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- Urząd Gminy Brenna
43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 77, 
tel. 033 853 62 22, fax. 033 853 63 70

- Bank Spółdzielczy
43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 71, 
tel. 033 851 34 90 

- Policja - Komisariat policji w Skoczowie 
tel. 033 853 32 13 

- Ochotnicza Straż Pożarna:
43-438 Brenna ul. Wyzwolenia 75, tel. 033 853 65 85
43-438 Brenna ul. Leśnica 134, tel. 033 853 63 00
43-436 Górki Wielkie ul. Breńska 2, tel. 033 853 93 12 

- Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna
43-438 Brenna ul. Wyzwolenia 69, 
tel. 033 853 65 50, email: opkis@brenna.org.pl

- Muzeum Zofii Kossak - Szatkowskiej w Górkach 
Wielkich
(Oddział Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie)
43-436 Górki Wielkie ul. Stary Dwór 2
tel. 033 853 95 15 email: muzeumgorki@poczta.ox.pl 

- Biblioteki:
 43-438 Brenna ul. Wyzwolenia 77, tel. 033 853 63 59
43-436 Górki Wielkie ul. Zalesie 3, tel. 033 853 91 86 

- LKS „Beskid” Brenna - Hala Sportowa 
43-438 Brenna ul. Wyzwolenia 71
 tel. 033 853 62 40, 033 853 65 33 

- Poczty:
43-438 Brenna ul. Wyzwolenia 77, tel. 033 853 62 76
43-436 Górki Wielkie ul. Zofii Kossak 34, tel. 033 853 94 44 

- GOPR
tel. alarmowy 985
43-438 Brenna ul. Węgierski 41
43-370 Szczyrk ul. Dębowa 2, tel. 033 817 85 36 

- Ośrodek Zdrowia
43-438 Brenna ul. Leśnica 8, tel. 033 853 63 11
43-436 Górki Wielkie ul. Zalesie 3, tel. 033 853 91 82 

WAŻNE I PRZYDATNE NUMERY TELEFONÓW
- Apteki
43-438 Brenna ul. Wyzwolenia 77, tel. 033 853 64 64
43-438 Brenna ul. Leśnica , tel. 033 853 63 79
43-436 Górki Wielkie ul. Zalesie 3, tel. 033 853 92 05 

- Pogotowie Ratunkowe
tel. alarmowy 999
43-430 Skoczów ul. Krzywa 4
tel. 033 857 95 49, 033 857 95 50 

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. (033) 8536222, fax: (033)8536370 
e-mail: poczta@brenna.org.pl

_______________________________________

ZASTĘPCA WÓJTA GMINY BRENNA
SEKRETARZ GMINY BRENNA

KRZYSZTOF MAJERAN

tel. (033) 8536222 w. 117 lub (033) 8536350
e-mail: sekretarz@brenna.org.pl

_______________________________________

BIURO RADY GMINY BRENNA
KRZYSZTOF HOLEKSA

 PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY BRENNA

Przyjmowanie stron w każdą środę w godz. od 14:00 
do 15:30. Sekretariat: tel. (033) 8536222 wew. 118 
e-mail: rada@brenna.org.pl

_______________________________________

ODŚNIEŻANIE
Trwa sezon zimowy. W związku z tym przy-

pominamy numer telefonu, pod który można 
dzwonić w przypadku interwencji związanych 
z odśnieżaniem na terenie naszej gminy. 

Telefon: 033 853-62-46 - „Firma Kunz”
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Drodzy Mieszkańcy Gminy Brenna!
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Iwona Szarek 

Wójt Gminy Brenna 
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GOPS informuje
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Brennej uprzejmie informuje mieszkańców 
Gminy Brenna, że od dnia 01.01.2008 r. każdy 
piątek w tygodniu będzie dniem wewnętrznym 
GOPS, nie będziemy przyjmować stron. Dzień 
ten będzie przeznaczony na organizacje szkoleń, 
narad, kontroli wewnętrznej oraz na bieżącą pracę.  

Dzień wewnętrzny nie dotyczy  Kasy Gminne-
go Ośrodka Pomocy Społecznej w Brennej.

O G £ O S Z E N I A
KONKURS 

NA LOGO GMINY BRENNA
Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu Gminy 

Brenna ogłasza konkurs na opracowanie znaku 
graficznego promującego gminę Brenna. Nagro-
da główna w konkursie wynosi 1500 zł, termin 
składania prac upływa 8 lutego 2008 r. 

Celem konkursu jest wykreowanie znaku gra-
ficznego, który zostanie wykorzystany do identy-
fikacji, popularyzacji i promocji gminy Brenna, 
w szczególności poprzez jego umieszczanie na 
plakatach i innych drukach promocyjnych wy-
dawanych przez Ośrodek Promocji, Kultury i 
Sportu lub na jego zlecenie, różnych nośnikach 
reklamy przestrzennej oraz do promocji interak-
tywnych w Internecie i innych mediach. 

Uczestnikami konkursu mogą być osoby fi-
zyczne posiadające pełną zdolność do czynności 
prawnych, w szczególności: studenci i absolwenci 
wyższych uczelni artystycznych, artyści i projek-
tanci graficzni. Każdy uczestnik konkursu może 
zgłosić nie więcej niż dwie prace konkursowe.

Regulamin konkursu, a także karta zgłosze-
nia dostępne są na stronie www.brenna.org.pl 

VIII Ogólnopolski 
KONKURS PLASTYCZNY 

na Rzeżbę Anioła z Masy Solnej
Już po raz drugi uczniowie ze Szkoły Pod-

stawowej nr 2 w Brennej uzyskali wyróżnienia 
w konkursie zorganizowanym przez Szkołę 
Podstawową nr 16 im. Adama Dzika w 
Wodzisławiu Śląskim (pod patronatem medial-
nym „Mały Gość Niedzielny”).

Do organizatorów konkursu napłynęło 1021 
„Aniołów – opiekunów sportowców”. 

W kategorii klasy IV-VI (pod opieką artystyczną 
p. Justyny Frank-Waliczek) - Beata Mirga (kl.
VI) i Aleksandra Madzia (kl.VI) wzięły udział 
w uroczystym wręczeniu nagród konkursow-
ych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w 
Wodzisławiu Śląskim.  

KOLĘDUJMY MAŁEMU
Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu Gminy 

Brenna zaprasza na koncerty kolęd w nieco-
dziennych aranżacjach.

Wykonawcy: 
Kwartet Saksofonowy 

z PSM II stopnia w Cieszynie 

Karol Jaje (Katowice) 
- improwizacje organowe

Kierownictwo muzyczne:
Tomasz Gmyrek

Koncerty odbędą się:
w niedzielę, 27.01.2008 r. - o godz. 16:00 
– w kościele św. Jana Chrzciciela w Brennej 

Centrum
- w niedzielę, 27.01.2008 r.- o godz. 17:15 – 

w kościele św. Jana Nepomucena w Brennej Le-
śnicy

Serdecznie zapraszamy, wstęp wolny.
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Sprawozdanie z realizacji Programu wyrów-
nywania szans edukacyjnych, realizowanych 
w Szkole Podstawowej nr 2 w Brennej.

