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Życie czasem potrafi płatać fi-
gle, których się nie spodziewamy. 
Prosimy o coś, co przychodzi w 
bardzo dziwny sposób, nieoczeki-

wanie, przewrotnie. Tak narzekali-
śmy na niedostatek zimy i oto mamy 
siarczyste mrozy, śnieżne zawieru-
chy, zaspy, masę roboty z odśnieża-
niem, nieraz trudności z dojazdami 
do domów. Ledwie się słowo rzekło, 
że może za mało się zimą dzieje, że 
może nudno i nagle wybucha tyle 
spraw, że trudno wszystko ogarnąć. 
Ale! Trzeba łapać to życie za cugle 
i nie dać się mu ponieść. Wszyscy 
musimy mieć świadomość, że tylko 
od nas samych zależy, jak będzie 
wyglądała nasza rzeczywistość, 
nasz świat. 

 Chciałoby się chyba wiosny 
powoli, ale poza chwilowymi od-
wilżami nic nam jej nie zwiastuje. 
Pamiętajmy, że nie tylko nam jest 
zimno. Zadbajmy o pełne karmniki 

przy naszych domach, rozsypmy 
trochę suchego chleba, ziarna, 
czegokolwiek, z czego skorzysta-
ją ptaki i inne zwierzęta. Uchylo-
ne drzwi do stodoły czy obory też 
mogą uratować niejedno życie. We 
wszystkim tym, co wydaje się nam 
ponad nasze siły, zostańmy wraż-
liwi także na kłopoty tych, którzy 
sami się nie obronią. Kim będzie-
my, jeśli przestaniemy wierzyć, że 
to ma głęboki sens?

 W tym zimowym numerze 
naszych „Wieści” serdecznie pole-
cam zwłaszcza artykuł pani Marty 
Haratyk. Przemyśleć jego treść to 
jak zrobić wielki krok w głąb sie-
bie, ale też do otaczających nas 
ludzi.

                Anna Musioł
                Redaktor Naczelna

Za ręce przez życie
Czas stawia przed nami róż-

ne wymagania. Różne koleje losu 
wyrastają przed nami na drodze. 
Tak różne, że czasem mogłoby się 
wydawać, iż dwoje to już tłok. A tu 
jeszcze dzieci, przyjaciele, wnuki, 
prawnuki, wszędzie małe i wielkie 
znoje. Wszędzie trzeba wkładać 
pracę, coraz więcej pracy, a prze-
cież wraz z przybywającymi latami, 
ubywa sił, zapału, energii, często 
zdrowia, pieniędzy, możliwości... 
Musi nastarczyć jedynego paliwa, 

które może utrzymać tą wielką, ro-
dzinną machinę w kupie. Miłości.

Sposobów na to, jak przeżyć 
z sobą długie lata, nawet wtedy, 
gdy wszystkim wkoło wydaje się, 
że małżonkowie co najmniej za 
sobą nie przepadają, opowiada 
się miliony. A ci, którzy obchodzi-
li swoje jubileusze niedawno, bę-
dący mieszkańcami naszej Gminy, 
nie mówią o tym zupełnie nic. Po 
prostu żyją, starając się łatać prozę 
życia uczuciem i oddaniem. 

Kochani Jubilaci! Składamy 
Wam najserdeczniejsze życzenia, 
byście wspierali się wzajemnie, jak 
dotychczas, byście byli przykładem 
dla młodych ludzi, zakładających 
dopiero swoje rodziny. Niech dopi-
suje Wam zdrowie i pogoda ducha, 
a każdy dzień wnosi nowe pokłady 
słońca i radości w Wasze wspólne 
życie.

   OPKiS 
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Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Brennej
plone zostaną ściany zewnętrzne, 
stropy piwnic oraz stropy nad I 
piętrem i poddasze oraz wymienio-
na zostanie instalacja centralnego 
ogrzewania. W pomieszczeniach 
I piętra  wykonana zostanie nowa 
instalacja elektryczna, wentyla-
cyjna i wodno-kanalizacyjna oraz 
wykonane zostaną nowe posadzki 
i podłogi. Wymienione zostanie po-
krycie dachowe na budynku oraz 
wykonana zostanie nowa elewacja 
budynku. Odnowiony zostanie co-
kół kamienny wokół budynku. Cały 
obiekt dostosowany zostanie do 

W styczniu bieżącego roku  pod-
pisano umowę z Przedsiębiorstwem 
Produkc yjno -Handlowo -Usługo-
wym „KAMSJAN” Sporek Jan z Biel-
ska Białej na „Termomodernizację 
Ośrodka Zdrowia w Brennej, zmianę 
sposobu użytkowania pomieszczeń 
I piętra (pomieszczenia po byłej 
Izbie Porodowej) na potrzeby Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Brennej oraz budowę platformy 
dla osób niepełnosprawnych”.

W ramach robót termomoder-
nizacyjnych wymieniona zostanie 
stolarka okienna i drzwiowa, ocie-

wymaganych przepisów przeciw-
pożarowych.

Na zewnątrz budynku zamonto-
wana zostanie platforma trzyprzy-
stankowa (poziom terenu, parter, I 
piętro) przystosowana dla osób nie-
pełnosprawnych. 

Koszt umowny robót wynosi  
brutto 946.788,71 zł.  

Roboty mają się zakończyć do 
końca sierpnia 2012 r. 

  UG Brenna

Zaproszenie do programu lojalnościowego

ty życia gospodarczego, a ich dzia-
łania wspierane są przez lokalne sa-
morządy,

•	 ekskluzywność	 programu	
poprzez produkcję  własnej karty 
magnetycznej, z logiem Beskidzkiej 
5, jako trwałego medium reklamo-
we goszczącego na co dzień w port-
felach klientów,

•	 promujemy	 Beskidzką	 5	 w	
dowolnym regionie Polski, poprzez 
SMS, newsletter, mailing ect

•	 dostarczamy	wsparcie	mar-
ketingowe podmiotów gospodar-
czych poprzez całoroczne akcje 
reklamowe na stronach programu 
oraz w materiałach reklamowych 
PrimoPartner,

•	 dostarczamy	pełne	informa-
cje o aktualnej ofercie podmiotów 
gospodarczych z terenu Beskidzkiej 
5 do wszystkich uczestników pro-
gramu PrimoPartner.

Gwarantujemy:
•	 bezpłatne	 materiały	 rekla-

mowe,
•	 bezpłatną	platformę	 sprzę-

tową oraz programową,

Zapraszamy Państwa do współ-
pracy w ramach programu lojalno-
ściowego dla klientów, realizowa-
nego pod patronatem Beskidzkiej 
5. Program ma na celu aktywizację 
lokalnej przedsiębiorczości w obrę-
bie gmin Beskidzkiej 5 i wdrożenie 
wspólnej karty lojalnościowej dla 
Brennej, Istebnej, Szczyrku, Ustro-
nia i Wisły. Inicjatywa stworzenia 
dedykowanego programu ma przy-
czynić się do rozwoju turystyczne-
go regionu i jest  szansą na integra-
cję i przywiązanie klientów.

Dlaczego warto skorzystać z 
oferty dedykowanego programu 
lojalnościowego:

•	 dajemy	 możliwość	 promo-
cji regionalnych, unikalnych pro-
duktów odznaczonych certyfikatem 
„Beskidzkiego produktu na 5”,

•	 tworzymy	 przewagę	 kon-
kurencyjną nad regionami, które 
nie korzystają z programów lojal-
nościowych,

•	 budujemy	 spójną	 promo-
cję regionu Beskidzkiej 5, w której 
uczestniczą różnego typu podmio-

•	 darmowe	karty	lojalnościo-
we,

•	 brak	 opłat	 za	 użytkowany	
sprzęt oraz oprogramowanie,

•	 darmowe	 konsultacje	 oraz	
pomoc przy wdrożeniu programu,

W chwili obecnej program nasz 
działa na terenie 8 województw, 
obejmując swoim patronatem fir-
my handlowe oraz usługowe. Pro-
gram zrzesza ponad 200 placówek 
oraz 50.000 osób fizycznych. Siła 
naszego programu leży w prostych 
i jasnych zasadach rozliczeń oraz 
w niskim koszcie udziału, o które-
go wysokości decyduje właściciel 
podmiotu objętego naszym pro-
gramem.

Zapraszamy do współpracy, 
szczegółowych informacji udzie-
lą nasi handlowcy.

Tomasz Kubisztal tel. +48 725 
300 105

Krzysztof Kirow tel. +48 725 250 
068

  Beskidzka „5”

Informacje/WydarzeniaInformacje/Wydarzenia Informacje/Wydarzenia



5 Strona 5

W
ieści znad

 Brennicy

Wieści znad Brennicy

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych
okna itp.) należy zgłaszać telefo-
nicznie pod nr 0/33/ 853-62-85 
najpóźniej w dniu poprzedzającym 
zbiórkę  w ww. rejonach. Odpady 
będą odbierane tylko 

z posesji lub z miejsca uzgod-
nionego z ZBGK Brenna. 

Ze względu na możliwość bez-
płatnego odbioru  zużytych opon 
przez Serwisy Ogumienia, opony 
w trakcie trwania zbiórki odpadów 
wielkogabarytowych nie będą od-
bierane.   

Opony odbierają:
- W. Pietrasina, ul Breńska 27  

Górki Małe, tel.338539270 – s. oso-
bowe

- M Ziomek, Pogórze 142 tel. 
338530004 – s. osobowe i ciężaro-
we (do 130 cm średnicy)

  ZBGK Brenna

      Zakład Budżetowy Gospodar-
ki Komunalnej w Brennej informuje 
o organizowanej zbiórce odpadów 
wielkogabarytowych.

