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Kwiecień wyrywał się mi wyjąt-
kowo, uciekając przez palce. Przy-
gotowania do sezonu plenerowych 
imprez trwają i to na wysokich 
obrotach, a bez przerwy pojawia-
ją się bieżące rzeczy, które trzeba 
ogarnąć i oswoić, teraz, zaraz, już. 
Czasem chciałoby się nagle stanąć, 

wryć nogami w ziemię z zawzięto-
ścią osła i wykrzyczeć pędzącemu 
wokół światu „STOP. Dotąd doszli-
śmy. Ani kroku dalej”. Ale mało kto 
ma na tyle odwagi, by pokazać 
wszystkim wokół, że owczy pęd 
wcale nie jest konieczny. I wszyscy 
gnają, choć sami do końca nie wie-
dzą, dokąd ich to zaprowadzi. 

Mam jednak nadzieję, że każdy 
zdoła wykroić w swoim napiętym 
harmonogramie kilka chwil, które 
spędzi z naszym miesięcznikiem w 
rękach. Warto, bo znajdziecie pań-
stwo w tym numerze garść pomy-
słów na różne aspekty majówek, na 
które sezon niniejszym uznaję za 
otwarty. Co zjeść, gdzie się bawić 
i co robić, by było nie tylko cieka-
wie, ale i bezpiecznie. Poza tym 
polecam relację z wyjazdu zespołu 
„Mała Brenna” na Słowację, do Zu-
berca, gdzie wystąpił w charakte-
rze gościa na festiwalu „Oravskie 

Spievanki”. Dzieciaki zjednały so-
bie serca publiczności bez trudu i 
z typową sobie naturalną, rozbra-
jająco szczerą nonszalancją. 

Co jeszcze... Ach. Udanej Ma-
jówki. Proszę pamiętać, że potrwa 
ona w tym roku rekordowo długo, 
bo przy dobrym planowaniu – 
półtora tygodnia! To dużo czasu, 
by zabawić się i odpocząć, więc 
bądźmy ostrożni i nie spieszmy się 
nigdzie. Zdecydowanie lepiej jest 
przystanąć, zamknąć oczy i wczuć 
się w puls otaczającego nas świa-
ta zupełnie innymi zmysłami, niż 
zazwyczaj. Zadziwiające jak wiele 
dzieje się dookoła nas, a także w 
nas samych rzeczy, których w inny 
sposób nigdy nie dostrzeżemy.

Redaktor naczelna
Anna Musioł

Punkt kasowy w Górkach Wielkich 
W dniach 10 – 11.05.2012 roku oraz 15.05.2012 roku 

w portierni Hali Sportowej przy Zespole Szkół Publicznych 
w Górkach Wielkich (wejście do „zerówki”) będzie czynny 

punkt kasowy Urzędu Gminy Brenna. W punkcie w godzinach 
od 8.00 do 12.00 będzie można dokonywać wpłat rat podatku 

od nieruchomości, rolnego i leśnego.

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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Uwaga Rolnicy!

Przypominamy: szkody po-
wstałe w uprawach zbóż w wy-
niku ujemnych skutków przezi-
mowania w okresie zimowym 
2011/2012 SĄ OBJĘTE DOPŁA-
TAMI W RAMACH DE MINIMIS

Producenci rolni, którzy zuży-
li do siewu materiał siewny kate-
gorii elitarny lub kwalifikowany, 
mogą ubiegać się o dopłatę z ty-
tułu zużytego do siewu lub sadze-
nia materiału siewnego kategorii 
elitarny lub kwalifikowany mającej 
charakter pomocy de minimis w 
rolnictwie do upraw, które uległy 
zniszczeniu w wyniku ujemnych 

skutków przezimowania.  
 Producenci rolni, którzy chcą 

skorzystać z pomocy są zobowią-
zani do złożenia do właściwego 
ze względu na siedzibę lub adres 
zamieszkania OT ARR wniosku o 
przyznanie dopłaty do 25 czerwca.

 
Jednocześnie informujemy, 

iż przed podjęciem prac agro-
technicznych mających na celu 
likwidację zniszczonej uprawy 
(założonej z materiału siewnego 
kategorii elitarny lub kwalifiko-
wany), producent rolny powinien 
powiadomić właściwy Oddział Te-
renowy ARR o planowanych czyn-
nościach w formie pisemnej, prze-
kazanej za pośrednictwem poczty, 
faxu lub poczty elektronicznej.

 
Dopłata ma charakter po-

mocy de minimis w rol-

nictwie. W związku z tym, 
w okresie 3 lat łączna kwota 

pomocy dla producenta rolnego 
nie może przekroczyć 7500 euro.

Szczegółowe informacje doty-
czące uzyskania dopłaty znajdu-
ją się na stronie internetowej ARR 
www.arr.gov.pl, w zakładce „Warun-
ki uzyskania dopłaty z tytułu zuży-
tego do siewu lub sadzenia mate-
riału siewnego kategorii elitarny lub 
kwalifikowany w ramach pomocy 
de minimis w rolnictwie w 2012 r.” 

Plac Pod Lipami 5, 40-476 Ka-
towice, tel. (032) 359 49 00, fax 
(032) 359 49 34, bądź Infolinia 
ARR  22 661 72 72,  www.arr.gov.pl

 UG Brenna

Szanowni Rolnicy, Hodowcy zwierząt gospodarskich 

Zdrowa, bezpieczna i dobra pol-
ska żywność jest naszym skarbem 
narodowym. Stały wzrost popytu na 
polskie mięso, mleko i jaja oraz pro-
dukty przetworzone jest źródłem 
dochodu dla wielu polskich rodzin. 

Mając na względzie bezpie-
czeństwo produkowanej w Polsce 

żywności, zwracam się do Pań-
stwa z apelem i przypomnieniem 
o obowiązku posiadania w go-
spodarstwie dokumentacj i po-
twierdzającej leczenie zwierząt. 

Proszę pamiętać, że każdorazowe 
zastosowanie przez lekarza wetery-
narii produktów leczniczych powin-
no zakończyć się wystawieniem do-
kumentu potwierdzającego ten fakt. 

Nieudokumentowane lecze-
nie zwierząt gospodarskich może 
skutkować utratą części lub ca-
łości dopłat bezpośrednich. 

Dokument potwierdzający le-
czenie zwierząt w gospodarstwie 
powinien być przechowywany 
przez okres pięciu lat. Na doku-
mencie tym powinien znajdować 
się podpis rolnika oraz podpis 
i pieczątka lekarza weterynarii. 

Szanowni Państwo! 

Żądajcie od 
lekarzy weterynarii le-

czących Wasze zwierzęta 
wystawiania takiego 

dokumentu. 
Jest to Państwa nie-
zbywalne prawo 

i obowiązek lekarzy 
weterynarii 

leczących zwierzęta 
gospodarskie. 

Główny Lekarz Weterynarii
Janusz Związek
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Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami 
Informujemy, iż uchwałą Rady 

Gminy Brenna Nr XV/157/12 z dnia 
29 marca 2012 r. przyjęto „Progra-
mu opieki nad bezdomnymi zwie-
rzętami na terenie Gminy Brenna”. 
Program dostępny jest w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Gmny 
Brenna.

Celem „Programu opieki nad 
bezdomnymi zwierzętami na tere-

Informacje/WydarzeniaInformacje/Wydarzenia

nie Gminy Brenna” jest zapewnienie 
opieki bezdomnym zwierzętom z 
terenu gminy. Opieka nad bezdom-
nymi zwierzętami na terenie gminy 
obejmować będzie przede wszyst-
kim współdziałanie z wybranym 
schroniskiem, wyłapywanie bez-
domnych zwierząt i ich transport 
do schroniska oraz poszukiwanie 
dla nich nowych właścicieli. W ra-

mach prowadzonych działań na 
rzecz ochrony bezdomnych zwie-
rząt konieczna będzie także współ-
praca gminy z organizacjami spo-
łecznymi. Program obejmuje także 
szeroko pojętą edukację w zakresie 
ochrony zwierząt.

Małgorzata Olszar

Akcja szczepienia lisów
Rusza wiosenna akcja szcze-

pienia lisów. W okresie pomię-
dzy 24 kwietnia a 30 kwietnia 
2012 roku na terenie całego wo-
jewództwa śląskiego prowadzo-
na będzie akcja wykładania z sa-
molotów szczapionek; dla lisów. 

Akcja będzie prowadzona przy 
użyciu samolotów AN-2, startują-
cych z lotniska Katowice - Mucho-
wiec. Szczepionka zostanie wyłożo-
na z wysokości około 200 metrów, 
na obszarze ponad 10 tys. km kw. 
powierzchnr zielonych. W związku 
z wystąpieniem wścieklizny u lisa 
wolno żyjącego w listopadzie 2011 
r., nastąpi zwiększenie wyłożenia 
na obszarze wokół miejscowości 
Pradła do 30 dawek szczepionki 
na 1 km kw. Na pozostałym terenie 
woj. śląskiego zakłada się wyłoże-
nie 20 dawek szczepionki na 1 km 
kw. W sumie na terenie całego wo-
jewództwa śląskiego zostanie wyło-
żonych 222810 dawek szczepionki. 

Szczepionka zatopiona jest w 
przynęcie w postaci małych bru-
natnych kostek o zapachu moc-
no zepsutej ryby. Zapach ten lisy 
wyczuwają z odległości ok. 800 
metrów. Szczepionki zostaną wy-
łożone nie tylko w Jasach, ale i na 
pozostałych terenach zielonych np. 
na polach, łąkach, w ogródkach 
działkowych, a nawet w parkach. 

Śląski Wojewódzki Lekarz We-

terynarii apeluje do mieszkańców 
województwa o nie podnoszenie 
szczepionek z ziemi. Lisy wyczuwa-
jąc zapach człowieka nie zjedzą już 
takiej kostki. Jednocześnie przy-
pominamy, że przez dwa tygodnie 
po przeprowadzeniu akcji nie wol-
no wyprowadzać zwierząt domo-
wych na tereny niezabudowane. 

Śląski Wojewódzki Lekarz We-
terynarii w Katowicach informuje 
również, że sama przynęta nie jest 
niebezpieczna dla człowieka. Nato-
miast w przypadku kontaktu czło-
wieka z płynną zawartością kapsułki, 
należy niezwłocznie skontaktować 
się z najbliższym lekarzem medy-
cyny lub właściwą terytorialnie 
placówką służby zdrowia. Dodat-
kowo, należy również bezzwłocz-
nie umyć bieżącą wodą z mydłem 
ręce oraz inne części ciała, które 
zetknęły się z płynną szczepionką 

Akcja wykładania szczepionek w 
województwie śląskim odbywa się 
dwa razy do roku: wiosną i w jesienią. 

Środki na tę akcję pocho-
dzą z rezerwy budżetu państwa. 

W wyniku prowadzonej do 
tej pory akcji szczepienia li-
sów wolno żyjących obserwuje 
się poważny spadek wystąpień 
wścieklizny wśród zwierząt i tak: 

1. w roku 2003 na tere-

nie całego województwa za-
notowano 1 przypadek 

wścieklizny u zwierząt dzikich, 

2. w 2004 zanotowano 2 przy-
padki wścieJdizny u zwierząt. 

3. w 2005 roku nie od-
notowano wścieklizny, 

4. w 2006 roku stwierdzono 1 
przypadek wściekfizny u nietoperza. 

5. w 2007 roku nie odno-
towano żadnego przypad-
ku wścieklizny u zwierząt 

6. w 2008 roku nie odno-
towano żadnego przypad-
ku wścieklizny u zwierząt 

7. w 2009 roku nie odno-
towano żadnego przypad-
ku wścieklizny u zwierząt 

8. w 2010 roku nie odno-
towano :tadnego przypad-
ku wścieklizny u zwierząt 

9. w 2011 roku zanoto-
wano 1 przypadek wściekli-
zny u 1 lisa wolno żyjącego.

 Śwtadczy to o skuteczno-
ści szczepienia prowadzone-
go przez Inspekcję Weteryna-
ryjną województwa śląskiego. 
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Podatek od nieruchomości
Każda osoba, która jest właści-

cielem gruntów, budynków bądź 
budowli corocznie płaci podatek od 
nieruchomości na rachunek banko-
wy gminy na terenie, której położo-
na jest nieruchomość. Z czego jed-
nak wynika wysokość podatku? Kto 
ustala wysokość stawek? Kto musi 
płacić, a kto jest zwolniony z tego 
obowiązku?  Co kryje się pod poję-
ciem podatku od nieruchomości?