Wiosną 2007 roku Urząd Gminy w Brennej 
wystąpił do Kuratorium Oświaty w Katowicach 
z projektem wyrównywania szans edukacyjnych, 
ogłoszonym i organizowanym przy wsparciu Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego. Uwzględnia-
jąc założenia ogólne mówiące o tym, iż pomoc 
materialna o charakterze edukacyjnym udzie-
lana jest w formie dodatkowych zajęć pozalek-
cyjnych, rozwijających wiedzę, umiejętności i 
zainteresowania dzieci i młodzieży, każda szkoła 
w Gminie Brenna opracowała swój własny pro-
gram. Projekt został przyjęty. 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Brennej podjęła 
się wdrożenia programu, który realizowany był 
od lipca do grudnia 2007 r. Realizacja zaplanowa-
nych działań wymagała współpracy nauczycieli i 
rodziców oraz współdziałania z innymi placów-
kami z terenu gminy Brenna. 

Program składał się z 6 zadań, w których 
wzięło udział 281 dzieci, a zaangażowanych było 
21 nauczycieli wraz z panią dyrektor mgr Beatą 
Jaworek - Skałką. 

Zadania obejmowały:

1. Dodatkowe zajęcia rozwijające wiedzę
i umiejętności:

-  przygotowywały one uczniów do konkur-
sów, sprawdzianów i egzaminów.

2. Zajęcia rozwijające zainteresowania, zami-
łowania i uzdolnienia:

- zespoły taneczne Zakręcone talenty i Ryt-
mix

- kółko teatralne
- kółko matematyczne, historyczne, informa-

tyczne i przyrodnicze
- kółko plastyczne i robótek ręcznych
- wycieczka do Planetarium w Katowicach
- spotkania z ciekawymi ludźmi
- prezentacja gadów
- warsztaty teatralne
- warsztaty czerpania papieru.

3. Zajęcia o charakterze psychologiczno - pe-
dagogicznym wspierające rozwój ucznia:

- działalność świetlicy środowiskowej, zapew-
niającej opiekę i wyżywienie dla dzieci z rodzin 
najbardziej potrzebujących.

4. Dodatkowe zajęcia dydaktyczno - wycho-
wawcze:

- zespoły wyrównawcze z j. polskiego, mate-
matyki i j. angielskiego.

5. Zajęcia o charakterze sportowo - rekre-
acyjnym:

- SKS dla klas starszych i młodszych
- gimnastyka korekcyjna dla klas zerowych
- wyjazdy na basen do Skoczowa
- wycieczki turystyczno - krajoznawcze:
 * do Cieszyna, 
 * do Leśnego Parku Niespodzianek 
 w Ustroniu

Równe szanse

Czerpanie papieru

Dzieci spotkay się różnymi ludźmi - np.: z marynarzem
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 * do Chlebowej Chaty w Górkach
 * rajd górski na Błatnią i Karkoszczonkę.

6. Zajęcia kształtujące postawy przedsiębior-
czości, podejmowania aktywności edukacyjnej i 
zawodowej oraz zajęć rozwijających kompeten-
cje kluczowe:

- kółko komputerowe i j. angielskiego. 

Efektem wymienionych działań jest przede 
wszystkim zagospodarowanie czasu wolnego 
uczniów, rozwijanie zdolności i zainteresowań, 
poszerzanie, pogłębianie i utrwalanie wiedzy, 
umiejętność współpracy w zespole, podniesienie 
sprawności fizycznej. Ponadto dzieci i młodzież 
zajmują wysokie lokaty w zawodach sportowych, 
konkursach wiedzy, komputerowych i plastycz-
nych.

Dzięki środkom pozyskanym z projektu baza 
szkoły wzbogaciła się o:

- pomoce dydaktyczne 

- programy komputerowe
- gry dydaktyczne i planszowe do świetlicy 

oraz do zajęć kółka 
j. angielskiego,
- stroje i rekwizyty dla zespołów tanecznych
- materiały do zajęć plastycznych
- sprzęt sportowy.

„Nauka w szkołach powinna być prowadzona 
w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny 
dar, a nie ciężki obowiązek”.

Słowa Alberta Einsteina zapewne najlepiej i 
najtrafniej oddadzą charakter programu „Wy-
równywania szans edukacyjnych dzieci i młodzie-
ży”. Wiedzę można zdobywać na różne sposoby, 
nie tylko z podręczników. Wiedza to również do-
świadczenie, rozwijanie zdolności, zainteresowań, 
to także praktyka. Uczniowie Szkoły Podstawo-
wej nr 2 w Brennej właśnie poprzez zabawę, te-
atr, taniec, plastykę, sport, wycieczki zdobywają 
wiedzę, praktycznie o tym nie wiedząc. 

A to chyba najważniejsze...

W czasie warsztatów teatralnych...

Można było zobaczyć i dotknąć gada...

1499 –  Bardzo duży spiżowy dzwon o do-
niosłym głosie. Był słyszany w promieniu sześciu 
kilometrów.

1719 – Protokół powizytacyjny biskupa wro-
cławskiego podaje, że na wieży kościelnej są dwa 
dzwony.

1875 – Ksiądz Waszyca dysponuje trzema 
dzwonami.

1882 – Dwaj obywatele góreccy za 15 „ryń-
skich” zakupili z dworku Marklowskich nieduży 
spiżowy dzwon, który służył tam do zwoływania 
służby dworskiej na posiłek. Ten dzwon ofiaro-
wali kościołowi. Używany był jako sygnaturka.

1883 – Pęknięty spiżowy dzwon „Bonus Pastor” 
z roku 1499 został na nowo odlany, zachowując iden-
tyczny głos i wszystkie ozdoby historycznego dzwo-
nu, był słyszalny znów aż na Wiślickich Kopcach!

Historia dzwonów kościoła 
Wszystkich Świętych w Górkach Wielkich
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1914 – W czasie I Wojny Światowej dwa 
mniejsze dzwony zostały zarekwirowane na cele 
wojenne. „Bonus Pastor” pozostał.

1923 – Ufundowano dwa dzwony.

1941- Hitlerowcy zabrali najpierw owe dwa 
dzwony…

1942 – „Bonus Pastor” został zabrany na kule 
armatnie, pomimo jego historycznej wartości. 
Spowodował to hitlerowski kierownik szkoły 
Wagner, który złościł się na ks. Balcarka, że cią-
gle „bębni” tym dzwonem o każdej porze dnia. 
Wojna spowodowała więc zagładę zabytkowego 
dzwonu. Na czubie wieży ostała się jedynie mała 
sygnaturka. Wydzwaniano nią do 1951 roku.

1951 – Za ks. Franciszka Szuścika zawieszo-
no na wieży dwa stalowe dzwony. Było to 4 li-
stopada. Parafianie zakupili je w Łodzi za 12000 
zł. Pierwszy był z napisem: „Królowo Szkaplerza 
Świętego módl się za nami”. Drugi dzwon miał 
na swoim obrzeżu takie prośby: 

„Św. Franciszku, Stanisławie Biskupie, Św. 
Florianie i Wszyscy Święci:

użyczcie swej opieki
dla naszej parafii
poprzez wszystkie wieki.
Obudź duchy ospałe,
upadłe dźwigaj wzwyż.
Złamanym daj serce całe,
zmarłym zbawienie zbliż!”

