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Od redakcjiOd redakcji

Dnia mocno już przybyło, trze-
ba przyznać. Wiąże się to u mnie z 
tym, że wcześniej wstaję, bo nijak 
nie mogę spać, kiedy jest jasno. 

Coraz mniej więc czasu marnuję 
na sen, częściej mam ochotę wy-
chodzić na spacery po okolicy, co 
najbardziej cieszy oczywiście sza-
nownego czworonoga, który raczy 
mi na co dzień towarzyszyć. Pierw-
szy ciepły weekend za nami i jakoś 
odruchowo ludzie pozbywają się 
płaszczy i kurtek, wciągają trampki 
na nogi i, choć wcale nie jest aż tak 
ciepło, rzucają czapki w kąt, by cie-
szyć się wiatrem we włosach. Tak. 
To będzie numer powoli sygnalizu-
jący, że oto nadszedł czas, by zacząć 
segregować garderobę. To będzie 
taki.... pierwiosnek. Na razie jesz-
cze więcej błota niż zielonej trawki i 
bardziej czuć nawożone pola niż za-
pach kwitnących drzew, ale... Ale i 
tak jakoś jaśniej się wszyscy uśmie-

chają. I mnie też jakoś jaśniej na 
duszy. 

Idą Święta Wielkanocne. Sza-
nowni Państwo, mam nadzieję, że 
przeżyjecie je w tak „jasnej” i cie-
płej atmosferze, jak to tylko będzie 
możliwe. Niech przedwiośnie nie 
sięgnie po Wasze zdrowie, żaby 
nie wpadają pod koła, radość nie 
gaśnie Wam w oczach, a troski i 
smutki zrobią sobie wolne. Niech 
to, o czym marzycie, nie czeka na 
cud z nieba. Idąc za słowami pio-
senki: „Jaki cudny czas, by zaczy-
nać – niebo aż pęka z nadmiaru 
piękna. Nic nas nie może zatrzy-
mać.” Nie oglądajmy się więc na 
nic, tylko zaczynajmy. 

  Anna Musioł

Zdrowych, Pogodnych 
Świąt Wielkanocnych,

pełnych wiary, 
nadziei i miłości.

Wiosennego nastroju, 
serdecznych spotkań 

w gronie rodziny 
i wśród przyjaciół

oraz wesołego
„Alleluja”!

Życzą Wójt Gminy Brenna Iwona Szarek 
oraz Przewodniczący Rady Marek Wojnar
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ŻyczeniaŻyczenia Informacje/Wydarzenia

W te niezwykłe Święta 
Bożego Zmartwychwstania życzę, 

by w Waszych sercach zagościło szczęście, 
a w domach spokój i spełnienie. 

Niech wiosna na dobre zagości w naszym życiu, 
przyniesie słońce, radość i dobrobyt. 

Wesołego Alleluja.

   Czesław Gluza
   Poseł na Sejm RP

Mieszkańcom Gminy Brenna
radosnych, zdrowych, pełnych nadziei 

i rodzinnego ciepła Świąt Wielkiej Nocy,
aby Zmartwychwstały Chrystus wzmocnił

w nas wiarę, prawość i wzajemny szacunek

Wszelkiej pomyślności 
i wielu łask Bożych życzy: 

    Stanisław Szwed
    Poseł na Sejm RP
  Kwiecień 2012 r.

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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Przypominamy o bezwzględnym 
zakazie wypalania traw !

użytkach, poboczach dróg i innych 
terenach zielonych. Wypalanie traw 
i zarośli to brutalny sposób nisz-
czenia zieleni, wbrew obiegowym 
opiniom, nie przynosi żadnych 
korzyści, a wręcz przeciwnie - je-
dynie szkody. Niesie to również za 
sobą liczne zagrożenia. W płomie-
niach ginie wiele zwierząt, w tym 
ptaków gnieżdżących się na ziemi. 
Ponadto gęsty dym może utrud-
nić poruszanie się po drogach: 
ogranicza widoczność, w wyniku 
czego, może dochodzić do kolizji 
i wypadków. W wyniku wypalania 
traw może także dojść do bezpo-
średniego zagrożenia dla terenów 
zabudowanych i ludzi. Wypalanie 
traw oprócz tego, że jest szkodli-
we i niebezpieczne, jest przede 
wszystkim zabronione i karalne.

Kilka dni temu w Brennej Spa-
lonej, w jednej z odnóg ulicy 
Drożyska zrobiło się przeraźli-
wie głośno od syren aut strażac-
kich. Jednostki z Brennej, Górek 
i Skoczowa zjechały się tam do 
pożaru, którym okazała się być 
zwęglona po wypalaniu traw 
ziemia. Śmierdziało paskudnie, 
ale jakimś cudem nikomu nic się 
nie stało i nic poza trawą nie za-
jęło się ogniem. Nikomu też nie 
udowodniono celowego dzia-
łania. Jednak nie jest to powód 
do zadowolenia. Wypalanie traw 
jest nielegalne, niszczy ekosys-
tem i szkodzi ludziom. Kim trze-
ba być, żeby tego nie rozumieć?

Przypominamy mieszkańcom 
Gminy Brenna o bezwzględnym za-
kazie wypalania traw na łąkach, nie-

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz 
z przyłączami domowymi w Górkach Wielkich 

(Zalesie, Nowy Świat, Czarny Las) i Górkach Małych (Zamilerze) – Etap I.
- budowę kanalizacji sa-

nitarnej z rur PCV Ø 300/200 
o łącznej długości 6.642 mb,

- budowę przyłączy domo-
wych (przykanalików) z rur PCV Ø 
160 o łącznej długości 2220mb,   

- podłączenie do kanaliza-
cji sanitarnej 110 budynków.

W ramach realizacji I etapu 
zadania, skanalizowane zosta-
ną budynki przy ulicach: Chłop-

Opracowano dokumentację pro-
jektowo-kosztorysową oraz uzyska-
no pozwolenie na budowę  kanali-
zacji sanitarnej wraz z przyłączami 
domowymi w Górkach Wielkich (Za-
lesie, Nowy Świat, Czarny Las) i Gór-
kach Małych (Zamilerze) – Etap I.

Dokumentację opraco-
wała  Pracownia Projektowa 
„PROWODKAN” z  Krakowa.

Zakres robót obejmuje:

ska, Klubowa, Kowalska, Łącz-
ka, Łęgowa, Mleczna, Nowociny, 
Uliczka, Stawki, Wusionka, część 
ul. Zalesie, część ul. Sadowej.

Wg kosztorysu inwestor-
skiego, zadanie oszacowano 
na kwotę netto: 3.973.934,68 
zł, brutto: 4.887.939,66 zł.

 UG Brenna

Informacje/WydarzeniaInformacje/Wydarzenia

W myśl obowiązujących przepi-
sów działanie takie jest wykrocze-
niem zagrożonym karą grzywny 
do 5 000 zł, aresztu lub ogranicze-
nia wolności. W przypadku spo-
wodowania przez dym lub ogień 
palących się traw zagrożenia dla 
życia, zdrowia ludzkiego lub mie-
nia, wypalanie może stanowić 
przestępstwo, za które grozi kara 
nawet do 8 lat pozbawienia wol-
ności. Podpalacz ponosi również 
koszty akcji ratowniczej Straży Po-
żarnej oraz może zostać pociągnię-
ty do odpowiedzialności cywilno 
- prawnej za wyrządzone szkody. 

Przestrzegamy przed zagroże-
niami oraz konsekwencjami wyni-
kającymi z wypalania roślinności.

  UG Brenna

Promesa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
W ramach uzyska-

nej dotacji przepro-
wadzony zostanie re-
mont ulicy Szczęśliwej 
w Górkach Wielkich 
w km 0+000 – 0+090.

UG Brenna

Uprzejmie informujemy, że 
w ramach podziału środków na 
usuwanie skutków klęsk żywio-
łowych w 2012 r., gmina Bren-
na otrzymała dofinansowanie 
w wysokości 90 000 zł. Promesę 

z rąk wojewody śląskiego - 
Zygmunta Łukaszczyka, odebrał 
w imieniu gminy Zastępca Wójta 
Gminy Brenna – Krzysztof Majeran.
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Podatek od nieruchomości na 2012 rok na terenie Gminy 
Brenna oraz pozostałych Gmin Powiatu Cieszyńskiego.

stawek na przestrzeni jednego roku 
dla poszczególnych Gmin podano 
również stawki obowiązujące w 
roku 2011. Stawki w Gminie Brenna 
nadal są jednymi z najniższych w 
Powiecie. Najkorzystniej kształtuje 
się w porównaniu do pozostałych 

Stawki podatku od nieruchomo-
ści na 2012 rok obowiązujące na te-
renie Gminy Brenna postanowiliśmy 
– wzorem lat ubiegłych – porównać 
ze stawkami obowiązującymi w 
pozostałych Gminach Powiatu Cie-
szyńskiego. Dla zobrazowania zmian 

Gmin stawka podatku od budyn-
ków związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej. Różni-
ca pomiędzy najwyższą stawką na 
2012 rok a obowiązująca na terenie 
Gminy Brenna wynosi 4,94 zł/m2.

Informacje/WydarzeniaInformacje/Wydarzenia Informacje/Wydarzenia

Stawki podatku od budynków mieszkalnych [zł/m2]:

Stawki podatku od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej [zł/m2]:

Stawki podatku od gruntów pozostałych [zł/m2]:

Stawki podatku od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej [zł/m2]:

zostały utworzone odrębne kon-
ta bankowe. Numery kont, na któ-
re powinno dokonywać się wpłat 
kwot podatku od nieruchomości, 
podatku rolnego oraz leśnego, 

Oprócz nowych stawek, od 1 
stycznia 2012 roku obowiązują 
również nowe numery kont banko-
wych. W związku ze zmianą obsługi 
bankowej dla każdego podatnika 

zostały podane są w poszczegól-
nych decyzjach wymiarowych.

  Skarbnik

Projekt „Aktywne karpackie NGO” 
3 lata –od 1.01.2012 r. do  31.12.2014 r. 

Celem projektu jest rozwój po-
tencjału organizacji pozarządowych, 
poprawa dostępności i jakości usług 
szkoleniowych i doradczych dla 
NGO, wzrost aktywności społecznej 
na terenie powiatu cieszyńskiego.

Projekt zakłada prowadzenie 
doradztwa, szkoleń, oraz działań 
informacyjnych i aktywizujących 
dla wszystkich zainteresowanych.

Na terenie Urzędu Gminy zostanie 

Gmina  Brenna została ob-
jęta projektem, który jest skie-
rowany do  przedstawicieli or-
ganizacji pozarządowych oraz 
osób zainteresowanych założe-
niem organizacji pozarządowej. 

 Projekt jest realizowany przez 
fundację Collegium Progressus, 
która otrzymała dotację z funduszy 
europejskich – Programu Operacyj-
nego Kapitał Ludzki Działania 5.4.2. 

Projekt będzie realizowany przez 

utworzony Mobilny Punkt Doradczy, 
gdzie będzie można korzystać z bez-
płatnego doradztwa oraz szkoleń. 

