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Zapraszamy na Majówkę

Przydomowe oczyszczalnie

Nietoperze w Gimnazjum 

W tym numerze:

Będzie, będzie zabawa...!
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Święta, święta i po świętach. 
Po dłuższym wolnym i odpoczyn-
ku, czas wrócić do pracy. Dobrą 
wiadomością na pewno jest fakt, 
że zbliżający się w tym roku week-
end majowy jest naprawdę dłu-
gi, ponieważ trwa aż cztery dni. Z 
tej okazji w amfiteatrze w Parku 
Turystyki odbędą się imprezy, na 

W marcu 99 rocznicę urodzin 
obchodził najstarszy mieszkaniec 
naszej gminy – Pan Józef Moje-
ścik z Górek Wielkich. Życzenia 
z okazji tak pięknego jubileuszu 
złożyła solenizantowi Pani Wójt 
Iwona Szarek oraz przedsta-
wiciele Rady Gminy Brenna. 

Poniżej zamieszczamy krót-
ki życiorys Pana Józefa, na-
pisany przez niego samego.    

Urodziłem się 24 marca 1915 
roku w Górkach Wielkich. Moi ro-
dzice to Joanna i Józef Mojeścik. 
Ochrzczony w kościele parafialnym 
w Górkach Wielkich przez ks. Ku-
kle, ojcem chrzestnym był kościel-
ny Jerzy Strach z Górek Małych.    

Chodziłem do szkoły, były to 
3 klasy, w której było 6 oddzia-
łów. Kierownikiem szkoły był na-
uczyciel Żagań. Nauka ta trwała 
7 lat. Po ukończeniu szkoły pod-
stawowej zacząłem naukę zawo-
du jako Kołodziej. Tam robiliśmy 
wozy dla rolników. Nauka trwała 
3 lata i 3 lata praktyki, po któ-
rej zdałem egzamin czeladnika 
u pana Staniczka w Skoczowie.  

W 1937 roku poszedłem do 
wojska 2 Dywizji Pociągów Pan-
cernych w Niepołomicach koło 
Krakowa. Byłem w drużynie ka-
nonierów, obsługiwałem dzia-
ła 75 mm jako ładowniczy. 

W 1939 roku wybuchła wojna 
i wywieziono nas do Brześcia Li-
tewskiego. Tam nas Niemcy roz-
bili, część zginęła, część zabrano 
do niewoli, a nas pięciu schowało 
się w lesie i tak przeżyliśmy. Zdą-

Od redakcji

Wyjątkowy jubileusz

które już teraz serdecznie zapra-
szam. Ruszył również sezon na 
aktywne spędzanie czasu, dlate-
go też zachęcam do korzystania z 
pola do minigolfa oraz boisk wie-
lofunkcyjnych. To dobry pomysł 
by po świątecznym łasuchowaniu, 
spalić nieco kalorii. Imprezy za-
mówione, pogoda także, więc w 

maju w Brennej na pewno będzie 
się działo! A co? O tym przeczytać 
można na tylnej okładce Wieści. 
Jedynie kasztany muszą się trosz-
kę wysilić, by zdążyć zakwitnąć na 
tegoroczne egzaminy maturalne. 

 Sonia Gawlas

żyliśmy zabrać z pociągu konser-
wy mięsne. W pierwszej napo-
tkanej wiosce przebraliśmy się w 
cywilne ubrania, które otrzyma-
liśmy od mieszkańców. W czasie 

naszej tułaczki trafiliśmy na do-
brych ludzi. Ofiarowali nam noc-
legi, ciepłe posiłki, my w zamian 
dawaliśmy im nasze konserwy 
mięsne, była to prawdziwa uczta. 
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Ogłoszenie
Zapraszamy rolników z terenu Gminy Brenna, 

na szkolenie dotyczące afrykańskiego pomoru świń (ASF), 
która odbędzie się w dniu 7 maja 2014 r. o godz. 11:00 

w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy. 

Szkolenie z objawów, obowiązku zgłaszania podejrzenia choroby, 
jak również metod jej zwalczania, przeprowadzi pracownik 

Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Cieszynie. 
Na spotkaniu będzie można omówić również wszelkie sprawy 

dotyczące zdrowia i ochrony zwierząt.

    Serdecznie zapraszamy

Po kilku dniach trzech kole-
gów odłączyło się od nas kieru-
jąc się do swoich miejscowości. 
Miejscowa ludność informowała 
nas o posterunkach niemieckich, 
a w razie kontroli tłumaczyliśmy, 
że pracujemy przy regulacji rzeki 
i wracamy do domu. Dostaliśmy 
rower, którym jechaliśmy razem. 
Cała ta wędrówka trwała 20 dni. 

Po powrocie do domu nie przy-
jąłem obywatelstwa niemieckiego, 
nosiłem P jako Polak. Pracowa-
łem w lesie przy wycince drzew. 

W 1945 roku zostałem areszto-
wany przez Gestapo w Cieszynie, 
dzięki Bogu wróciłem do domu. 
Po wojnie w 1946 roku zosta-
łem wybrany do Rady Gminny w 
Górkach Wielkich jako zastępca 
Wójta. Byłem współzałożycielem 
Straży Pożarnej i Kółka Rolnicze-
go. W lipcu 1946 roku zostałem 
aresztowany przez Urząd Bezpie-
czeństwa. Podejrzewano mnie o 
współpracę z bandą leśną AK. By-
łem bity i torturowany, po dwóch 
miesiącach wróciłem do domu. 

W lipcu 1947 roku ożeniłem się 
z Marią Madzia z Górek Małych. Po 

ślubie kupiłem pole od kuzynki 2,45 
ha i wraz z małżonką gospodarowa-
liśmy. Dom i zabudowania gospo-
darcze wybudowałem w 1945 roku. 

W 1955 roku wzięliśmy na wy-
chowanie Tadeusza, syna siostry 
żony, który miał 4 lata, ponie-
waż własnych dzieci nie mieliśmy. 

Od 1960 roku rozwoziłem kon-
no pieczywo od miejscowego pie-
karza do sklepów, trwało to 6 lat. 

W 1963 roku adoptowaliśmy 
dziewczynkę Halinę z miejsco-
wego Prewentorium w Górkach 
Wielkich, miała wtedy 4 lata. 

Przeżyłem z żoną 59 lat pra-
cując na gospodarstwie i swo-
im warsztacie kołodziejskim. 

Po likwidacji Gminy w Górkach 
Wielkich byłem 3 kadencje zastępcą 
przewodniczącego Gminy Brenna. 

Odznaczenia i medale 
- Ze Straży Pożarnej otrzyma-
łem brązowy, srebrny i złoty me-
dal za zasługi w pożarnictwie. 
- 1 lipiec 1977 Złoty Krzyż za zasługi. 
- 24 stycznia 1981 medal za za-
sługi Województwa Bielskiego. 
- W 1982 przyjęty do Związku Bo-

jowników o Wolność i Demokrację.  
- 1 września 1982 medal za udział w 
wojnie i w obronie Polski w 1939 r. 
- 21 stycznia 1984 Krzyż Kawalerski 
Odrodzenia Polski. 
- 15 września 1985 Krzyż Kampanii 
Wrześniowej.  
- 1 stycznia 1989 medal Zwycięstwa  
i wolności z 1945.  
- W 1995 weterana walk o niepod-
ległość.  
- 4 lipca 2007 roku Odznaka 
Honorowa Zasłużony dla Rolnictwa.  

Dziękuje Bogu za tych 99 prze-
żytych lat, za to że jestem sprawny 
fizycznie i umysłowo, że potrafię so-
bie ugotować to, na co mam ocho-
tę, nawet upiec buchtę, pojechać 
traktorem do sklepu czy do lekarza. 
Mam kurki i pieska o których musze 
zadbać. Każdy nowy dzień niesie mi 
wiele radości, bo mogę tu dzisiaj 
być razem z wami. A gdy przyjdzie 
mi odejść stąd, Ojcowski Dom po-
zostanie w pamięci mej na wieki.  

 Józef Mojeścik 
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Informujemy mieszkańców, iż w 
związku z uchwalonym programem 
dofinansowania budowy przydo-
mowych oczyszczalni ścieków, 
Urząd Gminy Brenna planuje zorga-
nizować spotkanie dla mieszkańców 
zainteresowanych budową przydo-
mowych oczyszczalni ścieków na 
terenach, na których nie ma możli-
wości przyłączenia do istniejącego 
zbiorczego systemu kanalizacyjne-
go, a jego budowa jest technicznie 
lub ekonomicznie nieuzasadniona. 

 
 
 
 

Spotkanie w sprawie budowy 
przydomowych oczyszczalni ścieków

Podczas spotkania mieszkańcy 
zostaną zapoznani z:

- regulacjami prawnymi zastoso-
wania przydomowych oczyszczalni 
ścieków,
- możliwościami i wymaganiami za-
budowy poś,
- rodzajami i możliwościami zasto-
sowania różnych technologii poś,
- podstawowymi zasadami eksplo-
atacji poś,
- zasadami realizacji „Programu po-
prawy gospodarki wodno-ścieko-

wej na terenach znajdujących się  
poza aglomeracją Skoczów. Budo-
wa przydomowych biologicznych 
oczyszczalni ścieków na terenie 
gminy Brenna”.