1978 – Sukcesor parafii po ks. Szuściku, ks. 
proboszcz Szczepan Wróbel postarał się o trzy 
nowe spiżowe dzwony. Oto ich imiona: „Bonus Pa-
stor”, „Wszystkich Świętych i Matki Boskiej” oraz 
„Błogosławionego Jana Sarkandra”. Większy sta-
lowy dzwon umieszczono pod sygnaturką. Mniej-
szy postanowiono darować kościołowi, który nie 
posiadał dotąd dzwonu. Po konsekracji w dniu 
19 lutego, następnego dnia dzwony wciągnięto na 
wieżę i o godzinie 17:40 pierwszy raz rozdzwoniły 
się. W dniu 27 lutego wydzwaniały one zmarłe-
mu 82-letniemu Karolowi Greniowi, który m.in. 
uczestniczył w I Wojnie Światowej i był świadkiem 
rewolucji w carskiej Rosji w 1917 roku. W dniu 4 
marca tuż przed północą uruchomiono elektrycz-
ny mechanizm do napędu dzwonów i wszystkie 
dzwony o tej późnej nocnej porze na krótko roz-
dzwoniły się, budząc Górczak ze snu. Ale z tego 
byliśmy zadowoleni. Stalowy dzwon pozostał na 
„ręczny napęd”.

Józef Palowski

W majestacie dzwonów

Z niewielkiego wzgórza,
spoza drzew zasłony
kościół się rozgląda
w cztery świata strony.
 Tu w górecką ziemię
 wzrósł on przed wiekami.
 Rozbrzmiewa modlitwą
 i też kantyczkami.
Przegląda się w rzece
barokową wieżą
Do niego ogórczanie
po otuchę bieżą.
 W tej potężnej wieży
 biesiadują dzwony.
 Rozrywają ciszę
 potężnymi tony.
Kiedy głos ich dotrze 
w mą rodzinną stronę –
odmawiam nabożnie
„Pod Twoją obronę”.
 Rankiem na głos dzwonu,
 gdy oczy otworzę – 
 za nockę szczęśliwą
 dziękuję Ci Boże!
W południe na twój głos
klękam na kolana,
aby z serca wielbić
Stwórcę, mego Pana!
 Kiedy znów wieczorem
 usłyszę twe tony –
 mówię: Drogi Jezu,
 bądźże pochwalony!
I tak dzwon dociera
w lasy, góry nasze…
Biegnie poprzez pola –
pod każde poddasze!
 Niech melodia dzwonów
 wciąż radośnie płynie
 po wzgórzach i górach…
 i w każdej dolinie!
Niechaj Boga proszę
naszymi modłami:
Boże Wszechmogący –
zmiłuj się nad nami!
 Żyjących swym głosem
 ty do snu kołyszesz!
 Umarłym wypraszasz
 wiekuistą ciszę!
To ty głosisz wiernym,
że jest jedna droga,
co wiedzie przez Kościół
do Stwórcy… do Boga!

*   *   *   *   *   *   *
Powyższy wiersz ułożyłem na uroczystość po-

święcenia nowych spiżowych dzwonów w Parafii 
Wszystkich Świętych w Górkach Wielkich. Kon-
sekracji dokonał Ks. Biskup Józef Kurpas w dniu 
19 lutego 1978 roku, w godz. 15:00-15:45.

Proboszczem naszej parafii był wtedy Ks. 
Szczepan Wróbel.

Józef Palowski



8



9



10

Wyciągi narciarskie w gminie Brenna

Lp
Nazwa 

wyciągu
Typ

Długość 
wyciągu

Różnica 
pozio-
mów

Ilość 
tras

Dłu-
gość
tras

Sztuczne 
oświetle-

nie

Sztuczne 
naśnie-
żanie

Nr telefonu,
ew. www

1. Świniorka talerzyk 470 m 114 m 2
450 m 
600 m

NIE TAK
0 33 8587074
0 33 8587142

2. Malinka talerzyk 460 m 95 m 1 500 m NIE TAK 602 687 526

3. Stary Groń
orczyk 
dwuos.

ok. 600 
m

138 m 1 630 m TAK TAK 0 33 8536112

4. Jawornik orczyk 162 m 36 m 1 162 m NIE NIE 0 33 8536732
5. Groniczek talerzyk 130 m 25 m 1 130 m TAK NIE 698 634 743 

6. Borynia
orczyk 
dwuos.

700 m 156 m 1 720 m TAK TAK 601 59 39 01
www.wyciagi.brenna.pl 

7. Kisiałka talerzyk 460 m 138 m 1 600 m NIE TAK
601 59 39 01 www.
wyciagi.brenna.pl 

8. Gronik talerzyk 485 m 85 m 2
600 m 
1300 m

NIE TAK 601 59 39 01
www.wyciagi.brenna.pl

9. Hyrca 1
orczyk 
dwuos.

750 m
Duża, 
trasa 

trudna!
1 800 m NIE TAK 601 59 39 01

www.wyciagi.brenna.pl 

10. Hyrca 2
orczyk 

dwuoso-
bowy

650 m
Trasa 

średnio 
trudna

1 720 m NIE TAK 601 59 39 01
www.wyciagi.brenna.pl

11. Witkowska talerzyk 550 m ? 1 600 m NIE TAK 601 59 39 01
www.wyciagi.brenna.pl

12. Mini talerzyk 200 m ? 1 240 m NIE TAK 601 59 39 01
www.wyciagi.brenna.pl

13. Węgierski
orczyk 
dwuos.

300 m 112 m 1
ok. 

300 m
NIE TAK 0 33 8539428

14.
Mini 

Węgierski
talerzyk 150 m ? 1 200 m NIE TAK 0 33 8539428

Opracowano na podstawie serwisów www.brenna.org.pl ,  www.wyciagi.brenna.pl oraz informa-
cji własnych.

SPRZEDAWCY:

Sprzedaż alkoholu nieletnim jest przestęp-
stwem, konsekwencjami jest możliwość utraty 
koncesji na sprzedaż alkoholu oraz kara grzyw-
ny / Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i prze-
ciwdziałaniu alkoholizmowi art. 18 ust 10 art. 43 
ust 1, 3 /.

Sprzedawca bądź osoba podająca napoje al-
koholowe jest uprawniony do zażądania okaza-
nia dokumentu stwierdzającego wiek nabywcy / 
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciw-
działaniu alkoholizmowi art.15, ust.2 /.

RODZICE, OPIEKUNOWIE DZIECI I MŁODZIEŻY:

nie częstuj piwem, winem i wódką w żadnych 
okolicznościach;

- ustal z dziećmi jasne zasady dotyczące nie 
spożywania alkoholu oraz określ konsekwencje 
grożące za ich złamanie;

- rozmawiaj z dzieckiem o zagrożeniach wy-
nikających z używania alkoholu

  / wypadki, utonięcia, konflikt z prawem, 
przypadkowe kontakty seksualne itd. /;

- staraj się sprawdzić, z kim i w jakich oko-
licznościach przebywa twoje dziecko;

- nie ułatwiaj dzieciom przebywania w miej-
scach promocji alkoholu

Działania zmniejszające zagrożenia związane z alkoho-
lem podczas wypoczynku zimowego, letniego
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 / Np. podczas imprez masowych sponsoro-
wanych przez browary /;

- sprawdź czy kierowca autokaru, który wie-
zie twoje dzieci jest trzeźwy;

- skontaktuj się ze sklepami i punktami sprze-
daży alkoholu w pobliżu miejsca twojego wypo-
czynku - uczul sprzedawców, aby przestrzegali 
zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim;

- zwracaj uwagę innym osobom dorosłym, 
aby nie sprzedawały i nie kupowały alkoholu 
nieletnim;

- przeciwdziałaj dostępnymi środkami praw-
nymi nielegalnej reklamie i promocji alkoholu;

- upewnij się, czy osoby opiekujące się twoimi 
dziećmi przestrzegają tych samych zasad;

ŚWIADKOWIE RYZYKOWNYCH SYTUACJI:

Zainterweniuj, gdy:
- jesteś świadkiem sprzedaży alkoholu nielet-

nim lub, gdy wiek kupującego budzi Twoje wąt-
pliwości, a sprzedający nie poprosił o dokument 
potwierdzający pełnoletniość;

- widzisz nietrzeźwego wychowawcę kolonij-
nego lub kierowcę autobusu;

- zauważysz, że wychowawca zezwala dzie-
ciom na kupno i spożywanie alkoholu;

- widzisz nieletniego kupującego lub pijącego 
alkohol.