Informacje o terminach 
szkoleń i spotkań zamiesz-
czane będą na stronie inter-
netowej www.brenna.org.pl 

Zapraszamy do udziału w projekcie!
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Informacje/WydarzeniaInformacje/Wydarzenia

Dotację dla organizacji pozarządowych, 
stowarzyszeń i fundacji przyznane

fia Kossak” –  kwotę 5.200,00 zł
Z zakresu wspierania i upo-

wszechniania kultury fizycznej
Uczniowski Klub Sportowy 

Brenna-Górki w Brennej na za-
danie pn. „Organizowanie zajęć 
treningowych, imprez sporto-
wych i udział w zawodach dzieci i 
młodzieży zrzeszonej w Uczniow-
skim Klubie Sportowym Bren-
na – Górki” –  kwotę 3.000,00 zł

Ludowy Klub Sportowy „Spój-
nia” w Górkach Wielkich na zada-
nie pn. „Szkolenie piłkarskie dzieci 
w wieku 7-11 lat wraz z przygotowa-
niem do rozgrywek w ramach Ligi 
Orlików” – kwotę 7.000,00 zł

Z zakresu przeciwdziałania uza-
leżnieniom i patologiom społecznym

Parafia Ewangelicko – Augsbur-
ska Brenna – Górki w Brennej na 
zadanie pn. „Prowadzenie świetlicy 
środowiskowej” –  kwotę 14.050,00 zł

Uczniowski Klub Sporto-
wy Brenna-Górki w Brennej

na zadanie pn. „Sportowo – re-
kreacyjny wakacyjny obóz docho-
dzeniowy” –  kwotę 4.600,00 zł

Wójt Gminy Brenna rozstrzy-
gnął konkurs ofert na realizację 
zadań publicznych Gminy Bren-
na w 2012 roku z zakresu kultury, 
sztuki, ochrony dóbr kultury i dzie-
dzictwa narodowego, wspierania i 
upowszechniania kultury fizycznej, 
przeciwdziałania uzależnieniom i 
patologiom społecznym oraz na 
realizację zadania własnego Gmi-
ny Brenna w zakresie sprzyjania 
rozwojowi sportu w 2012 roku.

Dotacje otrzymały:
Z zakresu kultury, sztu-

ki, ochrony dóbr kultu-
ry i dziedzictwa narodowego

Fundacja im. Zofii Kossak 
w Górkach Wielkich na zadanie 
pn. „Warsztaty Działań Kreatyw-
nych” –  kwotę 14.000,00 zł 

Ochotnicza Straż Po-
żarna w Górkach Wielkich 

na zadanie pn. „Prowadzenie 
Orkiestry Dętej przy OSP Gór-
ki Wielkie” –  kwotę 10.800,00 zł

Pomorskie Stowarzyszenie 
Wspólna Europa w Gdańsku na 
zadanie pn. „Gra planszowa – Zo-

Na realizację zadania wła-
snego Gminy Brenna w zakre-
sie sprzyjania rozwojowi sportu 
w 2012 roku dotacje otrzymały:

Uczniowski Klub Sporto-
wy Brenna-Górki na zadanie 
pn. „Organizacja zajęć treningo-
wych, szkolenia sportowe i do-
skonalenie umiejętności spor-
towych dzieci i młodzieży z 
Gminy Brenna” –  kwotę 25.000,00 zł

Ludowy Klub Sportowy „Be-
skid” Brenna na zadanie pn. 
„Realizacja programu szkolenia 
sportowego oraz udział w za-
wodach i rozgrywkach z zakre-
su piłki nożnej, skibobów, tenisa 
stołowego” – kwotę 25.000,00 zł

Ludowy Klub Sportowy 
„Spójnia” Górki Wielkie na za-
danie pn. „LKS Spójnia Gór-
ki Wielkie – zdrowie i kondycja 
mieszkańców poprzez sport gmi-
ny Brenna” – kwotę 30.000,00 zł

  UG Brenna

stuj w siebie” współfinansowane-
go ze środków Unii Europejskiej w 
ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Informacja dotyczą-

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszy-
nie informuje, iż w 2012 r. kontynu-
uje realizację projektu systemowego 
pn. „Kreuj rzeczywistość – Zainwe-

ca projektu znajduje się na stronie 
internetowej www.pup.cieszyn.pl.

„Kreuj rzeczywistość – Zainwestuj w siebie”



8Strona 8 Wieści znad Brennicy

W
ie

śc
i z

na
d

 B
re

nn
ic

y
Informacje/WydarzeniaInformacje/Wydarzenia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

W przedszkolu każdy dzień jest ciekawy

papirusu do papieru” realizowane 
przez etnologów prowadzących fir-
mę „Opowiadamy o świecie”. Oprócz 
poznania historii powstania papieru, 
dzieci samodzielnie wykonały kart-
kę papieru czerpanego i zapoznały 
się z jednym ze sposobów ochrony 
środowiska, jakim jest recykling. Na 
kolejnych warsztatach pn.: „O mle-
ku” nasi milusińscy dowiedzieli się, 
jakie produkty otrzymujemy z mle-
ka i jak należy je przechowywać. 
Dzieci oglądały autentyczne narzę-
dzia używane przy wyrobie masła 
i sera. Największą atrakcja było sa-
modzielne wyrabianie masła i jego 
degustacja ze świeżym pieczywem.

- warsztaty ceramiczne prowa-
dzone przez artystów z pracowni 
Event Armada & Buena Rafał Sikor-
ski. Dzieci w Górkach Małych lepiły 
bałwanka z gliny, a w przedszkolu 
w Brennej kurkę. Założeniem warsz-
tatów ceramicznych jest przede 
wszystkim odkrywanie indywidual-
nych pokładów twórczości tkwiącej 
w każdym dziecku. Lepienie z gliny 
doskonale wpływa także na rozwój 
zdolności manualnych i pomysło-
wości. Zajęcia uczą również odpo-

Realizacja projektu pn. „Przed-
szkole równych szans” współfinan-
sowanego ze środków Unii Euro-
pejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego, pozwala w 
obu przedszkolach wszechstronnie 
rozwijać talenty dzieci i wyrów-
nywać ich szanse, by umożliwić 
im lepszy start w szkole i w życiu. 

Spośród bogatej oferty edu-
kacyjnej realizowanej w ramach 
projektu w I kwartale 2012r. cie-
kawymi propozycjami były:

- spektakl pt.: „Dyzio leniu-
szek” w wykonaniu aktorów teatru 
„Skrzat” z Krakowa w Przedszkolu w 
Górkach Małych. Obok elementów 
humorystycznych, spektakl zawie-
rał wiele cennych treści dydaktycz-
nych. Dzieci zobaczyły na własne 
oczy, jakie mogą być przykre kon-
sekwencje lenistwa i niedbalstwa, a 
jak popłaca pracowitość i wytrwa-
łość. Natomiast przedstawienie pt.: 
„O Plastusiu, co zabłądził w borze”, 
było dla dzieci przestrogą, aby 
nie oddalały się od swego domu 
i opiekunów, bo może to skut-
kować przykrymi następstwami.

- warsztaty etnologiczne pt.: „Od 

wiedniego przekazywania wrażeń 
zmysłowych, kreatywności, orga-
nizacji, planowania, a także odpo-
wiedzialności za wykonane dzieło.

- zajęcia muzyczno-rucho-
we pozwoliły dzieciom z Bren-
nej poczuć czar muzyki poważnej 
Vivaldiego, skocznie potańczyć 
polkę i zagrać na flecie prostym.

Ponadto, dzięki wsparciu z Unii 
Europejskiej przedszkolaki systema-
tycznie biorą udział w zajęciach z ję-
zyka angielskiego, ekspresji twórczej 
czy kółku badawczym, na których 
poznają różnorodne formy pracy 
bawiąc się kolorem i fakturą. Dzie-
ci korzystają też ze specjalistycznej 
pomocy psychologicznej i logope-
dycznej. Pomoc psychologiczna nie 
ogranicza się wyłącznie do pracy z 
dzieckiem w przedszkolu. Rodzice 
uzyskują zalecenia i cenne wska-
zówki nt. trudnego procesu wycho-
wawczego do stosowania w domu.

Szczegółowe informacje nt. re-
alizacji projektu można uzyskać 
w Urzędzie Gminy Brenna oraz 
na stronie www.brenna.org.pl.
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Osiągnięcia gimnazjalistów z Brennej
Uczniowie Gimnazjum im. Kró-

la Jana III Sobieskiego w Brennej 
na swoim koncie w roku szkolnym 
2011-/2012 mają liczne osiągnię-
cia w różnych dziedzinach. Swoją 
wiedzą i sprawnością intelektu-
alną godnie reprezentują swoją 
szkołę, a także całą Gminę Brenna. 
Jest to po równo efektem cięż-
kiej pracy wychowanków i na-
uczycieli, którzy przygotowali ich 
do olimpiad i konkursów. Zatem 
także gratulacje należą się zarów-
no młodzieży, jak i opiekunom.

Laureaci i finaliści 
konkursów przedmiotowych:

Leśnik Karolina klasa III c - lau-
reatka wojewódzkiego konkursu 
przedmiotowego z biologii w roku 
szkolnym 2011/2012. Opiekun Mał-

gorzata Mueller nauczyciel biologii.
Vanessa Zgrzebniok klasa III 

c - laureatka wojewódzkiego kon-
kursu przedmiotowego z języka 
niemieckiego w roku szkolnym 
2011/2012. Opiekun Beata Zielon-
ka nauczyciel języka niemieckiego.

Izabela Sikora klasa III b - fi-
nalistka wojewódzkiego konkur-
su przedmiotowego z geografii w 
roku szkolnym 2011/2012. Opiekun 
Urszula Bąk nauczyciel geografii.

Michał Sidzina klasa III a 
- finalista wojewódzkiego kon-
kursu przedmiotowego z ma-
tematyki w roku szkolnym 
2011/2012. Opiekun Andrzej Klus

                                                                
 Konkurs BRD

28 lutego 2012 roku w Dro-
gomyślu odbyły się XXXV elimi-

nacje Ogólnopolskiego Turnieju 
Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu 
Drogowego. Naszą szkołę repre-
zentowali w nim: Dominik Ferfec-
ki z klasy I b oraz Mateusz Gabz-
dyl i Maciej Marek z klasy II a.

Chłopcy zajęli I miejsce i zosta-
li zakwalifikowani do uczestnictwa 
w turnieju na szczeblu powiato-
wym. Odbył się on 17 marca 2012 
roku. Tym razem drużynowo chłop-
cy zajęli III miejsce i otrzymali dy-
plom, puchar oraz inne nagrody. 
Dominik Ferfecki  również in-
dywidualnie odniósł duży sukces 
zajmując trzecią lokatę z pośród 
wszystkich gimnazjalistów star-
tujących w turnieju. Opiekunem 
uczniów jest mgr Jolanta Pieczko.

 Gimnazjum Brenna

Radosna szkoła
W ramach rządowego progra-

mu „Radosna szkoła” Gmina Bren-
na pozyskała wsparcie finansowe 
z budżetu państwa  na zakup po-
mocy dydaktycznych  do miejsc za-
baw  w kwocie 17 991,00, z czego 

-11 991, 00 zł dla Zespo-
łu Szkół Publicznych w Górkach 
Wielkich – Szkoły Podstawo-
wej     im. Tadeusza Kościuszki,

- 6 000, 00 zł dla Szko-
ły Podstawowej nr 1 im. Ja-
nusza Korczaka w Brennej.

Była to maksymalna kwota wpar-

cia finansowego na zakup pomocy 
dydaktycznych, jaką można było 
pozyskać w ramach programu, a jej 
wysokość w odniesieniu do danej 
szkoły regulowała liczba uczniów 
w klasach I- III podstawówki.

Środki finansowe na realizację 
zadania należało wykorzystać w 
terminie od dnia 01 stycznia         do 
dnia 31 grudnia 2011 roku. Nadmie-
nia się, iż  wsparcia finansowego 
na zakup pomocy dydaktycznych 
do miejsc zabaw w szkole udzie-
lano pod warunkiem zapewnienia 

przez organ prowadzący wkładu 
własnego finansowego lub rze-
czowego obejmującego przygoto-
wanie sali w szkole z przeznacze-
niem  na miejsca zabaw. W naszym 
przypadku dyrektorzy placówek 
uprzednio podjęli działania  mają-
ce na celu przygotowanie świetlic 
szkolnych, gdyż właśnie tam w obu 
przypadkach zaplanowano utwo-
rzenie miejsca zabaw dla dzieci.  

Dzięki wsparciu finansowemu 
„Nasze szkoły” wzbogaciły się o po-
moce, które nie tylko wspomagają  
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rozwój strefy motorycznej i umysło-
wej, ale również  dostarczają wiele ra-
dości podczas zabaw (i wypoczynku) 
uczniom edukacji wczesnoszkolnej.  

W przypadku Szkoły Podstawo-
wej Nr 1 w Brennej między innymi 
zakupiono: basen               z pi-
łeczkami, ściankę manipulacyjną, 
materace, deski rotacyjne, namiot 
„Koszykówka”, dywan edukacyjny 
„Gramy w klasy”, wahadełko ba-
lansujące oraz worki do skakania.