W związku z powyższym Wójt 
Gminy Brenna zaprasza osoby za-
interesowane do wzięcia udzia-
łu w spotkaniu, które odbędzie 
się w dniu 5 maja 2014 r., od 
godziny 14.00 do 16.30 w sali 
Kalejdoskop na 1 piętrze Am-
fiteatru w Brennej Centrum.

 UG Brenna

Projekt przydomowej oczyszczalni ścieków.
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Codzienna działalność czło-
wieka sprawia, że każdy z nas każ-
dego dnia wytwarza odpady. Ze 
względu na nieprzydatność wie-
lu rzeczy lub ich zużycie nazywa 
się je odpadami komunalnymi. 

Apelujemy i przypominamy 
mieszkańcom i osobom czasowo 
przebywającym na terenie naszej 
gminy, że nowa ustawa „śmieciowa” 
nie oznacza, że możemy bezkar-
nie wyrzucać śmieci gdziekolwiek. 
Odpady komunalne są odbierane 
od mieszkańców sprzed posesji 
przez uprawnioną firmę, nato-
miast właściciele nieruchomości 
niezamieszkałych, zobowiązani są 
do przekazywania odpadów ko-
munalnych uprawnionej firmie na 

Stwierdzone w terenie lub 
zgłoszone przez mieszkańców 
wysypiska śmieci są na bieżą-
co w miarę możliwości sprząta-
ne przez Zakład Budżetowy Go-
spodarki Komunalnej w Brennej. 

Jak zapowiadaliśmy w poprzed-
nim numerze Wieści w sobotę 5 
kwietnia 2014 r. została przeprowa-
dzona akcja zbiórki odpadów po-
rzuconych na terenach zieleni, przy 
drogach i na wałach rzeki Brennicy 
w Górkach Wielkich. Zlikwidowane 
również zostało dzikie wysypisko 
śmieci na terenie Zespołu Przyrod-
niczo – Krajobrazowego Góra Bucze.

W akcji wzięli udział głów-
nie mieszkańcy Górek Wiel-
kich, przedstawiciele Górec-
kiego Klubu Przyrodniczego, 
Fundacji Zofii Kossak w Górkach 
Wielkich i Urzędu Gminy Brenna.

W sumie zebranych zostało 108 
worków śmieci, w znacznej mie-
rze posegregowanych, a ponadto 

Dzikie wysypiska śmieci zagrażają 
nam i środowisku

Podsumowanie akcji „Śmieciobranie”  
w Górkach Wielkich 

podstawie indywidualnej umowy.
Przypominamy, że za podrzu-

canie śmieci w miejscach niedo-
zwolonych i tworzenie dzikich 
wysypisk grożą wysokie kary!
Ponadto jak wiadomo dzikie wy-
sypiska śmieci stanowią ogromne 
zagrożenie dla środowiska, szcze-
gólnie dla gleb i wód, ponieważ:
- woda stanowi naturalny roz-
puszczalnik, kiedy pada deszcz 
wypłukuje ze sterty śmieci różne 
substancje w tym także szkodliwe, 
które dostają się do gleby i wód 
gruntowych, stąd trafiają do ujęć 
wody pitnej; substancje szkodliwe 
z wysypisk mogą przemieszczać się 
w ten sposób na bardzo duże odle-
głości, powodując skażenie wody 

i gleby w odległych miejscach, 
- gnijące substancje organiczne 
na wysypisku śmieci są źródłem 
nieprzyjemnych zapachów, w wy-
niku wydzielania się trujących 
gazów jak siarkowodór i metan, 
- wysypisko śmieci stanowi dogodne 
warunki dla rozwoju much, komarów 
i szczurów roznoszących choroby, 
- odpady zjadane przez zwierzęta 
mogą prowadzić do ich śmierci, a 
odłamki szkła, metali, mogą kale-
czyć zwierzęta, sznurki prowadzą 
do splątania nóg, zwłaszcza ptaków, 
- istnienie wysypisk śmieci obniża 
walory krajobrazowe i estetyczne 
terenu. 

 UG Brenna

10 m3 opon, sprzętu elektrycz-
nego i elektronicznego i innych 
odpadów wielkogabarytowych.

Na fotografiach organizatorzy 
akcji (Pani Izabela Rzechowska oraz 

Pan Tomasz Jonderko) oraz efek-
ty sprzątania jaru na Górze Bucze.

 UG Brenna
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Uprzejmie informujemy miesz-
kańców gminy Brenna, że Prezy-
dent Rzeczypospolitej Polskiej, 
Postanowieniem z dnia 19 lutego 
2014 r. w sprawie zarządzenia wy-
borów do Parlamentu Europej-
skiego, dzień wyborów wyzna-
czył na niedzielę 25 maja 2014 r.

Wszelkie informacje zwią-
zane z wyborami możecie Pań-
stwo znaleźć na następują-
cych stronach internetowych:

1) pkw.gov.pl oraz
2) na stronie www.brenna.

org.pl w folderze „Wybory Europej-
skie 2014”.

Powtórnie przypominamy, że w 
stosunku do poprzednich wyborów 
wprowadzono następujące zmiany:

1) na terenie gminy Bren-
na będzie funkcjonowało 7 
obwodowych komisji wybor-
czych, a nie jak dotychczas 5;

2) powstały dwie dodatko-
we komisje obwodowe (z siedzi-
bą w Zespole Szkół Publicznych 
w Górkach Wielkich oraz w Gim-
nazjum w Brennej), co powoduje, 
że w tych miejscach będą funk-
cjonowały po dwie komisje, co 
usprawni głosowanie mieszkań-
com i przeprowadzenie wyborów;

3) zwiększono liczbę lokali 
wyborczych, które zostały przysto-

Wybory do Parlamentu Europejskiego 
25 maj 2014 r. - informacje dla wyborców

sowane do głosowania dla osób 
niepełnosprawnych (Zespół Szkół 
Publicznych w Górkach Wielkich);

4) w związku z wnioskami 
mieszkańców - dla zmniejszenia 
uciążliwości dotarcia do lokalu wy-
borczego -  ulice Śniegociny, ks. 
Erwina Miklera, Miodowa oraz Gó-
recka – nr parzyste 170 – 230 oraz 
nieparzyste 149 – 249, zostały prze-
niesione z obwodowej komisji wy-
borczej mieszczącej się w strażnicy 
w Brennej Leśnicy do jednej z komisji 
obwodowych, które swoją siedzibę 
będą miały w Gimnazjum w Brennej;

5) w związku z wymogami or-
ganizacyjnymi w zakresie prawidło-
wego przebiegu wyborów, nastą-
piły zmiany siedzib obwodowych 
komisji wyborczych, i tak:

a) dotychczasowy lokal wy-
borczy mieszczący się w dawnym 
budynku GOK-u został przeniesiony 
do budynku amfiteatru w Brennej 
Centrum,

b) lokal mieszczący się 
w strażnicy w Brennej Leśni-
cy, przeniesiony został do Szko-
ły Podstawowej Nr 1 w Bren-
nej Leśnicy przy ul. Leśnica 103.

Dla łatwiejszego przyswojenia 
przedstawionych powyżej wia-
domości, przekazujemy do Pań-

stwa wiadomości Obwieszczenie 
Wójta Gminy Brenna z dnia 10 
kwietnia 2014 r., które zawiera 
wszelkie informacje o aktualnym 
podziale na obwody głosowania.

Ponadto uprzejmie informu-
jemy, że istnieje możliwość gło-
sowania korespondencyjnego,  
z którego sposobem realizacji pro-
szę zapoznać się na stronach in-
ternetowych wskazanych powyżej.

W celu zgłoszenia chęci udzia-
łu w pracach obwodowej komi-
sji wyborczej, należy zwrócić 
się bezpośrednio do pełnomoc-
ników komitetów wyborczych, 
które zarejestrowały w danym 
okręgu wyborczym listy kandy-
datów do Parlamentu Europej-
skiego. Wykaz pełnomocników 
wyborczych oraz ich adresy do-
stępne są na stronie internetowej 
Państwowej Komisji Wyborczej 
info.pkw.gov.pl w zakładce: Gdzie 
zgłosić chęć udziału w pracach 
obwodowej komisji wyborczej.

Wzór wniosku zgłoszenia kandy-
data na członka obwodowej komisji 
wyborczej znajduje się na wska-
zanej powyżej stronie interneto-
wej, w zakładce „Wzory wniosków”.

 UG Brenna

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

REKLAMA REKLAMA REKLAMA
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Obwieszczenie Wójta Gminy Brenna
z dnia 10 kwietnia 2014 r.

w sprawie informacji o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczo-
nych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych 
do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla 
głosowania korespondencyjnego, w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego w dniu 25 maja 2014 r.