Podatek od nieruchomo-
ści reguluje rozdział 2 ustawy z 
dnia z dnia 12 stycznia 1991 r. 

o podatkach i opłatach lokal-
nych (tekst jednolity: Dz. U. 2010 
r. Nr 95 poz. 613). Opodatkowaniu 
podlegają grunty, budynki lub ich 
części oraz budowle lub ich części 
związane z prowadzeniem dzia-
łalności gospodarczej. Tak więc 
każda osoba fizyczna, osoba praw-
na, jednostka organizacyjna bę-
dąca właścicielem, posiadaczem 
samoistnym bądź użytkownikiem 
wieczystym przynajmniej jednej 
z powyższych nieruchomości jest 
podatnikiem podatku od nierucho-
mości. Obowiązek podatkowy po-
wstaje od pierwszego dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w któ-
rym powstały okoliczności uzasad-
niające wystąpienie takiego obo-
wiązku, np. zakupiliśmy w dniu 10 
kwietnia grunty w związku z czym 
obowiązek podatkowy powstał z 
dniem 1 maja. Jako osoba fizyczna 
w terminie 14 dni jesteśmy zobo-
wiązani do złożenia właściwemu 
organowi podatkowemu informacji 
o nieruchomościach, sporządzo-
nej według ustalonego wzoru. Na 
podstawie złożonej informacji or-
gan podatkowy ustala podatek od 
nieruchomości proporcjonalnie za 
okres od maja do grudnia włącznie. 
Jeśli jesteśmy osobą prawną – skła-
damy deklarację na podatek od nie-
ruchomości, w której wykazujemy 
powierzchnię gruntów i wyliczamy 
podatek zgodnie z obowiązującymi 
stawkami. Jeżeli jednak okoliczno-
ścią, od której jest uzależniony obo-

Informacje/WydarzeniaInformacje/Wydarzenia Informacje/Wydarzenia

wiązek podatkowy, jest istnienie 
budowli albo budynku lub ich czę-
ści, obowiązek podatkowy powsta-
je z dniem 1 stycznia roku następu-
jącego po roku, w którym budowa 
została zakończona albo w którym 
rozpoczęto użytkowanie budowli 
albo budynku lub ich części przed 
ich ostatecznym wykończeniem. 
Obowiązek składania informacji o 
nieruchomościach i obiektach bu-
dowlanych oraz deklaracji na poda-
tek od nieruchomości dotyczy rów-
nież podatników korzystających ze 
zwolnień na mocy przepisów ustawy 
o podatkach i opłatach lokalnych.

Grunty podlegające opodatko-
waniu podatkiem od nieruchomości. 

Podstawą opodatkowania dla 
gruntów stanowi ich powierzchnia, 
która wynika z ewidencji gruntów 
i budynków prowadzonej dla kon-
kretnej miejscowości. Dane z ewi-
dencji decydują również czy grunty 
w ogóle podlegają opodatkowaniu 
podatkiem od nieruchomości. Jeśli 
grunty stanowią użytki rolne, grunty 
zadrzewione i zakrzewione na użyt-
kach rolnych lub lasy, a nie są zwią-
zane z prowadzeniem działalności 
gospodarczej, nie podlegają opo-
datkowaniu podatkiem od nieru-
chomości, lecz odpowiednio podat-
kiem rolnym bądź leśnym. Ponadto 
do grupy gruntów niepodlegających 
opodatkowaniu zalicza się grunty 
leżące pod wodami płynącymi i ka-
nałami żeglownymi oraz zajęte na 
pasy drogowe. Wysokość podatku 
zależy od przeznaczenia gruntów 
– grunty związane z prowadze-
niem działalności będą opodatko-
wane wyższą stawką niż pozostałe. 

Budynki lub ich części podlega-
jące podatkiem od nieruchomości.

Powierzchnia użytkowa sta-
nowi podstawę opodatkowania 
budynków lub ich części. Jako po-
wierzchnię użytkową określa się 
powierzchnię, która wynika z ob-
miaru po wewnętrznej długości 
ścian na wszystkich kondygnacjach 
za wyjątkiem klatek schodowych i 
szybów dźwigów (wind). Uwzględ-

nia się jednak piwnice, garaże 
podziemne, suteryny i poddasza 
użytkowe. Ponadto powierzchnię 
pomieszczeń lub ich części oraz 
część kondygnacji o wysokości od 
1,40 m do 2,20 m zalicza się do po-
wierzchni użytkowej budynku w 50 
%, a jeżeli wysokość jest mniejsza 
niż 1,40 m, powierzchnię tę pomija 
się. Również w przypadku budyn-
ków wysokość podatku będzie zale-
żała od jego przeznaczenia. Jeśli w 
budynku lub jego części prowadzo-
na jest działalność gospodarcza to 
powierzchnie użytkową mnożymy 
przez stawkę najwyższą – przewi-
dzianą dla budynków związanych z 
prowadzeniem działalności gospo-
darczej. Opodatkowaniu nie podle-
gają m.in. budynki gospodarcze lub 
ich części służące działalności leśnej 
lub rybackiej, położone na grun-
tach gospodarstw rolnych, służą-
ce wyłącznie działalności rolniczej 
oraz zajęte na prowadzenie działów 
specjalnych produkcji rolnej. A tak-
że budynki wpisane indywidualnie 
do rejestru zabytków i będące we 
władaniu muzeów rejestrowanych.

Budowle związane z prowadze-
niem działalności gospodarczej.

Budowla to każdy obiekt bu-
dowlany niebędący budynkiem 
lub obiektem małej architektury, a 
także części budowlane urządzeń 
technicznych oraz fundamenty pod 
maszyny i urządzenia, jako odręb-
ne pod względem technicznym 
części przedmiotów składających 
się na całość użytkową. Podstawę 
opodatkowania dla budowli stano-
wi jej wartość ustalona na dzień 1 
stycznia roku podatkowego, stano-
wiąca podstawę obliczania amorty-
zacji w tym roku, niepomniejszona 
o odpisy amortyzacyjne, a w przy-
padku budowli całkowicie zamor-
tyzowanych - ich wartość z dnia 1 
stycznia roku, w którym dokonano 
ostatniego odpisu amortyzacyjne-
go. Wysokość podatku wynosi 2% 
wartości budowli. Opodatkowa-
niu podlegają jedynie te budow-
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Osiągnięcia gimnazjalistek z Brennej

le, które są związane z prowadze-
niem działalności gospodarczej. 

Aby wyliczyć podatek od nieru-
chomości – znając podstawę opo-
datkowania – musimy zapoznać 
się ze stawkami podatku od nieru-
chomości obowiązujące w gminie, 
na terenie, której położona jest 
nasza nieruchomość. Stawki po-
datku określa rada gminy w drodze 
uchwały. Stawki te jednak nie mogą 
przekraczać rocznie maksymalnych 

stawek określonych w ustawie o 
podatkach i opłatach lokalnych. 
Oprócz stawek rada może zróżni-
cować ich wysokość dla poszcze-
gólnych rodzajów przedmiotów 
opodatkowania, uwzględniając lo-
kalizację, rodzaj prowadzonej dzia-
łalności, rodzaj zabudowy, przezna-
czenie i sposób wykorzystywania. 
Ponadto rada gminy może zarzą-
dzać pobór podatku od nierucho-
mości od osób fizycznych w drodze 
inkasa oraz wyznaczać inkasen-

tów i określać wysokość wynagro-
dzenia za inkaso, a także określić 
wzory formularzy oraz warunki i 
tryb składania informacji o nieru-
chomościach i obiektach budow-
lanych oraz deklaracji na podatek 
od nieruchomości za pomocą środ-
ków komunikacji elektronicznej.

Skarbnik

Dnia 23 marca 2012 roku w Gim-
nazjum w Chybiu Mnichu odbył 
się V powiatowy konkurs „Zadbaj 
o swoje zdrowie.” Gimnazjum im. 
Króla Jana III Sobieskiego w Bren-
nej reprezentowały w nim: Natalia 
Kuczera z klasy III a, Karolina Le-
śnik z klasy III c oraz Jolanta Kłó-
sko z klasy II b. Opiekunem uczen-
nic jest mgr Małgorzata Mueller.

Dziewczyny włożyły wiele tru-
du i zaangażowania przygotowu-
jąc się do udziału w konkursie, 
którego główną nagrodą był wy-
jazd do Brukseli. Trud się opłacił 
gdyż najwyższą lokatę i główną 
nagrodę zdobyła Karolina Leśnik. 
Bardzo dobrze zaprezentowały się 
również pozostałe nasze uczen-

Program ograniczenia niskiej emisji 
Informujemy zainteresowanych 

petentów, iż odstąpiono od reali-
zacji II etapu Programu ogranicze-
nia niskiej emisji Gminy Brenna, 
którego wykonanie planowano na 

rok 2012. Rezygnacja z realizacji 
Programu podyktowana jest tzw. 
warunkiem obszarowości, którego 
Gmina nie spełnia z uwagi na zbyt 
małą ilość zgłoszeń na 2012 rok, a 

który jest niezbędny aby móc starać 
się o środki na realizację Programu. 

UG Brenna

nice zdobywając wyróżnienia. 
Wszystkim uczestnicz-

kom oraz pani Mueller gratu-

lujemy osiągniętego sukcesu. 
  

Gimnazjum Brenna 

Tłumacz języka migowego dla 
niepełnosprawnych klientów urzędu

Od dnia 1 kwietnia 2012 r. zada-
niem gminy jest zapewnienie dostę-
pu do tłumacza języka migowego. 
Osoba niepełnosprawna powinna 
zgłosić takie zapotrzebowanie przy-
najmniej trzy dni przed terminem 
realizacji swojej potrzeby admini-
stracyjnej (wyjątkiem są sytuacje 
nagłe). Gmina zobowiązana jest 

wówczas do zapewnienia obsługi 
osoby uprawnionej w terminie przez 
nią wyznaczonym lub z nią uzgod-
nionym. Zapotrzebowanie należy 
zgłaszać w sekretariacie urzędu.

Świadczenie tłumacza jest bez-
płatne dla osoby uprawnionej.

Osoby niepełnosprawne mają 
prawo w kontaktach z organami 

administracji publicznej skorzy-
stać z pomocy tzw. osoby przybra-
nej, która ma im pomagać w po-
rozumiewaniu się z urzędnikami. 

UG Brenna
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Plan urządzenia lasu 
Urząd Gminy Brenna zawiada-

mia właścicieli gruntów leśnych po-
łożonych na terenie Gminy Brenna, 
że w dniu 16 kwietnia 2012 roku w 
Urzędzie Gminy na okres 60 dni w 
godzinach od 08.00 do 13.00 zo-
stanie wyłożony do publicznego 
wglądu projekt uproszczonego 
planu urządzenia lasów stanowią-
cych własność osób fizycznych.

W terminie 30 dni od wyło-
żenia projektu uproszczonego 
planu urządzenia lasu zaintere-

sowani właściciele lasów mogą 
składać zastrzeżenia i wnioski 
w sprawie planu w miejscu jego 
wyłożenia. Starosta wydaje de-
cyzje w sprawie uznania lub nie-
uznania zastrzeżeń lub wniosków.

W dniu 23 - 16 kwietnia 2012 
r. w godz. pracy urzędu (pon. 7.30 
– 16.30; wt.-czw. 7.30 – 15.30) 

w miejscu wyłożenia uprosz-
czonego planu urządzenia lasów, 
upoważniony przedstawiciel wyko-
nawcy planu tj. KRAMEKO spółka z 
o.o., w ramach konsultacji społecz-

nych, będzie zainteresowanym wła-
ścicielom lasów udzielał informacji 
i składał wyjaśnienia do zapisów 
zawartych w wyłożonym planie.

Zgodnie z art. 21 ust. 4 usta-
wy z dnia 28 września 1991 r. o la-
sach ( jednolity tekst: Dz. U. z 2011 
r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.) dane 
zawarte w uproszczonym planie 
urządzenia lasów będą podsta-
wą naliczenia podatku leśnego.

UG Brenna

Uwaga właściciele obiektów hotelarskich
Uprzejmie informujemy, że 

w dniu 29 marca 2012 r. Rada 
Gminy Brenna podjęła uchwałę 

XV/158/12 z dnia 29 marca 2012 
r. w sprawie określenia inkasentów 
opłaty miejscowej, która jest bez-
pośrednio związana z realizacją 
uchwały rady Gminy Brenna Nr XXII
/16/08 z dnia 30 października 2008 
r. w sprawie ustalenia miejscowości 
w gminie Brenna, w których pobiera 
się opłatę miejscową. Inkasenci zo-
stali wyznaczeni z urzędu. Uchwała 
ta nakłada  na inkasentów w niej 
określonych obowiązki wynikają-

ce z art. 9 Ordynacji podatkowej.
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 

254/11 Wójta Gminy Brenna z dnia 
30 grudnia 2011 r. w sprawie wpro-
wadzenia instrukcji poboru i roz-
liczania przez inkasentów opłaty 
miejscowej oraz ustalenia i wypła-
cenia wynagrodzenia za inkaso, 
każdy z inkasentów do 5 dnia każ-
dego miesiąca jest zobowiązany 
rozliczyć się z pobranych opłat, na 
podstawie czego będzie ustalane 
wynagrodzenie za inkaso zgodnie z 
uchwałą Rady Gminy Brenna, które 
wynosi 15% zainkasowanej kwoty.

