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Śladami żołnierzy 
niezłomnych - str. 21

Listopad przywitał nas słotą i 
pierwszym śniegiem, który zmie-
nił się w to, czego i kierowcy i pie-
si najbardziej nie lubią – w błoto 

pośniegowe. Ślisko, niebezpiecz-
nie, szaro, buro, ponuro... i mokro 
w butach. Zło. Na szczęście moż-
na sobie poprawiać humor wie-
czorem przy kominku, dobrej her-
bacie i lekturze – na przykład na-
szych Wieści. A w Gminie Bren-
na jesień bardzo pracowita. Na-
wet trudno mi we wstępniaku bę-
dzie wymienić jakiś konkretny 
tekst, który świadczył o tym będzie 
w szczególności – jest ich po pro-
stu zbyt wiele. Może więc podejdę 
do tego wstępniaka trochę inaczej.

Ten miesiąc kojarzy się wielu 
z nas z powagą i zadumą. Rozpo-
czynają go świąteczne dni, pod-
czas których odwiedzamy cmen-

tarze, a pośród tematów rozmów 
dominują wspomnienia tych, któ-
rzy odeszli. Nieco później obcho-
dzona jest rocznica Święta Nie-
podległości, przenosząc nas w pa-
triotyczny, pełen nostalgii i sza-
cunku nastrój. Wewnątrz gaze-
ty znajdziecie zaproszenie na na-
sze, gminne obchody tej uroczy-
stości. Z kolei ostatnie dwie stro-
ny poświęciliśmy naszym świeżo-
pasowanym pierwszoklasistom. 

Przyjemnej lektury i... trzymaj-
cie się ciepło!

Redaktor Naczelna
Anna Musioł

Spotkania Wójta Gminy Brenna z mieszkańcami
Wójt Gminy Brenna – Pani Iwona Szarek, serdecznie zaprasza wszystkich 

mieszkańców na spotkania, które odbędą się kolejno:

- 19 listopada br. w Szkole Podstawowej 
   Nr 1 w Brennej Leśnicy,

- 20 listopada br. w sali sesyjnej urzędu 
   Gminy Brenna,

- 21 listopada br. w Zespole Szkół Publicznych 
   w Górkach Wielkich.

Wszystkie spotkania rozpoczynają się 
o godz. 17.00

Tematy na spotkania wiejskie:
1) Problematyka wdrożenia nowego systemu 
   gospodarowania odpadami.
2) Omówienie strategii rozwoju gminy Brenna 
   na lata 2014 – 2020.
3) Omówienie projektu budżetu gminy 
   na 2013 rok.
4) Sprawy bieżące.
5) Wolne wnioski.
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Dotacje dla Biblioteki
Program „Zakup nowości 

wydawniczych dla bibliotek”
Gminna Biblioteka Publicz-

na w Brennej przystąpiła do pro-
gramu Biblioteki Narodowej  „Za-
kup nowości wydawniczych dla bi-
bliotek”. Po akceptacji wniosku 
i podpisaniu umowy, otrzymali-
śmy kwotę w wysokości 4 900 zł. 

Tegoroczna dotacja w 1/3 zosta-
ła przeznaczona na zakup nowości 
wydawniczych dla dzieci i młodzie-
ży. Zakupiliśmy łącznie 235 ksią-
żek, z czego ponad 100 pozycji to 
literatura dla młodzieży. Są wśród 
nich przygodowe serie „Felix, Net 
i Nika”, czy fantasy  „Był sobie raz 

na zawsze król”, „Wojownik Trzech 
Światów”, a także dla najmłod-
szych książki z dużymi literami.

Program   „Akademia   Orange 
dla bibliotek”

 Zgłosiliśmy również swój 
udział do  programu „Akademia 
 Orange dla Bibliotek” organizowa-
nego przez FUNDACJĘ ORANGE. Jej 

celem jest wspieranie rozwoju spo-
łeczeństwa informacyjnego. Otrzy-
maliśmy dotację w kwocie 652,18 
zł z przeznaczeniem na dofinanso-
wanie kosztów dostępu do interne-
tu w Bibliotece. W obu naszych bi-
bliotekach można skorzystać z bez-
płatnego dostępu do internetu.

 GBP w Brennej

Decided, so I Am! - spotkanie aktywnych kobiet
Od 7 do 13 października w Bren-

nej goszczą aktywne kobiety z ca-
łej Europy. Grupa 18 pań przyjecha-
ła do nas w ramach projektu „De-
cided, do I Am – empowerment of 
woman over 50”. Podczas sieci szko-
leń, spotkań z trenerami i różny-
mi ludźmi, walczą one o umocnie-
nie swojej woli politycznej, wiary 
we własne możliwości, oraz świa-
domą siłę do przeciwstawiania się 
dyskryminacji nie tylko płciowej, 
ale także tej związanej z wiekiem. 
Chcą pokazać, że choć 18 wiosen 

dawno mają za sobą, wciąż są ak-
tywne i mają wiele do powiedzenia.

W poniedziałek 8 październi-
ka w „Skalnym Dworku” odbyło się 
niecodzienne spotkanie. Wójt Gmi-
ny Brenna, Pani Iwona Szarek, oraz 
przedstawicielki Kół Gospodyń 
Wiejskich z Brennej i Górek spo-
tkały się z przedstawicielkami ru-
chu Aktywnych Kobiet „50+” z róż-
nych państw Europy. Panie były cie-
kawe, jak mają się kobiety w na-
szej Gminie, czy są aktywne, czy do-
skwiera im dyskryminacja płciowa, 

a także, jak wygląda proporcja płci 
w urzędzie, zwłaszcza w składzie 
Rady Gminy. Pytały również o ścież-
kę, jaką do stanowiska Wójta prze-
szła Pani Szarek, z jakimi trudno-
ściami się borykała i jakie ma pla-
ny na przyszłość. Spotkanie prze-
biegało w przyjaznej atmosferze, 
sprzyjającej zrodzeniu się między-
narodowych sympatii i kontaktów.

OPKiS
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Wyjazd gimnazjalistów
Polskie Wybrzeże przyciąga tu-

rystów pięknymi klifami, piaszczy-
stymi plażami oraz powietrzem 
przepełnionym zapachami morza.

Klasa 3 gimnazjum w Brennej 
dała uwieść się barwnym opisom 
atrakcji które można spotkać nad 
morzem. 16.09.2012 grupa wyru-
szyła autokarem w podróż nad pol-
skie morze. Po drodze zabraliśmy ze 
sobą grupę trzecioklasistów szko-
ły podstawowej. Z początku dzie-
ciaki były spokojne lecz gdy odkry-
ły że ze strony gimnazjalistów „nic 
im nie grozi” zaczęły rozrabiać. Wie-
czorem dotarliśmy do ośrodka. Tam 
zjedliśmy bardzo dobry posiłek.

Mieszkaliśmy w Jastrzębiej Gó-
rze. Co to za miejscowość? Co nas 
urzekło w tej miejscowości? W Ja-
strzębiej Górze w latach 1938-39 
spółka „JASTGÓR” budowała wie-
żę wyciągową „ŚWIATOWID”, której 
winda miała zwozić ludzi z wysokiej 
skarpy na plażę i z powrotem do 
góry.  Niestety winda została otwar-
ta dopiero w 1966 roku i działała 
przez pięć lat. W 1982 roku w czasie 
sztormu winda runęła do morza. W 
Jastrzębiej Górze znajduje się także 
najdalej wysunięty na północ punkt 
Polski. Obecnie stoi tam tablica pa-
miątkowa zwana „Gwiazdą Półno-

cy”. W miejscowym wąwozie „Lisi 
Jar”  stoi obelisk upamiętniający lą-
dowanie Zygmunta III Wazy. „Lisi 
Jar” ma 350 m. długości. W miejsco-
wym kościele pod wezwaniem św. 
Ignacego Loyoli znajdują się orga-
ny (21 głosów), poświęcone prof. K. 
Pendereckiemu, na których w każ-
dy lipcowy i sierpniowy piątek od-
bywają się „Letnie Koncerty Orga-
nowe”.W ośrodku w którym przeby-
waliśmy odbywały się różne, cieka-
we animacje i zajęcia. W ramach za-
jęć odbyły się: warsztaty przyrodni-
cze, warsztaty fizyczno- chemiczne, 
gimnastyka, śpiewanie szant , po-
kaz magii. W ośrodku znajduje się 
także aquapark z którego atrakcji 
nie sposób nie korzystać. Korzystali-
śmy między innymi z jacuzzi, sauny, 
podświetlanego basenu, zjeżdżal-
ni „Anakonda”. Na Rozewiu znajdu-
je się Muzeum Latarnictwa. Mieści 
się ono w rozewskiej latarni mor-
skiej.  Od czasów średniowiecza na 
przylądku Rozewie stawiano świa-
tła nawigacyjne. Najstarszym do-
kumentem potwierdzającym istnie-
nie rozewskiej latarni jest szwedz-
ka mapa wydana w 1696 roku. Dzi-
siejsza latarnia została uruchomio-
na 15 listopada 1822 roku. W 1875 
roku w celu odróżnienia światła ro-

zewskiej latarni od tej w Czołpinie, 
wybudowano dodatkowo drugą la-
tarnię. W 1910 roku wyłączono ją, a 
na starszej latarni zmieniono źró-
dło światła z aparatu Fresnela i lam-
py naftowej na elektryczną żarówkę 
z wklęsłym zwierciadłem i kryszta-
łowymi pryzmatami. Latarnię pod-
wyższono też o pięć metrów usta-
wiając na ceglanej XVIII wiecznej, 
czterokondygnacyjnej wieży mają-
cej kształt ściętego stożka. Rosną-
ce bukowe drzewa po latach zaczę-
ły ponownie zasłaniać światło 24,5 
metrowej latarni. Z tego powodu 
w 1978 roku powtórnie podwyż-
szono ją o osiem metrów, stawia-
jąc cylindryczną, metalową część. 

W drodze do Władysławowa 
przechodzi się przez Chłapowo. Na 
zachodnim krańcu tejże wsi  opa-
da ku morzu malowniczy wąwóz, 
powstały na skutek erozyjnej dzia-
łalności wód spływającymi z Wyso-
czyzny do Bałtyku. Na zboczu wy-
sokiego stromego klifu można za-
obserwować kilka warstw geolo-
gicznych. Brzeg klifu jest nieustan-
nie podmywany przez fale morskie.

Czy foka to ryba? Dlaczego foki 
nie zamieszkują polskich plaż? 
Ile gatunków fok żyje w Bałtyku?

Na te i wiele innych pytań mo-
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gliśmy uzyskać odpowiedź w Sta-
cji Morskiej Instytutu Oceanogra-
fii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu 
w skrócie w Helskim Foka-
rium. Na Helu znajduje się 
latarnia morska. Jest tam 
port rybacki, Muzeum Ry-
bołówstwa, domki szkie-
letowe, zabytkowe bate-
rie przeciwlotnicze, eks-
pozycje broni morskiej 
oraz stanowiska bate-
rii „Schleswig Holstein”.   

 Czym była by wy-
cieczka nad morze bez od-
wiedzin w Trójmieście. W 
Gdańsku-Oliwie odwie-
dziliśmy katedrę Oliw-
ską  prowadzoną przez oj-
ców Cystersów. W kate-
drze urzekły nas najwięk-
sze na Pomorzu organy 
z 17 ruchomymi posta-
ciami. Zwiedziliśmy oliw-
ski park, oraz palmiarnię. 
W parku poruszaliśmy się 
między pięknie przycięty-
mi żywopłotami oraz ale-
jami obsadzonymi  drze-
wami. Pierwszy park w 
tym miejscu istniał już w 
XV w., ale obecny zespół 
ogrodowo-pałacowy po-
wstał w I połowie XVIII 
wieku dzięki inicjatywie 
opata Jacka Rybińskiego. 
Ukształtowany został na 
wzorach francuskiej sztuki 
ogrodowej baroku. Uzna-
je się, że projekt założenia ogro-
dowego został wykonany przez 
ogrodnika Hentschla, a bezpośred-
nim wykonawcą był Kazimierz Dę-
biński, który projektował również 
ogrody u Izabeli Czartoryskiej-Lu-
bomirskiej w Wilanowie. Będąc w 

Gdańsku nie sposób nie zajrzeć na 
PGE-Arenę. Stadion ten może po-
mieścić około 43 tys osób. Stadion 

oddano specjalnie na Euro 2012. 
Zachwyciło nas także gdańskie 

Stare Miasto. Po dokładnym obej-
rzeniu  Neptuna, Dworu Artusa oraz 
wielu przepięknych kamieniczek, 
odwiedziliśmy Muzeum Bursztynu. 
Muzeum to działa od 2000 roku. Po-

kazuje ono piękno oraz różne formy 
złota północy zwanego jantarem. 

