wspaniałym i nieoczekiwanym 
darze, jaki nie tak dawno został 
przekazany przez państwa Heller z 
Brennej do Książnicy Cieszyńskiej. 
Były nim dwa, uważane w Cieszy-
nie za zaginione, roczniki „Gwiazd-
ki Cieszyńskiej” z lat 1860 i 1889. 
Czekały one w naszej wiosce niemal 
siedemdziesiąt lat (!), nim zosta-
ły odnalezione i trafiły do zbiorów 
cieszyńskiej biblioteki. Ich dzieje 
wiążą się z życiorysem jednego z 
naszych największych rodaków.

Karol Ferdynand Sabath był w 
Brennej, do tej pory, postacią nie-
mal zapomnianą. W naszej miej-
scowości po nim i jego rodzinie nie 
przetrwały do dziś żadne material-
ne pamiątki. Wiadomości o jego 
życiu i działalności zachowały się 
jedynie w pamięci wąskiej grupy 
osób, wywodzących się z rodzin, 
które przed wojną tworzyły lokal-
ną elitę intelektualną. Warto więc 
przypomnieć przebogaty, wręcz 
arcyciekawy życiorys ostatniego 
redaktora „Gwiazdki Cieszyńskiej” 
– najstarszej gazety na Śląsku Cie-
szyńskim. Tym bardziej, iż jego po-
znanie będzie dla nas kluczem do 
rozwiązania tajemnicy ocalenia, 
przekazanych, nie tak dawno, Książ-
nicy, tomów. 

Austro-węgierskie korzenie
Karol Ferdynand Sabath urodził 

się 7 lutego 1902 r. w Gutach, na 
dzisiejszym Zaolziu, gdzie jego oj-
ciec – Stanisław, pełnił obowiązki 
arcyksiążęcego gajowego. Z Gut ro-
dzina Sabathów przybyła do Bren-
nej (tu bowiem przeniesiono Sta-
nisława). Zamieszkała w gajówce, 
położonej w malowniczej dolinie 
Chrobaczego. Tam właśnie przy-

szło dorastać gromadce 
dzieci leśniczego, w tym 
najmłodszemu z rodziny – 
Karolowi. 

Tutaj, w Brennej, od-
znaczający się wybitny-
mi talentami chłopiec, 
ukończył dwuklasową 
szkołę ludową. Choć dziś 
trudno w to uwierzyć, 
była to jedyna szkoła, do 
jakiej uczęszczał. Cały 
dalszy rozwój i karierę 
zawdzięczał wyłącznie 
samokształceniu. W ro-
dzinie państwa Sabathów 
do dziś wspomina się, jak 
to mały Karolek chętnie 
pasał krowy, gdyż dzięki 
temu zajęciu miał możli-
wość, by na górskich pa-
stwiskach, z dala od roz-
krzyczanych rówieśników, 
móc w spokoju uczyć się i 
czytać książki. 

Karol F. Sabath wywo-
dził się z rodziny o praw-
dziwie austro-węgierskich 
korzeniach. Dziadek, po 
którym odziedziczył na-
zwisko, był rodowitym 
Węgrem, który, poślubiw-
szy Polkę ze Stanisławo-
wa, osiadł w Galicji, by z 
czasem przesiąknąć pol-
ską kulturą. Tymczasem dziadkowie 
ze strony mamy byli wiedeńczykami 
o francusko-włoskich korzeniach. I 
chociaż w domu Karola, położonym 
u stóp Błatniej, posługiwano się 
najczęściej językiem niemieckim (z 
uwagi na austriackie pochodzenie 
matki), dorastający chłopiec czuł 
się już całym sercem Polakiem. O 
jego nabożnym wręcz szacunku dla 
Polski, świadczy fakt, iż jako młody 
człowiek konsekwentnie odmawiał 
udziału w śpiewaniu hymnu „Boże 
coś Polskę”, tłumacząc, że skoro nie 
urodził się Polakiem, na podobny 
zaszczyt musi najpierw zapracować 
i zasłużyć.

Praca społeczna
Dla Karol Sabatha, jak sam pisał, 

najważniejsza była służba „Bogu i 
Ojczyźnie”, dlatego też niezwykle 
mocno angażował się w pracę, w 
powstających w Brennej wówczas 
stowarzyszeniach. Jako siedemna-
stoletni młodzieniec został sekreta-
rzem Katolickiego Stowarzyszenia 
Młodzieży Męskiej, by, w niedługim 
czasie zyskać powszechne uznanie, 
jako jeden z głównych animatorów 
działalności społecznej swojej wsi. 