Wymieniona powyżej uchwała 
o wyznaczeniu z urzędu inkasen-
tów opłaty miejscowej, zacznie 
obowiązywać po 14 dniach od 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Śląskiego, o 
czym Państwa niezwłocznie po-
wiadomimy. Dopiero od tego mo-
mentu powstanie uprawnienie i 
obowiązek po stronie inkasenta 
do pobierania opłaty miejscowej.

UG Brenna

„Kwalifikacje = Możliwości”
Kolejnym działaniem, na które 

Urząd Gminy w Brennej pozyskał 
dofinansowanie ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskie-
go Funduszu Społecznego jest pro-
jekt pn.: Kwalifikacje = Możliwości.

 Na realizację tego zamierze-
nia uzyskaliśmy z Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy w Katowicach kwotę 
49.999,50 zł w ramach działania 6.3 
Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki. Projekt rozpoczął się w kwiet-
niu br. i potrwa do końca sierpnia.

Celem projektu jest popra-
wa zdolności do zatrudnienia 
20, pozostających bez pracy, 
mieszkańców Gminy Brenna w 
wieku aktywności zawodowej.

W ramach projektu każdy 
Uczestnik skorzysta z bezpłatnego:

1. poradnictwa indywidualnego,
2. jednego kursu zawodo-

wego (do wyboru spośród):
- operator koparko - ładowar-

ki w zakresie III kl. uprawnień,
- operator wózka jezdniowego,
-obsługa agregatów prądotwór-

czych,
- obsługa kas fiskalnych,
- kadry, płace, ZUS,
3. szkolenia i warszta-

tów z pierwszej pomocy.

Osoby, które zgłosiły się do 
projektu, uczestniczą w poradnic-
twie indywidualnym, a następ-

STARTUJEMY 15.05.2012 (wtorek)
godz. 19.00

Hala sportowa LKS Brenna, ul. Wyzwolenia 71
PIERWSZE   ZAJĘCIA   WSTĘP   WOLNY!!!
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nie będą uczęszczały na zajęcia z 
zakresu pierwszej pomocy przed 
lekarskiej. Szkolenia i warszta-
ty potrwają łącznie 32 godziny. 

Ponadto, każdy Uczestnik pro-
jektu skorzysta z jednego szkolenia 
zawodowego, tak dobranego przez 
doradcę zawodowego w trakcie po-

radnictwa indywidualnego, aby od-
powiadało jego potrzebom i wyma-
ganiom stawianym przez rynek pracy.

Szczegółowe informacje o pro-
jekcie są dostępne na stronie in-
ternetowej Urzędu Gminy Bren-
na: www.brenna.org.pl – zakładka 

Urząd Gminy/ projekty UE – POKL, 
a także pod numerem telefonu 
033 853 62 22 wew. 223 lub 231.

Monika  Białek

STARTUJEMY 15.05.2012 (wtorek)
godz. 19.00

Hala sportowa LKS Brenna, ul. Wyzwolenia 71
PIERWSZE   ZAJĘCIA   WSTĘP   WOLNY!!!
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Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 
w Skoczowie

Poradnia Psychologiczno-Peda-
gogiczna w Skoczowie ropozpo-
częła swoją działalność w styczniu 
1980 r. na mocy decyzji Kuratora 
Oświaty i Wychowania w Bielsku-
Białej. Nosiła wówczas nazwę Po-
radnia Wychowawczo-Zawodowa. 
Obejmowała swoim zasięgiem 
placówki oświatowe Miasta i Gmi-
ny Skoczów oraz Gminy Brenna. W 
1986 r. do dwóch gmin znajdują-
cych się w rejonie działania porad-
ni dołączyła trzecia – Gmina Chy-
bie i tak jest do dnia dzisiejszego.                      

Na początku  w Poradni zatrud-
nionych było 3 pracowników pe-
dagogicznych - aktualnie pracuje 8 
osób (psychologowie, pedagodzy, 
logopeda i doradca zawodowy). 
Istotą pracy poradni jest udziela-
nie dzieciom i młodzieży pomocy 
psychologiczno - pedagogicznej 
oraz pomocy w wyborze kierunku 
kształcenia i zawodu, a także udzie-
lanie rodzicom i nauczycielom po-
mocy psychologiczno-pedagogicz-
nej związanej z wychowywaniem 
i kształceniem dzieci i młodzieży.

Na przestrzeni ostatnich lat ro-
śnie zapotrzebowanie na różnorod-
ne formy pomocy psychologicznej.

Stopniowo w codziennej 
pracy odchodzimy od standar-
dowych badań testowych na 
rzecz innych form bezpośred-
niej pomocy psychologicznej. 

Czasy, w których żyjemy nie-
ustannie przynoszą wyzwania, które 
trzeba podejmować; problemy, któ-
re wymagają rozwiązania; okolicz-
ności, które zmuszają do interwencji.

Dlatego też pomoc psycholo-
giczna, aby była skuteczna musi do-
cierać do wielu ludzi i napotykać ich 
potrzeby, także w ich środowisku.

Jakąkolwiek formę pomocy psy-
chologicznej można nazwać spotka-
niem, podczas którego nawiązuje się 
relacja wzajemna oparta na zaufaniu.

Obserwujemy stale zachodzą-
ce zmiany obszarów i zjawisk spo-
łecznych i psychologicznych, któ-

re oddziałują na dzieci i młodzież 
oraz całe rodziny. Problemami wy-
stępującymi ostatnio są sytuacje 
emigracji zarobkowej członków 
rodzin, rodziny rozbite i niepełne, 
sytuacje nagłe i losowe, kryzysy.

Nasza poradnia oferuje po-
moc psychologiczno – pedago-
giczną w swojej siedzibie – od 
dziesięciu lat poradnia mieści się 
w budynku Zespołu Szkół Zawo-
dowych w Skoczowie oraz poza 
nią, na terenie szkół i placówek.

Główne zadania poradni to 
nadal diagnoza psychologiczno 
– pedagogiczna, w szczególności 
trudności szkolnych, problemów 
emocjonalnych, rodzinnych. Waż-
nym zadaniem jest także prowa-
dzenie terapii w zakresie w/w trud-
ności oraz terapii logopedycznej.

Poradnia obejmuje opie-
ką młodzież i dzieci od urodze-
nia aż do ukończenia nauki. 

Ważnym zadaniem jest również 
orzekanie w ramach systemu oświa-
ty o potrzebie kształcenia specjalne-
go oraz naucznia indywidualnego.

Jednakże poradnia nie ograni-
cza się tylko do swojej siedziby, od 
kilku lat działa punkt konsultacyjny 
psychologów na terenie miasta Sko-
czów, w ubiegłym roku rozpoczął 
działalność taki punkt w Chybiu. 

Prowadzimy także terapię grupo-
wą dla dzieci w grupach wiekowych 
kl. 0-III oraz    kl. IV-VI. Kilka lat działa 
w poradni grupa wsparcia dla rodzi-
ców dzieci niepełnosprawnych, ro-
dziców doświadczających kryzysów.

 
Ważnym obszarem są dzia-

łania profilaktyczne, gdyż le-
piej jest edukować i zapobiegać 
niż leczyć zaburzenia i objawy.

Prowadzimy w oparciu o kom-
puterowe testy przesiewowe ba-
dania wzroku i słuchu wykonywa-
ne na terenie szkół i przedszkoli.

Potrzebą chwili są interwencje 
kryzysowe prowadzone w szkołach 
czy w poradni wynikające z nagłych 

i urazowych okoliczności życio-
wych, które powodują załamanie się 
dotychczasowych mechanizmów 
obronnych człowieka. W związku                
z tymi interwencjami zrodziła się 
myśl o powołaniu telefonu zaufa-
nia dostępnego powszechnie o 
określonej porze co tydzień. Kadra 
pracownicza Poradni zakłada dyna-
mikę swoich działań oraz otwartość 
na nowe potrzeby ze strony środo-
wiska, stale podnosi swoje umie-
jętności i kwalifikacje zawodowe.

Udzielamy pomocy na wnio-
sek i za zgodą osoby zaintereso-
wanej, bez skierowań, po wcze-
śniejszym umówieniu wizyty.

                                                                                                                       
            

               J.Śliwka
D.Sikora

PORADNIA PSYCHOLOGICZ-
NO-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.
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Rzeźbiarze z Orawy
współpracują ze sobą już od daw-
na, zwłaszcza zaś w ramach bliź-
niaczych projektów „Tam gdzie wy, 
tam i my” – współfinansowanego 
przez Unię Europejską z Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego w 85% w ramach Progra-
mu Współpracy Transkgranicznej 
Rzeczpospolita Polska – Republika 
Słowacka 2007-2013, oraz z bu-
dżetu państwa; i słowackiej jego 
odsłony „Od leta do jari spolocny 
vy i my”. W ramach tego projektu 
odbył się szereg wymian polskich 
i słowackich zespołów teatralnych, 
muzycznych, folklorystycznych, a 
także twórców ludowych i anima-
torów kultury. Dziś, gdy realizacja 
projektów ma się ku końcowi śmiało 
można powiedzieć, że wniosły one 
bardzo wiele w rozwój partnerstwa 
polsko-słowackiego, bowiem nie 

Kultura ludowa ma to do siebie, 
że płynie i rozwija się wraz ludźmi. 
Nie zostaje nigdy taka sama. W pew-
nym sensie, także popart jest rodza-
jem kultury i twórczości ludowej, 
choć, oczywiście, pochodzącym z 
innego stulecia, niż obrazy i rzeź-
by z dawnych lat. Dlatego właśnie 
szalenie ważne jest, by dokumento-
wać zmiany, jakie następują w ob-
rębie tej dziedziny, inaczej bowiem 
szybko ulegnie ona zapomnieniu.

Wystawa „Rzeźbiarze z Orawy”, 
która swój wernisaż miała 9 marca 
w Regionalnym Ośrodku Kultury w 
Bielsku-Białej, była pod tym wzglę-
dem bardzo ważnym punktem na 
mapie kulturowej naszego regio-
nu. Powstała ona przy współpracy 
bielskiego ROKu i Oeavskiego Kul-
turnego Strediska w Dolnym Kubi-
nie, na Słowacji. Obydwa Ośrodku 

zamknęło się ono razem z oficjal-
nym terminem zakończenia przed-
sięwzięć. Ich uczestnicy deklarują 
dalszą chęć współpracy z pozna-
nymi dzięki projektom, zaprzyjaź-
nionym zespołami z sąsiedniego 
państwa i, w wielu przypadkach 
kontynuują zawiązane znajomości.

Tuż przed wernisażem wystawy 
odbyło się spotkanie podsumowują-
ce obydwa projekty. Nie zabrakło na 
nim dyrektorów współpracujących 
ośrodków, mediów, a także uczest-
ników wszystkich punktów między-
narodowej współpracy – twórców 
ludowych, animatorów kultury, 
członków zespołów, które wyjeż-
dżały na wymiany i koordynatorów. 

OPKiS 

KulturaKultura
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Nasze dzieci - nasza przyszlość
alizowane są  zajęcia teatralne.

Grupa „Scenostrada”  wraz z 
rozpoczęciem nowego semestru 
rozpoczęła  intensywną pracę 
nad  dramatem pt. „Kopciuszek”. 
Autorem scenariusza jest nasz 
opiekun -Magdalena Matula-Ki-
siała. Premiera „Kopciuszka” prze-
widywana jest  na 11 maja 2012r.

23 marca 2012 r. wzięła udział 
w IV Wiślańskich Teatraliach Mię-
dzygimnazjalnych. Do konkur-
su przystąpiło kilka Gimnazjów z 

W ramach projektu pn. „Na-
sze dzieci - Nasza przyszłość”      w 
szkole gimnazjalnej w Brennej re-

okolicznych miejscowości. Mło-
dzież walczyła o laury Teatraliów 
w dwóch kategoriach: przedsta-
wienia teatralnego i kabaretu.

Jury przyznało nam na-
grodę specjalną za etiudę pt. 
„Walka”. Nagroda ta była dla 
nas ogromnym wyróżnieniem.