Na podstawie art. 16 § 1 i art. 61a § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 
26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 
i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179 i 180), w związku z uchwałą Nr XVII/185/12 
Rady Gminy Brenna z dnia 19 lipca 2012 r. w sprawie podziału gminy Brenna na obwody głosowania i ustalenia 
ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 3653 z późn. zm.),

Wójt Gminy Brenna podaje do wiadomości  wyborców, informację o numerach oraz granicach obwodów gło-
sowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dosto-
sowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych 
dla głosowania korespondencyjnego, w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego w dniu 25 maja 2014 r.

Nr obwodu 
głosowania Granice obwodu Siedziba Obwodowej 

Komisji Wyborczej

1

Górki - obejmuje ulice: Agrestowa, Aroniowa, Azaliowa, Boczna, Czarny 
Las, Dobra, dh. Aleksandra Kamińskiego, Franciszka Żerdki, Franciszkańska, 
Graniczna, Jaśminowa, Kwiatowa, Ładna, Majowa, Malinowa, Miczów, 
Nierodzimska, Nowy Świat, Okopowa, Poprzeczna, Porzeczkowa, 
Różana, Rzemieślnicza, Skoczowska, Słoneczna, Sojka, Spokojna, 
Sportowa, Spółdzielcza, Stolarska, Stary Dwór, Sucha, Wiejska, Wiosenna, 
Wodociągowa, Wspólna, Zalesie nr parzyste 38-110, Zalesie nr nieparzyste 
45 - 97, Za Wisłą, Zielona, Zofii Kossak nr parzyste 60 - 144, Zofii Kossak nr 
nieparzyste 47 – 57. 

Świetlica przy Klaszto-
rze oo Franciszkanów  
w Górkach Wielkich – Sojka  

ul. Zofii Kossak 130

2

Górki - obejmuje ulice: Bielska, Breńska, Brzozowa, Bucze, Chłopska, 
Cienista, Dębowa, Do Raju, Do Warszawy, Dzielowy, Elektryków, Furmańska, 
Harcerska, Halna, Klubowa, Kowalska, Kręta, Krótka, Lekarska, Lipowska, 
Lipowski Groń, Łączka, Łęgowa, Miła, Miodowa, Mleczna, Na Wzgórzu, 
Nowociny, Objazdowa, Ogrodowa, Osiedlowa, Owocowa, Rzeczna, Sadowa, 
Spacerowa, Stara Droga, Stawki, Szkolna, Tartaczna, Uliczka, Wałowa, Wesoła, 
Wichrowe Wzgórza, Widokowa, Wusionka, Zalesie nr parzyste 2 - 36, Zalesie 
nr nieparzyste 1 -43, Zamilerze, Zofii Kossak nr parzyste 2 - 58, Zofii Kossak nr 
nieparzyste 1 – 45. 

Zespół Szkół Publicznych  
w Górkach Wielkich ul. Szkol-
na 1 I (Lokal dostosowany do 
potrzeb osób niepełnospraw-

nych)

3

Górki - obejmuje ulice: Akacjowa, Bociania, Brzoskwiniowa, Bukowa, Cisowa, 
Czereśniowa, Długa, Drozdów, Działowa, Grabowa, Grodziecka, Jabłoniowa, 
Jasna, Jarzębinowa, Jaskółcza, Jastrzębia, Jaworowa, Jesionowa, Jodłowa, 
Kamionka, Kasztanowa, Klonowa, Kmicica, Kosów, Kretowskie, Krucza, 
Leszczynowa, Leśna, Lipowa, Ludwika Skrzypka, Ludwika Żagana, Łamana, 
Modrzewiowa, Morelowa, Myśliwska, Nad Wodospadem, Okrężna, Olchowa, 
Olszyna, Podgórka, Pod Zebrzydkę, Pogodna, Potok, Przełom, Radosna, 
Rocha, Skośna, Słowicza, Solarska, Sosnowa, Sowia, Stroma, Szpotawicka, 
Szczęśliwa, Świerkowa, Topolowa, Turystyczna, Walentego Krząszcza, 
Wiązowa, Wierzbowa, Wilcza, Wiśniowa, Zacisze, Zagłoby, Żurawia, Żurówka.

Zespół Szkół Publicznych  
w Górkach Wielkich  

ul. Szkolna 1
II

4

Brenna - obejmuje ulice: Dębowa, Grabowa, Hetnołka, Horzelica, 
Kasztanowa, Klonowa, Kobyla, Krzywonek, Leśnica - nr parzyste 60 - 250, 
Leśnica - nr nieparzyste 27 -249, Lipowa, Malinka, Na Kępkę, Nowociny, 
Ogrodowa, Orłowa, Pasternik, Pilarzy, Rudolfa Hellera, Stawy, Stary Groń, 
Stawieńce, Sucha, Świniorka, Tłoczki, Trowniki. 

Szkoła Podstawowa 
Nr 1 w Brennej Leśnicy

ul. Leśnica 103
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5

Brenna - obejmuje ulice: Górecka, ks. Erwina Miklera, Leśnica - nr parzyste 2 - 
58, Leśnica - nr nieparzyste 1 -25, Lipowska, Łęgowa, Miodowa, Snowaniec, 
Stara Droga, Śniegociny, Wyzwolenia - nr parzyste 2-30,  Wyzwolenia - 
nieparzyste 1-5, Wiejska, Żarnowiec. 

Gimnazjum w Brennej
 ul. Górecka 224

I (Lokal dostosowany 
do potrzeb osób 

niepełnosprawnych)

6
Brenna - obejmuje ulice: Barujec, Dr. Kisiały, Drożyska, Gazowników, 
Brzozowa, Brzegowa, Cisowa, Głębiec, Jatny, Kormany, Leśników, Łączka, 
Modrzewiowa, Rolnicza, Topolowa, Wiązowa, Wierzbowa, Żory.

Gimnazjum w Brennej
ul. Górecka 224

II

7

Brenna - obejmuje ulice: Armii Krajowej, Błatnia, Bukowa, Bukowy Groń, 
Borek, Chrobaczy, Goczowska, Hołcyna, Huta, Jastrzębiec, Jawornik, 
Jaworowa, Józefa Madzi, Klimorówka, Kotarz, ks. Rudolfa Juroszka, Lachy 
Dolne, Lachy Górne, Leśna, Malinowa, Marii Kawik, Markówka, Nostrożny, 
Objazdowa, Osiedlowa, Partyzantów, Pasieki, Polna, Pościenny, Skałka,  
Słoneczna, Spokojna, Sportowa, Stroma, Józefa Szewczyka, Szkolna, 
Świerkowa, Węgierski, Wyzwolenia - nr parzyste 32 - 140, Wyzwolenia - nr 
nieparzyste 7-139, Zielona.

Budynek Amfiteatru  
w Brennej Centrum (lokal 

przeznaczony do głosowania 
korespondencyjnego)

Informacje:

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności  
w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecz-
nej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych może głosować korespondencyjnie. Wybor-
ca niepełnosprawny zgłasza wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) zamiar głosowa-
nia korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych  
w alfabecie Braille’a, do 21 dnia przed dniem wyborów, to jest w terminie do dnia 4 maja 2014 r.

Lokale wyborcze otwarte będą, dla przeprowadzenia głosowania, w dniu 25 maja 2014 r. od godziny 700 do 
2100, bez przerwy.

          Wójt Gminy Brenna 
          Iwona Szarek

W 2009 r. zinwentaryzowano 
nową kolonię rozrodczą podkow-
ców małych na Podbeskidziu, wła-
śnie na strychu w Gimnazjum w 
Brennej, przy ul. Góreckiej. Podczas 
kontroli wykonanej 01.09.2009r., 
obserwowano tam 155 podkow-
ców małych (Rhinolophus hipposi-
deros) oraz 5 nocków dużych (My-
otis). Należy wspomnieć, iż oba 
gatunki są objęte ścisłą ochroną.

Okazało się, że jest to najlicz-
niejsze stanowisko podkowca ma-
łego na terenie Beskidu Śląskiego 
jak i jedno z liczniejszych w Polsce. 
Okres rozrodu i wychowu młodych 
tych ssaków trwa od maja do sierp-
nia. Teren na którym znajduje się 

Ochrona nietoperzy w Gimnazjum w Brennej
szkoła czyli sąsiedztwo lasu, rzeki, 
liczne zadrzewienia to znakomite 
miejsce do żero-
wania właśnie 
tych gatunków 
nietoperzy. Nie 
bez znaczenia 
pozostaje rów-
nież bliskość 
jaskiń w masy-
wie Stołowa, 
Trzech Kopców, 
Grabowej oraz 
Malinowa. Ten 
gatunek nieto-
perzy zamiesz-
kuje głównie 
południe kraju.