Jednym z największych sukce-
sów Karola, młodzieńca wówczas 
dziewiętnastoletniego, był udział 
w powstaniu Domu Katolicko-Lu-
dowego w Brennej. Został on wy-
budowany staraniem działającej w 
katolickich stowarzyszeniach mło-
dzieży, by, przez długie lata, pełnić 
rolę społeczno-kulturalnego cen-

Karol F. Sabath przyszły redaktor „Gwiazdki 
Cieszyńskiej”, w okresie, gdy pełnił funkcję 

sekretarza Katolickiego Stowarzyszenia 
Młodzieży Męskiej w Brennej.
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Z kart historiiZ kart historii
trum wsi, którym jest do dziś. In-
westycja ta była ewenementem na 
skalę Śląska, jako, iż została w cało-
ści sfinansowana z ofiar miejscowej 
ludności. Stała się ona symbolem 
odrodzenia wsi, której ubodzy, nie-
wykształceni mieszkańcy, uważani 
byli za ludzi biernych i obojętnych 
pod względem narodowym. Można 
sobie wyobrazić, jak wielkim świę-
tem było otwarcie i uroczyste po-
święcenie tego budynku, dokona-
ne 19 sierpnia 1923 roku, przez ks. 
prałata Józefa Londzina, jeśli wśród 
kilkuset uczestników, obecnych 
było także trzech posłów na Sejm 
Rzeczypospolitej oraz cztery orkie-
stry i czternaście pocztów sztanda-
rowych Katolickich Stowarzyszeń 
Młodzieży! 

Następca Stalmacha i Londzi-
na

Brenna i jej mieszkańcy dużo 
zawdzięczali Karolowi Sabathowi, 
ale i on wiele nauczył się i zyskał, 
pracując społecznie. Dzięki temu 
bowiem poznał środowisko cie-
szyńskich działaczy katolickich, w 
tym ks. Józefa Londzina, właściciela 
i redaktora „Gwiazdki Cieszyńskiej”. 
Ten doświadczony, niemłody już ka-
płan, potrafił docenić umiejętności 
i zaangażowanie dorastającego w 
górach młodzieńca i sprowadził go 
do Cieszyna. Ledwo dwudziestolet-
ni Karol Sabath miał pełnić funkcję 
jego asystenta. Warto przypomnieć, 
iż ks. Londzin w owym czasie łączył 
działalność publicystyczną z pracą 
duszpasterską i karierą polityczną 
posła na Sejm Rzeczypospolitej, a 
później – senatora i burmistrza Cie-
szyna.

Na początku lat dwudziestych 
Sabath został mianowany admi-
nistratorem redakcji „Gwiazdki 
Cieszyńskiej”, z czasem stając się 
najbliższym współpracownikiem 
starzejącego się księdza redaktora 
i prawdziwą podporą wydawanej 
przez niego gazety. Trudno oprzeć 
się wrażeniu, iż powtórzyła się hi-
storia, sprzed ponad czterdziestu 
laty, gdy zaawansowany już w la-
tach Paweł Stalmach (założyciel 
i pierwszy redaktor „Gwiazdki”), 

przygarnął, pochodzącego z Za-
brzegu, siedemnastoletniego wów-
czas, syna chłopskiego – Józefa 
Londzina, zatrudniając go w cha-
rakterze pomocnika. 

Mimo, iż Karol Sabath otrzy-
mał posadę w Cieszynie, nie słabły 
jego związki z Brenną. Często od-
wiedzał rodziców, mieszkających 
w willi Brunona Konczakowskiego 
(w którego majątku ojciec mło-
dzieńca– Stanisław, pełnił wówczas 
obowiązki leśniczego)  oraz mło-
dziutką narzeczoną, a późniejszą 
żonę Ewę Hellerównę. Karol w dal-
szym ciągu udzielał się też w tam-
tejszych organizacjach, utrzymując 
ścisłe kontakty z grupą pozostałych 
wśród gór przyjaciół. Byli to mło-
dzi działacze i gospodarze, którzy 
podjęli się przebudowy stosunków 
politycznych, społecznych i gospo-
darczych na wsi, wśród nich bracia 
Ewy – Franciszek i Antoni Heller, ich  
kuzyn – Rudolf, oraz koledzy z ro-
dzin Gaszczyków i Gielatów. 

Symbolem zachodzących w 
Brennej zmian, w których udział 
miał również sam Sabath, było (o 
czym wspominałem już w poprzed-
nich artykułach) m. in.: wykupienie 
przez Chrześcijańską Spółkę Spo-
żywczą żydowskiego sklepu i go-
spody, w której górale dotychczas 
trwonili majątki; reorganizacja go-
spodarki sałaszniczej prowadzona 
przez przybyłego ze Szwajcarii Jó-
zefa Moskałę i wreszcie – objęcie 
urzędu wójta przez szwagra Karola 
– Antoniego Hellera ( jednego z naj-
młodszych na tym stanowisku na 
całym Śląsku!). O wszystkich tych i 
wielu innych wydarzeniach Sabath 
informował na bieżąco w „Gwiazd-
ce Cieszyńskiej”, stąd dziś można je 
bardzo szczegółowo odtworzyć. 