  Zbiórka ta będzie przeprowa-
dzona w następujących terminach:

-   21 marca 2012 roku – Górki 
Wielkie Harenda, Nowy Świat          

     i  Zalesie po Ośrodek Zdro-
wia

-   22 marca 2012 roku -  Górki 
Wielkie - Centrum, Bucze ,    

     Kretowskie, Olszyna , Szpo-
tawice 

-   27 marca 2012 roku – Górki 
Małe oraz ulica Stara Droga

-   28 marca 2012 roku - Bren-
na, od Centrum do Bukowej,

-   29 marca 2012 roku - pozo-
stała część Brennej

Odbiór odpadów wielkogabary-
towych (meble, sprzęt AGD, złom, 

O ile  wzrosły podatki w 2012?
również zmiana numerów rachun-
ków bankowych. Od tego roku każ-
dy właściciel nieruchomości będzie 
miał własny numer rachunku ban-
kowego, co pozwoli na uspraw-
nienie rozliczania tych należności. 

W kolejnych numerach Wie-

Otrzymując decyzje ustalają-
ce zobowiązania podatkowe za-
stanawiamy się o ile więcej mu-
simy zapłacić w nowym roku i kto 
nam te podwyżki zafundował. 

Podstawowymi dochodami 
podatkowymi gminy są podatki 
od nieruchomości, podatek rolny 
oraz podatek leśny. Obciążają one 
wszystkich właścicieli nieruchomo-
ści położonych na terenie gminy. 

Stawki podatku od nieru-
chomości, w związku z przewi-
dywaną inflacją w 2012 roku, 
wzrosły o 4,2%. Większy wzrost 
stawek odnotowano w podat-
ku rolnym o 97% i leśnym o  21%. 

Jednakże jedynie wysokość po-
datku od nieruchomości kształ-
towana jest decyzją Rady Gminy. 
Wysokość stawek podatku rolnego 
i leśnego uzależniona jest odpo-
wiednio od ceny skupu żyta i ceny 
skupu drewna za okres pierw-
szych trzech kwartałów 2011 roku. 
Ceny te są podawane Główny 
Urząd Statystyczny w Warszawie. 

Istotną zmianą w 2012 roku jest 

ści znad Brennicy przybli-
żymy Czytelnikom poszcze-
gólne rodzaje podatków.

  Skarbnik

Informacje/WydarzeniaInformacje/Wydarzenia
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Informacje Turystyczne na Śląsku ocenione

w nim, jak często sprawdzane są 
skrzynki mailowe IT, jak szybko pra-
cownicy odpowiadają, w jaki sposób 
witają się i żegnają w koresponden-
cji elektronicznej i jaka jest jakość 
udzielanych przez nich odpowie-
dzi. Tutaj też nasza Informacja Tu-
rystyczna wypadła bardzo dobrze. 
Została oceniona na95 punktów, co 
dało nam 2 miejsce. 

Ostatnim elementem był audyt 
telefoniczny przeprowadzony w 
języku obcym, który pracownicy 
IT zdeklarowali jako opanowany w 
stopniu komunikatywnym w an-
kiecie przeprowadzonej przez ŚOT. 
W przypadku Gminy Brenna był 
to język angielski. W tym badaniu 
sprawdzano oczywiście, na ile moż-
na się z pracownikiem dogadać, ale 
nie był to jego jedyny cel. Spraw-
dzano, jak pracownicy reagują na 
usłyszany obcy język w słuchawce, 
jak się przedstawiają, witają, żegna-
ją, jak prowadzą rozmowę, a nawet, 
jeśli mają trudności z językiem, czy 
starają się mimo to pomóc kliento-
wi. W tym audycie nasza IT wypadła 
nieco gorzej, zajmując 31 miejsce 
i zdobywając połowę możliwych 
punktów. Świadczy to o tym, że pra-

Studenci Uniwersytetu Ekono-
micznego w Katowicach, działający 
w kołach naukowych marketingu i 
turystyki, na zlecenie Śląskiej Or-
ganizacji Turystycznej, przepro-
wadzili badania , których głównym 
celem była ocena jakości usług 
świadczonych przez punkty infor-
macji turystycznej stworzonych 
przez Polską Organizację Turystycz-
ną. Badaniami objęto łącznie 71 
placówek Informacji Turystycznej.

Badania składały się z trzech czę-
ści. Pierwszą z nich był audyt bez-
pośredni, czyli wizyta w punkcie IT, 
podczas której sprawdzano sposób 
oznakowania, czystość, porządek, 
estetykę placówki, jakie pierwsze 
wrażenie robią pracownicy, w ja-
kim stopniu wykorzystują techniki 
identyfikacji potrzeb klientów, na 
ile aktywni są podczas udzielania 
pomocy, czy są kompetentni i goto-
wi do proponowania dodatkowych 
atrakcji i wiele innych zagadnień. W 
tym audycie Informacja Turystyczna 
Brennej zaprezentowała się świet-
nie, zajmując 3 miejsce i zdobywa-
jąc 94 ze 100 możliwych punktów.

Drugą częścią badania był au-
dyt mailowy. Studenci sprawdzali 

cownicy naszej Informacji muszą 
jeszcze popracować nad biegłością 
w językach obcych. Postaramy się, 
by w kolejnym badaniu poprawić te 
wyniki.

Chcemy jednocześnie zazna-
czyć, że cała idea Informacji Tury-
stycznych nie ma za zadanie służyć 
tylko i wyłącznie turystom. Przede 
wszystkim ma ona pomagać w roz-
woju rodzimej przedsiębiorczości. 
W końcu dobrze przygotowana In-
formacja Turystyczna roześle klien-
tów do obiektów noclegowych, 
gastronomicznych, atrakcji tury-
stycznych, obiektów sportowych, 
ale też doradzi, gdzie można kupić 
kominek, działkę, znaleźć aptekę, 
tartak, sklep... Dlatego tak ważne 
jest, by przedsiębiorcy byli w stałym 
kontakcie z IT, przynosili nam swo-
je materiały promocyjne, albo cho-
ciaż informowali o tym, jakie usługi 
świadczą. Będziecie wtedy mogli w 
pełni korzystać na usługach, które 
oferuje Informacja Turystyczna, na-
wet pomimo tego, że nie będziecie 
ich bezpośrednimi odbiorcami.

  IT Brenna

Informacje/WydarzeniaInformacje/Wydarzenia Informacje/Wydarzenia



7 Strona 7

W
ieści znad

 Brennicy

Wieści znad Brennicy

Informacje/WydarzeniaInformacje/Wydarzenia

„Szkoła na Żagana” otwarta
Gospodyń Wiejskich. Gospodynie 
przygotowały wspaniały, uroczysty  
poczęstunek, a stojąca na ich cze-
le pani Jadwiga Okuń, podzięko-
wała w imieniu wszystkich, którzy 
będą mogli korzystać z odnowio-
nej infrastruktury władzom gminy, 
zwłaszcza Wójt Gminy Brenna, pani 
Iwonie Szarek.

Dokładne przeznaczenie „Szkoł 
na Żagana” nie jest jeszcze do koń-
ca znane. Z pewnością będą nadal 

W poniedziałek, 23 stycznia od-
było się pierwsze od kilku miesięcy 
spotkanie w wyremontowanym bu-
dynku starego przedszkola w Gór-
kach Wielkich, “Szkole na Żagana”. 

W budynku tym kiedyś mieściło 
się przedszkole, a na I piętrze znaj-
duje się mieszkanie komunalne. Z 
dolnej kondygnacji korzystało do-
tychczas przede wszystkim Koło To-
warzystwa im. Zofii Kossak w Gór-
kach Wielkich, oraz góeckie Koło 

spotykały się tam i pracowały Go-
spodynie Wiejskie, oraz pozostałe 
góreckie stowarzyszenia. Prawdo-
podobnie dołączą do nich też inne, 
nieformalne grupy, które dotych-
czas nie miały gdzie się spotykać 
- na przykład działajacy w Górkach 
witrażyści. Poniżej kilka zdjęć z 
otwarcia budynku.

  OPKiS
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ProfilaktykaProfilaktyka

Cyberprzemoc i cyberprzestępczość
niane w sieci internetowej. Zrealizo-
wane warsztaty są odpowiedzią na 
nasilające się zjawisko cyberprze-
mocy i cyberprzestępczości wśród 
młodzieży.  Uczestnikom zwrócono 
również uwagę na coraz częściej 
pojawiający się problem jakim jest 
uzależnienie od Internetu tzw. ne-
toholizm. Zrealizowany program 
wzbogacił uczniów i nauczycieli o 

W dniu 09.01.2012 r. dla młodzie-
ży kl. I, II i III Gimnazjum Zespołu 
Szkół Publicznych w Górkach Wiel-
kich zostały zrealizowane zajęcia 
warsztatowe z zakresu: zagadnień 
prawnych, naruszenia praw autor-
skich, bezpiecznych zakupów, jak 
również odpowiedzialności karnej 
w kontekście przemocy i przestęp-
czości za czyny zabronione popeł-

nowe informacje oraz doświadcze-
nia radzenia sobie z przemocą, a 
szczególnie z przemocą rówieśni-
czą. Program dał możliwość zmiany 
postaw wobec przemocy z bezrad-
ności i pozornej ignorancji na kon-
struktywne działanie. 

  
   Krystian Fest

Spójrz inaczej
na dwie części. Tematami tych zająć 
były:

- poznanie treści i metod 
programu „Spójrz inaczej”;

- podstawowe umiejętności 
psychologiczne kontaktu z dziećmi 

„Spójrz inaczej” to  warsztaty 
profilaktyczno - wychowawcze, w 
których uczestniczyli nauczyciele 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Brennej. 
Czas trwania realizacji programu to 
70 godz. lekcyjnych podzielonych 

i młodzieżą;
- p r a k -

tyczne poznanie 
i ćwiczenie sce-
nariuszy zajęć;

- profilak-
tyka i mechani-
zmy uzależnień;

- ś r o d k i 
uzależniające.