Możesz podjąć osobistą interwencję:
- zwrócić uwagę sprzedawcy, że ma prawo 

prosić o pokazanie dokumentu potwierdzającego 
wiek kupującego;

- poinformować o tym fakcie policję;
- zgłosić fakt do Pełnomocnika Wójta Gminy 

lub Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy.

List do osób sprzedających 
napoje alkoholowe.Sprzedający alkohol wiedza, że polskie pra-

wo zakazuje sprzedaży alkoholu osobom poniżej 
18 roku życia. Wiedza też, że sankcja za łamanie 
tego zakazu jest utrata zezwolenia na sprzedaż, 
czyli źródła zarobku. W ubiegłym roku ponad 
........... zezwoleń zostało unieważnionych, a mimo 
to niektórzy nie przestrzegają tego prawa. Dla-
czego?.Sprzedający alkohol wiedza, że alkohol w 
postaci piwa ,wina, czy wódki nie jest dla mło-
dzieży, że powoduje szkody, lżejsze lub cięższe u 
nastolatków, którym udało się prawo obejść z po-
mocą sprzedawcy. Wiedzą, że gdy pije się w mło-

dym wieku gwałtownie rośnie ryzyko uzależnie-
nia, ryzyko konfliktu z prawem, aktów przemocy, 
wypadków młodocianych klientów. A mimo tej 
wiedzy niektórzy nie przestrzegają obowiązujące-
go prawa sprzedają alkohol nieletnim. Dlaczego 
tak się zdarza? .Sprzedający alkohol wiedzą , co myśli i czu-
je rodzic dziecka, gdy pojawia się zagrożenie, 
wszystko jedno bliskie czy odległe. Sami są w 
większości rodzicami. .A mimo to niektórzy nie wahają się i sprze-
dają alkohol nieletnim. Dlaczego tak się dzieje? .Po pierwsze. Przywykliśmy do omijania pra-
wa, którego lekceważenie bywało cnotą. To nie 
znaczy, że tak będzie zawsze. Najnowsza Ustawa 
o wychowaniu w trzeźwości z jesieni tego roku 
daje gminom specjalne instrumenty upraszczają-
ce drogę prawną do egzekucji zakazu. Rośnie też 
uwaga społeczna skierowana w tę stronę. .Po drugie. Sprzedaż pomimo wiedzy o ry-
zyku jest możliwa, ponieważ sprzedawca czy bar-
man rzadko osobiście obserwują bezpośrednie 
skutki pojedynczej sprzedaży. Klient znika za 
drzwiami lokalu  i wraz z nim znikają problemy. 
Tymczasem .... od kilku lat systematycznie ro-
śnie liczba nastolatków zatrzymanych w Izbiach 
Wytrzeźwień. Gwałtownie rośnie liczba popełnio-
nych przestępstw przez nastoletnich pod wpły-
wem alkoholu. Zróbmy prosty rachunek. Ponad 
milion osób zostaje pobitych przez osoby pijane. 
Wśród bijących bardzo często są podpici mało-
letni. Czy Państwo sadzą , że wśród ofiar nie ma 
sprzedających alkohol albo ich bliskich? Nie jest 
słuszne rozumowanie: „Od jednego piwa nic mu 
nie będzie”. Udowadniają to kroniki to kryminal-
ne, zapisy w izbach przyjęć szpitali czy akta sądo-
we. Najmłodsi Polacy, którzy śmiertelnie zatruli 
się alkoholem w ubiegłym roku mieli po 13 lat ! 
Gdzie go zdobyli? .Po trzecie. Wielu sprzedających sadzi, że ich 
dzieci są bezpieczne. Czy jednak mają takie za-
ufanie do konkurencji, że nie sprzeda alkoholu 
ich własnym dzieciom? Czy zastanowili się Pań-
stwo, skąd wziął się alkohol, który zdarzyło się 
wypić Państwa dzieciom? A może pochodził on 
wprost z Państwa  magazynu  czy barku? Jeżeli 
tak, to nie był z tego powodu bardziej bezpieczny. 
Nie da się oddzielić ról: raz jestem rodzicem a raz 
sprzedawcą. Promując swobodę dostępu do alko-
holu dla młodych ludzi, stwarzamy realne ryzyko 
dla naszych własnych dzieci.

Krystian Fest
Pełnomocnik Wójta Gminy Brenna

ds. rozwiązywania problemów alkoholowych
i przeciwdziałania narkomanii
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W życiu jak w tańcu, każdy krok ma zna-
czenie -

- kampania społeczna na rzecz przeciw-
działania HIV i AIDS

W Polsce najczęściej do zakażenia HIV 
dochodzi poprzez kontakt seksualny. Biorąc 
to pod uwagę skoncentrowaliśmy się obecnie 
na zminimalizowaniu tego ryzyka. Głównym 
zadaniem kampanii społecznej „W życiu jak w 
tańcu, każdy krok ma znaczenie” jest zmniejsze-
nie liczby nowych zakażeń HIV drogą kontaktów 
seksualnych.

Jak wynika z przeprowadzanych badań, Po-
lacy posiadają dużą wiedzę na temat HIV i AIDS, 
nie zawsze potrafią jednak wykorzystywać ją w 
praktyce. Pragniemy naszą medialną kampanią 
profilaktyczną zwrócić uwagę społeczeństwa na 
ryzykowne zachowania, które szczególnie często 
zdarzają się w grupie wiekowej 18 – 39 lat. To 
właśnie w tej grupie zauważamy w ostatnim 
czasie największy wzrost liczby zakażeń HIV. 
Naszym celem jest przypomnienie po raz kolejny, 
że problem HIV/AIDS może dotyczyć każdego 
z nas - bez względu na wiek, status społeczny, 
miejsce zamieszkania, przekonania, czy też płeć. 
Warto więc zastanowić się nad zrobieniem testu 
na HIV, poznać swój status serologiczny, unikać 
ryzykownych zachowań – po prostu żyć bezpiec-
zniej. Bo przecież „w życiu jak w tańcu, każdy 
krok ma znaczenie”.

Kampania społeczna skierowana do kobiet 
w ciąży i planujących ciążę

Czy wiesz, że:

Wciąż wiele osób nie wie o tym, że są zakażone 
HIV ponieważ nie odnoszą ryzyka zakażenia do 
siebie i nigdy nie wykonały testu.