Gdy w 1929 roku, po śmierci ks. 
Józefa Londzina, na mocy jego te-
stamentu, właścicielem „Gwiazdki 
Cieszyńskiej” stało się Dziedzictwo 
bł. Jana Sarkandra, Karol został re-
daktorem gazety, nadając jej osta-
teczny wygląd i kierunek. Co więcej 
objął również funkcję administrato-
ra majątku Dziedzictwa. 

Był to czas prosperity wydawnic-
twa, jego przenosin do nowego bu-

dynku przy ul. Pokoju w Cieszynie 
i intensywnego rozwoju. Rozkwit 
gazety gwałtownie przyspieszył w 
1938 roku, w związku z powrotem 
państwa polskiego na Zaolzie, kie-
dy to zainteresowanie „Gwiazdką 
Cieszyńską” niemal się podwoiło. 
Wydarzenie to przyspieszyło decy-
zję o przekształceniu, ukazującego 
się dotychczas dwa razy na tydzień 
pisma w dziennik. Z planów tych 
nic jednak nie wyszło. 

1. IX 1939 r. wybuchła II woj-
na światowa – tego samego dnia 
do Cieszyna triumfalnie wkroczyły 
oddziały Wehrmachtu. W ostatnich 
godzinach wolności, wydrukowano 
jeszcze bieżący, choć już od godzi-
ny 4.45 zdezaktualizowany numer 
„Gwiazdki Cieszyńskiej” (opatrzony 
wyprzedzającą datą 3 września!). 
Jak się okazało, było to jej ostatnie 
wydanie. 

W ten sposób, nagle i nieocze-
kiwanie, do historii przechodziło 
najstarsze i najbardziej zasłużone 
czasopismo Śląska Cieszyńskiego. 
Karolowi Sabathowi przypadł tym 
samym gorzki zaszczyt sprawowa-
nia funkcji ostatniego redaktora 
pisma. Niemiecka okupacja, zatrzy-
mując wszelkie przejawy dotych-
czasowej działalności Polaków na 
Śląsku Cieszyńskim, położyła tym 
samym kres przeszło dziewięćdzie-
sięcioletniej historii „Gwiazdki Cie-
szyńskiej”, tragicznie zmieniając 
losy wielu ludzi, w tym także same-
go bohatera artykułu. 

cdn…

 Wojciech Grajewski, 
 Książnica Cieszyńska 

(Artykuł ten jest przeredagowaną 
wersją tekstu, który ukazał się 
30 IX 2011 r., w cieszyńskich
 „Wiadomościach Ratuszowych”)
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Przedstawiamy Państwu przepis KGW Brenna, 
który zdobył 2 miejsce w Świątecznym konkursie 

organizowanym w Ustroń Prażakówka. 

1kg.ryby-Mintaj
1kg.cebuli
1średnia puszka ketchup Pudliszki
1słoik przecieru pomidorowego

Rybę pokroić na kawałki, posolić o panierować w mące, jajku i bułce tartej
upiec na złoty kolor.
Cebulę zetrzeć na tarce o grubych oczkach i podsmażyć na oleju aż będzie szklista.
dodać ketchup i przecier pomidorowy, całość trochę jeszcze poddusić i doprawić do smaku.
do miski(żaroodpornej)ułożyć rybę, przykryć cebulą i tak na przemian z tym że na samej górze 
musimy mieć cebulę.                                                                                                                                                                       

           Smacznego!!!

Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich w Brennej serdecznie gratulujemy kulinarnego kunsztu. 
Jak zwykle pokazałyście, kto w kuchni rządzi i do kogo po porady! Brawo!

       OPKiS

RYBA PO GRECKU
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FelietonFelieton

Noworoczne „bla, bla, bla...”
...bo tyle mniej więcej warte są 

te wszystkie patetyczne, wzniosłe 
i doniosłe zapewnienia o gorą-
cym, zbiorowym postanowieniu 
by uczynić ten świat i egzystencję 
na nim lepszymi. 

 Ludzie obiecują sobie i 
wszystkim dookoła, że schudną, że 
zaczną pływać, że zmienią pracę, 
że będą lepszymi żonami i męża-
mi, że przestaną kłamać, zdradzać, 
kraść, krzywdzić innych, że oto na-
gle, z dnia na dzień, rzucą palenie 
i wszystkie inne, wstrętne nałogi, 
które największą im przywarą i ro-

piejącym, otwartym wrzodem na 
gładziutkim ciele życia. Ludzie, 
może po części na fali bąbelkowe-
go zawrotu głowy, może pod wpły-
wem prawie-epilepsji wywołanej 
mniej lub bardziej składnymi po-
kazami fajerwerków, nie tylko wy-
gadują bzdury bez przemyślenia, 
ale naprawdę w nie wierzą. A to 
już napawa lękiem. Zwłaszcza, że 
łamanie tych wszystkich szumnie 
nazwanych „postanowień”, budzi 
ogromnie bolesne wyrzuty sumie-
nia i poczucie winy, nie raz kończą-
ce się depresją, bo „znów nie do-
trzymałem danego słowa i jestem 
do niczego”. 