Gimnazjum Brenna

KulturaKultura

 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejską w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego

Teatralny Dwór Kossaków
W zeszłą sobotę (20-ego kwiet-

nia) do Centrum Kultury i Sztuki - 
Dworu Kossaków przybył z Lublina 
Teatr NN. Zaprezentował on widzom 
spektakl  pt. „Tajbełe i Demon”, po-
chodzący z cyklu nazwanego przez 
twórców Tryptykiem Chasydzkim.  
Gościnny spektakl to rodzaj tzw. te-
atralnego opowiadania. W roli opo-
wiadacza mieliśmy okazję ujrzeć 
Witolda Dąbrowskiego (aktora Te-
atru NN). Na klarnecie towarzyszył 
mu Jarosław Adamow. Spektakl od-
był się w salonie Dworu Kossaków, 

który choć nie jest sceną teatralną, 
idealnie pod takie teatralne przed-
sięwzięcia potrafi się dopasować. 
Przybyli dość licznie widzowie dzię-
ki artystom mieli okazję zanurzyć 
się w jedno z wielu, tak barwnych 
i urzekających opowiadań Isaaka 
Bashevisa Singera (żydowskiego 
pisarza urodzonego w Leoncinie, 
laureata Nagrody Nobla w dziedzi-
nie literatury w roku 1978). Przed-
stawiona historia samotnej Tajbełe 
oraz tajemniczego demona Hurmi-
zasza (a tak naprawdę podającego 

się za demona po-
mocnika mełameda  
- Alchonona) urzeka 
swoją prostotą i pięk-
nem. To opowieść o 
ludzkiej tęsknocie. O 
potrzebie (z jednej 
strony) jej nieustan-
nego pokonywania 
oraz (z drugiej strony) 
dojrzewania do życia 
z nią i w niej. Bywają 
w historii momenty 
zabawne, jak i wzru-
szające.  Słowom, 
które dzięki aktorowi 

otrzymują żywe kształty, towarzy-
szą dźwięki klarnetu. Instrument 
nie jest tu tylko „tłem”. Opowiada 
on swoją równoległą historię - rów-
nie mądrą, urokliwą i wzruszającą.

Teatr NN istnieje w ramach 
Ośrodka „Brama Grodzka” w Lublinie 
od 1990 roku. Od wielu lat zajmuje 
się tematami związanymi z kulturą i 
tradycją żydowską. Efektem tych za-
interesowań są projekty edukacyj-
ne, wystawy, spotkania oraz spekta-
kle teatralne. Do Górek Wielkich NN 
oraz Brama Grodzka  przybyli na za-
proszenie Centrum w ramach reali-
zowanego projektu POZNAJ MNIE... 
Get to know me, don’t be afraid 
dofinansowanego przez MIĘDZY-
NARODOWY FUNDUSZ WYSZEH-
RADZKI. Poza spektaklem goście 
przeprowadzili specjalne warsztaty 
muzyczne dla polsko-czesko-sło-
wackiej grupy młodzieży oraz pre-
zentację multimedialną związaną 
z działaniami  Bramy Grodzkiej 
w Lublinie (prow. Joanna Zętar).

M.Serafin, K.Greń
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Polsko – słowackie cuda i wianki
przyznać, że wypadł znakomicie. 
Gościnni Słowacy zadbali, by ni-
czego nam nie brakło, byśmy czuli 
się jak u siebie i zatęsknili za nimi 
jak najszybciej. Dzieci, poza tym, że 
dały dwa piękne koncerty, odwie-
dziły skansen w Muzeum Wsi Oraw-
skiej w Zubercu, gdzie miały okazję 
zobaczyć, jak dawniej budowano i 
jak wyglądało życie u naszych są-
siadów, oraz porównać to do tego, 
co znają z własnego podwórka. 

 Zespół pragnie serdecznie 
podziękować organizatorom i ko-
ordynatorom wyjazdu: Dyrektorom 
współpracujących placówek, panom 
Mirosławowi Zabenskiemu i Lesz-

W ubiegłoroczne wakacje gościł 
w Brennej słowacki zespół „Trin-
Karrik”, który jako gość wystąpił 
na przeglądzie folklorystycznym w 
Wiśle. Przy okazji, dzięki Regional-
nemu Ośrodkowi Kultury z Bielska 
Białek oraz Oravskiego Kulturnego 
Strediska z Dolnego Kubina, zawią-
zała się współpraca pomiędzy tym 
zespołem, a naszą „Małą Brenną”. To 
właśnie dzięki niej 11 i 12 kwietnia 
dzieci i młodzież z breńskiego ze-
społu mogły wyjechać na Słowa-
cję, by tam wystąpić na festiwalu 
„Oravskie Spievanki” w Zubercu. 

 Był to pierwszy zagranicz-
ny wyjazd naszego zespołu i trzeba 

kowi Miłoszowskiemu, panu Bog-
danowi Wandzel z bielskiego ROKu, 
który opiekował się młodzieżą pod-
czas wyjazdu, koordynując wszyst-
kie punkty programu, oraz naszemu 
zaprzyjaźnionemu zespołowi, za 
doskonałą zabawę w czasie wieczo-
ru integracyjnego. Dziękujemy rów-
nież rodzicom, którzy wyjechali z 
nami jako opiekunowie – mieli peł-
ne ręce roboty. Bez Waszej pomocy 
trudno byłoby zrobić cokolwiek.

Anna Musioł

Drugie spotkanie promujące książkę
„Gdy drzewa szubienic wyrosły” 

18 kwietnia w auli Gimnazjum im. 
Króla Jana III Sobieskiego w Brennej 
odbyło się spotkanie młodzieży, ka-

dry nauczycielskiej, władz naszej 
Gminy, Powiatu, oraz kombatan-
tów, którzy wspólnie uczcili pamięć 

24 żołnierzy AK pomordowanych 70 
lat temu „Pod Wałką” w Cieszynie. 
Spotkanie rozpoczęto uroczystym 
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Już od października spotyka 
się grupa młodzieży, która rozwi-
ja swoje  niecodzienne hobby. Nie 
spędzają swojego wolnego  czasu 
przed komputerem, ani na oglą-
daniu telewizji. Wytrwale w każ-
dy wtorek przychodzą do OPKiSu 
, aby rozwijać swoje artystyczne 
zdolności. W miłej i serdecznej at-
mosferze wytrwale zwijają bibułko-
we kwiatki, ucząc się cierpliwości i 
dokładności. Do tej pory poznały w 
jaki sposób zrobić kwiaty na zimo-

Niecodzienna pasja

odśpiewaniem „Roty”. Wprowadzi-
ło to zebranych w podniosły, pełen 
zadumy nastrój. Młodzież, dla któ-
rej wojna, walka i śmierć w imieniu 
ideałów takich jak wolność jest czy-
stą teorią miała okazję posłuchać, w 
jaki sposób niewiele starsi od nich 
ludzie potrafili poświęcić się dla oj-
czyzny. Później przemawiał gospo-
darz, dyrektor Czesław Marcjasz, 
wice starosta Jerzy Pilch oraz pan 
Władysław Heller ze stowarzyszenia 

Miłośników Brennej i Górek „Jodła”. 
Prelekcję o historii walki zbrojnej i 
konspiracji na Śląsku Cieszyńskim 
przygotował i wygłosił Profesor 
Michał Heller. Było to także dru-
gie spotkanie promocyjne książki 
autorstwa Ludwika Kohutka „Gdy 
drzewa szubienic wyrosły”, opo-
wiadającej o tragicznych wydarze-
niach sprzed siedemdziesięciu lat. 
Książka ta jest absolutnie wyjątko-
wą spuścizną po bohaterach. Wspo-

mnieniem bolesnym i trudnym, ale 
bardzo istotnym. Kto nie ma świa-
domości historii, prawdopodobnie 
nigdy nie zrozumie wielu zachowań 
swoich rodaków, a także nie stwo-
rzy sobie obiektywnego spojrzenia 
na współczesne wydarzenia. Dla-
tego bardzo zachęcam, nie tylko 
miłośników historii, by zagłębić 
się w lekturę książki pana Kohutka. 

  OPKiS 

we dni, takie którym żaden mróz 
nie zaszkodzi, a i podlewać też ich 
nie trzeba. Zręczne palce ukręciły 
już róże, niezapominajki, krokusy, 
kaczeńce, goździki. W rękach tych 
zdolnych dziewcząt zakwitły już   
bzy  i jabłonie, a przyozdobione wła-
snoręcznie koszyki na  „święcone” 
wzbudzały ogólne zainteresowanie.

 Nasze spotkania, to nie tylko 
poznawanie w jaki sposób wyko-
nać ciekawe kwiaty z  bibuły, czy 
zrobić własnoręcznie świątecz-

ną kartkę to również rozwijanie  
ukrytych talentów artystycznych

W zimowe miesiące,  jak przysta-
ło na prawdziwe góralki dziewczyny 
robiły na drutach, wprawdzie „ko-
pytek” jeszcze nie udało się zrobić,  
ale pierwsze kroki w tym kierunku 
już zostały postawione i zrobione  
własnoręcznie szaliki sprawdzały 
się podczas chłodów. Sprawne ręce 
poradziły sobie także z  szydełkiem, 
kto wie może za jakiś czas nasze 
dziewczyny będą tak sławne jak 
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koniakowskie koronkarki? Trochę 
tylko szkoda, że  tak niewiele mło-
dych osób jest zainteresowanych 
tą formą spędzania wolnego cza-
su. To najlepszy sposób na relaks i 
odprężenie po dniu ciężkiej pracy.  
Nasze babcie mówiły: „ czego się za 
młodu  nauczysz, tego ci  woda nie 
weźnie” , potrzebujemy młodych lu-
dzi,  którzy za 30, 40 lat będą robili 

„kopytka”,  heklowali i sztrykowali. 
Zachęcamy młodzież do wygospo-
darowania 2 godzin  tygodniowo i 
sprawdzenia swoich możliwości  w 
tym pasjonującym hobby. Własno-
ręcznie wykonane ozdoby, kwiaty , 
czy karty  z życzeniami dają wiele 
radości i satysfakcji, są niepowta-
rzalne, a przede wszystkim dają 
poczucie własnej wartości i bu-

dują wiarę w swoje możliwości. 
Na zdjęciach przedstawia-

my   młodych ludzi , którzy  w 
skupieniu ale w  radosnej atmos-
ferze nabywają nowych umiejęt-
ności, oraz  wytwory ich pracy. 

     
    

Maria Greń

Bajkowa piwnica
W piątek 20 kwietnia najmłod-

sza publiczność naszej Gminy po-
nownie odwiedziła Bajkową Piw-
nicę Artystyczną, by spotkać się z 
bohaterami bajki o pewnym złośli-
wym skrzacie.  Postać ta w zamian 
za pomoc okazaną córce młynarza 
- chwalipięty, która chciała zostać 
królową, zarządała, by ta oddała w 
zamian swoje dziecko. Gdy  nowa 
królowa nie zechciała oddać swoje-
go synka, skrzat ostatecznie zgodził 
się na inny układ. Królowa miała trzy 
dni na odgadnięcie jego imienia. Ale 
któżby zgadł imię, jeśli brzmi ono 
„Titelitury”? W końcu jednak udało 
sie bohaterom przechytrzyć skrza-
ta i wszystko dobrze się skończyło. 

Aktorzy ze Studia Małych Form 
Teatralnych „ArtRe” z Krakowa jak 
zawsze spisali się na medal. Ze-
brana widownia bawiła się do-
skonale, pomagając bohaterom 
bajki w podejmowaniu decyzji i 
wypełnianiu kolejnych zadań, a 
także bawiąc się z nimi, tańcząc i 

śpiewając najróżniejsze piosenki.
Budowanie w świadomości dzie-

ci potrzeby uczestnictaw w wyda-
rzeniach kulturalnych jest niezwy-
kle ważnąym dla ich przyszłości 
zadaniem. Pozwala ona bowiem 
rozwijać wrażliwość na sztukę,. Z 

resztą same przekazy płynące z mo-
rałów bajek dla dzieci zawsze są bar-
dzo przydatne. Mamy nadzieję, że 
Bajkowa Piwnica Artystyczna nadal 
będzie przyciągała wielu widzów.

   OPKiS
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Bytom, 26. IV 1942.
 Moi Najukochańsi i wszy-

scy Kochani! Przede wszystkim Bóg 
zapłać Tobie, najdroższa Ewko, i ko-
chanej Maryśce za radosną niespo-
dziankę i odwiedziny. Ponieważ nie 
było mi danym w ubiegłym roku się 
pożegnać, przynajmniej teraz ów 
kwadrans upiększył mi smutne i nie-
ciekawe życie. – 3. IV pisałem do Was 
z Zwickau kartkę, 18. IV otrzymałem 
tam Wasze pismo z 29. III 20. IV zosta-
łem tutaj przewieziony, gdzie 21. IV 
odbyła się rozprawa. Wyrok brzmiał 
7 lat obostrzonego obozu roboczego.

 Moje życie i właściwie cała 
przyszłość leży w rękach Boga. Tyl-
ko Bóg wie, kiedy i jak się zoba-
czymy. Módlcie się i ufajcie Bogu. 