Natomiast nocek duży to gatu-
nek nietoperza z rodziny mroczko-
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watych, jego występowanie prze-
biega wzdłuż Wisły do Gdańska. 
W centralnej i południowej Pol-
sce gatunek jest dość powszech-
ny i stosunkowo liczny. Na swoje 
kryjówki obierają przede wszyst-
kim strychy i wieże kościołów.

Gmina Brenna w roku 2011 
podpisała umowę z  Zarządem 
Województwa Śląskiego o dofi-
nansowanie projektu pn. „Ochro-
na nietoperzy w Gimnazjum w 
Brennej” w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Śląskiego na lata 2007-
2013. Wartość projektu wyno-
si 330 808,50 zł w tym wartość 
dofinansowania  281 187,22 zł.

W ramach projektu  podjęto 
działania na rzecz ochrony siedli-
ska rozrodczego podkowca ma-
łego oraz nocka dużego poprzez 
wykonanie monitoringu siedliska 
kolonii rozrodczej i odpowiednich 
zabezpieczeń na strychu, ograni-
czenie ingerencji człowieka w to 
siedlisko oraz zapewnienie właści-

wej dostępności siedliska dla zain-
teresowanych. W tym celu powsta-
ło obserwatorium  mieszczące się 
na strychu budynku Gimnazjum. 
Obserwatorium zostało wyposażo-
ne w 10 miejsc siedzących, system 
nagłośnienia umożliwiający nasłu-
chiwanie obserwowanych nietope-
rzy, system odtwarzania dźwięków 
emitowanych przez nietoperze, słu-
chawki odsłuchowe, system kamer 
i telewizor LCD. Istnieje również 
możliwość obserwowania nietope-
rzy przez przeszklenie systemowe 
wygłuszające dźwięki oraz nieprze-
puszczające światła w stronę nieto-
perzy. W ramach projektu została 
również wydzielona specjalna sala 
medialna, zlokalizowana na parte-
rze szkoły, gdzie 
będą prowadzo-
ne działania edu-
kacyjne takie jak 
prelekcje, ekspo-
zycja stała. Sala ta 
została wyposa-
żona między in-

nymi w telewizor wielkoformatowy, 
nagłośnienie i kamery, dzięki cze-
mu będzie istniała możliwość pod-
glądania życia nietoperzy w czasie 
rzeczywistym. Stworzenie sali me-
dialnej na parterze budynku daje 
możliwości korzystania z obserwa-
torium osobom niepełnosprawnym.

Na przełomie czerwca br. została 
przewidziana kampania promocyj-
no-edukacyjna na temat występo-
wania i ochrony dwóch gatunków 
nietoperzy podkowca małego i 
nocków dużych. Również  od czerw-
ca 2014 będzie istniała możliwość 
skorzystania z obserwatorium.

 UG Brenna



12Strona 12 Wieści znad Brennicy

W
ie

śc
i z

na
d

 B
re

nn
ic

y
Informacje/WydarzeniaInformacje/Wydarzenia

Mija kolejny miesiąc realizacji 
projektu „Edukacja równych szans” 
w Szkole Podstawowej nr 1 im. Ja-
nusza Korczaka w Brennej Leśnicy. 
Uczniowie klas 1-6 mają możliwość 
uczestniczenia w różnych formach 
wsparcia, na których nie tylko wy-
równują braki w nauce, ale też 
rozwijają swoje zainteresowania, 
umiejętności, poznają kulturę re-
gionu oraz uczą się, jak efektywnie 

Projekt unijny „ Edukacja równych szans ” 
spędzać wolny czas. 
Zdaniem dyrektora 
placówki mgr Ha-
liny Gabzdyl–Pilch 
zajęcia prowadzo-
ne w mało licznych 
grupach pozwalają 
lepiej dotrzeć do 
uczniów. Nauczy-
ciele mają możli-
wość dostosowania 
treści i form pracy 
do indywidualnych 
potrzeb dziecka, co 
zwiększa szanse na 
osiągnięcie przez 
ucznia sukcesów. 
Uczniowie z du-
żym zaangażowa-
niem biorą udział 
w projekcie. Na py-
tanie stawiane im: 
„Z jakiego powodu 
uczestniczą w zaję-
ciach?”, stwierdzają 
oni , iż: „Lubię uczyć 
się nowych słówek 

z angielskiego, dla-
tego przychodzę na zajęcia ” (Aga-
ta) ; „Na zajęciach z polskiego jest 
nas mniej i lepiej wszystko rozu-

miem” (Jaś) ; „Chętnie tańczę i śpie-
wam, więc przychodzę na zespół 
regionalny” (Ania) ; „Sport to moja 
pasja, która wypełnia mi każdą wol-
ną chwilę, dlatego przychodzę na 
zajęcia sportowe” (Dawid). Reasu-
mując wypowiedzi uczniów, można 
stwierdzić, że udział w zajęciach po-
zwala im lepiej zrozumieć materiał, 
otrzymują dobre oceny, poszerzają 
swoją wiedzę, rozwijają zaintereso-
wania, są sprawniejsi fizycznie. W 
ramach projektu baza szkoły została 
w znacznym stopniu wzbogacona o 
sprzęt multimedialny, pomoce dy-
daktyczne, przyrządy gimnastycz-
ne, co niewątpliwie czyni zajęcia 
bardziej atrakcyjnymi dla uczniów. 
Realizowany projekt jest istotnym 
wsparciem dla działań naszej szkoły.

Opracowała
 Iwona Madecka-Kozieł
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Realizacja projektu pn. „Aka-
demia Pedagoga” współfinanso-
wanego ze środków Unii Euro-
pejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego rozpo-
częła się w październiku 2012, a 
jego zakończenie zaplanowano 
na sierpień 2014. Całkowita war-
tość projektu to 119.116,99 zł, w 
tym wkład własny Gminy Brenna w 
formie niepieniężnej (udostępnie-
nie pomieszczeń) to 17.867,55 zł. 

Dzięki realizacji projektu zwięk-
szyła się liczba nauczycieli na ob-
szarach wiejskich, którzy podnieśli 
swoje kompetencje poprzez udział 
w różnych formach kształcenia. 
Uczestnicy dostosowali swoje 
kwalifikacje do potrzeb wycho-
wanków, jak i do zmieniającej się 
sytuacji na rynku edukacyjnym 
oraz polityki lokalnej i regionalnej.

W ramach projektu została stwo-
rzona bogata oferta edukacyjna dla 
nauczycielek pracujących zarówno 
w przedszkolach publicznych, jak i 
oddziałach przedszkolnych znajdu-
jących się na terenie gminy Brenna. 
Obecnie trwają zajęcia z edukacji 
artystycznej (zabawy muzyczne, 
proste tańce, elementy arteterapii, 
podstawowe formy teatralne), ry-
sunku, stymulacji rozwoju dziecka 
poprzez zabawę, metodyki i tech-
niki radzenia sobie ze stresem.

Akademia Pedagoga
W ramach całe-

go projektu prze-
prowadzono:
* zajęcia o tematy-
ce agresji u dzieci;
* naukę gry na 
pianinie;
* kurs edukacji ar-
tystycznej;
* kurs diagnozy 
przedszkolnej;
* kurs nauki języ-
ka angielskiego;
* kurs podejmo-
wania działań na 
rzecz wspierania 
dzieci zdolnych. 

UG Brenna
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Konferencja spadkowa - plan sukcesji 
w biznesie i w rodzinie 

W tym właśnie temacie, 14 
kwietnia 2014 roku w Brennej, od-
była się konferencja pod patrona-
tem Pani Wójt Gminy Brenna - Iwo-
ny Szarek. Spotkanie poprowadził 
prawnik z Kancelarii Prawnej WM 
Group - Michał Szmidla. Tematem 
spotkania była sukcesja majątkowa, 
a więc przekazanie majątku. Żeby 
dokładnie zrozumieć działanie suk-
cesji , należy sprecyzować warunki 
dziedziczenia, zagadnienia takie jak 
zachowek i inne aspekty prawne.

 Plan sukcesji w firmie oraz te-
stament kojarzą nam się z ostat-
nim dokumentem, jaki będziemy 
podpisywać w życiu. Z tego po-
wodu rzadko sporządza się go z 
odpowiednim wyprzedzeniem.

Wobec  braku ostatniej woli 
spadkodawcy zawartej w testa-
mencie stosuje się „plan sukcesji” 
napisany przez ustawodawcę.  Nasz  
majątek zostanie podzielony zgod-
nie ze wskazaniami dziedziczenia 
zapisanymi w przepisach prawa. 
Tryb dziedziczenia ustawowego ro-
dzi często wiele problemów, szcze-
gólnie w stosunku do składnika 
majątkowego, jakim jest firma.  
Kluczowy staje się problem czasu 
i braku możliwości sprawnego po-
dejmowania decyzji biznesowych. 
Działanie zgodne z takim planem  
bardzo często kończy się likwidacją 
dobrze do tej pory prosperującego 
biznesu, a  nierzadko również ze-
psuciem dobrych relacji  w rodzinie.