Celem  szko-
lenia było po-
znanie prawidło-
wej komunikacji 
z dziećmi i mło-
dzieżą, nabycie 

umiejętności konstruktywnego 
rozwiązywania problemów w pra-
cy z grupą, zdobycie i pogłębienie 
wiedzy na temat środków uzależ-
niających, profilaktyki uzależnień 
oraz przygotowanie uczestników 
do prowadzenia zajęć  profilaktycz-
no - wychowawczych z dziećmi  w 
klasach IV - VI według programu 
„Spójrz inaczej”.

Zajęcia w dniach od 20.01.2012 
r. do 29.01.2012 r. prowadziła  psy-
cholog Katarzyna Jeżowska - Kwa-
śny - trener Stowarzyszenia Psy-
choprofilaktyki Szkolnej „Spójrz 
inaczej”. 

    
  Krystian Fest
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KulturaKultura

Kraina śniegu

ne promienie słoneczne. Tak mało 
się mówi o uczuciach, o naszym we-
wnętrznym cieple, tak mało prze-
kazujemy sobie nawzajem światła 
dobroci i wzajemnej pomocy. Za 
moich szkolnych czasów nie było 
takiego dobrobytu, ludzie chodzili 
piechotą, lecz zawsze serdecznie 
się pozdrawiali i pomagali sobie 
nawzajem gdy ktoś niósł większy 
ciężar. Dlaczego dzisiaj brakuje 
tego szacunku na wspólnej drodze? 
W samochodach przemykają bez-
względnie szybko znerwicowani lu-
dzie, niewielu zwalnia kiedy tworzą 
się na drodze kałuże. Starsi ludzie 
często przechodzą wolniej na dru-

Wiele złych rzeczy przyjęło się i 
nawarstwiło w naszym zachowaniu, 
wiele chłodu wkradło się do rodzin, 
zamroziło uczucia, ciepłe gesty, miłe 
słowa, brakuje radości. Nasz świat 
przypomina krainę wiecznych lo-
dów, jak w bajce o Królowej Śniegu. 
To tak łatwo nic nie robić, patrzeć 
wokoło i nie widzieć niczego złego, 
gdyż wszystko jest pięknie zmrożo-
ną bielą i wszystko jest w porządku. 
Jednak człowiek jest istotą ciepło-
lubną i nie może żyć w takiej krainie 
gdzie nie docierają ciepłe, życiodaj-

gą stronę drogi, gdyż są bardziej 
zmęczeni i schorowani. Co z nimi 
zrobić? Może wyznaczyć im osobną 
drogę? Każdy może być narażony 
na jakiś nagły wypadek. 

Parę dni temu po wyjściu z auto-
busu złapał mnie potworny skurcz 
w okolicy kolana, jakby rekin wbijał 
zęby w moją nogę. Przystanęłam, 
ogrzałam ręką obolałe kolano i z 
nadzieją, że będzie lepiej, ruszyłam 
przed siebie. Lecz pierwszy raz nogi 
odmówiły mi posłuszeństwa. Zro-
biłam dwa kroki zaciskając zęby i 

znów krótki masaż zdrętwiałej nogi. 
Dwa kroki na przód, mroczki przed 
oczami, łzy bezsilności, krótki bez-
nadziejny masaż, co robić? Mijają 
mnie rozpędzone samochody, mu-
szę uważać, aby się nie zachwiać. 
Droga przez most odśnieżona tylko 
na środku, dla samochodów, teraz 
muszę przyśpieszyć, niestety posu-
wam się coraz wolniej, coraz trud-
niej. Samochody jechały w kierun-
ku mojego domu, lecz nikt się nie 
zatrzymał, czyżby sami obcy, nie-
znajomi? Po godzinnym zmaganiu 
dotarłam prawie na czworakach do 
bramy sąsiadki, mojej wybawicielki. 
W jednej chwili otworzyła bramę, 

pomogła mi wsiąść do swojego 
samochodu i troskliwie odwiozła 
mnie do domu. Jak się jej odwdzię-
czę za taką bezinteresowną pomoc? 
Powinnam też być wdzięczna mija-
jącym mnie kierowcom, że mnie nie 
potrącili na tej nieszczęśliwej dro-
dze. 

Mój mąż powiedział kiedyś, że 
kobietom w moim wieku, kierowcy 
już się nie zatrzymują. Miał chyba na 
myśli tylko tych o wąskim pokroju 
myślowym, nie szanujących swoich 
matek, ojców i ludzi starszych, któ-

rzy swoją pracą i dobrym przykła-
dem zaznaczyli swój ślad na trudnej 
drodze życia. W każdym człowieku 
jest zapisane to, czego się nauczył 
od młodości swojej. „Dobry czło-
wiek zawsze dobrem w zły czas”. 

  Marta Haratyk
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 „Metoda Suzuki” 

integracja z rówieśnikami z innych 
regionów Polski i dobra zabawa. 
Dzieci uczyły się gry na skrzypcach 
pod nadzorem wybitnych nauczy-
cieli z Polski, Danii i Szwecji. Prócz 
tego brały udział w zajęciach pla-
stycznych a także uczyły się tańca 
irlandzkiego. Końcowym efektem 
warsztatów muzycznych był wspól-
ny koncert wszystkich uczestników 
i nauczycieli. Mimo ogromu nauki i 
zmęczenia młodzi skrzypkowie cie-

Warsztaty muzyczne
W dniach 9 - 12 lutego 2012r. 

odbyły się VIII Tyskie Dni Suzuki. 
Uczestniczyła w nich grupa dzieci 
wraz rodzicami z Górek Wielkich, 
która pod kierunkiem P. Elżbiety 
Węgrzyn uczy się gry na skrzypcach 
metodą Suzuki. 

     Warsztaty odbywały się w 
godz. 9.00-19.00. Ich celem było 
nie tylko doskonalenie umiejęt-
ności gry na skrzypcach, ale także 

szyli się tak spędzonym czasem i 
wrócili do domów zadowoleni.

     Dzieci z niecierpliwością cze-
kają na kolejne Dni Suzuki, które 
odbędą się w lipcu w Ustroniu.

     Rodzice wraz z dziećmi dzię-
kują P. Elżbiecie Węgrzyn za możli-
wość udziału w warsztatach i wspa-
niałą atmosferę.

 Katarzyna Majdanska

KulturaKultura

instrumencie, na zasadzie naśla-
downictwa rodziców. To niezwykła 
metoda, która uczy samorozwoju, 
poznawania siebie i pomaga kształ-
tować charakter. 

W Górkach Wielkich od ponad 
roku działa grupa, która uczy się 
gry na skrzypcach tą metodą. 22 
stycznia w góreckim kościele pod 

Twórcą tej niekonwencjonalnej 
szkoły nauki gry na instrumentach 
jest wybitny pedagog - Shinichi Su-
zuki z Japonii. Zakłada on, że wszy-
scy rodzimy się w jakiś sposób uta-
lentowani i trzeba ten talent tylko 
rozwinąć. W myśl tej zasady każde 
dziecko tak jak uczy się języka oj-
czystego może nauczyć się gry na 

wezwaniem Wszystkich Świętych 
odbył się koncert młodych adeptów 
tej niecodziennej sztuki. Serdecz-
nie polecam książkę „Karmieni Mi-
łością”, która w wyjątkowy sposób 
opowiada o metodzie „Suzuki”. Po-
niżej relacja rodziców z warsztatów 
w Tychach.

  Anna Musioł
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Ferie w bibliotece
szem poety „Chrząszcz” próbując 
z powycinanych dwuwierszowych 
strof ułożyć cały tekst.

Gra w mini-kręgle i rzucanie ob-
ręczami do celu urozmaiciły czas 
uczestnikom.

Wszystkie konkurencje nagro-
dzone zostały drobnymi upominka-
mi oraz książkami.

Warsztaty miały miejsce także w 
bibliotece w Górkach Małych, dzieci 
zapoznały się 

Podczas ferii w bibliotece odby-
ły się „Zimowe Warsztaty Plastycz-
ne” nawiązujące do twórczości Jana 
Brzechwy. W baśniowy świat wpro-
wadził uczestników stalowy jeż, 
który ostatecznie okazał się piękną 
dziewczyną zaklętą w stalowe oko-
wy przez złego Magika Mechanika.

Dzieci wykonały pracę plastycz-
ną kredkami akwarelowymi obrazu-
jącą „Baśń o stalowym jeżu”.

Zabawiły się także znanym wier-

z „Baśnią o korsarzu Palemonie”.
Prace plastyczne wezmą udział 

w konkursie organizowanym przez 
Miejską Bibliotekę w Cieszynie. 
Uroczystość finałowa połączona z 
wręczeniem dyplomów i nagród 
odbędzie się  1 marca 2012 r. w Bi-
bliotece Miejskiej w Cieszynie.

  Biblioteka

KulturaKultura

Ferie w szkołach naszej Gminy
i realizatorzy w bogatych w licz-
ne atrakcje  programów starali się 
ciekawie wypełnić dzieciom wol-
ny czas, nie pozwalając na nudę 
czuwając również nad bezpieczeń-
stwem uczestników. W ramach za-
jęć prowadzone były zajęcia spor-
towe, konkursy, zabawy, wyjazdy, a 
także odbywała się nauka jazdy na 
łyżwach, a na stokach zjazdy i bie-
gi na nartach. Każdy z uczestników 
zajęć miał zapewniany posiłek, go-

W dniach od 30.01.2012 r. do 
04.02.2012 r. przy Szkole Podsta-
wowej nr 1 w Gimnazjum im. Jana 
III Sobieskiego w Brennej oraz Ze-
spole Szkół Publicznych w Górkach 
Wielkich w ramach tegorocznych 
ferii zostały zorganizowane zajęcia, 
w celu zapełnienia wolnego czasu 
naszym milusińskim.  

Ks. Marian Kulik, Tomasz Dyb-
czyński, Ryszard Kołodziej, czyli 
opiekunowie, a zarazem autorzy 

rącą herbatę i napoje. Łącznie w te-
gorocznych  zajęciach udział wzięło 
ponad 150 dzieci. 