 Co robimy źle? Źle rozumie-

my ideę magii nocy sylwestrowej. 
Siła woli, którą spalamy na postano-
wienia zawarte w ten dzień wcale 
nie jest wyższa. Sama data podjęcia 
postanowienia nic nie zmienia. Mu-
simy być tego świadomi. Co za tym 
idzie – nie porywajmy się z motyką 
na księżyc. Nie wybierajmy posta-
nowienia, które nas unieszczęśliwi 
na długie miesiące bez względu na 
to, czy uda nam się go przestrzegać, 
czy nie. Nie rzucajmy się też na głę-
boką wodę, obrzucają się setką po-
stanowień. O części z nich w ogóle 
nie będziemy pamiętać. A słowa 
rzucone na wiatr są jak plwocina 

– nigdy nie wiesz, kiedy dmuchnie 
tak, że obklei Ci facjatę.  

Noworoczne postanowienia 
– do it right!

 Po pierwsze – obmyśl je, a 
może i zapisz, jeśli masz słabą pa-
mięć, ZANIM udasz się na imprezę 
sylwestrową. Decyzje podejmowa-
ne pod wpływem emocji, alkoholu, 
szampańskiego nastroju i doboro-
wego towarzystwa nie zawsze są 
racjonalne (choć czasem mogą się 
takie wydawać).

 Po drugie – postanowienia 
noworoczne mają służyć Twojemu 
szczęściu, a nie nieszczęściu i zgry-

zocie. Zamiast więc postanowić 
„udam się na drakońską dietę”, po-
stanów „zrzucę kilka kilo, bo chcę 
wcisnąć szanowne cztery litery w tą 
wystrzałową kieckę, albo spodnie”. 
Jeśli kochasz czekoladę i nie mo-
żesz bez niej żyć, nie postanawiaj, 
że z nią skończysz. Postanów, że za 
każdą kostkę zrobisz 10 brzuszków 
albo przysiadów.

 Po trzecie – niech o Twoich 
postanowieniach wiedzą tylko te 
osoby, które pomogą Ci się ich trzy-
mać. W razie kryzysu dadzą Ci kopa 
pozytywnego myślenia, energii i 
wytrwałości, a jeśli nawet złamiesz 

przyrzeczenie, pomogą Ci się pod-
nieść z klęski i podjąć próbę jeszcze 
raz.

 Po czwarte – nawet, jeśli 
się nie uda i po trzech dniach jed-
nak sprzeniewierzysz się własnemu 
postanowieniu, siła woli pokaże Ci 
przysłowiową „figę z makiem”, za-
miast popadać w depresję, bierz się 
do roboty i próbuj od nowa. I nie 
czekaj z tym na następnego sylwe-
stra. Postanowienia noworoczne są 
ważne CAŁY ROK. Nie do pierwszej 
czarnej godziny.

  Powodzenia!  
  Lubov
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II Międzynarodowy Mikołajkowy Turniej Dzieci 
w Judo o Puchar Wójta Gminy Brenna

Pani Iwona Szarek - wójt gminy 
Brenna, a zarazem  fundator Pu-
charu, witając ciepło    i serdecznie 
wszystkich obecnych po raz dru-
gi dokonała uroczystego otwarcia  
Międzynarodowego Mikołajkowe-
go Turnieju Dzieci w Judo, który od-
był się w dniu  10.12.2011 r. na hali 
sportowej ZSP w Górkach Wielkich.  
Pomimo braku śniegu nie zawiódł 
również św. Mikołaj, który punktu-
alnie dotarł na spotkanie sprawia-
jąc swoim przybyciem i prezentami 
wiele radości uczestnikom turnieju. 

Frekwencja, tak jak w ubiegłym 
roku dopisała. Do udziału w tego 
rocznym Turnieju zostało zgłoszo-
nych około 250 zawodników z 17 
klubów w tym z Czech i Słowacji. W 
związku       z tak liczną ilością za-
wodników, aby usprawnić przebieg 

zawodów przygotowano pięć mat. 
Funkcję sędziego głównego pełnił 
Pan Wiesław Górny czuwając nad 
płynnym przebiegiem zawodów.  
Atmosfera panowała bojowa co 
można było zauważyć na twarzach 
zawodników oraz dopingujących 
rodziców i trenerów. Każdy chciał 
zwyciężyć lecz, jak to w życiu bywa 
nie wszystkim to było dane. Tak 
więc po zakończonych walkach czę-
sto na twarzach zwyciężonych jawił 
się smutek i łzy. Przetrwać te trud-
ne chwile  i przełknąć smak porażki 
zwyciężonym pomagała rodzinna 
atmosfera, którą stworzyli rodzice, 
sympatycy i kibice. 