Jedną z gdańskich, staromiej-
skich, atrakcji jest manu-
faktura produkcji słody-
czy „CIUCIU”. Z zapamięta-
niem śledziliśmy ten jakże 
zawiły proces, z nadzieją 
że będzie nam dane skosz-
tować tych pyszności. Nie 
zawiedliśmy się bo za-
raz po pokazie mogliśmy 
skosztować po cukierku. 

W Gdyni oczywiście 
trzeba odwiedzić Dar Po-
morza oraz ORP Błyska-
wicę. Niczego sobie jest 
także Gdyńskie Akwa-
rium. Jest tam wiele cie-
kawych wystaw poświęco-
nych Morzu Bałtyckiemu, 
oraz wiele ciekawych oka-
zów morskie fauny i flo-
ry. Akwarium jest częścią 
Gdyńskiego Instytutu  Ry-
backiego. Jedną z atrakcji 
Gdyni jest „Eksperyment”. 
„Eksperyment” jest nie-
codzienną pracownią do-
świadczalną dla małych i 
dużych odkrywców – ama-
torów, w którym w sposób 
namacalny mogą oni na 
własną rękę przeprowa-
dzić eksperymenty pozna-
jąc prawa fizyki i przyro-
dy. W Sopocie obowiązko-
we odwiedziny na molo.

Niestety wszystko 
co dobre się kończy. 25.09.2012 
roku gimnazjaliści pożegnali się 
z morzem i wrócili do Brennej.

Antoni Urbaś klasa III b
Ewa Dutka klasa III a

11 października 2012 r. w Sali 
Sesyjnej Urzędu Gminy Brenna, 
podczas sesji Rady Gminy, przed-
stawicielom grona pedagogicz-
nego naszej Gminy wręczone zo-
stały Nagrody Wójta. Nagrody te 

Nagrody dla nauczycieli 
co roku przyznawane są niejako 
przy okazji przypadającego nie-
bawem Święta Edukacji Narodo-
wej, stając się jednocześnie wy-
razem podziękowania i uzna-
nia dla ciężkiej pracy nauczycieli i 

wszystkich pracowników oświaty.
W tym roku nagrodzeni zostali: 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ja-
nusza Korczaka w Brennej:
1.  Dyrektor Pani Halina Gabzdyl – Pilch 
2. Pani Alicja Gawlas – nauczyciel 
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nauczania zintegrowanego
Szkoła Podstawowa nr 2 im. 

Stefana Żeromskiego w Brennej:
1. Dyrektor Pani Beata Jaworek – 
Skałka 
2. Pani Marta Myczka – Wicedyrek-
tor Szkoły – nauczyciel edukacji 
wczesnoszkolnej 
3. Pani Izabela Białkowska – Żur – 
nauczyciel języka polskiego 
4. Pani Bożena Podżorska – nauczy-
ciel wychowania fizycznego 
5. Pan bogusław Żur – nauczyciel 
wychowania fizycznego

Gimnazjum im. Króla Jana III 

Sobieskiego w Brennej:
1. Pani Małgorzata Mueller – na-
uczyciel biologii, matematyki, wy-
chowania do życia w rodzinie 
2. Pani Beata Zielonka – nauczyciel 
języka niemieckiego

Zespół Szkół Publicznych 
w Górkach Wielkich:
1. Dyrektor Pan Karol Niedźwiecki  
2. Pani Urszula Pyda – nauczyciel 
języka polskiego 
3. Pan Władysław Gawlas – nauczy-
ciel historii 
4. Pani Magdalena Machej – na-
uczyciel historii 

5. Pani Barbara Janasik – nauczyciel 
języka polskiego 
6. Pan Jarosław Smelik – nauczyciel 
wychowania fizycznego

Przedszkole Publiczne w Bren-
nej:
1. Dyrektor Pani Maria Greń

Przedszkole Publiczne nr 1 
w Górkach Wielkich:
1. Dyrektor Pani Bożena Cyganik 
2. Pani Joanna Kałuża

   OPKiS

Gmina Brenna najlepsza w powiecie
W czwartek 25 października w 

Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowe-
go w Cieszynie, Pani Wójt 
Iwona Szarek odebrała z 
rąk Starosty Cieszyńskie-
go Pana Jerzego Nogow-
czyka nagrodę za zwycię-
stwo we współzawodnic-
twie sportowym dzieci i 
młodzieży szkół podsta-
wowych powiatu cieszyń-
skiego w roku szkolnym 
2011/2012. Na tak dobry 
wynik złożyły się : I miejsce 

Szkoły Podstawowej nr 2 w Brennej 
Bukowej i III miejsce Zespołu Szkół 

Publicznych w Górkach Wielkich.
Na sesji wręczono również wy-

różnienia dla sportow-
ców z gminy Brenna. W 
tym roku otrzymali je ski-
bobiści trenujący w LKS 
Beskid Brenna: Agata Ho-
łomek i Piotr Ferfecki.

 UG Brenna



8Strona 8 Wieści znad Brennicy

W
ie

śc
i z

na
d

 B
re

nn
ic

y
Informacje/WydarzeniaInformacje/Wydarzenia Informacje/Wydarzenia

Projekt Enveurope - prelekcja i wycieczka terenowa
4 października w Gimnazjum im. 

Króla Jana III Sobieskiego odbyło się 
spotkanie z przedstawicielami In-
stytutu Ekologii Terenów Uprzemy-
słowionych w Katowicach. Eksperci 
przedstawili problematykę bioróż-

norodności terenów, wśród których 
znalazła się również Gmina Bren-
na. Spotkanie to było jednocześnie 
akcją informacyjną, dotyczącą pro-
jektu ENVEUROPE – „Ocena jakości 
środowiska i wpływających na nie 

czynników w Europie – sieć LTER 
jako zintegrowany system monito-
ringu ekosystemów – ENVEUROPE” 
w ramach programu LIFE+., które-
go Instytut jest współwykonawcą.

Uczestnicy spotkania, czyli 

Gawędziarki w Bibliotece
W Bibliotece  Publicznej  w Gór-

kach Małych w dniu 25 październi-
ka  dzieci z Przedszkola nr 1 gru-
py „Słoneczka” i „Skrzaty” mia-
ły okazję spotkać się z gawędziar-
kami  P. Janiną Motylewską i Wan-

dą Niemiec. Przedszkolaki wysłu-
chały opowieści i legend o regio-
nalnych bohaterach, wierzeniach 
i baśniowych stworach. Poznały z 
jakich elementów składa się ko-
biecy strój cieszyński. Zaznajomi-

ły się z piękną gwarą cieszyńską. 
Uśmiech i reakcje dzieci utwierdza-
ją nas w przekonaniu, że spotkanie 
należało do wyjątkowo udanych.

     
BP Górki Wielkie
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uczniowie Gimnazjum, wraz z Dy-
rektorem, panem Czesławem Mar-
cjaszem i panią Ewą Dudek, media, 
oraz Wójt Gminy Brenna, pani Iwo-
na Szarek, wysłuchali najpierw pre-
lekcji na temat zmian środowiska 
na przestrzeni lat. Wynika z nich, że 
od kiedy na świecie i w Europie pro-
wadzi się politykę proekologiczną, 
zawartość substancji szkodliwych i 
wyniszczających ekosystemy znacz-
nie spadła. Jest to bardzo ważne, 
nie tylko dla nas, ale też dla kolej-
nych pokoleń, które przecież rów-
nież będą żyć na tej samej Ziemi.

Dalsza część spotkania odbyła 
się w Brennej Leśnicy, konkretnie w 

Zlewni Wilczego Potoku, gdzie In-
stytut prowadzi badania od ponad 
dwudziestu lat. Tam przedstawiciel 
nadleśnictwa opowiedział historię 
drzewostanów Gminy Brenna, po-
cząwszy na bujnym zalesieniu jesz-
cze sprzed tak zwanej „migracji wo-
łoskiej”, która zapoczątkowała zmia-
ny w ekosystemie naszego tere-
nu, poprzez okres władzy Habsbur-
gów, aż po kolejne plagi różnych 
pasożytów i szkodników drzew-
nych i wynikłych z tych wszystkich 
czynników zmian, które obecnie le-
śnicy próbują naprawiać, by przy-
wrócić dawny skład naszym lasom.

  OPKiS

Zbiórka kasztanów i żołędzi zakończona
Jak co roku wychowawcy świe-

tlicy ze Szkoły Podstawowej nr 2 
w Brennej zorganizowali ogólnosz-
kolną zbiórkę kasztanów i żołędzi. 
Uczniowie z chęcią i zapałem ruszyli 
na zbiory. Łącznie nazbierali ok. 700 
kg. tych owoców. Najlepszymi zbie-
raczami okazali się Jakub Holeksa, 
Barbara Salachna oraz Jakub Krzem-
pek. Dary jesieni zostały przekazane 
Leśnemu Parkowi Niespodzianek w 
Ustroniu, gdzie stanowić będą po-
karm dla leśnych zwierząt  w okre-
sie zimowym. Dyrekcja Parku w po-
dziękowaniu przekazała dzieciom i 

ich rodzicom darmowe wejściówki. 
 Dziękuję uczniom jak i ich ro-

dzicom za ogromne zaangażo-
wanie w zbiórkę oraz wykorzy-
stanie okazji aby pomóc w zimo-
wym dożywianiu leśnej zwierzyny. 

  Marta Madzia
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Dostęp do informacji publicznej na wniosek 
w gminach i miastach województwa śląskiego

Raport z monitoringu
W okresie marzec - czerwiec 

2012 r. Stowarzyszenie Wzajemnej 
Pomocy BONA FIDES we wszystkich 
167 gminach województwa ślą-
skiego przeprowadziło monitoring. 

Badanie prowadzone było w ra-
mach projektu „Przyjazny Urząd 
– dostęp do informacji publicz-
nej na wniosek w urzędach gmin 
i miast woj. śląskiego i małopol-
skiego”, współfi¬nansowanego 
przez Szwajcarię w ramach szwaj-
carskiego programu współpracy 

z nowymi krajami człon-
kowskimi Unii Europejskiej. 

Projekt zrealizowano w part-
nerstwie z organizacją poza-

rządową Fundacja Instytut My-
śli Obywatelskiej im. Stańczy-
ka z Krakowa, która przepro-
wadziła identyczny monitoring 

w województwie małopolskim. 
Podczas monitoringu spraw-

dzano, jak urzędy miast i gmin wy-
wiązują się z obowiązku udostęp-
niania informacji publicznych, 
które są w ich posiadaniu. Auto-
rzy opracowali wyniki monito-
ringu, a także zebrali dobre i złe 
praktyki z zakresu udzielania in-
formacji publicznej na wniosek.

W czasie badania sprawdzane 
były akty prawa lokalnego regulu-
jące udostępnianie informacji pu-
blicznej, Biuletyny Informacji Pu-

blicznej (pod kątem ułatwienia 
wnioskodawcom przygotowywa-
nia wniosków o informację publicz-
ną), a także trzy sposoby udostęp-
niania przez jednostki in¬formacji 
publicznych: na wniosek pisemny 
i elektroniczny oraz telefonicznie. 

W gronie 167 gmin i miast wo-
jewództwa śląskiego gmina Bren-
na zajęła 22. miejsce, co ponow-
nie sytuuje ją w czołówce gmin, 
dla których obowiązek udostępnia-
nia informacji publicznej oraz pra-
wo lokalne stanowią podstawo-
we priorytety funkcjonowania jed-
nostki samorządu terytorialnego. 

 Krzysztof Majeran

Akcja pożarnicza w UG Brenna

Punkt kasowy w Górkach Wielkich
W dniach 13 – 14 listopad 2012 roku w portierni Hali Sportowej przy Zespo-

le 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 bę-
dzie można dokonywać wpłat rat podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

W dniu 1 października 2012 r. 
(poniedziałek) parę minut po godz. 
15.00 w siedzibie Urzędu Gminy w 
Brennej otrzymano in-
formacje o pożarze w 
pomieszczeniu bibliote-
ki. Oznaczało to powsta-
nie zagrożenia pożaro-
wego dla osób przeby-
wających w budynku.

Dlatego też Wójt 
Gminy Brenna – Pani 
Iwona Szarek – podję-
ła decyzję o ewakuacji 
osób pracujących w bu-
dynku oraz interesan-
tów. Na miejsce zbiór-
ki ewakuacyjnej wy-
znaczono parking za 
urzędem. Ewakuacja przebiegła 
sprawnie i bez żadnych zakłóceń.

