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Tradycje i obrzędy 
Świąt Bożego 

Narodzenia - str. 14

Szanowni Czytelnicy!

Oddajemy w Wasze ręce świąteczne wydanie „Wieści znad Brennicy”. Mamy 
nadzieję, że lektura czasopisma umili Państwu czas przedświąteczny i świąteczny. 
Znajdziecie w nim artykuły nawiązujące do Świąt Bożego Narodzenia: wiele tra-
dycyjnych przepisów, opowieści wigilijne napisane przez dzieci z naszej gminy, 
zimowy wiersz i góralską pastorałkę wykonywaną przez kolędników z Brennej. 
Zachęcamy do lektury artykułów poświęconych ważnym dla naszej społeczności 
uroczystościom, zajrzyjcie również na nową stronę internetową biblioteki gminnej. 

Życzymy Państwu Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i mamy nadzieję, że 
w nadchodzącym Nowym Roku równie chętnie będziecie sięgać po naszą gazetę 
i czerpać z niej wiadomości o naszej gminie.

                                   Pracownicy Ośrodka Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna. 

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia 
pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia. 
Niech nadchodzące Święta będą dla Państwa 

niezapomnianym czasem spędzonym 
bez pośpiechu, trosk i zmartwień. 

Życzymy, aby odbyły się w spokoju, 
radości wśród Rodziny, Przyjaciół 

oraz wszystkich Bliskich dla Państwa osób. 
Wraz z nadchodzącym Nowym Rokiem 

życzymy  dużo zdrowia i szczęścia. 
Niech nie opuszcza Was pomyślność 
i spełnią się te najskrytsze marzenia.

Wójt Gminy Brenna

Iwona Szarek

Przewodniczący Rady

Marek Wojnar
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Niech w tym pięknym czasie Bożego Narodzenia      
serca nasze wypełnia mocne przekonanie, 

że to co czynimy ma głęboki sens 
i służy dobru wspólnemu.

Mieszkańcom Brennej i Górek życzę, 
aby Nowy 2013 Rok 

obdarzył nas zdrowiem, pokojem i radością.
 

   Stanisław Szwed
   Poseł na Sejm RP
   Prawo i Sprawiedliwość

Niech magiczna noc
Wigilijnego Wieczoru 

Przyniesie spokój i radość
A Nowy Rok obdaruje 

Błogosławieństwem i pomyślnością.
Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia

oraz Szczęśliwego Nowego Roku 
Mieszkańcom Górek i Brennej 

  Życzy
  Czesław Gluza 
  Poseł na Sejm RP

Reklam
a

Reklam
a
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Pan Piotr Madzia laureatem  Srebrnej Cieszynianki

11 listopada w cieszyńskim te-
atrze wręczono Cieszynianki – na-
grody dla osób szczególnie zasłu-
żonych dla gmin. W tym roku laure-
atem Srebrnej Cieszynianki z gmi-
ny Brenna został Pan Piotr Madzia.

Piotr Madzia urodził się 6 sierp-
nia 1929 r. w Górkach Małych jako 
syn rolnika Józefa Madzi. Po ukoń-
czeniu szkoły podstawowej w Gór-
kach Wielkich rozpoczął pracę w 
gospodarstwie rolnym swoich ro-
dziców, mając 16 lat wstąpił do stra-
ży pożarnej. Jego aktywna działal-
ność na niwie społecznej została 
zauważona przez społeczność stra-

żacką i pomimo jego młodego wie-
ku, w roku 1947 powierzono mu 
funkcję członka Komisji Rewizyjnej 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Gór-
kach Wielkich. Po odbyciu służby 
wojskowej Pan Piotr Madzia przy-
stąpił do aktywnej służby w szere-
gach ochotniczej straży pożarnej. 
Społeczność strażacka powołała go 
do grona Społecznego Komitetu 
Budowy Domu Strażaka w Górkach 
Wielkich, oddanego do użytkowa-
nia w 1972 r. Rozbudowę strażnicy 
zakończono w roku 1981 uzyskując 

kolejny garaż na pojazd ratowni-
czo gaśniczy, a także nową kuchnię 
przy sali bankietowej. W roku 1988 i 

w roku 2005 po 
raz kolejny roz-
b u d o w y w a n o 
strażnicę, tak że 
obecnie stano-
wi ona chlubę 
nie tylko stra-
żackiej społecz-
ności, ale tak-
że dla miesz-
kańców obu na-
szych wsi, tj. 
Górek Małych i 
Górek Wielkich. 
Gdy wstąpił do 
OSP jednost-
ka dysponowa-
ła jedna pom-
pą przewożona 
konnym zaprzę-
giem. Obec-

nie jednostka ta dysponuje trzema 
pojazdami ratowniczo-gaśniczymi 
oraz innym sprzętem ratowniczym 
najnowszej generacji. Od przeszło 
dwudziestu lat działa w zarządzie 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Gór-
kach Wielkich jako zastępca naczel-
nika jednostki. Został odznaczony 
brązowym, srebrnym a następnie 
złotym medalem “ Za zasługi dla po-
żarnictwa “. W roku 1996 został rów-
nież wyróżniony medalem honoro-
wym “ Zasłużony dla województwa 
bielskiego “. Od roku 2002 Pan Piotr 

Madzia po kilkudziesięcioletniej 
niezwykle aktywnej służbie spo-
łecznej, przeszedł w stan spoczyn-
ku. Jako Członek Honorowy OSP, 
nadal wspiera działalność ochot-
niczego pożarnictwa w Górkach 
Wielkich swoim autorytetem, wie-
dzą i doświadczeniem społecznika.

Nagrodę podczas Uroczystej Se-
sji Rad Samorządów Ziemi Cieszyń-
skiej w imieniu naszej gminy wrę-
czyli Wójta Gminy Brenna Pani Iwo-
na Szarek oraz Przewodniczący Rady 
Gminy Pan Marek Wojnar. Laureato-
wi składamy serdeczne gratulacje!!!

  UG Brenna
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Złote i Diamentowe Gody w Gminie Brenna
W imieniu Prezydenta  RP Bro-

nisława Komorowskiego, specjal-
ne odznaczenia  za długoletnie 
pożycie małżeńskie, złożyła 13 li-

stopada 2012r., wszystkim jubi-
latom obchodzącym w tym roku 
Złote i Diamentowe Gody, Pani 
Wójt Iwona Szarek. Wraz z życze-

niami dalszych, wspólnych lat ży-
cia małżonkowie otrzymali rów-
nież kwiaty oraz kosze upominków.

W tym roku Złote Gody świętowa-
ły następujące małżeństwa: 
1.Danuta i Leopold Barankiewicz 
2.Anna i Józef Bączek
3.Emilia i Rudolf Cieślar
4.Genowefa i Ludwik Dadok
5.Antoni i Hermina Gawlas 

6.Józef i Maria Gawlas 
7.Agnieszka i Rudolf Horzyk
8.Bożena i Wilhelm Kotorc
9.Marta i Janusz Morawski 
10.Franciszek i Helena Moskała
11.Zdzisław i Zofia Nawrat 
12.Anna i Franciszek Rudzicki 

13.Helena i Leopold Stana 
14.Agnieszka i Bogusław Staś
15.Jan i Maria Śliwka
16.Franciszek i Roberta Tomaszko 
17.Franciszek i Stefania Tomaszko 
18.Elżbieta i Józef Waliczek 
19.Bogusław i Urszula Wilk

Tegoroczni Jubilaci, którzy ob-
chodzili Diamentowe Gody to: 
1.Elżbieta i Franciszek Biłko 
2.Aniela i Józef Jaworski

3.Ludwik i Zofia Kuczera 
4.Gustaw i Irena Madzia 
5.Rudolf i Zuzanna Madzia 
6.Irena i Jerzy Pociecha

7.Genowefa i Władysław Strach

  UG Brenna
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Uroczyste obchody Święta Niepodległości
W niedzielę 11 listopada od-

były się w naszej gminie obchody 
Święta Niepodległości. W kościele 
pw. Św. Jana Nepomucena w Bren-
nej Leśnicy odprawiono uroczy-
stą mszę św. , a następnie uczest-

nicy złożyli kwiaty pod pomnikiem 
Partyzantów AK Wędrowiec. Wią-
zanki w imieniu mieszkańców gmi-
ny Brenna złożyli: Wójt Gminy Bren-
na Pani Iwona Szarek, Przewodni-
czący Rady Gminy Pan Marek Woj-

nar, V-ce Starosta Powiatu Cieszyń-
skiego Pan Jerzy Pilch, radni powia-
tu oraz gminy, strażacy z Brennej 
Centrum, Brennej Leśnicy i Górek.

  OPKiS 

Projekt „Nasza przyszłość”
Projekt „Nasza przyszłość”, współfi-
nansowany ze środków Unii Euro-
pejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego, realizowa-
ny  jest od 1 sierpnia br.  natomiast  
jego zakończenie zaplanowano na 
31 lipca przyszłego roku. Jego cał-
kowita wartość wynosi 268.351,46 
zł, i finansowana jest w całości przez 
Europejski Fundusz Społeczny.
Realizatorem projektu jest Urząd 
Gminy Brenna, jednak za jego pra-
widłowe wdrożenie odpowiedzial-
ne są również następujące szko-
ły z terenu naszej gminy: Zespół 
Szkół Publicznych w Górkach Wiel-

kich (szkoła podstawowa i gimna-
zjum), Szkoła Podstawowa nr 2 w 
Brennej i  Gimnazjum w Brennej. 
To właśnie dzieci i młodzież z 
tych placówek oświatowych, 
uczęszczająca do klas IV- VI oraz 
I – III, jest odbiorcami wspar-
cia zaplanowanego w projekcie. 
Dzieci i  młodzież już od paź-
dziernika br. mogą uczęsz-
czać na trzy rodzaje zajęć:
1. zajęcia wyrównawcze, które pro-
wadzone są z matematyki, z języka 
angielskiego, z języka polskiego, z 
przyrody, historii, geografii, logo-
pedyczne i w zakresie niwelowania 
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trudności w nauce czytania i pisania,
2. zajęcia dodatkowe rozwijają-
ce kompetencje kluczowe prowa-
dzone z matematyki, z języka pol-
skiego, z języka angielskiego i nie-
mieckiego, dziennikarskie, kroni-
ka elektroniczna szkoły, tanecz-
ne, plastyczne, z robótek ręcznych, 
wokalno-instrumentalne, sporto-
we, teatralne, literackie, kompu-
terowe, turystyczne, szachowe, 
z przyrody, z historii, z geografii, 
biologiczno-chemiczne i z fizyki,
3. zajęcia w ramach pomocy pe-
dagogiczno – psychologicz-
nej, doradczej i profilaktycznej.
Zajęcia są prowadzone przez na-
uczycieli w ramach tzw. godzin kar-
cianych. W celu ich uatrakcyjnienia 
oraz wsparcia procesu dydaktyczne-
go, w projekcie zaplanowano zakup 
sprzętu i pomocy edukacyjnych.
Szczegółowe informacje o projekcie 
można uzyskać w poszczególnych 
szkołach uczestniczących w pro-
jekcie oraz w Urzędzie Gminy Bren-
na – tel. 33 853 62 22 w. 231 i 122.
„Akademia Pedagoga”
Projekt „Akademia Pedagoga” 
współfinansowany ze środków 

Unii Europejskiej w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Społeczne-
go, realizowany jest od 1 sierp-
nia  br., a jego zakończenie zapla-
nowano na 31 lipca 2014 roku. 
Całkowita wartość projek-
tu to 119.116,99 zł, w tym wkład 
własny Gminy Brenna w for-
mie niepieniężnej (udostępnie-
nie pomieszczeń) to 17.867,55 zł
Projekt „Akademia Pedago-
ga” został skierowany do na-
uczycielek z przedszkoli publicz-
nych z terenu Gminy Brenna.
Uczestniczy w nim:
- 6 osób z Przedszkola Pu-
blicznego nr 1 w Brennej,
- 7 osób z Przedszko-
la Publicznego nr 1 
w Górkach Małych.
Realizacja projektu umoż-
liwi podniesienie kwalifi-
kacji zawodowych i rozwój 
umiejętności kadry pedago-
gicznej obu placówek. Po-
zwoli także, na wzmocnie-
nie potencjału osobowego 
uczestniczek projektu oraz 
rozwinięcie umiejętności 
radzenia sobie ze stresem.

Nauczycielki biorące udział w pro-
jekcie zwiększają własne kompe-
tencje, będą w stanie pełnić swoją 
funkcję na wyższym poziomie, co w 
dużym stopniu wpłynie na jakość 
oraz poziom zajęć w naszych gmin-
nych przedszkolach. Grono pedago-
giczne potrzebuje tego typu wspar-
cia, gdyż ma to wpływ na poziom 
wykonywanych zadań w codzien-
nej pracy, poszerza wiedzę, dzięki 
której wdrażane są nowe sposoby 
wspierania oraz wychowania dzieci.

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.RE
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Przedszkola z prawdziwego zdarzenia
Gmina Brenna kontynuuje re-

alizację projektów w Przedszko-
lach Publicznych w Brennej i 
w  Górkach Małych. Realizowa-
ne są tam trzy projekty, współfi-
nansowane ze środków Unii Eu-

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.

ropejskiej: „Przygoda z teatrem”, 
„W rytmie walca angielskiego” 
oraz „Odkrywam-poznaję-wiem”

W ramach projektu pt. „Przygoda 
z teatrem”, w przedszkolach odby-
wają się systematyczne spotkania 
z aktorami oraz lalkarzami, a także 
zajęcia teatralne z nauczycielami. 

Od września do listopada od-
były się w przedszkolach m.in. na-
stępujące przedstawienia:  „Wiel-
kie sprawy małej żaby”,. „Jak Ma-
rysia mała słonko złapać chciała” 
oraz  „Dokąd poszło zdrowie”. Na-
uczyciele wszystkich grup z Przed-
szkola Publicznego nr 1 w Gór-
kach Małych przygotowali wraz z 
przedszkolakami występy dla ro-
dziców i dzieci. W grupie „Skrzaty” 
przedstawienie pt.  „W barwach je-
sieni”, w grupie „Słoneczka” – „Je-
sień wokół nas”, a najmłodsza gru-
pa „Biedroneczki” przygotowa-
ła występy pt. „Jesienna orkiestra”.