25 % wszystkich osób zakażonych w Polsce 
to kobiety.

Badania dowodzą, że odpowiednia profilakty-
ka zwiększa szansę zakażonej kobiety na urodze-
nie zdrowego dziecka – nawet do 99,5 %!

Może właśnie Ty oczekujesz teraz potomst-
wa lub w najbliższym czasie planujesz zostać 
mamą?

Jeśli tak, to:

Już dziś przygotuj się odpowiednio do tego 
wydarzenia. Zatroszcz się o siebie i swoje dziecko. 
Sama wiesz, że nie ma nic cenniejszego niż Jego 
zdrowie i szczęście.

Mając więc na względzie dobro własnego 
dziecka, upewnij się, czy sama jesteś zdrowa. Nie 
zwlekaj.

Podejmij właściwą decyzję - Poproś swojego 
ginekologa, aby zlecił Ci test w kierunku HIV. 
Tylko w taki sposób możesz sprawdzić, czy nie 
jesteś zakażona wirusem HIV.

Daj szansę swojemu dziecku!

Nie daj szansy AIDS!

Jeœli myœlisz, ¿e to Ciê nie dotyczy...
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A skoro tak, to może i Ty włączysz się w jej działalność. Po prostu zadysponuj na zeznaniu po-
datkowym, aby Urząd Skarbowy przekazał 1% Twego podatku na konto Fundacji. Nic na tym nie 
stracisz. Po prostu 1% Twego podatku nie pójdzie do Warszawy a zostanie w Cieszynie. Podarowane 
przez Ciebie pieniądze zostaną wykorzystane na zakup sprzętu medycznego. Mogą to zrobić wszyscy 
ci podatnicy, którzy rozliczają swe zobowiązania podatkowe indywidualnie. Jeżeli Ty sam nie możesz, 
przekaż ten apel rodzinie, znajomym!

Rubryki, w których należy w formularzu PIT
umieścić stosowne dyspozycje, zależą od jego 

numeru i tak...
jeżeli wypełniasz druk PIT 28

w pozycji 136 wpisz:
Fundacja Zdrowia Śląska Cieszyńskiego,
ul. Bielska 8, Cieszyn
w pozycji 137 wpisz: KRS 0000 130 105
w pozycji 138 wpisz: kwotę będącą 1%  

    Twego podatku
jeżeli wypełniasz druk PIT 36

w pozycji 312 wpisz:
Fundacja Zdrowia Śląska Cieszyńskiego,
ul. Bielska 8, Cieszyn
w pozycji 313 wpisz: KRS 0000 130 105
w pozycji 314 wpisz: kwotę będącą 1%
    Twego podatku
jeżeli wypełniasz druk PIT 36 L

w pozycji 102 wpisz:
Fundacja Zdrowia Śląska Cieszyńskiego,
ul. Bielska 8, Cieszyn
w pozycji 103 wpisz: KRS 0000 130 105
w pozycji 104 wpisz: kwotę będąca 1%
    Twego podatku
jeżeli wypełniasz druk PIT 37

w pozycji 124 wpisz:
Fundacja Zdrowia Śląska Cieszyńskiego,
ul. Bielska 4, Cieszyn
w pozycji 125 wpisz: KRS 0000 130 105
w pozycji  126 wpisz: kwotę będącą 1%
    Twego podatku

jeżeli wypełniasz PIT 38
w pozycji 60 wpisz:
Fundacja Zdrowia Śląska Cieszyńskiego,
ul. Bielska 8, Cieszyn
w pozycji 61 wpisz: KRS 0000 130 105
w pozycji 62 wpisz: kwotę będącą 1%
    Twego podatku

Uwaga... nie jest konieczne wpisywanie nr 
konta Fundacji, zna je Urząd Skarbowy.

Fundacja Zdrowia Śląska Cieszyńskiego
Czy wiesz, że Fundacja Zdrowia Śląska Cieszyńskiego pracuje  na  rzecz Twojego  Zdrowia?

Tych z Państwa, którym sytuacja materialna 
na to pozwala, prosimy dodatkowo o zasilanie 
konta Fundacji darowiznami indywidualnymi.

Te można odpisać od dochodu (do 6% docho-
du). Darowizna pomniejszy Wasz dochód i od tyle 
mniejszej kwoty zapłacicie podatek. Jeżeli rozli-
czacie się np. wg 30% stopy podatkowej, darując 
100 złotych Fundacji uszczuplacie swe zasoby o 
70 złotych.

Darowiznę możecie Państwo wpłacić na ra-
chunek w PKO BP nr:

97 1020 1390 0000 6602 0019 0280
lub w Ban ku Spółdzielczym
w Sko czowie nr:
14 8126 0007 0044 7397 2000 0010.

Na to konto można też dokonywać wpłat w 
oddziałach i punktach kasowych BS w Brennej, 
Chybiu, Cieszynie, Dębowcu, Goleszowie, Gór-
kach Wielkich, Hażlachu, Istebnej, Jaworzynce, 
Koniakowie, Nierodzimiu, Pruchnej, Strumieniu, 
Ustroniu i Wiśle.

Szczegóły o dotychczasowych osiągnięciach 
Fundacji są dostępne na naszej stronie: www.
fundacja.netus.pl

A oto kilka informacji o celach i osiągnię-
ciach  Fundacji Zdrowia Śląska Cieszyńskiego

Lata ostatnie są okresem niezwykłego roz-
woju techniki. Mamy ambicję, aby dorównywać 
bogatym krajom Zachodu postępem w różnych 
dziedzinach, a przecież najważniejszą z nich jest 
ta, która służy choremu człowiekowi, medycyna. 
Staje się ona coraz droższa i niedostatek finan-
sów naszego Państwa nie pozwala na wdrażanie 
u nas w Cieszynie wszystkich ważnych jej osią-
gnięć. Dlatego pojawiła się myśl, że sami sobie 
powinniśmy pomagać. l tak w r. 1991 pewne 
cieszyńskie instytucje i osoby prywatne założy-
ły Fundację Zdrowia Śląska Cieszyńskiego. Były 
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to Parafia Ewangelicko-Augsburska w Cieszynie, 
Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety, Polifarb-Cie-
szyn, Spedpol, Fabryka Nakryć Stołowych „Po-
lwid” oraz dwóch obywateli miasta Cieszyna, Pa-
weł Witała i ówczesny dyrektor ZOZu. W marcu 
2005 r. Fundacja uzyskała status organizacji po-
żytku publicznego.

Władzami Fundacji są Zarząd i kontrolująca 
jego pracę Rada Fundacji. Pierwszym prezesem 
Zarządu był Bronisław Roik, aktualnie funkcję tę 
pełni Stanisław Hławiczka, Członkami Zarządu 
są Bernard Andrzejewski, Mieczysław Smugała, 
lnez Scherle, Barbara Karnas, Henryk Jasiński 
i Maciej Krzanowski. Wszyscy wymienieni peł-
nią swe funkcje społecznie. Biuro Fundacji mie-
ści się w Cieszynie, ul. Bielska 8 i jest czynne od 
poniedziałku do czwartku w godzinach od 7.30 
do 13.00,  tel. 033 85 205 11, wewn. 291.