Kto będzie kierował firmą 
gdy nas zabraknie?  Wspólnicy 
czy rodzina? Kto będzie po nas 
dziedziczył? Czy osoby te mają 
odpowiednie predyspozycje, przy-
gotowanie i  doświadczenie, by 
sprostać takim wyzwaniom? Czy 
mają osobowość  i hart ducha, by 
realizować naszą wizję rozwoju? 

Stworzenie dobrego planu suk-
cesji wymaga przemyśleń oraz 
współdziałania ze specjalistami w 
dziedzinie finansów i prawa. Od 
ponad dwóch lat współpracą przy 

tworzeniu takich rozwiązań zajmu-
je się  grupa doradców AVIVA. Dzia-
łając na terenie południowej Polski 
nawiązali współpracę z kancelaria-
mi prawnymi, specjalizującymi się 
w obsłudze  przedsiębiorców. Na-
leży zwrócić uwagę, że najważniej-
szym elementem planu sukcesji jest 
zabezpieczenie spłaty wszystkich 
zobowiązań. Jednym ze sposobów 
pozyskania kapitału na taką spłatę 
jest ubezpieczenie na życie , świad-
czenie ubezpieczeniowe nie wcho-
dzi do masy spadkowej, a więc nie 
podlega postępowaniu spadkowe-
mu. Sami wybieramy osobę uposa-
żoną, która otrzyma świadczenie, 
świadczenie nie jest obciążone po-
datkiem od spadków i darowizn. 

 Ze względu na duże zaintere-
sowanie tematem,14 maja 2014 
r. w budynku Amfiteatru w Bren-
nej, na ul. Malinowej 2b, o godzi-
nie 17.00, zorganizowana zostanie  
kolejna konferencja i również, jak 
poprzednio, spotkanie poprowa-
dzi  wyspecjalizowany w tema-
cie prawnik - Pan Michał Szmidla.

Osoby zainteresowane udzia-
łem w spotkaniu prosimy o kon-
takt z Doradcami Avivy zajmują-
cymi się organizacją konferencji: 
Marleną Stebel tel. 510 306 435 
lub Mariolą Miśkiewicz tel. 602 263 
661.

Aviva Ubezpieczenia 
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Gmina Brenna na targach turystycznych
Od piątku 28 marca do niedzie-

li 30 marca Gmina Brenna wraz z 
Beskidzką 5 uczestniczyła w XX Ju-
bileuszowych Międzynarodowych 

Targach Turystyki, Spa, Sprzętu 
Turystycznego i Żeglarskiego Glo-
balnie 2014 w Katowicach. Targi 
zorganizowane zostały przez Cen-
trum Targowe FairExpo i wzięło w 
nich udział ponad 200 wystawców 
z Tunezji, Albanii, Belgii, Czech, 
Francji, Grecji, Gruzji, Indonezji, 
Maroko, Słowacji, Serbii, Ukrainy, 
Węgier, Wielkiej Brytanii, Włoch 
i Polski. Oferty touroperatorów, 
biur podróży, regionów, uzdro-
wisk, ośrodków odnowy i rekreacji, 
usług transportowych i hotelar-
stwa kierowane były zarówno do 
indywidualnego, jak i zbiorowego 
klienta. Trzydniowej imprezie to-
warzyszyły m.in.: spotkania z po-
dróżnikiem, pokazy artystyczne 
Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk im. Sta-
nisława Hadyny, występy tanecz-
no-muzyczne, konkursy oraz de-
gustacje na stoiskach wystawców.

Oferta gminy Brenna prezen-
towana na stoisku Województwa 
Śląskiego cieszyła się ogromnym 
zainteresowaniem. Z całą pewno-
ścią będzie miała ogromny wpływ 
na przyjazd turystów w nadcho-
dzącym sezonie. Naszą gminę za-
prezentowano jako miejsce wielu 
atrakcji oraz bogatej bazy nocle-
gowej i gastronomicznej. Wśród 
pytań o atrakcje dominowały te 
o szlaki górskie, rowerowe oraz 
bazę noclegową. Sporym zain-
teresowaniem cieszyły się Od-
znaki Turystyczne Gminy Brenna.

 Informacja Turystyczna 
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W lutym odbył się konkurs pla-
styczny dla dzieci przedszkolnych 
z rocznika 2007, 2008 z terenu na-
szej gminy. Inspiracją do wykonania 
pracy plastycznej był wiersz Doroty 
Gellner pt.: „Zima”. Choć w tym roku 
zima za oknami raczej nie dopisa-
ła, to można ją było przynajmniej 
pooglądać na wystawie pokon-
kursowej w Oddziale Przedszkol-
nym przy ZSP w Górkach Wielkich. 
Prace były bardzo ciekawe i twór-
cze, a zima na nich przedstawiona 
-mroźna, ale zarazem zabawna i 
dająca dużo radości najmłodszym. 

Na konkurs przysłano 32 prace 
wykonane techniką kolażu, z któ-
rych specjalne jury wyłoniło zwy-
cięzców. Oto oni: 1 miejsce: Nikola 

Konkurs plastyczny dla przedszkolaków
Holeksa (Oddział Przedszkolny w 
Brennej Leśnicy, opiekun Magdale-
na Urbaś) oraz Bartosz Madzia (Od-
dział Przedszkolny przy ZSP w Gór-
kach Wielkich, opiekun Katarzyna 
Holisz). 2 miejsce: Natalia Omorczyk 
(Przedszkole Publiczne w Górkach 
Małych, opiekun Aleksandra Strach) 
oraz Oliwia Jaworska (Oddział 
Przedszkolny przy ZSP w Górkach 
Wielkich, opiekun: Anna Holeksa). 
3 miejsce: Dominika Bąk (Oddział 
Przedszkolny w Brennej Leśnicy, 
opiekun: Sylwia Chmielowiec) oraz 
Anna Bąk (Oddział Przedszkolny 
przy ZSP w Górkach Wielkich, opie-
kun: Anna Holeksa). Wyróżnienia 
otrzymali: Ewelina Greń (Oddział 
Przedszkolny w Brennej Leśnicy, 

opiekun: Magdalena Urbaś), Zuzan-
na Cholewczyńska (Oddział Przed-
szkolny przy ZSP w Górkach Wiel-
kich, opiekun: Katarzyna Holisz) 
oraz Wiktoria Herda (Przedszkole 
Publiczne w Górkach Małych, opie-
kun: Katarzyna Durbas). Zwycięzcy 
oprócz pamiątkowych dyplomów 
otrzymali także nagrody. Organiza-
torkami konkursu były nauczyciel-
ki z Oddziału Przedszkolnego przy 
ZSP w Górkach Wielkich: mgr Kata-
rzyna Holisz oraz mgr Anna Holek-
sa. Zwycięzcom serdecznie gratulu-
jemy i życzymy dalszych sukcesów.

 Katarzyna Holisz
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Przebywając w Gminie Brenna 
Utopca można spotkać nawet w 
najmniej oczekiwanym momencie. 
Oto niedawno zawitał do Chlebo-
wej Chaty, umilając czas dzieciom 
z Dziecięcego Ośrodka Leczniczo-
Rehabilitacyjnego „Bucze” w Gór-
kach Wielkich. Niespodziewany 

Utopiec triumfuje wśród 
atrakcji Gminy Brenna

gość od razu wywołał uśmiech i 
wielką radość na twarzach wszyst-
kich dzieci. Zdarzenie to zostało 
uwiecznione na zdjęciach i będzie 
niewątpliwie miłym wspomnieniem. 

Jak widać Utopiec aktywnie 
uczestniczy w codziennym życiu 
Gminy Brenna, nie tylko spoty-

ka się z dziećmi podczas plene-
rowych imprez, ale także na stałe 
zadomowił się w Parku Turystyki 
w postaci rzeźby. Maskotka Gminy 
Brenna towarzyszy również pod-
czas górskiej wędrówki „Bajkowym 
Szlakiem Utopca”. Szlak ten jest 
idealny dla rodzin z dziećmi, po-
nieważ jest bardzo łagodny. Na 
trasie zostały umieszczone tabli-
ce informacyjne, na których opi-
sane są niezwykłe przygody oraz 
perypetie Utopca. Szlak prowadzi 
na Grabową, gdzie powstaje nie-
zwykły „Ogród Bajek”. Tam również 
wśród wielu postaci będzie można 
spotkać maskotkę Gminy Brenna.