Z działających na terenie naszej 
Gminy sekcji w tegorocznych zawo-
dach udział wzięło  

8 zawodników, którzy wystarto-

wali w barwach współorganizatora 
tego Turnieju Stowarzyszenia Dąb 
Dębowiec. Najszybszym zawodni-
kiem rozgrywającym swoje walki         
w tegorocznym Turnieju był Jacek 
Czyż na co dzień trenujący w sekcji 
przy ZSP  

w Górkach Wielkich. Ten chłopak, 
jak błyskawica już w pierwszych 
minutach kończył swoje pojedynki 
przyczyniając się wraz z pozostały-
mi zawodnikami do zdobycia po raz 
drugi głównego trofeum. 

Puchar Wójta Gminy Brenna po 
raz drugi pozostał w Gminie Bren-
na.       

 Zawodnikom oraz trenerom 
gratulujemy życząc dalszych sukce-
sów.

  
  Krystian Fest

Klasyfikacja indywidualna:
Chłopcy:
Waga 28 kg   - Jacek Czyż  I miejsce
Waga 32 kg   - Dawid Pilch  I miejsce
Dziewczyny:
Waga 42 kg   - Sara Banaś    I miejsce
Waga 48 kg   - Dominika Wieczorek  I miejsce
Waga 26 kg   - Weronika Wieczorek  I miejsce
Waga 26 kg                - Natalia Gawron  II miejsce
Klasyfikacja drużynowa:
  I miejsce Stowarzyszenie Sportowe „DĄB” Dębowiec - 47 pkt  
 II miejsce UKS „Dwójka” Rydułtowy   - 35 pkt         
 III miejsce Budowlani Sosnowiec    - 29 pkt   
 IV miejsce UKS „Centrum” Wisła    - 28 pkt    
 V miejsce KS Gwardia Bielsko-Biała   - 26 pkt   
 VI miejsce LKS Simoradz     - 24 pkt   
 VII miejsce MOS i R Mysłowice    - 22 pkt   



Wieści znad Brennicy 21 Strona 21

W
ie

śc
i z

na
d

 B
re

nn
ic

y

Wieści znad Brennicy

SportSport

Świąteczny Turniej „Pierwszy krok w judo”
W dniu 21.12.2011 r. w Bielsku–

Białej odbył się  Świąteczny Turniej 
,,Pierwszy Krok     w Judo”, w któ-
rym wystartowało 7 zawodników 
zgłoszonych przez Stowarzyszenie 

„DĄB” Dębowiec. To kolejny Turniej,  
na którym pięciu przedstawicieli  
naszych sekcji, a startujących 

w barwach  Stowarzyszenia po-
twierdziło swoje wysokie umiejęt-

ności zdobywając kolejne złote, 
srebrne i brązowe medale. 

  Krystian Fest

Klasyfikacja indywidualna:
Jacek Czyż   - I miejsce (Górki Wielkie)
Dawid Kołder  - I miejsce (Górki Wielkie)
Dawid Pilch   - I miejsce (Górki Wielkie)
Jakub Przywara  - I miejsce (Dębowiec)
Aleksander Kurdun  - II miejsce (Dębowiec)
Konrad Gawron  - III miejsce (Górki Wielkie)
Jakub Krzępek  - III miejsce (Brenna)

Puchar Wójta Gminy Brenna w Halowej Piłce 
Nożnej Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych

19 grudnia 2011 roku w Górkach Wiel-
kich rozegrano pierwszy Puchar Wójta 
Gminy Brenna w Halowej Piłce Nożnej 
Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych.  
Szkoła Podstawowa z Brennej Bukowej 
zdobyła pierwsze miejsce w swojej kate-
gorii, a pośród gimnazjów zwycięzyła ZSP 
Górki Wielkie.  

    OPKiS
Składy zwycięskich drużyn: 
SP2 Brenna:
Bogdan Żur - coach 
Ferfecki Michał 
Heller Marek
Wieczorek Mateusz
Gawlas Antoni
Marek Konrad
Bystroń Dawid
Madzia Patryk
Piziurny Jan

Gimnazjun Górki:
Jacek Oświecimski - coach
Waliczek Jakub
Marcjasz Aleksander
Morkisz Grzegorz
Horzyk Przemek
Cieślar Przemek
Boguszecki Bartosz
Pietrzyk Piotr
Żyrek Sebastian
Broda Jakub
Przondziono Krzysztof
Dębiński Amadeusz
Szołdra Adrian
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V Amatorska Liga Halowa - półmetek

SportSport

Rozgrywki Amatorskiej Ligi ą juz 
na półmetku. Jedenacie kolejek, 
które mamy już za sobą obfitywało 
w emocje godne sportowych zma-
gań na najwyższym poziomie. Każ-
da z 12 drużyn walczy o punkty w 

świetnym stylu, nawet jeśli różnie 
je podejście do rozgrywek. Jedni 
traktują je bardzo serio, inni jako 
rozrywkę. 