W czasie już 16 lat trwającej działalności Fun-
dacja pozyskała od swych sponsorów jak też z 
prowadzonej działalności gospodarczej (tj. z wy-
budowanego z własnych środków parkingu), 
kwotę ponad 5 milionów złotych. Gdyby ją przeli-
czyć wg zmieniającej się w tym okresie wartości 
złotówki na dolary, stanowiła by sumę ponad 2 
miliony dolarów. 

Obecność Polski w Unii Europejskiej otwiera 
przed Fundacją możliwości bardziej efektywne-

go wykorzystania posiadanych środków. Dotacja 
unijna na zakup sprzętu medycznego może bo-
wiem tylko wtedy być udzielona, gdy petent też 
swoje środki wyłoży. Na ostatnio zakupiony przez 
cieszyński ZOZ nowoczesny aparat rtg kosztują-
cy 978 tys. zł strona polska dała 25%, resztę Unia. 
Czyli Wasza szczodrość, Szanowni Państwo, bę-
dzie pomnażana.

Głównymi sponsorami Fundacji są pracowni-
cy kilkudziesięciu zakładów pracy. Podpisali swe-
go czasu deklaracje zgody na odprowadzanie na 
jej konto ułamka swych poborów. To oni sprawi-
li i sprawiają, że szpitale cieszyńskie mogą leczyć 
lepiej i nowocześniej, niż by to się działo bez ich 
pomocy. Powinien myśleć o nich z wdzięcznością 
każdy z nas, gdy będąc pacjentem w cieszyńskich 
szpitalach korzysta z nowoczesnej diagnostyki to-
mograficznej, ultrasonograficznej, endoskopowej 
itp.  Nasze marzenie, to zakup rezonansu magne-
tycznego. Długo by wymieniać zakupy dokona-
ne dzięki środkom Fundacji. W biurze Fundacji 
możecie Państwo oglądnąć album obrazujący jej 
dokonania. Proszę wstąpić, będziecie zdumieni 
ich rozmiarem.

Z wyrazami szacunku i życzeniami wszelkiej 
pomyślności w 2008 roku,

Maciej Krzanowski, Wiceprezes Fundacji

k o m u n i k a t
PIWet.0135/12/07     

               Cieszyn 27.12.2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 12 / 07
Powiatowego Lekarza Weterynarii w 

Cieszynie z dnia 27 grudnia 2007  r. w sprawie 
badania zwierząt rzeźnych i mięsa na terenie 
Powiatu Cieszyńskiego 

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 3) i art. 15 ust. 1 ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej ( tekst 
jednolity Dz.U.07.121.842 )zarządza się, co następuje:

 § 1.
W celu realizacji zapisów art. 7 ustawy  z dnia 16 

grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego / 
Dz.U.06.17.127 z późn. zm. / dotyczących zadań wynikających 
z przepisów rozporządzenia nr 853/2004, rozporządzenia nr 
854/2004 i rozporządzenia nr 882/2004 lub z innych przepisów 
Unii Europejskiej wydanych w trybie tych rozporządzeń 
ustala się zasady dotyczące badań zwierząt rzeźnych i oceny 
mięsa na terenie Powiatu Cieszyńskiego.

§ 2.

1. W zakładach znajdujących się pod nadzorem Powia-
towego Lekarza Weterynarii w Cieszynie wprowadzających 
na rynek środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego in-
spekcje w rozumieniu art. 5 rozporządzenia nr 854/2004 
wykonują urzędowi lekarze weterynarii wyznaczeni 
stosowną decyzją Powiatowego Lekarza Weterynarii w 
Cieszynie.

2. Urzędowy lekarz weterynarii wykonuje zadania w za-
kresie inspekcji w ubojniach, w zakładach przetwórstwa dzic-
zyzny oraz w zakładach rozbioru mięsa, wprowadzających 
mięso świeże do obrotu, zgodnie z wymogami ogólnymi 
określonymi w rozporządzeniu nr 854/2004 w  załączniku I 
sekcja I rozdział II oraz z wymogami szczególnymi w sekcji 
IV, w szczególności w odniesieniu do: 

a) informacji dotyczących łańcucha pokarmowego; 
b) badania przedubojowego;
c) dobrostanu zwierząt; 
d) badania poubojowego; 
e) materiału szczególnego ryzyka i innych produktów 

ubocznych pochodzenia zwierzęcego; 
f)  badań laboratoryjnych.
3. Znakowanie zdrowotne tuszy ze zwierząt domow-

ych kopytnych, zwierząt dzikich - ssaków utrzymywanych 
przez człowieka innych niż zajęczaki oraz grubej zwi-
erzyny łownej, jak również półtuszy, ćwierci i kawałków 
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powstających w wyniku rozbioru półtuszy na trzy kawałki 
hurtowe, wykonuje się w ubojniach oraz w zakładach 
przetwórstwa dziczyzny zgodnie z załącznikiem I sekcja I 
rozdział III rozporządzeniu nr 854/2004. Znak jakości zdro-
wotnej jest stosowany przez urzędowego lekarz weteryna-
rii lub z jego upoważnienia, w przypadku, gdy urzędowe 
kontrole nie stwierdziły żadnych uchybień powodujących 
nieprzydatność mięsa do spożycia przez ludzi. 

4. Po przeprowadzeniu kontroli wymienionych w pkt 
2 i 3, urzędowy lekarz weterynarii podejmuje odpowiednie 
działania, podane w załączniku I sekcja II, w szczególności 
co do:

a) powiadomienia o wynikach inspekcji; 
b) decyzji w sprawie informacji dotyczących łańcucha 

pokarmowego; 
c) decyzji dotyczących zwierząt żywych; 
d) decyzji dotyczących dobrostanu zwierząt; 
e) decyzji dotyczących mięsa.
§ 3.
1. Badanie i ocena mięsa na terenie Powiatu 

Cieszyńskiego domowych zwierząt kopytnych, drobiu, 
zajęczaków, zwierząt łownych, zwierząt dzikich utrzymy-
wanych przez człowieka nie przeznaczonych do wprowadza-
nia na rynek / wprowadzanie na rynek - posiadanie żywności 
lub pasz w celu sprzedaży, z uwzględnieniem oferowania do 
sprzedaży lub innej formy dysponowania, bezpłatnego lub 
nie oraz sprzedaż, dystrybucję i inne formy dysponowania 
/              - przeznaczonych do spożycia we własnym gospo-
darstwie następuje po indywidualnym zgłoszeniu każdemu 
urzędowemu lekarzowi weterynarii wyznaczonemu przez 
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Cieszynie. 

2.  Od decyzji wyznaczonego lekarza weterynarii w 
sprawie oceny mięsa przysługuje wniosek o ponowne 
rozpatrzenie sprawy złożony na piśmie przed upływem 
24 godzin od wydania tej decyzji, za pośrednictwem tego 
samego urzędowego lekarza weterynarii, do Powiatowego 
Lekarza Weterynarii w Cieszynie. Decyzja Powiatowego 
Lekarza Weterynarii w Cieszynie jest ostateczna.