 Informacja Turystyczna
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O tym, że należy zdrowo się od-
żywiać, dbać o higienę, a także co-
dziennie ćwiczyć nie każdy przed-
szkolak jest przekonany. Z pomocą 
w tych trudnych tematach do Piw-
nicy Artystycznej zawitała Pszczoła, 
Żabka i Tygrysek. Przyjazne zwie-
rzaki starały się uświadomić naj-
młodszym jak ważne jest, by do ich 

Jeśli spotkacie Państwo wyspor-
towaną młodzież wykonującą różne 
ewolucje do muzyki, to proszę się 
nie przestraszyć. To tylko  grupa 
tancerzy break dance, która inten-
sywnie od października trenuje ten 
taniec pod czujnym okiem instruk-
tora Wojciecha Twardzika. Każdy 

Zwierzaki uczyły najmłodszych

Tańczą na głowie
wtorek od godziny 15:00 do 17:00 
sala Kalejdoskop w Amfiteatrze w 
Brennej  jest oblegana przez gru-
pę  chłopców i dziewczyn, którzy 
poznają podstawowe kroki tego 
wspaniałego tańca. W najbliższym 
czasie grupy taneczne planują 
pierwsze pokazy swoich umiejęt-

ności, wiec na pewno będzie moż-
na je spotkać i podziwiać na nad-
chodzących imprezach w Brennej. 
Zatem do zobaczenia na parkiecie. 

 Wojciech Twardzik

brzuszka trafiały witaminy oraz by 
ich ząbki, uszy i ręce zawsze były czy-
ste. Sprytny tygrysek namówił także 
dzieci, aby razem z nim spróbowa-
ły wykonać parę nieskomplikowa-
nych ćwiczeń. Najmłodsi w zabaw-
ny i przystępny sposób, nauczyły 
prozdrowotnych postaw i zrozu-
miały, że zdrowe jedzenie, higiena 

oraz ruch sa ich sprzymierzeńcem. 
 Już dziś zapraszamy do Piwnicy 

Artystycznej na kolejną bajkę p.t. „Ta-
jemnica zaginionych liter”, która od-
będzie się 16 maja o godzinie 16.30. 

 Sonia Gawlas



19 Strona 19

W
ieści znad

 Brennicy

Wieści znad Brennicy

KulturaKultura

Dwa razy w tygodniu, we wtorki 
i w czwartki, górcekie dzieci spo-
tykają się w Szkole na Żagana, aby 
uczestniczyć w  Zajęciach Twór-
czych. Celem zajęć jest kreatywne 
spędzenie wolnego czasu. Szcze-
gólną uwagę kładziemy na rozwi-
janie zainteresowań plastycznych, 
które są stałym elementem spo-
tkań. Stosując rozmaite techniki 
plastyczne i  podejmując najróż-
niejsze tematy prac  staramy się za-
dbać o rozwój umiejętności i myśle-
nia twórczego. Każde dziecko jest 
twórcze, w każdym można odkryć 
coś wyjątkowego. Jednak, aby mo-
gło wyrazić to, co je zajmuje, intry-
guje i aby chciało pokazać, co po-
trafi i jakie ma pomysły trzeba mu 
dać swobodę. Od początku, już w 
samym zamyśle intencją zajęć była 
pewna dowolność. Cotygodnio-
wy temat każdych zajęć jest tylko 
bazą, na której budujemy, dzieci i 
prowadzący, całe spotkanie. Nie ma 
sztywnych ram działania. W zamia-
rze było odejście od przekonania 
dziecka, że coś musi, że ma się do-
stosować do wytycznych i instruk-
cji. Dzięki temu każda praca dziecka 
jest wyjątkowa, bo samo decyduje 
o efekcie końcowym. Również chce-
my, aby dzieci podczas zajęć miały 
możliwość uczestniczyć w ich natu-
ralnej aktywności, czyli w zabawie. 
Ważne dla nas jest, aby wybierać 
te zabawy, które cieszą się wśród 
uczestników największą sympatią, 
a także, aby pokazywać im nowe 
sposoby spędzania wolnego czasu. 

Na ostatnim spotkaniu dzieci 
wykonały papierowe żabki, a także 
poznały historię Białej Krainy, która 
za sprawą zmieszania kolorów za-
mieniła się w tęczowe królestwo. Za 
nami również zajęcia wielkanocne, 
podczas których dzieci wykonały 
jajka do świątecznych koszyków, 
lekcja kleksografii zainspirowana 
Akademią Pana Kleksa, poznawanie 
głębin oceanów i tajemniczego ko-
smosu,  „podróże” do Afryki, Amery-
ki Północnej i Południowej, Azji oraz 
na Antarktydę, podczas których to 

Zajęcia Twórcze
wypraw dzieci poznawały kultu-
rę, faunę i florę charakterystycz-
ną dla danego kontynentu. Przed 
nami jeszcze jeden nieodkryty ląd, 
wyczekiwana i najbardziej lubia-
na przez dzieci Australia. Z kolei w 
maju rozpoczniemy wraz z Zielonym 
Wędrowcem wędrówki do krain ko-

lorów. Zajęcia odbywają się do koń-
ca czerwca, więc z pewnością uda 
nam się poznań zakamarki królestw 
wszystkich najważniejszych barw. 

 Dorothea
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Niezwykłe lekcje historii
Na spotkaniu promocyjnym 

książki Wojciecha Grajewskiego 
„Brenna. Dzieje góralskiej wsi Ślą-
ska Cieszyńskiego” pojawiła się 
inicjatywa ponownego spotkania, 
podczas którego czytelnicy będący 
już po lekturze mogliby podzielić 
się swoimi uwagami dotyczącymi 
publikacji, a także zadać frapujące 
pytania, które mogły pojawić się 
podczas lektury. Do rzeczonego 
spotkania doszło 4 kwietnia 2014 
roku w Amfiteatrze w Brennej Cen-
trum. Najpierw autor ustosunkował 
się do swojej pracy, wyraził swoje 
zamiary i oczekiwania, które towa-
rzyszyły mu podczas przystąpie-
nia do realizacji projektu, a także 
określił na ile udało mu się je zre-
alizować. Następnie odpowiadał na 
pytania i uwagi dotyczące strony 
merytorycznej pracy, nie zabrakło 
również pytań formalnych, głównie 
tyczących się języka, w tym gwaro-
wych zwrotów użytych w książce. 
Tematyka spotkania nie ograniczy-
ła się wyłącznie do kwestii poru-
szanych w publikacji, a wymiana 
doświadczeń, wiedzy i spostrzeżeń 
odnosiła się ogólnie do spraw histo-
rii Brennej. Autor raczył słuchaczy 
kolejnymi ciekawostkami i nowin-
kami, przeczytał pierwszą spisaną 
relację turysty, który zwiedził na-
szą miejscowość i zachwycił się jej 

urokami na tyle, aby później o tym 
zdać pisemną relację. Z owego opo-
wiadania nie tylko dowiadujemy 
się o pięknie krajobrazu, który za-
fascynował wędrowca, ale również 
o grasujących w breńskich lasach 
wilkach, o oszczędności i zaradno-
ści brenniaków, którzy wykopywali 
z miejscowego cmentarza trum-
ny, aby pozyskać deski do użytku 
wtórnego... Najróżniejszych histo-
rii, opowieści, wspomnień wśród 
mieszkańców Brennej, jak rów-
nież w tekstach źródłowych sporo, 
znaczna ich część jeszcze nie ujrza-
ła światła dziennego, a są one bez-
cenne i warte tego, aby się nad nimi 
pochylić i poznać naszą małą ojczy-
znę od podszewki, możliwie jak naj-
głębiej. W jednym z wystąpień prof. 
Wanda Półtawska, zachęcając mło-
dzież do poznawania historii po-
wiedziała: „(...) ty jesteś z jakiegoś 
konkretnego miejsca i to miejsce 
twoich korzeni ciebie trzyma w pio-
nie. Drzewo bez korzeni pada.” Spo-
tkania, projekty przybliżające naszą 
miejscowość są potrzebne i nie-
zmiernie ważne, tym cenniejsze są 
działania Wojciecha Grajewskiego. 

W niezwykłej lekcji historii 
mieli okazję uczestniczyć również 
uczniowie Gimnazjum w Bren-
nej. Tym razem Wojciech Grajew-
ski wcielił się w rolę nauczyciela i 

opowiedział o tym, jak ważne jest 
byśmy umieli zadbać o skarby hi-
storii i kultury pozostawione przez 
naszych przodków. Przekonywał 
młodzież, by często rozmawiała 
ze swoimi dziadkami o dawnych 
czasach i zachowała te informacje 
w formie pisemnej dla przyszłych 
pokoleń. Jak pisze w swojej książce 
autor: „Warto podkreślić, jak waż-
ne jest, by o pamięć historyczną 
zadbać także w kręgu rodzinnym. 
Nie trzeba wiele. Wystarczy znaleźć 
czas, by porozmawiać w gronie naj-
bliższych. Wysłuchać naszych babć, 
dziadków, ich wspomnień i historii, 
którymi niekiedy tak chętnie się 
dzielą. Wiele ich opowieści wartych 
jest utrwalenia. Tym bardziej, że w 
dzisiejszych czasach, gdy dźwięk 
w dobrej jakości zapisuje niemal 
każdy telefon komórkowy, to ża-
den kłopot by takie wspomnienia 
zarejestrować. Gwarantuję, iż już 
za dwadzieścia lat, dla pokolenia 
osób, które dzisiaj są jeszcze dzieć-
mi, będą one bezcennym skarbem, 
przypominającym im o ludziach, 
których kochali, a z którymi często 
nie mieli czasu porozmawiać. To, 
by rodzice i dziadkowie przeka-
zywali pamięć o własnych losach 
i dziejach swoich przodków naj-
młodszym, jest wręcz niezbędne, 
by ich potomkowie mieli na czym 
swoją tożsamość zbudować. Ich 
wspomnienia, opowieści o czasach 
minionych, mają nie tylko wartość 
sentymentalną, lecz również histo-
ryczną. Przekazują prawdę o Bren-
nej, Śląsku Cieszyńskim i życiu jego 
mieszkańców- naszych przodków, 
której nie poznamy z żadnych in-
nych źródeł. Są dziedzictwem, jakie 
zostawią oni po sobie, będą żyły 
jeszcze długo po tym, gdy przyj-
dzie im opuścić ziemską ojcowiznę”.  