 Do mojego powrotu jesteś, 
Ewko, niestety wdową, a wy Helciu, 
Zbyszku, Bogdanie, Witoldzie i Ma-
rianie sierotami bez ojca. Tobie, Naj-
ukochańsza, przekazuję ojcowskie 
pełnomocnictwo do prowadzenia i 
wychowania dzieci, jak również pro-
szę Rodzinę, by zechciała Tobie służyć 
radą i pomocą. Dzieci zaś nawołuję 
do bezwzględnego posłuszeństwa, 
szczególnie Helcię i Zbyszka, jako 
najstarszych, zobowiązuję do dawa-
nia młodszemu rodzeństwu dobrego 
przykładu życia i pomocy. Tak chce 
Bóg. Ja zaś w przyszłości stokrotnie 
Wam za wszystko odpłacę, szczegól-
nie za kłopoty i cierpienia. Pozdra-
wiam Was serdecznie, do zobaczenia! 

  Wasz Karol

Słowa przedostatniego listu, 
skierowanego przez Karola F. Saba-
tha do rodziny, towarzyszyły jego 
dorastającym dzieciom przez całe 
życie. O ile bowiem, ich mama i 
ciocia Marysia, mimo tragicznych 
okoliczności ogłoszenia wyroku na-
zistowskiego sądu w Bytomiu, mo-
gły go jeszcze raz wtedy zobaczyć, 
to one nie ujrzały go już nigdy. Dla 
nich więc, tych kilka, zapisanych 
drobnymi literkami, po niemiecku, 
na więziennej kartce zdań, stało 
się relikwią – skierowanym doń te-
stamentem. Z upływem czasu, gdy 

coraz trudniej było im przypomnieć 
sobie ów jesienny wieczór, kiedy ba-
wiły się w towarzystwie Ojca po raz 
ostatni, znaczenie tych słów nawet 
wzrosło. 11. X. 1941 r., gdy obudziły 
się rano, ich taty nie było już w domu 
– wyszedł, jak co dzień, wczesnym 
rankiem, do pracy przy trzynieckiej 
hucie. Jednak tego dnia wieczorem, 
mimo, iż tak niecierpliwie czeka-
ły, nie wrócił o zmroku, zmęczo-
ny do domu. Nie wrócił już nigdy. 

 Niemniej, mimo upływu 
siedemdziesięciu lat, odkąd ostatni 
redaktor „Gwiazdki Cieszyńskiej”, je-
den z najwybitniejszych mieszkań-
ców Brennej, poniósł bohaterską 
śmierć w obozie koncentracyjnym 
Mauthausen-Gusen, pamięć o nim 
nie zaginęła. Była kultywowana w 
rodzinnym gronie, zarówno w trud-
nych czasach powojennych, gdy 
Ewie Heller przyszło samotnie wy-
chować piątkę małych dzieci, jak i 
później, gdy one same weszły w do-
rosłe życie. Dziś, gdy Bóg powołał 
do siebie wszystkich najbliższych 
Karola Sabatha, prócz córki Heleny, 
pamięć o nim wciąż żyje w pokole-
niach jego wnuków i prawnuków. 

 To, iż po tylu latach w Bren-
nej i Cieszynie przypomniano oso-
bę K. F. Sabatha, to zasługa przede 
wszystkim jego rodziny, która chcia-
ła i potrafiła zainteresować jego hi-
storią innych. Jednak odtworzenie 
jego życiorysu nie byłoby możliwe, 
gdyby nie wielka pomoc Heleny 
Wróblewskiej, która chętnie podzie-
liła się wspomnieniami dotyczącymi 
ojca i bezcennymi pamiątkami po 
nim. Równie ważną rolę w proce-
sie rekonstrukcji wydarzeń z życia 
redaktora „Gwiazdki Cieszyńskiej”, 
miały wspomnienia spisane w 1986 
r., przez byłego kierownika Drukarni 
Dziedzictwa – Franciszka Halskiego-
Hessa, które, zgodnie z wolą autora, 
po jego śmierci, zostały przekazane 
rodzinie Sabath. Tekst zatytułowany 
„Jeden z zapomnianych”, jest hoł-
dem, oddanym przez, ocalałego z 
obozu Hessa, przyjacielowi, który w 
kwiecie wieku (40 lat) zginął w obo-

zie. Natomiast naświetlenie jednej z 
istotnych białych plam w życiorysie 
redaktora – ratowania najstarszych 
roczników „Gwiazdki Cieszyńskiej”, 
pozostaje zasługą, mieszkających 
w Brennej – Anny Heller z domu 
Gielata, Władysława Hellera i Karola 
Herzyka, którzy, dzieląc się wspo-
mnieniami i służyli mi pomocą, za-
równo w tej, jak i wielu innych kwe-
stiach. Cieszę się, że i ja również 
mogłem przyczynić się do upamięt-
nienia życiorysu tego bohatera.

Chciałbym wyraźnie podkre-
ślić, iż nie poznalibyśmy po tylu 
latach prawdy o życiu Karola F. Sa-
batha, gdyby nie, wymienione wy-
żej, sprzyjające okoliczności, wśród 
których najważniejszą było niezwy-
kłe zaangażowanie i pomoc, jaką 
przy tej okazji okazało wiele osób. 
Cieszę się, że informacje zebrane z 
różnych źródeł udało się połączyć 
w całość, nadając im narrację, na 
jaką zasługuje tak piękna historia. 
To, iż dedykowane Sabathowi arty-
kuły opublikowano w cieszyńskich 
„Wiadomościach Ratuszowych” i 
„Wieściach znad Brennicy” jest o 
tyle ważne, iż dzięki temu upa-
miętniono bohatera, który na to 
naprawdę zasłużył, jako jeden z 
najwybitniejszych obywateli, jakich 
wydała nasza cieszyńska ziemia. 
Jego dokonania, nie tylko zostały 
w ten sposób spopularyzowane, 
ale również zabezpieczone przed 
utratą, przed zapomnieniem, czy 
zafałszowaniem. Co więcej, przy 
tej okazji, udało się wydobyć na 
światło dzienne wiele, dotychczas 
nieznanych szczegółów, tej histo-
rii, które dla rodziny zamęczonego 
w 1942 r. redaktora przedstawiają 
cennwartość wprost nieopisaną.

***

Postać Karola Ferdynanda Saba-
tha udało się ocalić od zapomnienia. 
Jednak ilu jeszcze naszych rodakom 
winniśmy pamięć? Ile osób, ile życio-
rysów, autentycznie zasługujących 
na to, by przypomnieć je młodsze-
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mu pokoleniu, tkwi w zapomnieniu? 
Co zrobiono dotychczas, by pamięć 
o ojcach, założycielach naszej małej 
społeczności nie zaginęła, a co mo-
żemy w tej sprawie jeszcze zrobić? 

Na te, nasuwające się pytania 
warto sobie odpowiedzieć. Przemy-
ślenia te ubogaci z pewnością tekst, 
który przeczytać można poniżej. 
Prezentowane fragmenty wywar-
ły na mnie duże wrażenie, dlatego 
szczerze zachęcam do ich lektury. 
Pochodzą one z powstałego przed 
ponad stu laty „Pamiętnika Gminy 
Simoradz” Jerzego Raszki (urodzo-
nego w Simoradzu pisarza, wójta i 
polskiego patrioty). Pamiętnik ten, 
ukończony tuż przed śmiercią Rasz-
ki w 1899 r., nie został dotychczas w 
całości opublikowany. Cytowany po-
niżej fragment zaczerpnięty został z 
VI/VII tomu „Rocznika Cieszyńskie-
go”, wydanego w Cieszynie w 1991 r.

 Wojciech Grajewski

Do czytelnika: 
Poznaj samego siebie!

Azaż to nie wstyd!! Azaż to nie 
stromota, że my Polacy, mianowicie 
tutejszy lud włościański, każdy z nas 
wie zaledwie tyle jako się sam nazy-
wa, w najlepszym razie też jeszcze z 
przeszłości jako się jego ojciec i mat-
ka nazywali, — ale więcej nic!?— 
Tyle łożymy na szkoły, na oświatę a 
mimo to przecież wiedza nasza ileż 
warta? Jeszcze gdybyś się pierwsze-
go lepszego chłopka spytał co dzie-
je się w Chinach, albo co działo się 
może przed 500 laty w Ameryce, to 
mógłbyś być pewny jakiej niejasnej, 
łamanej, konfuzyjnej odpowiedzi, 
ale spytaj-no się go jak nazywali 
się po imieniu jego Starzyk i Starka 
i dawniejsi przodkowie jak żyli, co 
porabiali, czym się cieszyli, co im do-
legało, — a zapytany zadziwi ci się, 
bo mu ani na myśl nie przyszło, żeby 
ponad właściwych rodziców swych 
mógł mieć jeszcze jakichś starszych 
krewnych, przodków, i żeby życie 
ich, ich koleje i losy, błędy, upadki, 
doświad¬czenia, zabawy i cierpie-

nia mogły dla niego być cenną, wy-
borną pouczającą historyją; — tak 
że zamiast odpowiedzi wyraz swe-
go zdumienia połknie w za¬rodku.

Smutne to niestety a przecież 
tak jest. Smutne to, powtarzam, bo 
my t.j. polski nasz naród od wieków 
zajmuje [na Śląsku] ten kącik ziemi 
użyźnionej i uświęconej krwawem 
potem i śmiertelnymi szczątkami 
niezmiernie drogich nam istot; ro-
dzice i przod¬kowie nasi ze swego 
praktycznego życia z pewnością byli 
w stanie uzbierać i pozostawić nam 
jako cenny naukowy skarb, niejedno 
spostrzeżenie: niejedno doświadcze-
nie któreby nas od niejednego bez-
owocnego eksperymentu od nieje-
d¬nej szkody i niejednego cierpkiego 
zawodu i rozczarowania ochronić 
mogło, ale jednak wszystek swój trud 
jaki w życiu podejmowali i wszystek 
jego naukowy wynik, — dla nas nie-
zbędny jako drogowskaz zabrali z 
sobą do grobu niepozostawiwszy 
nam swej historyi, a my aż dotąd za-
niedbaliśmy tej historyi się badać. I 
skutkiem tej opieszałości i przodków 
naszych i nas samych je-
steśmy bez historyi, bez 
przeszłości, bez przod-
ków własnych, jakby nas 
to wczora kto nasiał; 
jesteśmy pozbawieni 
gruntu pewnego pod 
nogami naszemi (…).

W takim opłakanym 
stanie jakoż człowiek, 
jakoż którykolwiek z 
nas może podołać za-
daniu swemu, którem 
w nagłówku przytoczył, 
— poznać samego sie-
bie? —Nie znając prze-
szłości swego własnego 
narodu, którego jest 
maleńką cząsteczką, 
nie znając jego pobu-
dek do życia i czynu, 
jego dążeń i używanych 
środków (…) nie może 
człowiek rozpoznać się, 
czy jest jeszcze, że się 
tak wyrażę z tego same-
go materyału t.j. ducha 
co i przodkowie jego, 

czy jest jeszcze potomkem dzieckem 
tego narodu, lub czy już może—jak 
sucha gałązka — oderwał się od oj-
czystego drzewa i gdzie odpada; (…)

Osądź sam łaskawy Czytelni-
ku co z podróżnym się stanie, gdy 
po bez¬celowym i bezsensownym 
przez cały dzień tam i sam biega-
niu (…) nie trafia i nie zdąży on 
do pożądanej gospody, ale zmę-
czony nareszcie pada bez tchu na 
schyłku zmarnowanego dnia. (…)

Nie godzi się przeto naszemu 
narodu zaniedbywać naukowego 
badanie się swej przeszłości (…) 
swych przodków i uczczenie onych. 

W Simoradzu d. 22. stycznia 1899 
  Jerzy Raszka
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W Gminie Brenna wiele jest 
miejsc związanych z II Wojną Świa-
tową. Pamiątkowe tablice, pomniki, 
groby poległych w obronie kraju, 
bunkry i wiele innych. Jednym z 
nich jest pomnik znajdujący się za 
budynkiem Starego Kina w Brennej 
Centrum. Upamiętnia on zbrodnię 
popełnioną na czterech mieszkań-
cach Brennej oraz jeńcach  włoskich.

      Wydarzenie to miało miej-
sce 13 lutego 1945 roku i było od-
wetem niemieckiego Wermachtu 
za samowyzwolenie Brennej przez 
partyzantów. Tragicznego mordu 
dokonali niemieccy gestapowcy 
złożeni przeważnie z Ukraińców. 
Schwytano miejscową ludność oraz 
jeńców włoskich i wpędzono do sto-

Historia niezbyt odległa, a często zapomniana

Felieton

doły rolnika Jana Bojdy. Strzelano 
do nich z karabinów maszynowych 
częściowo raniąc a następnie spa-
lono ich żywcem. Dwóm Polakom 
oraz jednemu Włochowi udało się 
uciec. Tragicznie zginęli: Władysław 
Greń, Jan Kisiała, Józef Kocurek, Ka-
rol Holeksa (mieszkańcy Brennej), 
Stanisław Nieszwic (mieszkaniec 
Węgierskiej Górki) oraz dwudzie-
stu bezimiennych jeńców włoskich, 
pracujących w tutejszych lasach. 