§ 4.
1. Jeżeli ubojowi na terenie gospodarstwa jest pod-

dawane cielę do szóstego miesiąca życia, owca lub koza, 
posiadacz tych zwierząt zagospodarowuje na własny koszt 
materiał szczególnego ryzyka, zgodnie z rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 z dnia 
22 maja 2001 r. ustanawiającym zasady dotyczące zapo-
biegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych 
gąbczastych encefalopatii (Dz. Urz. UE L 147 z 31.05.2001, 
str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, 
rozdz. 3, t. 32, str. 289, z późn. zm.) i rozporządzeniem (WE) 
nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 
października 2002 r. ustanawiającym przepisy sanitarne 
dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego 
nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. WE 
L 273 z 10.10.2002, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie 
wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 37, str. 92, z późn. zm.).

2. Posiadacz zwierzęcia, z wyłączeniem posiadac-
za świń, drobiu lub zajęczaków, co najmniej na 24 godz-
iny przed dokonaniem na terenie gospodarstwa uboju w 
celu produkcji mięsa przekazuje powiatowemu lekarzowi 
weterynarii powiadomienie o zamiarze dokonania takiego 
uboju / wzór w załączeniu do niniejszego pisma / , które 
zawiera:

  1) informację o zamiarze przeprowadzenia uboju, w 
tym:

 a)  imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz 
adres posiadacza zwierzęcia,

 b)  gatunek i liczbę zwierząt poddawanych uboj-

owi,
 c)  numer identyfikacyjny zwierzęcia, jeżeli z prz-

episów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt wynika 
obowiązek oznakowania zwierzęcia,

 d)  miejsce i termin uboju;
  2) oświadczenie o zagospodarowaniu na własny koszt 

materiału szczególnego ryzyka zgodnie z rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 z dnia 22 
maja 2001 r. ustanawiającym zasady dotyczące zapobiegania, 
kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych 
encefalopatii i rozporządzeniem (WE) nr 1774/2002 Parla-
mentu Europejskiego i Rady z dnia 3 października 2002 r. 
ustanawiającym przepisy sanitarne dotyczące produktów 
ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do 
spożycia przez ludzi - w przypadku uboju cieląt do szóstego 
miesiąca życia, owiec i kóz;

3) informację o zgłoszeniu mięsa do badania pouboj-
owego, o którym mowa w ustępie 3 niniejszego paragrafu.

3. Mięso zwierząt poddanych ubojowi na terenie gos-
podarstwa oraz mięso dzików odstrzelonych poddaje się, 
na wniosek posiadacza tego mięsa i na jego koszt, bada-
niu poubojowemu, przeprowadzonemu przez urzędowego 
lekarza weterynarii ( każdy wyznaczony przez PLW w 
Cieszynie praktykujący lekarz weterynarii – przyp. PLW w 
Cieszynie ) Przy uboju zwierząt na terenie gospodarstwa 
powinny być spełnione wymagania określone w przepisach 
o ochronie zwierząt i w przepisach o systemie identyfikacji 
i rejestracji zwierząt.

4.Materiał szczególnego ryzyka, zgodnie z 
rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr 999/2001 z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiającym zasady 
dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych 
przenośnych gąbczastych encefalopatii (Dz. Urz. UE L 147 
z 31.05.2001, str. 1, z późn. zm.) w zakresie produkcji mięsa 
przeznaczonego na użytek własny stanowią:

– jelita od dwunastnicy do odbytnicy bydła w każdym 
wieku – dotyczy to cieląt !

– czaszka zawierająca mózg oraz oczy, migdałki oraz 
rdzeń kręgowy owiec i kóz w wieku powyżej 12 miesięcy lub 
które mają siekacz stały wyrżnięty z dziąsła, oraz śledziona 
owiec i kóz w każdym wieku

5. Od decyzji wyznaczonego lekarza weterynarii 
w sprawie oceny mięsa przysługuje wniosek o ponowne 
rozpatrzenie sprawy złożony na piśmie przed upływem 
24 godzin od wydania tej decyzji, za pośrednictwem tego 
samego urzędowego lekarza weterynarii, do Powiatowego 
Lekarza Weterynarii w Cieszynie. Decyzja Powiatowego 
Lekarza Weterynarii w Cieszynie jest ostateczna.

§ 5.
1. Urzędowy lekarz weterynarii wykonuje zadania w za-

kresie inspekcji w ubojniach, w zakładach przetwórstwa dzic-
zyzny oraz w zakładach rozbioru mięsa, wprowadzających 
mięso świeże do obrotu. 

2. Wykaz w/ zakładów znajdujących się pod nad-
zorem i lekarzy uprawnionych przez Powiatowego Lekarza 
Weterynarii w Cieszynie do badania zwierząt i oceny mięsa 
zawierają załączniki:

a) dla Gminy Brenna  -    Załącznik nr 1 do Zarządzenia 
nr 12 / 2007 r. PLWet.  w Cieszynie;

b) dla Gminy Chybie  -    Załącznik nr 2 do Zarządzenia 
nr 12 / 2007 r. PLWet. w Cieszynie;

c) dla Miasta Cieszyn -    Załącznik nr 3 do Zarządzenia 
nr 12 / 2007 r. PLWet. w Cieszynie;

d) dla Gminy Dębowiec  - Załącznik nr 4 do 
Zarządzenia nr 12 / 2007 r. PLWet. w Cieszynie;

e) dla Gminy Goleszów  - Załącznik nr 5 do Zarządzenia 
nr 12 / 2007 r. PLWet. w Cieszynie;



f) dla Gminy Hażlach  -   Załącznik nr 6 do Zarządzenia 
nr 12 / 2007 r.  PLWet. w Cieszynie;

g) dla Gminy Istebna    -  Załącznik nr 7 do Zarządzenia 
nr 12 / 2007 r. PLWet. w Cieszynie;

h) dla Miasta i Gminy Skoczów  - Załącznik nr 8 do 
Zarządzenia nr 12 / 2007 r. PLWet. w Cieszynie;

i) dla Miasta i Gminy Strumień  - Załącznik nr 9 do 
Zarządzenia nr 12 / 2007 r. PLWet. w Cieszynie;

j) dla Miasta Ustroń  -     Załącznik nr 10 do 
Zarządzenia nr 12 / 2007 r. PLWet. w Cieszynie;

k) dla Miasta Wisła       - Załącznik nr 11 do Zarządzenia 
nr 12 / 2007 r. PLWet. w Cieszynie;

l) dla Gminy Zebrzydowice - Załącznik nr 12 do 
Zarządzenia nr 12 / 2007 r. PLWet. w Cieszynie;

§ 6.
1. Niniejsze Zarządzenie Nr 12 / 2007 r. przekazuje się 

właściwym Urzędom Miast i Gmin powiatu cieszyńskiego 
do wiadomości i ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty 
na danym terenie.

2. Do wykonania i przestrzegania niniejszego 
zarządzenia zobowiązuje się pracowników  PIWet. Cieszyn 
i wyznaczonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w 
Cieszynie urzędowych lekarzy weterynarii.

3. Traci moc Zarządzenie nr 5 / 2006 Powiatowego 
Lekarza Weterynarii w Cieszynie z dnia 27 grudnia 2007  
r. w sprawie badania zwierząt rzeźnych i mięsa na terenie 
Powiatu Cieszyńskiego.