Przed nami runda rewanżowa. 
Drużyny zwieraja szyki, wymienia-

ją składy, przygotowują transfery i 
podnoszą morane, licząc, że to po-
może im zwyciężyć. 

Zapraszamy do przejrzenia tabe-
li wyników.

   OPKiS

Tabela strzelców:
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SportSport

Terminarz - V Amatorska Liga Halowa - runda rewanżowa

Kolejka 12 – 18.01.2012 r.Kolejka: 12 2012-01-18
16:30  Megat    :  Samorząd
17:15  Czarna Elka    :  Alco - Skład
18:00  Przyjaciele - Pasterny :  Oldboje Beskid Skoczów
18:45  Teksid Iron Skoczów   :  Fc Ada
19:30  Dream - Team   :  Kanonierzy
20:15  Kamtex   :  Nieckarz – Team

Kolejka 13 – 25.01.2012 r.Kolejka: 13 2012-01-25
16:30  Teksid Iron Skoczów   :  Samorząd
17:15  Kamtex   :  Oldboje Beskid Skoczów
18:00  Dream - Team   :  Megat
18:45  Przyjaciele - Pasterny :  Fc Ada
19:30  Nieckarz - Team   : Alco - Skład
20:15  Czarna Elka    :  Kanonierzy

Kolejka 14 – 01.02.2012 r.Kolejka: 14 2012-02-01
16:30  Dream - Team   :  Samorząd
17:15  Czarna Elka    :  Megat
18:00  Przyjaciela – Pasterny :  Teksid Iron Skoczów
18:45  Nieckarz - Team   :  Kanonierzy
19:30  Kamtex   :  Fc Ada
20:15 Alco – Skład    :  Oldboje Beskid Skoczów

Kolejka 15 – 08.02.2012 r.Kolejka: 15 2012-02-08
16:30  Nieckarz - Team   :  Megat
17:15  Przyjaciele - Pasterny :  Samorząd
18:00  Kamtex   :  Teksid Iron Skoczów
18:45  Czarna Elka    :  Dream - Team
19:30  Alco - Skład    :  Fc Ada
20:15  Oldboje Beskid Skoczów  :  Kanonierzy

Kolejka 16 – 15.02.2012 r.Kolejka: 16 2012-02-15
16:30  Kamtex   :  Samorząd
17:15  Fc Ada    :  Megat
18:00  Oldboje Beskid Skoczów  :  Dream - Team
18:45  Kanonierzy    :  Teksid Iron Skoczów
19:30  Alco - Skład    :  Przyjaciele - Pasterny
20:15  Nieckarz - Team   :  Czarna Elka

Kolejka 17 – 22.02.2012 r.Kolejka: 17 2012-02-22
16:30  Czarna Elka    :  Samorząd
17:15  Nieckarz - Team   :  Dream - Team
18:00  Alco – Skład   : Teksid Iron Skoczów
18:45  Kamtex   :  Przyjaciele - Pasterny
19:30  Oldboje Beskid Skoczów : Megat 
20:15  Kanonierzy    :  Fc Ada
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Kolejka 18 – 29.02.2012 r.Kolejka: 18 2012-02-29
16:30  Oldboje Beskid Skoczów  :  Nieckarz – Team
17:15 Teksid Iron Skoczów  :  Dream – Team
18:00 Alco - Skład    :  Samorząd
18:45 Fc Ada    :  Czarna Elka
19:30 Megat    :  Przyjaciele - Pasterny
20:15 Kanonierzy    :  Kamtex

Kolejka 19 – 07.03.2012 r.Kolejka: 19 2012-03-07
16:30 Fc Ada    :  Dream - Team
17:15  Nieckarz - Team   :  Samorząd
18:00  Kanonierzy    :  Przyjaciele –Pasterny
18:45 Alco - Skład    :  Kamtex
19:30  Megat    :  Teksid Iron Skoczów
20:15  Oldboje Beskid Skoczów  :  Czarna Elka

Kolejka 20 – 14.03.2012 r.Kolejka: 20 2012-03-14
16:30  Kanonierzy    :  Samorząd
17:15  Przyjaciele - Pasterny :  Czarna Elka
18:00  Fc Ada    :  Oldboje Beskid Skoczów
18:45  Teksid Iron Skoczów   :  Nieckarz - Team
19:30  Megat    :  Alco - Skład
20:15  Dream - Team    :  Kamtex

Kolejka 21 – 21.03.2012 r.Kolejka: 21 2012-03-21
16:30  Oldboje Beskid Skoczów  :  Samorząd
17:15  Teksid Iron Skoczów   :  Czarna Elka
18:00  Fc Ada    :  Nieckarz - Team
18:45  Kanonierzy    :  Alco - Skład
19:30  Megat    :  Kamtex
20:15  Dream - Team    :  Przyjaciele –Pasterny

Kolejka 22 – 25.03.2012 r.olejka: 22 2012-03-25
00:00* Dream - Team   :  Alco - Skład
00:00* Megat    :  Kanonierzy
00:00* Fc Ada    :  Samorząd
00:00* Czarna Elka    :  Kamtex
00:00* Teksid Iron Skoczów   :  Oldboje Beskid Skoczów
00:00* Przyjaciele - Pasterny :  Nieckarz – Team
*godziny rozpoczęcia spotkań 22 kolejki zostaną podane w późniejszym terminie.
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Godne poleceniaGodne polecenia

Lodowisko on-line!