Pragnę serdeczne podziękować 
opiekunom za zaangażowanie, 
sponsorom za wsparcie i pomoc w 
organizacji tegorocznego zimowe-
go wypoczynku.

  Krystian Fest
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Ferie z Gminą Brenna
wymagającą publiczność, jaką są 
zawsze milusińscy. 

Po takim starcie wszyscy na-
braliśmy apetytu na więcej. Zimo-
wa przerwa skupiła się ze swoimi 
wydarzeniami w Parku Turystyki w 
Brennej, a zwłaszcza na lodowisku. 
We wtorki i piątki rozdawaliśmy na-
grody za udział w rekreacyjnych za-
wodach sportowych na lodowisku. 
W sumie wzięło w nich udział oko-
ło 50 osób, nie licząc dopingującej 
zawodników widowni. W czwartek 
2 lutego wraz z grupą odpornych 
na zimo śmiałków pomalowaliśmy 

Zima trochę się ociągała z zawi-
taniem w beskidzkie progi, ale kie-
dy już się zjawiła, dała się wszyst-
kim mocno we znaki. I trzeba było 
coś robić, żeby nie zamarznąć.

 I z Gminą Brenna było dużo 
do roboty! Ferie zaczęliśmy od spek-
taklu teatralnego dla dzieci „Baśń zi-
mowa” w Ośrodku Zajęć Twórczych 
„Mikroklimat” w Górkach Wielkich. 
Przedstawienie wykonał Teatr „Gar-
gulec” z Wrocławia, działający pod 
patronatem Federacji Grup Aktyw-
nych. Przezabawna historia dwóch 
pingwinów zachwyciła najbardziej 

lodowisko w najróżniejsze, zimowe 
wzory. W środy oblegana była „Ko-
zia Zagroda”, gdzie chętni tłumnie 
uczestniczyli w warsztatach wypie-
ku chleba. Z kolei w obydwie feryj-
ne soboty odbyły się dyskoteki na 
lodzie, z czego ostatnia, 11 lutego 
rozbłysła magiczną feerią barw, 
dzięki pokazowi laserów. Z całą 
pewnością każdy znalazł u nas coś 
dla siebie w czasie minionych ferii 
i naładował akumulator na kolejny 
okres pracy i nauki.

   OPKiS

KulturaKultura
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Spod góralskiego kapelusza
Zbigniew Morys

Życie ma zbyt krótki dystans, ażeby 
ścigać się ze szczurami.

GRAFFITI
Nie zawsze jestem piękna - chwila 
W końcu muszę otworzyć się przed 
tobą - sezam        

BAJECZKI
O ambrze: Wszystkim nam brakuje  

      szczęścia.
O losie: Los kpi z nas.
O cieniach: Życie nie jest sprawiedliwe.
O wazie: Życie trwa za krótko.
O dyniach: Nigdy nie wiesz, co się wydarzy.
O pracy wiatru: Zdrowie jest najważniejsze.
O balu: Niech żyje bal!
O przystani: Przystań!

O rozgadanym góralu
Pewien góral pod breńskimi gwiazdami
wyskoczył do niebios z żalami.
Księżyc – jedyny zainteresowany 
    monologiem,
jeszcze dosłyszał nad horyzontu progiem:
„…oby tylko świeca wcześnie świeca nie  

      zgasła mi”.

Chociaż czasu coraz mniej
Każdy dzień uczy mnie żyć,
każda noc – pokory ciemności,
każda doba pochłania mój czas…
Pełen marzeń włóczę wzrokiem za słońcem,
pełen marzeń włóczę wzrokiem 
              za księżycem,
pełen marzeń nie odliczam czasu…

O trudzie na marne
Pewien góral z Jatnego
zapragnął widoku horyzontu szerokiego,
więc wybrał się na Kotarz.
Na szczycie wkurzony zaniemówił aż,
bo zachmurzenie duże zniweczyło 
    wysiłek jego.

O przerwanym stosunku do życia
Nie tak stary góral nad Rzeką 
    Dzieciństwa
pił piwko w stanie błogiego lenistwa…
„Zielony pluszowy miś na koniku 
    na biegunach
zawodził na gitary strunach…”
Baba: - Leniuchujesz, a w sieni odłazi listwa.

ZAGADKI
– Dlaczego statystyczny chłop żyje krócej  

     od swojej baby?
– Bo w końcu chce mieć święty spokój.
 – Czego chłop boi się w progu bramy 
   niebieskiej?
 – Że jako na ziemi, tak i w niebie.

Z ROZMÓW PRZY PIWKU
W karczmie do zamyślonego nad do 
połowy pełnym kuflem górala przysiada się 
z pełnym kuflem ceper.
– Witajcie, baco.
– …
– Baco, witajcie!
– …
– Bacuniu, co wam?!
– Wielkie nieba, panoczku!
– Co się stało?!
– Smutno mi, Boże… to znaczy panoczku.  

      Jakoś tak smutno mi...

OPOWIASTKA
– Czy znasz opowiastkę o darach losu?
– Nic dwa razy się nie zdarza.
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„SięGra”ło u Kossaków
go. Obecnie zespół występuje w 
trzyosobowym składzie: Jarek Ada-
mów – klarnet, sopiłki, darabuka, 
kawal, śpiew, Bartłomiej Stańczyk 
– akordeon, kapsluwa krzczonow-
ska , śpiew oraz Robert Brzozow-
ski – kontrabas, śpiew. W swoich 
utworach przede wszystkim stara-
ją się odtworzyć atmosferę Europy 
Środkowej , kulturalnego tygla, w 
którym wiele różnych narodowości 
koegzystowało ze sobą przez stule-
cia… 

Sami o sobie mówią: „Szukali-
śmy… Szukaliśmy miejsca dla na-
szej muzyki. Właściwie dla naszych 
wrażeń, naszych wyobrażeń o niej, 
naszych tęsknot… Od lat słucha-
jąc i grając muzykę wielkich Karpat 
chcieliśmy znaleźć miejsce, w któ-
rym nasza muzyka ożyje, zagra. Tym 
miejscem okazała się XVII-wieczna 
synagoga we Włodawie. Miasteczko 

Co się stanie, jeśli wielka miłość 
do muzyki, talent i zamiłowanie do 
kultury bałkańskiej i żydowskiej, 
spotkają się z ogromnym zapałem 
i wielkimi umiejętnościami? Otóż 
będzie grało. A nawet SięGra-ło. Tak 
jak w minioną sobotę w Centrum 
Kultury o Sztuki „Dwór Kossaków” 
w Górkach Wielkich, gdzie koncert 
dało właśnie lubelskie trio SięGra. 

Grupa powstała w 1996 roku jako 
rezultat spotkania kilku przyjaciół, 
których połączyła fascynacja muzy-
ką tradycyjną. Muzyczne motto ze-
społu – „od Bałkanów do Morza Bał-
tyckiego” do tej pory pozostaje ich 
najważniejszym wyznacznikiem w 
doborze repertuaru. Artyści sięga-
ją do klezmerskiej muzyki żydow-
skiej z rejonów Europy Środkowej 
oraz do słowiańskich elementów z 
bogatej spuścizny folkloru polskie-
go, ukraińskiego oraz bałkańskie-

Rzeczpospolitej, które przez wieki 
zamieszkiwali Polacy, Rusini, Żydzi, 
w którym zatrzymywali się Tatarzy, 
kupcy z Bizancjum, rzemieślnicy z 
Zachodu. Miejsce, które doskonale 
oddawało ducha naszej muzyki. To 
było to.(...)” 

Formacja jest właśnie w trakcie 
trasy promującej nową płytę, o któ-
rej więcej można dowiedzieć się na 
stornie myspace zespołu. 

Wydarzenie przyciągnęło wielu 
widzów, z których każdy wyszedł 
bardzo zadowolony. Muzycy ocza-
rowali publiczność wirtuozerią, ale 
też urokiem osobistym i wdziękiem, 
którego zdecydowanie panom nie 
brakowało.

   OPKiS

KulturaKultura
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Nasze dzieci - nasza przyszłość

W Szkole Podstawowej im. Tade-
usza Kościuszki w Górkach Wielkich 
w ramach projektu „Nasze Dzieci - 
Nasza przyszłość”  prowadzone są  
między innymi zajęcia  redakcyjne.  

Zajęcia mają na celu przygoto-
wanie do samodzielnego redago-
wania przez uczniów wypowiedzi 
dziennikarskich,  a także zdoby-
cie umiejętności obsługi i składu 
komputerowego gazetki szkolnej. 
Rezultat pracy widoczny  jest  mię-
dzy innymi                w  gazetce 
pn. „”Integruś”, w której „młodsi re-
daktorzy- dziennikarze” opisują nie 
tylko szkolne wydarzenia, ale także 

opisują swoje zainteresowanie 
Poniżej przedstawiamy jak 

wszystko się zaczęło z „Integrusiem” 
oraz przykładowe artykuły naszych 
podopiecznych.

SZKOLNA GAZETKA „INTE-
GRUŚ”

Cześć, mam na imię Martyna i 
jestem uczennicą klasy III c Szkoły 
Podstawowej w Górkach Wielkich. 
Wraz z koleżankami i kolegami z kla-
sy chodzę na zajęcia kółka redakcyj-
nego. Odbywają się one w ramach 
programu unijnego „Nasze dzieci- 

nasza przyszłość”. Nasza przygoda 
„dziennikarska” rozpoczęła się dwa 
lata temu. Po ogłoszeniu konkursu 
na postać do gazetki, wygrał Inte-
gruś. Wymyśliła go Asia. Tak też na-
zwaliśmy nasze pisemko. Integruś 
łączy w sobie wiedzę       z różnych 
dziedzin. Spotykamy się w czytelni 
biblioteki szkolnej. Opracowuje-
my tematy do kolejnych numerów 
naszej gazetki. Robimy krzyżówki, 
rebusy, szukamy ciekawostek. Pi-
szemy własne teksty, czyli opowia-
dania, listy, wierszyki. W kolejnych 
wydaniach gazetki można też prze-
czytać co, dzieje się w klasach 1-3 

KulturaKultura

naszej góreckiej szkoły. Najmilszy 
moment to przeglądanie gotowego 
numeru „Integrusia” i radość z oglą-
dania własnej pracy. Bardzo lubimy 
nasze spotkania. Dzięki nim wiemy 
więcej o tym, jak powstają różne 
czasopisma i ilu ludzi musi praco-
wać, by wydać gazetę. Coraz spraw-
niej posługujemy się komputerem 
i Internetem. Hmm, „Nasze dzieci- 
nasza przyszłość”- dobra nazwa, bo 
może zajęcia tego rodzaju, pomogą 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

nam kiedyś w wyborze zawodu.
  