4. Zarządzenie 12 / 2007  r. wchodzi w życie z dniem 
podpisania z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2008 r.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Cieszynie
    Bogusław Kubica

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 12 / 07  Po-
wiatowego Lekarza Weterynarii w Cieszynie 

Gmina Brenna

Wykaz wyznaczonych przez Powiatowe-
go Lekarza Weterynarii w Cieszynie urzędo-
wych lekarzy weterynarii do badania i oceny 
mięsa domowych zwierząt kopytnych, dro-
biu, zajęczaków, zwierząt łownych, zwierząt 
dzikich utrzymywanych przez człowieka nie 
przeznaczonych do wprowadzania na rynek 

* - przeznaczonych do spożycia we własnym 
gospodarstwie

Wyznaczeni urzędowi lekarze weterynarii - adres, te-
lefon:

1. lek. wet. Piotr Szalbot 43-438 Brenna ul. Leśnica 12 
a;  tel. 8 536 401, 602 487 849;

2. lek. wet. Mirosław Kostka 43-450 Ustroń ul. Bład-
nicka 11;  tel. 8 547 292,  601 508 466;

3. lek. wet. Dorota Kostka  43-450 Ustroń ul. Bładnic-
ka 11;  tel. 8 547 292,  607 396 555;

4. dr n. wet. Zbigniew Blimke 43-450 Ustroń ul. Gra-
żyńskiego 3;  tel. 8 543 493,  605 307 480;

5. lek. wet. Piotr Tomiczek 43-460 Wisła ul. Jawornik 
1; tel. 8 552 678,  604 938 667;

6. lek. wet. Krzysztof Pilch 43-460 Wisła ul. Słoneczna 
6; tel. 8 553 720,  502 711 789;

7. lek. wet. Paweł Faruga 43-246 Strumień ul. Letnia 
1;  tel. 8 570 175, 604 963 640;

8. lek. wet. Jan Wałach 43-400 Cieszyn ul. Łąkowa 14
9. lek. wet. Adam Tront 43-246 Strumień ul. Pocztowa 

3; tel.  8 570 114, 601 461 147;
10. lek. wet. Jarosław Hajek 43-400 Cieszyn ul. Jaworo-

wa 10;  tel. 8 522 077,  501 314 850;
11. lek. wet. Krzysztof Skórczewski 43-430 Skoczów ul. 

Rzeczna 14; tel. 8 533 408,  603 275 261;
12. lek. wet. Krzysztof Pojda 43-430 Skoczów ul. Rzecz-

na 18; tel. 8 532 519, 607 327 155;
13. lek. wet. Henryk Studenski 43-400 Cieszyn ul. Biel-

ska 3 a;  tel. 8 520 643,  602 634 912;
14. dr. n. wet. Grzegorz Ramisz 43-400 Cieszyn ul. Biel-

ska 3 a; tel. 8 520 643, 603 828 706;
15. lek. wet. Janina Kisza-Żebrok 43-400 Cieszyn ul. 

Bielska 3 a; tel. 8 520 643,  502 942 870;
16. lek. wet. Karol Faruga 43-246 Strumień ul. Letnia 1; 

tel. 8 570 175;

*  -  wprowadzanie na rynek - posiadanie żywności lub 
pasz w celu sprzedaży,

 z uwzględnieniem oferowania do sprzedaży lub innej 
formy dysponowania, bezpłatnego lub nie oraz sprzedaż, 
dystrybucję i inne formy dysponowania .

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Cieszynie
    Bogusław Kubica 

Pierwszy śnieg

Świat nagle czarno biały
Jakby na fotografii
Tak wielkie zdjęcie zrobić 
Jedynie śnieg potrafi

Rozbielił rzeczywistość
Ciemną, choć kolorową
Jak piękne są jej kształty 
Pokazał nam na nowo

A czas na chwilę stanął
Po długim, ciężkim biegu
I ręce swe zanurza
W puszystym, białym śniegu
 
Zakryte, co nieładne
I cudnie jest jak w baśni
Więc patrzę - niech na zapas
Tej baśni mi się naśni
                     

ZIMOWE WIERSZE – MARIA BUREK
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Biała owca

Ruchliwe firanki śniegu
Tarmosi wiatr za mym oknem
Nad gankiem, na daszka brzegu
Zwisają koronek sople

Niskie w ogrodzie jałowce
Udają białe baranki
Bielutką czuje się owcą
W  zimowe, śnieżne poranki
 
 Teatrzyk jednej gwiazdki

Na rękawiczki czarniawej puszek
Sfrunął z wysoka biały okruszek
Śnieżna gwiazdeczka - jedna, jedyna
Dłoń w rękawiczce bez ruchu trzymam

SPOD GÓRALSKIEGO KAPELUSZA
Nawet najmniejszy uśmiech może przełamać 

grube lody. Zatem można powiedzieć, że ma siłę 
lodołamacza.

GRAFFITI
Już na mnie narzekasz?! – nowy rok
Lecę na ciebie! – śnieg
Jestem zimny drań – mróz

PLOTKI Z BRENNEJ
· Pewien góral z gór czerpie pogodę ducha.
· Pewien góral nie roni łez, że gdzieś za góra-

mi jest Hiszpania.
· Pewien baca swoim okiem tuczy owce.
· Pewni turyści usypują góry śmieci.
· Pewna góraleczka pokazała turyście górę.
· Pewna góralka dla świętego spokoju obcięła 

dwa srebrne warkocze.

Z ROZMÓW PRZY PIWKU
W pewnej karczmie w Brennej ceper pyta:
- Baco, czy barany się żenią?
- Jo się ożeniłech.

POKRĘCONE PRZYSŁOWIA
· Lepsza ślepa kura niż obietnic góra.
· Kto krzywo patrzy na prostego, ten zero.
· Jaki pan, taka teczka.
· Raz kozie z sianem wóz.
· Trafił z deszczu pod ołtarz.
· Nie z każdego mleka będzie oscypek.

O GÓRALU Z BRENNEJ
Pod tym młodym smrekiem
leży stary góral.
Czego mu żal? …
Że wąs nie trąci mlekiem.

BELFER W KLASIE
- Najważniejszym przyborem szkolnym jest 

odkuty łeb.
- Mówisz tak kwieciście, że dostanę fiołka.
- Włóż czapkę, bo ci woda w głowie zamar-

znie.
- Zanim zdążysz zagrzać oślą ławę, to weź 

zimny prysznic.
- Nie módl się tak nad tym zadaniem, bo Bo-

zia teraz śpi.
- Twoje lekkie podejście do życia nie da ci 

ciężkich pieniędzy.
- Nie życzę wam źle, dlatego muszę się na was 

jeżyć.

KU PRZESTRODZE
Napisała w Internecie Kaśka z Sanoka,
że na całe życie chłopca pokocha.
Dostała ofertę tak intrygującą,
że zrobiło się jej gorąco…
Na spotkaniu konsternacja! … To była Zo-

cha! 

By ta drobina mi nie uciekła
Lub nie stopiła się z mego ciepła

Mam na swej dłoni mini teatrzyk
Choć za publiczność ja tylko patrzę
Jak roziskrzają się drobne tęcze
Gdy w blasku słońca gwiazdka się wdzięczy
Wzdycham z podziwu, taka jest śliczna
Sześcioramienna i symetryczna

Westchnęłam mocniej - już mam kropelkę
Skończył swój spektakl teatr niewielki
Kariery gwiazdek śnieżnych są krótkie
Łzy z nich zostają - całkiem malutkie 
I żal malutki za tym istnieniem
Zgaszonym jednym moim westchnieniem

H U M O R ZBIGNIEW MORYS
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