Od początku 2012 roku ci, którzy z jakichś powodów nie mogą szaleć na 
naszym lodowisku, mogą przynajmniej pooglądać to, co się tam dzieje w 
internecie. Dzięki firmie „Omega Computers”, która zainstalowała przy lodo-
wisku kamerkę internetową, wszyscy możemy zobaczyć, co wyprawiają na 
łyżwach nasi znajomi. 

By korzystać z kamerki zajrzyj na www.brenna.org.pl lub www.brenna.pl.
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Żelazna Dama 

Królów było wielu, Żelazna Dama tylko jedna. Miała piskliwy głos, wła-
sny pogląd na każdy temat i niezwykły tupet. Zanim stała się jedną z naj-
bardziej wpływowych postaci współczesnego świata, jej kapelusz i nieod-
łączne perły budziły pobłażliwy uśmiech. Na naszych oczach z pyskatej 
Maggy rodzi się Żelazna Dama, której czarna torebka do dziś jest symbo-
lem rządów silnej ręki. Meryl Streep w roli Margaret Thatcher – prawdziwej 
damy w świecie zdominowanym przez mężczyzn.

Premiery kinowe

Dziewczyna z tatuażem

Ekranizacja pierwszej części bestsellerowej trylogii "Millennium" Stie-
ga Larssona, która w 46 krajach sprzedała się w liczbie 60 milionów eg-
zemplarzy. Dziennikarz Mikael Blomkvist (Daniel Craig) na zlecenie poten-
tata przemysłowego podejmuje się zbadania rodzinnej tajemnicy sprzed 
lat. Towarzyszy mu młoda hakerka Lisbeth Salander ( Rooney Mara ). Para 
detektywów wspólnie dokona przerażającego odkrycia...

Underworld: Przebudzenie

Długo wyczekiwana kontynuacja trylogii, która na całym świecie zaro-
biła niemal 300 milionów dolarów. Kate Beckinsale powraca w roli wampi-
rzycy Seleny, która po latach uśpienia budzi się w świecie, w którym ludzie 
wiedzą już o istnieniu wampirów i lykanów. Trwają przygotowania do wiel-
kiej wojny, skierowanej przeciwko dwóm nieśmiertelnym rasom. 
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Z ostatniej chwiliZ ostatniej chwili 

Zgodnie z ustawą z dnia 1 lipca 
2011 r. o zmianie ustawy o utrzyma-
niu czystości i porządku

w gminie oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897) – 
przedsiębiorcy odbierający odpady 
komunalne od właścicieli nierucho-
mości na terenie Gminy Brenna od 
1 stycznia 2012 r. są obowiązani do 
uzyskania wpisu do rejestru działal-
ności regulowanej prowadzonego 
przez Wójta Gminy Brenna. 

Wpisu do powyższego rejestru 
dokonuje się na pisemny wniosek 
przedsiębiorcy. Wniosek ten powi-
nien zawierać: – nazwę przedsię-
biorcy, oznaczenie siedziby i adres 
albo imię, nazwisko i adres przed-
siębiorcy, – numer identyfikacji 
podatkowej (NIP), – numer REGON, 
– określenie rodzaju odbieranych 
odpadów komunalnych. 

Do wniosku o wpis do rejestru 
dołącza się dowód uiszczenia opła-
ty skarbowej w wysokości 50,00 
zł (Uwaga – opłata ta nie dotyczy 
przedsiębiorców, który w dniu wej-
ścia w życie ustawy

(1 stycznia 2012 r.) posiadają ze-
zwolenie na odbieranie odpadów 
komunalnych) oraz oświadczenie

o spełnieniu warunków wyma-
ganych do wykonywania działalno-
ści w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieru-
chomości o następującej treści: 

„Oświadczam, że: 

Obowiązek wpisu do rejestru 
działalności regulowanej

1) dane zawarte we wniosku o 
wpis do rejestru działalności re-
gulowanej w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właści-
cieli nieruchomości są kompletne i 
zgodne z prawdą; 

2) znane mi są i spełniam wa-
runki wykonywania działalności w 
zakresie odbierania odpadów ko-
munalnych od właścicieli nierucho-
mości, określone w ustawie z dnia 
13 września 1996 r.

o utrzymaniu czystości i porząd-
ku w gminach (Dz. U. Nr 236 z 2005 
r., poz. 2008 z późn. zm.). 