Z kolei w Zespole Szkół Publicz-
nych w Górkach Wielkich zaku-
piono gry edukacyjne, układanki, 

zabawki manipulacyjne, klocki, za-
bawki dydaktyczne, materiały do 
integracji zmysłowej i stymulacji 
wielozmysłowej w zakresie moto-
ryki małej i motoryki dużej, wypo-
sażenie do kącików zabaw, piłki, 
zestaw dużych miękkich klocków.

Zakupione pomoce dydaktycz-
ne do miejsc zabaw zaspokajają 
naturalną potrzebę ruchu            i 
zabawy, właściwych dla dzieci w 
młodszym wieku szkolnym. Anga-
żują i pobudzają uczniów do ruchu, 
usprawniając motorykę, rozwijają 
koordynację wzrokowo-ruchową, 

równowagę, orientację przestrzen-
ną. Stwarzają „warunki” do rozwi-
jania indywidualnych zaintereso-
wań,  uzdolnień,  kształtowania 
koncentracji uwagi, czy zdolności 
manualnych. Ponadto w procesie 
nauczania służą wzbogaceniu czyn-
ności nauczyciela i ucznia,  pełniąc 
ważną rolę w rozwoju wyobrażani, 
myślenia, spostrzegania, wpływa-
jąc na lepsze i szybsze opanowa-
nie wiadomości i umiejętności.

Olga Kowalik

„Na styku kultur”
Turystyka rozwija się pełną parą. 

To jedna z najbardziej dynamicz-
nych i nieprzewidywalnych gałęzi 
gospodarki. Trzeba stale pilnować, 
by nie przegapić i nie przespać 
nowych zagadnień promocyjnych, 
technologicznych, marketingo-
wych i stale podnosić swoją atrak-
cyjność w oczach odbiorcy doce-
lowego. Wiedzą o tym doskonale 
wszyscy wystawcy, którzy na tego-
rocznych Targach Turystycznych 
„Na styku kultur” w Łodzi wyekspo-
nowali swoje stoiska. Były to załogi 
głównie z Polski, ale nie zabrakło 
Rosjan, Bułgarów, Czechów, Słowa-
ków, Ukraińców, Węgrów, a także 
przedstawicieli bardziej odległych, 

egzotycznych dla nas państw.
 Beskidzka „5” również za-

chwalała tam swoje walory. Tak się 
złożyło, że, wraz z Kasią Kubaszew-
ską z Wisły reprezentowałam nasz 
region. Stoisko Śląskiej Organizacji 
Turystycznej, poza nami reprezen-
towały również inne miasta i regio-
ny z całego Województwa. Cieszyn, 
Jastrzębie, Katowice, Żabi Kraj i 
wiele innych. Klientów zwiedzają-
cych przyciągały do nas nie tylko 
foldery i gadżety, ale przede wszyst-
kim zespół „Śląsk”, który drugie-
go dnia kilkakrotnie koncertował.

 Przygoda niesamowita. Jeśli kie-
dykolwiek będziecie mieli państwo 
okazję uczestniczyć w targach, a 

już zwłaszcza targach związanych 
z kulturą, obojętnie, czy jako wy-
stawcy, czy zwiedzający, proszę z 
tej okazji nie rezygnować. Dowie-
działam się o wielu regionach Polski 
rzeczy, których żaden geograf czy 
historyk nigdy nie opowie. Turysty-
ka w Polsce gna w tak zaskakują-
cych czasem kierunkach, że trudno 
wyobrazić mi sobie sytuację, kiedy 
staniemy się nudni dla turystów 
zarówno z rodzimego gruntu, jak i 
tych napływających z całego świata. 

Anna Musioł
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Doradztwo Zawodowe w Poradni 
Psychologiczno – Pedagogicznej w Skoczowie

wybór zawodu. Porady i informacje 
zawodowe udzielane są uczniom 
i rodzicom zgłaszającym się do 
poradni dobrowolnie, po uprzed-
nim telefonicznym zgłoszeniu. Do 
zadań doradcy w poradni należy 
również udostępnienie informacji 
o zawodach i ścieżkach edukacji, 
typach szkół ponadgimnazjalnych 
oraz kierunków studiów. Oprócz 
pracy indywidualnej lub grupowej 
na terenie poradni, doradca zawo-
dy realizuje szereg zróżnicowanych 
działań w placówkach oświatowych 
w rejonie działania poradni. Do naj-
ważniejszych należą m.in. zajęcia 
warsztatowe dla uczniów mające 
na celu świadomy wybór kierunku 
kształcenia oraz zawodu czy zajęcia 
aktywizujące uczniów do wejścia na 
rynek pracy. Odbywają się również 
prelekcje dla rodziców uczniów 
klas III gimnazjum: „ Szkoła – zawód 
- praca a możliwości i predyspozy-
cje psychofizyczne ucznia ” w ra-
mach Targów Edukacyjnych i giełdy 
szkół organizowanych przez gim-
nazja. Szczególną grupę stanowią 
uczniowie z problemami zdrowot-
nymi oraz osoby niepełnosprawne 
intelektualnie. Oprócz diagnozy 
psychologicznej oraz rozmowy do-
radczej ważna jest wnikliwa analiza 
dokumentacji lekarskiej, a czasem 
aktualna opinia lekarza specjalisty 

Przygotowaniem uczniów do 
wyboru zawodu i kierunku kształ-
cenia - w resorcie edukacji - zaj-
mują się doradcy zawodowi pracu-
jący w szkołach, często na etatach 
pedagoga szkolnego, jak również 
doradcy zawodowi pracujący w 
poradniach psychologiczno - pe-
dagogicznych. Określa to nowe 
Rozporządzenie Ministra Eduka-
cji Narodowej z dnia 17.XI.2010 r. 
w sprawie szczegółowych zasad 
działania publicznych poradni psy-
chologiczno – pedagogicznych. 

W poradni uczniowie mają moż-
liwość poznania i określenia swoich 
predyspozycji zawodowych ( m.in. 
potencjału intelektualnego i zdol-
ności specjalnych, predyspozycji 
zawodowych czy zainteresowań ). 
Pomoc z zakresu orientacji zawo-
dowej udzielana uczniom w takich 
miejscach ma również charakter 
grupowy. Adresatami poradnictwa 
zawodowego często są uczniowie 
klas kończących poszczególne etapy 
edukacji ( III klasa gimnazjum lub III 
/ IV klasa szkoły ponadgimnazjalnej 
). Indywidualny problem ucznia roz-
poznawany jest kompleksowo, na 
podstawie rozmowy doradczej, wy-
ników badań zawodowych i badań 
psychologicznych, zaświadczeń le-
karskich – o ile stan zdrowia ucznia 
wyraźnie ogranicza mu swobodny 

w sprawie ucznia oraz jego ograni-
czeń w wyborze szkoły czy zawodu.

Na terenie Poradni Psychologicz-
no – Pedagogicznej w Skoczowie 
działa grupa wsparcia dla doradców 
zawodowych, która ma na celu ak-
tywną współpracę na linii: poradnia 
- szkoły, ale również daje możliwość  
wymiany doświadczeń i dobrych 
praktyk. Spójność i wielowymiaro-
wość działań pozytywnie wpływa 
na integrację środowiska związa-
nego z doradztwem zawodowym. 

Do wspólnych działań dorad-
czych w ramach Ogólnopolskiego 
Tygodnia Kariery ( OTK 2011), któ-
rego inicjatorem jest Stowarzysze-
nie Doradców Szkolnych i Zawo-
dowych Rzeczypospolitej Polskiej,   
PP-P w Skoczowie zaprosiła placów-
ki oświatowe, które odpowiedziały 
pozytywnie na ten apel. Przez cały 
tydzień – tj. od 17.X. do 23.X.2011 
r. w szkołach prowadzone były róż-
norodne działania z dużym zaan-
gażowaniem doradców zawodo-
wych oraz pedagogów szkolnych. 
Zajęcia warsztatowe dla młodzie-
ży klas III odbywały się w Liceum 
Ogólnokształcącym w Skoczowie, 
w Gimnazjum w Ochabach oraz w 
Gimnazjum w Pierśćcu. Do nieco-
dziennych działań zaliczyć należy 
prelekcje dla młodzieży, które cie-
szyły się wyjątkowym zaintereso-
waniem. W ramach pomysłu „ Moj 
zawód – moja pasja” w Gimnazjum 
Nr 5 w Ochabach odbyła się prelek-
cja p. Roberta Wajdy – policjanta z 
cieszyńskiej Powiatowej Komendy 
Policji  dotycząca bezpiecznego po-
ruszania się po drogach. Natomiast 
w Gimnazjum Nr 4 w Skoczowie 
miała miejsce prelekcja dr.inż. Ro-
berta Mysłajka ze Stowarzyszenia 
dla Natury „ Wilk” pt. „Warto zostać 
biologiem”. W Gimnazjum w Bren-
nej została zaprezentowana pre-
lekcja dla rodziców dot. „Psycholo-
gicznych aspektów wyboru szkoły 
ponadgimnazjalnej”. Pełny raport 
znajduje się na stronie internetowej 

ProfilaktykaProfilaktyka
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Zrób test na HIV
cjentów, w tym 134 dzieci. W 2010 
roku test kierunku HIV w punktach 
konsultac yjno - diagnost ycznych 
(PKD) wykonało ponad 25 tys. osób 
i liczba ta z roku na rok wzrasta, 
świadomość możliwości wyko-
nania testu nadal jest zbyt mała.

Kampania Krajowego Centrum 
ds. AIDS „Zrób test na HIV” realizo-
wana w 2011 i 2012 roku jest kon-
tynuacją dotychczasowych działań, 
wzmocnieniem kampanii „Wiedza 
ratuje życie” z przełomu 2010 i 2011 
roku. Głównym celem kampanii 

Zapraszam Państwa do włączenia 
się w Ogólnopolską Kampanię Multi-
medialną dotyczącą profilaktyki HIV/
AIDS pod hasłem: ,,Zrób test na HIV”.

Każdego dnia na świecie zaka-
ża się HIV ponad 7 tysięcy osób, a 
około 5 tysięcy umiera z przyczyn 
związanych z HIV/AIDS. W Polsce 
tymczasem, każdego roku wykry-
wa się około 800 zakażeń. począt-
ku epidemii tj. od 1985 roku do 
31 lipca 2011 odnotowano 14 725 
zakażeń. Obecnie leczeniem ARV 
objętych jest około 5,5 tys. pa-

„Zrób test na HIV” jest promowanie 
wykonywania testów w kierunku 
HIV, które można zrobić bezpłatnie 
i anonimowo w punktach konsul-
tacyjno diagnostycznych w całym 
kraju. Działania kampanii skiero-
wane są do osób dorosłych, ak-
tywne seksualnie, odpowiedzialne 
za zdrowie własne oraz partnera.  

Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny w Cieszynie

Teresa Wałga            

ProfilaktykaProfilaktyka

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
UL.GÓRECKA 65A, TEL. 33 8532554, 783-966-592

TELEFON ZAUFANIA: CZWARTKI W GODZ. 19.00-20.30  POD NUMEREM 783-966-592

Punkt konsultacyjny w “Integratorze” w  Skoczowie, czynny w poniedziałki 15.00-18.00
Punkt konsultacyjny w SP Nr 1 w Chybiu, czynny w I i III wtorek miesiąca 13.00-16.00

Wszelka oferowana pomoc jest bezpłatna.

poradni:  www.pppskoczow.ox.pl 
Należy również wspomnieć, że 

Poradnia Psychologiczno - Pedago-
giczna w Skoczowie po raz pierwszy 
przystąpiła do Ogólnopolskiego Ty-
godnia Kariery ( OTK 2010 ) w roku 
szkolnym 2010/2011 we współpra-
cy z Poradnią Psychologiczno – Pe-
dagogiczną w Cieszynie oraz Powia-
towym Urzędem Pracy w Cieszynie.  
Działania doradcze zostały docenio-
ne, co zaowocowało przyznaniem 
dla PP-P w Skoczowie wyróżnienia 

przez jury II OTK w sektorze Edukacji 
wśród 10 jednostek na terenie całe-
go kraju. Informacje na ten temat 
można znaleźć na stronie interneto-
wej:  www.2010.tydzienkariery.pl .  