 
 Dorothea
 Sonia Gawlas
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Jak to kiejsi bywało...
Przełom kwietnia i maja był 

szczególnym czasem w wierzeniach 
ludowych, pełnym obrzędów i wia-
ry w czary. W Brennej wierzono, iż 
tej nocy na krzyżujących się dro-
gach można spotkać czarownice, 
jednak aby tak się stało trzeba było 
mieć na głowie wieniec bądź ka-
pelusz. 30 kwietnia wieczorem sta-
wiano pannom na wydaniu moje, 
były to okorkowane, wysokie na 
ponad 10 metrów drągi. Najczęściej 
na moja wybierano świerka bądź 
jodłę, na szczycie drzewa pozo-
stawiano gałązki, które ozdabiano 
białymi wstążkami z papieru lub 
pierzem. Postawiony drąg należało 
pilnować, aby nikt nie wywiercił w 
nim dziury, bo wróżyło to dziew-
czynie nieślubne dziecko i jej zhań-
bienie. Niechcianej dziewczynie, do 
której chłopak miał żal i szukał po-
msty stawiano dziada, czyli brzyd-
kie drzewo, na które zawieszano 
stare „galaty”. Postawienie go było 
wzgardą dla dziewczyny, dlatego 
pilnowano całą noc, aby nikomu 
nie udało się tego zrobić. Był to 
również czas kiedy muzykanci cho-
dzili po wsi i „wygrywali”. Zwyczaj 
ten charakterystyczny i swoisty dla 
Brennej nadal jest praktykowany. 
Muzykanci chodzą po wsi i grają 
wybranym mieszkańcom z okazji 
ich imienin. Są to określone wspo-
mnienia świętych, „wygrywa” się 
na św. Jana, św. Józefa i św. Annę. 

W czerwcu, przed św. Janem na-
leżało zbierać zawsze między go-
dziną 10 a 12 zieliny: macierzankę, 
wodną koniczynę, rozchód. Zioła te 
miały służyć ludziom i bydłu jako le-
karstwo, wierzono również, że przy-
nosiły szczęście. Z rozchodu, mirty, 
bukszpanu i mniszków lekarskich 
(moiczków) pleciono wianki, któ-
rymi „majono domy”, wieszano je 
nad drzwiami i oknami domów i ko-
ścioła.  24 czerwca dziewczyny wiły 
wianki z białej koniczyny, wyłącznie 
z kwiatów, i rzucały je na słodką 
jabłoń przez głowę. Robiły to tak 
długo, póki wieniec nie zaczepił się 
na gałęzi. Ile razy panna rzucić mu-

siała wianek,  tyle lat miała czekać 
na wyjście za mąż. W Brennej tego 
dnia odbywa się odpust. Dawniej 
dzieci wcześniej niż zwykle wycho-
dziły z domów paść krowy, aby móc 
pójść na kramy, gdzie kupowano 
pierniki, te mające być podarun-
kiem dla dziewczyny w kształcie 
serca, cukierki, korkówki, trąbki i 
słomiane kapelusze, które nieraz 
były podkradane, bo nie wszyscy 
mogli sobie na nie pozwolić. Tego 
dnia w domach gospodyni przy-
gotywawała odświętny obiad. W 
wigilę św. Jana palono na groniach 
watry. Również w Zielone Świątki 
palono ogniska. Zbierano wcze-
śniej chrust i pilnowano, aby nikt 
go nie podkradł, ponieważ prze-
ścigiwano się czyja watra będzie 
większa. Palono tak duże ogniska, 
że było je widać z sąsiednich groni. 
Od ognisk odpalano pochodnie, z 
którymi biegano po polach, mia-
ło to odgonić szkodniki, gryzonie. 
Wówczas również „tak głośno śpie-
wano, że na Spalonej było słychać 

ludzi z Górek”. Tego dnia szczelano 
z karbidu, wkładano go do puszek, 
mieszano z wodą i podpalano. In-
nym zwyczajem było smażenie  ja-
jecznicy (wajeśnicy), najczęściej ze 
szczypiorkiem (sznytlokiem), jed-
nak nie jadano jej sztućcami, ale 
podawano na kromkach chleba. W 
Zielone Świątki dziewczyny wróżyły 
sobie z igieł. Z okrągłym naczyniem 
napełnionym zimną wodą obracały 
się ku wschodowi słońca. Do każdej 
z rąk brały igły, każdą uprzednio 
nazywając, jedną swoim imieniem, 
drugą imieniem swego oblubień-
ca, a następnie wpuszczały obie 
jednocześnie do wody. Jeżeli igły 
się zeszły, to para miała się pobrać. 

Informacje dotyczące obrzę-
dowości na terenie Brennej zo-
stały zaczerpnięte z tekstów 
Ernestyny Świbówny oraz  wspo-
mnień Marii Staś i Marii Greń.  

Dorothea
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Halowe rozgrywki na ostatniej prostej
Mimo, iż do końca futsalowych 

zmagań pozostały tylko 2 kolejki, 
nadal nie wiemy, która z drużyn 
sięgnie po najwyższe laury. Na pla-
cu boju pozostały już co prawda 
tylko dwie ekipy, mające szansę 
na końcowe zwycięstwo, żadna 
jednak nie zwalnia tempa i praw-
dopodobnie kwestię mistrzostwa 
rozstrzygnie przedostatnia, naj-
dalej ostatnia kolejka rywalizacji. 
Bliźniacza sytuacja ma miejsce w 
batalii o koronę króla strzelców, 
w której o końcowym sukcesie 
może myśleć dwójka zawodników.

Od 20 kolejki w czołówce nie-
wiele się zmieniło. Mario-Team i 
Niebieska Erka odniosły komplet 
zwycięstw, sięgając po całą pulę 12 
punktów w bardzo trudnych kon-

frontacjach. Wicelider okazał się 
lepszy między innymi od dobrze 
prezentującego się zespółu TTD Mi-
chalik oraz aspirującego do trzeciej 
lokaty Kamtexu. Broniąca tytułu 
Niebieska Erka ograła FC Blaszok, 
Oldboi Beskidu Skoczów oraz Alco-
Skład, czyli również uznane „firmy” 
w lokalnym środowisku amator-
skich rozgrywek piłkarskich. Szanse 
obu drużyn na końcowy tryumf są 
jednakowe, ponieważ oba zespoły 
w swoich ostatnich 2 spotkaniach 
ligowych podejmą silne drużyny. Na 
drodze Mario-Teamu staną Oldboje 
Beskidu Skoczów oraz nieobliczal-
na, o czym przekonały się dobitnie 
niektóre ekipy, drużyna FC Moździe-
rze. Ubiegłoroczny mistrz, zmierzy 
się z TTD Michalik oraz Kamtexem, 

co sprawia, że jego droga do zajęcia 
1 miejsca wydaje się teoretycznie 
bardziej wyboista niż jego bezpo-
średniego rywala w tej konfrontacji. 

Śmiało można zaryzykować 
stwierdzenie, że statuetka króla 
strzelców trafi w ręce przedstawi-
ciela drużyny Pasterny Przyjaciele 
bądź Oldboi Beskidu Skoczów. Snaj-
perzy tych zespołów mają znaczną 
przewagę nad pozostałymi w zesta-
wieniu i trudno sobie wyobrazić, by 
dopuścili do bezpośredniej walki 
między sobą kogoś trzeciego. Więk-
szą szanse na „koronę” ma obecnie 
Robert Haratyk (Pasterny Przyjacie-
le), który na tym etapie rozgrywek 
wypracował sobie sześciobramko-
wą przewagę nad Michałem Cza-
konem (Oldboje Beskidu Skoczów). 

Obecnie bram-
kowy stan rywa-
lizacji między 
nimi to 48:42. 
Warto odnoto-
wać, że niewielką 
stratę do Czako-
na mają: Andrzej 
Sikora (Kamtex) 
– 37 goli, An-
drzej Kowalik (FC 
Blaszok) i Piotr.
Skrzypoń  (FC 
Moździerze) – 
obaj 36 goli, któ-
rzy co prawda na 
w y p r z e d z e n i e 
Roberta Haraty-
ka nie mają wiel-
kich szans, za to 
już na prześci-
gnięcie Michała 
Czakona jak naj-
bardziej.   
   