     Pomnik powstał z inicjaty-
wy Urzędu Gminy Brenna przy po-
mocy lokalnej społeczności. Zo-
stał odsłonięty 30 września 1989 
roku w 50 rocznicę rozpoczęcia II 
wojny światowej oraz w związku 
z 500-leciem wsi Brenna. Obelisk 

wykonany jest z piaskowca breń-
skiego,  według projektu plasty-
ka mgr Jana Hermana z Cieszyna.

     Mieszkańcy Brennej utrzymu-
ją nadal kontakt z rodzinami zamor-
dowanych Włochów  i dbają o miej-
sce pamięci.  Niedawno pomnik 
został wyczyszczony, a jego otocze-
nie uprzątnięte i obsadzone nową 
roślinnością.  Od jakiegoś czasu 
bowiem obiekt ten był już przygnę-
biającym widokiem. Na szczęście 
teraz znów przypomina o ofiarnej 
walce i pozwala czuć dumę,  nie tyl-
ko smutek z powodu zaniedbania.

OPKiS
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Sport to zdrowie, czy coś 
Śniegu nie ma już u nas od 

jakiegoś czasu, więc wszyscy 
amatorzy ruchu, a także całkiem 
profesjonalni zapaleńcy upra-
wiania aktywności fizycznej na 
każdą skalę już wprost doczekać 
się nie mogą sezonu wiosenno – 
letniego. I, wraz z majem, można 
go z całym przekonaniem uznać 
za otwarty. Nawet, jak będzie 
padać, od majowego deszczyku 
się nie choruje, a tylko nabiera 
sił i odporności, więc nie ma na 
co czekać. Oto najbardziej popu-
larni wiosenni sportowcy, któ-
rych możemy spotkać przy bez 
mała każdym wyjściu z domu. 

Pedałowanie

W Polsce modne od wielu lat. 
Miłośnicy rowerowego szaleństwa 
rozwinęli wachlarz możliwości 
bardzo, tworząc z jednej dyscypli-
ny formę bardzo rozbudowaną i 
zróżnicowaną. Zajmę się jednak tą 
najbardziej popularną, czyli zwy-
kłym, rekreacyjnym „pedałowa-
niem”. Należy rozróżnić dwa jego 
typy – miejski i turystyczny. Miej-
skie kolarstwo preferują zwłaszcza 
kobiety, a wśród mężczyzn głównie 
dość rozpowszechnione w ostatnim 

czasie środowisko „hipsterów”, czyli 
tych wyjątkowo „oryginalnych, in-
nych i antymasowych” ludzi. Mają 
śmieszne rowery w stylu retro, po-
malowane zazwyczaj na pastelowe 
kolory, z uroczymi, wiklinowymi 
koszykami na zakupy. Elementem 
rozpoznawczym są też wzorzyste 
chusty na szyjach u kobiet i nie 
spełniające funkcji grzewczej, wą-
skie szale u mężczyzn. I, zazwyczaj, 
okulary. Rzadko przeciwsłoneczne, 
a prawie nigdy korekcyjne. Z kolei 
pedałowanie turystyczne preferu-
ją ci o lepszej kondycji i podcho-
dzący do niego w sposób bardziej 
sportowy niż społeczno – kulturo-
wy. Kupują te niemożliwie wprost 
obcisłe kombinezony, zazwyczaj 
mające kolory ekranu końcowego 
naszej publicznej telewizji, wielkie 
kaski ochronne, najlepiej logoty-
pami drogich, sportowych koncer-
nów, a jeżdżą albo na szosówkach 
albo na góralach. Rozpoznawczy 
znak: przeciwsłoneczne okulary 
„muchy tze-tze” o opływowym, ae-
rodynamicznym kształcie. I pewne-
go rodzaju bezczelna nonszalancja 
w sposobie bycia. Objawia się ona 
głównie rozleniwieniem podczas

 zamawiania posiłków czy na-
pojów w przydrożnych lokalach 
gastronomicznych, które to są naj-
częstszym miejscem postojów ca-
łych gromad turystycznych rowa-
rzystów. I zupełnie nie zwracają oni 

uwagi na niechętne i ponaglające 
spojrzenia pozostałych klientów. 

Wrrrrrrrotki

Jeśli na kawałku równego asfaltu 
nagle zrobi się tłok, a ty masz na no-
gach całkiem zwykłe obuwie, strzeż 
się. Trafiłeś bowiem niechybnie 
na rewir rolkarzy i deskorolkarzy. 
Zwykle w skład gromady wchodzi 
młodzież - ta z gatunku wyszczeka-
nej i niby to groźnej, choć tak na-
prawdę, poza jazgotaniem niewie-
le potrafią i starzcy tupnąć nogą, 
by ich przegonić (nie mówię tu o 
tych, którzy, chcąc naprawdę szlifo-
wać swoje umiejętności odwiedzaj 
przeznaczone do tego skate parki. 
To zazwyczaj całkiem sympatyczni 
młodzi ludzie). Nie widzą cię, bo re-
jestrują czyjąś obecność tylko wte-
dy, gdy ruchowi towarzyszy cha-
rakterystyczne „szur szur” kółek o 
drogę. Inaczej nie istniejesz. Wjadą 
w ciebie i jeszcze zrugają za taraso-
wanie drogi swoją niegodną osobą. 
Tak. Trzeba mieć się na baczności. 

Kijowe chodzenie

To ostatnio strasznie modna 
dyscyplina. Nie wiem dokładnie, 
skąd napłynęła i jakie są jej zało-
żenia, ale jedno wiem na pewno 
– wygląda tyleż sympatycznie co i 
przezabawnie. Do tego stopnia, że 
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sama zdobyłam potrzebne akceso-
ria i jak mam chwilę biegam z tymi 
kijami. Nawet pies na mnie dziw-
nie patrzy, ale to naprawdę działa. 
Jest przyjemne, lekkostrawne dla 
nieprzyzwyczajonych do wysiłku 
mięśni, a także efektywne. Nor-
dic Walking, bo o tym mowa. Jest 
obecny wszędzie. Na chodnikach, 
na szlakach górskich, ścieżkach 
spacerowych... wszędzie. Myślę, że 
należy zacząć się przygotowywać 
do tego, że niebawem dyscyplina 
ta wejdzie do grona olimpijskich. 

Rozbiegani

Bardzo częstym widokiem o każ-
dej porze roku są biegacze. Jednak 
zimą, jesienią, słotą, w każdy piątek, 
światek i niedzielę biegają nieliczni. 
Za to wiosną, o wiosną mili państwo 
jest ich nagle mnóstwo. Każdy chce 
się doprowadzić do porządku po 
zimowym lenistwie i świątecznym 
obżarstwie, by latem zaimponować 
smukłą sylwetką komu tylko się da. 
Zwykle te nagłę zrywy aktywności 

nie trawją zbyt dlugo. Słomiany za-
pał więdnie szybciutko. Nie mniej, 
nawet co, którzy raz tylko zaser-
wują sobie przebieżkę po okolicy, 
przygotowują się do niej bardzo 
profesjonalnie. Inwestują w wygod-
ne buty, strój do ćwiczeń, opaski, 
frotowe opaski na nadgarstki do 

ocierania potu, sto-
pery, okulary i inne 
szalenie modne i 
gustowne gadże-
ty.  Zawsze można 
je później sprzedać, 
czyż nie?

Ostra zabawa 

Na koniec zagad-
nienie, które należy 
potraktować z powa-
gą i bez przymruże-
nia oka. Jest pewien 
sport, który wiosną 
robi się szczególnie 
często uprawiany. I 
z zajadłością godną 
walki o najwyższe 
laury. Głośny, zwa-
riowany, nastawiony 
na rywalizację cza-
sową i wyścig zbro-
jeń. Towarzyszy mu 
charakter ystyczny, 
świeży zapach, który 
większość ludzi lubi. 

Jest to zajęcie niebezpieczne, bo w 
grę wchodzą ostre elementy ukła-
danki. Mowa o... koszeniu trawni-
ków. I nic w tym zabawnego. Dopro-
wadzić po zimie zieloną połać wokół 
domu do zadowalającego gospoda-
rzy wyglądu wcale nie jest łatwo. A 
każdy chce, by sąsiadowi oko zbie-
lało, więc szaleją. Zwykle w sobot-
nie poranki, kiedy akurat niektórzy 
chcą się wyspać... Osobiście wnio-
skuję, by zakazać tych dzikich har-
ców.  Dlaczego nie wrócić do jakże 
fascynującej umiejętności koszenia 
trawy kosą ręczną? Nie hałąsuje, nie 
wydziela spalin, poprawia tężyznę 
fizyczną, a na dodatek, w ekstremal-
nych sytuacjach  może się przyadć 
jako forma obrony przed wrogiem. 
Taka..  Góralska szkoła walki. Przy 
okazji można się przygotować do 
kolejnych „Mistrzost Góali Karpac-
kich w koszeniu łaki kosą karpacką”. 

 
  Lubov
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Wiosna kojarzy się nam zwłaszcza z zieleniącą się wreszcie trawą, świeżymi pąkami liści i kwiatów, a także, na-
reszcie – młodymi warzywami. Z kolei długi majowy weekend to doskonała pora, by rozpocząć sezon na grillowa-
nie. Dlaczego więc nie połączyć ochoty na wiosenne przysmaki z chrapką na grilla ze znajomymi? Oto kilka pomy-
słów na grillowanie warzywa, które będą doskonałym dodatkiem do kiełbaski, skrzydełek czy ryby znad ogniska.

Najbardziej popularne są oczywiście ziemniaki, upieczone w ogniskowym żarze. Jedli je już wszyscy i nikt nie 
kwestionuje tego, jak są smakowite. Niektórzy jedzą je z chrupiącą skórką, inni obierają. Za dodatki służą sól, ket-
chup, ale świetnie smakują też posypane tartym serem, albo pikantną przyprawą. Wariacji może być mnóstwo.

Kolejną propozycją jest faszerowana, grillowania papryka. Farsz najlepiej przygotować wcze-
śniej, na patelni. Ryż ze smażonym boczkiem, cebulką, przyprawami, upchnięty w całej, wydrążo-
nej z nasion papryce. Paprykę należy owinąć folią i albo obsypać żarem, albo grillować na ruszcie. 

Znakomitym dodatkiem do upieczonych nad ogniskiem mięs jest również grillowania cukinia lub bakłażany. 
Należy pokroić je na plastry i umieścić w niewielkiej ilości zalewy z oliwy, bazylii, ziół prowansalskich, soli, pieprzu i 
ostrej papryki. Plastry układa się na ruszcie i opieka z obu stron. Wierzch na koniec można posypać odrobinę serem.

Na koniec chciałabym zaproponować panierowane sezamem, grillowanie róże brokułów i kalafiora. Ugotowane z 
przyprawami na parze, porozdzielane na niewielkie róże brokuły i kalafiory maczamy w jajku i obtaczamy w sezamie. Po-
tem już tylko układamy je na ruszcie i grillujemy z każdej strony. Świetnie smakują z sosem czosnkowym na bazie jogurtu.

           Anna Musioł

Wiosenne smaki
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Judo
Rozegrane w dniach: 24.03.2012 

r. II TURNIEJ GRAND PRIX W JUDO 
- MYSŁOWICE 2012, 25.03.2012 r. 
TURNIEJ DZIECI I MŁODZIEŻY W 
JUDO - SOSNOWIEC 2012, 31.03. 
2012 r. TURNIEJ W JUDO O PU-
CHAR WÓJTA GMINY DĘBOWIEC 
to kolejne prestiżowe turnieje,  w 
których  walczyli i odnieśli suk-
cesy judocy   z Gminy Brenna. 

 W Mysłowicach udział wzię-
ło 13- tu zawodników zgłoszonych 

przez  Stowarzyszenie Sportowe 
,,DĄB” Dębowiec, a wśród nich 
szóstka naszych milusińskich, która 
w tym Turnieju zdobyła 5 medali: 
dwa złote, dwa srebrne i brązowy 
oraz wysokie V miejsce. Również 
pozostałe dwa turnieje zakończyły 
się sukcesami naszych dziewczyn w 
kimonach. W Turnieju w Sosnowcu 
Weronika Wieczorek zdobyła złoty 
medal,                          a Dominika Wieczorek i 
Patrycja Wantulok brązowe medale. 

W Dębowcu, w 26 kategoriach 
wagowych wystartowało łącznie 
127 zawodników zrzeszonych w 
13-tu klubach sportowych woje-
wództwa śląskiego oraz Czech. 
W swoich kategoriach wago-
wych w gronie medalistów zna-
lazły się Dominika Wieczorek i 
Patrycja Wantulok zdobywczynie 
srebrnego i brązowego medalu.