Doradztwo zawodowe po-
winno obejmować szeroką gamę 
uczniów na różnych poziomach 
edukacji. Warto towarzyszyć tym 
osobom podczas procesu do-
radczego, celem którego będzie 
efektywny wybór drogi eduka-
cyjno - zawodowej zgodnie z ich 

możliwościami i predyspozycjami. 
 

Marta Jonderko 
Psycholog, doradca zawodowy 

PP-P w Skoczowie
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Pierwszy taki bal 
W dniu 21 lutego 2012 roku 

w naszym Gimnazjum odbył się 
pierwszy BAL TRZECIOKLASISTÓW. 
Zabawa była poprzedzona dwu-

tygodniowym kursem tańca to-
warzyskiego dofinansowanym ze 
środków OPKiS, na który ucznio-
wie uczęszczali  w czasie ferii.

Oprócz uczniów w imprezie 
wzięli udział również przedstawi-

ciele rodziców, nauczyciele, pra-
cownicy szkoły. Bal zaszczyciła 
swoją obecnością Pani Wójt Gminy 
Brenna Iwona Szarek oraz Kierownik 

biura OPKiS Pani Katarzyna Macura.
Zabawę, jak to powinno być 

na balu, prowadził Wodzirej. To 
on zachęcał wszystkich  do wspól-
nego tańca, inicjował zabawy.

Wszyscy tańczyli i bawi-

li się wspaniale. Taki bal to na-
prawdę coś pozytywnego.

W imieniu uczniów klas trzecich 
chcemy z całego serca podziękować 

Panu Dyrektorowi  za zrealizowanie 
pomysłu oraz wszystkim, którzy przy-
czynili się do tego, że bal był udany!

Karolina Gawlas 

Nasze korzenie
szukałem klika zdjęć.   

Jedno ze zdjęć przedstawiało 
austriackiego żołnierza, kolejne 
starszego już, cieszącego się ży-
ciem pana. Trochę poszperałem i 
popytałem. Dowiedziałem się, że 
oba zdjęcia przedstawiają tą samą 

Kilka tygodni temu, w czasie lek-
cji wychowawczej nasza pani wycho-
wawczyni poruszyła temat naszych 
korzeni. Postanowiłem dowiedzieć 
się czegoś o swoich przodkach. Wy-

osobę. Na zdjęciach 
przedstawiony mój 
pradziadek Józef 
Urbaś. Jako młody 
mężczyzna został 
zwerbowany do au-
striackiego wojska. 
Po wojnie ciesząc 
się licznym potom-
stwem pracował na 
swoim gospodar-
stwie. Zdjęcie poka-
zuje jak nosi wodę 
ze studni. Z zawo-
du był bednarzem. 
Bednarz to rze-
mieślnik, który robi 
beczki wszelkich 
rozmiarów, o różno-

rakim przeznaczeniu. Zawód ten 
wymaga talentu i wprawnej ręki.

Kolejne zdjęcia przedstawia-
ją państwa Alojzę i Józefa Madzie, 
którzy są chrzestnymi mojego taty. 
Jedno ze zdjęć ukazuje ich praw-
dopodobnie na ślubnym kobiercu, 



14Strona 14 Wieści znad Brennicy

W
ie

śc
i z

na
d

 B
re

nn
ic

y
KulturaKultura

Oni wiedzą dużo o straży pożarnej
W środę 7 marca, w sali sesyj-

nej Urzędy Gminy Brenna odbył się 
gminne eliminacje do kolejnej edycji 
konkursu wiedzy pożarniczej. Wzię-
ła w nich udział młodzież ze szkół 
podstawowych i gimnazjalnych z 
terenu Gminy Brenna. Po pierwsze, 
pisemnej części wyłoniono po trzy 
osoby z każdej kategorii. Te trójki 
zmierzyły się w części ustnej. W ten 
oto sposób wyłoniono osoby które 
będą reprezentować nasz Gminę w 
powiatowych eliminacjach. Będą 
to: w kategorii szkół podstawo-

wych: Maria Sorkowicz, w kategorii 
Gimnazjalistów: Michał Moskała.

Zwycięzcom gratulujemy i ży-
czymy powodzenia w kolejnych 
etapach, a wszystkim uczestnikom, 
opiekunom oraz organizatorom dzię-
kujemy za pracę włożoną w przygo-
towanie gminnego etapu konkursu.

OPKIS

drugie zaś z całą rodziną. Fotogra-
fie, mimo że czarno-białe, pokazują 
jakie stroje używane były w tam-
tych, nie tak odległych czasach. Pani 
Alojza była panią domu i gospody-
nią na gospodarstwie rolnym. Pan 
Józef był kamieniarzem. Chrzestni 
mojego taty mieszkali na Leśnicy. 

Ostatnia fotografia przedsta-
wia „Bezpłatny kurs szycia i ha-
ftu SINGER” i tu rodzi się prośba: 
jeśli ktoś z państwa odnajduje 
się bądź krewnych na tej fotogra-
fii lub wie gdzie i kiedy się ten 
kurs odbywał prosimy o kontakt. 

Klasa2b-1997@o2.pl lub na ad-
res redakcji a.musiol@brenna.org.pl

Antoni Urbaś uczeń Gimnazjum 
im. Króla Jana III Sobieskiego 

w Brennej kl. 2b
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Drugie urodziny Klubu Seniora „Marzenie”

Nasz klub seniora ma już dwa 
lata, jak każdy dwulatek stoi już 
dobrze na nogach  i dalej się roz-
wija. Działalność klubu oparta jest 
na uchwalonym regulaminie, na 
zebraniu założycielskim w dniu 
16.03.2010 r. Klub nasz nadzoru-
je i prowadzi sześcioosobowy za-
rząd pod  kierownictwem pani 
Krystyny Lala. Praca w zarządzie 
jest pracą społeczną, opartą  na 
uczciwości i wzajemnym zaufaniu.

W regulaminie tym przyjęli-
śmy, że wybory do zarządu będą 

się odbywać co dwa lata,  aby dać 
szanse nowym, może nawet z in-
nym,  lepszym spojrzeniem na dzia-
łalność klubu. A wszystko po to, 
aby klub się pozytywnie rozwijał. 

Przyjęta składka członkow-
ska 30 zł. od osoby, jak również 
dochód z organizowanych  im-
prez a także sponsoring pozwa-
la nam na szeroką działalność.

Rok 2011 był rokiem wyjątko-
wym.  Do klubu wstąpiło 26-ciu 
nowych członków  i na koniec 
roku było nas 97 członków, a drzwi 
dla chętnych są wciąż otwarte.  W 
2011roku zarząd zorganizował 
następujące spotkania ; Dzień 
Babci i Dziadka,  Rocznica po-
wstania klubu połączona z dniem 
kobiet,  Dzień Seniora, Wigilijna.

Zorganizowane wycieczki:  trzy 
dniowa-Sandomierz, Lublin, Za-
mość; dwu dniowa-Bukowina Ta-
trzańska, Zakopane; jednodnio-
wa-Teplice, Hranice; jednodniowa 
-Tychy browar, Planetarium - po-

zwoliły nam poznać miejsca mniej 
znane i jeszcze większą integrację.

Przy klubie powstała grupa wę-
drowna „Włóczykije”, której prze-
wodzi i oprowadza po górach pan 
Stanisław Czyż. Grupa ta niestru-
dzenie zdobywa kolejne szczyty, a 
w najbliższym czasie planuje wyjść 
poza obręb Beskidu Śląskiego.

Chcę z tego miejsca serdecz-
nie podziękować, wszystkim tym, 
którzy przyczynili się i uświetni-
li nasze spotkania. Powiem tylko 
dwa słowa; Pani Wójt, Pani Krysty-
no Podżorska - Dziękujemy Bardzo.

Szczególne podziękowania 
składam członkom zarządu, bo 
tylko wspólna praca daje efekty, a 
jakie są tego korzyści, sami oceń-
cie. Na przykład dołączając do nas 
i uczestnicząc wraz z nami w ko-
lejnym planowanych na 2012 im-
prezach i wyjazdach. Zapraszamy!

 Ludwik Gluza
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Nie wstydzić się siebie
Kiedyś to wszystko było rze-

czywistością, nie mitem i legendą. 
Kiedyś, wcale nie tak znowu daw-
no temu ludzie nie znali pojęcia 
folkloru, bo był tu żywą codzien-
nością, a nie od święta wdziewa-
nym kostiumem. Potem jednak 
przyszedł czas, że zaczęliśmy dą-
żyć ku nowoczesności, w swojej 
naiwności sądząc, że odcięcie od 
tradycji i kultury w tym pomaga. 
Nie pomaga. A mało, że nie poma-
ga, to jeszcze czyni nas wyrwany-
mi z jakichkolwiek podstaw, rzu-
conymi w wir toczącej się historii, 
pustymi bytami. Całe szczęście, 
że dziś znów zaczyna kwitnąć 
szacunek dla tradycji, z której 

KulturaKultura

się wyrasta i coraz 
więcej młodych ludzi 
nie wstydzi się swo-
jego pochodzenia. 
Jedną z takich osób 
jest Izabela Szabla.

AM: Jakiś czas temu 
wygrałaś w swojej ka-
tegorii (szkoły ponad-
gimnazjalne) ósmą 
edycję Konkursu Gwar 
„Po cieszyńsku, po obu 
stronach Olzy”. Na czym 
polegał ten konkurs i 
co Ty zaprezentowałaś?

Izabela Szabla: 
Konkurs ten polegał  na zaprezen-
towaniu różnych monologów i dia-
logów mówionych czystą gwarą. W 
ocenie było brane pod uwagę tekst 
o tematyce historycznej, wydarze-
nia z przeszłości, tradycyjne obrzę-
dy i zwyczaje. Najbardziej ceniono  
autentyczność gwary oraz strój re-
gionalny. Ja zaprezentowałam to 
„jako chańdownij łu nas rychtowali 
sie ku wieselu”. Byłach łubrano za 
młoduche w strój wałaski(cieszyń-
ski). Miałach bioły fotuch na kierym 
na dole buły przyszyte wiunuszki 
z myrty, do tego była przeposka 
bioło. Najpikniejszo tuż buła głowa 
młoduchy łu nas to sie nazywało 
„gładzyni”. Ji tak żech łopowiadała 
ło całym obrzyndzie wiesielnym.

AM: Brzmi świetnie. Sama 
się „gymba cieszy”. Dłu-

go się przygotowywałaś?
IS: Dwa miesiące.
AM: Czujesz się lokalną pa-

triotką? Jesteś mocno zwią-
zana ze swoją małą ojczyzną?

IS: Jestem patriotką co do naszej 
„małej ojczyzny”. Czuję się mocno 
związana z  gwarą i tradycją. Staram 
się ją pielęgnować, na przykład po-
przez udział w takich konkursach. 
Jestem związana i to bardzo moc-
no. Już od najmłodszych lat chodzę 
do zespołu Rodzinnej Grupy Pieśni 
i Tańca „Kotarzanie”. Sprawia mi 
to ogromna satysfakcję i przyjem-
ność. Wiele dla mnie znaczy to, że 
mogę brać udział w próbach i wy-
stępować. Cieszę się, bo to dzięki 

rodzicom i starszemu pokoleniu 
dowiedziałam się tak wiele o na-
szej tradycji obyczajach i gwarze! 
U nas w chałpie godumy gwarum!

AM: Nie odczuwałaś nigdy 
presji otoczenia, wśród którego 
od dawna dominuje trend wy-
śmiewania, albo wręcz „oplu-
wania” folkloru i ludowości?

IS: Kiedyś, kiedy byłam młodsza,  
może rzeczywiście wywierano na 
mnie presję co do zespołu, do któ-
rego należę. „Bo po co Ty tam cho-
dzisz...? Nie jest Ci wstyd...?” Teraz 
myślę że się to zmieniło. Coraz więcej 
młodzieży chce i garnie się do zespo-
łów, do poznawania naszej tradycji. 