Powyższe oświadczenie powin-
no zawierać także:

1) nazwę przedsiębiorcy, ozna-
czenie siedziby i adres albo imię, 
nazwisko i adres przedsiębiorcy; 

2) oznaczenie miejsca i datę zło-
żenia oświadczenia;

3) podpis przedsiębiorcy lub 
osoby uprawnionej do reprezen-
towania przedsiębiorcy ze wskaza-
niem imienia i nazwiska oraz peł-
nionej funkcji. 

UWAGA!
Przedsiębiorcy odbierający od-

pady komunalne od właścicieli nie-
ruchomości, którzy w dniu wejścia

w życie omawianej ustawy po-
siadają zezwolenie na odbieranie 
odpadów komunalnych od właści-
cieli nieruchomości mogą wykony-
wać działalność w zakresie odbiera-
nia i zagospodarowania odpadów 
komunalnych bez wpisu do rejestru 
działalności regulowanej, w okresie 
12 miesięcy od dnia wejścia w życie 
powyższej ustawy, czyli do dnia 31 
grudnia 2012 r. 

  UG Brenna

„Królowa Śniegu” w Piwnicy 
W piątek 13 stycznia wszystko 

zbiegło się całkiem szczęśliwie w 
czasie. Śnieg sypnął wreszcie obfi-
cie i, dzięki temu, do Bajkowej Piw-
nicy Artystycznej dotarła „Królowa 
Śniegu”. Publiczność jak zawsze do-

pisała – dla takich widzów warto się 
starać! 

Zapraszamy milisińskich na ko-
lejną bajkę na rozpoczęcie ferii zi-
mowych 27 stycznia na godzinę 
16.30 do Ośrodka Zajęć Twóczych 

„Mikroklimat” w Górkach Wielkich. 
Koniecznie zabierzcie z sobą po-
duszki do siedzenia!

  
             OPKiS
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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
email: opkis@brenna.org.pl

Informacja Turystyczna
ul. Wyzwolenia 77, 43 - 438 Brenna
tel. 33 858 69 71
e-mail: it@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. 033 857 95 49, 33 857 95 50
Apteki
43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 34a, tel. 33 8169 736
43-438 Brenna ul. Wyzwolenia 77, tel. 33 853 64 64
43-438 Brenna ul. Leśnica , tel. 33 853 63 79
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, 601 100 300
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. 33 853 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
PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY BRENNA

Marek Wojnar
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 Informacji Turystycznej (ul. Wyzwolenia 77, 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 Bren-
na Skrzyżowanie, W  Delikatesach p. Bocka (Brenna Spalona), Sklepie GS Brenna Pinkas, Sklepie GS Brenna 
Leśnica, Sklepie p. Dadok (Brenna Leśnica), FH Renata Łysek, Kiosku z prasą – p. J. Ćwierzyk, (Brenna Centrum) „Toto Lotku” –  
p. J. Madzi, (Brenna Centrum) Kiosku p. Cz. Grenia (Brenna Bukowa), Sklepie GS w Brennej Bukowej, Sklepie „Kaprys” ul. Jawor-
nik (Brenna), Sklep „ABC” (Hołcyna), Stacji paliw (Brenna), Stacja paliw (Górki Wielkie),  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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Ferie Zimowe 
w Gminie Brenna

- Piątek 27.01. - godz. 16.30 w Ośrodku Zajęć Twórczych „Mikroklimat”  
w  Górkach Wielkich - spektakl dla dzieci „Baśń Zimowa”.

- Niedziela 29.01. - jeśli aura nie pokrzyżuje nam planów, odbędą się 
zawody „Pucharu Beskidzkich  Groni – Puchar Ośrodka Narciarskiego WęgierSki”.

- Wtorki 31.01. i 7.02. – godz. 15.00 – 16.00 zawody i konkursy sportowe na 
lodowisku

- Środy 01. i 08.02. – od 11.00 - warsztaty pieczenia chleba dla dzieci 
w „Koziej Zagrodzie” –  po wcześniejszej rezerwacji (nr Tel. 500 555 210)

- Czwartek 02.02. – godz.  10.00-12.00 – wspólne malowanie tafli 
lodowiska pod hasłem  „Zima w Brennej”

- Piątki 03. i 10.02. - w godzinach 15.00 – 16.00 zawody i konkursy 
sportowe na lodowisku oraz  w godz. 18.30 - 20.00 - wieczorki jazzowe 
na żywo w hotelu  „Kotarz”

- Sobota 04.02. – godz. 19.00 – 21.00 – dyskoteka na lodowisku

- Czwartek 09.02. – w godz.  10.00 – 12.00 – jeśli tylko będzie śnieg - 
lepienie  największego bałwana w Beskidach

- Sobota 11.02. – Zimowy Puchar Radia Zet w Beskidzkiej „5” oraz 

w godz. 19.00 – 21.00  laserowa dyskoteka na lodowisku

Informacja Turystyczna:  tel. 33 858 69 71, e-mail: it@brenna.org.pl

Lodowisko: tel. 33 4740601