Na szczęście były to tyl-

ko ćwiczenia ratowniczo - gaśni-
cze, których celem było zgod-
nie z założeniami taktycznymi:

- rozpoznanie obiektu pod 
względem prowadzenia działań ra-
towniczo – gaśniczych;

- rozpoznanie zaopatrzenia 
wodnego;

- sprawdzenie czasu dojaz-
du OSP z terenu gminy 
Brenna;

- podawanie środ-
ków gaśniczych w na-
tarciu i obronie;

- udzielanie pierw-
szej pomocy medycznej;

- ewakuacja pracow-
ników Urzędu Gminy.

W ćwiczeniu wzię-
ło udział 6 zastępów 
strażaków-ochotników 
z OSP Gminy Bren-
na. Ćwiczenia przebie-
gły sprawnie i przy-
niosły zamierzony cel.

  UG Brenna
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W związku z pojawieniem się 
na terenie województwa śląskie-
go wirusa Schmallenberg, za proś-
bą Powiatowego Lekarza Wetery-
narii w Cieszynie, informujemy:

- zaleca się wdrożenie w go-
spodarstwach utrzymują-
cych bydło, owce i kozy wzmo-
żonego nadzoru właściciel-
skiego nad zdrowiem zwierząt,

- przypomina się o obowiąz-
ku przekazywania powiatowe-
mu lekarzowi weterynarii infor-
macji o zaobserwowaniu u zwie-
rząt objawów nasuwających podej-
rzenie zakażenia wirusem Schmal-
lenberg, jak również każdej na-
głej zmiany stanu zdrowia zwierząt,

Uwaga Rolniku!
- zaleca się zachowa-

nie szczególnej uwagi, na to 
skąd zakupywane są zwierzęta,

- przypomina się o obowiązku 
przekazywania powiatowemu le-
karzowi weterynarii każdego przy-
padku poronienia u przeżuwaczy.

Objawy zakażenia wirusem 
Schmallenberg:

U zwierząt dorosłych (obja-
wy utrzymują się kilka dni i czę-
sto mogą być słabo wyrażone):

- gorączka
- pogorszenie ogólnego sta-

nu zdrowia
- brak łaknienia
- spadek produkcji mleka

- biegunka
- ronienia

Wady rozwojowe u pło-
dów (urodzenie w terminie fi-
zjologicznym lub poronienie): 

- artrogrypoza (wrodzona 
sztywność stawów),

- wodogłowie,
- tyło zgryz, 
- skolioza, 
- ankyloza, 
- torticollis (sztywność kar-

ku)

 Małgorzata Olszar

Zarząd Śląskiej Izby Rolniczej, uprzejmie informuje
Zarząd Śląskiej Izby Rolniczej, 

uprzejmie informuje, iż w dniu 
30.05.2012 r. została podpisana 
umowa dotacji, pomiędzy Woje-
wódzkim Funduszem Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Ka-
towicach, a Śląską Izbą Rolniczą na 
realizację w roku bieżącym zada-
nia pod nazwą: „Wapnowanie gleb 
kwaśnych i bardzo kwaśnych w 
województwie śląskim”. W ramach 
podpisanej umowy Śląska Izba Rol-
nicza otrzyma dofinansowanie w 
wysokości 2 mln zł, na zakup i wy-
siew ponad 26 tys. ton wapna na-
wozowego na zmniejszenie zakwa-
szenia gleb użytkowanych rolniczo  
na terenie województwa śląskiego.

W dniu 20.09.2012 r., została zło-
żona do Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospo-

darki Wodnej w Katowicach doku-
mentacja rozliczająca I etap realiza-
cji zadania pod nazwą „Wapnowa-
nie gleb kwaśnych  i bardzo kwa-
śnych na terenie województwa ślą-
skiego”, na kwotę   1.000.000,00 zł. 

W etapie tym, z dofinansowa-
nia  zakupu wapna nawozowego 
skorzystało 287 rolników, którzy za-
kupili 15 748,8 Mg CaO w dawkach 
zalecanych przez Okręgowe Sta-
cje Chemiczno – Rolnicze na pod-
stawie przeprowadzonych badań 
próbek glebowych, a wapnowaniu 
gleb na terenie naszego wojewódz-
twa poddano     5 350,18 ha.  

W chwili obecnej, Śląska Izba 
Rolnicza realizuje  II etap w/w 
zadania, który również opie-
wa na kwotę 1.000.000,00 zł. 

W związku z powyższym zachę-

camy Rolników do skorzystania z 
dofinansowania zakupu wapna na-
wozowego, składnia wniosków o 
wsparcie wapnowania regeneracyj-
nego gleb oraz podpisywanie  sto-
sownych umów o dofinansowa-
nie ze Śląską Izbą Rolniczą. 

Wszystkie informacje na te-
mat możliwości skorzystania z do-
finansowania oraz wzory doku-
mentów dostępne są na stro-
nie internetowej Śląskiej Izby 
Rolniczej www.sir-katowice.pl 
w zakładce „Wapnowanie gleb”. 

 
W imieniu Zarządu Śląskiej

 Izby Rolniczej 

 Prezes Zarządu 
mgr inż. Roman Włodarz 

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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Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Brennej, zmiana 
sposobu użytkowania pomieszczeń I piętra na potrzeby GOPS 

oraz budowa platformy dla osób niepełnosprawnych
W październiku br zakończo-

no prace związane z Termomoder-
nizacją Ośrodka Zdrowia w Bren-
nej, zmianą sposobu użytkowa-
nia pomieszczeń I piętra na po-
trzeby Gminnego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w Brennej oraz bu-
dową platformy dla osób niepeł-
nosprawnych.. Roboty od stycznia 
bieżącego roku wykonywało Przed-
siębiorstwo Produkcyjno-Handlo-
wo-Usługowe „KAMSJAN” Sporek 
Jan z Bielska Białej. Koszt robót wy-
niósł 971.674,23 zł, z czego część 
robót termomodernizacyjnych sfi-
nansowano z Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Katowicach .

Istniejący budynek Ośrodka 
Zdrowia w Brennej przy ul. Leśni-

ca 8, poddany został termomoder-
nizacji. Pomieszczenia I piętra ad-
optowano na potrzeby Gminne-
go Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Brennej. Budynek przystosowany 
został dla osób niepełnosprawnych, 
poprzez dobudowę do budynku  
platformy trzyprzystankowej (po-
ziom terenu, parter, I piętro). 

W ramach robót termomoder-
nizacyjnych wymieniona zosta-
ła stolarka okienna w piwnicach  
na I piętrze oraz poddaszu. W ca-
łym budynku wymieniono drzwi 
zewnętrzne oraz drzwi wewnętrz-
ne na poziomie I piętra. Ocieplo-
ne zostały ściany zewnętrzne, stro-
py piwnic i poddasze. Wymienio-
na została instalacja  centralnego 
ogrzewania (cztery niezależne sys-

temy grzewcze). W pomieszcze-
niach I piętra  wykonano nową in-
stalację elektryczną, wentylacyjną i 
wodno-kanalizacyjną oraz wykona-
no nowe tynki, posadzki i podłogi. 
Adoptowane pomieszczenia I pię-
tra dostosowano do wymaganych 
przepisów przeciw-pożarowych.

Wymienione zostało pokrycie 
dachowe na budynku,  oraz wyko-
nano nową elewację budynku. Od-
nowiony został cokół kamienny na 
budynku.. Wokół budynku powsta-
ły nowe powierzchnie brukowe.

Jeszcze w bieżącym roku swo-
ją siedzibę zmieni Gminny Ośro-
dek Pomocy Społecznej w Brennej.

 UG Brenna

Góra Przymierza
W piątek, 12 października 2012 

r.,  o godz. 16.00 w Brennej Leśni-
cy na stoku góry Orłowa, w obec-
ności franciszkańskiego prowin-
cjała o. dr Ezdrasza Biesoka, pani 
wójt Gminy Brenna Iwony Szarek, o. 
Oskara Puszkiewicza oraz zaproszo-
nych gości, odbyła się uroczystość 
wmurowania kamienia węgielne-
go pod Grotę Niepokalanej. Obok 
kamienia węgielnego, który poda-

rowała Kuria Łomżyńska, wmuro-
wano akt erekcyjny. Jest to począ-
tek projektu pod nazwą „Góra Przy-
mierza”. Z tej okazji bp Tadeusz Bro-
nakowski –przewodniczący Zespo-
łu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwo-
ści wystosował list do obecnych, 
w którym napisał między innymi: 
Mamy nadzieję, że ta grota i ko-
lejne widzialne znaki, które poja-
wią się tu w przyszłości, staną się 

wsparciem w pogłębianiu wiary, w 
jej ponownym odkrywaniu i umac-
nianiu. Niech będzie to przystań 
dla szukających Boga, dla pragną-
cych odnaleźć bliskość z Tym, któ-
ry kocha nas najbardziej na świecie. 

Ufam, że ta Góra Przymierza bę-
dzie także wsparciem dla osób od-
budowujących swoją trzeźwość po 
doświadczeniu nałogu, ale też dla 
ludzi pragnących umocnić trzeź-
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wość, której nigdy nie utracili.
Po Mszy świętej zaproszeni go-

ści mogli skosztować potraw tra-
dycyjnej kuchni polskiej: jarskie-
go bigosu z grzybami, potra-

wy z cukinii, ogórków kiszonych 
oraz ogórków na occie jabłko-
wym, smalcu. Były też różne sery i 
chleb pełnoziarnisty na zakwasie. 

Przez cały czas zgromadzo-

nym gościom towarzyszył śpiew 
piosenek ewangelizacyjnych 
grupy muzycznej z Raciborza.

Nowy samochód Zakładu Budżetowego
Z przyjemnością informujemy, 

że Zakład Budżetowy Gospodar-
ki Komunalnej w ubie-
głym miesiącu zakupił 
nowy samochód. W wy-
niku przeprowadzonej 
procedury przetargowej 
wzbogaciliśmy się o sa-
mochód ciężarowy mar-
ki Ford  Transit o ładow-
ności do 3,5 t, z zabudo-
wą typu wywrot. Skrzy-
nia ładunkowa samo-
chodu wyposażona jest 
w  stalowy, odeskowa-
ny  stelaż oraz plandekę. 

2,2 litrowy silnik TDCI 
o mocy 125 KM, 6-cio 

stopniowa skrzynia biegów oraz 
możliwość przeniesienia napędu 

na obie osie, umożliwi wykonywa-
nie zadań statutowych Zakładu w  

warunkach,  gdy do-
jazd do posesji może 
stwarzać problemy.

Samochód o war-
tości 125 tys. zł został 
sfinansowany z dota-
cji celowej pozyska-
nej z budżetu gminy.

ZBGK Brenna
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Z obrad Rady Gminy

11 października 2012 roku 
odbyła się XIX sesja Rady Gmi-
ny Brenna, na której pod-
jęto następujące uchwały:

1. Nr XIX/203/12 z dnia 11 paździer-
nika 2012 r. w sprawie udzielenia Po-
wiatowi Cieszyńskiemu pomocy fi-
nansowej w formie  dotacji celowej 
z przeznaczeniem na zadanie pn. 
„Remont drogi powiatowej 2602S 
Skoczów – Brenna, ul. Bukowa na 
odcinku o długości około 500 m”

2. Nr XIX/204/12 z dnia 11 paździer-
nika 2012 r. w sprawie nabycia nie-
ruchomości na rzecz Gminy Brenna

3. Nr XIX/205/12 z dnia 
11 października 2012 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr 
XV/158/12 Rady Gminy Brenna z dnia 
29 marca 2012 r. w sprawie określe-
nia inkasentów opłaty miejscowej

4. Nr XIX/206/12 z dnia 11 paździer-
nika 2012 r. w sprawie wyboru kan-
dydata do wyróżnienia Laurem 
Srebrnej Cieszynianki w 2012 roku.

5. Nr XIX/207/12 z dnia 11 paź-
dziernika 2012 r. w spra-
wie zmian w uchwale budżeto-
wej Gminy Brenna na 2012 rok

6. Nr XIX/208/12 z dnia 11 paź-
dziernika 2012 r. w sprawie zmian 
wieloletniej prognozy finansowej

7. Nr XIX/209/12 z dnia 11 paździer-
nika 2012 r. w sprawie ustalenia za-
sad i trybu przeprowadzania konsul-
tacji z mieszkańcami Gminy Brenna

Sesję poprzedziły posiedzenia 
Komisji Rady Gminy, na których 
omówiono szczegółowo wszystkie 
projekty uchwał. Posiedzenie Komi-
sji Kultury, Oświaty, Ochrony Zdro-

wia i Spraw Socjalnych odbyło się 4 
października 2012 r. Na komisję zo-
stali zaproszeni dyrektorzy placó-
wek oświatowych gminy Brenna, 
którzy przedstawili radnym informa-
cję o stanie realizacji zadań oświa-
towych za rok szkolny 2011/2012. 