  Martyna Duś 3c

EKOLOGICZNA CHOINKA?

Święta Bożego Narodzenia  to 
czas radości. Wszędzie pachnie 
świątecznymi potrawami, ciastem      
i choinką. W naszej szkole w Gór-
kach Wielkich na korytarzu stanął 
niecodzienny gość- choinka zro-

biona z zielonych butelek PET. Wy-
konali ją uczniowie klasy 3c wraz z 
wychowawczynią Bogusławą Gwiz-
doń. Długo gromadzili potrzebne 
materiały. Choinka w całości wy-
konana została    z odpadów. Sto-
jak to część drewnianego starego 
karnisza i noga krzesła obrotowego 
wyszperanego na złomowisku. Bu-
telki wiszą na czterech obręczach, a 
całość ozdobiona została papierka-
mi po cukierkach, czekoladkach, ra-
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fią odzyskaną ze starych bukietów 
oraz kokardkami z… reklamówek. Z 
nich też zrobiona została gwiazda 
na czubku drzewka. Na obręczach 

przymocowane są zielone worki na 
śmieci, które po rozebraniu choinki 
będą nadal spełniać swoją funkcję. 
Nasze drzewko najładniej wygląda, 
kiedy w ciemnym kąciku korytarza 
rozbłyśnie blaskiem niebieskich 
światełek podświetlających drzew-
ko. Niby zwykła choinka, a jednak 
całkiem inna.

 Dzieci z kółka redakcyjnego                                                                                                             
       z Górek Wielkich 

W zajęciach biorą udział:
Martyna Duś, Julia Mysłek, Jacek 

Czyż,  Dawid Kołder, Natalia Gaw-
ron, Piotr Janasik, Kornelia Ruc-
ka, Weronika Olszowska, Wojciech 
Gawlas, Dawid Pilch, Piotr Staś, Jo-
nasz Kubaczka, Natalia Kocoń, Klau-
dia Jaworska, Dawid Tyczyński.

Opiekunowie : Bogusława   
Gwizdoń,   Sylwia Gruszczyk

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

Nieustraszeni pogromcy wampirów - recenzja

roku film Rzeź. Polański 
w swoim filmie wcie-
lił się w rolę asystenta 
Alfreda, który wraz z 
profesorem Abronsiu-
sem przemierzają nie-
dostępną dla przyjezd-
nych Transylwanię w 
poszukiwaniu dowodów 
na istnienie wampirów. 
Dwójka bohaterów tra-
fia do miejsca, gdzie 
dziwne zachowanie lo-
kalnych mieszkańców 
sugerować może obec-
ność wampirów w pobli-

Film „Nieustraszeni pogromcy 
wampirów” to komedia wyreży-
serowana przez znanego polskie-
go reżysera, scenarzystę, aktora 
i producenta filmowego Romana 
Polańskiego z początków jego ka-
riery. Do jego największych dzieł 
reżyserskich należą m.in.: Dziecko 
Rossemary, Frantic, Dziewiąte wro-
ta , Pianista oraz realizowany w tym 

skim zamku. Gdy cont von krolock 
(hrabia) porywa córkę miejscowe-
go żyda Shagala, w której jest za-
kochany od pierwszego wejrzenia 
jest Alfred,  postanawiają wyruszyć 

do siedliska zła i pozbyć sie chor-
dy nienasyconych wampirów. Na 
szczególną uwagę zasługuje muzy-
ka znanego polskiego kompozytora 
muzyki filmowej Krzysztofa Trzciń-
skiego znanego jako Krzysztof Ko-
meda. Muzyka potęgowała wraże-
nie tajemniczości i niedostępności 
miejsca, gdzie toczyła się akcja fil-
mu. Film ten potraktowałem z przy-

mrużeniem oka. Jest on interesują-
cy, zabawny, ale także momentami 
straszny. Według mnie jest to naj-
lepszy ‘’horror komediowy’’ jaki do-
tąd powstał,  należy dodać,  że jest 

to film z 1967 roku. Na uwagę za-
sługuje fenomenalna gra aktorska, 
a także dopełniająca całość sceno-
grafia i bogate kostiumy. Jestem 
zdania, że idealnie w swoją rolę 
wcielił się Jack MacGrowan, który 
grając szalonego i ekscentryczne-
go naukowca profesora Abroniusa 
potrafił rozbawić do łez, przy całej 
swojej powadze jaką prezentował. 

Ten sam aktor ma na swo-
im koncie doświadczenie 
również w takich filmach 
jak Matnia Polańskiego, 
ale także: Doktor Żywago 
Petyi, Lord Jim Robinsona 
czy Egzorcysta Denning-
sa (ostatni film w którym 
zagrał). Film skłonił mnie 
do zastanowienia się nad 
wieloma pytaniami zwią-
zanymi z życiem czło-
wieka, które do tej pory 
umykały moje uwadze. 
Polański udowodnił, że 
można stworzyć film z 

dwoma kontrastującymi gatunkami, 
gdzie groza miesza się z dobrym hu-
morem. 

 Michał Piwowarczyk
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Ciąg dalszy życiorysu Karola 
Ferdynanda Sabatha – ostatnie-
go redaktora „Gwiazdki Cieszyń-
skiej”, osoby, której zawdzięcza-
my ocalenie w czasie II wojny 
światowej unikatowych roczni-
ków tego pisma. Dziś część po-
święcona życiu i działalności Karo-
la w czasie niemieckiej okupacji. 

W redakcji i rodzinnej wiosce
Pochodzący z Brennej, ledwie 

dwudziestokilkuletni administra-
tor „Gwiazdki Cieszyńskiej”, Karol 
Ferdynand Sabath, był jednym z 
najbliższych współpracowników 
długoletniego redaktora i wydawcy 
tego zasłużonego pisma – ks. Józefa 
Londzina. Gdy, w 1929 roku, kapłan 
ten zmarł, na mocy testamentu, 
właścicielem „Gwiazdki Cieszyń-
skiej” zostało Dziedzictwo bł. Jana 
Sarkandra, a Karol Sabath – admini-
stratorem jego majątku i rzeczywi-
stym redaktorem wydawanej prze-
zeń gazety. Wedle słów Franciszka 
Halskiego-Hessa (ówczesnego 
kierownika drukarni Dziedzictwa, 
który wiele lat później spisał, de-
dykowane m. in.  Sabathowi, wspo-
mnienia), był osobą, która nadawa-
ła jej ostateczny wygląd i kierunek. 

Pracujący w Cieszynie redaktor, 
wciąż silnie związany był z Bren-
ną. Na ile mógł, brał udział w dzia-
łalności tamtejszych organizacji, 
utrzymując ścisłe kontakty z grupą 
pozostałych wśród gór przyjaciół 
– młodych działaczy i gospodarzy, 
którzy podjęli się przebudowy sto-
sunków politycznych, społecznych 
i gospodarczych swej wsi. O za-
inicjowanych wówczas w Brennej 
zmianach i wszelkich wydarzeniach 
z życia jej mieszkańców, na bieżąco 
informowała „Gwiazdka Cieszyń-
ska” (stając się dla nas po latach 
nieocenionym źródłem informa-
cji o minionych czasach). Możemy 
tylko domniemywać, iż autorem 
większości korespondencji był sam 
Karol Sabath, ukrywający się pod 
pseudonimem Góral. Jego rola nie 
ograniczała się jednak do publika-
cji owych sprawozdań. Redaktor 

„Gwiazdki” był bowiem aktywnym 
uczestnikiem życia Brennej, stano-
wiąc niejako spiritus movens kul-
tury i postępu rodzinnej wioski. 

O zachodzących wówczas nad 
Brennicą zmianach, mieliśmy oka-
zję czytać już wielokrotnie. Sami 
górale,  zaliczali do nich: powsta-
nie domu Katolicko-Ludowego im. 
ks. Józefa Londzina (wybudowa-
nego społecznie domu kultury) , 
wykupienie z rąk żydowskich skle-
pu i gospody (w której dotychczas 
trwoniono majątki) przez Chrześci-
jańską Spółkę Spożywczą i wreszcie 
reorganizację gospodarki sałaszni-
czej (prowadzona przez przybyłe-
go ze Szwajcarii Józefa Moskałę). 

Jeżeli chodzi o „Gwiazdkę Cie-
szyńską”, to w latach 30., mimo 
ogólnych trudności gospodar-
czych, kierowane przez Sabatha 
wydawnictwo przeżywało okres 
rozwoju. W tym czasie jego nową 
siedzibą stał się okazały budynek 
przy ul. Pokoju, gdzie mieściła się 
drukarnia i redakcja czasopisma. 
W 1938 roku, w związku z powro-
tem państwa polskiego na Zaol-
zie, podwoiło się zainteresowanie 
„Gwiazdką Cieszyńską”, co spowo-
dowało, iż postanowiono prze-
kształcić pismo w dziennik. Nagły 
wybuch wojny przekreślił te plany. 