AM: Wiem, że grasz też na 
skrzypcach, także w kapeli „Malinio-
rze”. Nagraliście niedawno płytę z 
muzyką góralską. Kilka razy słychać 

Cię tam w powalający wprost spo-
sób. Musisz być świadoma tego, jaki 
masz potężny głos. Czy wiążesz z 
tym jakoś swoje plany na przyszłość?

IS: Tak, gram na skrzypcach . 
Nagraliśmy płytę. Co do planów na 
przyszłość, nie zastanawiałam się 
nad tym... Mam nadzieje że będę 
grała dalej w kapeli „Maliniorze” 
oraz w zespole „Kotarzanie”, i ze to 
tam właśnie będę dalej poszerzała 
swoje umiejętności. Wiem jednak, 
że ludność miejscowa nie ceni sobie 
swojej kultury i tradycji. Bo wszyst-
ko co było kiedyś jest w ich oczach 
złe, nie dobre, nie mama miejsca 
w dzisiejszym zwariowanym świe-
cie. Za niedługo będzie tak, że hod 

– dogi, chipsy i cola 
będą potrawami re-
gionalnymi! I źle się 
stanie, że zapomnimy 
o swoich korzeniach, 
tradycji, potrawach. 
Myślę, że znajdzie się 
jeszcze dużo pasjo-
natów, którym uda 
się kultywować nasze 
tradycje, zwyczaje i 
obrzędy. Uważam, iż 
moje uczestnictwo 
w rożnych konkur-
sach i członkowstwo 
w zespole i kape-

li, rozbudzi w naszej młodzieży 
chęć udzielania się społecznie w 
życiu kulturalnym naszej gminy!

A z mojej strony zapraszam 
wszystkich tych którzy lubią śpie-
wać, tańczyć do naszych zespołów! 
W jednej z piesniczek góralskich są 
słowa:” góralsko muzyka i góralski 
grani nigdy nie zaginie w beskidach 
śpjywani”. I oby tak się stało. Dzięki!

AM: Wielkie dzięki, Iza, za po-
święcony czas. Jeszcze raz gratulu-
jemy sukcesu i godnej pozazdrosz-
czenia postawy. Mam nadzieję, 
że ludzie tacy, jak Ty, będą mieli 
w przyszłości dużo do powiedze-
nia i to nie tylko na scenie kultury.

  
Rozmawiała Anna Musioł
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Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

	 	 	 	 	 	 	 	 	 Kultura	Kultura

„Siła zła jest ograniczona, podczas gdy 
dobro ograniczeń nie ma”.

Ów aforyzm został zaczerpnię-
ty z baśni Zofii Kossak pt.: „Kłopo-

ty Kacperka góreckiego skrzata” 
i otworzył  w „Piwnicy Artystycz-
nej” występ uczniów ze Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Brennej, któ-
rzy należą do Koła Literackiego 
działającego w ramach  projektu 
„Nasze dzieci- nasza przyszłość”. 

Dzieci zaprezentowały mon-
taż słowno-muzyczny, który po-
wstał na podstawie baśni pisarki.

Uczniowie samodzielnie przygo-
towali stroje i rekwizyty, zaprezen-

towali swoje umiejętności scenicz-
ne. Bardzo wiernie oddali istotne 
prawdy zawarte w baśni i  podkreśli-
li poprzez grę znaczenie takich war-
tości jak: dzielność, odwaga, siła we-
wnętrzna, poczucie wspólnoty oraz 
przeciwstawienie się złu i bierności. 

   
 Barbara Brańczyk-Rucka

Brzechwolandia w bibliotece
W dniu 1 marca br. w siedzibie 

Biblioteki Miejskiej w Cieszynie, 
pełniącej zadania biblioteki powia-
towej odbyło się uroczyste podsu-
mowanie powiatowego konkursu 
plastycznego pt. „Baśniowy świat 
Jana Brzechwy”, organizowanego w 
ramach akcji Ferie z Biblioteką 2012.

Wiersze Brzechwy charaktery-
zujące się ogromnym humorem i 
fantazją zna każde dziecko. Stąd też 
zainteresowanie konkursem było 
ogromne, zarówno wśród  czytel-
ników bibliotek, w tym uczniów 

szkół podstawowych, jak i przed-
szkolaków.  Na konkurs wpłynęło 
220 prac ilustrujących kolorowy 
świat Pana Brzechwy. Celem kon-
kursu  było przybliżenie twórczo-
ści polskiego poety, popularyzacja 
literatury dziecięcej oraz rozwija-
nie fantazji i wyobraźni twórczej. 

Oceny nadesłanych prac doko-
nało trzyosobowe jury w składzie: 
Anna Ptasińska – przewodnicząca 
komisji, Daria Wieteska oraz Beata 
Parchańska. Przyznanych zostało 
łącznie 25 nagród w tym 2 wyróż-

nienia specjalne. Kryteria oceny 
stanowiły m.in.: zgodność prac z 
tematem konkursu, pomysłowość 
i kreatywność oraz staranność wy-
konania. Dyplomy i nagrody laure-
atom wręczyli Mieczysław Szczu-
rek – Burmistrz Miasta Cieszyna 
oraz Marcin Ślęk – Członek Zarządu 
Starostwa Powiatowego w Cieszy-
nie. Wśród laureatów znalazła się 
Agata Marsula  z GBP w Brennej.

Po uroczystości wręczenia na-
gród organizatorzy przygotowali 
dla dzieci niespodzianki m.in. za-
gadki dotyczące twórczości Jana 
Brzechwy oraz wspólny seans fil-
mowy 3D Podróż na Tajemniczą 
Wyspę w cieszyńskim Kinie Piast.

 Laureatce składamy ser-
deczne gratulacje i dziękujemy 
wszystkim dzieciom, które wy-
konały piękne prace  na warsz-
tatach zimowych w Bibliotece.

  Biblioteka
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W ramach projektu „Nasz Dzie-
ci- Nasza przyszłość” uczniowie 

„Nasz Dzieci- Nasza przyszłość” w SP1

Szkoły Podstawowej nr 1 w Bren-
nej opisują rzeczywistość, która nie 
zawsze „stoi na własnym miejscu”.

Znowu się przypominamy. To 
my dziennikarze ze Szkoły Pod-
stawowej nr 1 w Brennej Leśnicy!

Niedawno poznawaliśmy taj-
niki „obróbki” zdjęć w programie 
do edycji obrazów. Dzięki temu w 
specjalnym numerze naszej gazet-
ki „Szkoła na Wesoło” stworzyliśmy 
nasz pierwszy fotoreportaż – doku-

Rymować każdy może...

Idzie sobie wąż
przez zielony gąszcz.

Napotkał w nim gąsienicę,
która grała w szalone dżdżownice.

Idzie dalej, a tu siedzi mrówka i drożdżówka.
Siedzi w cieniu

na kamieniu
i rozgląda się dokoła.

Idzie dalej...
Tam na łące

kicają dwa zające.
W kartoflisku panna stonka
wystawiła twarz do słonka.

Idzie dalej...
Pod dębami

wiewiórki zajadają się orzechami.

Gdy już wrócił pod jeżyny
nie minęło pół godziny

i już zasnął twardym snem.

   Wiktoria Mędrek, uczennica klasy IV

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

Materiały opracowali: Wiktoria Kałuża, Justyna Greń, Klara Mendrek, Sebastian Waliczek 
          pod opieką pani Moniki Mendrek

mentację zdjęciową najciekawszych 
wydarzeń pierwszego semestru 
w naszej szkole. Poniżej możecie 
zobaczyć dwa zdjęcia z tego fo-
toreportażu. Poza tym, na deser, 
jeden z wierszy opublikowanych 
ostatnio w gazetce. Zapraszamy. 

Z	kart	historii
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Ostatni redaktor „Gwiazdki Cieszyńskiej” cz. 3
Ostatnia część życiorysu Ka-

rola Ferdynanda Sabatha, re-
daktora, jednego z najwybit-
niejszych mieszkańców Brennej, 
który w czasie II wojny świato-
wej, wraz z grupą przyjaciół, 
postanowił ratować cieszyń-
skie dziedzictwo kulturowe. 

Zagłada dawnego Cieszyna
Odkąd rozpoczęła się II wojna 

światowa, na zajętych przez Niem-
ców ziemiach, zaszły duże zmiany. 
Cieszyn, miasto dawniej wielona-
rodowe i wielowyznaniowe, zde-
cydowanie zmieniła swoje oblicze. 
Zapowiedzią nowych porządków 
było podpalenie, wspaniałej syna-
gogi przy ul. Bożniczej, która spło-
nęła doszczętnie w pierwszych 
dniach okupacji. Nie minęło wiele 
czasu, nim stało się jasne, iż po-
dobny los czeka dawne polskie pla-
cówki i instytucje kultury. Zniszcze-
nie groziło wszystkim bezcennym 
zbiorom bibliotecznym i archiwal-
nym zgromadzonych przez poko-
lenia żyjących na Śląsku Polaków. 

W Brennej, dzięki konspiracyj-
nym metodom i dobrej organiza-
cji, tragedii udało się zapobiec. Jej 
mieszkańcy rozproszyli i ukryli, 
liczącą ponad tysiąc tomów, bi-
bliotekę Katolickich Stowarzyszeń 
Młodzieży. Uprzedziło to niemiec-
ką akcję likwidacyjną i zapobie-
gło zagładzie księgozbioru. Książ-
ki, częściowo rozdzielone między 
poszczególne rodziny, częściowo 
ukryte w partyzanckich bunkrach, 
przetrwały wojnę. Przykre jednak 
jest to, iż po jej zakończeniu, więk-
szość z nich nie została ponownie 
zebrana (czyżby część z nich do 
dziś znajdowała się na strychach 
najstarszych chat naszej wioski?). 

Przeprowadzona w Brennej, z 
dużym sukcesem, akcja, mogła za-
inspirować Karola Sabatha do pod-
jęcia jeszcze bardziej ryzykownej 
misji. Przypomnijmy, iż do wybuchu 
wojny pełnił on funkcję redaktora 
„Gwiazdki Cieszyńskiej” oraz admi-
nistratora majątku Dziedzictwa Bł. 

Jana Sarkandra, opiekując się m. in. 
archiwum „Gwiazdki Cieszyńskiej”, 
prywatną biblioteką ks. Józefa Lon-
dzina i księgozbiorem Biblioteki Teo-
logów Polskich. I, chociaż z funkcji 
tych został przez władze okupacyjne 
zwolniony, czuł się odpowiedzialny 
za los powierzonych mu zbiorów.

W obliczu grożącej im zagłady, 
podjął się ratowania wybranych, 
najcenniejszych jego zdaniem, 
materiałów. Nie bacząc na niebez-
pieczeństwo, regularnie, mimo 
zaplombowanych drzwi, zakradał 
się do świetnie znanych sobie po-
mieszczeń biurowych Dziedzictwa 
i redakcji „Gwiazdki Cieszyńskiej”. 
Zadanie ułatwiał mu fakt, iż stró-
żem kamienicy był nadal Franciszek 
Dziadek – mieszkający na parterze 
pracownik Dziedzictwa. Pod pre-
tekstem składania mu odwiedzin, 
Sabath regularnie wynosił z bu-
dynku, najcenniejsze dla historii 
Śląska Cieszyńskiego materiały, 
które następnie deponował u za-
ufanych osób. Jakie to były doku-
menty? Tego do dziś nie wiadomo. 

Redaktor działał z tak wielką 
dyskrecją, że do niedawna nikt, 
poza najbliższą rodziną, o prowa-
dzonej przez niego działalności nie 
wiedział. Jedyna wzmianka na ten 
temat pochodzi z nieopublikowa-
nej, krótkiej biografii Sabatha pió-
ra dawnego kierownika drukarni 
Dziedzictwa – Franciszka Halskie-
go-Hessa, który, po zwolnieniu z 
obozu koncentracyjnego w 1943 r., 
dowiedział się, iż Sabath próbował 
w ten sposób ratować najstarsze 
roczniki „Gwiazdki Cieszyńskiej”, 
przekazując je przyjacielowi do 
Brennej – co jednak nie udało się. 