Klasyfikacja indywidualna w poszczególnych Turniejach:

24.03.2012 r. - II Turniej Grand Prix w Judo w Mysłowicach  
1. Jacek Czyż     - kategoria  wagowa 27 kg - I miejsce 
2. Weronika Wieczorek   - kategoria wagowa 27 kg - II miejsce
3. Dawid Pilch   -  kategoria wagowa 30 kg - V miejsce
4. Dawid Kołder   -  kategoria wagowa 36 kg - I miejsce
5. Dominika Wieczorek -  kategoria wagowa 51 kg - III miejsce
6. Patrycja Wantulok  -  kategoria wagowa 57 kg - II miejsce

25.03.2012 r. - Turniej Judo Dzieci i Młodzieży w Sosnowcu 
Grupa młodsza:
1. Weronika Wieczorek -  kategoria wagowa 30 kg  -  I miejsce
2. Dominika Wieczorek -  kategoria wagowa 50 kg  -  III miejsce
Grupa starsza:
1. Patrycja Wantulok    -  kategoria wagowa 59 kg  -  III miejsce

31.03.2012 r. - Turniej Judo o Puchar Wójta Gminy Dębowiec 
Młodziczki:
1. Dominika Wieczorek - kategoria wagowa 48 kg -  II miejsce
2. Patrycja Wantulok    - kategoria wagowa 57 kg -  III miejsce  

Klasyfikacja  drużynowa:  
 I miejsce   - CZARNI Bytom          - 
II miejsce  - Stowarzyszenie Sportowe ,,DĄB” Dębowiec    
III miejsce - UKS Sosnowiec             
IV miejsce - GWARDIA Bielsko - Biała        
V miejsce   - POLONIA Rybnik             

Wiadomość z ostatniej chwili !
Wchodząca w skład kadry Śląska nasza judoczka Patrycja Wantulok uczestniczyła, w dniach 

03.04.2012 r.- 06.04.2012 r. w zorganizowanym przez Stowarzyszenie Sportowe „DĄB” Dębo-
wiec w Zakopanym zgrupowaniu sportowym, którego celem  było  przygotowanie zawodni-
ków do startu w dniu 22.04.2012 r. na Mistrzostwach Polski, w Krakowie. ŻYCZYMY SUKCESU!!!!                                                                                       

          
          Krystian Fest
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Sportowa infrastruktura Gminy Brenna
Gmina Brenna, w skład której 

wchodzą Górki Wielkie, Górki Małe 
i Brenna, to miejsce zarówno dla 
osób ceniących bierny jak i aktyw-
ny wypoczynek. Z całą pewnością 
dla wielbicieli tej drugiej formy 
spędzania wolnego czasu, Gmina 
Brenna poprzez nieustanne działa-
nia zmierzające do poprawy infra-
struktury sportowej, zapewnia sze-
reg atrakcji. Dokonywane co roku 
inwestycje o charakterze sporto-
wym są widoczne na każdym kroku. 

W gminie znajdują się dwa bo-
iska trawiaste, gdzie fani najpopu-
larniejszej w naszym kraju dyscypli-
ny sportowej, jaką jest piłka nożna, 
mogą spróbować swoich sił. Do 
dyspozycji jest również oddany nie-
dawno do użytku, wybudowany w 
ramach rządowego programu, „Orlik 
2012”, gdzie można nie tylko pograć 
w piłkę nożną, ale także w koszy-
kówkę i siatkówkę. Dla znudzonych 
standardową formą siatkówki gmi-
na zapewniła alternatywę w postaci 
dwóch boisk do siatkówki plażowej. 
Dla wielbicieli sportów drużyno-
wych, przebywających na terenie 
gminy, pogoda nie musi być żadną 
przeszkodą, ponieważ w czasie nie-
sprzyjających warunków atmosfe-
rycznych zajęcia można przenieść 
do nowoczesnych hal sporto-
wych bądź sali gimnastycznych.

Tenis jest w Polsce coraz bardziej 
popularną dyscypliną sportu, upra-
wianą zarówno przez dorosłych, jak i 
młodzież. W gminie znajdują się dwa 
ziemne korty tenisowe, na których 
można rozgrywać emocjonujące 
gemy, dbając jednocześnie o spraw-
ność fizyczną i dobre samopoczucie.

Z całą pewnością bardzo cieka-
wą propozycją dla wypoczywają-
cych jest ścianka wspinaczkowa, na 
której każdy może sprawdzić siłę 
swoich rąk i dłoni. Jeżeli i to jest 
niewystarczające, można skorzystać 
z oferty parku linowego, gdzie bar-
dzo ciekawie wytyczone trasy nie 
pozwalają się nudzić, jednocześnie 
dostarczając użytkownikom wie-
lu wrażeń i niezbędnej adrenaliny.

 Interesującą inicjatywą wydaje 
się też usytuowany w Parku Tury-
styki mini golf, gdzie na kilkunastu 
stanowiskach amatorzy tego sportu 
mogą, w połączeniu z dobrą zaba-
wą, ćwiczyć cierpliwość i precyzję. 
W okresie zimowym miejsce mini 
golfa zajmuje, cieszące się ogrom-
ną popularnością, lodowisko. W 
Parku Turystyki znajduje się także 
miejsce dla najmłodszych – bardzo 
nowoczesny plac zabaw, gdzie małe 
pociechy pod opieką rodziców 
mogą bardzo miło spędzić czas. 
W gminie znajdują się dwa place 
zabaw, co pozwala zróżnicować 
dzieciom zabawę poprzez zmianę 
otoczenia i przyrządów do zabawy.

Dla fanów wodnego szaleństwa 
ciekawą propozycją mogą być przy-
stanie wodne. Tam można, korzy-
stając z kajaków bądź rowerków 
wodnych, na kilkunastu metrach 
kwadratowych lustra wody, aktyw-
nie wypoczywając,podziwiać pięk-
ne widoki tutejszych gór i lasów. 

W ostatnim czasie wielką popu-
larnością na całym świecie cieszy 
się Nordic Walking, ciekawa i przy-
jemna forma odpoczynku. Sport 
ten można uprawiać bez względu 
na wiek, przy niewielkim nakła-
dzie finansowym. Gmina Brenna 
wychodząc naprzeciw oczekiwa-
niom sympatyków tego sportu, 
stworzyła trasy, gdzie bezpiecznie, 
z dala od ulicznego ruchu i hałasu, 
w harmonii z naturą, można masze-
rować, pokonując odległości, które 
ogranicza jedynie nasza kondycja.

Gmina Brenna, z uwagi na usy-
tuowanie u podnóża Beskidów, 
słynie ze sportów narciarskich. W 3 
kompleksach można na kilkunastu 
stokach spróbować białego szaleń-
stwa. Co roku rzesze wielbicieli nart 
i snowboardu odwiedzają Brenną, 
by wykorzystać ukształtowanie te-
renu górskiego oraz czerpać przy-
jemność z jazdy po wspaniale przy-
gotowanych stokach. W okresie 
zimowym każdy, kto lubi sporty zi-
mowe może spróbować swoich sił. 
Stoki zostały przygotowane z myślą 

o użytkownikach w każdym wieku.
Bardzo ważnym elementem po 

każdym wysiłku fizycznym jest od-
nowa biologiczna, która przyspiesza 
naturalny proces regeneracji orga-
nizmu. Najbardziej powszechną for-
mą odnowy jest basen. Na terenie 
Gminy Brenna znajdują się dwa kry-
te baseny, gdzie można zregenero-
wać siły. Bardziej wymagający tury-
ści mogą skorzystać z oferty sauny, 
spa czy nawet wellness, co nie tylko 
pozwala zregenerować organizm 
ale także zadbać o piękny wygląd.

Sportowe wydarzenia 

Cały rok w Gminie Brenna ob-
fituje w wydarzenia sportowe. W 
okresie zimowym na tutejszych 
stokach narciarskich odbywa się 
wiele zawodów narciarskich dla 
amatorów i narciarzy bardziej za-
awansowanych, między innymi Pu-
char Beskidzkich Groni, najwyższa 
rangą impreza na naszym terenie, 
jeśli chodzi o narciarstwo alpejskie. 
Dla dzieci i młodzieży organizowa-
na jest Spartakiada, konkurencje 
narciarstwo alpejskie i snowboard. 
Na stokach w Brennej odbywają się 
także Puchary Świata w skibobach, 
również wysoka rangą impreza. W 
sezonie jesienno-zimowym na jed-
nej z hal sportowych toczą się roz-
grywki Amatorskiej Ligi Halowej 
Piłki Nożnej, w której co roku bie-
rze udział kilkanaście amatorskich 
zespołów. W sezonie piłkarskim 
swoje boje w Skoczowskiej A – kla-
sie toczą dwie drużyny piłkarskie z 
terenu Gminy Brenna. Ponadto or-
ganizowane są inne imprezy spor-
towe i turnieje, w których każdy 
może wziąć udział. Rozgrywane są 
turnieje w siatkówkę, koszykówkę. 
W tym roku w kalendarzu imprez 
pojawią się też zawody na lodowi-
sku, ściance wspinaczkowej i polu 
do mini golfa. Dla mniej wymaga-
jących organizowane są zawody 
Nordic Walking oraz Polska Biega. 
Warto wspomnieć też o zawodach 
Dogtrekking, odbywających się na 
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terenie Gminy Brenna, w ramach 
corocznego Pucharu Polski. Na wy-
żynnych terenach gminy odbywają 
się także zawody rowerowe typu 
downhill, gdzie kolarze górscy ści-
gają się po bezdrożach tutejszych 

stoków górskich.
 Gmina Brenna poprzez 

swoją bogatą infrastrukturę spor-
tową pozwala nie tylko aktyw-
nie i interesująco spędzić czas 
wolny w synergii ze sportem, ale 

także biernie odpocząć, kibicu-
jąc podczas oglądania jednej z 
kilkunastu imprez sportowych.

 Krzysztof Gawlas

V edycja ligi za nami
V edycja Amatorskiej Ligi 

Halowej po raz ostatni 
w tym sezonie…

W sobotę, 24 marca 2012 r., od-
była się ostatnia, 22 kolejka V Ama-
torskiej Ligi Halowej Piłki Nożnej „5” 
o Puchar Rady Gminy Brenna. Jak w 
każdej kolejce, również i w ostat-
niej, zawodnicy dostarczyli nam 
mnóstwo emocji. Ostatecznie naj-
lepszą drużyną tej edycji Amator-
skiej Ligi Halowej okazała się druży-
na Kamtexu, która na dwie kolejki 
przed końcem rozgrywek zapew-
niła sobie mistrzostwo. Na drugim 
miejscu uplasował się zespół Dre-
am-Teamu, który do końca dziel-
nie walczył o końcowe zwycięstwo, 
czując jednocześnie na plecach od-
dech ekipy Nieckarz-Team, mającej 
szansę na drugą lokatę. Ostatecznie 
bilans bezpośrednich spotkań mię-
dzy tymi drużynami, korzystniej-
szy dla młodzieży z Dream-Teamu 
sprawił, że Nieckarz-Team zakoń-
czył rozgrywki na trzeciej pozycji.

Najlepsi indywidualnie

22 kolejki Amatorskiej Ligi Halo-
wej pozwoliły wyłonić króla strzel-
ców tychże rozgrywek. Został nim 
Kamil Janik, zawodnik Dream-Te-
amu, zdobywca 43 bramek. Tuż za 
nim sklasyfikowano jego kolegę z 
drużyny, Marcina Jasińskiego z 35 
trafieniami. Na trzeciej pozycji z do-
robkiem 33 goli rozgrywki zakoń-

czył Piotr Greń z Alco-Składu.
W czasie rozgrywek Amatorskiej 

Ligi Halowej, na parkiecie mogli-
śmy oglądać kilku zawodników, 
którzy zachwycali swoimi umiejęt-
nościami, przewyższając poziomem 
sportowym pozostałych. To właśnie 

spośród nich wybrano najlepsze-
go. Na uznanie wśród głosujących 
najbardziej zasłużył Łukasz Sikora 
(Nieckarz-Team), który z rąk za-
stępcy Wójta Gminy Brenna, Pana 
Krzysztofa Majerana, odebrał tytuł 
dla najlepszego zawodnika V Ama-
torskiej Ligi Halowej Piłki Nożnej 
„5” o Puchar Rady Gminy Brenna.

Również bramkarze prezento-
wali wysoki poziom sportowy w 
czasie spotkań Amatorskiej Ligi 
Halowej. Niestety tytuł najlepszego 
goalkeepera mógł powędrować w 
ręce tylko jednego z nich. Głosujący 
postanowili wyróżnić Tomasza Gre-
nia, strzegącego bramki Alco-Skła-
du. Statuetkę wręczył triumfato-
rowi zastępca Wójta naszej gminy.