Wybuch wojny
Już 1 IX 1939 r. wojna dotarła do 

Cieszyna – do miasta wkroczyły od-
działy Wehrmachtu. Jeszcze przed 
ich wejściem, w ostatnich godzinach 
wolności, wydrukowano bieżące i 
jak się miało okazać – ostatnie wy-
danie „Gwiazdki Cieszyńskiej”. Po-
czątek okupacji, przyniósł bowiem 
kres działania, funkcjonujących w 
Cieszynie polskich organizacji i in-
stytucji. Już 2 września, w redakcji 
gazety i sąsiadującej z nią drukarni 
Dziedzictwa bł. Jana Sarkandra, zja-
wili się gestapowcy i poinformowali 
o bezwzględnym zakazie wydawa-
nia gazety. „Gwiazdka Cieszyńska” 
została zamknięta, a mienie, znajdu-
jące się w pomieszczeniach redakcji 
i drukarni, zabezpieczone i oddane 
zostały pod zarząd niemieckiego, 
komisarycznego kierownika. Roz-
porządzenie władz okupacyjnych 
sprawiło, iż do historii przeszło, li-
czące sobie ponad dziewięćdzie-
siąt lat, najstarsze i najbardziej za-
służone polskie czasopismo Śląska 
Cieszyńskiego, czyniąc Karola Sa-
batha ostatnim jego redaktorem.

W ten sposób, Karol Ferdynand 
Sabath, utracił pracę, znajdując 
się w sytuacji większości przedsta-
wicieli polskiej inteligencji w tym 
czasie. By utrzymać swą liczną ro-

Ostatni redaktor „Gwiazdki Cieszyńskiej” cz. 2 
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dzinę, żonę i czworo małych dzie-
ci, młody redaktor musiał podjąć 
się wyniszczającej pracy w hucie 
trzynieckiej. W jeszcze gorszej sy-
tuacji znalazł się jego kolega i 
współpracownik – Franciszek Hal-
ski-Hess, aresztowany 31. XI 1939 
r. i wywieziony do obozu koncen-
tracyjnego w Sachsenchausen. 

Okupacja: terror i opór
Mimo zagrożenia, wielu z po-

zostałych na wolności przedstawi-
cieli inteligencji polskiej, podjęło 
działalność konspiracyjną, wśród 
nich również Karol Sabath. Utrzy-
mywał on kontakty ze ścisłym 
kierownictwem, działającego na 
Śląsku Cieszyńskim, podziemia. Z 
czasów przedwojennych znał bo-
wiem osobiście członków sztabu 
cieszyńskiego Inspektoratu ZWZ-
AK – Franciszka Potysza i Teofila 
Kocjana. Z pierwszym przyjaźnił się 
i współpracował jeszcze w Brennej 
(gdzie przez trzy lata Potysz był na-
uczycielem i działaczem społecz-
nym, zakładając m.in. orkiestrę), z 
drugim zaś pracował razem w Cie-
szynie (Kocjan prowadził księgar-
nię Dziedzictwa). Sabath znał też 
osobiście dr Pawła Musioła, przy-
wódcę ruchu oporu na Śląsku Cie-
szyńskim. . Podporządkował jego 
organizacji – „Orzeł Biały”, założoną 
i kierowaną przez siebie trzyoso-
bową komórkę. W tej trójki, weszli 
oprócz niego także Rudolf Heller 
– przyjaciel Karola z czasów dzia-
łalności w KSMM i przywódca pod-
ziemia w Brennej i Ignacy Gomola, 
linotypista drukarni Dziedzictwa. 

Jakie cele stawiali sobie członko-
wie „Orła Białego”, podejmując dzia-
łalność? Mimo, iż niewiele wiemy o 
tej organizacji, stwierdzić możemy, 
że chodziło im przede wszystkim o 
przeciwdziałanie niemieckiej pro-
pagandzie i podtrzymywanie na 
duchu zastraszonego społeczeń-
stwa polskiego, (m. in. przez od-
ważne posługiwanie się językiem 
polskim i przez konsekwentną 
odmowę podpisania Volkslisty), 
prowadzenie zbiórki funduszy na 
pomoc osobom potrzebującym (in-
teligencji pozostającej bez pracy 

oraz wdowom i rodzinom, których 
mężowie nie wrócili z wojny), a tak-
że na zakup broni dla podziemia. 
Ofiarowali oni też pomoc, poszuki-
wanym przez gestapo osobom, w 
tym, samemu Pawłowi Musiołowi, 
który (prawdopodobnie z polece-
nia Sabatha) ukrywał się w Brennej, 
u Jana Madzi i Rudolfa Hellera. Naj-
bardziej spektakularną akcją, jaką 
można przypisać członkom „Orła 
Białego” było nocne włamanie, w 
grudniu 1939 r., do budynku Urzę-
du Gminy w Brennej i zniszczenie 
ok. tysiąca, znajdujących się tam, 
niemieckich dokumentów (wypeł-
nionych formularzy tzw. palcówki). 

Tymczasem polityka okupanta 
stawała się coraz bardziej brutalna 
i bezwzględna. Od momentu wkro-
czenia Niemców do Polski, miały 
miejsce aresztowania i egzekucje 
polskich działaczy, intelektualistów, 
księży, nauczycieli, powstańców ślą-
skich. W ten sposób chciano nie tyle 
zastraszyć społeczeństwo, co wpro-
wadzić w życie plan zepchnięcia 
narodu polskiego do rasy podludzi. 
Środkiem do celu było wyelimino-
wanie jego elity intelektualnej oraz 
zniszczenie wszelkich świadectw, 

stworzonej przez ten naród kultury. 
Niemcy, z właściwą sobie dokładno-
ścią unicestwiali, jedne po drugich, 
polskie biblioteki, zbiory archiwal-
ne i muzealne. Na tak barbarzyń-
skie postępowanie społeczeństwo 
polskie nie było przygotowane. 

W samym Cieszynie zniszcze-
nie groziło wszystkim polskim bi-
bliotekom i archiwom, których nie 
zdołano ukryć i zabezpieczyć. W 
takiej sytuacji znalazły się m.in.: 
księgozbiór Muzeum w Cieszynie, 
biblioteka Dziedzictwa bł. Jana 
Sarkandra, archiwum „Gwiazdki 
Cieszyńskiej”, spuścizna po ks. J. 
Londzinie oraz księgozbiór Biblio-
teki Teologów Polskich (śląskich 
kleryków studiujących w Widnawie 
i Ołomuńcu). Jedynie zdecydowa-
ne działania mogły uchronić śla-
dy polskości Cieszyna przed bez-
powrotnym unicestwieniem. Na 
ich podjęcie zdecydował się Karol 
Sabath, wspierany przez znajdu-
jących się w Brennej przyjaciół. 

           Cdn… 

Wojciech Grajewski
 Książnica Cieszyńska

Zdjęcie grupowe pracowników drukarni Dziedzictwa w Cieszy-
nie, wśród nich: Karol Ferdynand Sabath (administrator „Gwiazd-
ki Cieszyńskiej”, pierwszy rząd, drugi od prawej), Franciszek Hess 
(nowy kierownik drukarni, w pierwszym rzędzie trzeci od lewej) 
oraz Ignacy Gomola (linotypista, drugi rząd, pierwszy z lewej). 
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Wiejscy antagoniści
Pewien indiański chłopiec spytał 

kiedyś swojego dziadka, co myśli o 
sytuacji na świecie, skąd wzięło się 
w niej tyle zła, wściekłości, zajadło-
ści, wrogości. Skąd tylu nieszczęśli-
wych ludzi, śmierci, bólu i cierpie-
nia. Starzec poprawił na sobie koc 
i odpowiedział: „W moim sercu, 
chłopcze, tak jak w sercu każdego 
człowieka mieszkają dwa wilki. 
Jednego z nich przepełnia miłość, 
spokój, dobro i nadzieja. Drugi co 
noc wyje z nienawiścią, gotów, 
by spalić świat i pożreć wszystkie 
jego dzieci”. Chłopiec koniecznie 
chciał się dowiedzieć, który z nich 

zwycięży. Dziadek spojrzał na nie-
go z uśmiechem i odpowiedział: 
„Zawsze zwycięża ten, którego na-
karmię, a nie da się karmić dwóch. 
Każdy może wybrać. Każdy może 
zdecydować”.

 Wpatruję się w ten nasz 
mały światek – gminę. W ten trochę 
większy – kraj. I w ten rzeczywisty, 
czyli cały glob. O tym, że człowiek 
człowiekowi wilkiem, i to nie wil-
kiem przepełnionym miłością wia-
domo już od dawna. Że wrogości 
wiecej niż przyjaźni – też. Zastana-
wia mnie tylko, dlaczego, oprócz 
wszystkich konfliktów o podłożu 
politycznym, finansowym, religij-
nym, które wynikają stricte z cał-
kowitej odmienności przyszłościo-
wego dążenia do zmian w świecie, 
a zatem można uznać, że mają jakiś 
sens, ludzie sztucznie wymyślają 
sobie powody do nienawiści, byle 
tylko nakarmić wilka w swoim ser-
cu.

 Antagonista, słownikowo 
patrząc, to osoba o odmiennych 
poglądach, ktoś działający prze-
ciwstawnie, oponent, wróg. I w po-
rządku, przecież każdy ma prawo 
do obojętnie jakich poglądów, więc 
nie trudno znaleźć antagonizmy. 
Ale, na litość, skąd się bierze tyle 
wściekłej i „bez-poglądowej”, anta-
gonistycznej postawy?

 Dlaczego właściwie War-
szawiacy nienawidzą Krakusów 
bardziej niż mieszkańców innych 
regionów Polski. Skąd wzajemność? 
Jak to się stało, że niecierpi się So-
snowiczan? Że górale wprost nie 

przepadają za „hanysami”? Choć za-
zwyczaj te zwalczające się z uporem 
godnym lepszej sprawy społeczno-
ści są od siebie wzajemnie zależne, 
choćby dlatego, że jedni drugim 
dają zarobić. Ludzie, jak małpy, 
przyjmują te schematy, widząc w 
domach o kim źle się mówi, jednak 
bardzo rzadko pytając, dlaczego 
akurat hanys nasz wróg. Karmimy 
nasze wściekły wilki i uczymy nasze 
dzieci, by robiły to samo, choć zu-
pełnie nie rozumieją dlaczego.