Dodam, iż kulisy wydarzeń 
sprzed ponad siedemdziesięciu lat, 
wyszły na jaw dopiero niedawno, 
gdy przypadkowo, podczas zbie-
rania informacji o przedwojennej 
działalności breńskiej młodzieży, 
poznałem relacje pana Karola He-
rzyka i państwa Anny i Władysława 
Hellerów, u których też z zasko-
czeniem spostrzegłem zabytkowe 

roczniki „Gwiazdki Cieszyńskiej”. 
Nim poznamy sposób, w jaki te, 

bezcenne dla cieszyńskiego dzie-
dzictwa kulturowego materiały, 
znalazły się w Brennej, nadmienię, 
że najprawdopodobniej stanowi-
ły one tylko fragment ratowanych 
przez Sabatha dokumentów. Nie-
wykluczone, iż ich część redaktor 
przekazał potajemnie Ludwikowi 
Brożkowi, lub któremuś z zaprzy-
jaźnionych cieszyńskich kapłanów, 
dzięki czemu przetrwały one wojnę 
i po jej zakończeniu zostały włączo-
ne do Biblioteki Muzeum w Cieszy-
nie. Przypuszczenie to nasuwa się, 
gdyż obecnie w zbiorach Książnicy 
Cieszyńskiej i tzw. Biblioteki Deka-
natu (parafii p.w. św. Marii Magda-
leny w Cieszynie) znaleźć można 
przynajmniej kilka tomów „Gwiazd-
ki Cieszyńskiej” z pieczęciami „Bi-
blioteki Teologów Polaków we Wid-
nawie”, czy „Księgozbioru Teologów 
Wrocławskich”, podczas gdy zbiory 
te, mieszczące się do 1939 r. w bu-
dynku Dziedzictwa ostatecznie zo-
stały przez hitlerowców zniszczone. 
Co więcej wg relacji p. Karola He-
rzyka wiemy, iż prawdopodobnie 
kilka uratowanych tomów przesła-
no do Krakowa (do Biblioteki Ja-
giellońskiej?), gdzie miał również 
zostać zdeponowany rękopis bar-
dzo cennej pracy historycznej do-
tyczącej Śląska (być może chodzi 
o dzieło dr Pawła Musioła, który 
w 1940 r. dowodził praw Polski do 
granic na Nysie Łużyckiej i Bałtyku). 

W drodze do Brennej
Pewne jest natomiast, iż około 

dwudziestu roczników „Gwiazdki 
Cieszyńskiej” redaktor postano-
wił umieścić w Brennej, u swoich 
przyjaciół. Pomoc ofiarowali mu 
koledzy – Józef Herzyk i Franciszek 
Gielata, którzy zgodzili się prze-
wieźć je tam i przechować. Zgodnie 
z planem, o świcie umówionego 
dnia, mieli wyruszyć, z przygoto-
wanymi przez Karola pakunkami, 
by na rowerach, przez Ogrodzo-
ną, Skoczów i Górki, dostać się do 
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Brennej. Drogę mieli odbyć osob-
no, z zachowaniem wszelkich środ-
ków ostrożności. Chociaż akcja 
ta nie wydawała się szczególnie 
trudna i ryzykowna, jej finał mógł 
skończyć się naprawdę tragicznie. 

Bowiem, kiedy dwójka kurie-
rów pozostawiła już za sobą Cie-
szyn i wspinała się na wzgórza 
Ogrodzonej, stało się to, czego 
obawiano się najbardziej. Podró-
żującego przodem Józefa Herzy-
ka, zatrzymał patrol żandarmerii. 
O ile dokumenty podróżnego nie 
wzbudziły podejrzeń, to jego cięż-
ki i mocno wypchany plecak – tak. 
Gdy tylko przekonano się, iż znaj-
dują się w nim starannie oprawio-
ne woluminy polskich druków, nie-
zwłocznie zawiadomiono gestapo, 
by przejęło zatrzymanego, wraz 
z obciążającymi go materiałami. 

Franciszek Gielata, który widział 
z daleka, co się stało, nie zważając 
na grożące mu niebezpieczeństwo 
( jego plecak również wypełniony 
był księgami), udał się z powrotem 
do Cieszyna, by poinformować Karo-
la Sabatha o aresztowaniu Herzyka. 
Ledwo opuścił mieszkanie redakto-
ra przy ul. Solnej 4, pojawiło się tam 
gestapo, którego funkcjonariusze 
dokonali rewizji lokalu i zatrzymali 
jego właściciela, jako podejrzanego. 

W czasie, gdy Herzyk i Sabath 
znajdowali się już w rękach Niem-
ców, Franciszek Gielata, z sercem 
na ramieniu, ale i z wiarą, że jego 
przyjaciele wyjdą cało z opresji, 
ponownie wyruszył do Brennej. 
Gdy wreszcie przybył do swego 
domu, wypakował z plecaka dzie-
sięć powiązanych sznurami tomów, 
zawierających bezcenne roczniki 
„Gwiazdki Cieszyńskiej” i niezwłocz-
nie je ukrył. Miały one pozostać tam 
70 lat, nim, najcenniejsze z nich, 
wróciły do Cieszyna, przekazane 
do zbiorów Książnicy Cieszyńskiej. 

Jaki los spotkał tymczasem 
aresztowanych? Józef Herzyk dwa 
kolejne tygodnie spędził w cieszyń-
skim areszcie, gdzie był brutalnie 
przesłuchiwany. Śledczym powie-
dział, że przewożone materiały 
wziął od mieszkającego w Cieszy-
nie, sąsiada, przekazującego mu 

niepotrzebne książki, które w Bren-
nej czytano, z braku innej lektury. 
Jego wersję powtórzył, nienagan-
ną niemczyzną, przesłuchiwany w 
sposób grzeczny i kulturalny, Karol 
Sabath, który, jeszcze tego same-
go dnia został zwolniony do domu. 
Najwyraźniej więc, opowiedziana 
przez Herzyka i redaktora historia, 
wydała się Niemcom przekonywu-
jąca. Józefa Herzyka również zwol-
niono, po zdecydowanej interwen-
cji jego niemieckiego pracodawcy, 

właściciela firmy Strizki, która, wy-
konując zlecenia państwowe, nie 
mogła sobie pozwolić na utratę 
wykwalifikowanego rzemieślni-
ka. Areszt opuścił jednak w takim 
stanie, iż jedynie, dzięki pomocy 
dobrych ludzi, udało mu się do-
trzeć do Brennej. Tak więc, chociaż 
transport niezwykle cennych, wie-
zionych przez Herzyka, roczników 
„Gwiazdki” został przez Niemców 
skonfiskowany i zniszczony, to dru-
ga jego część, dzięki Józefowi Gie-

Ewa i Karol Sabathowie wraz z rodziną i przyjaciółmi w dniu 
swego ślubu, Brenna 1927 r., Fot. ze zbiorów rodziny Sabath.

Z	kart	historiiZ	kart	historii
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lacie, dotarła szczęśliwie do celu.

Zatrzymanie Herzyka spowodo-
wało, iż odtąd Karol Sabath musiał 
mieć się na baczności, na nic zda-
ły się jednak wszelkie konspiracyj-
ne środki ostrożności, gdy redak-
tor uparcie odmawiał podpisania 
Volkslisty. Już ten fakt stanowił 
podstawę do uznania go, szcze-
gólnie biorąc pod uwagę jego au-
striackie korzenie i doskonałą zna-
jomość języka niemieckiego, za 
nieprzejednanego polskiego patrio-
tę i zaprzysięgłego wroga III Rzeszy. 

Wierny do końca
Ostatni redaktor „Gwiazdki Cie-

szyńskiej” został 11 października 
1941r. aresztowany, więziony był 
kolejno w Cieszynie, Zwickau, Byto-
miu, Sosnowcu i Rawiczu. W proce-
sie, który mu wytoczono, oskarżony 
m.in. o zdradę stanu, został skazany 
na siedem lat ciężkiego więzienia. 
Nim trafił do obozu koncentracyj-
nego w Mauthausen, nie tracąc 
nadziei, iż gdy tylko skończy się 
wojna powróci w rodzinne strony i 
zobaczy swoich najbliższych, pisał: 

„Wczoraj była piętnasta rocznica 
naszego ślubu. Myślami przeżywa-
łem powtórnie ten dzień, niestety, z 
dala od Ciebie – Ewko. Przypomina-
łem sobie nieprzemijające piękne i 
błogosławione godziny, które przed 
15 latami wspólnie przeżywaliśmy. 
Ten dzień dla nas obojga jeszcze 
raz, w całej swojej piękności i szczę-
śliwości zakwitnie, kiedy powrócę 
i kiedy, w gronie kochanej rodziny, 
zdrowi, jakby nowo narodzeni, roz-
poczniemy nowe życie — drugie i 
lepsze. Minione 15 lat były piękne, 
obecnie jednak widzę, że mogły 
być lepiej wykorzystane, dlatego 
drugą połowę mego życia urządzę 
inaczej, lepiej, a szczęście to nie jest 
już zbyt odległe. Znaleźć je mogę 
tylko w najbliższej przyszłości, u 
boku jedynie kochanej żony, w 
gronie kochanych dzieci. (…) mam 
nadzieję, ufam i bezgranicznie wie-
rzę, że Bóg pozwoli nam korzy-
stać i z dobrego. A więc do szczę-
śliwego i zdrowego zobaczenia!”

Była to ostatnia wiadomość, jaka 
dotarła do żony Ewy i piątki dzieci, 

czekających w Cieszynie. Ich ojciec 
nie opuścił już Mauthausen-Gusen, 
w którym więźniowie ginęli z wy-
cieńczenia, zmuszani do nadludz-
kiej pracy w kamieniołomach. Zna-
lazł tam bohaterską, lecz okrutną 
śmierć. Wedle relacji współwięźnia, 
podczas jednego z apeli, widząc SS
-manów znęcających się nad leżą-
cym współwięźniem, Karol Sabath 
wystąpił z szeregu i, zwracając się 
do oprawców z oburzeniem, bez-
błędną niemczyzną powiedział, iż 
do tej pory miał Niemców za kultu-
ralny naród. Jakże drogo miały kosz-
tować te odważnie wypowiedziane 
słowa! Silne uderzenie w twarz, 
zmiażdżyło kości szczęki młodego 
człowieka, przynosząc mu, po kilku 
dniach niewyobrażalnych cierpień, 
śmierć głodową. Karol Ferdynand 
Sabath zmarł z dala od tych, do 
których tęsknił i których tak bardzo 
kochał. Odszedł 23 grudnia 1942 r., 
w czasie gdy, nieświadomi niczego 
i marzący o jego powrocie, najbliż-
si przygotowywali się do Wigilii.

O jego śmierci rodzinę poinfor-
mowano lakonicznie dopiero czte-
ry miesiące później. Pozostającą 
bez pracy, z piątką małych dzieci 
na utrzymaniu, Ewę Sabath, wysie-
dlono z zajmowanego dotychczas 
mieszkania. W wojennym chaosie 
zginęły, z olbrzymią pieczołowito-
ścią zbierane przez Karola przez całe 
życie książki, pamiątki i dokumenty, 
w tym zapiski, obejmujące wyda-
rzenia czasu okupacji. Ocalić przed 
zniszczeniem udało się niemal wy-
łącznie listy, pisane przez niego do 
żony w okresie ich narzeczeństwa 
oraz te, które słał do rodziny z obo-
zu. Są one do dziś przechowywane, 
niczym rodzinne relikwie, przez 
jego córkę – Helenę Wróblewską. 

Ocalałe w Brennej roczniki 
„Gwiazdki Cieszyńskiej”, z których 
dwa – najcenniejsze, trafiły niedaw-
no do zbiorów Książnicy Cieszyńskiej, 
pozostają więc jednymi z nielicz-
nych pamiątek, które przypominają 
postać Karola Ferdynanda Sabatha 
– następcy Stalmacha i Londzina, 
ostatniego redaktora tego zasłużo-
nego pisma, człowieka „wiernego 
do końca” wyniesionym z domu i 

najbliższego otoczenia ideałom, 
który zapłacił za nie najwyższą cenę. 