Podczas zajęć teatralnych z 
dziećmi, które prowadzą nauczy-
ciele przedszkoli wykorzystywa-

ne są liczne stroje, maski, pacyn-
ki, kukiełki i inne pomoce eduka-
cyjne, które zostały zakupione ze 
środków UE. Projekt „Przygoda z te-
atrem” to również przygotowanie 
dzieci do występów pod względem 

rozwoju mowy, korekty istniejących 
wad wymowy, a także rozwoju psy-
chospołecznego oraz umiejętno-
ści  przełamywania barier psycho-
logicznych. W związku z tym,  je-
den raz w tygodniu przedszkolaki 
biorą udział w zajęciach ze specja-

listami: logopedą i psychologiem.
W ramach projektu pt. „W ryt-

mie walca angielskiego” przed-
szkolaki uczestniczą dwa razy 

w tygodniu w zajęciach z ryt-
miki, gdzie uczą się tańczyć, śpie-
wać, grać na instrumentach, 

a przede wszystkim rozwija-
ją słuch oraz zamiłowanie i doj-
rzałość do słuchania muzyki kla-
sycznej. Na zajęciach wykorzysty-
wane są różnorodne instrumen-
ty muzyczne, których zakup został 
współfinansowany ze środków UE. 

W ramach tego samego projek-
tu raz w miesiącu odwiedzają oby-
dwa przedszkola muzycy z Filhar-
monii Śląskiej w Katowicach. Pod-
czas audycji muzycznych przed-
szkolaki poznają podstawową wie-
dzę teoretyczną z zakresu muzyki, 
zapoznają się z brzmieniem i budo-
wą różnych instrumentów muzycz-
nych, słuchają pieśni w wykonaniu 
śpiewaków oraz samodzielnie gra-
ją, akompaniując profesjonalistom 
na instrumentach perkusyjnych.

Audycje muzyczne odbywają się 
w oparciu o doskonale dobraną mu-
zykę klasyczną. We wrześniu dzie-
ci brały udział w audycji pt. „Basem, 
kontrabasem”, a w listopadzie w au-
dycji „Róg, który pięknie gra”, na 
której dzieci zapoznały się z brzmie-
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 W dniu 13 listopa-
da na sali sesyjnej Urzędu Gmi-
ny w Brennej, odbyło się uro-
czyste wręczenie nagród laure-
atom konkursu plastycznego „Po-
znajemy Pomniki Przyrody we
własnej Gminie” którego organiza-
torem była Komisja Ochrony Przy-
rody PTTK Beskid Śląski wraz z U.G. 
w Brennej, Do wręczenia nagród,  
które ufundował U.G w Brennej 
oraz cieszyński Euroregion OLZA 
przybyli w towarzystwie swych 
opiekunów szkolnych uczniowie 
klas V i VI ze szkól z Gminy Bren-
na. Laureatom gratulowała  Pani 
Wójt U.G. Iwona Szarek a prowadzą-
cy konkurs podkreślił jego głów-
ny cel ,popularyzację odznaki Tu-
rysta Przyrodnik oraz poznawanie 
walorów przyrodniczo-krajobra-

niem instrumentu dętego blasza-
nego jakim jest waltornia. Wal-
torni  wtórowały dźwięki pianina.

W ramach projektu „W ryt-
mie walca angielskiego” dzie-
ci uczą się również języka angiel-
skiego, który prowadzony jest 
przez lektora w formie zabaw, na 
podstawie odpowiednio dobra-
nych piosenek, wierszyków, ilu-
stracji i pomocy edukacyjnych. 

W ramach projektu pt. „Odkry-
wam – poznaję – wiem” dzieci biorą 
udział w warsztatach: ceramicznych, 
ekologicznych oraz, etnologicznych.

Podczas warsztatów ceramicz-
nych dzieci wykonują ozdoby i 
przedmioty codziennego użytku 
z gliny, która później zostaje wy-
palona w specjalnym piecu cera-
micznym. Pomalowane i ozdobio-
ne prace z gliny stanowią dosko-
nały prezent dla najbliższych. W 
październiku dzieci wykonywa-

ły ceramiczną podkładkę pod ku-
bek. W trakcie warsztatów dzie-
ci rozwijają sprawność manual-
ną, a także inwencję artystyczną. 

Celem warsztatów ekologicz-
nych jest zdobycie wiedzy na te-
mat dbania o środowisko i sposo-
bów wykorzystywania odnawial-
nych źródeł energii jakimi są woda, 
wiatr i słońce. Zajęcia z ekologami 
podnoszą świadomość dzieci doty-
czącą zagrożeń wynikających z za-
nieczyszczeń przemysłowych i eks-
pansywnej działalności człowieka w 
przyrodzie. W październiku odbyły 
się warsztaty pt. „Odnawialne źró-
dła energii – woda”, a w listopadzie 
„Odnawialne źródła energii – wiatr”.

Podczas warsztatów etnologicz-
nych dzieci w interesujący i wielo-
zmysłowy sposób zdobywają wie-
dzę o świecie. W trakcie zajęć wy-
korzystane są autorskie filmy i foto-
grafie, wykonane przez prowadzą-

cych podczas ich osobistych podró-
ży po świecie, dzięki którym dzie-
ci poznają geografię, kulturę i zwy-
czaje ludzi żyjących w najodleglej-
szych zakątkach świata. Atrakcyj-
ność zajęć podnoszą liczne pamiąt-
ki przywiezione przez etnologów z 
ich dalekich, egzotycznych podró-
ży, a także interesujące przedmioty 
charakterystyczne dla regionu, któ-
ry zamieszkują nasze przedszkola-
ki. Podczas warsztatów dzieci mają 
także możliwość poznawania róż-
nych smaków i zapachów, a także 
mogą samodzielnie upiec bułeczki 
i ciasteczka, ubić masło lub zrobić 
ser. We wrześniu odbyły się warsz-
taty pt. „Wokół chleba”, a w listopa-
dzie pt. „Dzieci na świecie – Afryka”.

W zajęciach biorą udział wszyst-
kie dzieci uczęszczające do przed-
szkola w Brennej i Górkach Ma-
łych. Są całkowicie bezpłatne, 
przez co są dostępne dla każde-
go dziecka. Realizacja projektów 
unijnych w Publicznych Przedszko-
lach w naszej Gminie, przyczynia 
się do wyrównywania i poprawy 
szans rozwojowych małych milusiń-
skich mieszkańców Gminy Brenna.

 UG Brenna

Poznajemy pomniki przyrody w gminie Brenna
zowych we własnym środowisku. 
Wszyscy nagrodzeni ze strony PTTK 
otrzymali pamiątkowe dyplomy 
oraz książeczki Turysta Przyrodnik.

WYNIKI KONKURSU 
KATEGORIA  KLASY  V

I miejsce -  Marta Myśliwiec - S.P. 
Górki- kl.Va – dąb szypułkowy 
II miejsce - Natalia Chrapek -  S.P. 
Brenna Leśnica - kl.V – buk pospolity
III miejsce -  Julia Bąk -  S.P. Górki 
-  kl.V – dąb szpulkowy

WYRÓŻNIENIA
Natalia Setnicka -  S.P. Brenna Leśni-
ca - kl.V – buk pospolity
Iwona Greń -  S.P.Brenna Leśnica -  
kl.V – cis pospolity
Beata Kulig -  S.P. Górki -  kl.Va- dąb 
szypułkowy

NAGRODA SPECJALNA
Julia Sajak -  S.P. Górki -  kl. Va – dąb 
szypułkowy

KATEGORIA KLASY VI
I miejsce -  Łucja Patryło -  S.P. Gór-
ki -  kl. VIc - dąb szypułkowy
II miejsce -  Marcin Stasiak -  S.P. 
Górki -  kl. VI – dąb szypułkowy
III miejsce -  Tomek Patryło -  S.P. 
Górki -  kl. VIc

WYRÓŻNIENIA
Tomek Gawlas -  SP Górki -  kl. VI c 
-dąb szypułkowy
Wiktoria Holeksa -  S.P. Gorki -  kl.VI 
a – dąb szypułkowy
Julia PIWOWARCZYK S.P. Gorki -  
kl.VIc – dąb szypułkowy
NAGRODA SPECJALNA
Karolina Barańska -  S.P. Gorki -  kl. 
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VI b – dąb szypułkowy.
Ilość i jakość prac należy oce-

nić na bardzo wysokim po-
ziomie. Musieliśmy wybierać
z pośród 40-tu wykonanych prac 

a szczególne słowa uznania nale-
żą się przygotowującej do konkur-
su opiekunowi szkolnemu z S.P. 
Gorki Marii PLAMIENSKIEJ-KRZAK
Prace można  oglądać na 

wystawie w amfiteatrze. 

 Przewodniczący KOP PTTK 
 Beskid Śląski
 Jan Machala

Spotkania Wójta Gminy Brenna z mieszkańcami
W dniach od 19 do 21 listo-

pada 2012 r. odbyły się spotka-
nia mieszkańców gminy Brenna 
z Panią Wójt – Iwona Szarek.  Spo-
tkania zorganizowane zosta-
ły w Szkole Podstawowej Nr 1 
w Brennej Leśnicy, w sali sesyjnej 
urzędu gminy Brenna oraz w Zespo-
le Szkół Publicznych w Górkach Wiel-

kich. Tematami przewodnimi były:
1) problematyka wdro-
żenia nowego systemu go-
spodarowania odpadami,
2) omówienie strategii rozwo-
ju gminy Brenna na lata 2014 – 2020,
3) omówienie projektu bu-
dżetu gminy na 2013 rok oraz
4) sprawy bieżące.

Wiele uwa-
gi zostało 
poświęco-
ne wdro-
żeniu no-
wego sys-
temu go-
s p o d a r k i 
odpadami. 
Pani wójt 
o m ó w i -
ła  szcze-
gółowo ja-
kie zmia-

ny czekają mieszkańców gminy  w 
2013 r., i jakie obowiązki będą spo-
czywały na właścicielach nierucho-
mości w zakresie gospodarowania 
odpadami. Pani wójt Poinformo-
wała również o miejscach, w któ-
rych będzie można znaleźć infor-
macje na temat funkcjonowania 
nowego systemu, a także o kam-
panii promocyjnej, która będzie re-
alizowana od początku roku 2013. 
Na spotkaniach przedstawio-
no również obszary, które obej-
mować będzie nowa strate-
gia rozwoju gminy Brenna na 
lata 2014 – 2020 oraz główne za-
łożenia projektu budżetu na 
2013 r. 

Wójt Gminy Brenna – Pani Iwo-
na Szarek – dziękuje wszyst-
kim mieszkańcom za zaintere-
sowanie i udział w spotkaniach.
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Lodowisko wystartowało!

Kocioł gazowy na sprzedaż 
Wójt Gminy Brenna informuje, 

że Gmina Brenna posiada do sprze-
daży kocioł gazowy „Viessmann Pa-
romat – Simplex” o mocy 170 kW .
Rok produkcji 1998 rok.
Urządzenie jest sprawne. 
Przedmiot sprzedaży można 
obejrzeć w budynku przy ul. Le-

śnia 8 w Brennej po uprzednim 
kontakcie telefonicznym z Pa-
nem Dariuszem Jakubcem tel. 
662073801 lub Panem Waldema-
rem Ornowskim tel. 698675272.
Cena minimalna wynosi 3.000 zł net-
to plus obowiązujący podatek VAT.
Oferty można składać na biurze po-

dawczym Urzędu Gminy Brenna, ul. 
Wyzwolenia 77 do dnia 28 grud-
nia 2012 roku do godziny 14.00.
Wygrywa oferta z najwyższa ceną. 

  UG Brenna

Od 6 grudnia w Parku Turysty-
ki w Brennej Centrum działa lodo-
wisko.   Podobnie  jak w roku po-
przednim opłata za wejście wyno-

si 2.00 zł dla dzieci i młodzieży do 
lat 18 i 4,00 zł dla dorosłych. Łyżwy 
można wypożyczyć za darmo. Lo-
dowisko czynne jest w godzinach: 

12:00 - 19:00 - poniedziałek - piątek 
i 10:00 - 19:00 - sobota - niedziela.

  OPKiS
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Z obrad Rady Gminy
29 listopada 2012 roku odbyła się 
XX sesja Rady Gminy Brenna, na któ-
rej podjęto następujące uchwały:

1. uchwała Nr XX/210/12 
w sprawie określenia wysoko-
ści stawek oraz zwolnień w podat-
ku od środków transportowych 

2. uchwała Nr XX/211/12 
w sprawie ustalenia wysokości sta-
wek dotacji przedmiotowych dla 
Zakładu Budżetowego Gospodarki 
Komunalnej w Brennej na 2013 rok

3. uchwała Nr XX/212/12 
w sprawie zatwierdzenia taryfy za 
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i 
zbiorowe odprowadzanie ścieków

4. uchwała Nr XX/213/12 
w sprawie dopłaty do ceny 1 m³ 
dostarczonej wody oraz odprowa-
dzonych ścieków wynikającej z ta-
ryfy za zbiorowe zaopatrzenie w 
wodę i zbiorowe odprowadzanie 
ścieków na terenie gminy Brenna

5. uchwała Nr XX/214/12 
w sprawie ustalenia górnych sta-
wek opłat ponoszonych przez   wła-
ścicieli nieruchomości położonych 
na terenie gminy Brenna za zbie-
ranie, transport i unieszkodliwia-
nie stałych odpadów komunal-
nych oraz nieczystości ciekłych

6. uchwała Nr XX/215/12 
w sprawie zmiany statu-
tu Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Brennej

7. uchwała Nr XX/216/12
w sprawie przyjęcia Programu 
współpracy Gminy Brenna z organi-
zacjami pozarządowymi na rok 2013

8. uchwała Nr XX/217/12
w sprawie przyjęcia Gmin-
nego Programu Profilakty-
ki i Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych na 2013 rok

9. uchwała Nr XX/218/12

w sprawie przyjęcia Gminne-
go Programu Przeciwdziała-
nia Narkomanii na 2013 rok

10. uchwała Nr XX/219/12 
w sprawie zmiany uchwa-
ły Nr XIII/142/11 Rady Gmi-
ny Brenna z dnia 20 grudnia 
2011 r. w sprawie określenia in-
kasentów opłaty miejscowej

11. uchwała Nr XX/220/12 
w sprawie zmiany uchwały Nr 
XV/158/12 Rady Gminy Brenna z dnia 
29 marca 2012 r. w sprawie określe-
nia inkasentów opłaty miejscowej

12. uchwała Nr XX/221/12 
w sprawie Regulaminu utrzy-
mania czystości i porząd-
ku na terenie gminy Brenna

13. uchwała Nr XX/222/12 
w sprawie ustalenia wysoko-
ści opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi

14. uchwała Nr XX/223/12 
w sprawie wyboru metody usta-
lenia opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi

15. uchwała Nr XX/224/12 
w sprawie wzoru deklaracji o wy-
sokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składa-
nej przez właściciela nieruchomości

16. uchwała Nr XX/225/12 
w sprawie szczegółowego sposo-
bu i zakresu świadczenia usług w 
zakresie odbierania odpadów ko-
munalnych od właścicieli nieru-
chomości i zagospodarowania 
tych odpadów w zamian za uisz-
czoną przez właściciela nieru-
chomości opłatę za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi

17. uchwała Nr XX/226/12 
w sprawie terminu, częstotliwości 
i trybu uiszczania opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi

18. uchwała Nr XX/227/12 
w sprawie zmian w uchwale budże-
towej Gminy Brenna na 2012 rok

19. uchwała Nr XX/228/12 
w sprawie zmian wielolet-
niej prognozy finansowej

Sesję poprzedziły posiedzenia Ko-
misji Rady Gminy, na których zo-
stały omówione wszystkie projek-
ty uchwał. Wiele czasu radni po-
święcili na omówienie nowych za-
sad gospodarowania odpadami ko-
munalnymi w gminie, które zostały 
określone aż w sześciu uchwałach.
W posiedzeniu Rady Gminy uczest-
niczył wicestarosta powiatu cie-
szyńskiego pan Jerzy Pilch, któ-
ry przedstawił zebranym założenia 
związane z przyszłorocznymi inwe-
stycjami powiatu na terenie gmi-
ny Brenna. Najważniejsze z nich to 
przebudowa przepustu na poto-
ku „Wschodnica” w Górkach Wiel-
kich oraz wykonanie nakładki na 
ulicy Szpotawickiej na odcinku ok. 
500 m. Ponadto starostwo powia-
towe planuje przystąpić do opro-
jektowania ulicy Bielskiej na odcin-
ku od skrzyżowania z ulicą Szpota-
wicką do góry w kierunku Bucza. 
Na sesji poruszono m.in. pro-
blem odbioru śmieci z cmenta-
rzy w kontekście nowych przepi-
sów „śmieciowych”, przygotowa-
nia programu budowy przydomo-
wych oczyszczalni ścieków oraz 
transportu publicznego na tere-
nie gminy. Ponadto radni zwróci-
li uwagę na konieczność zlokalizo-
wania przejścia dla pieszych w oko-
licy sklepu Wiarus, na przystan-
ku Brenna Pinkas i Brenna Kotarz. 

Protokoły z posiedzeń Rady Gminy 
oraz podjęte uchwały publikowane 
są na stronie internetowej Gminy 
Brenna w zakładce Rada Gminy oraz 
w Biuletynie Informacji Publicznej.

  UG Brenna
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Tradycje i obrzędy Świąt Bożego Narodzenia
 w góralskich wioskach

     Święta Bożego Narodzenia zwa-
ne Godami to okres najbogatszy 
w obrzędy świąteczne. Już w cza-
sie Adwentu górale przygotowy-
wali się do świąt. Mamy i babcie 
sztrykowały kopytka, czapki i rę-
kawiczki aby obdarować swoje po-
ciechy gwiazdkowymi prezentami.
     W samą Wigilię każdy domow-
nik  brał udział w pracach, aby nie 
być leniem przez cały rok. Gospo-
dyni  z córkami zajmowała się przy-
gotowaniem dwunastu potraw na 
wigilijny stół do których należały: 
wilijowa kapusta z chlebem, ziem-
niaki z masłem i mlekiem, grzybu-
la lub zupa z rybich głów, fasola z 
pieczkami, grysik z masłem, sma-
żonym karp z sałatą jarzyno-
wą, kluski na parze, jabł-
ka, orzechy, miód, cia-
sta. Nie mogło również 
zabraknąć dania z ma-
kiem, gdyż zapewnia-
ło rodzinie bogactwo. 
Natomiast gospo-
darz z synami zajmo-
wał się gospodarstwem, 
aby w święta wykonywać tyl-
ko prace niezbędne. Kury do-
stawały jeść w obręczy, po to 
aby przez cały rok trzymały się 
koło domu. Gdy w domu trwa-
ły przygotowania gospodarz 
obchodził własne gospodarstwo i 
modlił się o błogosławieństwo na 
cały nadchodzący nowy rok. Wigi-
lia była dniem dobroci, życzliwo-
ści, posyłano sąsiadom tzw. wili-
jówkę czyli np. masło, ser, mleko. 
Dzieci w Wigilię ubierały choin-
kę i wypatrywały pierwszą gwiazd-
kę na niebie, a gdy ją ujrza-
ły można było zasiadać do stołu.
Do wieczerzy wszyscy ubierali się 
odświętnie. Stół ustawiony musiał 
być na środku pokoju, przykryty 
białym obrusem, a pod nim pach-
nące siano. Ten kto wyciągnął pod-
czas wieczerzy najdłuższe źdźbło,  
miał najwięcej szczęścia w nadcho-

dzącym roku.  Na środku stołu stał 
krzyżyk, dwie świece, chleb oraz 
jedno nakrycie więcej dla niespo-
dziewanego gościa.  Aby mieć pie-
niądze przez cały rok, niektórzy za-
siadali do stołu z pełnym portfe-
lem.  Starano się w czasie wiecze-
rzy nie odchodzić od stołu. Ojciec 
zapalał świecę a dzieci wypatrywa-
ły przez szybę drzewa i te które zo-
stały dostrzeżone miały obficie ob-
rodzić. Dzieci wołały również wil-
ka. Był to zwyczaj bardzo stary, po-
chodzący prawdopodobnie z XIV 
wieku. Powtarzały trzykrotnie: Wil-
ku przichodź ku nóm wieczerzać. 
P o t e m nasłchiwały i od-

po-
w i a d a -

ły: Jak nie 
przidziesz, to 

nie przichodź cały 
rok. Wilki dawniej zbli-

żały się do domów ponie-
waż były głodne. Podczas wspól-

nej modlitwy wspominano bliskich 
zmarłych. których zabrakło już przy 
stole. W niektórych domach czyta-
ło się z Pisma Świętego opis naro-
dzenia Pana Jezusa. Opłatkiem ła-
mano się na początku lub na koń-
cu wieczerzy. Ojciec rodziny robił 
na chlebie znak krzyża, kroił i ob-
dzielał wszystkich. Piętkę odkładał 
do przetaczka. Po świętach pięt-
kę odnosiło się do miejsca, gdzie 
gromadzono zboże i zasypywano 
ją. Jeżeli do wiosny piętka nie sple-
śniała, wróżyło to udane żniwa. 
W czasie wieczerzy należało skosz-
tować każdej potrawy. Zjedze-

nie jabłka miało zapewnić uro-
dę, a dzielenie się nim zapowiada-
ło zgodę w rodzinie. Każdy domow-
nik brał cztery orzechy symbolizują-
ce cztery pory roku. Kolejno je roz-
łupując mówili: Matka Boska – wio-
sna, święty Jan – lato, święty Michał 
– jesień, Nowy Rok – zima. Jeśli śro-
dek orzecha był zdrowy, oznacza-
ło to zdrowie w danej porze roku. 
Pod koniec wieczerzy zdmuchiwa-
no świecę. Jeśli dym wznosił się 
do góry – oznaczało to radość dla 
dmuchającego, jeśli szedł w dół 
– nic nie miało się zmienić, jeśli w 
bok, a zwłaszcza ku drzwiom – był 
to znak na dłuższy pobyt poza do-

mem. W niektórych domach 
dym unoszący się do 

góry oznaczał zdro-
wie, zaś w bok choro-

bę. Drugiej świecy nie 
zdmuchiwano, po wigi-

lijnej kolacji gospodarz 
szedł z nią do bydła. Po 

wieczerzy dziękowano za spo-
żyte dary. Śpiewając kolędy rozda-
wano prezenty znajdujące się pod 
choinką. Potrawy trwalsze zosta-
wiano na stole, aby dusze bliskich 
zmarłych, które przychodzą od-
wiedzić rodzinę, mogły się posilić. 
Gdy dzieci cieszyły się prezenta-
mi, gospodarze z zapaloną świecą 
ze stołu, resztkami jedzenia i opłat-
kami udawali się do obory. Modlili 
się, aby dobrze się chowały, dawa-
li im resztki jedzenia, a tym zwie-
rzętom, które były przy narodze-
niu Bożego Dzieciątka (owce, kro-
wy) dawali opłatki. Łupiny z orze-
chów wyrzucano dopiero w Trzech 
Króli do sadu, aby drzewa dobrze 
owocowały. Do czasu pasterki do-
mownicy wspólnie śpiewali kolę-
dy i zabawiali się wróżeniem. Mło-
dzi rzucali swoim butem poza gło-
wę, stojąc tyłem do drzwi. But skie-
rowany noskiem do drzwi ozna-
czał szybkie zamążpójście lub wy-
jazd z domu, zaś noskiem w stronę 
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pokoju spędzanie całego roku w 
domu. Ustawiano też sznur z bu-
tów (od okna do drzwi ). Czyj but 
pierwszy dotknął progu, ten miał 
pierwszy opuścić dom. Panny i ka-
walerowie wychodzili na podwór-
ko i nasłuchiwali, z której strony za-
szczeka pies, bo z tej strony miał 
przyjść narzeczony lub narzeczona. 
Panny szły do chlewa i pytały świ-
nię: Nuśka latoś? Jeśli świnka za-
chrząkała, oznaczało to, że w nad-
chodzącym roku dziewczyna wyj-
dzie za mąż. Jeśli milczała, pan-
na znów ponawiała pytanie. Ile 
razy pytała to tyle lat musiała cze-

kać na zamążpójście. Jeśli zwierzę 
nie wydawało żadnych głosów sta-
ropanieństwo było zapewnione. 
Po pasterce każdy uważał na to, kto 
się pierwszy do niego odezwie. Je-
żeli był to młody człowiek, nad-
chodzący rok będzie bardzo ra-
dosny, natomiast jeśli osoba star-
sza, wróżyło to rok z kłopotami. 
Dzień Bożego Narodzenia był cza-
sem odpoczynku w rodzinnym gro-
nie. Wykonywano tylko najniezbęd-
niejsze prace. Nie zamiatano nawet 
kuchni. Świąteczny obiad spożywa-
no tak jak wieczerzę wigilijną, z zapa-
lonymi świecami i krzyżem na stole. 

W drugie święto – Szczepana, świę-
cono w kościele owies. Wiosną mie-
szało się go z ziarnem siewnym i 
wysiewało się w polu. Święto to 
było początkiem karnawału. Wie-
czorem odbywały się potańców-
ki, tzw. szczepanówki. Pod wieczór 
zjawiali się pierwsi kolędnicy. Były 
to grupki dorosłych osób, śpiewa-
jących kolędy i składający życzenia. 
                                                                                                                      
       OPKiS

Żródło: „W dolinie Brennicy”, wyd. 
Urząd Gminy Brenna, 2001, s. 125-128

1. Dnia jednego o północy, 
gdym zasnął w wielkiej niemocy, 

nie wiem, czy na jawie, czy mi się śniło, 
że wedle mej budy słońce świeciło.

2. Sam się czym prędzej porwałem 
i na drugich zawołałem; 

na Kubę, na Maćka i na Kaźmierza, 
by wstali czym prędzej  mówić pacierza.

3. Nie zaraz się podźwignęli, 
bo byli twardo zasnęli; 

alem ich po trochu wziął za czuprynę, 
by wstali, bieżeli witać Dziecinę.

4. Kaźmierz wprawdzie wszystko słyszał, 
Bo na słomie w budzie dyszał, 

Ale nam od strachu nie chciał powiedzieć, 
Na Maćka wskazywał : „Ten musi wiedzieć!”

5. „Mój Macieju, ty nam powiesz, 
Albowiem ty sam wszystko wiesz!”

„Widziałem, widziałem śliczne widzenie, 
Słyszałem, słyszałem anielskie pienie,

6. Bo mi sam anioł powiedział,
Gdym na polu w budzie siedział:

„Nie bój się, nie bój się, Maćku-pastuszku!
Jestem ja, jestem ja u Boga służką.

7. Zwiastuję wesołe lata,
Że się nam Zbawiciel świata

Narodził, narodził w Betlejem mieście,
Idźcież Go przywitać, czem prędzej bieżcie!

8. Niech weźmie Szymek fujarę,
A Maciek gołąbków parę,

A Józef będzie stał u drzwi z obuszkiem,
Bo się tam nie zmieści z swym wielkim brzuszkiem!”

 
9. Porwawszy się, biegli drogą, 

gdzie widzieli jasność srogą: 
w Betlejem miasteczku, gdzie Dziecię było, 

które się dla wszystkich na świat zjawiło.

10. Wbiegliśmy zaraz do szopy, 
uściskaliśmy Mu stopy; 

jam dobył fujary, a Kuba rogu, 
graliśmy wesoło na chwałę Bogu.

11. Pójdźmyż i my tam ostatni,
Czeka nas tam bal dostatni

Pastuszków ochota, królewskie dary
które z rąk Jezusa będziemy brali.

„Dnia jednego o północy” 
jedna z najpopularniejszych kolęd śpiewanych przez 

kolędników podczas odwiedzin w domach górali beskidzkich. 
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Potrawy na wigilijny stół
Poniżej proponujemy tradycyjne potrawy i zachęcamy do podania na wigilijnym stole:

Zupa z głów karpia

Składniki:
2-3 szt. głów z karpia

2 l wody
0,20 kg włoszczyzny(marchew, pie-

truszka, seler, zielona pietruszka)
cebula (por)

0,02 kg mąki zasmażka lub zawiesi-
na z mąki i śmietany 

0,04 kg masła
2-3 szt. grzybów suszonych

sól, maggi, pieprz
grzanki z bułki

Sposób wykonania:
Głowy z karpia zalać wodą, dodać 
grzyby, włoszczyznę i gotować na 
wolnym ogniu. Sporządzić lekką 
zasmażkę na maśle. Odcedzić wy-
war, wyjąć głowy, z których mię-
so można dodać do zupy. Połą-
czyć wywar z zasmażką. Doprawić 
do smaku, dodać zieleninę i poda-
wać z grzankami z bułki krojony-
mi w kostkę. Zupę można zabie-
lać śmietaną. Można sporządzać 
bardziej na słodko dodając rodzy-
nek i śliwek. Oprócz grzanek sto-
suje się makaron, łazanki, gałuszki. 

Bioło kapusta

Składniki:
1 kg białej kapusty

0,10 kg masła
0,05 kg mąki

1 duży ziemniak

Sposób przygotowania:
Poszatkować białą kapustę, ugo-
tować do miękkości i odcedzić. 
Zrobić zasmażkę na maśle, dodać 
mąkę, rozprowadzić z wywarem 
z ziemniaków i dodać tarty ziem-
niak. Połączyć zasmażkę z kapustą. 
Zagotować. Doprawić do smaku.

Groch ze śliwkami – bryja

Składniki:
0,50 kg grochu w całości
0,40 kg suszonych śliwek

2 łyżki mąki
3 łyżki masła

sól, cukier

Sposób wykonania:
Przebrany i opłukany groch moczyć 
od wieczora do rana. Odcedzić wodę 
z moczenia, zalać świeżą wodą, 
osolić i gotować do miękkości.
Całe śliwki namoczyć ok. 2 godzin, 
ugotować w osobnym naczyniu z 
dodatkiem cukru. Sporządzić za-
smażkę, połączyć z grochem i za-
gotować, dodać śliwki, doprawić do 
smaku. Konsystencja gęsta. W gó-
rach posypywano potrawę bryndzą. 

Kluski z makiem

Składniki:
0,25 kg mąki

2 szt. jaja
mleko lub woda

1 łyżeczka stopionego masła
0,25 kg maku
mleko, masło

cukier, sól

Sposób wykonania:
Kluski sporządzać jak ciasto maka-
ronowe. Kroić w paski, kwadraty lub 
skubać i „szulać”. Mak wypłukać, na-
moczyć, ugotować i dwa razy prze-
mleć przez maszynkę. Dodać tro-
chę mleka, masła, cukru i soli do 
smaku. Połączyć mak z kluskami. 

Kompot wigilijny

Składniki:
25 dag  suszonych pieczek

(śliwki węgierskie, jabłka, gruszki)
1 laska cynamonu do smaku

woda, cukier do smaku

Sposób wykonania:
Pieczki po dokładnym opłukaniu 
namoczyć w letniej wodzie. Na-
stępnego dnia gotować w wo-
dzie, w której się moczyły. Do-
dać odpowiednio do smaku cu-
kier, laskę cynamonu. Oziębić. 

Chlebiczki bakaliowo
orzechowe

Ciasto:
140 g cukru

4 jajka
50 g zmielonych biszkoptów

50 g drobno pokrojonych orzechów
100 g fig

50 g rodzynek

Lukier cytrynowy:
30 g masła

200 g cukru pudru
1 łyżka soku z cytryny

2 łyżki mleka

Sposób wykonania:
Oddzielić białka od żółtek. Ucierać 
cukier z żółtkami na pulchną masę. 
Do masy dodać zmielone orze-
chy i drobno posiekane inne baka-
lie wraz ze zmielonym biszkoptem. 
Masę wymieszać z ubitą na sztyw-
no pianą z białek. Na koniec moż-
na dodać 1 płaską łyżeczkę sody 
oczyszczonej. Blachę wysmarować 
dobrze tłuszczem i układać uformo-
wane małe chlebiczki (wałki o śred-
nicy 3-4cm). Piec w temperaturze 
160-180˚C przez ok. 30 minut. Chle-
biczek pokroić w kromeczki dopie-
ro następnego dnia. Przygotować 
lukier: utrzeć białka z cukrem pu-
drem, roztopionym masłem i so-
kiem z cytryny. Jeśli lukier jest zbyt 
gęsty, należy dodać mleko. Małe 
kromeczki posmarować lukrem. 
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Ciasteczka ze skwarek

500 g świeżej słoniny
250 g mąki

70 g cukru pudru
30 g zmielonych orzechów

1 żółtko
1 jajko

½ małej łyżeczki sody oczyszczonej

Sposób wykonania:
Słoninę pokroić w kosteczkę i wyto-
pić tak, aby skwarki miały złoty ko-
lor. Odlać tłuszcz. Odważyć 150 g 
skwarek i ciepłe zmielić. W maku-
trze utrzeć skwarki z jednym żółt-
kiem, jajkiem i cukrem, a następ-
nie dodać mąkę z sodą oczyszczo-
ną. Przełożyć ciasto na stolnicę, za-
gnieść i przepuścić przez maszyn-
kę do mielenia ze specjalną nakład-
ką o różnych wzorach. Ciastecz-
ka smarować rozbitym jajkiem, po-
sypać grubym cukrem i piec w na-
grzanym piekarniku w temperatu-

rze 180-190˚C na złoty kolor. Po wy-
studzeniu posypać cukrem pudrem.
Ciasto ze skwarek można również 
rozwałkować na stolnicy i wykra-
wać ciasteczka różnymi foremkami. 

Ciasteczka orzechowe 
z polewą żółtkową

Ciasto:
200 g masła

5 białek
200 g cukru pudru

130 g mąki krupczatki
200 g zmielonych orzechów 

włoskich 
szczypta proszku do pieczenia

Polewa:
5 żółtek

200 g cukru pudru
8 g cukru waniliowego

Do dekoracji:
orzechy laskowe

Sposób wykonania:
Oddzielić białka od żółtek. Miękkie 
masło utrzeć z cukrem na puszy-
stą masę. Ubić pianę z białek. Mąkę 
wymieszać ze zmielonymi orze-
chami i odrobiną proszku do pie-
czenia. Dodać pianę z białek oraz 
mąkę z orzechami do utartego ma-
sła z cukrem. Delikatnie wymieszać. 
Na blachę wysmarowaną tłuszczem 
i posypaną mąką wylać ciasto. Piec 
w nagrzanym piekarniku w tem-
peraturze 180˚C około 30 minut. 
Przygotowaną polewę, uciera-
jąc żółtka z cukrem pudrem i cu-
krem waniliowym. Na ciepłe cia-
sto wylać polewę. Ozdobić orze-
chami laskowymi tak, aby po zasty-
gnięciu pokroić w kwadraty, w któ-
rych będzie po jednym orzeszku.  

Pierwszy śnieg
Góry jak panna młoda

okryte białym welonem
tulą się w chmurach srebrzystych

mrozem uśpione.
Beztroski zając swe ślady

odciska w puszystym śniegu.
Szuka promyków słońca

w polany drugim brzegu.
Szumią sosny stroskane
boją się śnieżnej zawiei. 

Wróbel smutny przeleciał
u ludzi szuka nadziei.
I choć ten ranek cichy

trywialnie się zapowiada
dzieci go śmiechem umilą

będzie śnieżna zabawa.

                                             Ewa Chmielewska
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Opowieści Wigilijne
- „Będę żył, pamiętając o prze-
szłości, teraźniejszości i przyszło-
ści! - przyrzekł sobie, wstając.”
- Duchy trzech czasów po-
konały mnie zupełnie...
O, Jakubie Marley! Cześć i błogosła-
wieństwo Niebiosom i Wigilii Bożego 
Narodzenia za ich dobrodziejstwo!”
Chyba każdy z nas zna ten frag-
ment książki Charlesa Dic-
kensa „Opowieść wigilijna”.
A może właśnie teraz, dziś 
warto się zastanowić czy i 

w nas nie mieszka Scrooge.
Dzisiejszy zabiegany świat, 
przesłania nam istotę życia.
Tego co w nim waż-
ne i o co warto walczyć.
Pędząc żądni sukcesu i pieniędzy 
zatracamy swoje człowieczeństwo.
Czas świąteczny obłaskawia nas mi-
łością i dobrocią, potrafimy się po-
dzielić, przeprosić, a nawet okazać 
sympatię tym, których nie lubimy.
Ale święta miną, alarm w ser-
cu zadzwoni jeszcze raz w Nowy 

Rok obiecujemy sobie, że coś 
zrobimy i sloganami zapewnia-
my, że wszystko się zmieni. A po-
tem... szara rzeczywistość i ko-
lejny rok taki sam jak poprzedni.
Czy przerażacze Dickensa zmieniły 
by coś, czy potrzebujemy aż tak moc-
nego wstrząsu aby dostrzec własne 
błędy. A może wystarczy spojrzeć w 
lustro i porozmawiać z samym sobą.

 Ewa Chmielewska

Ślepiec 

Był zimny listopadowy wieczór. 
Granger jak zwykle siedział w swoim 
biurze i klął pod nosem, gdyż firma 
grzewcza przysłała mu kolejny wy-
soki rachunek. Jednak dźwięk otwie-
ranych drzwi wyrwał go z zamyśle-
nia. Po kilku chwilach przed jego 
biurkiem stanął jego siostrzeniec.
- Dobry wieczór, wuju- przywi-
tał się Mark, ukazując w uśmie-
chu niemal wszystkie zęby.
- Witaj. Czy odwiedziłeś mnie 
w jakimś konkretnym celu, 
czy zwyczajnie masz ocho-
tę na ploty?- odburknął Granger.
- Właściwie to... chciałbym cię o coś 
poprosić... bo wiesz...- zmieszał się. - 
Mamy teraz dość trudną sytuację i...
- Chcesz pieniędzy?
- Właśnie chciałem zapytać, czy 
nie pożyczyłbyś mi niewiel-
kiej sumy? Oddam co do cen-
ta, obiecuję- zapewnił Mark.
- Ty chyba ze mnie kpisz!- wybuch-
nął nagle urzędnik.- Tonę w rachun-
kach, pracuję od rana do nocy każde-
go dnia po to, żeby pożyczać pienią-
dze?! Zejdź mi z oczu, natychmiast!
Mark pospiesznie wyszedł z kancela-
rii wuja i udał się do domu. Wiedział, 
że jego ostatnia deska ratunku zosta-
ła brutalnie wyszarpnięta mu z rąk.
Tymczasem Granger zakończył pra-
cę i powoli zbierał się do wyjścia. 
Starannie zamknął wszystkie sejfy 
i schowki, po czym udał się w dro-

gę powrotną do domu. Szedł, roz-
myślając o ogromnych rachunkach 
i podatkach, kiedy usłyszał za sobą 
czyjeś kroki... Odwrócił się raptow-
nie i zobaczył tuż za sobą trzech 
mocno zbudowanych mężczyzn. 
Zanim zdążył zawołać o pomoc, po-
czuł potężnego kopniaka na swo-
ich plecach. Chwilę później już leżał 
na ziemi, okładany coraz to moc-
niejszymi ciosami. Czuł, że jego ko-
niec jest bliski. Czuł, jak krew za-
lewa mu oczy. Czuł, że jeszcze tyl-
ko chwila dzieli go od śmierci...
I nagle atak ustał. Napastni-
cy pewnie myśleli, że nie żyje. 
Cud, pomyślał, cud, że żyję...
I wtedy usłyszał głos:
- Jeżeli twoje serce jest tak twar-
de, czemu ciało jest takie kruche?
- Kto to powiedział?- spytał 
szeptem wystraszony Granger.
- Duch- odpowiedział głos.
-      Duch?!
- Owszem. Duch Życia. Konkretnie 
twojego życia. Przyszedłem tu, żeby 
ci je odebrać, ale najpierw chciał-
bym zamienić z tobą kilka słów.
- Jak to: odebrać? Dlaczego?- Gran-
ger był coraz bardziej przerażony.
- Jaki sens ma życie złego człowie-
ka? Jesteś bogaty na zewnątrz, ale 
twoje wnętrze jest bardzo ubo-
gie. Nie potrafisz dostrzec drugie-
go człowieka, nie potrafisz współ-
czuć, możesz pomóc, a nie poma-
gasz. Za to musi spotkać cię kara.
Granger nie wierzył własnym uszom. 

Dopiero co uszedł z życiem, a już 
przyjdzie mu je utracić... Oczy zaszły 
mu łzami. Płakał i żałował szczerze. 
Nic nie mówił. Duch patrzył na nie-
go i żal mu się zrobiło nieszczęśnika.
- Zabiorę cię gdzieś- powie-
dział wreszcie duch.- Wstań.
Urzędnik posłusznie wykonał po-
lecenie, a wszystko dookoła zmie-
niło się nie do poznania. Znalazł 
się w bardzo obskurnym mieszka-
niu. Wokół było ciemno, zewsząd 
emanował chłód. Granger rozej-
rzał się naokoło i dopiero po dłuż-
szej chwili zorientował się, że znaj-
duje się obecnie w domu swojego 
siostrzeńca! Rzeczywiście, pomy-
ślał Granger, Mark nie ma łatwo... 
Na całe wyposażenie pokoju skła-
dały się dwa krzesła, drewniany sto-
lik i niewielki piecyk, w którym nie 
płonął ogień. Pewnie nie było na-
wet czym palić... Na jednym z krze-
seł siedziała żona Marka, Jenny, 
która szlochając przytulała się do 
męża, a on uspokajał ją, gładząc jej 
długie włosy i mówiąc, że wszystko 
jakoś się ułoży. Granger zasępił się. 
Zrozumiał, jak podłym jest człowie-
kiem, który nie chciał pomóc nawet 
własnej, jedynej rodzinie. Ogarnę-
ły go wyrzuty sumienia. Przecież 
od dawna wiedział, że Markowi nie 
powodzi się najlepiej, a ani razu 
nie podał mu pomocnej dłoni...
Duch, widząc, że wizyta u siostrzeńca 
wywarła na starcu niemałe wrażenie, 
odezwał się nieco milszym głosem:

Na świąteczna lekturę polecamy kilka opowiadań napisanych 
przez uczniów Zespołu  Szkół Podstawowych w Górkach Wielkich.
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- Widzisz...?
- Tak...-odpowiedział starzec.-Jak 
mogłem być takim ślepcem?- dodał.
Zapadło milczenie. Duch i Gran-
ger wpatrywali się w niczego nie-
świadome małżeństwo. W oczach 
urzędnika ponownie zalśniły łzy. 
Nagle zrobiło się całkiem ciem-
no. Poczuł wiatr na twarzy i już 
po chwili znalazł się we własnym 
domu. Nie wiedział, jak się tam 
znalazł, ale w głowie dźwięcza-
ły mu jeszcze słowa „ostatnia szan-
sa”, wypowiedziane przez ducha.
Długo nie umiał zasnąć. Ciągle miał 
przed oczami swojego siostrzeń-
ca. Myślał o nim i o Jenny, myślał, 
że oni śpią teraz w zimnym miesz-
kaniu, nie mając nawet czym na-
palić w piecu. Myślał, że już daw-
no mógł im pomóc, a nie zro-
bił tego tylko przez własne skąp-
stwo. Takie rozważania towarzy-
szyły mu niemal przez całą noc.

Nazajutrz starzec zerwał się z łóż-
ka zaskakująco wcześnie. Pospiesz-
nie się ubrał, wyjął z sejfu sporą 
sumę pieniędzy, po czym wyszedł z 
domu. Najpierw udał się do pobli-
skiej leśniczówki i kupił mnóstwo 
drewna na opał. Następnie odwie-
dził rzeźnię, skąd wyszedł zata-
czając się pod ciężarem ogromne-
go prosiaka, a następnie skierował 
swe kroki w kierunku domu Marka.
Drzwi otworzyła Jenny. Ze zdziwienia 
niemal krzyknęła. Już po chwili przy 
drzwiach znalazł się również Mark.
- Co cię tu sprowadza, wuju?- spytał.
- Wiesz, przemyślałem sobie kil-
ka spraw i dopiero teraz wiem, ja-
kim byłem głupcem. Chcę ci to ja-
koś wynagrodzić. Mam nadzie-
ję, że umiesz przygotować pro-
siaka, bo zamierzam go tu zosta-
wić- powiedział, po czym wrę-
czył zdziwionemu siostrzeńco-
wi zwierzę i sakiewkę z pieniędz-

mi, a drewno sam wniósł do środ-
ka i zabrał się za rozpalanie ognia 
w piecyku stojącym pod ścianą.
I właśnie wykonując tę czynność, 
poczuł, że jest naprawdę szczęśliwy, 
bo przecież nie pieniądze dają szczę-
ście, lecz możliwość podzielenia się i 
pomoc komuś, kto tego potrzebuje.
Kiedy Jenny przyrządziła kola-
cję, wszyscy razem usiedli do sto-
łu i cieszyli się wspólnie spędzo-
nym wieczorem. Świętowaniu i wy-
buchom śmiechu nie było końca,a 
kiedy wieczór zamienił się w póź-
ną noc, starzec wrócił do domu 
już jako inny człowiek. Jego nie-
zwykłą metamorfozę zauważyli 
nie tylko najbliżsi, toteż z każdym 
dniem przybywało mu przyjaciół, 
aż w końcu dawna postać „starego 
Grangera” przeszła w zapomnienie.

Agnieszka Owczarzy, klasa II b
ZSP Gimnazjum Górki Wielkie

Boże Narodzenie 
czas nawrócenia

Była ciemna ,zimowa noc w mie-
ście Tarnolin. Bezdomna kobieta o 
imieniu Hanka, jak zwykle postano-
wiła przespać się w kartonach wyło-
żonych ukradzioną przez nią słomą.  
Nie wiedziała jeszcze, że nie będzie 
dane jej iść spać tej nocy jak innych. 
Była ona młodą dziewczyną, która 
straciła pracę, dom, rodzinę z powo-
du swojego zarozumialstwa i skąp-
stwa, gdyż nie chciała pożyczyć 
swojej siostrze pieniędzy na ope-
rację, chociaż była bogatą kobie-
tą. A dom i pracę straciła, jak zaczę-
ła wyzywać swojego szefa, za to że 
nie dał jej podwyżki. Uderzyła go w 
twarz i zdemolowała jego biuro, za 
co musiała zapłacić wysoką grzyw-
nę. Potem nie znalazła już pracy, a 
podatki za ogromny dom musia-
ła płacić. W końcu zostawiono ją 
bez niczego na ulicy. Minęło już pół 
roku od tych przykrych wydarzeń.

Hankaw drodze do swojego „le-
gowiska” przypomniała sobie bar-
dzo ważną rzecz. „Dziś jest przecież 
Wigilia Bożego Narodzenia!”- po-
myślała, po czym zawróciła i po-

biegła do rynku, na którym miała 
być organizowana tego dnia wiel-
ka wspólna wieczerza wszystkich 
mieszkańców miasta. Ku jej wiel-
kiemu zdziwieniu, kiedy dotarła 
na miejsce, ujrzała poustawianie 
metalowe barierki na wylocie każ-
dej z ulic i stojących przy nich po-
licjantów i dwóch ubranych w czar-
ne garnitury mężczyzn.  Jak zawsze 
pewna siebie , Hanka podeszła i po-
stanowiła jako mieszkaniec mia-
sta pójść i odbyć wspólną wiecze-
rzę wigilijną z innymi ludźmi. Kiedy 
tylko zbliżyła się do mężczyzn , je-
den z policjantów zawołał do niej:
-Stój! Jeżeli chcesz wejść, musisz 
pokazać przepustkę i zaproszenie.
-Nie ma wejścia dla łachma-
niarzy – szyderczo dopowie-
dział ten w czarnym stroju.
-Przecież jestem obywatel-
ką tego miasta, dlaczego mia-
łabym nie móc tam wejść? 
– grzecznie zapytała Hanka.
-Kobieto, spójrz na siebie!  Nawet 
jakbyś wytrzasnęła skądś zapro-
szenie, to i tak byśmy cię tam nie 
wpuścili. Nie ma wstępu dla że-
braków i bezdomnych, to jest wy-
darzenie dla ludzi na poziomie-

!Dziewczyna nie potrafiła znaleźć 
odpowiedniego argumentu, dzię-
ki któremu mogliby ją tam wpu-
ścić, więc postanowiła odpuścić i 
zawróciła, kiedy nagle usłyszała:
-Ciebie też nie wpuścili?- po-
wiedział tajemniczy głos.
-Kim jesteś? I co najważniejsze – 
gdzie jesteś? –odpowiedziała Hanka.
-Och, pardon, pozwól, że się przed-
stawię – jestem Albert Kowal-
ski. Obecnie bez pracy i domu.
-To podobnie jak ja…- westchnę-
ła.- Nazywam się Joanna Nowacka, 
ale możesz mnie nazywać Hanka.
-Miło mi-uśmiechnął się Albert. – 
Dzisiaj mamy Boże Narodzenie, a 
my bez dachu nad głową i bliskich 
siedzimy na ulicy i nawet na wspól-
ną wieczerzę nie chcą nas wpuścić. 
Siedzę tu już od 2 godzin i prosi-
łem ludzi, aby dali mi chociaż 2 zło-
te na bułkę, żeby tego wieczoru nie 
spędzić, będąc głodnym. Zgadnij, 
jaka była najczęstsza wymówka?
-No, nie wiem, dziś jak pytałam o 
3 złote na jedzenie , to zanim ktoś 
w końcu okazał dobrą duszę, pięć 
z dwunastu osób powiedziało mi, 
że wydali wszystko na prezenty 
na wigilię i nie mają nic przy so-
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bie. Nawet nie wiesz, jak się uśmia-
łam ,kiedy zobaczyłam, jak jeden z 
nich parę kroków dalej wyciągnął 5 
złoty i dał swojemu małemu smar-
kaczowi, który na moje oko miał 
może z 8 lat. Nie wyobrażasz so-
bie, jaki wysiłek kosztowało mnie 
powstrzymanie się od śmiechu.
-Nie rozumiem tylko jednego, ja-
kim cudem mogło cię to śmie-
szyć? –odparł zdziwiony Albert.
-Nie wiem, jak wyglądało twoje dzie-
ciństwo, ale ja jak byłam jeszcze ma-
łym knypkiem i chodziłam do szko-
ły podstawowej, przeczytałam pew-
ną książkę. Nazywała się „Opowieść 
wigilijna”. Czytałeś ją kiedykolwiek?
-No tak, pamiętam tę książ-
kę. Ale wytłumacz mi – co 
to ma z tym wspólnego?
-Wyobraź sobie, że ja jestem kolęd-
nikiem. I teraz pomyśl, że ten męż-
czyzna był tym skąpym starcem z 
książki. Kiedy zapytałam go o pie-
niądze – powiedział, że nie ma. Po-
tem wyciągnął 5 złoty, jakby zapo-
mniał, że ja przecież siedzę obok 
na ziemi, i dał je swojemu dzie-
ciakowi. Starzec z książki postę-
pował podobnie- każdy wiedział, 
że jest bogaty, a jednak on nie 
uświadamiał sobie, jakim skąpcem 
jest i nigdy z nikim się nie dzielił.
-Chciałbym ci coś opowie-
dzieć. Nie ukrywam, historia 
nie jest wesoła –odpowiedział.
-No, dobrze-odpowiedziała Han-
ka. - Zamieniam się w słuch.
Mężczyzna zaczął opowiadać. Nie 
robił tego z wielkim zaangażowa-
niem, a historia była nudna, bo 
była ona o tym, jak Albert trafił kie-
dyś do więzienia. Samej opowieści 
było mało, ale za to mężczyzna cały 
czas narzekał na współczesne pra-
wo. Hanka nawet nie poczuła, kiedy 
powieki zaczęły się jej same zamy-
kać. Nagle obudził ją czyiś śmiech.
-Widzę, że ci się przysnęło, cha, 

cha! - śmiał się Albert. - Rozumiem, 
historia nie była za ciekawa i nie 
była też prawdziwa. Mam nadzie-
ję, że teraz się sama zrozumiesz. 
-Ale jak to? Wcale nie spałam, wyda-
wało ci się tylko. Zresztą i tak two-
je opowiadanie było nudne, prze-
cież nic się w nim nie działo! A poza 
tym to ty mnie nie rozumiałeś! –od-
powiedziała rozeźlona  Hanka.
-Teraz uświadom sobie, jaka ską-
pa jesteś nie tylko w sprawie pie-
niędzy, których nie pożyczyłaś 
swojej siostrze, ale także jaka za-
mknięta jesteś na ból i cierpienie 
innych. Nie zależało ci, aby usły-
szeć moją historię, więc usnęłaś 
bez uprzedzenia. To tak jakbyś po-
prosiła mnie o 2 złote, ja bym ci je 
dał ,a ty na moją prośbę oddania mi 
tych 2 złotych, powiedziała mi, że 
moje pieniądze miały słabą jakość 
i nie należy mi się ich zwrot mimo 
to, że kupiłabyś za nie to samo, 
co za lepiej zachowane 2 złote.
Tak samo ja poświęciłem ci mój czas, 
abyś mogła mi coś opowiedzieć o 
sobie, a kiedy ty miałaś mnie wysłu-
chać i poświęcić także trochę swoje-
go czasu, powiedziałaś, że opowia-
danie – a więc rzecz na którą miałaś 
poświęcić czas- było słabej jakości.
-Skąd ty wiesz o mojej siostrze!?- 
chciała wykrzyknąć Hanka, lecz za-
nim zdążyła to zrobić, tego dziw-
nego człowieka już nie było. Do-
słownie rozpłynął się w ciemno-
ściach. Siedząc zapłakana, w koń-
cu uświadomiła sobie, że tak jak i 
ci ludzie wchodzący na rynek, była 
skąpa, nie mówiąc już o jej zaro-
zumialstwie. Przypomniała sobie, 
że jej siostra, która cudem wyszła 
z choroby, mieszka niedaleko- tyl-
ko 4 przecznice na wschód. Han-
ka w jednej chwili podjęła decyzję.
Wstała, wzięła siatkę, w której 
znajdowała się jej kolacja: 2 su-
che bułki, i pobiegła do domu sio-

stry.  Kiedy stała u progu 
drzwi i wahała się, czy zadzwo-
nić na dzwonek, czy po prostu 
odejść, nagle drzwi same się otwo-
rzyły, a stała w nich jej siostra.
-O, mój Boże! Hanka! Co ty tu ro-
bisz w takim stanie i o tej porze? 
Jak dobrze, że cię w końcu widzę! 
- wykrzyczała uradowana siostra.
-Dzięki ci, Hela - odpo-
wiedziała smutna Hanka.
Kiedy weszły do domu, z rado-
ścią powitała ich wesoła gromad-
ka, dwóch rozbrykanych siostrzeń-
ców i mąż Heleny – Jan. Wszyscy 
mimo krzywdy, jaką  wyrządziła 
im Hanka, wydawali się być urado-
wani przybyciem do domu Hanki. 
-Widzę, że w końcu postano-
wiłaś spotkać się z najbliż-
szą rodziną - powiedział Jan.
-Przepraszam was za wszystko- za 
to że w trudnej chwili zostawiłam 
was na pastwę losu, który jak widzi-
cie, dostatecznie mnie ukarał. Stra-
ciłam pracę, dom, myślałam że tak-
że rodzinę, ale mam nadzieję, że mi 
wybaczycie, bo w tę noc uświado-
miłam sobie błędy, jakie uczyniłam. 
Zdałam sobie sprawę , że byłam za-
rozumiałym skąpcem, który zacho-
wywał się jakby był bez uczuć - po-
wiedziała ze łzami w oczach Hanka.
-Wybaczyłam ci, siostro, już daw-
no temu, nie chowam do ciebie 
żadnej urazy i cieszę się, że przej-
rzałaś na oczy - powiedziała Hela.
-Byłoby miło, jakbyś spędziła z 
nami święta - powiedział Jan. - Zo-
stań u nas na noc i na kilka następ-
nych dni. Postaramy się znaleźć ci 
jakąś pracę, a może nawet i dom. 
A teraz życzę ci wesołych świąt!

Marek Jarzymowski, klasa II b
ZSP Gimnazjum Górki Wielkie

Moja obsesja

Oglądałem stare fotografie. 
Wszystko wróciło. Smutek, cier-
pienie, ból. Okres, w którym mój 
świat przewrócił  się do góry no-

gami, bardzo źle wspominam. 
Co się wydarzało? Sam zobacz...

Kilka lat temu, pośród szeregu 
nieszczęść stałem się skąpcem. Pie-
niądze stały się moją obsesją. Na 
wszystkim oszczędzałem; w skle-

pie mój mózg wybierał tylko te naj-
tańsze produkty. Chęć posiadania 
ogromnej sumy przyprawiała mnie 
o dreszcze. Nie mogłem normal-
nie pracować, starałem się podli-
zywać szefowi, aby tylko zwiększył 
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mi pensję. Oczywiście moja obsesja 
niosła za sobą konsekwencje - tra-
ciłem przyjaciół. Prócz swojej „pacz-
ki” nie miałem nikogo. Moi rodzice 
mieszkali na drugim końcu kraju, a 
siostra wyjechała. Teraz, jak o tym 
myślę, zdaję sobie sprawę, co tak na 
prawdę się stało. Wtedy to do mnie 
nie docierało. Nie chciałem nikomu 
pożyczać pieniędzy. Kumulowałem 
je, ale ciągle było mi mało. Przyja-
ciele próbowali mi tłumaczyć, że źle 
postępuję, ale dla mnie to nie mia-
ło znaczenia. Moja fascynacja pie-
niędzmi sięgała szczytu - wykony-
wałem fotografie uwieczniające go-
tówkę. To właśnie TE fotografie, o 
których wspominałem na samym 
początku. Tak    naprawdę nie zważa-
łem na to, co powiedzą inni. Żyłem 
we własnym świecie. Mijały kolejne 
tygodnie, lokata na koncie banko-
wym rosła a ja spędzałem samotne 
wieczory w zaciszu domowym. Nie 
przeszkadzało mi to, miałem prze-
cież najcenniejszą wartość - pie-
niądze. Tak mi się wtedy wydawało. 

Pewnego sobotniego popołu-
dnia zadzwoniła koleżanka z pracy. 
Powiedziała, ze mój przyjaciel jest 
w szpitalu, miał wypadek. Prawdzi-
wy kumpel by się przeraził. Nie ja. 
Może nie zdawałem sobie sprawy z 
powagi sytuacji? Usiadłem w fote-
lu, włączyłem radio i zacząłem słu-
chać kolęd. Nie, nie pojechałem do 
szpitala. Uznałem, że tylko bym tam 
przeszkadzał. Zasnąłem spokoj-
nie. Kolejnego dnia w miejscu mo-
jej pracy nie mówiło się o niczym 
innym niż o wypadku. Był to temat 
numer jeden. W końcu nie wytrzy-
małem i zapytałem, co tak napraw-
dę się stało. W centrum miasta mia-
ła miejsce strzelanina. Jakiś wariat 
oddawał strzały w kierunku prze-

chodniów. Pech chciał, że mój przy-
jaciel wracał wtedy do domu. Kula 
przebiła klatkę piersiową. Nie wia-
domo czy uszkodziła serce. Wszyst-
ko okaże się po operacji. Nie prze-
szło mi wtedy przez myśl, że bliska 
mi osoba może umrzeć. Wzruszy-
łem ramionami i wróciłem do pra-
cy. Dwa dni później dostałem wia-
domość : „Przyjedź do szpitala. Zrób 
to dla swojego przyjaciela”.  Miałem 
wolne popołudnie, więc pomyśla-
łam: „Dlaczego nie?” Dziesięć minut 
później byłem na miejscu. Ujrzałem 
całą paczkę znajomych. Dziewczy-
ny płakały. Zdziwił mnie ten widok. 
Wówczas pierwszy raz pomyślałam 
o najgorszym. Spytałem, o co cho-
dzi? Oni już widzieli: operacja nie 
przebiegła po myśli lekarzy. Ko-
nieczny będzie transport do specja-
listycznej kliniki oraz odpowiednie 
leczenie. Niewykluczona jest opera-
cja aorty. Niestety, koszty tego za-
biegu są kolosalne. Rodzina moje-
go przyjaciela nie jest w stanie po-
kryć tych wszystkich kosztów. Sły-
sząc to, doznałem szoku. Bardzo 
zmartwił mnie fakt, że mogę stra-
cić tak dobrego znajomego. Moja 
obsesja wygrała. Nie zaoferowa-
łem wsparcia finansowego. Zacho-
wałem się dziecinnie. Wolałem za-
trzymać te pieniądze dla siebie, niż 
pomóc przyjacielowi. Przez 4-5 dni 
całe miasto huczało o strzelaninie, 
była na językach wszystkich. Na-
deszła niedziela. Poszedłem do ko-
ścioła. Ksiądz mówił o zdarzeniach 
ostatnich dni. Pomodlił się za zdro-
wie mojego kolegi, współczuł ro-
dzinie i przyjaciołom. Nastąpił czas 
refleksji. Zdałem sobie sprawę, do 
czego doprowadziło moje skąp-
stwo. Ile straciłem, jak wiele za-
przepaściłem. Postanowiłem prze-

kazać wszystkie swoje oszczęd-
ności rodzinie mego przyjaciela.

Niestety za późno. Dzień wcze-
śniej mój przyjaciel zmarł. Po pierw-
sze, nie znalazł się dawca, a po dru-
gie, lekarze nie mogli przeprowa-
dzić odpowiedniego zabiegu, któ-
ry utrzymałby go przy życiu. Kogo 
obarczyłem całą winą? Oczywiście 
samego siebie. To moja wina. Gdyby 
nie moja zachłanność i brak współ-
czucia, rodzina tego chłopaka nie 
wylewałaby tylu łez. Był taki mło-
dy, miał całe życie przed sobą. Osie-
rocił dwójkę małych dzieci, żonę i 
prawdziwych przyjaciół. Oczywi-
ście ja do nich nie należę. Zacho-
wałem się karygodnie. Nigdy sobie 
tego nie wybaczę. To najstraszniej-
sza rzecz, jaką mogłem zrobić. Ten 
pogrzeb był najgorszy ze wszyst-
kich, na jakich byłem. Musiałem po-
żegnać się z bliską mi osobą. Z oso-
bą, która tyle dla mnie zrobiła, trak-
towała niczym członka rodziny. Je-
dyne co teraz mogę dla niego zro-
bić, to modlić się o życie wieczne. 

Minęły dwa miesiące. Ten okres 
sprawił, że otworzyłem oczy. Spoj-
rzałem na świat przez pryzmat co-
dziennych problemów. Skończy-
łem kumulować pieniądze. Całą 
resztę gotówki oddałem do dzie-
cięcego szpitala. Im ta gotów-
ka jest potrzebna. Niech uratu-
ją te biedne, schorowane, małe 
istotki – ja sobie poradzę. Przy-
rzekłem sobie, że nigdy więcej 
nie popełnię tego samego błę-
du, zbyt wiele mnie to kosztowało. 

 
                                                                    

Dominika Kubica, klasa II a
ZSP Gimnazjum Górki Wielkie

Ofiara, która 
stała się katem

 
  Był chłodny, zimowy wieczór. 

Postanowiłem wybrać się na spa-
cer po przedmieściu. Lubię po-
dziwiać miejski zgiełk, słuchać 
odgłosów samochodów. Wtedy 

nie odczuwam samotności, wta-
piam się   w tłum przechodniów. 
Tak właśnie pogrążony w swych 
myślach, wszedłem na jezdnię...

Otwieram oczy. Pierwsze co wi-
dzę to ostre, białe światło. Nie 
wiem, gdzie jestem. Ktoś zmie-
nił mi ubranie, a moja noga jest 
dziwnie ciężka. Ona jest załama-

na, a ja jestem w szpitalu! Boli 
mnie głowa. Powieki zaczynają mi 
ciążyć. Zapadam się w otchłań...

Śnię... Było lato. Miałem wtedy 7 
lat. Tego dnia wybrałem się do lasu 
w poszukiwaniu jagód, dla mamy. 
Moja mama piecze ciasto jagodowe, 
które ojciec bardzo lubi. Chciałem 
sprawić mu w ten sposób przyjem-

ŚwiętaŚwięta
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ność. Czas mijał bardzo szybko. Nie 
zauważyłem, gdy zrobiło się ciem-
no. Przypomniałem sobie, że ojciec 
nie lubił, gdy wracałem po ustalo-
nej godzinie. W panice zacząłem 
szukać najkrótszej drogi powrot-
nej. Niestety, spóźniłem się oko-
ło 15 minut. Na nieszczęście ojciec 
był trzeźwy. Ojciec tak długo mnie 
bił, aż w końcu złamał mi nogę...

Znowu się obudziłem. Obok 
łóżka stał lekarz. Spytał mnie o ja-
kichkolwiek krewnych lub znajo-
mych. Niestety, nie byłem człowie-
kiem zbyt towarzyskim. Ojciec 7 

lat temu zapił się na śmierć, a mat-
ka przebywała w domu opieki. Le-
karz opowiedział mi o wypadku, ja-
kiemu uległem. Potrącił mnie sa-
mochód. Okazało się, że mam zła-
maną nogę i 5 żeber. Najgorszym 
jednak było to, że na skutek ude-
rzenia głową w krawężnik, w moim 
mózgu pojawił się krwiak. Dok-
tor powiedział, że badania wciąż 
trwają i w najbliższym czasie cze-
ka mnie poważna operacja. Przed 
wyjściem poinformował mnie, że 
za jakiś czas środki przeciwbólo-
we przestaną działać i żebym zawo-
łał pielęgniarkę. Znów byłem sam.

 Pielęgniarka okazała się młodą, 
atrakcyjną i ciepłą dziewczyną. Po-
czułem złość. Przypominała mi moją 

szkolną miłość. Była miła i próbo-
wała ze mną porozmawiać. Nie mia-
łem nastroju do rozmowy z kimkol-
wiek. W zasadzie to nie lubię z  ni-
kim rozmawiać. Po pewnym czasie 
zaczęła mnie męczyć. Głowa znów 
zaczęła mnie boleć, a pielęgniarka 
ciągle gadała. Nie mogłem tego już 
wytrzymać! Chciałem, żeby wyszła! 
Krzyknąłem na nią. Wyzwałem ją od 
beznadziejnej i niezgrabnej dzie-
wuchy? Dziewczyna wybiegła z pła-
czem. Wreszcie! Poczułem, że środki 
przeciwbólowe zaczęły działać. Po-
nownie pogrążyłem się w otchłań...

Leżałem na trawie. Wokół sły-
szałem szum lasu i śpiew ptaków. 
Obok mnie spoczywała ona –  moja 
jedyna miłość. Jedną ręką głaska-
ła mnie po głowie, a drugą doty-
kała mojego policzka. Czułem się 
dobrze. To była jedyna osoba, przy 
której się uspokajałem, ale nie wie-
rzyłem w to szczęście. Bałem się, 
że zadam jej ból, tak jak mój oj-
ciec matce. Kochałem ją, ale ona za-
sługiwała na kogoś lepszego ode 
mnie, nie byłem jej wart. Musia-
łem to zakończyć. Zerwałem z nią...

Otworzyłem oczy. Właśnie wie-
ziono mnie na blok operacyjny. 
Na miejscu lekarz oświadczył mi, 
że stan się pogorszył i przyspie-
szono termin mojej operacji. Mia-

łem 40% szans na przeżycie. Ane-
stezjolog podał mi narkozę...

Zobaczyłem domek mojej bab-
ci. Zawsze lubiłem tam jeździć. Był 
tam cudowny ogród wraz ze  sta-
wem. Świeciło słońce. Ujrzałem 
młodą kobietę. Spojrzała na mnie 
i uśmiechnęła się. Szykowała pik-
nik na kocu. Trójka dzieci biegała z 
psem po łące, a ja byłem ich ojcem!

Obudziłem się. Ujrzałem 
uśmiechniętego lekarza, który ob-
wieścił mi, że operacja się udała i w 
ciągu 10 dni opuszczę szpital.   Zro-
zumiałem, że dostałem druga szan-

sę od Boga. W ciągu tego trzydnio-
wego pobytu w szpitalu przeanali-
zowałem całe swoje dotychczaso-
we życie i zobaczyłem ile straciłem, 
a ile wciąż jeszcze mogę zyskać.

Spostrzegłem, że z ofiary stawa-
łem się katem. Takim samym katem, 
jakim był mój ojciec. Całe życie ba-
łem się, że popełnię jego błędy, że 
stanę się taki jak on. Dopiero pobyt 
w szpitalu, wspomnienia mojego 
dotychczasowego życia uzmysłowi-
ły mi, kim mogę jeszcze się stać. Zro-
zumiałem, że nawet kat ma szansę, 
by stać się normalnym człowiekiem.

 
Michał Glück, klasa II b

ZSP Gimnazjum Górki Wielkie
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Biblioteka zaprasza na swoją stronę
W dniu 30 listopada br. urucho-
miono stronę internetową Gmin-
nej Biblioteki Publicznej w Brennej. 
Można na niej znaleźć trochę hi-
storii, aktualności, galerię zdjęć 

z imprez, które miały miejsce 
w naszych bibliotekach, planowane 
spotkania oraz dane kontaktowe.
 Wkrótce dostępny będzie do prze-
glądania on-line  katalog zbio-

rów. Można będzie również spraw-
dzić jakie i do kiedy wypoży-
czyliśmy materiały biblioteczne. 

Nasz adres: http://www.biblioteka.brenna.org.pl

       Zapraszamy!

Odwiedziny Świętego Mikołaja
6 grudnia w Parku Turystyki, w oko-
licach godziny 17:30 pojawił się Św. 
Mikołaj oraz Śnieżynki. Goście z La-
ponii zabawiali i rozdawali upomin-

ki wszystkim napotkanym dzieciom. 
Zabawa trwała w najlepsze, a gdy 
wszystkie prezenty zostały rozdane, 
przybysze w niewyjaśniony sposób 

zniknęli…może pojawią się za rok. 
  
  OPKiS
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Wywiad z Dyrektorem GOPS

Katarzyna Macura: Od kil-
ku tygodni GOPS mieści się 
w nowej siedzibie, co są-
dzą o tym wasi podopieczni?

Renata Ciemała-Sojka: Pod-
opieczni pozytywnie wypowiadają 
się na temat nowej siedziby ośrod-
ka. Bardzo często spotykamy się z 
słowami aprobaty i ogólnego za-
dowolenia. Klienci cieszą się z lep-
szych warunków, umożliwiających 
komfort  załatwienia spraw w wa-
runkach spełniających standardy.

K.M: Czy nowa siedziba 
wpłynęła na jakość świadczo-
nych przez Was usług, czy mo-
gliście poszerzyć działania?

R.C-S: Z pewnością przyczynia 
się to do tak zwanej „lepszej ob-
sługi klienta „  i poprawia jakość 
udzielanej przez nas pomocy. Pod-
opieczni mają możliwość w sprzy-
jających warunkach, w poczuciu 
większej  intymności prowadzić 
rozmowę na temat własnych pro-
blemów, często ważących o ich ży-
ciu. Należy podkreślić, iż obec-
nie magazyn sprzętu dla osób nie-
pełnosprawnych mamy już na te-
renie  ośrodka co ułatwia obsłu-
gę i udostępnianie tegoż sprzętu. 

K.M: Czy nowa infrastruktura 
poprawiała Wasze warunki pracy ?

R.C-S: Nowa infrastruktura po-
zytywnie wpływa na warunki na-
szej pracy, zwiększyły się nasze za-
soby i możliwości. Obecnie ośro-
dek dysponuje własną salą konfe-
rencyjno-szkoleniową, co umoż-
liwia organizowanie różnych spo-
tkań, szkoleń, zebrań grup robo-

czych Zespołów Interdyscyplinar-
nych. Nowa siedziba GOPS jest 
obecnie dostosowana do potrzeb 
osób niepełnosprawnych, zlikwi-
dowano bariery architektonicz-
ne w tym  dostosowano węzeł sa-
nitarny, zamontowano windę.

KM:  Czy  bliskość Ośrodka Zdro-
wia ma wpływ na waszą pracę?

R.C-S: Z pewnością ma Pani cał-
kowitą rację „bliskość ośrodka zdro-
wia” bezpośrednio wpływa na spo-
sób realizacji pomocy. Zarówno uła-
twia nam jako ośrodkowi pracę po-
przez ułatwiony kontakt ze służba-
mi medycznymi  jak również klien-
ci korzystający z naszych usług wy-
rażają zadowolenie, to usytuowa-
nie jest dla nich dogodniejsze. Na-
leży zaznaczyć iż spora grupa osób 
korzystających ze wsparcia i pomo-
cy ośrodka pomocy społecznej  to 
osoby przewlekle chore, niepełno-
sprawne nie rzadko w podeszłym 
wieku, usytuowanie i likwidacja ba-
rier architektonicznych ułatwiło tej 
grupie dostęp do naszych usług. 

  OPKiS
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Żyjąc w okolicy, gdzie pale-
nie odpadów w domowych pie-
cach jest powszechne, skazu-
jemy siebie, naszą rodzinę i są-
siadów na oddychanie trują-
cym powietrzem. l nie oszukuj-
my się - ma to ogromne zna-
czenie dla naszego zdrowia.

Najgorzej jest późną jesienią i 

zimą w czasie tak zwanego sezonu 
grzewczego. Z naszych poczciwych 
domowych kominów unosi się wte-
dy czarny dym, czyli trucizna, którą 
oddychamy często na własne życze-
nie. Dlaczego? Bo jak wynika z prze-
prowadzonych badań i analiz, naj-
większy wpływ na naszą kondycję 
i na zdrowie naszych dzieci ma nie 

przemysł, lecz niska emisja. Nowo-
czesne technologie są ekologiczne, 
a więc bezpieczne i czyste. Dawno 
mamy już za sobą czasy bezkarne-
go emitowania do atmosfery prze-
mysłowych trucizn. Za niską emi-
sję odpowiadamy sami, paląc w do-
mowych piecach czym popadnie...

Nad górami nie snuje się mgła, 

Idzie zima i czarny dym z komina

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Cieszynie

ul. Liburnia 2,  43-400 Cieszyn
tel. /033/4794080-81,4797010,  fax. /033/4797173 e-mail : psse.cieszyn@pis.gov.pl

  
Zwracam się z prośbą do Państwa o rozpropagowanie informacji na temat. no-

wej edycji Programu Badań  Przesiewowych, w zakresie badań kolonoskopowych, prowa-
dzonego przez Ministerstwo Zdrowia przez opublikowanie informacji w gazetkach lokal-
nych, gminnych a także umieszczenie na tablicach informacyjnych oraz stronach internetowych. 

 
Rak jelita grubego jest drugim co do częstości nowotworem złośliwym w naszej spo-

łeczności i proponowane badanie jest najlepszą formą zapobiegania złośliwym proce-
som w jelicie grubym. Wczesne wykrycie zmian nowotworowych lub przedrakowych do któ-
rych należy stwierdzenie polipów łagodnych jelita grubego gwarantuje pełne wyleczenie.

W ramach Programu do bezpłatnego badania endoskopowego jelita grubego zapro-
szone są wszystkie osoby w wieku od 50 do 65 roku życia  a do prewencyjnej kolonosko-
pii w przypadku stwierdzenia raka jelita grubego u bliskich krewnych osoby  od 40 roku ży-
cia.  Badania wykonywane są wszystkim zgłaszającym się pacjentom bez objawów chorobowych.

  

 Rejestracja telefoniczna lub osobista w Pracowni Endoskopowej spółki VITO-MED. 
 przy ul. Radiowej 2  w Gliwicach.

Telefon kontaktowy:  032 302-98-42 lub 0602-72-72-34.
badanie jest bezpłatne.

dr n. med. Adam Wędrychowicz - Koordynator Programu

        Państwowy Powiatowy Inspektor 
        Sanitarny  w Cieszynie
          Teresa Wałga

Bezpłatne badania zmian nowotworowych 
lub przedrakowych
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 Dzięki wsparciu  Unii Eu-
ropejskiej ponownie realizowany 
był w bieżącym roku przez Gmin-
ny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Brennej projekt systemowy pn. 
„Możesz więcej”- Działanie 7.1 Roz-
wój i upowszechnienie aktywnej in-
tegracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój 

i upowszechnianie aktywnej inte-
gracji przez ośrodki pomocy spo-
łecznej. W miesiącach maj  – paź-
dziernik br. uczestnicy projektu re-

Projekt systemowy pn. „Możesz więcej”

a w dolinach wcale nie 
pachnie lasem...

Najlepszym przykładem (a wła-
ściwie najgorszym, przynajmniej w 
skali województwa śląskiego obok 
dużych miast, takich jak np. Rybnik) 
są Beskidy. Turystyczny i teoretycz-
nie czysty subregion, który od je-
sieni zamienia się w bombę ekolo-
giczną. Z kominów naszych domów 
unosi się czarny dym zawierający 
groźne dla zdrowia substancje, któ-
re wydzielają się z tego, czym palimy  
w piecach. W połączeniu z nieko-
rzystnymi warunkami pogodo-
wymi, niska emisja wprost szale-
je... Zimą, kiedy dzień jest krót-
szy, powietrze się nie nagrzewa. 
Jeśli dodatkowo nie ma wiatru i 
jest niska temperatura, może po-
jawić się nawet smog. Niska emi-
sja jest tak niebezpieczna, bo  
w domach spalany jest nie tyl-
ko węgiel. Niektórzy palą również 
butelkami plastikowymi, stary-
mi szmatami, gumowymi kalosza-
mi czy meblami-podkreśla dr Fran-
ciszek Leśniok z Wydziału Nauk  
o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego.

Pomyśl, zanim wrzucisz 
do pieca stare kalosze!

Czym więc oddychamy i czym 
się trujemy, paląc stare sprzęty, nie-
potrzebne już ubrania czy zwykłe 
domowe odpady w naszych pie-
cach? Jedną z najczęstszych sub-
stancji zanieczyszczających po-
wietrze jest pył będący mieszani-
ną bardzo drobnych cząstek stałych  
i ciekłych, który może zawierać sub-
stancje toksyczne, takie jak: węglo-
wodory m.in. benzo(a)piren, meta-
le ciężkie, dioksyny i furany. Czyn-
nikiem sprzyjającym szkodliwemu 
oddziaływaniu pyłu zawieszonego 
na zdrowie jest przede wszystkim 
wielkość emitowanych cząstek. Naj-
groźniejsze dla zdrowia są najdrob-
niejsze cząstki pyłu zawieszonego 

o wielkości poniżej 10 µm (PM 10),  
w tym również normo-
wany pył PM2.5 (2,5 µm).

Światowa Organizacja 
Zdrowia (WHO) ostrzega!

Według najnowszych rapor-
tów Światowej Organizacji Zdro-
wia, frakcja cząstek pyłu PM2.5 
(2,5µm) uważana jest za wywołu-
jącą poważne konsekwencje zdro-
wotne, ponieważ ziarna o tak nie-
wielkich średnicach mają zdolność 
łatwego wnikania do pęcherzyków 
płucnych, a stąd do układu krąże-
nia. Wyniki wielu badań są dowo-
dem, że drobne pyły (o średnicy 
poniżej 2,5 µm) są odpowiedzial-
ne m.in. za poważne konsekwen-
cje zdrowotne, w tym wzrost dzien-
nej liczby zgonów i hospitalizacji  
z powodu chorób układu oddecho-
wego i układu krążenia. Długotrwa-
łe narażanie na działanie pyłu za-
wierzonego PM2,5 skutkuje skróce-
niem średniej długości życia. Szacu-
je się, że życie przeciętnego miesz-
kańca Unii Europejskiej jest krótsze 
z tego powodu o ponad 8 miesięcy  
i  będzie się skracać (nasze tak-
że!), jeśli się nie opamiętamy i 
nie przestaniemy robić sobie  
z domowych pieców spalar-
ni odpadów. Jakoś się ich nie bo-
imy, chociaż powinniśmy. Bo na-
leży mieć świadomość, że tru-
cizny osiadają na wszystkim, co 
nas otacza, również na owocach  
i warzywach hodowa-
nych w ogródkach.

Na co zachorujesz, jeśli nie 
włączysz rozsądku?

Najczęściej występującymi cho-
robami związanymi z narażeniem 
na stężenia drobnych cząstek pyłu 
zawieszonego są: choroba niedo-
krwienna serca, zaburzenia rytmu 
serca, niewydolność krążenia, nad-
ciśnienie tętnicze, astma oraz zabu-
rzenia układu oddechowego. Ponie-

waż w wyniku spalania odpadów w 
domowych piecach mogą powsta-
wać również takie związki, jak dwu-
tlenek siarki (SO2), tlenek węgla 
(CO), tlenki azotu (NOx), wspomnia-
ne wcześniej dioksyny, furany, chlo-
rowodór i cyjanowodór oraz metale 
ciężkie, jesteśmy narażeni na wiele 
innych chorób poza schorzeniami 
układów krążenia i oddechowego. 
Bo każdy z tych związków ma ne-
gatywny wpływ na życie i zdrowie 
ludzi oraz jakość środowiska. Tle-
nek węgla wiąże czerwone krwin-
ki, utrudniając transport tlenu, 
tlenki azotu podrażniają i uszka-
dzają płuca oraz mogą, podobnie 
jak metale ciężkie, odkładać się w 
glebie, powodując zanieczyszcze-
nie roślin, które są przecież jednym  
z podstawowych składników na-
szych domowych obiadków... A 
czy chcesz dać dziecku do szko-
ły kanapkę z sałatą naładowa-
ną metalami ciężkimi? Chyba nie!

Dioksyny to cichy zabójca.
Szczególnie niebezpiecz-
ne są dioksyny i furany - nale-
żące do najbardziej trujących  
i rakotwórczych substancji na świe-
cie. Uszkadzają wątrobę, płuca, ner-
ki i zwiększają ryzyko powstawa-
nia nowotworów. Są podstępne. Ich 
działanie nie jest natychmiastowe; 
mogą przez wiele lat kumulować się 
w naszej tkance tłuszczowej. Naj-
bardziej narażone na ich działanie 
są dzieci, kobiety w ciąży oraz osoby 
o obniżonej odporności organizmu.

Źródło: Dziennik 
Zachodni 23.11.2012 r.
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Pierwsza pomoc
W dniach 22 - 23.11.2012 r. zo-

stało przeprowadzone dla pra-
cowników dydaktycznych Zespołu 
Szkół Publicznych w Górkach Wiel-
kich szkolenie z zakresu udziela-
nia pierwszej pomocy przedme-
dycznej. Szkolenie, w którym wzię-
ło udział 49 osób  przeprowadzi-
li ratownicy medyczni Cieszyńskie-
go Pogotowia Ratunkowego. Skła-
dało się ono z dwóch części, wy-
kładowej i instruktażowej. Przekaz 
profesjonalnej, fachowej wiedzy to 

nauka prawidłowego postępowa-
nia, właściwych zachowań w sytu-
acji kryzysowej, a także pokonanie 
stereotypów.  W części  instruktażo-
wej poprzez czynny udział w zaję-
ciach zbliżonych do sytuacji kryzy-
sowej pod fachowym okiem  ratow-
ników, każdy  z  uczestników mógł 
bezpośrednio poznać, zmierzyć się 
i pokonać ujawniające się  w takiej 
sytuacji swoje słabości, blokady i 
bariery, utrwalić nabytą wiedzę, 
poprawić i udoskonalić umiejętno-

ści, ugruntować prawidłowy tok po-
stępowania w trakcie przystąpienia                
do udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej ratującej najwyż-
sze dobro, jakim jest ludzkie życie. 

Współorganizatorami tego 
szkolenia byli Urząd Gminy Bren-
na  oraz Dyrekcja  Zespołu Szkół 
Publicznych w Górkach Wielkich.

 
 Krystian Fest

alizowali bogaty program szkole-
niowy. Były szkolenia miękkie (tre-
ning integracyjny z elementami ko-
munikacji, trening asertywności i 
radzenia sobie ze stresem, Ja- źró-
dło siły i możliwości z elementami 
autoprezentacji, organizacja czasu 
i kultury pracy z elementami nego-
cjacji zawodowej), kurs zawodowy: 
przedstawiciel handlowy z obsłu-
gą komputera i kasy fiskalnej z pra-
wem jazdy kat. B. Szkolenia mięk-
kie przeprowadzone zostały przez 
Ośrodek Kształcenia Zawodowego 
w Skoczowie, szkolenia zawodowe 
przez Wojewódzki Uniwersytet Ro-
botniczy w Jastrzębiu Zdroju oraz 
Ośrodek Szkolenia Kierowców „Le-
śniak” w Brennej .  Catering podczas 
szkoleń zapewniał Pan Krzysztof Si-
kora z Zajazdu „Pod Brzymami”.

 W szkoleniach udział wzię-
ło 27 mieszkańców gminy Bren-
na (15 kobiet i 12 mężczyzn ).    

 Mamy nadzieję, że spełniliśmy 
oczekiwania Beneficjentów Osta-
tecznych. Zakończyliśmy realizację 
tegorocznego projektu systemo-
wego pn. „Możesz więcej” w prze-
konaniu, że w pełni osiągnęliśmy 
zamierzony cel. Jest to inwesty-
cja w kapitał ludzki oraz nasza od-
powiedź na hasło Unii Europejskiej 
„Człowiek – najlepsza inwestycja”.

 Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Brennej zaprasza oso-
by zainteresowane udziałem w no-
wej edycji projektu systemowego  
pn. „Możesz więcej”, pragnące pod-
nieść swoje kwalifikacje oraz zain-

teresowane zdobyciem nowego za-
wodu do zgłaszania swoich potrzeb, 
oczekiwań i propozycji pracowni-
kom socjalnym Gminnego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w Brennej.
Biuro projektu : Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej, ul. Leśnica 8,  43-
438 Brenna, Telefon nr 033 8551 261.

     
  

Koordynator projektu
   Ilona Wojtyła-Olszowska 
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Powiatowy  tenis stołowy
Uczniowie Szkoły podstawowej 

z Brennej Leśnicy okazali się najlep-
si podczas zawodów gminnych w 
tenisie stołowym. Dało im to moż-
liwość startu w zawodach powia-
towych, które odbyły się 14 listo-
pada w Chybiu. Ogromną niespo-
dziankę sprawiły  dziewczęta  zaj-
mując trzecie miejsce wśród dzie-
sięciu drużyn. Tym samym uzyska-
ły prawo startu w zawodach rejono-
wych które odbędą się w grudniu. 

Stoją od lewej:  Wiktoria Madzia, 
Angelika Pilch i Anna Greń.

 Tomasz Dybczyński

Srebrna Weronika
Uczennica czwartej klasy Szko-

ły Podstawowej w Górkach Wiel-
kich, 10-letnia Weronika Kuc, pod-
czas Pływackich Mistrzostw Ślą-
ska 10-latków, które odbyły się 
23 listopada 2012r. w Radlinie, wy-
kazała się wysokimi umiejętno-
ściami pływackimi oraz nieprze-
ciętną formą, zdobywając 4 me-
dale: złoty za zajęcie 1 miejsca na 
dystansie 100m stylem dowol-
nym, srebrny za zajęcie 2 miejsca 
na dystansie 200m stylem dowol-
nym, srebrny za zajęcie 2 miejsca 
na dystansie 100m stylem grzbie-
towym oraz brązowy za zajęcie 
3 miejsca na dystansie 50m sty-
lem grzbietowym. Po zsumowaniu 
wszystkich punktów Weronika w 
ogólnej klasyfikacji uplasowała się 
na drugim miejscu, zdobywając tym 
samym srebrny medal mistrzostw. 

Uczennica góreckiej szkoły wyso-
ką klasę zaprezentowała już począt-
kiem listopada podczas zawodów 
pływackich w Trzyńcu, gdzie miała 
okazję zmierzyć się z zawodnikami 
z Czech.10-letnia pływaczka zdoby-
ła tam złoty medal na dystansie 50m 
stylem grzbietowym oraz srebrny na 
dystansie 100m stylem dowolnym. 

Postawa Weroniki jest znako-

mitym przykładem, że warto roz-
wijać swoje pasje. Wspaniałej pły-
waczce serdecznie gratuluje-

my i życzymy dalszych sukcesów!

 Anna Ferfecka
 ZSP w Górkach Wielkich
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SportSport

W dniu 20.10.2012 odbył się 
ostatni z pięciu turniejów o Grand 
Prix Mysłowic,       w którym z prowa-

Grand Prix Mysłowice 2012
dzonej przez Stowarzyszenie DĄB 
Dębowiec  sekcji judo wzięło udział 
10 zawodników. W grupie startu-

jącej znalazła się czwór-
ka zawodników z naszej 
Gminy, która dzięki swo-
im umiejętnościom, wy-
trwałości i ciężkiej pra-
cy na treningach  po raz 
kolejny osiąga sukcesy.           
Klasyfikacja indywidual-
na w poszczególnych ka-
tegoriach wagowych:                                                                                                       
1. Weronika Wieczorek   - 
kategoria wagowa - 30 kg 
- II miejsce
2. Jacek Czyż - kategoria 
wagowa - 30 kg - II miej-
sce 
3. Patrycja Wantulok - ka-

4 listopada część dzieci trenują-
cych w sekcji lekkoatletycznej na-
szej gminy wzięło udział w „Crossie 
Beskidzkim”. Zawody  odbyły się w 
Węgierskiej Górce. Przy pięknej sło-
necznej pogodzie dzieci  rywalizo-
wały na dystansach od 100m( przed-
szkolaki)  do 3km (gimnazjum).

Po raz kolejny bezkonkurencyjny 
w swojej kategorii okazał się Dawid 
Oleś zdobywając 1 miejsce w biegu 
na 400m. W tym samym biegu piąte 
miejsce zdobył Samuel Kuczera , 10 
Daniel Oleś i 12 Jakub Krzempek. 
W biegu na 300m Nadia Krzempek 
zdobyła 5 miejsce , a Kacper Dyb-
czyński był 3 na 200m. W bardzo 
trudnym biegu młodzieżowym na 3 
km po górach startowała Agniesz-
ka Greń , która zdobyła 2 miejsce.

Treningi lekkoatletów
Zapraszamy dzieci i młodzież 

z terenu Gminy Brenna na zaję-
cia lekkoatletyczne,   prowadzo-
ne pod opieką p. Tomasza Dyb-
czyńskiego wspierane są przez 
Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej. Treningi odbywają się w 

Grand Prix Mysłowice 2012

terenie i na sali gimnastycznej.

Trenujemy: :
PONIEDZIAŁKI  godz. 15.00 

Szkoła Podstawowa nr 2 
ŚRODY     godz. 15.00  

Gimnazjum w Brennej
PIĄTKI    godz. 13.30  

Szkoła Podstawowa nr 1

  
 Tomasz Dybczyński

tegoria wagowa   - 57 kg - II miejsce 
4. Damian Kuczera - kategoria wa-
gowa  - 60 kg - III miejsce 

W dniu 28.10.2012 r. odbył się 
w Gliwicach Turniej Młodzików o 
Puchar Prezesa Śląskiego Związku 
Judo. W turnieju tym kolejny sukces 
odniosła Patrycja Wantulok zajmu-
jąc II miejsce. Jak wynika z przeka-
zanej przez trenera  Henryka Kubicę  
informacji, turniej  ten zaliczany jest 
do grupy najbardziej prestiżowych i 
najsilniej obsadzonych zawodów.
Gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów!
                                                                                                                  
 Krystian Fest
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Urząd Gminy Brenna
43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 77,
tel. 33 853 62 22, fax. 33 853 63 70
www.brenna.org.pl, e-mail: poczta@brenna.org.pl

Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna
43-438 Brenna ul. Wyzwolenia 69,
tel. 33 853 65 50
email: opkis@brenna.org.pl

Informacja Turystyczna
ul. Wyzwolenia 77, 43 - 438 Brenna
tel. 33 858 69 71
e-mail: it@brenna.org.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 77
tel. 33 853 64 59, 33 858 71 01,
email: gops@brenna.org.pl

Policja - Komisariat policji w Skoczowie
tel. 33 853 32 13

Ochotnicza Straż Pożarna:
43-438 Brenna ul. Wyzwolenia 75, tel. 33 853 65 85
43-438 Brenna ul. Leśnica 134, tel. 33 853 63 00
43-436 Górki Wielkie ul. Breńska 2, tel. 33 853 93 12

Ośrodek Zdrowia
43-438 Brenna ul. Leśnica 8, tel. 33 853 63 11
43-436 Górki Wielkie ul. Zalesie 3, tel. 33 8539182

Pogotowie Ratunkowe
tel. alarmowy 999
43-430 Skoczów ul. Krzywa 4
tel. 033 857 95 49, 33 857 95 50
Apteki
43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 34a, tel. 33 8169 736
43-438 Brenna ul. Wyzwolenia 77, tel. 33 853 64 64
43-438 Brenna ul. Leśnica , tel. 33 853 63 79
43-436 Górki Wielkie ul. Zalesie 3, tel. 33 853 92 05
43-436 Górki Wielkie ul. Breńska 2 tel. 33 858 71 19
Zakład Budżetowy
ul. Wyzwolenia 34
43-438 Brenna
tel. 33 853 62 85

GOPR
tel. alarmowy 985, 601 100 300
43-438 Brenna ul. Węgierski 41
43-370 Szczyrk ul. Dębowa 2, tel. 33 817 85 36

Poczty:
43-438 Brenna ul. Wyzwolenia 77, tel. 33 853 62 76
43-436 Górki Wielkie ul. Z. Kossak 34, tel. 33 853 94 44

Muzeum Zofii Kossak - Szatkowskiej
w Górkach Wielkich
43-436 Górki Wielkie ul. Stary Dwór 2
tel. 33 853 95 15, email: biuro@muzeumkossak.pl
www.muzeumkossak.pl

Biblioteki:
43-438 Brenna ul. Wyzwolenia 77, tel. 33 853 63 59
43-436 Górki W. ul. Zalesie 3, tel. 33 853 91 86

WÓJT GMINY BRENNA
IWONA SZAREK

Pani Wójt przyjmuje strony w każdy wtorek
od 14:00 do 16:00.

W celu umówienia się na spotkanie prosimy o kontakt
z sekretariatem: tel. 33 8536222, fax: 33 8536370

e-mail: poczta@brenna.org.pl
 

ZASTĘPCA WÓJTA GMINY BRENNA
SEKRETARZ GMINY BRENNA

KRZYSZTOF MAJERAN
tel. (33) 8536222 w. 103 lub (33) 8536350

e-mail: sekretarz@brenna.org.pl

BIURO RADY GMINY BRENNA
PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY BRENNA

Marek Wojnar
Przyjmowanie stron w każdą środę w godz. od 14:00

do 15:30. Sekretariat: 
tel. 33 853-62-22, 853-65-48

fax: 33 853-63-70
e-mail: poczta@brenna.org.pl

MIESIĘCZNIK „WIEŚCI ZNAD BRENNICY” można nabyć w  Informacji Turystycznej (ul. Wyzwolenia 77, Brenna)
a  także w: Delikatesach Centrum (Górki), sklepie z nasionami p. K. Holeksy (Górki), Kiosku „Trafika” (Górki), Sklepie GS na Bu-
czu (Górki), Sklepie GS w  Szpotawicach (Górki), Sklepie „Lewiatan” (Brenna Skrzyżowanie), Sklepie GS Bren-
na Skrzyżowanie, W  Delikatesach p. Bocka (Brenna Spalona), Sklepie GS Brenna Pinkas, Sklepie GS Brenna 
Leśnica, Sklepie p. Dadok (Brenna Leśnica), FH Renata Łysek, Kiosku z prasą – p. J. Ćwierzyk, (Brenna Centrum) „Toto Lotku” –  
p. J. Madzi, (Brenna Centrum) Kiosku p. Cz. Grenia (Brenna Bukowa), Sklepie GS w Brennej Bukowej, Sklepie „Kaprys” ul. Jawor-
nik (Brenna), Sklep „ABC” (Hołcyna), Stacji paliw (Brenna), Stacja paliw (Górki Wielkie),  Gminnej Bibliotece Publicznej (Urząd 
Gminy, II p.). Sklepy, kioski, pensjonaty itp. lokale, chcące również kolportować „Wieści”, proszone są o  kontakt z  redakcją.

tel./fax (33) 853-62-85
kom: 504 039 392
e-mail: zbgk@brenna.org.pl

ISSN 1895-670X

Redakcja: Katarzyna Macura, Łukasz Muschiol, Aneta Mędrek, Marzena Gawlas, Krzysztof Gawlas. 
Stali Współpracownicy: Wojciech Grajewski, UG Brenna 
Wydawca: Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna
43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 69, tel: (33) 8536 550, e-mail: opkis@brenna.org.pl 
Nakład: 600 egz. 
Korekta: Katarzyna Macura
Skład: Łukasz Muschiol 
Druk: Madar, 43-430 Skoczów, Cieszyńska 9, tel. 33 853 22 55.
Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów i opracowań nadesłanych tekstów.

Ważne i przydatne numery telefonów
Ważne i przydatne numery telefonów
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Wkrótce w Gminie Brenna
Wkrótce w Gminie Brenna

GRUDZIEŃ 2012:
15.12.2012 – warsztaty zdobienia pierników, połączone z kiermaszem

Kozia Zagroda,  godz. 12-16.00

15.12.2012 – warsztaty pieczenia chleba na zakwasie
Kozia Zagroda,  godz. 11.00

15.12.2012 - III Dziecięcy Mikołajkowy Turniej w Judo
Zespół Szkół Publicznych w Górkach Wielkich, godz. 10.00

19.12.2012 - VI Amatorska Liga Halowa “5” - XI kolejkami, 
Górki Wielkie Hala ZSP, godz. 16.30

22.12.2012 – warsztaty pieczenia chleba na zakwasie
Kozia Zagroda,  godz. 11.00

31.12.2013 - Sylwester w stylu lat 80-tych , Park  Turystyki  
Brenna Centrum - Park Turystyki, godz.22.00

STYCZEŃ 2013:
05.01.2013 – warsztaty pieczenia chleba na zakwasie

Kozia Zagroda,  godz. 11.00

12.01.2013- warsztaty pieczenia chleba na zakwasie
Kozia Zagroda,  godz. 11.00

13.01.2013 Puchar Ośrodka Narciarskiego Brenna Węgierski 
z cyklu Pucharu Beskidzkich Groni, 

wyciąg narciarki „Brenna Węgierski” godz. 11.00

19.01.2013 – warsztaty pieczenia chleba na zakwasie
Kozia Zagroda,  godz. 11.00

20.01.2013 Memoriał Rycha Grenia  
Dolina Leśnicy z cyklu Pucharu Beskidzkich Groni , godz.11.00

Wyciąg narciarski „Dolina Leśnicy”

26.01.2013 –19.01.2013 – warsztaty pieczenia chleba na zakwasie
Kozia Zagroda,  godz. 11.00

   

    Aktualne informacje na www.brenna.org.pl
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