Przedstawiona informacja 
zwierała następujące dane, do-
tyczące określonej placówki:

1. zatrudnienie kadry pedago-
gicznej z podziałem na stop-
nie awansu zawodowego wraz 
z liczbą przeprowadzonych po-
stępowań egzaminacyjnych 
na stopień awansu zawodowe-
go w poszczególnych szkołach,

2. zatrudnienie pracowni-
ków obsługi i administracji,

3. liczbę uczniów w danej pla-
cówce oraz ilość oddziałów,

4. wyniki sprawdzianu szóstokla-
sistów w szkołach podstawowych,

5. wyniki egzaminu gimnazjalne-
go (z części humanistycznej, ma-
tematyczno – przyrodniczej i języ-
kowej) w szkołach gimnazjalnych,

6. udzieloną pomoc ma-
terialną dla uczniów,

7. przeprowadzone działania 
związane z profilaktyką i pro-
mocją zdrowia oraz bezpie-
czeństwem dzieci w placówce,

8. zakończone prace remon-
towe placówki oraz inwesty-
cje konieczne do zrobienia.

W dniu 8 października 2012 r. odby-
ło się posiedzenie wspólne wszyst-
kich Komisji Rady Gminy, na któ-
rym oprócz projektów uchwał omó-
wione zostały założenia do przygo-
towywanej Strategii Rozwoju Gmi-
ny na lata 2014-2020. W spotkaniu 
tym uczestniczyli również przed-
stawiciele organizacji pozarządo-

wych oraz osoby zainteresowane. 

Na sesję zostali zaproszeni na-
uczyciele, którym z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej przyznana zo-
stała Nagroda Wójta w 2012 roku. 
Pani Wójt wraz z Przewodniczącym 
Rady Gminy wręczyli wyróżnio-
nym dyplomy za osiągnięcia w pra-
cy dydaktyczno – wychowawczej.

Jedna z uchwał podjętych na se-
sji dotyczyła przyznania w 2012 roku 
lauru Srebrnej Cieszynianki miesz-
kańcowi gminy Brenna. Na takie wy-
różnienie zasłużył całym dorobkiem 
swojego życia Pan Piotr Madzia z 
Górek Małych. Wniosek o przyzna-
nie wyróżnienia złożyła Ochotnicza 
Straż Pożarna w Górkach Wielkich.

Na sesji Radni poruszyli między 
innymi bardzo ważne dla miesz-
kańców gminy problemy związa-
ne z brakiem kanalizacji sanitar-
nej, a także koniecznością budo-
wy wodociągów, szczególnie w re-
jonach, w których zabrakło wody 
w studniach przydomowych. Omó-
wiono również temat związany z 
opracowywaniem studium zago-
spodarowania przestrzennego gmi-
ny Brenna oraz pracami związa-
nymi z przystąpieniem do zmia-
ny miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego gminy.

W punkcie wnioski wój-
ta gminy - Pani Wójt zaprosi-
ła radnych na gminne obcho-
dy Dnia Niepodległości, któ-
re odbędą się 11 listopada 2012 r.

Protokoły z posiedzeń Rady Gmi-
ny oraz podjęte uchwały publikowa-
ne są na stronie internetowej Gminy 
Brenna w zakładce Rada Gminy oraz 
w Biuletynie Informacji Publicznej.

Barbara Greń
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Zawiadomienie o zmianie adresu siedziby 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brennej

Szanowni Państwo, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brennej, informuje że 
z dniem 19  listopada 2012 roku zmieni się siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brennej:

 

Nowy adres:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

ul. Leśnica 8
43 - 438 Brenna

(budynek Ośrodka Zdrowia, II piętro)
 

Od 19 listopada 2012 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
będzie czynny w następujących godzinach: 

pon. 7.00 - 16.00
wt, śr, czw. 7.00 - 15.00

pt. 7.00 - 14.00

Ponadto informuje, że w dniu 16 listopada 2012 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brennej bę-
dzie pełniony dyżur przez Pracownika Socjalnego w pokoju nr 12 w miejscu dotychczasowej siedziby. W okresie 
planowanej przeprowadzki mogą nastąpić utrudnienia w obsłudze interesantów za co serdecznie przepraszamy.

          Kierownik GOPS
          Renata Ciemała - Sojka 

Modelarnia
Po długiej przerwie w dniu 

22.10.2012 r. ponownie otworzyła 
swoje  podwoje Modelarnia miesz-
cząca się  w budynku Ośrodka Zdro-
wia, w Górkach Małych, ul. Zale-
sie 3. O godz. 16.00 10-ciu mło-

dych adeptów, wymagającej wie-
le cierpliwości, sztuki modelarskiej, 
pod czujnym okiem instruktora 
- Pana Hieronima Szewczyk odby-
ło pierwsze zajęcia. Ze wstępnych 
ustaleń zajęcia  będą realizowane  

w poniedziałki od godziny 16.00.  
Wszystkich chętnych chcących 

wziąć udział w zajęciach zapraszamy 
w każdy poniedziałek o godz 15.45.

 
Krystian Fest
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Kalwaria Zebrzydowska - Łagiewniki – Kraków
Wyjazd młodych wolontariuszy

W tegorocznym wyjeździe Kal-
waria Zebrzydowska - Łagiewni-
ki - Kraków, który miał miejsce w 
dniu 20.10.2012 r.  wzięła udział 
młodzież  kl. II   i III Gimnazjum 
im. Jana III Sobieskiegow Brennej, 
która na co dzień poprzez  wolon-
tariat sprawuje opiekę  nad pen-
sjonariuszami Domu Seniora Sile-
sia-Med w Brennej,  sympatycy i 
osoby związane z ruchem trzeźwo-
ściowym w naszej Gminy. Program 
wyjazdu zakładał udział w ogólno-
polskiej Drodze Krzyżowej odpra-
wianej corocznie w intencji o trzeź-
wość narodu, osób uzależnionych  
i grup samopomocowych dróżka-
mi Kalwarii Zebrzydowskiej oraz 
zwiedzanie Łagiewnik i Krakowa.                    

Po szczęśliwym dotarciu do Kal-
warii Zebrzydowskiej o godz. 10.00 
uczestnicy wyjazdu rozpoczęli Dro-
gę Krzyżową, której stacje umiej-

scowione  są  w plenerze na kil-
ku hektarach klasztornego wzgó-
rza.  W czasie trwania przemarszu, 
na każdej  stacji osoby uzależnio-
ne, współuzależnione, dorosłe dzie-
ci alkoholików dawały świadectwa 
ze  swojego życia, pełnego zawi-
rowań, bólu, goryczy, traumatycz-
nych przeżyć i dramatów. Szczegól-
nie bolesne były świadectwa,  któ-
re dotyczyły niczemu winnych dzie-
ci wchodzących w swoje dorosłe ży-
cie już z wypalonym piętnem. Każ-
de z tych świadectw to były jedy-
ne lekcje prawdy o życiu, o tym w 
jak banalny sposób można je so-
bie i bliskim skomplikować lub po 
prostu przegrać. Lekcje nauki po-
kory i przebaczania. Każda z tych 
wypowiedzi budziła chwilę zadu-
my, refleksji oraz głębokie wzru-
szenia o czym świadczyły spły-
wające po policzkach łzy.  

Budujące jest to, że z roku na 
rok coraz liczniejszą grupę sta-
nowi  młodzież i to z całej Polski, 
której wysłuchanie tych prawdzi-
wych wyznań pomoże  zatrzymać 
się, zastanowić, zawrócić i podjąć 
odpowiedzialne życiowe decyzje.

Cali i zdrowi zgodnie z założe-
niami naszego przesympatyczne-
go kierowcy Pani Renaty w godzi-
nach późnego popołudnia uczest-
nicy współorganizowanego przez  
Urząd Gminy Brenna oraz ks. Zbi-
gniewa Skrzyp, wikarego z Parafii 
p.w. „Św Jana Chrzciciela” w Bren-
nej wyjazdu powrócili do domów.

                                                                                                                                         
Krystian Fest
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Dziecko w rodzinie z problemem alkoholowym
Rodzina to podstawowe śro-

dowisko życia i rozwoju człowie-
ka, to miejsce jego biologicznych i 
duchowych narodzin, w niej reali-
zuje się też społeczna natura czło-
wieka. Odgrywa ona bardzo waż-
ną rolę w rozwoju psychospołecz-
nym dzieci i młodzieży, wpływa po-
zytywnie na relacje interpersonal-
ne nawiązywane między jej człon-
kami, jak też współżycie społeczne. 
Rodzina dostarcza modele społecz-
nego zachowania, będących przed-
miotem mimowolnego naśladow-
nictwa, kształtuje uczucia moral-
no - etyczne, przekazuje określo-
ny  system wartości i norm.  Jed-
nym z podstawowych zadań rodzi-
ny jest zaspokajanie potrzeb pod-
stawowych dziecka jak i wyższe-
go względu co jest warunkiem 
prawidłowego funkcjonowania.

W życiu rodzinnym zdarza 
się jednak wiele stanów pato-
logicznych: alkoholizm, narko-
mania, przestępczość, wykoleje-
nie moralne i inne, które są powo-
dem  dysfunkcji, dezintegracji ro-
dziny i wystąpienia u dzieci zabu-
rzeń rozwoju psychospołecznego.

W Polsce do rangi proble-
mu społecznego urasta alko-
holizm, a niepokojący wzrost 
nadużywania alkoholu zagra-
ża wychowawczej roli rodziny. 

Uzależnienie od alkoholu, czy-
li alkoholizm jest chorobą, choro-
bą „demokratyczną”, która może 
wystąpić u każdego człowieka, w 
każdej rodzinie i dotyczy nie tyl-
ko osoby nadużywającej alkoho-
lu, ale wszystkich pozostających w 
więzi  z alkoholikiem (żon, mężów, 
dzieci, rodziców, krewnych). Długie 
intensywne picie  powoduje w or-
ganizmie i psychice trwałe zmiany 
oraz uszkodzenia. W umyśle czło-
wieka powstają mechanizmy cho-
robowe – system iluzji i zaprze-
czania, mechanizm rozdwojo-
nego Ja, mechanizm nałogowe-
go regulowania uczuć, które od-
cinają człowieka od rzeczywisto-
ści, niszcząc życie uczuciowe.  Alko-

holikiem człowiek zostaje do koń-
ca życia, a każda próba KONTRO-
LOWANEGO picia kończy się po-
wrotem do nałogu i pogłębiania się 
degradacji fizycznej, psychicznej, 
społecznej, a w konsekwencji do-
prowadza do bezsensownej śmier-
ci. Alkoholizm jest chorobą chro-
niczną i nie da się jej całkowicie 
wyleczyć, można ją tylko zaleczyć. 

Dzieci wychowujące się w rodzi-
nach z problemem alkoholowym 
żyją w poczuciu zagrożenia, cier-
pią, są ofiarami przemocy fizycznej, 
psychicznej, emocjonalnej, ekono-
micznej, a niejednokrotnie  ofiarami  
nadużyć seksualnych.  Doświadcze-
nia dziecka  w rodzinie alkoholowej 
to doświadczenia zagubienia, cha-
osu, izolacji, lęku, strachu, bezrad-
ności i samotności. Nadużywanie 
alkoholu przez rodzica, rodziców 
wywołuje u dzieci zaburzenia emo-
cjonalne, które ukrywają i tłumiąc 
swoje uczucia, żyjąc w nieustan-
nym stresie często zapadają na róż-
ne choroby, ma niszczący wpływ                    
na kształtowanie ich osobowo-
ści oraz dążeń co w konsekwen-
cji powoduje większą podatność  

na niedostosowanie społeczne.
BOHATER RODZINNY, KO-

ZIOŁ OFIARNY, DZIECKO ZA-
GUBIONE, MASKOTKA, WSPO-
MAGACZ - to role jakie przyjmu-
ją w rodzinie dzieci skrzywdzo-
ne i dotknięte piętnem alkoholi-
zmu. Sztywne sposoby reagowa-
nia wyznaczone przez te role ogra-
niczają rozwój emocjonalny, spo-
łeczny i uczą trzech rzeczy na  nie:

NIE MÓW, NIE UFAJ, NIE OD-
CZUWAJ. 

Dlatego nie możemy być obojęt-
ni i udawać, że nic się nie dzieje, że 
to nie mój problem bo to mnie nie 
dotyczy. Wręcz odwrotnie należy im 
pomagać w zrozumieniu istoty cho-
roby alkoholowej rodzica, rodzi-
ców. Nie jest to tylko zadanie i obo-
wiązek rodziny, ale także nas jako 
społeczeństwa, szkoły, wychowaw-
cy, pedagoga szkolnego, poradni, 
instytucji i organizacji społecznych. 
Dzieci z rodzin dotkniętych pięt-
nem alkoholizmu  potrzebują kogoś 
komu mogły by zaufać, kogoś kto 
stanął by w ich obronie i pomógł  
im,    a zarazem uświadomił, że mają 
prawo do miłości, szczęścia i uda-

nego życia by nie musiały 
mówić o swoim życiu z wiel-
kim bólem, żalem, poczu-
ciem nie wybaczonej krzyw-
dy zadając sobie pytania:                                                          

… –  Dlaczego moja 
mama, mój tata, rodzi-
na, znajomi wiedząc i wi-
dząc krzywdę jaka mi się  
dzieje  nie zareagowali i 
zaniechali podjęcia dzia-
łań by przerwać ten zaklę-
ty krąg, który tak głębo-
ko mnie poranił ? Dlacze-
go mnie to spotkało? ….

                                                                                                                          
    Krystian Fest
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Listopadowa poezja - Jesienna Nostalgia
Na łąkach żółte trawy 

jesienny zapach niosą, 
płaczą pożółkłe liście 

zimną, wieczorną rosą. 

Smutek mgieł szarych niesie 
zapach uśmiechów lata, 
odejdą wraz z jesienią 

w podmuchu białego lata. 

Smutne gwiazdy zapłoną 
i na jesiennym niebie 

księżyc wstanie czerwony 
w melancholijnym śpiewie.

    E. Chmielewska 

Ciupaga, Ciupaga... i co dalej?
Najwyższe trofea mają to do sie-

bie, że zdobycie ich przynosi czę-
sto chwilę refleksji nad tym, czego 
się dokonało i jakie należy w dal-
szej kolejności obrać cele. Zespół 
Regionalny „Brenna” im. Józefa Ma-
cha zdobył Srebrną Ciupagę na 44. 
Międzynarodowym Festiwalu Folk-
loru Ziem Górskich w Zakopanem. 
To kolejne prestiżowe wyróżnienie 
jakie otrzymała grupa w tym roku. 
Na festiwalowej scenie w Zakopa-
nem zespół przedstawił program 
pt. „Wiesieli w chałupie u Moska-
łów”. W prezentacji pokazano or-
szak weselny z kapelą, który wra-
ca z kościoła do domu. Tam młoda 

para witana jest chlebem i solą. Po 
poczęstunku zaczyna się zabawa, 
której punktem kulminacyjnym są 
oczepiny młoduchy. Ta część pod-
czas konkursowego występu w Za-
kopanem sprawiła, że liczna widow-
nia, zgromadzona w namiocie kom-
pletnie zamarła. Ciszę, która zapa-
nowała wówczas wokół sceny roz-
bijał tylko góralek zebranych wo-
kół panny młodej. Atmosfera była 
tak szczególna, że zapierała dech. 

Prace nad programem, nad do-
szlifowaniem każdego jego szcze-
góły trwały dwa lata. Wielu może 
nie zdaje sobie nawet sprawy z 
tego, że tego typu program to nie 

tylko dialogi i 
tańce ćwiczo-
ne na próbach. 
To całe godziny 
konsultacji ze 
specjalistami z 
dziedziny folk-
loru – etnolo-
gami, etnogra-
fami, muzyko-
logami. To tak-
że wydatki. I to 
nie małe. Sce-
nografia, która 
zachwycała au-
t e n t y c z n o ś c i ą 
w przypadku 

„Wiesiela” to nie byle co. Każdy jej 
element został przygotowany spe-
cjalnie pod program. Od ścian, przez 
ławki i stoły, po obrusy, miski i na-
wet pieniądze, którymi obdarowy-
wali młodą parę goście weselni. Na 
każdy występ przygotowany był też 
posiłek dla weselników. To wszystko 
przecież kosztuje – nie tylko pienią-
dze, ale przede zajmuje czas, wyma-
ga pomysłowości i zaangażowania. 

By zespół mógł zdobywać na-
grody, każdy jego członek musi 
być zaangażowany w pracę. Musi 
dokładnie znać swoją rolę i pil-
nować, by wypełniać ją należy-
cie. I widocznie tak jest w przypad-
ku zespołu „Brenna”, skoro jury naj-
pierw w Żywcu, a później w Za-
kopanem tak wysoko go oceniło. 

O czym myśli „Brenna” teraz, kie-
dy sezon intensywnych prób i wy-
stępów już się skończył? Jakie ma 
plany na kolejny rok? Zwłaszcza, że 
będzie to szczególny rok – w czerw-
cu bowiem upłynie 50 lat od założe-
nia Zespołu Regionalnego „Brenna” 
im Józefa Macha. Piękny jubileusz. 
A niedawne sukcesy grupy zdają 
się wieńczyć dotychczasową, rów-
nież pełną nagród działalność, bę-
dąc jednocześnie otwarciem kolej-
nego etapu. Co mówi na ten temat 
kierownik zespołu, Pani Anna Źlik? 
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Bajka w góralskim klimacie
W piątek 26 października odbył 

się kolejny spektakl z cyklu „Bajko-
wej Piwnicy Artystycznej”. Tym ra-
zem Krakowskie Studio Małych 
Form Teatralnych „Art-Re” z Krako-
wa zagrało trochę zapomnianą i 
niedocenianą bajkę „Kozucha Kłam-
czucha”. Klasyka polskiej literatu-
ry dziecięcej. Przedstawienie na 
motywach utworu Janiny Poraziń-

skiej zrealizowane w formie zabaw-
nej opowieści o niesfornej Kózce. 

Ze spektaklu wypływa cenny 
morał uczący  prawdomówności,  
umiejętności wybaczania i prawdzi-
wej przyjaźni.  Był to żywy, wesoły 
spektakl, podczas którego młodzi 
widzowie mieli szansę kilkakrotnie 
wykazać się na forum publiczności 
u boku aktorów. Przykładem takiej 

interakcji była nauka tańca góral-
skiego, która szczególnie przypadła 
dzieciom do gustu. Uwagę zwróci-
ła także piękna scenografia i ory-
ginalne stroje aktorów, akcentują-
ce piękno Podhala. Występują po-
stacie: Wilk, Koza, Lis, Gospodarz, 
Niedźwiedź, Zazulka. Kolejne spek-
takle już niebawem! Zapraszamy!

  OPKiS

Piękna Gmina Brenna okiem fotografa
Do konkursu zakwalifikowano 

31 zdjęć. Celem konkursu było po-
kazanie najbardziej magicznych 

miejsc w Gminie Brenna. Decyzja 
jury, w skład którego weszli: Ma-

rzena Gawlas, Aneta Mędrek i Łu-
kasz Muschiol, jest następująca:

I miejsce - Łukasz Włosik – zdjęcie przedstawia
 Kościół p.w. św. Jana Chrzciciela w Brennej

II miejsce (ex aequo) - Anna Ligocka – zdjęcie 
przedstawia zimę w Gminie Brenna

II miejsce (ex 
aequo) - Bar-
bara Marsu-
la – zdjęcie 
p r z e d s t a -
wia Park u 
K o s s a k ó w

Autorzy na-
g r o d z o n y c h 
prac otrzy-
mają nagro-
dy rzeczowe:

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy a wszyst-
kim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie.

„We wrześniu zrobiliśmy przerwę w 
próbach, żeby odpocząć - od ćwi-
czenia, od programu, od wyjaz-
dów i trochę też od siebie - śmie-
je się Pani Hanka. - A później... 
Przede wszystkim będziemy w po-
łowie czerwca obchodzić jubile-
usz pięćdziesięciolecia działalno-

ści Zespołu. Na pewno w tym roku 
nie będziemy przygotowywać no-
wego programu. Chcielibyśmy wy-
stąpić podczas TKB, ale raczej z 
wiązanką tańców i pokazać gdzieś 
jeszcze to nagrodzone „Wiesie-
li”, ale zobaczymy, jak się to ułoży.” 
Pani Annie, a także całemu zespo-

łowi jeszcze raz serdecznie gratu-
lujemy w pełni zasłużonego sukce-
su i życzymy, by stał się on nie tyle 
samotną wisienką na torcie, co ka-
talizatorem do dalszych, obfitu-
jących w dobre rezultaty działań. 

  Anna Musioł
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Dzień Seniora
Klub Seniora “Marzenie” po raz 

kolejny, tradycyjnie już świętował 
w swoim gronie Dzień Seniora. Spo-
tkanie z tej okazji odbyło się 16 paź-
dziernika w restauracji “Pod Świer-
kami”. Uczestniczyli w nim człon-
kowie Klubu, których liczba rośnie 
z miesiąca na miesiąc. Dziś aktyw-
nych “Młodych Seniorów” z “Ma-
rzenia” jest już ponad 120. Trze-
ba przyznać, że ta liczba zaskakuje, 
a może nawet zdumiewa, zwłasz-
cza, że młodsi ludzie rzadko uwa-
żają seniorów za tak aktywną gru-
pę. Klub od początku swojej dzia-
łalności miał na celu organizowa-
nie w możliwie najszerszym spek-
trum działań, które dałyby szan-
sę na wykazanie się osobom star-

szym. Seniorzy z „Marzenia” nie 
tylko rozwijają działalność klubu, 
ale dzięki spotkaniom, odbywa-
jącym się w każdy wtorek, wspól-
nie borykają się z najzwyklejszy-
mi bolączkami dnia codziennego.

Podczas obchodów Ich święta, 
w mieniu zarządu Klubu Pani Kry-
styna Lala opowiedziała o całorocz-
nej pracy grupy, powitała nowych 
członków i podziękowała im wszyst-
kim za wspólną działalność oraz zło-
żyła najlepsze życzenia długich lat 
w zdrowiu,szczęściu i radości,opty-
mizmu życiowego oraz pogody du-
cha. Zaprosiła do wspólnego bie-
siadowania i do tańca przy muzyce. 
Chóralnie odśpiewano „Pobłogo-
sław Panie” pieśń zainicjował przed 

obiadem Pan Ludwik Gluza. Życze-
nia zdrowia i niegasnącego zapa-
łu złożyła także klubowiczom Wójt 
Gminy Brenna, Pani Iwona Szarek.

Klub Seniora “Marzenie” dostał 
z okazji Dnia Seniora od jednej ze 
swoich członkiń haftowany obraz z 
nazwą klubu – przepiękna pamiątka 
dla wyjątkowych ludzi. My także do-
łączamy się do serdecznych życzeń 
zdrowia i dalszych chęci do aktywi-
zacji osób starszych z terenu naszej 
Gminy. A samym Seniorom życzymy 
wielu powodów do radości i ogrom-
nej pogody ducha, którą będzie-
cie zarażać wszystkich wokół siebie.

OPKiS

Program Uroczystości:
godz. 11:30 - nabożeństwo w Kościele Parafialnym  p.w. św. Jana Nepomucena 
  w Brennej Leśnicy
godz. 12:30 -  złożenie kwiatów w imieniu mieszkańców Gminy Brenna pod pomnikiem 
  w Brennej ul. Wyzwolenia (skwer przy przystanku Brenna Ośrodek Zdrowia)

Serdecznie zapraszamy na uroczyste obchody 
Święta Niepodległości 11 listopada 2012 r.
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Śladami żołnierzy niezłomnych – cz. 2
W poprzednim numerze wpro-

wadziłam Państwa w życiorys Paw-
ła Heczko. Breński partyzant, ka-
mieniarz, dezerter z Wehrmachtu, 
w końcu dowódca oddziału AK o 
nazwie „Wędrowiec”. Jednakże rok 
1945 nie był dla niego i jego oddzia-
łu końcem walki. Był początkiem, 
nowym wyzwaniem, mimo, iż krót-
szym, to o wiele bardziej bolesnym.

Kiedy generał Okulicki wydał 
rozkaz o rozwiązaniu Armii Kra-
jowej, a inspektor rybnicki AK Pa-
weł Cierpioł „Makopol” nie wyra-
żał zainteresowania dalszą działal-
nością partyzancką, żołnierze od-
działu Heczki dołączyli do struk-
tur Narodowej Organizacji Wojsko-
wej. Powstał Obwód „Wędrowiec” 
NOW, pod kierownictwem Pawła 
Heczki, który przyjął ps. „Waryński”.

Już we wrześniu 1945, w oko-
licy Grodźca, grupa Pawła Hecz-
ko ostrzelała samochód, w którym 
zginęli sowiecki pułkownik i szo-
fer. W wyniku działań aparatu bez-
pieczeństwa w październiku 1945 
rozpoczęły się aresztowania człon-
ków NOW. Paweł Heczko uciekł, a 
NOW zostało rozbite. Następnie od-
dział przeszedł pod dowództwo Na-
rodowych Sił Zbrojnych. Końcem 
1945 na Błatniej Heczko spotkał się 
z podległą „Bartkowi” grupą Józe-
fa Kołodzieja ps. „Wichura”. W oce-
nie szefa PUBP Cieszyn, „zagrożenie 
dla bezpieczeństwa powiatu stano-
wiły pod koniec 1945r. jedynie gru-
py Pawła Heczki i Stanisława Krau-

sa ps. <<Andrus>>, związane z gru-
pą Henryka Flamego ps. „Bartek”. 15 
października tr. miała miejsce obła-
wa cieszyńskiego UB, milicji i woj-
ska na grupę Heczki w schronisku 
na Błatniej w sile około 70 osób. 
Heczko uciekł zabijając dwóch 
funkcjonariuszy MO. Stracili jed-
ną osobę ranną – Józefa Suchego, 
który następnie zmarł w niewoli.

W grudniu 1945 Wiktor Kania 
znalazł ukrywającego się w górach 
„Wędrowca”. Przekwaterował par-
tyzantów do Osin koło Żor. W cza-
sie pobytu w Osinach Kania na-
wiązał kontakty z ludźmi „Makopo-
la”. Początkiem stycznia 1946 pozy-
skał do współpracy funkcjonariuszy 
MO w Żorach – zastępcę komen-
danta – Rudolfa Bednarza i Fran-
ciszka Skrobola, który pomógł na-
wiązać łączność z „Promem” – Wil-
helmem Szwajnochem. W styczniu 
Heczko spotkał się z Kanią, Ruśnio-
kiem i Wilhelmem by odebrać przy-
sięgę od dwóch milicjantów, zwer-
bowanych do współpracy. 6 stycz-
nia 1946 zastrzelono w Kleszczowie 
k. Żor I Sekretarza KM PPR (Polskiej 
Partii Robotniczej) i członka miej-
skiej Rady Narodowej w Żorach Au-
gustyna Biskupa. Do około 50 człon-
ków PPR z Żor trafiły ostrzeżenia o 
zaprzestaniu działalności komuni-
stycznej opatrzone pieczątką „1-
wszy pluton <<Wędrowiec>> NSZ”.

30 stycznia 1946 miała miej-
sce akcja na kopalnię w Dębień-
sku. Tego dnia uczestnicy akcji spo-

tkali się w Leśniczówce (prawdopo-
dobnie Rzędówce). Nie licząc jed-
nego NSZ-owca wszyscy ubrani byli 
w wojskowe mundury. Partyzanci 
ustawili blokadę w Przegędzy, na 
drodze z Rybnika do Dębieńska. Za-
trzymywali samochody. Zatrzyma-
no pojazd z konwojentami. Okaza-
ło się jednak, iż wypłata znajdowa-
ła się w ciężarówce jadącej przed 
eskortą. Konwojentów odprowa-
dzono do lasu. Pilnowało ich trzech 
partyzantów, z których jeden poka-
zał ryngraf NSZ. W tym czasie trzech 
pozostałych ruszyło w pościg za 
ciężarówką, którą dogonili 400m 
przed kopalnią. Partyzanci zatrzy-
mali ciężarówkę. Jeden rozbroił 
strażnika w szoferce. Drugi rozbro-
ił pozostałych pod plandeką. W wy-
niku akcji zdobyto 2,5 mln zł. Jed-
nakże w związku z nią aresztowa-
no wielu byłych akowców. Akcja ta 
miała na celu zdobycie pieniędzy na 
zimę 1946. Dawała także nadzieje 
na zjednoczenie grupy dywersyjnej.

Początkiem 1946 Kania i Heczko 
rozpoczęli rozmowy z dowództwem 
Okręgu Śląskiego Konspiracyjnego 
Wojska Polskiego „Klimczok”. W lu-
tym 1946 powstała Komenda Po-
wiatowa „Leśniczówka” z Wiktorem 
Kanią na czele i Pawłem Heczko 
jako zastępcą. W marcu tr. Heczko 
został dowódcą nowo utworzonej 
KP „Wędrowiec”. W tym czasie Hecz-
ko dowodził także Służbie Ochrony 
Społeczeństwa „Wędrowiec” – jed-
nostką bojową, która liczyła po-

czątkowo czwo-
ro ludzi i działała 
w powiecie Cie-
szyn i częściowo 
Pszczyna, ściśle 
współpracując z 
SOS „Leśniczów-
ka”. W lutym 1946 
grupa Wiktora 
Kani (najprawdo-
podobniej tak-
że Heczko i Ru-
śniok) dokonała 
akcji na siedzibę 
PPR w Żorach. „W 
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nocy z 19 na 20 II nieznani spraw-
cy włamali się do biura PPR w Żo-
rach przez wytłuczenie wszystkich 
szyb w oknach, po czym zniszczy-
li wszystkie znajdujące się w biu-
rze akta, kradnąc maszynę do pisa-
nia oraz sztandar PPR-u. Po dokona-
niu napadu zbiegli w niewiadomym 
kierunku”. 13 marca Heczko i Kania 
przeprowadzili akcję na garbarnię 
skór w Orzeszu-Jaśkowicach. Wiktor 
z Ryszardem Kulą 16 marca w Jaś-
kowicach zlikwidowali Jana Rajcę 
(sekr. PPR Mikołów, wcześniej czło-
nek KPP). Kiedy kierownik garbarni 
w Jaśkowicach poprosił W. Kanię o 
zwrot torby, ten nakazał ją oddać. 
Podobnie było w innych sytuacjach. 
Świadczy to o tym, iż żołnierze KWP 
przestrzegali zasady o niezabiera-
niu cywilom ich prywatnego mie-
nia. Kania wraz z Heczką i Ruśnio-
kiem wykonali w wyrok na referen-
cie PUBP Rybnik – Zygmuncie Ćwi-
klińskim oraz na sekretarzu PPS Au-
gustynie Buchaliku. Miało to miej-
sce 19 marca 1946 w miejscowości 
Gotartowice między Żorami a Ryb-
nikiem. Heczko zorganizował akcję 
na browar w Tychach, gdzie zdobył 
1,3 mln zł w gotówce. Partyzanci od-
dalili się ciężarówką, którą następ-
nie porzucili w lesie. Urząd Bezpie-
czeństwa i Wojsko Polskie dogoniły 
w lesie Wędrowców. Partyzanci za-
częli udawać milicjantów i rozbroili 
czujkę. Żołnierze WP zaczęli strze-
lać. Wędrowcy zbiegli do lasu, jed-
noczenie otwierając ogień. Party-
zanci schwytali trzech ubeków, któ-
rych następnie wypuścili. 30 marca 
tr. Kania rozkazał utworzenie w po-
wiecie cieszyńskim komendy KWP. 
Zlecił to 6 swym partyzantom, któ-
rymi dowodził Heczko. W następnej 
kolejności dokonano zamachu na 
drugiego sekretarza PPR w powie-
cie cieszyńskim – Józefa Szewczyka. 
Miało to miejsce w Brennej z rozka-
zu Pawła Heczko jednakże bez jego 
udziału z obawy przed rozpozna-
niem. 7 kwietnia wykonano chło-
stę na PPR-owcach w Grodźcu. Na-
stępnie przeprowadzono rekwizy-
cję żywności miejscowej spółdziel-
ni. Zastrzelono także sowieckiego 

żołnierza, który mógł być oficerem 
NKWD. 10 kwietnia Heczko został 
mianowany dowódcą KP „Wędro-
wiec”. 12 kwietnia rozesłano ostrze-
żenia do 22 komunistów z Brennej, 
Górek Wielkich i Małych. Ostrzeże-
nia wysłano z Dziedzic, opatrzo-
ne pieczątką NSZ-u. Przykładowa 
treść: Z pewnych danych dowia-
dujemy się, że jest pan czynnym 
członkiem „Związku Byłych Party-
zantów” i „Związku Walki Młodych”, 
które współpracują z PPR-em nad 
wprowadzaniem reżimu bolszewic-
kiego na terenach Rzeczpospolitej 
Polski. W wypadku dalszego konty-
nuowania przez Pana wrogiej pro-
pagandy, zostanie Pan uznany jako 
wróg Narodu Polskiego i ukarany 
najwyższym wymiarem kary. Kie-
dy pierwsze ostrzeżenie nie przy-
nosiło rezultatów, partyjniakowi 
wymierzano karę chłosty. W szcze-
gólnych przypadkach przeprowa-
dzano egzekucję (np. w przypadku 
Jana Rajcy, będącego osobą stwa-
rzającą znaczące zagrożenie). Ni-
gdy nie wykonywano wyroków bez 
uzasadnienia. Nigdy też nie strzela-
no do ludności cywilnej. Nazajutrz 
wychłostano 6 PPR-owców z Chy-
bia i Mnicha. Dokonano także akcji 
na lokal PPR w Świerklanach. Wy-
chłostano tam członków partii. Na-
stępnie Wędrowcy udali się na ak-
cję do Szczejkowic, gdzie podali się 
za milicjantów i zdobyli listę człon-
ków PPS-u, zniszczyli sztandar PPS i 
wychłostali sekretarza tyle razy ile 
zapłacił składek. 15/16 kwietnia, 
po północy partyzanci Heczki uda-
li się do sekretarza PPR na Pruch-
ną i Zebrzydowice – Jana Granicy. 
„Gdy znaleźli [Granicę] kazali mu 
zejść na dół, przedtem jeszcze wy-
mierzając mu parę policzków. Po 
zejściu do mieszkania zażądano od 
Granicy legitymację członkowską 
PPR, a gdy ją znaleźli – za należe-
nie jako czynny członek partii wy-
dzielono mu 35 razów. Po skończo-
nej chłoście, w której otrzymują-
cy doznał silnych obrażeń i złama-
nia lewej ręki w trzech miejscach, 
zabrano mu trzy rowery, m.in. jego 
córki, a przy odejściu oświadczo-

no, że jeżeli do 14 dni nie rozwiąże 
partii PPR, będzie skazany najwyż-
szym wymiarem kary”. Potem „Wę-
drowcy” poszli po towar i gotówkę 
do miejscowej spółdzielni. Pracow-
nikowi spółdzielni dano kwit rekwi-
zycyjny z pieczątką oddziału, mó-
wiąc: „Powiedzcie władzy, wszystko 
to zabrało NSZ”. Następnie, kilka dni 
później oddział udał się do Pruch-
nej, gdzie przeprowadził rekwizycję 
w folwarku stanowiącym własność 
państwa. Końcem kwietnia 1946 
miała miejsce strzelanina w Dro-
gomyślu z funkcjonariuszem PUBP 
Cieszyn. W akcji zginął Michał Dym-
czyszyn „Żbik”. Heczko został trzy 
razy ranny w rękę. 28 kwietnia 1946 
Pawła Heczko z tymczasowego lo-
kalu przetransportowano na pleba-
nię przy parafii rzymsko-katolickiej 
w Pielgrzymowicach, gdzie opieko-
wał się nim ksiądz Jan Górka. Stano-
wisko Heczki przejął Emil Ruśniok.

Paweł Heczko i jego żołnierze 
znacznie opóźnili przemiany ja-
kie zachodziły na Śląsku Cieszyń-
skim po wojnie. Podobnie jak pod-
czas wojny, po niej także utrudnia-
li życie okupantom i na mocy pol-
skiego sądu podziemnego wyko-
nywali wyroki na zdrajcach naro-
du. Nie byli bandytami – jak okre-
ślała ich komunistyczna propagan-
da. Nie napadali ludności cywil-
nej, nie okradali jej, nie dopuszcza-
li się gwałtów jak PPR-owska Armia 
Ludowa. Byli bojownikami o nie-
podległość i suwerenność, o wol-
ność, na którą nam po doświadcze-
niach hitleryzmu nie pozwolono.

Po wielu akcjach osłabiających 
władzę ludową Paweł Heczko zosta-
je ranny. Czy powróci do partyzant-
ki? Jak zakończy się historia brawu-
rowego oddziału antykomunistycz-
nego? O tym już w grudniowym 
numerze „Wieści z nad Brennicy”.

Marta Joanna Ociepka
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Chcę wiedzieć

W różnych kulturach, rozwijają-
cych się od zarania dziejów na ca-
łym świecie, na różnym etapie ich 
rozwoju, ludzie zawsze chcieli wie-
dzieć, co będzie jutro, za miesiąc, za 
rok, za tysiąc lat. W społecznościach 
szukali jednostek, które posiadały 
– prawdziwy czy fikcyj-
ny, oparty głównie na 
krasomówstwie i szarla-
taństwie – dar widzenia 
przyszłości. Wiedźmy, 
magowie, szamani, cza-
rownicy, wróżbici, astro-
lodzy, mistycy... Religie, 
kulty i nurty światopo-
glądowe tak samo szyb-
ko, jak tworzyły własną 
kosmologię i historię 
powstania świata, znaj-
dywały w swych sze-
regach proroków, któ-
rzy mogli ich wiernym 
przybliżyć SENS. Dla-
czego ludzie tak bardzo 
chcą znać przyszłość? 

Po pierwsze – lęk. 
Kiedy nie wiesz, co się 
stanie i czy podejmu-
jesz słuszną decyzję, 
albo, czy droga którą 
kroczysz jest dla ciebie 
najwłaściwsza, czujesz 
lęk, niepokój. Paraliżuje 
on twoją zdolność po-
strzegania świata i pro-
wadzi do potknięć. Nikt 
nie chce się potykać – dlatego szu-
kamy mądrych lub „wiedzących” 
osób, która wskażą nam drogę. Dla 
wielu są to na pewno kapłani reli-
gii, którą wyznają. Jednak są i tacy, 
którzy szukają odpowiedzi w prak-
tykach budzących po równo kon-
trowersje jak i głębokie zaintere-
sowanie. Sztuki tajemne są właśnie 
czymś takim. Tarot, runy, szklana 
kula, numerologia, fusy, astrologia, 
rzekome kontakty z zaświatami... 
Chcemy tylko rozwiać nasze lęki. 

Po drugie – ciekawość. Najzwy-
klejszy i bodaj najbardziej ludz-
ki czynnik, który przyciąga nas do 
pogrążonych w półmroku, tajemni-
czych, ozdobionych dziwnymi sym-

bolami i oświetlonych blaskiem 
świec pokoików wróżbitów i jasno-
widzów to właśnie ona -  ciekawość. 
Czy poznam tego jedynego? Czy 
spełnię swoje marzenia? Jaka bę-
dzie moja praca? Jak długo będę żyć 
i czy to będzie pasjonujące, burzli-

we życie, czy raczej nudna, szara eg-
zystencja?  To bardzo normalne, że 
jesteśmy ciekawi tego wszystkiego. 

Co powstrzymuje ludzi przed 
korzystaniem z usług wróżbitów i 
jasnowidzów? Bo przecież jednak, 
mimo ciekawości, wielu tego nie robi. 

Z jakiegoś powodu jednak w na-
szym społeczeństwie chęć do po-
znawania przyszłości jest tematem 
tabu. Nie mówię tu o samym wró-
żeniu – z racji tego, że, statystycz-
nie, ogromna większość Polaków 
deklaruje się jako katolicy, a wiara 
ta traktuje wróżbiarstwo jak grzech, 
więc społeczne tabu jest tu zro-
zumiałe. Chodzi mi o to, że samo 
mówienie ciekawości jest już na-

piętnowane. Tak, jakby człowieko-
wi nie wolno było mieć wątpliwo-
ści i zadawać pytań, podczas gdy 
właśnie to świadczy o zaangażo-
waniu i zrozumieniu własnej wiary. 

Poza tym, proszę sobie wyobra-
zić, że na stole znajdujecie zakle-

joną kopertę z napisem 
„twoje życie za dwa-
dzieścia lat”. Ilu z nas 
będzie miało dość od-
wagi by otworzyć ko-
pertę i poznać jej zawar-
tość? I nie dlatego, że 
nie jesteśmy jej cieka-
wi. Jesteśmy, strasznie. 
Jednak... zostawimy ją w 
spokoju, w wielu przy-
padkach. Myślę, że z 
obawy przed tym, że to 
co tam znajdziemy bę-
dzie złe i nie takie, jakie 
byśmy chcieli. A nawet, 
jeśli okaże się całkiem 
interesujące, poznanie 
przyszłości sprawi, że... 
życie nas znudzi. Nie 
będziemy wyczekiwać 
z napięciem każdego 
dnia, bo przecież z góry 
wiemy co nas czeka. 

To właśnie paradoks 
ludzkiego pragnienia 
do poznania przyszło-
ści. Z jednej strony, tar-
gani różnymi niepokoja-
mi chcemy wiedzieć co 

się wydarzy, z drugiej jednak... bo-
imy się tego, co znajdziemy za ścia-
ną tajemnicy. Czy los jest sztywny i 
czy nie można go zmienić? Czy je-
śli nasza przyszłość maluje się w 
ciemnych barwach, możemy, po-
znawszy ją zawczasu, zmienić coś 
w naszym życiu, by uniknąć nie-
przyjemności? Czy też, jak wierzo-
no w starożytności, jesteśmy nie-
wolnikami Fatum i kukiełkami w 
rękach jakichś nadprzyrodzonych 
istot? To kolejne pytania... I kolej-
ne trwożne unikanie odpowiedzi. 

  Lubov 
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Andrzejkowe ciasteczka z wróżbą
Końcem listopada czeka nas szczególne świętowanie. Andrzejki, bo o nich mowa, są okazją do spo-

tkań i rozmyślań nad przyszłością. Będziemy lać wosk i wróżyć z fusów. A między tradycyjnymi dla każ-
dej imprezy, treściwymi potrawami i zakąskami warto umieścić w menu słodki smakołyk, który przy oka-
zji też zamknie w sobie wróżbę. Moda na ciasteczka z wróżbą przywędrowała do nas z Chin. A, że da-
nie nie jest trudne, za to pomysłowe i ciekawe, to chętnie korzystamy z tej kulturowej pożyczki.

Składniki:
    - 120 g miękkiego masła
    - białko 3 jaj
    - 1 szklanka cukru-pudru
    - szczypta soli
    - 1 łyżeczka mielonego anyżu gwiazdkowatego
    - ½ łyżeczki ekstraktu waniliowego
    - ¾ szklanki mąki
    - karteczki z wróżbami o wymiarach 1,5 cm x 3 cm

Przygotowanie:
Rozgrzej piekarnik do 160 stopni C. W dużej misce wymieszaj drewnianą łyżką pierwsze 6 

składników. Dodaj mąkę, wymieszaj. Odstaw ciasto na pół godziny. Spryskaj blachę olejem w 
sprayu albo wyłóż ją papierem do pieczenia. Nałóż na nią łyżeczkę ciasta i rozprowadź cien-
ką warstewką, aż powstanie koło o średnicy 10 cm. Smaż 3-5 min, aż ciasto zezłoci się na kra-
wędzi. Wyjmij z piekarnika i – póki jest gorące – połóż pośrodku karteczkę z wróżbą. Ostroż-
nie złóż koło na pół i jednocześnie połącz końce średnicy, wyginając ciasteczko w kształt od-
wróconego U. Odłóż ciasteczko, żeby wystygło. Powtarzaj powyższe czynności, aż wszystkie 
ciastka będą gotowe.

          I pamiętaj! I ciasteczka i wróżby muszą być dobre i smaczne! Powodzenia
            Anna Musioł
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Utopiec na poważnie  

Utopiec to nie tylko maskot-
ka, legenda i rzeźba w Parku Tu-
rystyki. To stworzenie, o które-
go działalności turyści odwie-
dzający naszą Gminę przekonu-
ją się na własnej skórze! Oto Hi-
storia nadesłana przez jedną z fa-
nek naszego profilu na facebooku:

„Latem na jednej 
z kaskad kąpałam 
się z synem i było 
jak zwykle super. 
Dosyć było głęboko 
ponieważ pogłębili 
tę kaskadę,  można 
było skakać i super 
się bawić. W pew-
nym momencie po-
czułam jakby ktoś 
ściągał mi obrączkę 
z palca i po sprawie. 
Nic nie mogłam zro-
bić, spadła na dno a 
wody było na tyle ze 
ja przy wzroście 170 
cm wody miałam po 
samą brodę. Pogo-
da była piękna i tro-
chę dna było widać, 
jednak było tyle lu-
dzi ze zguby nie wi-
działam. Przez 40 
minut szukaliśmy 
z synem obrączki, 
jednak poddałam 
się po jeszcze kilku 
próbach. Tego dnia 
mieliśmy wracać 
do domu ale mąż 
wpadł na pomysł 
żeby przenocować 
a z samego rana 
przyjść jak zaświe-
ci słoneczko a woda 
nie będzie mętna i 
może ja zauważę. 
Trudno mi było w to 
wierzyć. Byłam zała-
mana po - 13 latach 
zgubić obrączkę? Załatwiliśmy noc-
leg tam gdzie zwykle, poszliśmy do 
Centrum, przechodząc obok Utop-
ca - my mówimy na niego Utopek 

- mąż zażartował sobie: idź i naga-
daj mu za to ze Ci obrączkę zdjął z 
palca. I wiecie, poszłam jak ta naiw-
na.... stanęłam na przeciwko niego, 
tego drewnianego Utopca i mówię, 
grożąc palcem, lepiej oddaj ta ob-
rączkę bo jak nie to Cię spalę, tyle 
lat tu przyjeżdżamy a Ty mi się tak 
odpłacasz. No i odeszłam.  Do wie-

czora byłam smutna. Z samego rana 
jak tylko wstaliśmy około godziny 
8 rano, niestety nie było słonecz-
nie a nawet troszkę chłodno zało-

żyłam strój i razem z synem i mę-
żem poszliśmy nad kaskadę. Pode-
szłam pod brzeg wody ale nic nie 
widziałam. Więc nie zastanawiając 
się długo, rozebrałam się do stro-
ju i skoczyłam do wody. Przeszedł 
mnie zimny dreszcz ale postano-
wiłam szukać i czy uwierzycie czy 
nie, po jakiś niecałych 5 minutach 

zauważyłam kół-
ko na dnie, ruszy-
łam je lekko pal-
cem u stopy po 
czym ono się unio-
sło i obróciło, świe-
cąc przy tym i da-
jac znać ze to ona! 
Pewności nie mia-
łam ale zawołałam: 
JEST! Dajcie kijek! 
Mąż w jedna, syn 
w druga stronę i w 
panice nic znaleźć 
nie umieli, cho-
ciaż jeszcze wte-
dy pełno krzaków 
było. Nie czekając 
na nich lekko po-
debrałam obrącz-
kę palcem u sto-
py a ona nasunęła 
mi się na niego, jak 
akrobatka unio-
słam nogę do góry 
i zdjęłam obrącz-
kę z palca i uchwy-
ciłam ją mocno 
w dłoni, krzycząc 
że ja mam! Roz-
płakałam się, wy-
szłam na brzeg da-
łam obrączkę sy-
nowi i wskoczy-
łam z radości raz 
jeszcze do wody. 

 A po połu-
dniu podzięko-
wałam Utopco-
wi ze się posłu-
chał i mi ją o oddał. 

Rajfura Dorota
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Dobra karta

Gra karciana, w której bierze 
udział czterech graczy stanowią-
cych dwie pary. Gracze w jednej pa-
rze starają się uzyskać wynik lep-
szy od wyniku drugiej pary poprzez 
skompletowanie jak największej 
liczby lew. Używana jest standar-
dowa talia 52 kart. Brydż, bo o nim 
mowa, wywodzi się od wcześniej-
szej gry zwanej wistem, która poja-
wiła się w Anglii w XVI wieku. Gra 
szybko się rozpowszechniała i za-
częły powstawać nowe odmiany. W 
1742 roku powstała pierwsza książ-
ka o grze napisana przez Edmonda 

Hoyle’a. Brydż jest zarówno grą to-
warzyską jak i sportową. Można w 
niego grać w gronie przyjaciół, po-
dobnie jak w wiele innych gier kar-
cianych, jak „tysiąc” czy „66”, ale 
jest to także dyscyplina sportowa. 

W brydżu sportowym przypadek 
odgrywa marginalne znaczenie, o 
wyniku decydują przede wszystkim 
umiejętności. Nasz wynik zależy nie 
od otrzymanych kart, tylko od po-
równania z tym, co zrobią inne pary 
grające tymi samymi kartami, co my. 
Brydż jest grą w sensie teorii gier i 
zawiera element podejmowania de-
cyzji przy ograniczonej informacji 
(inaczej niż np. szachy). Z tego po-
wodu mogą zdarzyć się rozdania, w 
których zagranie teoretycznie (sta-
tystycznie) gorsze da lepszy wynik, 
niż zagranie optymalne. W prak-
tyce jednak w brydżu sportowym 
przy rozegraniu kilkunastu roz-
dań efekt ten zostaje zniwelowany 
i na dłuższą metę wygrywają lepsi.