 A u nas? W tym, jak napi-
sałam wcześniej, małym światku? 
Górki to rezerwat, powiedzą miesz-
kańcy z Brennej. Śmierdzi tam i nie 
ma zasięgu telefonicznego (tak, jak-
by w Brennej było z tym cokolwiek 
lepiej, haha, koń by się uśmiał). 
Dziewczynom z Brennej, zwłaszcza 
z odleglejszych przysiółków, jak Le-
śnica cyz Węgierski, podbno u stóp 
wyrasta „szósty pazór”. Po co? Żeby 
im łatwiej było schodzić ze strome-

go zbocza. To z kolei typowa górec-
ka śpiewka. Urząd Gminy Górki ma 
w głębokim poważaniu, nie prze-
prowadza tam zupełnie żadnych 
inwestycji, nie dba o rozwój kultu-
ralny, społeczny, o edukację, no o 
nic, kochana pani Wój, o nic. Z kolei 
Górczanie nic innego nie robią, tyl-
ko zacierają swoje podłe łapy, żeby 
robić na przekór władzy, ale też lud-
ności z Brennej. 

 Szanowni państwo, 
śmiech na sali.  Bo to brzmi karyka-
turalnie. A przecież... zupełnie takie 
nie jest. To nie jest przejaskrawiona 
operetka, to nie jest bzdura. My na-

prawdę tak postrze-
gamy nasze wzajemne 
relacje, odkąd tylko 
pamiętam. Najwięk-
szym wydarzeniem 
od podstawówek były 
międzyszkolne me-
cze, w czasie których 
można było przegrać 
z każdym, byle nie z 
Górkami, bo to wstyd 
i sromota najpodlej-
sza. Nawet, jeśli tamta 

drużyna naprawdę była najlepsza, a 
my nie trenowaliśmy wcale. Jestem 
pewna, że w drugą stronę działało i 
nadal działa to podobnie. Byle tyl-
ko skopać tyłki w „słusznej sprawie”. 
Brak współpracy między naszymi 
miejscowościami to tylko i wyłącz-
nie problem. I to ogromny problem, 
który warto wziąć na tapetę.

 Jaka jest prawda? Zupeł-
nie nie wiem, skąd wzięli się nasi 
tytułowi wiejscy antagoniści. Zu-
pełnie nie mam pojęcia, co było po-
wodem zrodzenia się tej wrogości. 
W Górkach nie śmierdzi bardziej niż 
w Brennej, zasięg wszędzie mamy 
wprost żałosny, szóstego pazu-
ra nikt na oczy nie widział, a głupi 
ludzie rodzą się wszędzie. I ten fe-
lieton to paszkwil na głupich ludzi, 
którzy karmią się nienawiścią, tylko 
i wyłącznie po to, by czuć się lep-
szymi. 

   Lubov
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Osięgnięcia młodzieży z Gminy Brenna w judo
„Tesinsky Turnaj Żaku” w Cze-

skim Cieszynie oraz Mistrzostwa 
Śląska chłopców                    i dziew-
czyn w  Bytomiu,  które odbyły się 
dniach 21-22.01.2012 r., to kolejne 
zawody       na których startujący 
przedstawiciele z naszych sekcji 
judo osiągnęli sukcesy. 

Turniej w Czeskim Cieszynie 
okazał się szczęśliwym dla na-
szych dwóch startujących tam 

dziewczyn: Patrycji Wantulok oraz 
Dominiki Wieczorek,  które w swo-
ich kategoriach wagowych 57 kg 
i 48 kg wywalczyły złoty i srebrny 
medal. Natomiast Mistrzostwa 
Śląska  to kolejny sukces Patrycji 
Wantulok, która i w tym turnie-
ju stanęła na wysokości zadania 
zajmując III miejsce, a tym samym 
została zakwalifikowana i weszła 
w skład Kadry Młodziczek Śląska 

na 2012 rok. Mniej szczęścia w tym 
prestiżowym turnieju miał Damian 
Kuczera, który w kategorii wagowej 
55 kg zajął 9 miejsce. Gratulujemy i 
życzymy dalszych sukcesów.

  

  Krystian Fest

REKLAMA
Reklama w miesięczniku „Wieści znad Brennicy”

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

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

Puchar Abstynentów
Już po raz drugi Brenna stała 

się miejscem rozgrywek Zimowych 
Igrzysk Abstynentów. Uczestnicy 
rozpoczęli imprezę mszą w koście-
le pw. Św. Jana Chrzciciela w Bren-
nej Centrum, odprawianą przez 
Duszpasterza Trzeźwości i Kapela-
na Klubów Abstynenckich Diecezji 
Bielsko-Żywieckiej ks. Władysława 
Zązla. Następnie wszyscy udali się 

na stok Starego Gronia, gdzie roz-
poczęła się zabawa. A konkurencji 
było co nie miara, począwszy od 
slalomu giganta, poprzez zjazd na 
„byle czym” oraz popularnym „ja-
błuszku”, konkurs rzeźby śniegowej 
na rzucie śnieżką do celu skończyw-
szy. Wszyscy dobrze się bawili, o 
czym świadczą uśmiechnięte twa-
rze uczestników. Organizatorem 

imprezy było Katolickie Towarzy-
stwo Kulturalne w Bielsku-Białej, zaś 
patronat nad imprezą objęła Wójt 
Gminy Brenna pani Iwona Szarek. 
Dziękujemy organizatorom i pa-
tronom za zaangażowanie i mamy 
nadzieję, że w przyszłym roku zno-
wu uda się zorganizować Igrzyska.

   OPKiS
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Puchar Radia Zet

SportSport

Beskidzka 5 w czasie tegorocznej 
zimy promuje się wspólnie z Radiem 
Zet. W tym celu zorganizowano w 
Ośrodku Narciarskim WęgierSki im-
prezę rekreacyjną dla dzieci, mło-
dzieży i dorosłych. Publiczność i 
uczestnicy jak zwykle nie zawiedli, 
licznie uczestnicząc w przygoto-
wanych przez organizatorów kon-

kurencjach. Sprzyjała nam również 
słoneczna, zimowa aura. Dzięku-
jemy za uczestnictwo i mamy na-
dzieję, że wszyscy dobrze się bawili.

Zapraszamy do oglądania fo-
torelacji na www.skionline.pl.

   OPKiS
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Od kuchniOd kuchni

Zimą na rozgrzewkę
Na paskudną pluchę, zimowe zawieje, śnieg za 

kołnierzami i odmarzające palce trzeba koniecznie 
znaleźć potrawy, które rozgrzeją, jak nic innego

 i to od środka. 

Zaczniemy od tradycyjnego i wszystkim 
doskonale znanego, pożywnego kapuśniaku. 

Najlepiej zrobić go na wędzonce, a do kapusty 
dorzucić usmażony boczek z cebulką.

Składniki: 
wywar z wędzonych kości lub mięsa, kapusta ki-

szona, boczek, ziemniaki, cebula, marchewka, seler, 
pietruszka, czosnek,  odrobina suszonych grzybów 

i przecieru pomidorowego, liście laurowe, ziele 
angielskie, pieprz, olej, sól.

Sposób przygotowania:
Boczek, cebulę i czosnek pokroić. Zrumienić na 

oleju. Dodać posiekaną kapustę, przecier, pokrojo-
ne grzyby, liście laurowe , ziele angielskie i pieprz 
ziarnisty.Wlać szklankę wody i dusić pod przykry-

ciem 30 minut. Resztę warzyw obrać i pokroić zalać 
wcześniej przygotowanym wywarem z kości goto-
wać 30 minut dodać do kapusty doprawić cukrem i 

solą smacznego

A na wieczór przed kominkiem, gdy za 
oknem nic nie widać poza wielkimi płatami 

śniegu najlepiej się uraczyć gorącą czekoladą. 
Można ją zrobić całkiem prostą metodą w domu, 

bez specjalistycznego sprzętu.

Składniki:
Czekolada – i tu jest ogromna dowolność. Co 

kto lubi: gorzka, mleczna, biała... Także co do ilości 
nie ma jednej miary. Przyjmuje się pół tabliczki 

na szklankę. Poza tym potrzebna będzie śmietana 
30% i jakiś rozgrzewający dodatek – odrobina chilli, 

imbiru, może wanilii, cynamonu.

Sposób przygotowania:
Na wolnym ogniu roztapiamy czekoladę w 

rondelku, razem ze śmietaną, cały czas ją miesza-
jąc i... już. Kiedy się rozpuści, gorącą przelewamy 
do szklanki lub kubka i dodajemy to, na co mamy 
ochotę – chilli, imbir, wanilię, cynamon, może ja-

kieś bakalie... opcji jest nieskończona ilość.
    
       

   Smacznego!

   Anna Musioł
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Płyta „Maliniorzy” już w sprzedaży!

Godne polecenia
Godne polecenia

Oko na Beskidy
Drugiego lutego zakończyliśmy 

wraz z Gminą Brenna rozgrzew-
kę przed kolejną edycją „Oko na 
Beskidy”. Zeszłoroczny konkurs 
spotkał się z dużym zaintereso-
waniem wśród fotografów (czy to 
profesjonalistów czy amatorów), 
teraz aktywnością mógł wyka-
zać się każdy mający dostęp do 
Internetu i konto na facebooku.

Co się okazało? Znów pozytyw-
nie nas zaskoczyliście! A zatem ja-
kie są wyniki? Kto wygrał w oczach 
internautów?

Mamy nadzieję, że kolejna edy-
cja naszego konkursu spotka się 
z równie wielkim (oby jeszcze 
większym) zainteresowaniem! A 
tymczasem… róbcie zdjęcia! Pa-
miętajcie, że możecie uwiecznić 

dosłownie wszystko! Inspiracją i 
pomocą mogą się okazać zdjęcia 
wytypowane jako najlepsze w po-
przedniej edycji, ale oczywiście cze-
kamy też na waszą inwencję twór-
czą – oryginalność i pomysłowość.