***
W 1929 roku, w „Gwiazdce 

Cieszyńskiej”, z okazji jubileuszu 
10-lecia breńskiego Stowarzysze-
nia Młodzieży Katolickiej, opu-
blikowano wyznanie, pod któ-
rym widniały jedynie inicjały: K.S. 

 „Wielkim darem, jaki odebrałem 
od Stowarzyszenia, [ jest] to prze-
świadczenie, że człowiek żyje nie tyl-
ko dla siebie, dla swej rodziny, lecz 
także dla drugich, dla całego społe-
czeństwa. Stowarzyszenie wprawiło 
mnie do pracy społecznej, nauczyło 
mnie, że trzeba pracować w towa-
rzystwach i w życiu publicznym nie 
dla ambicji osobistej lub dla korzy-
ści materialnych, lecz dla ideałów, 
dla dobrej sprawy (…). Pracować 
[należy] wytrwale, dążyć niezłomnie 
do raz wytkniętego celu, umieć w 
razie potrzeby ponieść każdą ofiarę, 
— tego wszystkiego nauczyłem się 
w Stowarzyszeniu. Żyć dla Ojczyzny 
tak, by ona nawet z pracy jednost-
ki korzyść miała (…) Najcenniejszą 
może z wszystkich perłę, jaką znala-
złem w Stowarzyszeniu, to przyjaźń 
prawdziwa. (…) Przyjaźń ta trwa i 
przetrwa aż do kresu życia naszego.” 

Śmierć połączyła dawnych przy-
jaciół. Z rąk Niemców zginęli również 
(wymienieni przeze mnie wcześniej): 
Rudolf Tomanek i Ignacy Gomola 
– zamęczeni w obozach koncentra-
cyjnych, Paweł Musioł, Teofil Kocjan 
i Franciszek Potysz – zgilotynowani 
w Katowicach i Rudolf Heller – po-
wieszony równo 70 lat temu, 20. 
III 1942 r., pod Wałką, w Cieszynie. 
Pamięć o nich nie może zaginąć!

Wojciech Grajewski
Książnica Cieszyńska
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70 rocznica mordu „Pod Wałką” oraz promocja 
książki  „Gdy drzewa szubienic wyrosły”

We wtorek 20 marca 2012 r. 
w parku „Pod Wałką” w Cieszynie 
miał miejsce uroczysty apel, upa-
miętniający tragiczne wydarzenia 
sprzed dokładnie siedemdziesię-
ciu lat. Powieszono tam wówczas 
24 działaczy podziemnego ruchu 
oporu Śląska Cieszyńskiego. Ludzie 
ci byli mieszkańcami wielu miej-
scowości, w tym i Brennej (Rudolf 
Heller), a ich publiczna egzekucja 
miała złamać ducha narodowowy-
zwoleńczej walki z hitlerowskim 
okupantem. Ze strachu przed tym, 
co mogli powiedzieć w ostatnich 
chwilach swojego życia skazani, 
wszystkim bohaterom wstrzyknię-
to w języki odpowiednią substan-
cję, która sparaliżowała ich mowę. 

„Pod Wałką” obecni byli Posło-
wie na Sejm, Starosta i Wicestarosta 
powiatu Cieszyńskiego, Burmistrz 
Miasta Cieszyna, Wójt Gminy Bren-
na, duchowni, wiele pocztów sztan-
darowych, reprezentacje z różno-
rakich organizacji, przedstawiciele 
Związków Kombatanckich, służb 
mundurowych, a nade wszystko ro-
dziny ofiar tego strasznego mordu. 

Okrągła, bo 70 rocznica tam-
tych wydarzeń okazała się również 
okazją do wznowienia wydania 
książki profesora Ludwika Kohut-
ka „Gdy drzewa szubienic wyrosły”. 
Jest to książka opisująca historię 
mordu „Pod Wałką”, a także dzieje 
każdego ze straconych tego dnia. 
Prace nad tą publikacją prowa-

dzili i finansowali Powiat Cieszyń-
ski oraz Towarzystwo Miłośników 
Brennej i Górek. Spotkanie pro-
mocyjne, dotyczące książki odbyło 
się tego samego dnia, po apelu, w 
Domu Narodowym w Cieszynie.

Niech pamięć o tych, 
którzy wtedy zginęli bę-
dzie tak silna, jak miłość, 
którą obdarzyli oni Oj-
czyznę i tak trwała, jak 
odwaga, którą się wyka-
zali. Cześć ich pamięci!

 OPKiS

Z	kart	historii
Z	kart	historii
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XXI wiek wita wiosnę!
Ludzie zawsze będą witać 

pierwsze oznaki wiosny z rado-
ścią. Z ulgą, utęsknieniem, czasem 
euforią nawet. Zawsze będzie w 
nich budziła energię, siłę do dzia-
łania i determinację, by odkopać 
się z zimowych niedociągnięć, 
które zawsze można było wytłu-
maczyć przed samym sobą siar-
czystymi mrozami. Trzeba jednak 
wiedzieć, że są rzeczy, których w 
czasie witania wiosny absolutnie-
robić nie wolno. Zachowania kom-
pletnie passe, które są społeczno 
– kulturowym faux pas. Postaram 
się wyszkicować dziś dla Państwa 
zbiór porad, kierując się którymi 
godnie i na miarę naszych czasów 
powitacie wiosnę. Zaczynamy!

1. No, no, no. Żadnego 
barbarzyństwa! 

Dawniej małe społeczności robi-
ły bardzo dziwne rzeczy, by powi-
tać wiosnę. Nakazywały one dzia-
twie pleść słomiane kukły, ubierali 
je w babcine sukienki, zawiązywali 
chustki na głowie i robili wszystko, 
by wyglądały jak najbardziej ludz-
ko. Ba! Nadawali im nawet imiona. 
W pierwszy dzień wiosny w każdym 
bodaj regionie naszego, a pewnie i 
nie tylko naszego kraju dostawały 
imię „Marzanna”. Okrutnie obarcza-
no je wszystkimi najgorszymi ce-
chami: zimna, słotna, zła, złośliwa, 
straszna. Kreowano je w paskudne 
upiory i z wielką radością najpierw 
podpalano, a potem wrzucano do 
rzeki, by wraz z dymiącą kupą słomy 
odpłynęła zima. Pojęcia nie mam, 
czy to działa, ale na pewno jest nie-

ludzkie. Dlatego! My, z pierwszej 
połowy XXI wieku – brzydzimy się 
barbarzyństwem! Żadnego topie-
nia Marzann, jeśli nie chcesz zostać 
oskarżony o sianie defetyzmu i ża-
łoby w narodzie, a nade wszystko 
o naruszanie praw słomianych ku-
kieł. Pamiętaj, w dzisiejszym świe-
cie, WSZYSCY mają swoje prawa!

2. Broń Boże, nie wdychaj!
Nie spędzaj zbyt wiele czasu na 

zewnątrz. I nie wdychaj zbyt głębo-
ko powietrza – czy to wiadomo, jakie 
trucizny się w nim unoszą? Nawet 
ciche wioski pokątnie rozsiewają 
pestycydy i inne świństwa. Zresztą, 
przecież można mieć alergię na pył-
ki i inne paskudztwa. Lepiej nie ry-
zykuj. Podziwiaj wiosnę przez okno i 
kup sobie jakiś rześki odświeżacz po-
wietrza – potencjalnie mniej szkód 
wyrządzi, a nastrój wywoła ten sam!

3. Uwieczniaj, darling
Przedwiośnie to doskonały mo-

ment, by zainwestować w apa-
rat fotograficzny. Najlepiej drogą, 
markową lustrzankę. Pierwsze ba-
zie, zieloną trawkę i przebiśniegi 
po prostu trzeba fotografować, w 
możliwie jak najbardziej artystycz-
ny sposób. By nie wypaść z obiegu 
koniecznie przepuszczaj też zdjęcia 
przez programy graficzne. Najlepiej 
te drogie. I nie ważne, zupełnie nie 
ważne, że nie znasz się na fotografii 
i ni w ząb nie masz do niej talentu. 
Zdjęcia zawsze można robić w try-
bie „auto”, a na czasie trzeba być. 
Pamiętaj tylko, by te sesje nie były 
szkodliwe. Koniecznie stosuj się 

do punktu 2. Zamiast na szukaniu 
pięknych widoków i scenerii, skup 
się na obróbce graficznej zdjęć w 
zaciszu swojego pokoju. A nawet na 
krótkie spacery wkładaj maskę tle-
nową  - w ekskluzywnych salonach 
sprzętu fotograficznego dodaje 
się je już w gratisach do aparatów.

4. Zakochaj się!
Bez tego ani rusz. Zakochanie 

wyprodukuje odpowiednią ilość 
endorfiny i da kopa do działania. 
Pamiętaj jednak, bo to bardzo istot-
ne, żeby to była miłość niezbyt 
trwała, a już najlepiej platoniczna. 
Po co komu wielkie rozczarowa-
nia, cierpienie, ból, smutki i wielkie 
żale? Zakochaj się w kimś, na po-
znanie i polubienie kogo nie masz 
większych szans. W aktorze, piosen-
karzu czy innym celebrycie. Albo w 
jakieś mniej przyziemnej materii – 
znajdź sobie nową pasję na wiosnę.

5. Bądź źródłem – informuj
Nawet na chwilę nie zapominaj, 

że wszystko, co się wokół ciebie 
dzieje, jest szalenie ważne. Wszyst-
ko co czujesz, o czym myślisz, co 
widzisz, czego doświadczasz. Na-
wet jeśli akurat myślisz o tym czy 
aby nie zostać kulystą jakiejś ta-
jemniczej religii, której wyznawcy 
zmieniają się w mech, albo o tym, 
dlaczego świat nie kręci się w drugą 
stronę, albo nawet, jak akurat wcale 
o niczym nie myślisz, to jest ważne. 
Pisz o tym. Załóż bloga, pilnie ak-
tualizuj swoje profile na portalach 
społecznościowych. I sądź po sobie. 
Skoro ty nie wyszedłeś dziś z domu 
i siedzisz przed monitorem kompu-
tera, by sprostać wymogom XXI wie-
ku, poinformuj swoich znajomych 
o tym, że jest ładna pogoda, wieje 
lekki wiaterek i tak dalej. Może nie 
mają okien, a przecież musisz nie 
tylko świecić, ale i oświecać. Jeśli 
jeszcze tego nie zrobiłeś, natych-
miast zmień status na: „Wiosna!”

  Lubov
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Rzeżuchowa zieleń na Wielkanoc
Kulinarne tradycja, krążąca wo-

kół świąt Wielkanocnych jest bar-
dzo rozbudowana. Niemal co dom, 
to trochę inny przepis, trochę inna 
specyfika, trochę inny, niepowta-
rzalny smak tych samych potraw. 
Murzynki, smakołyki z jaj, wędliny, 
chleb, który wielu z nas wypieka 
własnoręcznie na tę niezwykłą oka-
zję, ciasta... Jest tego bardzo wiele. 
I każda gospodyni znalazła już swój 
przepis na smaczne święta. Dlatego 
zajmę się dziś czym innym, a mia-
nowicie tym, jak ciekawie wysiać 

rzeżuchę, czyli zielony emblemat 
wiosennego świętowania. Co zro-
bić, by nie tylko pachniała i sma-
kowała jako dodatek do kanapek, 

ale i pięknie wyglądała na stole? 
Poniżej przedstawiam opis przygo-
towania zielonej, rzeżuchowej kuli.

Potrzebne będą: styropianowa kula, wata, spodek albo talerzyk, ostry 
nóż 

i oczywiście nasiona rzeżuchy :)

Jak to zrobić?

1. Przetnij styropianową kulę na pół i każdą półkulę ustaw na osobnym spodeczku, płaską stroną do dołu.

2. Zamocz i wyciśnij watę tak, by pozostawała wilgotna, ale ni obciekała 
wodą. Następnie obciśnij ją dokładnie wokół każdej styropianowej półkuli i jeszcze raz 
zwilż wodą. Jeśli wata nie będzie chciała się trzymać, można użyć niewielkiej ilości kleju.