  
Krzysztof Gawlas
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SportSport

Powiatowe Biegi Przełajowe

Biegali na Kozią Górę

Uczniowie szkół naszej gminy 
zdominowali tegoroczne zawody w 
Pogórzu. W czternastu rozegranych 
biegach nasi uczniowie zdobyli 23 
medale (10 złotych, 7 srebrnych i 
6 brązowych). Zawody rozgrywane 
były na dystansach od 100 do 1000 m. 

Złote medale zdobyli:
Agnieszka Greń, Radosław Greń, Da-

5 kwietnia na Bielskich Bło-
niach odbył się Wojewódz-
ki Finał w biegach górskich. 
Nie zabrakło w nich naszych 
uczniów, trenujących w gminnej 
sekcji lekkoatletycznej. Po raz ko-
lejny swoją dominację w tym sezo-
nie potwierdził Radosław Greń. Po 
wcześniejszych wygranych w Mię-
dzywojewódzkich i Wojewódzkich 
biegach przełajowych i tym razem 
zdobył kolejny złoty medal! To duży 
sukces młodego biegacza, który w 
swojej kategorii nie ma sobie rów-
nych. Znakomicie spisali się pozo-
stali nasi zawodnicy - Nadia Krzem-
pek zdobyła srebro, a Dawid Oleś 
brąz w kategorii do 12 lat. W bie-
gu juniorów młodszych Agnieszka 
Greń finiszowała na drugim miejscu.
     
             OPKiS

wid Oleś, Samuel Kuczera, Kacper 
Dybczyński, Nadia Krzempek, Pa-
trycja Chujeba, Aleksandra Jawor-
ska, Błażej Janota, Natalia Chrapek.

Srebrne medale zdobyli:
Nikodem Gawlas, Daniel Oleś, 
Magdalena Podżorska, Łukasz 
Macura, Weronika Herzyk, Ali-
cja Cholewa, Bartłomiej Kocurek.

Brązowe medale zdobyli: 
Maja Sikora, Jakub Lorek, Do-
rota Staś, Paweł Greń, Grze-
gorz Kłósko, Dominika Chrapek.

  OPKiS
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SportSport

„Bezpieczni w wodzie”
Po raz kolejny uczniowie ze Szko-

ły Podstawowej nr 1 im. Janusza 
Korczaka w Brennej Leśnicy mieli 
możliwość korzystania z zajęć nauki 
pływania, realizowanej na basenie 
„Delfin” w Skoczowie. Od 12 wrze-
śnia 2013r. do 27 marca 2014r. dzie-
ci z klasy II i III pod okiem instrukto-
rów ze szkoły pływania MarioSport 
pozbywały się leku przed wodą, 
doskonaliły technikę pływania oraz 

rozwijały sprawność fizyczną. W za-
leżności od stopnia umiejętności, 
uczniowie zostali podzieleni na trzy 
grupy. Dzieci z dużym zaangażo-
waniem uczestniczyły w zajęciach.

Podsumowaniem zdobytych 
umiejętności był egzamin na kar-
tę pływacką, który zaliczyło 23 
uczniów. Każdy z uczestników 
otrzymał pamiątkowy dyplom 
„Już pływam”. Całkowity koszt to: 

15.336,00 zł. Prawie cała kwota zo-
stała pokryta z Komitetu Rodziciel-
skiego. W przeliczeniu na jednego 
ucznia to kwota: 319,50zł. z czego 
50 zł to wkład własny rodzica. Nauka 
pływania z całą pewnością przyczy-
ni się do poprawy bezpieczeństwa 
naszych uczniów podczas korzy-
stania z różnego rodzaju kąpieli.

                                                                   
         SP 1 Brenna

Wraz z majówką rozpoczynamy 
letni sezon atrakcji w Parku Tury-
styki. Po zimowym lodowisku nie 
ma już śladu, a na jego miejscu 
pojawiło się pole do minigolfa. Tu 
swoją celność mogą sprawdzić za-
równo zawodowcy jak i całkowici 
nowicjusze. Czeka na nich 18 drew-
nianych stanowisk z różnorodny-
mi przeszkodami, które z pewno-
ścią zapewnią doskonałą zabawę. 

Czynne są również boiska wie-
lofunkcyjne czyli nie lada grat-

Park Turystyki zaprasza
ka dla miłośników intensywnego, 
aktywnego wypoczynku. Można 
tutaj pograć w koszykówkę, siat-
kówkę oraz siatkówkę plażową. 
Zachęcamy do korzystania z  wy-
pożyczalni sprzętu sportowego 
znajdującej się na terenie Parku.

Na najmłodszych czeka plac za-
baw. W całości otoczony jest matami 
bezpiecznego upadku, dzięki cze-
mu rodzice mają pewność, że nawet 
w niesprzyjających okolicznościach 
na twarzach ich pociech pojawi się 

uśmiech. Milusińscy znajdują tu-
taj drewniana wieżę, zjeżdżalnię, 
piaskownicę, huśtawki oraz bujaki. 

Wraz z początkiem nowego sezo-
nu coraz więcej będzie się również 
działo na scenie amfiteatru. Zachę-
camy do zapoznania się z kalenda-
rzem imprez na maj, który zamie-
szony jest na tylnej okładce Wieści. 

 Sonia Gawlas
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Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej
43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 34
tel. 33 853 62 85, kom. 504 039 392
e-mail: zbgk@brenna.org.pl

GOPR
43-438 Brenna ul. Węgierski 41
43-370 Szczyrk ul. Dębowa 2, tel. 33 829 69 00
tel. alarmowy 985, 601 100 300

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, e-mail: 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
www.biblioteka.brenna.org.pl 
e-mail: bibl.brenna@wp.pl, bibl.gorki@vp.pl

Wójt Gminy Brenna - Iwona Szarek 
Przyjmowanie stron w każdy wtorek od 14:00 do 16:00. 
W celu umówienia się na spotkanie prosimy o kontakt 
z sekretariatem: tel. 33 853 62 22, tel. 33 853-65-48 
fax: 33 853 63 70, e-mail: poczta@brenna.org.pl
 
Zastępca Wójta Gminy Brenna oraz 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 od 14:00 do 15:30. 
W celu umówienia się na spotkanie prosimy o kontakt 
z sekretariatem: tel. 33 853 62 22, tel. 33 853-65-48 
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 Buczu (Górki), 
Sklepie GS w  Szpotawicach (Górki), Sklepie „Lewiatan” (Brenna Skrzyżowanie), Sklepie GS Brenna Skrzyżowanie, 
W  Delikatesach p. Bocka (Brenna Spalona), Sklepie GS Brenna Pinkas, Sklepie GS Brenna Leśnica, Sklepie p. Dadok 
(Brenna Leśnica), FH Renata Łysek (Brenna Leśnica), Kiosku z  prasą – p. J. Ćwierzyk, (Brenna Centrum) „Toto Lotku” –  
p. J. Madzi, (Brenna Centrum) Kiosku p. Cz. Grenia (Brenna Bukowa), Sklepie „Kaprys” ul. Jawornik (Brenna), Delikatesach 
Centrum (Brenna Lachy), Stacja paliw (Górki Wielkie), Delikatesy Centrum Sojka, Gminnej Bibliotece Publicznej (Urząd 
Gminy, II p.). Sklepy, kioski, pensjonaty itp. lokale, chcące również kolportować „Wieści”, proszone są o kontakt z redakcją.

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 77,
tel. 33 853 65 50, fax 33 8586 971
e-mail: opkis@brenna.org.pl

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
43-438 Brenna, ul. Leśnica 8
tel. 33 853 64 59, 33 855 12 61, fax. 33 858 71 01
email: gops@brenna.org.pl, gops_brenna@interia.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
43-430 Skoczów ul. Krzywa 4
tel. alarmowy 999
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
43-436 Górki Wielkie ul. Zalesie 3, tel. 33 853 92 05
43-436 Górki Wielkie ul. Breńska 2 tel. 33 858 71 19 

ISSN 1895-670X
Redakcja: Sonia Gawlas, Katarzyna Macura, Łukasz Muschiol, Krzysztof Gawlas, Aneta Mędrek i Marzena Gawlas. 
Stali Współpracownicy: Dorota Greń, Wojtek Grajewski i UG Brenna.  
Wydawca: Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna
43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 77, tel: (33) 85 365 50, e-mail: opkis@brenna.org.pl 
Nakład: 600 egz. 
Korekta: Sonia Gawlas, Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów i opracowań nadesłanych tekstów.
Skład: Łukasz Muschiol 
Druk: Eurodruk, ul. Daszyńskiego 64, 43-450 Ustroń, tel. 33 854 26 02

Ważne i przydatne numery telefonów
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