Istnieje cała masa form rywali-
zacji w brydżu sportowym. I tak się 
składa, że Mistrzynią Świata w tej 
dyscyplinie została niedawno Mag-
dalena Holeksa z Górek Wielkich, 
która do września była zawodnicz-
ką klubu Piast Gliwice, a teraz gra 
razem z partnerką Kamilą Wesołow-
ską w klubie MTS Piast - CKiS Skawi-
na w pierwszej lidze (ponad pierw-

szą ligą jest jeszcze Ekstraklasa). 
Dokładnie były to rozgrywa-

ne w Chinach od 26.07.2012 do 
04.08.2012 Drużynowe Mistrzostwa 
Świata Juniorek. Reprezentacja Pol-
ski w kategorii juniorek składała 
się z trzech par: Magdalena Holek-
sa – Kamila Wesołowska, Justyna 
Żmuda - Katarzyna Eufrat oraz Da-
nuta Kazmucha - Natalia Sakowska.

W Mistrzostwach Juniorek 
uczestniczyło 10 krajów ( w tym 5 
z Europy - Polska, Holandia, Wło-
chy, Francja, Szwecja). Eliminacjami 
do Mistrzostw Świata były mistrzo-
stwa poszczególnych kontynentów. 

Jeżeli chodzi o format zawodów, 
to wszystkie drużyny grały każda 
z każdą dwukrotnie, żeby wyłonić 
cztery pierwsze drużyny. Pierwsze 
cztery drużyny wchodziły do pół-
finałów (Polska, Holandia, Francja, 
Włochy), których zwycięzcy gra-
li o pierwsze miejsce, zaś przegrani 
grali o miejsce trzecie. Polki w  pół-
finale zagrały na Francuzki, w fina-
le na Holenderki. No i... Zwycięży-
ły. Drugie miejsce zajęła reprezen-
tacja Holandii, a trzecie Włoch. Ser-
decznie gratulujemy naszej krajan-
ce  całej reprezentacji tego ogrom-
nego sukcesu i życzymy kolejnych, 
jeszcze bardziej spektakularnych!

  OPKiS
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Turniej Judo Dzieci - Drogomyśl  2012
i Turniej Grand Prix w Judo - Mysłowic 2012

To dwa Turnieje, w których 
po zgrupowaniu w Milówce nasi 
JUDOCY w barwach Stowarzy-
szenia Sportowego ,,DĄB” Dę-
bowiec rozpoczęli nowy sezon.

Pierwszy z nich zorganizowa-
ny przez Stowarzyszenie  odbył  się 
15.09.2012 r. w  Zespole Szkół Pu-
blicznych w Drogomyślu. Walki roze-
grano w 19 kategoriach wagowych. 
Najmłodszy zawodnik startujący w 
tym Turnieju liczył sobie 5 lat, a naj-
starszy lat 10.  Łącznie w Turnieju 
wzięło udział 51 zawodników i za-
wodniczek ( przedszkolaków, dzie-
ci młodszych ) z województwa ślą-
skiego zrzeszonych w poniżej wy-
mienionych sekcjach sportowych:
- Stowarzyszenie Sportowe,  
,DĄB” Dębowiec 
- MOSiR Cieszyn
- POLONIA Rybnik
- UKS Wisła
- MOSiR Mysłowice
- UKS Judo Pawłowice
- GWARDIA Bielski - Biała

Natomiast w rozegranym po 
raz kolejny, prestiżowym Turnie-
ju Grand Prix w Judo  - Mysłowice 
2012 w dniu 22.09.2012 r. wystar-
towało w barwach Stowarzysze-
nia Sportowego „DĄB”Dębowiec 
13 zawodników i jak wynika z po-
niżej przedstawionej klasyfikacji                                                                                                                             
oba Turnieje zakończyły się suk-
cesami dla naszych milusińskich. 
Klasyfikacja indywidualna: 

TURNIEJ JUDO DZIECI - DROGO-
MYŚL 2012     

Dziewczynki:
1. Zuzanna Maciejczyk - kategoria 
wagowa 20 kg -  I miejsce
2. Weronika Wieczorek - kategoria 
wagowa 30 kg - III miejsce 

Chłopcy:
1. Jacek Czyż  - kategoria 
wagowa 30 kg -  I miejsce
2. Filip Wantulok  - 
kategoria wagowa 25 kg -  II miej-

sce
3. Mateusz  Omorczyk - kategoria 
wagowa 23 kg  - V miejsce                                                                               

 TURNIEJ GRAND PRIX W JUDO - 
MYSŁOWICE 2012

1. Weronika Wieczorek  - kategoria 
wagowa 30 kg - I miejsce
2. Jacek Czyż  - kategoria 
wagowa 30 kg - I miejsce 
3. Dominika Wieczorek - kategoria 
wagowa + 55 kg - IV miejsce                                                                               
4. Patrycja Wantulok - kategoria 
wagowa 57 kg - II miejsce 
5. Damian Kuczera - kategoria 
wagowa 60 kg - III miejsce

Gratulujemy, jak również życzymy 
dalszych osiągnięć w tej nie łatwej 
dyscyplinie sportowej.                                     
                      Krystian Fest
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Sztafetowe biegi przełajowe
Drużyna dziewcząt ze Szko-

ły Podstawowej nr 1 w Brennej Le-
śnicy i chłopcy z Górek Wielkich re-
prezentowali naszą gminę w Po-
wiatowych zawodach sztafeto-
wych biegów przełajowych. Zma-
gania biegaczy odbyły się 4 paź-
dziernika w Chybiu. Dwanaście naj-
lepszych drużyn z naszego powia-
tu rywalizowało o miano najlep-
szych w powiecie i o prawo star-
tu w zawodach rejonowych. Chłop-
cy z Górek zajęli wysokie  czwarte 

miejsce . Jeszcze lepiej spisała się 
drużyna dziewcząt z Leśnicy któ-
ra zdobyła drugie miejsce  ustępu-
jąc jedynie koleżankami z Istebnej. 
Wyniki :
Dziewczęta - Szkoły Podstawowe
1. SP-1 Istebna
 2. SP-1 Brenna
 3. SP-3 Cieszyn
 4. SP-3 Wisła
 5. SP Strumień
 6. SP-1 Ustroń
 7. SP-3 Skoczów

 8. SP Dzięgielów
 9. SP Pogwizdów
 10. SP Dębowiec
Chłopcy - Szkoły Podstawowe
1. SP-1 Istebna
 2. SP-6 Cieszyn
 3. SP Strumień
 4. SP Górki Wielkie
 5. SP-1 Chybie
 6. SP-8 Skoczów
 7. SP Goleszów
 8. SP-1 Wisła
 9. SP Dębowiec
 10. SP Pogwizdów
 11. SP-3 Ustroń

Zawody rejonowe odbyły się 
10 października . Rywalizowały w 
nich  trzy najlepsze szkoły z po-
wiatu Cieszyńskiego i trzy szko-
ły z powiatu Pszczyńskiego. Bie-
gaczki z Leśnicy powtórzyły swój 
wynik z zawodów powiatowych i 
zajęły bardzo wysokie 2 miejsce.

Dziewczęta z SP1 Brenna wy-
stąpiły w składzie : od lewej: An-
gelika Pilch, Wiktoria Greń, Anna 
Greń, Adrianna Chraścina , Na-
talia Chrapek, Wiktoria Madzia, 

W zawodach rejonowych Wikto-
rię Greń  zastąpiła Alicja Ferfecka.

 Tomasz Dybczyński

Sukcesy lekkoatletów
Od października rozpoczęły się 

treningi lekkoatletyczne dla dzie-
ci z terenu Gminy Brenna. Zajęcia 
prowadzone pod opieką p. Toma-

sza Dybczyńskiego wspie-
rane są przez Gminny Ośro-
dek Pomocy Społecznej. 
Treningi i wyjazdy na zawo-
dy odbywają się przez cały 
rok. Po raz trzeci nasza mło-
dzież ma możliwość rywali-
zacji w ogólnopolskich  za-
wodach jakimi są „Czwart-
ki Lekkoatletyczne”.  Dzie-
ci Startują w licznych bie-
gach ulicznych i przełajo-
wych organizowanych na 
terenie całego wojewódz-
twa. Starty w Jaworznie, Je-
leśni, Rydułtowach , Ustro-
niu, Zabrzegu czy Dzięgie-

lowie dostarczyły naszym zawodni-
kom wielu medali i wyróżnień . Na 
szczególne uwagę zasługuje Dawid 
Oleś uczeń Szkoły Podstawowej nr 
1 w Brennej Leśnicy który  w swo-
jej kategorii wiekowej nie ma sobie 
równych , wygrywając we wszyst-
kich zawodach w których startował. 
Drugą jest Agnieszka Greń uczen-
nica Gimnazjum w Górkach któ-
ra oprócz biegów ulicznych ma za 
sobą kilka startów w zawodach  lek-
koatletycznych organizowanych 
na stadionie. Starty w Chorzowie 
, Częstochowie , Sosnowcu i Biel-
sku  poparte odpowiednim trenin-
giem zaowocowały kilkoma bar-
dzo dobrymi wynikami ( 600m  
1.48.01, 1000m  3.18.00) . Agniesz-
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ka startuje w kategorii młodzików 
, tym cenniejsze jej sukcesy gdyż 
rywalizuje ze  starszymi od siebie. 

W naszej  sekcji znakomite 
starty mają również za sobą Ra-
dosław Greń, Daniel Oleś, Samu-
el Kuczera, Nadia Krzempek, Ja-
kub Krzempek i Kacper Dybczyński.

Dodatkowo oprócz biegaczy w  
grupie są  dziewczęta które star-
tują w konkurencjach technicz-
nych  Monika Bąk , Oliwia Osuch, 
Wiktoria Madzia, Anna Greń, Pau-
lina Kłósko,  Patrycja Staś trenu-
ją i odnoszą  pierwsze sukcesy.

 Tomasz Dybczyński

Czwartki lekkoatletyczne
Przy pięknej, jesiennej aurze 

odbyła się 3 i ostatnia w tym roku 
runda „Czwartków Lekkoatletycz-
nych”. Najmłodsi miłośnicy „kró-
lowej sportów” spotkają się po-
nownie na wiosnę aby kontynu-
ować rozpoczętą rywalizację. Bar-
dzo liczna ekipa uczniów z gmi-
ny Brenna znakomicie spisała się 
podczas wszystkich startów. W no-
wej edycji stanęło w szranki ponad 
120 uczniów z 12 szkół powiatu Cie-
szyńskiego. 3-runda, która odby-
ła się 04.10.2012 r. przyniosła kil-
ka bardzo obiecujących wyników. 

W dotychczasowych trzech 
startach uczniowie zbiera-
li punkty do ogólnej klasyfika-

cji  oto najlepsi z naszej gminy:

ROCZNIK 2002
Oleś Dawid 1 miejsce w biegu na 
300m i skoku w dal 
Cieślar Konrad 2 miejsce w biegu 
na 60m i 3 miejsce w rzucie piłecz-
ką palantową
Greń Małgorzata 1 miejsce w bie-
gu na 300m
Kmiecik Wiktoria 2 miejsce w bie-
gu na 300m
Greń Bożena 1 miejsce w rzucie pi-
łeczką palantową
Greń Małgorzata 2 miejsce w rzucie 
piłeczką palantową
Ferfecka Alicja 3 miejsce w rzucie 
piłeczką palantową  i 2 miejsce w 

biegu na 60 m
Krzempek Nadia 3 miejsce w sko-
ku w dal

ROCZNIK 2001
Gawlas Maria 1 miejsce w biegu na 
600m
Setnicka Natalia 3 miejsce w rzucie 
piłeczką palantową
Chrapek Natalia 1 miejsce w biegu 
na 300m 
Greń Radosław 2 miejsce w skoku 
w dal i 3 miejsce w biegu na 1000m

ROCZNIK 2000
Greń Weronika 2 miejsce w biegu 
na 600m
Greń Anna 2 miejsce w rzucie pi-
łeczką palantową
Madzia Wiktoria 2 miejsce w biegu 
na 300m i skoku w dal

Następna, 4-runda zawodów 
odbędzie się 25 kwietnia 2013 r. 
Na wiosnę planujemy 4 czwart-
kowe spotkania oraz na zakoń-
czenie finał miejski, który upraw-
niał będzie najlepszych do startu 
w finale Ogólnopolskim w Łodzi.

 Tomasz Dybczyński
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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.
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ZSP w Górkach Wielkich