3. Obsiej równomiernie nasiona na wacie. Należy dbać, by podłoże dla nasion było cały 
czas wilgotne, a temperatura wokół możliwie wysoka. Nasiona powinny się ukorzenić już po jed
nym, góra dwóch dniach, a przez następnych siedem będziemy obserwować intensywny wzrost. 

4. Po około 10 dniach kula powinna już równomiernie obrosnąć żywą zielenią. Moż
na ustawić tak powstałe ozdoby w doniczkach w kształcie skorupek jajka, wbić w sty
ropian wydmuszki, albo inne ozdoby na drucikach, by kompozycja była bardziej kolorowa.
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Finał Pucharu Beskidzkich Groni połączony 
z Pucharem Wójta Gminy Brenna

Puchar Beskidzkich Groni, to 
cykl zmagań na stokach naszego 
regionu o tytuł najlepszego alpej-
czyka. Finałowa impreza, kończąca 
rywalizację, połączona z Pucharem 
Wójta Gminy Brenna, odbyła się na 
stoku Borynia, wchodzącym w skład 
Kompleksu Narciarskiego Brenna 
WęgierSki. Na starcie stanęło po-
nad stu zawodników i zawodniczek. 
Przedział wiekowy startujących był 
bardzo zróżnicowany, mieliśmy za-
równo przedszkolaki, jak i senio-

rów, ich udział w zawodach bardzo 
ubarwił rywalizację. Uczestnicy po-
dzieleni na kilka kategorii toczyli 
bój o zwycięstwo w niedzielnych 
zwodach oraz klasyfikacji gene-
ralnej Pucharu Beskidzkich Groni. 
Słoneczna pogoda w połączeniu 
z wysokim poziomem sportowym 
prezentowanym tego dnia przez 
zawodników sprawiły, że zawody 
były bardzo emocjonujące nie tylko 
dla samych startujących, ale także 
dla kibiców obserwujących poczy-

nania narciarzy. Tego dnia na Bory-
ni nie mogło zabraknąć Pani Wójt 
Gminy Brenna, Iwony Szarek, która 
po zakończonej rywalizacji i ogło-
szeniu przez komisję sędziowską 
wyników, wręczyła triumfatorom 
niedzielnych zawodów dyplomy 
i puchary. Odznaczenie zwycięz-
ców zakończyło niezwykle udaną 
rywalizację na stoku oraz tego-
roczny Puchar Beskidzkich Groni. 

 Krzysztof Gawlas

 Pucharu Świata w Skibobach
3 i 24 lutego na skoku Starego 

Gronia w Brennej Centrum odby-
ły się zawody zaliczane do pucha-
ru Świata w skibobach. Gościliśmy 
w Brennej zawodników z Austrii, 
Szwajcarii, Niemiec, Czech i Polski. 
Najlepsi okazali się Austriacy,cho-
ciaż i nasi zawodnicy zaakcentowali 
swoją obecność. Na trzecim mie-
sjcu w slalomie gigancie uplaso-
wała się zawodniczka LKS Beskidu 
Brenna Agata Hołomek, dwa razy 
na trzecim miejscu stanął również 
Adrian Kreiss z STS Skoczów. Gra-
tulujemy wszystkim zawodnikom.

  
  OPKiS
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Biegacze narciarscy z Brennej na podium
Sukcesem naszych biegaczy 

zakończyły się Zawody Powia-
towe w narciarstwie biegowym.

Na trasach biegowych Ku-
balonki  trzy ekipy z Bren-
nej uplasowały się na podium. 

II miejsce z SP2 Brenna zdo-
byli chłopcy w składzie: Kon-
rad Marek, Antoni Gawlas, Jan 

Piziurny, Kacper Choroszko
II miejsce z Gimnazjum w 

Brennej zdobyli: Jan Gawlas, Jan 
Greń, Hubert  Greń, Benedykt Greń

III miejsce z SP-2 Brenna zdo-
były dziewczyny: Marta Gawlas, 
Agnieszka Holeksa, Zuzanna Greń, 

Maria Gawlas. Dziewczęta z 
Bukowej wystartowały również 

w Zawodach Wojewódzkich, któ-
re odbyły się na trasach FIS Ku-
balonki zdobywając piątą pozy-
cję na osiemnaście zespołów z 
całego Województwa Śląskiego.

 Bogdan Żur

Turniej Grand Prix Mysłowic w Judo  
Turniej, który odbył się 

25.02.2012 r ., w Mysłowicach to 
kolejne zawody, w których wśród 
wytypowanych do  startu przez tre-
nerów  Stowarzyszenia Sportowego 
„DĄB” Dębowiec 18-stu zawodni-
ków znalazła się 7-demka judoków  

trenująca na co dzień w sekcjach 
naszej Gminy. Jak się okazało start 
w tych zawodach to kolejne sukce-
sy naszych milusińskich, którzy w 
swoich grupach wiekowych        i 
kategoriach wagowych wywal-
czyli 1 złoty, 1 srebrny, 4 brązowe 

medale oraz wysokie IV miejsce. 
Gratulujemy zawodnikom,  trene-
rom kolejnych sukcesów i życzy-
my utrzymania tak wysokiej formy.

  Krystian Fest 

I Grupa -  rocznik 2002 i młodsi

1. Jacek Czyż   - kategoria wagowa 27 kg - I    miejsce 
2. Weronika Wieczorek - kategoria wagowa 27 kg - III miejsce
3. Dawid Pilch   - kategoria wagowa 30 kg - III miejsce
4. Dawid Kołder   - kategoria wagowa 36 kg - III miejsce
5. Dominika Wieczorek - kategoria wagowa 51 kg - II   miejsce

II Grupa - juniorzy młodsi

1. Damian Kuczera  - kategoria wagowa 55 kg - III miejsce
2. Patrycja Wantulok  - kategoria wagowa 57 kg - IV miejsce               
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W środę 7 marca bieżącego roku 
na stoku narciarskim Borynia, dzięki 
uprzejmości właściciela Kompleksu 
Narciarskiego Brenna WęgierSki, 
po raz kolejny odbyła się zimowa 
Spartakiada dzieci i młodzieży. Na 
zawody przyjechała blisko setka 
uczniów ze szkół Gminy Brenna 
wraz z nauczycielami i swoimi opie-
kunami. Dopisująca tego dnia aura 
już na samym początku zawodów 
zapowiadała, że impreza będzie 
niezwykle udana. Zmagania uczest-
ników, połączone z dobrą zabawą, 
miały być urozmaiceniem ich co-

Sport, zabawa i emocje… Zimowa Spartakiada 
dzieci i młodzieży

SportSport

dziennych zajęć w szkołach i tak też 
z pewnością było. Startujący rywa-
lizowali w narciarstwie alpejskim i 
snowboardzie, w 4 kategoriach wie-
kowych. Najliczniejszą grupę sta-
nowili oczywiście narciarze, którzy 
tego dnia dysponowali naprawdę 
niezłą formą. Na doskonale przygo-
towanej przez UKS Brenna – Górki 
trasie oglądaliśmy niezwykle zacię-
tą walkę o jak najlepszy czas prze-
jazdu. Na brak  emocji tego dnia 
nie można było narzekać. Każdy z 
zawodników po zakończonym prze-
jeździe mógł zregenerować siły, 

udając się na ciepły posiłek i gorą-
cą herbatę. Po zakończonej rywa-
lizacji i uroczystym wręczeniu me-
dali oraz dyplomów, dla każdego 
z uczestników Spartakiady została 
wylosowana nagroda rzeczowa, 
tak więc każdy startujący został na-
grodzony i mógł się czuć zwycięz-
cą. Losowanie nagród zakończyło, 
przebiegającą w piknikowo-spor-
towej atmosferze, kolejną już zimo-
wą Spartakiadę dzieci i młodzieży.

 Krzysztof Gawlas
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VIII zawody o Puchar Brennicy
W słoneczną sobotę 10 marca 

2012 odbyły się kolejne, bo już VIII 
zawody o Puchar Brennicy, które 
zaliczane są do cyklu Beskidzkiej 
Ligi Muchowej. Do bazy zawodów 
mieszczącej się w Skalnym Dworku 
VIII Puchar Brennicy zjechali się za-
wodnicy z całej południowej Polski, 
acz nie tylko oraz Czech i Słowacji. 

W sumie wystartowało 72 seniorów, 
którzy złowili łącznie 111 pstrągów 
oraz 6 juniorów, którzy złowili 4 
pstrągi. Średnia długość wszystkich 
złowionych potokowców wynosiła 
28,3cm. Najdłuższego pstrąga za-
wodów o długości 37,6cm złowił 
Gerard Błaszczak z Poznania, któ-
ry w nagrodę otrzymał kamienną 

rzeźbę autorstwa Adama Bojdy, 
właściciela firmy kamieniarskiej. 

Po zawodach przyszedł czas 
na smaczny żurek i roladę z klu-
skami oraz wręczenie nagród 
rzeczowych. Serdecznie podzię-
kowania dla wszystkich spon-
sorów i współorganizatorów.

Pierwsze 10-tki wyglądały następująco:
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Wkrótce	w	Gminie	BrennaWkrótce	w	Gminie	Brenna

Gminny konkurs plastyczny dla dzieci 
„Wiosna na łące”

Ogólne założenia konkursu:

Konkurs plastyczny „Wiosna na łące” jest konkursem na najciekawszą pracę inspirowaną wiosenną łąką.  Adresa-
tami konkursu są „mali mieszkańcy” gminy Brenna, dzieci w wieku przedszkolnym od 3 do 6 roku życia. Celem kon-
kursu jest rozwój wyobraźni i twórczego myślenia  oraz rozwijanie zainteresowań różnymi technikami plastycznymi.

Warunki uczestnictwa i przebieg konkursu:

1. Autorskie prace plastyczne prosimy dostarczyć do 24.04. 2012 r. na adres:
Przedszkole Publiczne nr 1 w Brennej 
Ul. Partyzantów  3
43-438 Brenna
z dopiskiem KONKURS

2. Nadesłane prace pozostaną własnością Organizatora i nie będą zwracane. Mogą być nieodpłatnie
 wykorzystywane w dowolnym czasie i formie dla celów promocji konkursu.

3. Autorem pracy może być jedna osoba.

4. Prace mogą być wykonane dowolną technika, w formacie A4.

5. Jury powołane przez Organizatora wybierze najlepsze prace spośród nadesłanych.

6. Uroczystość finałowa połączona z wręczeniem dyplomów i nagród odbędzie się 8.05 2012 r. 
w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Brennej.

7. Do każdej z nadesłanych prac powinna być dołączona karta uczestnictwa o treści:
NAZWISKO I IMIĘ UCZESTNIKA, WIEK UCZESTNIKA,
NAZWA PLACÓWKI, ADRES ZAMIESZKANIA

8. Dane personalne uczestników konkursu wykorzystywane wyłącznie w celach konkursowych.

Wszelkie wątpliwości związane z realizacją konkursu prosimy zgłaszać
Przedszkola Publicznego nr 1 w Brennej

Funkcje koordynatora konkursu pełni
Anna Mojeścik

(33)8536326

       WSZYSTKIM UCZESTNIKOM ŻYCZYMY 
 TWÓRCZYCH POMYSŁÓW I SUKCESÓW W KONKURSIE.
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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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Gmina na 5Gmina na 5

Gmina Brenna Gminą na Piątkę
Uprzejmie informujemy, że gmina Brenna została objęta projektem badawczym 

realizowanym przez Studenckie Koło Naukowe Przedsiębiorczości i Analiz Regio-
nalnych, działającego przy Instytucie Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej 
w Warszawie. Przedmiotem badania projektu była przede wszystkim jakość obsłu-
gi potencjalnych przedsiębiorców. Składał się na nie audyt stron internetowych bada-
nych jednostek oraz tzw. audyt elektroniczny.  W przeprowadzonym badaniu gmina 
Brenna została wyróżniona z uwagi na szczególnie wysoką jakość obsługi poten-
cjalnych przedsiębiorców, co zaowocowało przyznaniem tytułu - Gmina na Piątkę.

        



www.brenna.org.pl