   SCH

Właśnie ukazała się pierwsza, 
długo oczekiwana płyta breńskiej 
kapeli “Maliniorze”. Znajdują się na 
niej najbardziej znane góralskie 
piosenki. Kapela powstała na bazie 
kapeli akompaniującej zespołowi 
„Brenna”, a także muzyków z zespołu 

„Kotarzanie”. Obecnie akompaniuje 
zarówno zespołowi, jak i daje samo-
dzielne koncerty . W kapeli można 
usłyszeć: dwoje skrzypiec, gajdy, 
klarnet, kontrabas i akordeon. Ka-
pela jest formacją stricte góral-
ską i uświetnia swoimi koncertami 

zwłaszcza imprezy folklorystyczne.
Płytę “...nigdy nie zaginie gó-

ralsko muzyka” można nabyć w 
Ośrodku Promocji Kultury i Sportu, 
ul. Wyzwolenia 77.

 Katarzyna Macura

I. "Wędrowiec, autor: Martyna Daravanh Phongsavath, głosów: 255

II. „Przebłyski”, autor: Martyna Greń, głosów: 106 III „Babia Góra”, autor: Zbigniew Piernik, głosów: 99
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Godne poleceniaGodne polecenia

Nowe foldery i gadżety promocyjne Gminy Brenna
Ośrodek Promocji, Kultury i 

Sportu Gminy Brenna z myślą o 
promowaniu naszej gminy,   wydał 
nowe foldery, które ułatwią i uatrak-
cyjnią pobyt turystom. Jeden z fol-
derów to „Gmina Brenna na każdą 
pogodę”, w którym można znaleźć 
atrakcje turystyczne warte zoba-

czenia. Natomiast dla osób szuka-
jących spokoju, wiejskiego klimatu 
powstała broszura „Agroturystyka”. 

        Do nabycia w Informacji 
Turystycznej są również gadże-
ty z logiem gminy, między inny-
mi: długopisy, kubki, kubki ter-
miczne, skarbonki, pamięć USB, 

zapalniczki, torby ekologiczne. 
Zapraszamy turystów jak 

i również mieszkańców na-
szej gminy do odwiedzenia IT.

   IT
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Z daleka widok jest piękny

W rozpadającej się podkarpackiej wiosce ludzie żyją głównie ze zbie-
ractwa różnego rodzaju zużytych przedmiotów, odpadów, śmieci. Główny 
bohater - Paweł, mieszkający ze starą, schorowaną matką - zbiera złom. 
Gdy wywiezie matkę do domu starców, zyska dom, w którym zamierza roz-
począć nowe życie z narzeczoną. Jednak pewnego dnia Paweł nagle znika. 
Z jego opuszczonego domostwa sąsiedzi zaczynają podkradać różne rze-
czy - najpierw potajemnie, nocą, potem coraz bardziej otwarcie, traktując 
resztki dobytku Pawła jak niczyją, bo pozostawioną bez opieki własność. 
Po powrocie właściciela zaskoczona wiejska społeczność nie pozwoli mu 
ponownie zamieszkać w siedlisku. To opowieść o bezpiecznej monotonii 
życia, która jednak nie stępiła czujności mieszkańców wsi. Oswojeni, za-
chowują rodzaj napięcia, pozwalający szybko wykorzystać okazję. Ukryta 
pożądliwość nadaje bieg ich egzystencji. Film bezpardonowo demaskuje 
jeden z największych polskich mitów.

Premiery kinowe

Ponad nami tylko niebo

Laureat tegorocznego MFF w Berlinie (nagroda Europa Cinemas Label). 
Emocjonująca, pełna ambiwalentnych emocji opowieść o życiu, którego 
nie było. Po śmierci ukochanego męża Martha dowiaduje się, że tak na-
prawdę nigdy go nie znała; że był zupełnie innym człowiekiem. Martha 
związuje się z mężczyzną, który z jakiegoś powodu przypomina jej byłego 
męża, ale nic już nie jest takie samo. Schomburg, debiutant w pełnometra-
żowej fabule, prowadzi swój film pewną ręką. Umiejętnie podkreśla targa-
jące bohaterką emocje i angażuje widza w jej kolejne życiowe wybory.

Kobieta w czerni

Nie wiecie, po co przyszła, że wróci bądźcie pewni. To widmo ciemno-
ści, to Kobieta w czerni – mówi legenda Crythin Gifford. W pobliżu opusz-
czonej posiadłości, po zachodzie słońca, pojawia się kobieca postać ubra-
na na czarno. Zawsze, wkrótce potem w okolicy umiera dziecko. Po śmierci 
właścicielki Domu na Węgorzowych Moczarach do miasteczka przyjeżdża 
młody notariusz Artur Kipps (Daniel Radcliffe), ma uporządkować jej spra-
wy spadkowe. Niewiele może się jednak dowiedzieć. Okoliczni mieszkańcy 
boją się mówić o tym, co zdarzyło się tu przed laty. W czasie odpływu sam 
Kipps udaje się do przeklętego miejsca. Nie przypuszcza, że przekraczając 
próg posiadłości, stanie się częścią przerażającej historii Crythin Gifford.

Godne poleceniaGodne polecenia
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 Piwnica Artystyczna zniknęła za 
śnieżnymi zaspami, które ciągle tyl-
ko się powiększały, dzięki wielkim, 
ciężkim płatom świeżego śniegu. 
Warunki na drodze fatalne. I tylko 
tym można tłumaczyć nienajlepszą 
frekwencje na piątkowym koncer-
cie Jerzego Słoty. Artysta zaśpiewał 
najbardziej znane utwory grupy 
„Vox”. Usłyszeliśmy między innymi 

Rycz, mała rycz!

Deklaracje podatkowe przez internet
Szanowni Państwo !
Naczelnik Urzędu Skarbowego 

w Cieszynie ponownie zachęca do 
przesyłania informacji PIT-11 dro-
gą elektroniczną. Wysyłka dekla-
racji podatkowych przez Internet 
to najszybsza, najwygodniejsza, a 
przede wszystkim najtańsza forma 
rozliczeń z organami podatkowy-
mi. Statystyki wskazują na coraz 
powszechniejsze zainteresowanie 
e-deklaracjami. Na koniec stycznia 
2012r. system przyjął ponad mi-

lion dokumentów złożonych w tej 
formie. Rosnąca popularność tego 
systemu wynika nie tylko z faktu, 
że z roku na rok staje się on coraz 
bardziej funkcjonalny. Duży wpływ 
na to zjawisko ma również fakt,iż 
Polacy coraz powszechniej wyko-
rzystują internet do załatwiania 
codziennych spraw. Skorzystanie 
z rozliczenia przez internet daje w 
przypadku wysyłanych jednora-
zowo deklaracji PIT-11 największe 
oszczędności w stosunku do formy 

Godne polecenia Z ostatniej chwiliZ ostatniej chwili

papierowej. Jeżeli więc jeszcze nie 
przesłaliście Państwo informacji 
PIT-11, a chcecie uniknąć kolejek na 
poczcie i w urzędzie skarbowym – 
zróbcie to w formie elektronicznej.

Niezbędne informacje można 
znaleźć na stronie www.e-deklara-
cje.gov.pl

Naczelnik Urzędu Skarbowego
mgr Marek Hausman

takie hity jak „Rycz, mała, rycz”, czy 
„Bananowy Song”, ale też rovery 
takich standardów jak „Szczęśliwej 
drogi już czas”. 

            Publiczność, choć nielicz-
na, bawiła się znakomicie, śpiewa-
jąc z artystą swoje ulubione piosen-
ki i wspominając czasy, kiedy one 
powstawały. Na koniec wszyscy ra-
zem usiedli przy kawie i długo jesz-

cze rozmawiali. Była to niezwykła 
okazja do tego typu kontaktu z ar-
tystą, który okazał się szalenie sym-
patycznym człowiekiem. Szkoda, że 
dzisiejsze gwiazdy tak często tracą 
swój pierwiastek ludzki na ścieżce 
kariery. 

   OPKiS
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Wkrótce w Gminie BrennaWkrótce w Gminie Brenna
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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

ISSN 1895-670X

Redakcja: Anna Musioł - redaktor naczelna, Łukasz Muschiol, Aneta Mędrek, Marzena Gawlas, 
Krzysztof Gawlas, Katarzyna Macura. Stali Współpracownicy: Wojciech Grajewski, UG Brenna 
Wydawca: Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna
43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 69, tel: (33) 8536 550, e-mail: opkis@brenna.org.pl 
Nakład: 600 egz. 
Korekta: Anna Musioł
Skład: Łukasz Muschiol 
Druk: Quest Spółka z o.o., 43-300 Bielsko-Biała, ul. Michała Grażyńskiego 40c.
Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów i opracowań nadesłanych tekstów.

Ważne i przydatne numery telefonów
Ważne i przydatne numery telefonów
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ReklamaReklama

Kontrast Band 
oraz kapela góralsko-biesiadna 

Brynioki

Zespół muzyczny 

Tomasz Greń - 604352582 www.kontrastband.pl
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Za ręce przez życie

Jubilacji: Józef i M
arianna BOJDA, W

ładysław i Alicja DADOK, Józef i Bernarda FERFECKI, Jan i Helena G
REŃ, Adolf i Helena HANDZEL,

Franciszek i Zofia HERZYK, Antoni i Teresa JAROSZ, Edward i Agnieszka KIDOŃ, Ludwik i M
aria KISIAŁA, Paweł i Stefania M

OJEŹDZIK,
Julian i G

enowefa M
USIOŁ, M

ieczysław i Elżbieta PARZYK, Tadeusz i Irena RAKUS, Józef i Helena RASZKA, Rudolf i M
aria RASZKA,

 Jan i Helena ZAJĄC, Jan i G
ertruda BUJOK oraz Adam

 i Helena PILCH.                               