Amatorska Liga Halowa 
w liczbach – ciekawostki

W V edycji Amatorskiej Ligi Ha-
lowej Piłki Nożnej „5” o Puchar Rady 
Gminy Brenna udział wzięło 12 ze-
społów. Drużyny w zaplanowanych 
22 kolejkach, na 132 mecze rozegra-
ły 125 spotkań, 7 meczów rozstrzy-
gnięto jako walkower 5:0. Zawod-
nicy zdobyli łącznie 1070 bramek, 
co daje średnią 8,5 gola na mecz, z 
częstotliwością padania bramki co 4 
minuty 40 sekund. Piłkarze spędzi-
li na parkiecie hali ZSP w Górkach 
Wielkich łącznie 83 godziny 20 mi-
nut. Najbardziej efektowną kolejką 
okazała się kolejka 14, w której kibi-
ce zobaczyli 65 bramek. Zawodnicy 
wykazywali niemoc strzelecką w 12 
kolejce, kiedy to udało im się zdo-
być zaledwie 30 bramek. Najwięcej 
goli w Amatorskiej Lidze Halowej 
zdobyła drużyna Dream-Teamu, 
141 bramek. Najpilniej strzeżoną 
bramką była bramka Kamtexu, jej 

bramkarz, Henryk Macura, jedynie 
52 razy dał się pokonać rywalom. 
Najwyższy wynik w lidze padł w 
spotkaniu Kanonierów z Teksidem 
Iron Skoczów, mecz zakończył się 
rezultatem 16:3. W tym też meczu, 
a także spotkaniu Dream-Team 
– Nieckarz-Team 11:8, padło naj-
więcej bramek, 19. Również w tej 
konfrontacji drużyna Kanonierów, 
jako jedyny zespół w lidze, w jed-
nym meczu zdobyła najwięcej bra-
mek, 16. Wynikiem 0:1 zakończył 
się mecz Dream-Team – Kamtex, był 
to najniższy rezultat w całej lidze, 
jednocześnie spotkanie, w którym 
padło najmniej bramek, bo tylko 1. 
Zwycięstwo największą różnicą bra-
mek odniósł Dream-Team, kiedy to 
w meczu z Fc Adą zwyciężył 14:0. 
Warto też wspomnieć o bramka-
rzu tejże drużyny, Marku Gańczar-
czyku-Decu, który to 5-krotnie w 
meczach Amatorskiej Ligi Halowej 
zachował czyste konto, co w roz-
grywkach halowych nie jest sztuką 
łatwą. Jeśli chodzi o zawodników z 
pola, na uwagę zasługuje dokona-
nie Artura Więcka (Kamtex), Pawła 
Lazara i Mateusza Danela (obaj Me-
gat), którzy to w jednym spotkaniu 
zdobyli po 6 bramek. Warto dodać, 
że najwięcej zwycięstw, 19 odniosła 
drużyna Kamtexu, która jednocze-
śnie najrzadziej schodziła z parkie-
tu pokonana. Najwięcej remisów 
odnotowała drużyna Oldbojów Be-
skidu Skoczów, która 4 razy dzieli-
ła się punktami. Najbardziej “zde-
cydowanym” zespołem okazał się 
Megat, drużyna ta nie zremisowała 
żadnego meczu, co też rzadko się 
zdarza w rozgrywkach piłkarskich.

Do zobaczenia podczas spotkań 
VI edycji…
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Ogólnopolskie Otwarte Zawody 

w Ratownictwie Medycznym

SportSport

Aura w ostatni weekend przed 
majówką nie rozpieszczała. Nie 
przeszkodziło to jednak w przepro-
wadzeniu Ogólnopolskich Otwar-
tych Zawodów w Ratownictwie 
Medycznym, których głównym or-
ganizatorem była Agencja Beskid-
trek. Dwudniowa impreza zgroma-
dziła na starcie kilkanaście ekip z 
całej Polski, złożonych z zawodo-
wych ratowników medycznych oraz 
ochotników i uczniów szkół me-
dycznych. W pierwszym dniu zawo-
dów zespoły rywalizowały w konku-
rencjach, które bardzo realistycznie 
odzwierciedlały prawdziwe wypad-
ki.  Drużyny musiały udzielić pomo-
cy ofiarom wypadków samochodo-
wych, osobom z głębokimi ranami 
ciętymi kończyn, powstałych na 
przykład piłą mechaniczną czy spró-
bować uratować uratować dziecko, 
które na placu zabaw zadławiło 

się piłką do ping-ponga. Najlepiej 
zdaniem komisji sędziowskiej zło-
żonej z zawodowych ratowników 
medycznych  Bielskiego Pogotowia 
Ratunkowego poradziła sobie ekipa 
Medycznego Studium Zawodowego 
z Suchej Beskidzkiej. Nieco gorsza 
okazała się drużyna OSP z Łodygo-
wic, która zajęła II miejsce w zawo-
dach. Ostatnie miejsce na podium 
przypadło zespołowi OSP Łazmów. 
Przyznano także nagrodę specjalną 
– Puchar Wójta Gminy Brenna – któ-
rą sędziowie postanowili wyróżnić 
reprezentantów Głównej Szkoły Po-

żarniczej z Warszawy.
W drugim dniu imprezy zorga-

nizowano dzień otwarty, podczas 
którego ratownicy Bielskiego Pogo-
towia Ratunkowego przekazywali 
zainteresowanym bezcenną wiedzę 
z zakresu udzielania pierwszej po-
mocy poszkodowanym. Ratownicy 

z BPR opowiadali o swojej codzien-
nej pracy, można było przyjrzeć się 
z bliska profesjonalnemu sprzętowi 
do udzielania pierwszej pomocy 
oraz zwiedzić wnętrze karetki pogo-
towia. Warto dodać, że cała impreza 
była przedsięwzięciem niekomer-
cyjnym, organizowanym w ramach 
Ogólnopolskiej Akcji „Poznaj Beski-
dy”, mającej na celu promocję bez-
pieczeństwa w górach i miejscowo-

ściach turystycznych. 

 Krzysztof Gawlas 
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Integracja poprzez tradycje - warsztaty 
edukacyjne dla mieszkańców Gminy Brenna

Ośrodek Promocji Kultury i 
Sportu Gminy Brenna ogłasza 
nabór na zajęcia prowadzone w 
ramach projektu LGD Cieszyń-
ska Kraina, „Integracja poprzez 
tradycje - warsztaty edukacyjne 
dla mieszkańców Gminy Brenna”.

Głównym celem operacji jest 
podniesienie jakości życia miesz-
kańców Gminy Brenna poprzez 
organizację warsztatów eduka-
cyjnych. Warsztaty te umożliwią 
wszystkim chętnym mieszkańcom 
rozwijanie swoich umiejętności 
manualnych, rękodzielniczych, 
jak również talentów kulinarnych. 
Pozwolą również na wzmacnia-
ne nawyku aktywnego wypo-
czynku oraz zdrowego żywienia.

Warsztaty będą się odbywały 
w Górkach Wielkich, w budynku 
przy ul. Żagana 5, i będą skierowa-
ne do wszystkich chętnych miesz-
kańców w różnym wieku - każdy 
znajdzie coś interesującego dla 
siebie. Operacja obejmuje zajęcia 
z Nordic Walking-u, warsztaty ze 
zdrowego żywienia, decupagu oraz 
kroju i szycia. W ich przygotowa-
niu zostaną wykorzystane zasoby 
historyczno-kulturowe i przyrodni-
cze, a także wspierana będzie ak-
tywność społeczna mieszkańców. 

OPIS WARSZTATÓW I ZAJĘĆ:

1. NORDIC WALKING
Warsztaty dla minimum 15 os., 

czas trwania: 24 godz. zakończone 
wydaniem certyfikatu uczestnic-
twa w warsztatach. Celem warsz-
tatu jest zapoznanie uczestników 
z poprawną techniką Nordic Wal-

king. Nauczenie wykorzystywania 
tej naturalnej aktywności ruchowej 
jako narzędzia do redukcji napięć 
i udoskonalenia umiejętności re-
laksacji. Rozwinięcie świadomości 
własnego ciała, poznanie jego re-
akcji w stresie, w wysiłku i w czasie 
relaksu. Opanowanie umiejętności 
regulacji oddechu dla zwiększania 
zarówno fizycznych jak i intelektu-
alnych możliwości naszego organi-
zmu. Do prowadzenia warsztatów 
zaplanowano zakup kijów do nor-
dic walking przeznaczonych dla 
uczestników zajęć. Prowadzenie 
warsztatów zostanie zlecone wy-
kwalifikowanemu instruktorowi.

2. ZDROWE ŻYWIENIE
Warsztaty dla minimum 10 osób, 

czas trwania: 30 godz. zakończone 
wydaniem certyfikatu lub zaświad-
czenia uczestnictwa w zajęciach. 
Cele warsztatów to poznanie zasad 
zdrowego i racjonalnego odżywia-
nia oraz rodzajów diet, zdobycie 
wiedzy z zakresu sporządzania po-
siłków i łączenia produktów oraz 
nabycie umiejętności przygotowa-
nia własnego jadłospisu w oparciu 
o lokalne tradycje, pod okiem dy-
plomowanej dietetyczki (zaplano-
wano konsultacje indywidualne)

W ramach usługi szkolenio-
wej zaplanowano zakup arty-
kułów spożywczych niezbęd-
nych do realizacji warsztatów.

3. DECOUPAGE:
Warsztaty dla minimum 25 

osób, mają na celu naukę ory-
ginalnej techniki zdobienia.

W ramach techniki decoupage 

uczestnicy poznają np. cieniowanie 
klasyczne czy postarzanie przedmio-
tów. Wykorzystując różnego rodzaju 
serwetki, specjalny papier dekora-
cyjny i ryżowy, w połączeniu z od-
powiednimi farbami i lakierami po-
wstaną niepowtarzalne dekoracje. 

Na warsztatach wykorzystane 
będę takie materiały jak: odpowied-
nie podkłady, kleje, lakiery, arkusze 
folii, pasty, żywice, werniksy, papier, 
serwetki, papier ryżowy, farby szyb-
koschnące oraz różnokolorowe, pę-
dzelki, wałki, odpowiednie gąbki, 
drobne przedmioty do dekoracji.
Prowadzenie warsztatów zostanie 
zlecone wykwalifikowanemu in-
struktorowi. Czas trwania: 24 godz., 
zajęcia zakończone wydaniem certy-
fikatu uczestnictwa w warsztatach.

4. KRÓJ I SZYCIE
Szkolenie zaplanowane dla mi-

nimum 10 osób, obejmuje szycie 
od podstaw, zagadnienia zwią-
zane ze ściegami ręcznymi, ma-
szynowymi, robieniem wykrojów, 
szyciem na miarę odzieży lekkiej. 
Całość szkolenia zostanie uzupeł-
niona zagadnieniami związanymi 
z rękodzielnictwem i lokalnymi 
tradycjami wzorniczymi. W cenę 
usługi wliczono szkolenie wraz z 
materiałami i sprzętem niezbęd-
nym do jej realizacji. Czas trwania: 
45 godz., zajęcia zakończone wy-
daniem certyfikatu lub zaświad-
czenia uczestnictwa w szkoleniu

REKRUTACJA na warsztaty i za-
jęcia: otwarta, kryterium dostępu: 
mieszkańcy Gminy Brenna, kryte-
rium pierwszeństwa: członkinie KGW

Decyduje kolejność zgłoszeń. 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie w ra-
mach działania 431 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”, współfinan-
sowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
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Zgłoszenia osobiste w Informacji 
Turystycznej, przy ul. Wyzwolenia 
77 w Brennej, emailem: opkis@bren-
na.org.pl  lub telefonicznie 33 8536 
550. Lista zgłoszeniowa wywieszona 

jest również w „Szkole na Żagana” 
w Górkach Wielkich , ul. Żagana 5 

Rekrutacja na każde zajęcia/
warsztaty odrębnie, dopuszcza 
się możliwość udziału w więcej 

niż jednych zajęciach/warsztatach

  OPKiS

Mini-golf zaprasza
Kto w ostatnim czasie odwie-

dzał Park Turystyki wie, że miejsce 
lodowiska niedawno zajęło pole do 
mini-golfa. Składa się ono z 18 od-
dzielnych stanowisk - dołków o róż-

nym poziomie trudności. Wszyscy 
chętni będą mogli z niego nieod-
płatnie korzystać już od maja. Warto 
poćwiczyć umiejętności, bo OPKiS z 
pewnością zorganizuje turniej mi-

ni-golfa na tym obiekcie. Poza tym 
to świetna zabawa. Zapraszamy!

   OPKiS
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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
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www.brenna.org.pl

Ponadto w maju polecamy zwłaszcza:

11. - 13. 05. - XVI Mistrzostwa Samorządowców  
w Halowej Piłce Nożnej

13. 05. - Inauguracyjny Koncert, otwierający cykl  
„V wieczorów Muzycznych w Leśnicy”

19. 05. - Coroczna akcja „Polska Biega”

Więcej informacji na:


