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Wieści znad Brennicy

Od redakcjiOd redakcji

Życzymy Państwu, by nadchodzące 
Święta Bożego Narodzenia, 
spędzone w miłej atmosferze, 

przyniosły wiele radosnych 
i szczęśliwych chwil. 

Niech Nowy Rok obdarzy 
Was zdrowiem oraz powodzeniem 

w realizacji wszystkich planów.

Przewodniczący Rady Gminy
Marek Wojnar

Wójt Gminy Brenna
Iwona Szarek

W redakcji „Wieści znad Bren-
nicy„ zaszła pewna zmiana. Ze 
stanowiska redaktora naczelnego 
zrezygnował Szczepan  Spis, które-
go  zastąpi Anna Musioł. Redakcja 
i wszyscy współpracownicy pragną 
podziękować Szczepanowi za pra-
wie trzy lata wspólnej pracy nad na-
szym miesięcznikiem. Dzięki jego 
zaangażowaniu i pomysłowości ga-

Drodzy Czytelnicy. Zbliżają się 
świeta i Nowy Rok. Czas wielu ży-
czeń i postanowień. Mamy nadzieję, 
materiały zawarte w tym numerze 
wprowadzą Was w ten niezwykły, 
świateczny nastrój i obudzą ciepłą 
atmosferę, której, ze względu na 
brak śniegu chyba trochę wszyst-
kim nam brakuje. 

         Redakcja

zeta całkiem zmieniła swoją rangę. 
Nie jest już tylko informacyjną bro-
szurką, a źródłem szerokiej wiedzy 
z zakresu kultury, tradycji, historii, 
kulinariów, psychologii, socjologii 
i wielu, wielu innych dziedzin. Ży-
czymy Szczepanowi wszystkiego 
dobrego, powodzenia i wielu suk-
cesów. Mamy nadzieję, że nie zmar-
nujemy jego pracy.

W tym świątecznym numerze 
naszych „Wieści”, chciałbym się z 
Państwem pożegnać i podzięko-
wać za prawie 3 lata wspólnej pracy 
oraz wymiany doświadczeń i infor-
macji, na łamach naszego pisma. 
W szczególności dziękuję tym czy-
telnikom, którzy aktywnie włączali 
się do redagowania naszego mie-
sięcznika. Wydaje mi się, że to wła-
śnie ich artykuły byłY najbardziej 
wartościowe,  bo płynęły prosto ze 

społeczeństwa. Niezmiernie cieszy 
mnie, że gazeta jest czytana i sieć 
jej czytelników sukcesywnie się po-
większa. To na pewno największa 
nagroda dla dziennikarza i redak-
tora naczelnego, jaką może uzyskać 
za swoją pracę. Ten wyjątkowy czas, 
kiedy mogłem dla państwa pisać, 
na zawsze pozostanie w mojej pa-
mięci. Ufam również, że gazeta na-
dal będzie się rozwijać i że będzie-
cie w tym mieli swój udział. Wraz 

ze zbliżającymi się świętami, życzę 
wszystkim, aby były one radosne, 
rodzinne, a także, by mogli państwo 
znaleźć odrobinę wolnego czasu na 
szczyptę dobrej lektury, otwierając 
grudniowy numer „Wieści”.

  Szczepan Spis
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Mieszkańcom Górek i Brennej życzę, 
aby Święta Bożego Narodzenia 
były czasem miłości i pokoju 
w naszej Ojczyźnie i w każdej rodzinie.

W Nowym Roku niech się spełnią 
świąteczne życzenia,
te łatwe i trudne, te duże i małe,
te mówione głośno lub wcale.

    Z świątecznym przesłaniem
     Stanisław Szwed
     Poseł na Sejm RP

     Grudzień 2011 r.

Informacje/WydarzeniaInformacje/Wydarzenia

choinki do nieba
prezentów jak trzeba
opłatkiem łamania…

 
Z najlepszymi życzeniami,
aby te najpiękniejsze w roku Święta upłynęły
w spokojnej atmosferze w gronie najbliższych…
aby były pogodne i szczęśliwe, 
a Nowy Rok 2012
spełnił wszystkie Państwa życzenia.
  
Dziękując za wszystkie tegoroczne spotkania

        Małgorzata Handzlik
       Poseł do Parlamentu Europejskiego
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Wieści znad Brennicy

Informacje/WydarzeniaInformacje/Wydarzenia

„Cieszynianki” rozdane
W piątek 11 listopada w Cieszyń-

skim Teatrze imienia Adama Mic-
kiewicza odbyła się coroczna, uro-
czysta sesja,  w czasie której miało 
miejsce wręczenie Laurów Srebrnej 
i Złotej Cieszynianki. Laury te przy-
znają Rady Gmin i Miast, wybierając 
spośród swoich mieszkańców jed-
ną, najbardziej zasłużoną dla kultu-
ry i społeczności osobę, by docenić 
jej wkład we wspólne dobro. Z Gmi-
ny Brenna tegoroczną laureatką 
została pani Anna Źlik – kierownik 
i choreograf Zespołu Regionalnego 
“Brenna” im. Józefa Macha. 

Pani Anna Źlik jest rodowitą 
mieszkanką Brennej. Z kulturą gó-
ralską i folklorem ma styczność od 
najmłodszych lat i ze swojego dzie-
ciństwa pamięta znakomitą więk-
szość obrzędów, do których scena-
riusze pisze po dziś dzień. W czasie 
lat szkolnych była członkiem druży-
ny harcerskiej, a przygodę z wystę-
pami publicznymi i kultywowaniem 
breńskich tradycji rozpoczęła pod 
okiem swojego ojca, Józefa Macha, 
który w 1948 roku założył Zespół 
Teatralny. Zespół ten z czasem prze-
kształcał profil swojej działalności, 
a datą, która oficjalnie rozpoczyna 
działalność Zespołu Regionalnego 
„Brenna” im. Józefa Macha jest rok 
1963. Od tego też roku pani Anna 
czynnie działa w zespole.

W latach 1978-1982 (5 lat) była 
kierownikiem Gminnego Ośrodka 
Kultury i w ramach tego organizo-
wała wiele imprez kulturalnych w 
Brennej i prowadziła ich konferan-
sjerkę. Potem od roku 1982 przez 8 
lat pełniła funkcję kierownika Urzę-
du Stanu Cywilnego w Brennej.

Od roku 1998 zastępowała moc-
no podupadłą na zdrowiu, świętej 
pamięci Elżbietę Bauer, która w tym 
czasie była kolejnym kierownikiem 
zespołu. Po śmierci pani Elżbiety, 
pani Anna Źlik oficjalnie została 
mianowana głównym kierownikiem 
i choreografem zespołu „Brenna”. 
Od tego czasu zespół mocno roz-
winął swoją działalność, zdobywa-
jąc doświadczenia na przeglądach 

i festiwalach, nie tylko w regionie, 
nie tylko w Polsce, ale i za grani-
cą. Najważniejsze osiągnięcia pani 
Anny jako kierownika to wielo-
krotne przygotowanie zespołu do 
występu podczas „Wojewódzkich 
Przeglądów Wiejskich Zespołów 
Artystycznych” w Brennej, gdzie ze-
spół wielokrotnie był nagradzany 
za prezentowanie obrzędów takich 
jak „Szkubaczki”, „Dożynki”, „Sto-
wiani dziada i moja”, „Szczepónka”, 
„Przy Śmierguście”, „Na odpuście 
w Brynnej”, „Przy Kolybie na Kota-
rzu”, „Smażyni wajeśnicy na Zielone 
Świątki” i wielu innych. 

Zespół zdobywał również wie-
lokrotnie i nadal bywa na „Żywiec-
kich Godach” w Żywcu, skąd przy-
woził do Brennej wiele nagród, a 
w 2004 uhonorowano tam także 
panią Annę nagrodą instruktorską 
dla kierownika. Pani Anna i zespół 
„Brenna” są również doskonale zna-
ni w Chorzowie, gdzie pokazywali 
swoje programy, zdobywając nimi 
serca jurorów na „Wiciach”. Za gra-

nicę wywiozła pani Anna „Brenną” 
na Węgry, Słowację, do Czech i Nie-
miec. 

 Pani Anna do zespołu wcią-
gnęła całą swoją rodzinę, by, tak, 
jak ona, wrastała w kulturę góral-
ską i wyrastała w poszanowaniu dla 
folkloru. Przyczyniła się do wycho-
wania w takim duchu wielu mło-
dych, utalentowanych ludzi, którzy 
nie wstydzą się stroju regionalne-
go, rodzimej gwary i zwyczajów. Lu-
dzi, którzy szczycą się tym, skąd po-
chodzą i przysparzają Brennej wielu 
powodów do dumy, reprezentując 
Gminę tańcem, śpiewem i pogodą 
ducha.

Oczywistym jest, że całą swoją 
działalność Pani Anna prowadzi od 
początku w czynie społecznym, nie 
czerpiąc z tego żadnych profitów, 
za to poświęcając całe serce i czas 
Zespołowi, a przez to także tradycji. 

 „Brenna” co roku pokazuje 
się z kolejnymi programami na Ty-
godniu Kultury Beskidzkiej, uświet-
nia swoimi występami uroczystości 

gminne takie jak 
„Dożynki” i „Noc 
Świętojańska”, oraz 
godnie reprezentu-
je wszystkich górali 
podczas Bożonaro-
dzeniowych „Paste-
rek” i uroczystości 
Wielkanocnych. 

 S e rd e c z n i e 
gratulujemy zasłu-
żonego odznacze-
nia i życzymy dużo 
zdrowia, sił i zapa-
łu, potrzebnych do 
osiągnięcia dalszych 
sukcesów!

 OPKiS
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Informacje/WydarzeniaInformacje/Wydarzenia

Zrealizowano dwa zadania zwią-
zane z zagospodarowaniem Parku 
Turystyki w Brennej Centrum, w ra-
mach których wykonano:

Zadanie 1 – Rozbudowa i mo-
dernizacja amfiteatru w Brennej 
Centrum.

1) Budynek amfiteatru wyko-
nany w tradycyjnej technologii 
wykonania, z zapleczem socjal-
no-magazynowym, sala medialną, 
pomieszczeniami techniczno-ma-
gazynowymi, sanitariatami ogólno-
dostępnym w tym dla osób niepeł-
nosprawnych oraz sceną. 

Powierzchnia zabudowy - 
293,00m2 w tym scena 132,73m2

Powierzchnia całkowita – 617,10 
m2 w tym cena 244,84m2

Powierzchnia użytkowa - 520,77 
m2 w tym scena 226,90m2

Kubatura – 3180,00m3 w tym 
scena 1850,00m3

Ilość kondygnacji nadziemnych 
- 2

Zadaszenie sceny amfiteatru w 
formie stożka ściętego. Górna pod-
stawa stożka w kształcie koła. Obrys 
dolnej podstawy to krzywa, która 
powstała z przenikania walca elip-
tycznego 

(duża oś 25,0 m, mała oś 15,0m) 
z walcem kołowym o  średnicy 
50,65 m. Obrys górnej oraz dolnej 
podstawy ustalony za pomocą rur 
stalowych. 

Membrana, pełniąca funkcję za-
daszenia rozpięta pomiędzy rurą 
górną i dolną.

Stożek pełniący funkcję zada-
szenia od strony budynku oparty 
na jego ścianach, zaś od strony wi-
downi podwieszony do dźwigarów 

łukowych.  Trójnóg złożony z kra-
towych dźwigarów łukowych obej-
muje zadaszenie. Dźwigary łukowe 
połączone w osi pionowej stożka, 
bezpośrednio nad świetlikiem. Oś 
pionowa stożka wychylona o 10% 
w kierunku budynku zaplecza – 
zadaszenie otwiera się na widow-
nię. Woda z zadaszenia zbierana w 
dwóch najniższych punktach (po 
bokach) za pomocą łańcuchów 
sprowadzona do kratek ściekowych.

2) Sieć wodociągowa zasilająca 
obiekty w Parku Turystyki w Bren-
nej Centrum dł. 295 mb 

Zadanie 2. Zagospodarowanie 
Centrum Brennej wraz z infrastruk-
turą towarzyszącą.

1) Punkty gastronomiczne wraz 
z zadaszeniem – 5 szt. oraz punkt 
obsługi lodowiska i mini golfa – 1 
szt. – wykonane w technologii ścia-
ny warstwowej drewnianej z wy-
kończeniem zewnętrznym jako bale 
drewniane,  posadowione na funda-
mentach betonowych. Wyposażone 
w instalację wod.-kan., elektryczną 
i WC., dostępne dla osób niepełno-
sprawnych, nie posiadające barier 
architektonicznych.

2) Boisko do piłki plażowej o wy-
miarach zewnętrznych 20m x 12 m 
(wymiar boiska 16m x 8 m).

3) Boisko wielofunkcyjne do ko-
szykówki i siatkówki z nawierzchni 
syntetycznej 

o wymiarach 32 m x 19  m.
4) Lodowisko o pow. 600m2 

(20 x 30 m) wraz z wyposażeniem 
i urządzeniem do pielęgnacji lodu 
oraz pojazdem typu ciągnik ( w se-

zonie jesienno zimowym ) i pole do 
mini golfa wraz 

z wyposażeniem – 18 pół do gry 
( w sezonie wiosenno letnim ). 

5) Plac zabaw wyposażony w  
przyrządy zabawowe (1 zestaw za-
bawowy, 2 huśtawki, 

3 bujaki, 1 piaskownica),  na-
wierzchnia bezpiecznego upadku 
w strefach upadku.

6) Mała scena dla dzieci o średni-
cy 9 m oświetlona wokół kręgu

7) Rozbudowa istniejącego 
oświetlenia o 15 latarni 

8) Oświetlenie boiska i lodowi-
ska – 3 słupy stalowe ocynkowane 
9m o budowie wzmocnionej z wy-
sięgnikami. Oprawy oświetleniowe 
o mocy 1000W/230V- 6 szt.

9) Nawierzchnie z kostki bruko-
wej – 4292m2

10) Kanalizacja deszczowa z rur 
PCV Ø 200mm – 26 mb, Ø 160 – 67 
mb

11) Pielęgnacja terenów zielo-
nych – 3500 m2

12) Stragany dla artystów i ręko-
dzieła – 20 szt.

13) Ławki parkowe trwale zamo-
cowane do podłoża – 20 szt. 

14)  Kosze na śmieci trwale za-
mocowane do podłoża – 10 szt.

15)  Stojaki na rowery – 10 szt.
16)  Zieleń (pow. terenów zielo-

nych – ok.3.500 m2) 
17) Nasadzenia drzew i krzewów 

– 120 szt.
18) Nasadzenia kwiatowe – 250 

szt.
19) Donice murowane kamienne 

na drzewa i krzewy – 8 szt.
20) Parking o nawierzchni asfal-

tobetonowej o pow. 3 969,06 m2 

Zagospodarowanie Parku Turystyki w Brennej
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Wieści znad Brennicy

Informacje/WydarzeniaInformacje/Wydarzenia
wraz z oświetleniem 

(3 słupy oświetleniowe stalowe 
ocynkowane 7 m z wysięgnikiem 
podwójnym i 6 szt. opraw oświetle-
niowych, kanalizacją deszczową – 
wpusty uliczne z osadnikiem, sepa-
rator tłuszczu, odprowadzenie wód 
opadowych rurami PCV Ø 250 - 25 
mb  i  Ø 200 -80 mb  do istniejącej 
kanalizacji deszczowej przy ul. Wy-
zwolenia.

 -  49 miejsc dla samochodów 
osobowych

 -   3 miejsca dla niepełnospraw-
nych

  -  8 miejsc dla autobusów
21) Mur oporowy przy lodowi-

sku z elementów betonowych
22) Balustrady zewnętrzne
23) Nawierzchnie z grysu ka-

miennego – 500m2
24) Mur koło widowni – siedzi-

sko z kamienia breńskiego w ilości 
– 93 mb

25) Przebudowa przyłącza ener-
getycznego głównego dla całego 
Parku Turystyki

Zadanie w okresie od  17.09.2010 
r.  do 31.08.2010 r. wykonało Przed-
siębiorstwo ”FABER” z Górek Wiel-
kich, przy czym zadaszenie sceny 
amfiteatru w ramach podwykonaw-
stwa, wykonała firma MOSTMARPAL 
z  Zarzecza.

Roboty wykonano za kwotę 
brutto 6.851.532,49 zł.

Roboty realizowano w ramach 
projektu kluczowego, dofinansowa-
nego ze środków Unii Europejskiej.

Zakończono inwestycję związa-
ną z zagospodarowaniem terenu 
rekreacyjnego „Pod Brandysem” 
przy ul. Sportowej w Górkach Wiel-
kich. 

W ramach zadania wykonano:
- boisko do piłki plażowej z  prze-

nośnymi trybunami na 192 miejsc,
- ścinkę wspinaczkową, wypo-

sażoną  w komplet chwytów wspi-
naczkowych (wysokość wspinania 3 
m ), od frontu ścianki podest drew-
niany, z tyłu strefa bezpiecznego 
upadku,

- zaplecze techniczne oraz sani-
tariaty ogólnodostępne, w tym sa-
nitariaty dla osób niepełnospraw-
nych - obiekt drewniany, wykonany 
z imitacji bal i desek, o łącznej po-
wierzchni użytkowej  35,29 m2, 

Zagospodarowanie terenu „Pod Brandysem”
- place i ciągi piesze, 10 miejsc 

postojowych, wykonane z kostki 
brukowej o łącznej powierzchni 
1646 m2 ,

- roślinną wyspę (klomb mu-
rowany z kamienia breńskiego, z 
drewnianymi siedziskami, podświe-
tlony),

- elementy małej architektury 
(ławki betonowe z oparciem – 12 
szt., kosze na śmieci – 16 szt., stoja-
ki na rowery na 10 stanowisk),

- oświetlenie zewnętrzne, po-
przez zabudowę 8 słupów oświetle-
niowych,

- zieleń, nasadzenia drzew i 
krzewów, 

Roboty pierwotnie realizowała 
firma Brierlivia Developments Limi-
ted Oddział w Polsce, 

z siedzibą w Żywcu, która w 
trakcie realizacji inwestycji ogłosiła 
upadłość. Po ogłoszeniu  kolejne-
go przetargu, roboty dokończyło 
Przedsiębiorstwo ”FABER” z Górek 
Wielkich. 

Całość inwestycji zamknęła się 
kwotą brutto 1.035.155,74 zł. Robo-
ty realizowano od września 2010 r. 
do 20 października 2011 r.

Zadanie realizowano w ramach 
projektu kluczowego, dofinansowa 
nego ze środków Unii Europejskiej.

   UG  Brenna
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Wybudowano kładkę na Jatny
Od maja do końca października 

2011 r. realizowano roboty zwią-
zane z budową kładki dla pieszych 
nad rzeką Brennica w km 9 + 998,35 
w Brennej Jatny. Roboty zrealizo-
wała firma MOSTMARPAL Sp. z o.o. z 
Zarzecza -  inwestycja zamknęła się 
kwotą brutto 491.097,09 zł. Nowa 
kładka żelbetowa podparta została 
na dwóch przyczółkach oraz dwóch 
filarach, posadowionych za pomocą 
żelbetowych pali, fundowanych w 
gruncie w ilości 2 szt. na

 każdą podporę. Ustrój nośny 
kładki - trójprzęsłowy ciągły o roz-
piętości teoretycznej przęseł 7.30 + 
13.00 + 7.30, ruszt stalowy złożony 
z czterech dźwigarów IPE 400 w roz-
stawie osiowym 

0,60 m stężonych poprzecznica-
mi z kształtowników typu IPE 300, 
zespolony żelbetową płytą o gru-
bości 15-18 cm i szerokości 2.44 m 
– długość całkowita konstrukcji – 
29,76 m – szerokość użytkowa kład-
ki – 2,00 m. Na obiekcie i dojściach

 zabudowano balustrady. Obiekt 
został również odwodniony. Dojścia 
do kładki – nasypy o nawierzchni 
żwirowo-tłuczniowej. Zadanie do-
finansowane jest ze środków Unii 
Europejskiej, w ramach działania 
„Odnowa 

i rozwój wsi” objętego Progra-
mem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007-2013.

   UG Brenna

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z siecią przyłą-
czy domowych Brenna Centrum – Brenna Bukowa

W okresie od  04.11.2009 r. do 
25.05.2011 r. realizowano inwesty-
cję związaną z budową kanalizacji 
sanitarnej wraz z przyłączami do-
mowymi Brenna Centrum - Brenna 
Bukowa.

W ramach zadania wykonano 
sieć kanalizacyjną  grawitacyjną z 
rur PCV Ø 200/160  łącznej długości  

17.677 mb, sieć kanalizacyjną ci-
śnieniową Ø 50 PE – 255 mb. Do ka-
nalizacji sanitarnej podłączono 363 
budynki, przy ulicach: Jastrzębiec, 
Huta, Zielona, Pasieki, Partyzan-
tów, Chrobacze, Stroma, Jaworowa, 
Szkolna, Klimorówka, Świerkowa, 
Osiedlowa, Armii Krajowej oraz 
część ul. Objazdowej. 

Roboty zrealizowało Przedsię-
biorstwo „FABER” z Górek Wielkich 
za kwotę brutto 4.472.517,69 zł. 

Zadanie dofinansowane jest ze 
środków Unii Europejskiej w ra-
mach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013.

   UG Brenna
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Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

Świat dwójeczki
W Szkole Podstawowej nr 2 w 

Brennej  w ramach projektu „Nasze 
Dzieci - Nasza przyszłość”  prowa-
dzone są  między innymi zajęcia  
dziennikarskie.  

Zajęcia mają na celu przygoto-
wanie do samodzielnego redago-
wania przez uczniów wypowiedzi 
dziennikarskich,    a także zdobycie 
umiejętności obsługi i składu kom-
puterowego gazetki szkolnej. Re-
zultat pracy widoczny  jest   w  ga-
zetce pn. „Świat dwójeczki”, w której 
„młodzi dziennikarze” opisują szkol-
ne wydarzenia, nurtujące młodzież 
temat czy wywiady. Tym razem w 
Urzędzie Gminy dziennikarze spo-
tkali się z panią Wójt, zadając pyta-
nia… 

Świat Dwójeczki: Czy opieka nad 
tak dużą gminą jaką jest Brenna jest 
wielkim wyzwaniem, kłopotem?

Pani Wójt:   Na pewno mogę 
powiedzieć, że jest to bardzo duże 
wyzwanie. Jeżeli chce się rozwiązy-
wać pewne problemy jest to bardzo 
ciężka praca, właściwie nie byłoby 
to możliwe gdyby nie moi współ-
pracownicy, czyli osoby, które ze 
mną wspólnie pracują oraz jednost-
ki podległe. Staram się takich ludzi 
wybierać z takimi właśnie współ-
pracować. Oprócz takiej typowo 
urzędowej, papierkowej pracy, któ-
ra wynika z różnych ustaw, jest to 
też pewne prawo, które trzeba re-
alizować.  Dużo istnieje spraw gdzie 
charakter wójta jest prezentacyjny. 
Wójt z racji swojej funkcji reprezen-
tuje gminę i to się wiąże z udzia-
łem w różnych uroczystościach. To 
też jest absorbujące, czasochłonne 
i często jest tak, że nie kończy się 
to na 5 dniach roboczych, ale tak-
że pracą w weekendy i praktycznie 

też w okresach świątecznych. Z tym 
także trzeba się liczyć.

ŚD: Czy cieszyła się Pani z wygra-
nych wyborów?

PW: To znaczy tak: jeżeli za 
pierwszym razem startowałam na 
tą funkcję  to oczywiście        w tym 
momencie miałam wątpliwości  czy 
startować w  wyborach w 2006 
roku, z racji tego że miałam dosyć 
dobra pracę i nie szukałam zmian. 

W momencie kiedy mi zapropono-
wano udział w wyborach tak moc-
no się zaangażowałam, że wtedy 
gdy byłam już bardzo blisko wy-
granej  już zależało mi, żeby zostać 
wójtem. Wracając do pytania to już 
po pierwszej turze uświadomiłam 
sobie, że bardzo zależało mi na wy-
graniu wyborów. Później zauważy-
łam, że efekt pracy w kampanii dały 
nam szansę, żeby wygrać te wybory 
i tak się stało. Jeżeli chodzi o  ze-
szłoroczne wybory  wyglądało to w 
ten sposób, że jak przedstawiałam 
swój plan działania tutaj w gminie 
od razu i w czasie kampanii w 2006 
r. no to powiedziałam, że program 
który jest przygotowany nie ma po 
prostu charakteru 4-letniego tylko 
był dłuższy i żeby móc go zrealizo-
wać potrzebna mi była druga ka-
dencja. Zależało mi, żeby utrzymać 

stanowisko wójta, aby móc zreali-
zować pewne plany. Szczególnie te, 
które były w toku i można powie-
dzieć, że właśnie głównie o to mi 
chodziło. Gdybym nie kandydowała 
po raz drugi to program, który so-
bie przygotowałam, taki na dłuższy 
czas to być może nie byłby zreali-
zowany tak jak chcieliśmy. Pracę tą 
będę  kontynuowała przez kolejne 
cztery lata do 2014 r. 

ŚD: Jak Pani godzi swoją pracę 
zawodową z życiem prywatnym?

PW:  Na początku można powie-
dzieć, że już to wszystko pogodzi-
łam. Każdą wolną chwilę staram się 
poświęcać na rozwijanie moich za-
interesowań i oczywiście żeby spę-
dzać jak najwięcej czasu z dziećmi. 
Teraz syn jest w szóstej klasie szkoły 
podstawowej, córka             w drugiej 
gimnazjum i można powiedzieć, że 
udaje mi się to realizować. Staram 
się to tak organizować, żeby nasze 
życie rodzinne nie cierpiało acz-
kolwiek na pewno tego czasu mam 
mało dla swoich dzieci i to jest na 
pewno duży minus. Natomiast sta-
ram się to tak układać, aby wyko-
rzystać te chwile wolniejsze aby 
spędzić je z rodziną.

ŚD: Trudno było się Pani odna-
leźć na tak wysokim stanowisku?

PW: Muszę powiedzieć, że nie. 
Wcześniej piastowałam funkcje, 
które były też związane        z pro-
wadzeniem oddziału dużej firmy. 
Byłam dyrektorem oraz później do-
radcą przedsiębiorstw, więc miałam 
okazję znajdować się stanowisku, 
które wymaga podobnych umiejęt-
ności i wiedzy. Byłam przyzwyczajo-
na, że mam tak wysokie stanowisko, 
że mam taką funkcję i wymaga to 
ode mnie podejmowania ważnych 
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decyzji a także wiadomo kierowa-
nia ludźmi, zarządzania nimi. Mu-
szę powiedzieć, że nie sprawiało mi 
to dużych trudności. Największym 
problemem było dla mnie to, że 
gdy zajmowałam stanowisko wój-
ta nikt mi nie powiedział z czym ta 
praca się wiąże. Kiedy następnego 
dnia przyszłam do urzędu miałam 
na biurku stos papierów, z którymi 
miałam się zapoznać i podpisać. 
Nikt mnie do tego nie wprowadzał. 
W związku z tym, że urząd wójta ma 
różny charakter muszę powiedzieć, 
że ten pierwszy miesiąc był dla 
mnie najtrudniejszy bo zajmowało 
mi to dużo czasu żeby poznać     te 
sprawy, procedury. czyli poznać za-
kres tej pracy, aby można było reali-
zować zadania i aby te decyzje któ-
re podpisuję były właściwe. Nikt mi 
nie przekazywał spraw w toku ja po 
prostu dostałam biurko, komputer, 
długopis, pieczątkę i rozpoczęłam 
moja nowa pracę.

ŚD: Zdążyliśmy zauważyć, że 
lubi Pani uprawiać sporty?

PW: Tak. Najbardziej lubię cho-
dzić po górach i staram się chodzić 
jak najwięcej zwłaszcza po naszych 
Beskidach. Jeżdżę na rowerze i to 
nie górskim raczej takim spacero-
wym no           i w zimie to przede 
wszystkim jeżdżę na nartach.

ŚD: Jakie przedmioty w szkole 
najbardziej Pani lubiła?

PW: W szkole na pewno najbar-
dziej lubiłam biologię, ponieważ 
osoba, która prowadziła ten przed-
miot tak realizowała nasze zajęcia, 
że najwięcej wiązały się z tym że 
wychodziliśmy ze szkoły i badali-
śmy wszystkie roślinki co było bar-
dzo ciekawe Dzięki Pani z matema-
tyki, była bardzo dobra - do dziś nie 
mam problemów z matematyką. W 
szkole była bardzo fajna atmosfera 
uczyliśmy się w systemie ośmiokla-
sowym, mieliśmy bardzo dobre wa-
runki. Wprawdzie nie mieliśmy sali 
gimnastycznej, ale mieliśmy dobre 
zaplecze na zewnątrz tak że dużo 
zajęć odbywało się na zewnątrz. 
Dobrze wspominam ten okres w 
moim życiu.

ŚD: Jakie plany chciałaby Pani 
jeszcze zrealizować?

PW: Jeżeli chodzi tutaj o gminę 
no to poprawić przede wszystkim 
stan techniczny dróg, który jest 
taka sprawą priorytetową. Już wie-
le udało mi się zrobić w tym kie-
runku, po nawałnicy      i powodzi 
w Górach. Ten stan dróg wymaga 
jeszcze poprawy Na pewno taką 
ważną inicjatywą, która będzie dla 
Nas istotna to budowa kanaliza-
cji w miejscowości Górki Zalesie   i 
właśnie podobne tereny w Górkach 
Wielkich. To jest bardzo ważne nie 
tylko                        z ekologicznego 
punktu widzenia. Mam też w pla-
nach inwestycje związane z Waszą 
szkołą (SP nr2 Brenna- przyp. re-
dakcji). Na pewno ta szkoła wyma-
ga jakieś modernizacji, rozbudowy 
ale wy już nie będziecie mieli okazji 
poznać tych zmian. Myślę, że to jest 
nie tylko ważne dla dzieci uczących 
się, ale także dla kadry. Już nawet 
na ten temat z Panią Dyrektor my-
ślimy no             i będziemy nad 
tym tematem pracować. Ważne jest 
także wyeliminowanie przydomo-
wego spalania odpadów szkodli-
wych, zapobieganie, aby śmieci nie 
lądowały w lasach, rzekach        i 
dlatego WY!- „Nasze dzieci-nasza 
przyszłość!”- możecie wiele w tym 
kierunku zrobić.

ŚW: Lubi Pani czytać? Jaka jest 
Pani ulubiona lektura?

PW: Ja czytam różne książki Pau-
lo Coelho. Bardzo lubię też książki 
historyczne, powieści oparte na hi-
storiach z życia wziętych. Nie będę 

przytaczać tytułów bo są to różni 
autorzy, książki poruszające różne 
sytuacje, przedstawiające różne 
problemy.

ŚW: Gdzie Pani lubi spędzać wa-
kacje?

PW: W ostatnich latach odwie-
dziłam nasz Bałtyk a w ferie zimowe 
to najchętniej gdzieś na nartach. A 
jeżeli mi się nie uda wyjechać nad 
morze staram się odwiedzać miej-
scowości gdzie są jakieś akweny 
albo możliwości skorzystania z ba-
senów. Zdecydowanie jednak naj-
bardziej lubię polskie morze, ale nie 
zawsze udaje mi się tam wyjechać z 
uwagi na to, że moje dzieci też wy-
jeżdżają na różne kolonie i obozy 
żeglarskie.

ŚW: A jaka potrawa regionalna 
Pani najbardziej smakuje? Gotuje ją 
Pani w domu?

PW: Uwielbiam pierogi z kapustą 
i grzybami i wszędzie gdzie jestem 
staram się                   ich spróbować. 
Muszę powiedzieć, że raczej nie są 
one nigdzie tak niesmaczne, że nie 
można  było ich zjeść, przynajmniej 
tam gdzie już próbowałam. 

ŚW: Dziękujemy bardzo, że zgo-
dziła się Pani udzielić nam wywia-
du, pierwszego poważnego debiu-
tujących dziennikarzy.

Rozmawiali: Maria Bąk
                     Patrycja Przybyła
                     Laura Pajestka
                     Łukasz Ferfecki
Opiekun: mgr Adriana Trochim
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Setne urodziny pani Basi
30 listopada pani Barbara Wit-

kowska świętowała przekroczenie 
magicznej liczby stu lat. W tym dniu 
odwiedziła jubilatkę Wójt Gminy 
Brenna, pani Iwona Szarek, składa-
jąc jej najlepsze życzenia we wła-
snym imieniu, oraz przekazując list 
gratulacyjny od Prezesa Rady Mini-

strów, pana Donalda Tuska. Obec-
ny był również przedstawiciel ZUS, 
który gratulował pani Barbarze 
pięknej rocznicy w imieniu Prezesa 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 
pana Zbigniewa Derdziuka.. 

 I redakcja „Wieści znad Bren-
nicy” dołącza się do tych wszystkich 

życzeń. Pani Barbaro! Niech dopisu-
je pani zdrowie, by kolejne artykuły 
poświęcone pani urodzinom stały 
się dla nas swoistą tradycją.

  Redakcja

Zapłacimy kartą w urzędzie
Wychodząc naprzeciw potrze-

bom mieszkańców, uprzejmie infor-
mujemy, że od dnia 19 grudnia 

2011 r. w urzędzie gminy Brenna 

będzie funkcjonował terminal, dzię-
ki któremu każda osoba będzie mo-
gła dokonać operacji finansowych 
przy użyciu karty. Terminal będzie 

Uwaga – zmiana kont bankowych w urzędzie

znajdował się w kasie urzędu.

  UG Brenna

Uprzejmie informujemy miesz-
kańców gminy Brenna, że w związku 
ze zmianą obsługi bankowej, którą 
będzie prowadził BANK PEKAO SA, 
od dnia 01.01.2012 r. nastąpi zmia-

na numerów kont. Dlatego też, bar-
dzo proszę o zwrócenie szczególnej 
uwagi na informacje zawarte w pi-
smach, które Państwo otrzymacie z 
urzędu. Nadmienić należy, że każdy 

podatnik będzie miał własny numer 
konta. Środki pieniężne powinny 
być wpłacane na konto wskazane w 
piśmie.

  UG Brenna
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Szkoła w Górkach Wielkich ma powody do dumy
Początek roku szkolnego to nie 

tylko czas planowania pracy na 
kolejny rok, ale i moment podsu-
mowań i oceny poprzedniego. A 
ta - biorąc pod uwagę osiągnięcia 
uczniów w konkursach przedmio-
towych i zawodach sportowych na 
arenie pozaszkolnej - w Zespole 
Szkół Publicznych w Górkach Wiel-
kich jest na tyle wysoka, że warto 
się nią pochwalić.

       Listę otwierają ci uczniowie, 
którzy z powodzeniem brali udział 
w konkursach sprawdzających ich 
wiedzę z zakresu matematyki i bio-
logii - zarówno na szczeblu szkoły 
podstawowej jak i gimnazjum. W 
Wojewódzkim Konkursie Przedmio-
towym z Biologii dla gimnazjum 
laureatkami zostały Anna Macura i 
Agata Matula. 

Aż 4 wyróżnienia otrzymali gim-
nazjaliści w Konkursie Matematycz-
nym „Kangur” (Joachim Chrapek, 
Patryk Marek, Łukasz Grajewski, Pa-
tryk Pasterny). Jeszcze wyżej „pod-
skoczyli” - jak na „Kangura” przysta-
ło - uczniowie szkoły podstawowej, 
którzy zdobyli 5 wyróżnień (Agata 
Kołder, Marcin Stasiak, Agnieszka 
Owczarzy, Kacper Greń i Katarzyna 
Waliczek), a w Wojewódzkim Kon-
kursie Matematycznym z Elemen-
tami Przyrody dla szkół podstawo-
wych zaszczytne miano laureatki 
przypadło Agnieszce Owczarzy. Z 
kolei Okręgowy Konkurs Przyrodni-
czy „Zwierzęta naszych lasów i pól” 
dla szkół podstawowych przyniósł 3 
laureatów i tyle samo finalistów. 

       Agata Matula została również 
laureatką XVI Międzynarodowego 
Ekumenicznego Konkursu Wiedzy 
Biblijnej „Jonasz”. Wiedza na temat 
Biblii była sprawdzana także na 
poziomie szkół podstawowych - w 
XIV Konkursie Wiedzy Biblijnej lau-
reatem został Kacper Greń, a finali-
stami Bartłomiej Kocurek, Wojciech 
Ponikiewski i Przemysław Pyda.

       Sukcesem okazał się również 
udział uczniów z gimnazjum w kon-
kursach z języków obcych. Patrycja 

Skrzypoń zajęła I miejsce, Dagmara 
Moskała II, a Aleksandra Dębińska 
wyróżnienie w Regionalnym Kon-
kursie Języka Niemieckiego „Pokaż 
swój talent”. Natomiast rejonowy 
konkurs języka angielskiego dla 
szkół gimnazjalnych i ponadgim-
nazjalnych w Skoczowie uplasował 
gimnazjalistów na III lokacie.

       Wysokie miejsca zajęli 
uczniowie szkoły podstawowej w 
organizowanych dla nich różno-
rakich konkursach plastycznych: I 
miejsce w rejonie w Ogólnopolskim 
Plastycznym Konkursie „Bezpiecz-
nie na wsi” dla Emanuela Szołdry, 
I i II miejsce w konkursie plastycz-
nym GOPKiS „Mikołajkowe obrazki”, 
a także odpowiednio I, II i III miejsce 
w rejonie w kategorii klas 1-3 oraz I, 
II i IV lokata w kategorii klas 4-6 w 
Plastycznym Konkursie Strażackim. 
W tym ostatnim konkursie starto-
wali również gimnazjaliści, którzy 
uplasowali się odpowiednio na II i 
III miejscu w rejonie.

       Rywalizacja sportowa na 
poziomie powiatu obfitowała tylko 
w miejsca na podium - zarówno w 
szkole podstawowej jak i w gimna-
zjum uczniowie z Górek Wielkich 
pozostawili rywali daleko w tyle, a 
rywalizację zakończyli na złotej lo-
kacie. Zarówno w klasyfikacji gim-
nazjów jak i szkół podstawowych 
Zespół Szkół w Górkach Wielkich 
zdobył pierwsze miejsce w rywali-
zacji sportowej w ramach Powiato-
wego Szkolnego Związku Sporto-
wego w Cieszynie.

Uczniowie niepokonani okazali 
się również w… szachach! Na szcze-
blu powiatowym Katarzyna Wali-
czek i Agnieszka Owczarzy zajęły 
pierwsze miejsce w kategorii Szkół 
Podstawowych. Szymon Główczak 
i Marcin Stasiak zajęli odpowiednio 
miejsca II na szczeblu powiatowym 
oraz III na szczeblu rejonowym. Ad-
rian Raszka i Marek Waliczek wywal-
czyli natomiast II lokatę na szczeblu 
powiatowym wśród szkół gimna-
zjalnych. W ramach kółka ucznio-
wie brali udział w Podbeskidzkiej 
Szachowej Lidze Szkolnej. W klasy-
fikacji ogólnej Szkoła Podstawowa 
zajęła I, a Gimnazjum II miejsce.

Oto szczegółowe wyniki rywa-
lizacji w szkole podstawowej na 
szczeblu powiatu: II miejsce w dru-
żynowych zawodach pływackich 
kategorii chłopców, II lokata w piłce 
ręcznej chłopców, II miejsce w piłce 
ręcznej dziewcząt, III lokata chłop-
ców zarówno w mini koszykówce 
jak i w mini piłce nożnej. 

Gimnazjum: I lokata dziewcząt i 
chłopców w piłce ręcznej, II miejsce 
dziewcząt i chłopców w koszyków-
ce, II miejsce dla jednych i drugich 
w sztafetowych biegach przełajo-
wych i biegach narciarskich, II loka-
ta dla dziewcząt i III dla chłopców w 
drużynowych zawodach L.A. Dziew-
częta punktowały również w klasy-
fikacji wojewódzkiej zdobywając 
IX miejsce w sztafetowych biegach 
przełajowych i XII miejsce w piłce 
ręcznej.

  ZSP Górki Wielkie
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REKLAMA Reklama 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

Przedszkolaki w góreckiej bibliotece!
17 listopada 2011 r. w Bibliote-

ce w Górkach Małych odbyło się 
spotkanie dla dzieci z Przedszkola 
„Chichopotam” w Górkach M. Pod-

Gawędy o stroju cieszyńskim
14 listopada 2011 r. gawędziarki ze Śląska Cie-

szyńskiego - panie Janina Motylewska i Wanda Nie-
miec odwiedziły SP nr 1 w Brennej Leśnicy 

i opowiedziały dzieciom o stroju cieszyńskim. 
Przedstawiły także historię - na podstawie baśni 
cieszyńskich Józefa Ondrusza - o tym, jak Ondra-
szek 

z cesarzową tańcował. Czas szybko mijał przy 
opowieściach, a nieznane uczniom gwarowe wyra-
żenia pobudzały do śmiechu.

Spotaknie to zorganizowała Biblioteka w Bren-
nej przy współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną 
w Cieszynie.

   Biblioteka w Brennej

czas zajęć najmłodsi poznali histo-
rię kotki Karolci, która „polowała” na 
pokarm innych zwierząt. Wysłuchali 
także opowieści o gąsienicy, która 

przemieniła się w kolorowego mo-
tyla. Słodki poczęstunek zakończył 
to spotkanie.

 Biblioteka Górki Wielkie
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Świąteczne ciasto
	 	 	 	 	 	 Marta	Haratyk

Na nieduże senne miasto, spadł  odłamek sputnikowy.
Przebił dach i trafił w ciasto !
Cambridge – południk zerowy.
Trzeba teraz kupić ciasto !
Parę funtów , strata mała…
Portfel, buty i na miasto
 bo rodzinka nadjechała !
Kupię ciasto morelowe,
albo torcik piernikowy.
Kupię to, no i gotowe.
Cambridge – południk zerowy.

Lecz cukiernię już zamknęli
z braku świątecznego ciasta.
Wszystko dzisiaj diabli wzięli !
Mam już dość takiego miasta !

Ustroń, Cieszyn, to są miasta oblegane przez handlarzy,
tu nie wpadnie nic do ciasta !
Nic przykrego się nie zdarzy.
Jest cukiernia „Bajka” w Górkach,
tam słodyczy zatrzęsienie:
migdałowe ciastka w chmurkach
i serniki jak marzenie.

Cudzoziemcze zasmucony,
przyjedź do Górek na święta.
Kto raz trafi w nasze strony,
ten gościnność zapamięta.

Święta, świętaŚwięta, święta
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Czym pachną święta?
Kiedy w wigilijny dzień wchodzi 

się do domu, w którym ktoś obcho-
dzi święta związane z Bożym Naro-
dzeniem, wie się o tym, zanim prze-
kroczy się próg. I to nie dlatego, 
że dom z zewnątrz ustrojony jest 
świątecznymi lampkami, a z balko-
nu zwisa nieszczęsny święty na dra-
bince (swoją droga barbarzyński 
zwyczaj, drodzy państwo. Wiecie 
jak on tam całą zimę wymarznie?). 
Zewnętrzne oznaki mogą być tylko 
i wyłącznie mniej lub bardziej este-
tyczną ozdobą, pozostawioną tam 
przez  właściciela, którego wcale nie 
ma w domu, bo wyjechał na święta 
do rodziny. Dom, w którym świętuje 
się żywe Boże Narodzenie pachnie 
jak nic innego. Otacza go aura, w 
której można się zapomnieć, któ-
ra odgradza go od zewnętrznego 
świata, jak magiczna, niewidzialna 
ściana. Aura, którą przekraczając, 
znajduje się niezwykłą mieszankę... 
zapachów.

Naturalnym jest, że pierwszym, 
co mocno przyciąga uwagę nosa, 
wzbudzając nieznośne bulgotanie 
w wygłodzonym po całodziennym 
poście żołądku, są zapachy snują-
ce się leniwymi smugami prosto z 
kuchni. Ja zawsze, absolutnie za-

wsze, jako pierwszy wyczuwam 
czerwony barszcz. Ma specyficzny, 
słodkawy, intensywny zapach, z pi-
kanterią przypraw w tle. Niezwykły, 
naprawdę niezwykły zapach. Wokół 
niego krąży cała reszta woni, które 
razem tworzą wyjątkowy, świątecz-
ny bukiet. Czuć tam rybą – sma-
żonym karpiem albo pstrągiem w 
śmietanie, a może po prostu zupą 
rybną. Grzybami pod różną posta-
cią. Delikatnymi nutami pachną 
kapusta zasmażana i grysik z ma-
słem. Chleb... świeży chleb. Grzanki 
na margarynie. Ciasta i ciasteczka. 
Orzechy i inne bakalie... kompot z 
suszu. Miód. Jabłka, pomarańcze i 
inne owoce. I wszystkie, typowe dla 
świąt przyprawy: goździki, cyna-
mon, imbir, szafran, wanilia, nawet 
anyżek. 

Zza gęstej plątaniny kulinarnych 
zapachów powoli wyłania się de-
likatny, leśny zapach żywicy i igli-
wia. Choinka. Jeśli się ją znajdzie i 
stanie przy niej, zapach jest na tyle 
intensywny, że na chwilę zapomina 
się o wszystkich czekających pysz-
nościach. Przez chwilę, jeśli tylko 
zamknie się oczy, ma się wrażenie 
stania w uśpionym, zimowym, igla-
stym lesie. 

Przy samym stole pachnie jesz-
cze inaczej. Jedzenie, to na pewno. 
Ale poza tym intensywny zapach 
wydzielają świece, spalające się le-
niwie. To bardzo uspokajający za-
pach, sprzyjający zamyśleniu. Pod 
dłońmi czujesz gładki, biały obrus, 
pachnący krochmalem. A pod ob-
rusem.... kolejny świąteczny sym-
bol. Zielone, pachnące sianko. I, w 
centralnym miejscu, pachnące mi-
jającymi latami Pismo Święte, od 
lat to samo, jak świadek miłości, 
którą się darzą domownicy. A obok 
niego – bielutkie opłatki o zapachu 
tak subtelnym, że poczuć go można 
dopiero odłamując kawałek razem z 
życzeniami.

Te wszystkie jednak zapachy 
osobno, choć nawet przyjemne, nie 
są wcale takie niezwykłe. Dopie-
ro razem nabierają szczególnego 
znaczenia. Łączy je to, że wszyst-
kie są.... ciepłe. Tak ciepłe, że nawet 
sypiący się z nieba, lodowaty biały 
puch wydaje się bardziej miękki i 
przyjazny.

Święta pachną ciepłem., którego 
nigdy nie będzie nam dość.

  Anna Musioł

Prywatne Gabinety Stomatologiczne
Lek. Stom. Jerzy Karasiński

Stomatologia estetyczna
- jednowizytowe mosty na włóknie szklanym
bez konieczności szlifowania zębów
- superestetyczne korony całoceramiczna
- protezy teleskopowe bez podniebienia
- ratowanie rozchwianych zębów
Profilaktyka i higiena
- skaling (ultradźwiękowe usuwanie kamienia)
- piaskowanie (usuwanie osadów)
- lakierowanie
- lakowanie bruzd u dzieci
- wybielanie lampą Molteni

Cieszyn, ul. Srebrna 9, tel. 33 8525399
Skoczów, ul. G. Morcinka 9/16, tel 33 853 06 38
tel. kom. 602 365 488
www.dentysta-karasinski.pl
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Święta, świętaŚwięta, święta
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Z kart historii
Przed miesiącem czytaliśmy, jak 

opisując z podziwem dokonania 
brenneńskiej młodzieży, pocho-
dzący z Istebnej, Jerzy Probosz, za-
chwycał się m. in. zgromadzoną w 
Brennej biblioteką. Ten znany twór-
ca ludowy, pisał, iż dosłownie nie 
mógł wyjść z podziwu, widząc dwie 
wielkie szafy wypełnione ponad 
tysiącem, starannie oprawionych i 
uporządkowanych tomów. Co cie-
kawe, największe wrażenie zrobi-
ły na nim książki autorów, których 
dziś mało kto docenia: Reymonta, 
Żeromskiego, Kraszewskiego, Pru-
sa, Konopnickiej, Umińskiego – dla-
czego? Otóż dla niego, wychowan-
ka austro-węgierskich szkół, miały 
one wręcz magiczną moc. Oto, jak, 
w XII 1938 r., Jerzy Probosz („Góral”) 
opisywał w „Gwiazdce Cieszyńskiej” 
wilię z czasów swego dzieciństwa, 
gdy o Polsce, której od 600 lat na 
Śląsku nie było, nawet nie śniono. 

Góralska Wigilia przed stu laty
„Pierwszą dobrze pamiętam Wi-

gilię z roku 1908. Była wspaniała. 
Ojciec wrócił z Ameryki, przywiózł 
swemu jedynakowi i ancug i nowe 
boty i godzinki i różne inne bawi-
dełka. Na stole było wszystkiego 
dość, ciastek i cukierków, jeszcze 
nigdy przedtem ani też potem tyle 
nie było, a jednak przy tym wszyst-
kim siedziałem osowiały. Ojciec 
zadowolony, matka ucieszona, syn 
smutny. Jadłem mało, po wieczerzy 
matka troskliwa pyta: — Cóź czi Ju-
rzićku, czi czie brzuh boli, czi sze czi 
hce spacz? — Niy! ale rehtorz nóm 
wczora padali, że nas usz odyndóm. 
Dalsze słowa płacz stłumił i łkałem 
jeszcze śpiący z żalu za rechtorzem, 
który mię bardzo lubił i zawsze się 
mnie pytał, co tam Jura z Jónkym 
piszóm nowego w Gwiazdce. Tyle 
z polskiej historii wiem, com się u 
niego w pierwszej klasie nauczył. 
Poszedł, bo nie „pasowoł”, „szpecił 
bandym” [gdy] drudzy uczyli o Ba-
benbergach i Habsburgach, o Pol-
sce ani słowa, baty hojnie za polskie 
książki rozdzielając (…)” Jednak 
mimo srogich kar i nieszczęść, ja-

kie ściągały na czytelników, książki 
te niezmiennie przyciągały śląską 
młodzież…

Już 60 lat wcześniej, dwóch mło-
dych ludzi wyprawiło się z Cieszyna 
do Krakowa, by przynieść na Śląsk 
księgi, z których cieszyńska mło-
dzież mogłaby uczyć się języka pol-
skiego, przeciwstawiając się tym sa-
mym jej postępującej germanizacji. 
23 sierpnia 1847 r., po kilku dniach 
marszu bezdrożami (w obawie 

przed austriackimi żandarmami), 
Paweł Stalmach i Andrzej Cinciała, 
szczęśliwie powrócili do Cieszyna, 
obładowani ciężkimi, niewygodny-
mi pakunkami. Ich zawartość kryła 
w sobie jedne z pierwszych pol-
skich książek, jakie w owym czasie 
trafiły na Śląsk, stając się zalążkiem, 
założonej niedługo potem w Cie-
szynie, Biblioteki Polskiej dla Ludu 
Kraju Cieszyńskiego, a później tak-
że zasłużonej Czytelni Ludowej. 

Jednak Pawła Stalmacha i An-
drzeja Cinciałę zapamiętamy przede 

wszystkim jako twórców „Tygodnika 
Cieszyńskiego” i „Gwiazdki Cieszyń-
skiej”. Szczególnie Stalmach, jako 
długoletni redaktor „Gwiazdki Cie-
szyńskiej”, zapisał się w dziejach 
Ziemi Cieszyńskiej. Wydawał on 
swoje czasopismo nie tylko w języ-
ku polskim, ale i w duchu polskim, 
twierdząc iż ślązacy są częścią na-
rodu polskiego. Pismo to, wywie-
rające olbrzymi wypływ na życie 
społeczne i polityczne Księstwa 
Cieszyńskiego torowało drogę Ślą-
ska do Polski. Jednak rola „Gwiazdki 
Cieszyńskiej” w życiu mieszkańców 
Śląska Cieszyńskiego nie ogranicza-
ła się do kreowania ich świadomości 
społecznej i politycznej, wpływając 
na nich w znacznie szerszym zakre-
sie. Często, nim stała się dla ludu 
oknem na świat, musiała ukształto-
wać podstawowe umiejętności czy-
telników, stanowiących pierwszy 
kroki na drodze postępu i kultury. O 
tym, że było tak faktycznie, świad-
czy m. in. opublikowane w 1928 r. 
świadectwo „czytelnika-samouka”.

Jak poznałem i pokochałem 
„Gwiazdkę”?

„Miałem około 10—12 lat, kiedy 
po raz pierwszy dostałem »Gwiazd-
kę Cieszyńską« do ręki. W domu 
rodzicielskim nie abonowano jesz-
cze tej gazety, także u sąsiadów, 
biednych wieśniaków, nikt jej nie 
czytał. Przypadkowo tylko docie-
rała »Gwiazdka« do nas, używana 
jako papier do pakowania, ze skle-
pu lub od dalszych sąsiadów. Będąc 
już w wczesnej młodości gorliwym 
szperaczem słowa drukowanego, 
chowałem starannie każdy kawa-
łek znaleziony »Gwiazdki«, wygła-
dzałem, jeżeli był zmięty i czyta-
łem potem z uwagą. Tak poznałem 
„Gwiazdkę « i choć także inne pisma 
przychodziły mi do ręki, ją najbar-
dziej polubiłem.

Po ukończeniu jednoklasówki, 
pozostałem parę lat w domu, ponie-
waż rodzice nie byli na tyle zamoż-
ni, by mnie móc wysłać do szkół. 
Czytałem tedy pilnie książki, by w 
ten sposób uzupełnić moje niedo-

Święta, świętaŚwięta, święta
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stateczne wykształcenie i przygo-
tować się do samodzielnej walki o 
byt. Należąc równocześnie do Sto-
warzyszenia Młodzieży Katolickiej, 
miałem także sposobność czytać 
stale abonowaną tam »Gwiazdkę«, 
już nie urywkami, jak dawniej, lecz 
»od deski do deski«.

Wcześnie też uczułem w sobie 
ochotę do popisywania się piórem. 
Jako 18-letni chłopiec odważyłem 
się napisać pierwszą koresponden-
cję do »Gwiazdki«, czekając z biją-
cym sercem, czy zostanie umiesz-
czona. I cóż? Redakcja poprawiła 
błędy gramatyczne i stylistyczne, 
pokreśliła i pozmieniała trochę, ale 
korespondencję umieściła. Ach, 
była to radość dla mnie! Od tej pory 
należę do stałych koresponden-
tów »Gwiazdki« i jestem nim do-
tychczas, bez względu na zmiany 
w mym życiu. Korespondencje do 
»Gwiazdki« były dla mnie szkołą i 
probierzem znajomości języka, tam 
uczyłem się poprawnego władania 
piórem. A uczyłem się tak: z każdej 
wysłanej korespondencji zatrzymy-
wałem sobie odpis, mogłem więc 
śledzić z uwagą wszelkie poprawki, 
dokonywane przez redakcję. Pra-
cowałem stale nad sobą, to też po 
kilku latach doczekałem się chwili, 
kiedy redakcja już bez poprawiania 
oddała moje notatki do druku.

Nie poprzestając na tej współ-
pracy, starałem się także w inny 
sposób przyczynić do rozwoju 
ukochanej gazety. Werbowałem 
nowych czytelników. Pozyskałem 
na abonentów nie tylko krewnych, 
ale i prawie wszystkich przyjaciół 
ze stowarzyszenia młodzieży, które 
nam chłopcom, rwącym się do ży-
cia, nadało prosty kierunek dążeń 
szlachetnych. 

(…) Minęły lata. Własnymi siła-
mi, budując na fundamentach sa-
mokształcenia, położonych w mło-
dości, osiągnąłem takie stanowisko 
życiowe, które mi zapewnia byt. A 
»Gwiazdka« towarzyszyła mi wszę-
dzie (…), [stała się] najpopularniej-
szym pismem na Śląsku. Numery 
»Gwiazdki« zbieram skrupulatnie i 
oprawiam w rocznikach, jako zbio-
rową pamiątkę dziejów lat ostat-

nich.”
 O cieszyńskich bibliotekach
Oprócz Czytelni Ludowej w Cie-

szynie funkcjonowały także inne 
biblioteki. Najstarszą bibliotekę 
publiczną w Cieszynie założono 
przy parafii ewangelickiej, dzięki 
hojności protestanckiego szlachci-
ca – Bogumiła Tschammera, który 
przekazał na jej rzecz swoje zbiory 
i majątek. Pewnym ewenementem 
Śląska Cieszyńskiego jest jednak to, 
że miłość do książek nie była wła-
ściwa tylko szlachetnie urodzonym. 
Najlepszym tego przykładem jest 
biblioteka, jaką przed dwustu laty 
zgromadził inny ewangelik – wło-
ścianin Jura Gajdzica z Cisownicy. 
Choć nie zachowała się ona w cało-
ści, jej ślady widoczne są do dziś – 
starannie oprawione przez Gajdzi-
cę i sygnowane jego unikatowym 

ekslibrisem książki (pierwszym 
ekslibrisem chłopskim na ziemiach 
polskich!), przechowują kolejne 
pokolenia jego potomków. Można 
chyba stwierdzić, iż umiłowanie 
książek wykazywali cieszyniacy bez 
względu na pochodzenie, język czy 
wyznanie. 

Największą i najsłynniejszą cie-
szyńską bibliotekę założył w 1802 
roku pochodzący z rodziny miesz-
czańskiej katolicki ksiądz – Leopold 
Jan Szersznik. Powstanie tak wspa-
niałej placówki, w liczącym wów-
czas dwa tysiące mieszkańców Cie-
szynie, było możliwe jedynie, dzięki 
bezgranicznemu poświęceniu i od-
daniu jej założyciela. Nie tylko prze-
kazał on na rzecz biblioteki własne, 
warte majątek zbiory, ale także 
sprzedał posiadane przez siebie 
nieruchomości, by zabezpieczyć 

Najnowszy nabytek Książnicy – uratowane w czasie II wojny światowej, 
bezcenne roczniki „Gwiazdki Cieszyńskiej” zostały udostępnione już w 

internecie (www.sbc.org.pl)

Święta, świętaŚwięta, święta
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nów, spośród dziewięćdziesięciu 
dwóch (!) roczników tego zasłużo-
nego pisma. Tym samym Książni-
ca Cieszyńska może poszczycić się 
zbiorem „Gwiazdki Cieszyńskiej”, 
jakiego nie posiada żadna inna bi-
blioteka w Polsce!

Już sam fakt odnalezienia i po-
zyskania przez Książnicę unikato-
wych, 150-letnich cieszynaliów, 
jest godny odnotowania. Jednak 
jeszcze ciekawsza i warta opisania 
wydaje się historia, którą przebyły 
one, by powrócić po 70 latach do 
Cieszyna. 

Historia ta wiąże się, z owiany-
mi mgłą tajemnicy wydarzeniami, 
sięgającymi czasów II wojny świa-
towej. W trakcie jej trwania, wiele 
spośród najcenniejszych polskich 
księgozbiorów i zabytków kultury, 
zostało przez Niemców z premedy-
tacją unicestwionych. Również na 
Ziemi Cieszyńskiej zniszczenia były 
znaczne, obejmowały wiele biblio-
tek przedwojennych stowarzyszeń 
i organizacji Cieszyna oraz okolicz-
nych wsi, m. in. księgozbiór Biblio-
teki Dziedzictwa bł. Jana Sarkandra, 
księgozbiór Teologów Polskich, czy 
archiwum „Gwiazdki Cieszyńskiej”. 
Z tych trzech, wymienionych insty-
tucji uratowały się tylko nieliczne 
pozycje, a wśród nich – przekazane 
obecnie do Cieszyna – zabytkowe 
roczniki „Gwiazdki Cieszyńskiej”. 
Przetrwały, gdyż, jako ważne świa-
dectwa historii naszego regionu, 
zostały uratowane przez pochodzą-
cego z Brennej, Karola Ferdynanda 
Sabatha – ostatniego z następców 
Pawła Stalmacha na stanowisku 
redaktora „Gwiazdki Cieszyńskiej”, 
który to przekazał je przyjacielowi 
– Franciszkowi Gielacie (ojcu ofia-
rodawczyni, pani Anny Heller) by 
ukrył je i przechował.

Dlaczego minęło siedemdziesiąt 
lat od zakończenia wojny, nim owe 
roczniki trafiły do Cieszyna? Otóż z 
rąk hitlerowców zginęli najbardziej 
zasłużeni i najdzielniejsi obywatele 
II Rzeczpospolitej, wśród nich pra-
cownicy i działacze wydającego 
„Gwiazdkę Cieszyńską” Dziedzic-
twa, w tym: redaktor Karol F. Sa-
bath. Po jego śmierci, nikt w Cieszy-

nie nie wiedział, gdzie znajdują się 
ewakuowane z Cieszyna materiały. 
Jeżeli chodzi zaś o Franciszka Giela-
tę, to po zakończeniu wojny, wobec 
nasilających się szykan ze strony 
władz komunistycznych, informa-
cje o przechowywanych skarbach 
zatrzymał dla siebie i najbliższej ro-
dziny. W ten sposób ukryte w czasie 
II wojny w Brennej skarby, czekały 
długie lata, by obecnie wreszcie po-
wrócić do Cieszyna. 

Ta, jakże ciekawa historia, wy-
szła na jaw dopiero niedawno, jed-
nak dzięki uprzejmości państwa 
Heller, pani Wróblewskiej ze Sko-
czowa oraz pana Karola Herzyka z 
Brennej poznaliśmy już wiele, doty-
czących jej szczegółów. Dlatego też 
w kolejnych numerach „Wieści znad 
Brennicy” przedstawimy, w jaki spo-
sób udało się uratować owe, bez-
cenne dla poznania dziejów Śląska 
Cieszyńskiego materiały, a przede 
wszystkim poznamy losy jednego 
z najwybitniejszych mieszkańców 
Brennej – Karola Ferdynanda Saba-
tha. 

Tymczasem wciąż szukamy od-
powiedzi na inne, nasuwające się 
pytania. Co takiego stało się z li-
czącą ponad tysiąc opieczętowa-
nych egzemplarzy biblioteką, któ-
rą zachwycał się Jerzy Probosz? 
Czy zachował się chociaż ślad po 
księgozbiorze Katolickich Stowa-
rzyszeń Młodzieży? Co stało się ze 
sztandarami i innymi pamiątkami 
po stowarzyszeniach? Czyżby i one, 
starannie ukryte w czasie II wojny 
światowej, czekają wciąż na wydo-
bycie? Czy jest szansa, iż je kiedy-
kolwiek odnajdziemy i zgromadzi-
my?

Wojciech Grajewski, 
Książnica Cieszyńska 

Osoby zainteresowane 
proszę o kontakt: 
w.grajewski85@gmail.com
Tel: 798 590 639

jej przyszłe funkcjonowanie. Ten 
eksjezuita, nauczyciel i honorowy 
proboszcz cieszyński, mógł liczyć 
za to na wsparcie swoich uczniów 
i współobywateli, którzy licznie 
przekazywali mu swe najcenniejsze 
książki. Wspaniały efekt działalno-
ści Leopolda J. Szersznika można 
po dziś dzień podziwiać w budyn-
ku Książnicy Cieszyńskiej, gdzie są 
eksponowane i udostępniane czy-
telnikom. 

Książnica Cieszyńska stara się 
godnie kontynuować tradycje bi-
blioteki ks. Szersznika, której jest 
spadkobiercą. Celem jej istnienia 
jest przede wszystkim gromadze-
nie, zabezpieczanie, opracowanie 
i popularyzacja naszego lokalne-
go dziedzictwa piśmienniczego. 
Podejmowane przez nią działania 
spotykają się ze zrozumieniem i po-
parciem wielu osób oraz instytucji, 
gotowych m. in. na to, by bezinte-
resownie ofiarować jej swoje cenne 
księgozbiory, aby odtąd służyły do-
bru publicznemu. Trudno o bardziej 
budujące świadectwo miłości do 
własnego regionu i wrażliwości na 
piękno książek. Jako dary do Książ-
nicy trafiają zarówno książki nowe, 
przekazywane przez szczodrych 
autorów i wydawców, jak i materia-
ły ze starych, wieloletnich kolekcji. 
Zdarza się, iż jej zbiory wzbogacają 
się o zabytki kultury wprost nieoce-
nionej wartości. 

Odnaleziony w Brennej skarb 
Jednym z najwspanialszych da-

rów, jaki trafiły w ostatnich latach 
do Książnicy Cieszyńskiej były dwa 
roczniki „Gwiazdki Cieszyńskiej”, 
które, na początku tego roku, do jej 
zbiorów ofiarowali państwo Anna 
i Władysław Hellerowie z Brennej. 
Z ich upoważnienia dane mi było 
osobiście przekazać do Cieszyna 
dwa tomy, zawierające niemal peł-
ne 52 numery „Gwiazdki Cieszyń-
skiej” z lat 1860 i 1889. Roczników 
tych biblioteka dotąd nie posiada-
ła i brak było nadziei na ich pozy-
skanie. Teraz, gdy trafiły one do jej 
zbiorów, do kompletu brakuje już 
tylko ostatnich czterech wolumi-

Święta, świętaŚwięta, święta
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firanek czy w ogóle wystroju, nie 
będą dobrze się komponować. Uni-
wersalnymi świątecznymi kolorami 
są czerwień i złoto. Delikatne czer-
wone kokardki na gęstym, zielonym 
drzewku i żółte lampki dobrze wtu-
lą się w przytulne, świąteczne wnę-
trze bez względu na ogólną jego 

Zielony akcent 
Jednym z najbardziej rozpo-

wszechnionych zwyczajów we 
wszystkich religiach, które obcho-
dzą święta Bożego Narodzenia jest 
ten związany z ustawianiem i stroje-
niem iglastego drzewka, albo cho-
ciaż jednej jego gałęzi w naszych 
domach. Trudno sobie wyobrazić, 
że święta obeszłyby się bez symboli 
takich, jak ten. Trudno też wymyślić 
argumenty, które wyjaśniłyby znik-
nięcie choinki. Tradycja związana 
z ozdabianiem drzewka bożona-
rodzeniowego sięga bowiem IV w. 
Jest ona związana z symboliką, jaką 
otacza się choinkę – trwałość, życie, 
nieśmiertelność. To właśnie te drze-
wa nigdy nie usypiają, cieszą nasze 
oczy żywą zielenią, gdy wszystkie 
inne pozbywają się już liści czy 
igieł, jak modrzewie.

 Nie umiem sobie też wy-
obrazić ogromnego zawodu dzieci, 
które miałyby nie stroić świątecz-
nego drzewka. W każdej rodzinie to 
jak, kiedy i czym stroi się choinkę, z 
roku na rok staje się swoistym ob-
rzędem, którego ceremoniału nie 
wolno naruszać. I tak, zawsze naj-
młodszy wiesza swoją ulubioną za-
bawkę, a siostry bliźniaczki zawsze 
się kłócą, choć mają już po trzydzie-
ści lat. Albo Wujek Stefan przynosi 
jakąś upiornie starą bombkę, której 
nikt nie znosi, ale wszyscy godzą 
się ją powiesić, bo jest elementem 
rytuału. Mama wiesza gwiazdę u 
szczytu, stojąc na drabinie trzyma-
nej przez tatę. A scenariuszy jest 
cała masa. Ważne jest to, że w tym 
obrzędzie rodzina się jednoczy. Że 
stwarza on nie zwykłą atmosferę.

 Co zrobić, by świąteczne 
drzewko przyciągało spojrzenia 
swoją urodą jak najdłużej? Oto kilka 
podpowiedzi.

Jakie drzewko?

 Jeśli, mimo tego, co napi-
sałam wyżej, zwyczaj stawiania i 
strojenia choinki w domu nie jest 
dla ciebie ważny i nie stanowi magii 
świąt, pewnie najwygodniejszym 
rozwiązaniem  będzie kupienie 

nie odpada, czy gałązki są na tyle 
sztywne, że uniosą ciężar ozdób, czy 
kolor drzewka jest intensywny i far-
ba nie ściera się przy lekkim potar-
ciu jej palcami. Oczywiście, warto 
wybrać uniwersalny rozmiar drzew-
ka – będzie je można postawić 
praktycznie wszędzie. Jeśli chodzi 

sztucznej choinki, może nawet już 
ustrojonej, gotowej do postawie-
nia. Wydatek jednorazowy, służy 
kilka, czasem kilkanaście lat. Na co 
warto zwrócić uwagę? Czy igliwie 

o kolory ozdób, dobrze, jeśli będą 
uniwersalne. Niebieskie i fioletowe 
bombki mogą pasować do wystroju 
w tym roku, ale w przyszłym, czy za 
dwa lata, gdy zmienisz kolor ścian, 

Święta, świętaŚwięta, święta
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kolorystykę, dodadzą ciepła i tej 
szczególnej atmosfery.

 Zdecydowanie jednak żywe 
drzewka mają nad sztucznymi prze-
wagę. Tak wizualną, ciesząc natural-
nym wyglądem, jak i zapachową, a 
to niezwykle ważne w świątecznej 
aurze. Ich zasadniczą wadą jest 
opadające po pewnym czasie igli-
wie... ale można temu przeciwdzia-
łać. Kupując żywą choinkę, sprawdź 
jej świeżość. Najprościej ugiąć lek-
ko jedną z gałązek – jeśli jest giętka 
i sprężysta, ma w sobie dużo soków 
i długo będzie pięknie wyglądać. 
Jeśli się jednak złamie, znaczy, że 
już zaczęła wysychać i szybko zgubi 
igły. Tradycyjna sosna ma przepięk-
ny zapach i podkreśli atmosferę 
świąteczną. Świerk syberyjski z ko-
lei jest ostatnio „w cenie”, ponieważ 
zdecydowanie lepiej się trzyma w 
naszych dość ciepłych pomieszcze-
niach – dłużej postoi, łatwiej też na 
nim wieszać ozdoby.

 
Gdzie postawić?
Jeżeli w domu są same dorosłe 

osoby i żadnych zwierząt – choinka 
świetnie prezentuje się wysunię-
ta sporo na środek pomieszczenia. 
Oczywiście, trzeba dopasować ją 
wielkością i ustawić tak, żeby dało 
się łatwo podłączyć światełka do 
kontaktu. W przypadku zwierząt nie 
jest już tak łatwo: o ile przed psem 
choinkę można „uratować” stawia-
jąc ją po prostu na niskim stoliku, o 
tyle kotu nie zrobi to różnicy. Dlate-
go jeśli masz zwierzęta lepiej sku-
pić się na wieszaniu takich ozdób, 
którym nie zaszkodzi strącenie na 
podłogę. Trzeba też zadbać o sta-
bilność stojaka, inaczej choinka 
może się przewrócić. Dzieci uczące 
się chodzić mur beton wybiorą ga-
łązki choinki do podtrzymywania 
się przy stawaniu. W sprzedaży są 
specjalne niskie płotki, które usta-
wione wokół choinki w większej 
części rozwiązują ten problem. Przy 
większych dzieciach zadbaj o nie-
tłukące ozdoby i bardzo stabilny 
stojak (można dodatkowo obciążyć 
go kamieniami w ozdobnych opa-
kowaniach). Aha – i koniecznie wie-
szaj cukierki i słodycze w miejscach 

łatwo dostępnych!
Co i jak wieszać na choince?

 Na samym początku na cho-
ince wieszamy światełka. Łatwiej 
będzie później wkomponować po-
zostałe ozdoby w „puste” miejsca. 
Ogólną zasadą jest, że powinny 
one być w odcieniu jaśniejszym niż 
ozdoby, jednak jest to rzecz bardzo 
subiektywna. Tradycyjne lampki, te 
miniaturowe żaróweczki mają wiele 
wad – co roku trzeba je przeglądać, 
wymieniać pojedyncze światełka, a 
często i tak nie chcą działać. Jednak 
ich światło jest ciepłe i przytulne, 
nadaje taki wygląd całej choince. 
Inaczej jest w przypadku oświetle-
nia ledowego, czy to popularnych 
ostatnio ze względu na wygodę 
węży ledowych, czy to tradycyj-
nych sznurów lampek ledowych. 
Ich światło zwykle jest chłodne. 
Sprawia, że drzewko wydaje się ele-
ganckie i wyrafinowane. Polecam 
je szczególnie tym, którzy specjal-
nie dobierają ozdoby choinkowe 
pod kolor pokoju, w którym stanie 
choinka. Mają szeroką gamę kolo-
rystyczną, dzięki czemu nie trudno 
znaleźć takie, które wydobędą z sa-
mego drzewka, jak i z jego otocze-
nia piękną feerię barw. 

 Światełka zawisły. Można 
wieszać ozdoby. I tu już rzecz jest 
jednocześnie prostsza i bardziej 
skomplikowana. Skomplikowana, 
bo sposobów na to, czym stroić 
choinkę są dziesiątki, a prostsza, 
bo każda rodzina wraca w tym 
momencie do swojego obrzędu. 
Bombki szklane, drewniane, ręcz-
nie malowane, miniaturowe za-
bawki, słodycze, orzechy słomiane, 
albo koronkowe anioły, gwiazd-
ki, dzwoneczki zwiastujące dobrą 
nowinę i wiele, wiele innych. Jeśli 
macie w zwyczaju wieszać na cho-
inkę wszystko, co tylko macie, nie 
zmieniajcie tego zwyczaju. Rytuał 
jest najważniejszy. Nie warto drzeć 
kotów z powodu nie takiej bombki. 
Jeśli jednak co roku staracie się, by 
drzewko wyglądało przecudnie, a 
przy tym inaczej, wybierzcie jeden 
rodzaj ozdób. Ostatnio furorę robią 
te z naturalnych surowców – sło-

my, drewna, orzechów, suszonych 
owoców. Pięknie wygląda również 
choinka obwieszona wyłącznie ko-
ronkowymi ozdobami. Dodaje się 
do nich kilka czerwonych wstążek, 
by ożywić kolorystykę i nic więcej 
nie jest potrzebne. Osobiście nie 
przepadam za wszelkiego rodzaju 
„anielskimi włosami” czy tymi dziw-
nymi, szeleszczącymi łańcuchami 
typu błyszczącego, foliowego „boa”. 
Ale, przyznaję, czasem wyglądają 
ładnie.

 Ważną rzeczą jest, by naj-
młodsi byli możliwie najbardziej 
zadowoleni. W końcu w dużej mie-
rze to dla nich tworzy się rytuał 
związany z choinką. Dzieci robią w 
przedszkolu własne ozdoby, łańcu-
chy z papierowych kółek, wygnie-
cione aniołki i uplamione bombki 
w najdziwniejszej kombinacji barw-
nej. Chcą je powiesić. Często nie 
spotyka się to z aprobatą mamy, 
która włożyła dużo pracy w zapro-
jektowanie tegorocznego wystroju 
domu i choinki. Warto wtedy pomy-
śleć nad... drugim drzewkiem. Mała, 
sztuczna choinka, albo żywa, w do-
niczce, postawiona w dziecinnym 
pokoju zaspokoi w całości arty-
styczne zapędy pociechy, pozosta-
wiając jednocześnie główne drzew-
ko w nienaruszonej koncepcji. Wilk 
syty i owieczka cała. Powodzenia!

  Anna Musioł

Święta, świętaŚwięta, święta
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ZBŁĄKANY WĘDROWIEC

Ulice Londynu o tej porze roku 
przybierają zimową szatę. Ludzie 
pędzą z pracy do swych domów, 
aby jak najszybciej spotkać się z 
rodziną. Dzieci biegają od sklepów 
do sklepów i kupują najrozmaitsze 
prezenty. Wszyscy żyją w pośpie-
chu, nie zważając na to, że setki lu-
dzi Wigilię Bożego Narodzenia bę-
dzie spędzać na dworze, marznąć i 
cierpiąc z głodu lub szukać pomocy 
u innych, aby tę nadzwyczajną noc 
spędzić w miłym gronie, cieple ro-
dzinnym oraz radości na Narodzenie 
Zbawiciela. Mało jest takich rodzin 
, które chciałyby, żeby w ich progi 
wszedł jakiś zbłąkany wędrowiec. 
Jedną z rodzin, które chciałyby aby 
do ich domu przybył niespodzie-
wany gość jest państwo Covenant 
– Lisa i Tom oraz ich dzieci Emmily i 
Jason. Są to siedmioletnie bliźnięta, 
które w ogóle nie zgadzają się pod 
względem charakteru. Jason jest 
chłopcem niezwykle uzdolnionym 
i mającym niesamowite możliwo-
ści, jednak jest on zbyt leniwy, żeby 
swoje talenty rozwijać i wykorzy-
stywać. Emmily jest całkiem inna. 
Bardzo lubi czytać książki, dobrze 
się uczy, zazwyczaj jest spokojna. 
Tegorocznych świąt zaczytana jest 
w „Opowieści Wigilijnej” Karola Dic-
kensa. Jest bardzo zafascynowana 
tą książką oraz wielką metamorfozą 
Ebenezera Scrooge’a. Kiedy mama 

Konkurs
w pewnej chwili zapytała córkę nad 
czym tak rozmyśla, odpowiedziała 
jej:

- Mamo, bo ja chciałabym w tą 
cudowną noc zabrać wszystkich lu-
dzi, którzy nie mają gdzie spędzać 
Wigilii Bożego Narodzenia do na-
szego domu- odparła zasmucona.

- Emmily, dobrze wiesz, że jest 
to niemożliwe. Nie możesz pomóc 
wszystkim ludziom, ponieważ jest 
ich za dużo...

- Mamusiu , ale Wigilia to najbar-
dziej niezwykła noc w roku. Zwie-
rzęta mogą mówić ludzkim głosem 
a marzenie wypowiedziane w tą 
noc musi się spełnić. Panuje rado-
sne oczekiwanie na coś niezwykłe-
go. W Wigilię nie można być samot-
nym, to najbardziej rodzinny dzień 
w całym roku!

- Tak , masz rację córeczko...-
uśmiechnęła się- Jeśli twierdzisz, że 
marzenie wypowiedziane w tą noc 
musi się spełnić to wypowiedz swo-
je najskrytsze marzenie dzisiejsze-
go wieczora i cóż, może się spełni...

- Może i masz rację. Może uda mi 
się uratować wszystkich cierpiących 
ludzi!- wykrzyknęła uradowana.

- Dobrze, już dobrze Emmily. 
Ubierz się, bo musimy iść jeszcze do 
sklepu z prezentami.

Pod wieczór cała rodzina przy-
gotowywała się do kolacji Wigilij-
nej. Tom i Jason stroili choinkę, Lisa 
nakrywała do stołu a Emmily sie-
dząc na parapecie okna wpatrywała 
się w ugwieżdżone, wieczorne nie-
bo. Zasmucona i zamyślona dziew-
czynka oderwała oczy od o okna 
dopiero wtedy, gdy Jason podszedł 
do niej i zapytał:

Dlaczego jesteś smutna?
Wiesz, dzisiaj gdy wracałam z 

mamą ze sklepu widziałam siedzą-
cego na ulicy mężczyznę, któremu 
nikt nie pomógł. Zrobiło mi się go 
żal, więc wrzuciłam mu parę pie-
niążków do kapelusza i teraz tak 
rozmyślam gdzie on jest, gdzie się 
podzieje tej nocy i z kim spędzi Wi-
gilię?...

Pogrążone w myślach rodzeń-
stwo podeszło do stołu i wraz z 

rodzicami zaczęli się modlić. Gdy 
zasiedli do stołu nieoczekiwanie 
ktoś zapukał do drzwi. Bardzo się 
zdziwili. Tom podszedł do drzwi i 
otworzył je a w nich ukazał się ten 
sam mężczyzna, któremu Emmily 
pomogła wracając ze sklepu. Na 
jego widok dziewczynka poderwała 
się ze stołka i podbiegła do drzwi a 
niezapowiedziany gość 

zapytał: 
Czy mógłbym z Wami spędzić 

ten nadzwyczajny wieczór?
Tak, jest nam bardzo miło, że 

akurat do nas pan przyszedł- odpo-
wiedział Tom

Gdy szedłem do Waszego domu 
kierowało mną tylko i wyłącznie 
serce. I teraz wiem , że warto mu 
ufać, bo zawsze wybierze dla czło-
wieka tą lepszą drogę.

Po pańskim wyborze można 
stwierdzić, że „Dobrze widzi się tyl-
ko sercem, najważniejsze jest nie-
dostrzegalne dla oczu” i choć nie 
udało mi się pomóc wszystkim lu-
dziom jestem tak bardzo szczęśliwa 
i uradowana, że pomogłam panu, 
że już niczego więcej pod choinkę 
nie potrzebuję. I teraz wiem, że po-
moc jednemu człowiekowi jest tak 
samo ważna i drogocenna jak po-
moc milionom ludzi- odpowiedzia-
ła wzruszona zajściem Emmily.

Widzisz córeczko, Twoje marze-
nie spełniło się- odpowiedziała Lisa.

Masz rację mamo. Życzenie wy-
powiedziane w dzisiejszym dniu 
musiało się spełnić, bo Boże Naro-
dzenie jest najbardziej magicznym 
dniem w całym roku!

Po czym wszyscy zasiedli do sto-
łu i w radości z Narodzin Nowo na-
rodzonego Jezusa zaczęli śpiewać 
kolędy. Wędrowiec przedstawił się 
jako Rick i był częstym gościem w 
domu Covenantów. Na przykładzie 
tego opowiadania i postawie małej 
Emmily możemy wywnioskować, 
że warto pomagać ludziom i warto 
walczyć o los i życie każdego czło-
wieka.

„Wieści znad Brennicy” począt-
kiem listopada ogłosiły konkurs pi-
sarski dla gimnazjalistów z naszej 
Gminy, na najlepsze opowiadania 
wigilijne pod tytułem „Zbłąkany 
wędrowiec”. Z przyjemnością in-
formujemy, że nagrozdiliśmy dwie 
prace. Drugie miejsce zajęła praca 
Igi Dudek z klasy 2b, a pierwszą na-
grodę Redakcja przyznała Ewelinie 
Krucek z tej samej klasy. Obydwie 
laureatki są uczennicami Gimna-
zjum w Górkach Wielkich. Gratulu-
jemy i zapraszamy do przeczytania 
zwycięskiego opowiadania!

   Redakcja

Święta, świętaŚwięta, święta
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Wigilijne menu w nowoczesnej odsłonie
O 12 wigilijnych potrawach na-

pisano już setki, tysiące artykułów. 
Bo i są setki, tysiące sposób na to, 
jak sprostać tradycjom związanym 
z tym, co powinno znaleźć się na 
stole. Chciałabym zaproponować 
w tym roku trochę inne spojrzenie 
na to szczególne menu. Tradycyjne 
półprodukty ubiorę w nowoczesny 
styl przyrządzenia i podania. I nie 
chodzi o to, by wywracać tradycję 
do góry nogami i zmieniać wszyst-
ko. Można za to... nieco ożywić stół, 
by był inny niż co roku. Bo prze-
cież... każde święta są inne, choć 
towarzyszy im ta sama, magiczna 
atmosfera. Może w tym roku ktoś 
zaryzykuje taki eksperyment? 

Karp
Zamiast tradycyjnej panierki, 

przyrządź go w śmietanie. Oto, co 
będzie ci potrzebne: 1kg selera 
(albo por, jeśli ktoś woli), marchew, 
śmietana – najlepiej do sosów, karp, 
przyprawy (sól, pieprz, majeranek, 
zioła prowansalskie). Warzywa ze-
trzyj na tarce lub pokrój na drobne 
paski, a karpia pokrój na porcje, by 
potem się z tym nie męczyć, gdy 
ryba będzie gotowa i skłonna do 
rozpadania. Rybę przypraw na suro-
wo – solą, pieprzem, wetrzyj w nią 

Najlepiej ozdobić jakimś żywym, 
zielonym ziołem – bazylią, tymian-
kiem albo pietruszką. Podać można 
z jaśminowym ryżem lub chlebem. 

Chleb
Wydawałoby się, że nie ma co 

kombinować, że nic się nie da spe-
cjalnie z pieczywem zrobić. A bzdu-
ra. Wystarczy pokroić kromki białe-
go i ciemnego pieczywa na ćwiartki 
i zrobić z nich grzanki, chrupiącą 
powłokę natrzeć warzywami (pa-
pryka, cebulką, czosnkiem, pie-
truszką, porem czy selerem), by 
nadać najważniejszemu punktowi 
menu niecodzienny, ciekawy smak.

Kapusta
W mojej rodzinie na wigilijnym 

stole zawsze lądowała biała, zasma-
żana kapusta. Słodka. Przyznam się 
bez bicia, że za nią nie przepadam. 
Dlatego w tym punkcie menu zary-
zykowałam bardzo chętnie, licząc, 
że niewielka innowacja przeko-
na mnie do tej potrawy. Wpadłam 
niedawno na przepis, który mówi, 
by do prawie już gotowej kapu-
sty dorzucić lekko podsmażone na 
domowym maśle razem z paroma 
pieczarkami... suszone śliwki! Spró-
bowałam. I tak, to było novum, któ-

zioła prowansalskie i majeranek. 
Zostaw tak na trochę, by przeszła 
aromatem przypraw. Podsmaż naj-
pierw lekko karpia, a potem ułóż 
go w brytfance i otul „pierzynką” 
z warzyw. Pilnując, by zawartość 
brytfanki nie przywarła do jej dna, 
podduś z odrobiną oliwy i wody, a 
gdy warzywa zmiękną – zalej ca-
łość śmietaną i duś jeszcze trochę. 

re było mi potrzebne. Z własnego 
pomysłu dodałam dosłownie trzy 
krople soku z cytryny i było pysznie.

Ziemniaki
Może w tym roku zrezygnuj z 

najzwyklejszych, ugotowanych 
ziemniaków, postawionych na stole 
tak, jak wyjmiesz je z garnka? Może 
zrobisz coś więcej, niż pure? Cos, 

co zaskoczy i zaciekawi siedzących 
przy stole domowników. Ja propo-
nuję na przykład zapiec pokrojone 
na ćwiartki ziemniaki w piekarniku, 
obsypane ziołami – świetnie pasu-
ją do pieczonej ryby. Innym spo-
sobem jest podanie ziemniaków w 
formie kluseczek. Ja osobiście bar-
dzo chętnie zamieniam tradycyjne, 
śląskie kluski na włoskie gnochi. 
Można je dostać w każdym super-
markecie. Świetnie smakują z sosa-
mi. 

Grzybowa
Zupa, na której temat ukręcono 

tony wariacji. I dobrze. Bo grzyby 
same w sobie pozbawione są pra-
wie zupełnie wartości odżywczych 
i warto je wzbogacać. A raczej je 
same traktować, jako dodatek do 
czegoś pysznego i zdrowego. Oso-
biście uwielbiam wszystkie grzybo-
we kremy. Doskonale smakują do 
nich drobne grzanki na margarynie, 
albo groszek ptysiowy. Chciałabym 
jednak podzielić się niedawno wy-
próbowanym przepisem na grzybo-
wą w orientalnym stylu. Potrzebne 
będą: warzywny wywar (razem z 
ugotowanymi warzywami, oczy-
wiście. Można go zrobić od razu z 
gotowych mieszanek warzyw do 

potraw chińskich), mleczko koko-
sowe, suszone grzyby, ziarna kolen-
dry, korzeń imbiru, odrobina curry, 
parę ząbków czosnku pokrojonego 
na plasterki, albo suszony czosnek, 
bazylia, najlepiej świeża. Zacząć 
należy od zagotowania grzybów w 
bulionie. Kiedy tam wywar nabiera 
grzybowego aromatu na patelni, 
na odrobinie oliwy blanszuj przez 

Święta od kuchniŚwięta od kuchni
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Święta od kuchniŚwięta od kuchni
chwilę przyprawy – czosnek, ko-
lendrę, imbir, bazylię, curry. Kiedy 
kolendra popęka, albo się zarumie-
ni, całą zawartość patelni wrzuć do 
wywaru i gotuj przez chwilę na wol-
nym ogniu. Na koniec dodaj mleko 
kokosowe, wymieszaj dokładnie i 
gotowe. Doskonałe dla smakoszy 
dalekowschodniej kuchni. Najlepiej 
podać z makaronem.

Śledź 
Chciałabym polecić przepis 

mojej znajomej na śledzie w sosie 
czosnkowym. Śledzie należy opłu-
kać, włożyć do naczynia, zalać wodą 
z octem i sokiem z cytryny. Odsta-
wić pod przykryciem na 3 godzi-
ny. Ogórki konserwowe pokroić na 
wzdłuż na cztery części i ułożyć na 
półmisku. Śledzie opłukać, osuszyć 
i przekroić na 3-4 części, a następ-
nie ułożyć na ogórkach konserwo-
wych. Czosnek zmiażdżyć i wymie-
szać z solą, pieprzem, cukrem i 
otartą na tarce o małych oczkach 
skórką z cytryny. Następnie dodać 
jogurt naturalny i majonez. Razem 
dokładnie wymieszać i zalać nim 
śledzie. Włożyć do lodówki na oko-
ło 3 godziny. Przed podaniem po-
sypać posiekanym koperkiem albo 
szczypiorkiem.

Pierogi
Pierogi jakie są, każdy widzi i 

wie. Ale... czy muszą być zawsze 
ruskie? Nie! Ser feta ze szpinakiem 
albo papryczką chilli, to również 
świetne farsze. Tak samo jak go-
towane, rozdrobnione brokuły z 
serem pleśniowym. Albo smażone 
grzyby z topionym serem. Wszystko 
to i wiele innych propozycji z odpo-
wiednio dobranymi przyprawami 
będzie smakowało świetnie, a tak 
niecodziennie!

Barszcz
Uwielbiam tę zupę. Najbardziej 

zabielaną dobrej jakości śmietaną, 
z kosteczkami ziemniaków i bura-
ków pływającymi w talerzu. Nic mi 
więcej do szczęścia nie trzeba, żad-
nych udziwnień i nowości. Ale, jeśli 
ktoś odczuwa taką potrzebę, może 
spróbować któregoś z bardziej sza-

lonych przepisów. Na przykład ta-
kiego, który każe dodać ziołowe ra-
wiolli do barszczu, albo całej biblii 
jaką jest trudny przepis na barszcz 
ukraiński. Dla mnie akurat w tym 
miejscu prostota jest więcej niż wy-
starczająca.

Sałatka jarzynowa
Kolejna bardzo tradycyjna, do-

skonale znana i nie wymagająca 
dokładnego przepisu potrawa. Je-
śli cokolwiek mogę zasugerować z 
ciekawostek, to polecę tylko zmia-
ny w sposobie podania. Na jajku, 
zawinięta w plasterek szynki, na 
grzance, na koreczku śledziowym, 
na usmażonej w całości pieczarce, 
albo połówce papryki. Wszystko za-
leży od pomysłowości.

Kutia
To potrawa popularna zwłaszcza 

na wschodnich krańcach naszego 
kraju. Ja bardzo lubię ją przyrzą-
dzać z brązowego ryżu, do którego 
jeszcze na gorąco dodaję wymie-
szany z odrobiną oliwy miód. Mak 
sparzony wrzącą wodą i gotuję na 
wolnym ogniu, aż da się go roze-
trzeć w palcach. Odcedzony mielę i 
mieszam ze słodkim ryżem. I teraz 
najlepsze – bakalie. Do kutii dodaję 
żurawinę, rodzynki, kandyzowaną 
skórkę z pomarańczy, suszone śliw-
ki, figi i daktyle. Na górę wykładam 
pierzynkę gęstej, słodkiej śmietany. 
Palce lizać.

Kompot z suszu
I tutaj eksperymentuj. Nie ogra-

niczaj się do wrzucenia „pieczek” z 
jabłek i gruszek, suszonych śliwek 
i podobnych bakalii. Wsyp trochę 
kokosowych wiórek, pokrój słod-
kiego ananasa, dorzuć żurawiny! I 
nie myśl, że łyżka cukru wystarczy w 
ramach przypraw. To znaczy... oczy-
wiście, że wystarczy. Ale spróbuj 
wrzucić do kompotu goździk. Za-
miast tradycyjnego cukru użyj wa-
niliowego. Zetrzyj odrobinę imbiru 
i dodaj na koniec gotowania. Ozdób 
szklanki oprószonym cynamonem 
plasterkiem pomarańczy albo man-
darynki. Zobaczysz, że wyjdzie ge-
nialnie!

Opłatek
Tu akurat nie bardzo godzi się 

cokolwiek zmieniać. Opłatek to tak 
wyrazisty symbol, że jego smak po-
zostaje i pozostanie niezmienny w 
naszej pamięci, jako najważniejszy 
wyznacznik świątecznych aroma-
tów. Ale... aż kusi, by coś jednak do 
niego dorzucić. Umoczyć w mio-
dzie, albo dobrej, gęstej konfiturze, 
na przykład z żurawiny, aroni albo 
porzeczek. To oczywiście tylko do-
wolne dodatki, bo najważniejsze i 
najpełniejsze w smaku są oczywi-
ście... życzenia, których kosztujemy 
razem z opłatkami.

  Anna Musioł
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III miejsce sztafety z Bukowej
Na ten sukces cała usportowio-

na część Szkoły Podstawowej nr 2 
im. Stefana Żeromskiego w Brennej 
czekała od czterech lat. Najpierw 
zwycięstwa wyrywała bukowiań-
skiej sztafecie silna grupa pod 
wezwaniem pana Tomasza Dyb-
czyńskiego ze szkoły na Leśnicy. 
W następnych latach, gdy sztafeta 
prowadziła już trzystoma metrami 
zawodniczka zasłabła. Ostatecznie 
jednak udało się wreszcie w tym 
roku. Najpierw zwycięstwo w eli-
minacjach gminnych, później po-

wiatowych i regionalnych, co dało 
ostateczny dziewczętom, przygo-
towywanym przez pana Bogdana 
Żura wstęp do wojewódzkiego fina-
łu w Rudzie Śląskiej

Sztafeta w składzie Marcelina 
Rakowska, Dominika Madzia, Zu-
zanna Greń, Marta Gawlas,  Regina 
Gawlas i Agnieszka Holeksa  zdo-
była w Rudzie Śląskiej trzecie miej-
sce. Finałowych drużyn było osiem-
naście, a w całym województwie 
swoich sił próbowało na wszystkich 
szczeblach setki sztafet. Dziewczy-
ny zgodnie przyznają, że do zawo-

dów przygotowywały się już długo, 
na zajęciach wychowania fizycz-
nego i sksach. O sportowej szkole 
w przyszłości myśli tylko jedna z 
nich. Gdy pytam, czy wie już do ja-
kiej szkoły chciałaby pójść, ze śmie-
chem odpowiada, że „do takiej z in-
ternatem”. A już na poważnie mówi 
o placówce w Ustroniu. 

Serdecznie gratulujemy sukcesu 
i życzmy spełnienia marzeń.

   OPKiS

  Szkolna liga szachowa Podbeskidzia
Tradycyjnie już jak co roku w Ze-

spole Szkół Publicznych w Górkach 
Wielkich odbyła się kolejna runda 
Szkolnej Ligi Szachowej Podbeski-
dzia. Naszą szkołę godnie reprezen-
towali zarówno uczniowie Gimna-
zjum jak i Szkoły Podstawowej. W 
sumie 14 uczniów. Nasza szkoła po-
siada najliczniejszą reprezentację 
w całym cyklu zawodów. Po dwóch 
sesjach drużyna Szkoły Podstawo-
wej zajmuje miejsce 4  a drużyna 
Gimnazjum miejsce 2 .   

 W imieniu wszystkich 
uczestników pragnę serdecznie 
podziękować za okazane wspar-

cie Janowi i Sylwestrowi Pasterny, 
Gminnemu Ośrodkowi Pomocy 
Społecznej w Brennej oraz koordy-

natorowi projektu „Nasze Dzieci-
Nasza przyszłość”.

      Lucyna Krzywoń

SportSport
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SportSport

Nasi judocy w Rydułtowach
W   dniu 22.10.2011r., w Ryduł-

towach odbył się Turniej Dzieci w 
Judo o Puchar Burmistrza Miasta 
Rydułtowy, w którym  udział wzięło 

137 zawodników i zawodniczek.       
Barw Sekcji Stowarzyszenia 

„DĄB” Dębowiec  broniło 21  za-
wodników w tym                    11 z 

naszej Gminy, zdobywając medale 
oraz wysokie miejsca w poniżej po-
danych kategoriach:

foto: Barbara Śliż / Gazetacodzienna.pl

Grupa dziewcząt:
1. Alicja Śmigiel  - kategoria wagowa 23 kg - II   miejsce
2. Natalia Mohr  - kategoria wagowa 28 kg - I    miejsce
3. Martyna Ihas  - kategoria wagowa 28 kg - II   miejsce
4. Weronika Wieczorek - kategoria wagowa 28 kg - I    miejsce (grupa młodsza)
5. Maria Sojka  - kategoria wagowa 28 kg - III  miejsce
6. Dominika Wieczorek - kategoria wagowa 45 kg - I    miejsce
7. Sara Banaś  - kategoria wagowa 45 kg - IV miejsce

Wyróżnienia Powiatu dla sportowców
Starostwo co roku wyróżnia na-

grodami grupę sportowców, którzy 
reprezentują nasz rejon, uczestni-
cząc w zawodach o randzie krajo-
wej i światowej. Oczywiście, wśród 
wyróżnionych nie zabrakło nazwisk 
takich osób jak, między innymi, 
Adam Małysz, Kajetan Kajetano-
wicz, Adam Cieślar, czy Anna Sta-
nieczek. 

Jak co roku również Powiat wy-
różnił szkoły, których wychowan-
kowie osiągali w roku szkolnym 
2010/2011 największe sukcesy. W 

pierwszych trójkach docenionych 
przez Starostwo znalazły się rów-
nież szkoły z Gminy Brenna. Wśród 
podstawówek były to aż dwie szko-
ły: Szkoła Podstawowa nr 2 im. 
Stefana Żeromskiego w Brennej 
Bukowej oraz Szkoła Podstawowa 
w Górkach Wielkich. Góreckie gim-
nazjum znalazło się natomiast na 
pierwszym miejscu w odpowiadają-
cym mu rankingu. 

Wszystko to świadczy o ogrom-
nym zaangażowaniu naszych na-
uczycieli wychowania fizycznego w 

przygotowanie uczniów do różne-
go rodzaju zawodów. Wiąże się to 
oczywiście z wielkim nakładem pra-
cy i to nie tylko dla trenującej mło-
dzieży, ale również, a może przede 
wszystkim dla prowadzących ich 
opiekunów. 

Dziękujemy za Waszą pracę i 
gratulujemy sukcesów. Z pewno-
ścią jeszcze nie raz przyjdzie nam 
wszystkim cieszyć się nimi razem z 
Wami.

 
   OPKiS
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Grupa młodsza chłopców:
1. Kamil Solinder  - kategoria wagowa 20 kg - I    miejsce
2. Aleksander Kurdun - kategoria wagowa 24 kg - I    miejsce
3. Kacper Góralczyk  - kategoria wagowa 24 kg - II   miejsce
4. Wiktor Madzia  - kategoria wagowa 28 kg - I    miejsce
5. Łukasz Lipowski  - kategoria wagowa 31 kg - I    miejsce

Grupa starsza chłopców:
1. Jacek Czyż  - kategoria wagowa 29 kg - I   miejsce
2. Konrad Gawron  - kategoria wagowa 31 kg - II   miejsce
3. Dawid Kołder  - kategoria wagowa 35 kg - II   miejsce
4. Piotr Świć   - kategoria wagowa 36 kg - I    miejsce
5. Rafał Kotrys  - kategoria wagowa 38 kg - III miejsce
6. Szymon Wantulok  - kategoria wagowa 38 kg - IV miejsce
7. Szymon Nidecki  - kategoria wagowa 42 kg - II   miejsce
8. Artur Kolaczek  - kategoria wagowa 42 kg - I    miejsce
9. Jakub Przywara  - kategoria wagowa 52 kg - I    miejsce

       Krystian Fest

PODZIĘKOWANIE 
„Człowiek jest wielki nie przez  to, co posiada,

Lecz przez to, kim  jest,
Nie przez to, co ma,

Lecz przez to, czym  dzieli się  z innymi” 
       Jan Paweł II
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brennej, w imieniu rodziny poszkodowanej w wyniku pożaru 

domu mieszkalnego w dniu 02.11.2011 r., serdecznie dziękuje wszystkim za udzielenie pomocy 
w porządkowaniu pogorzeliska i w usuwaniu spalonych sprzętów, jak również przekazane wsparcie 

w formie finansowej i rzeczowej. Chcemy wyrazić jednocześnie naszą wdzięczność  i pomoc w tym miejscu 
i w tym czasie, kiedy były tak ważne i potrzebne. Składamy gorące podziękowania wszystkim sklepom, 

firmom, instytucjom, organizacjom społecznym oraz osobom prywatnym.

OŚRODEK PROMOCJI, KULTURY I SPORTU GMINY BRENNA
Zgodnie z art.35 ust. 1 i2 ustawy o gospodarce nieruchomościami

(tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 ze zm.)

Informuje
o wykazie nieruchomości, przeznaczonych 

do oddania w dzierżawę (kioski gastronomiczne) 
wywieszonym na tablicy ogłoszeń

w siedzibie Urzędu Gminy
w Brennej przy ul. Wyzwolenia 77

oraz zamieszczonym na stronie internetowej
www.bip.brenna.org.pl

Informacji udziela Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna, 
ul. Wyzwolenia 69, 43-438 Brenna,

tel.(33)8536550
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OgłoszeniaOgłoszenia 

Prośba o pomoc
Organizacja Pożytku Publicznego KRS 0000070261

Polskie Stowarzyszenie 
na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Cieszynie

     
   43-400 Cieszyn ul. Mickiewicza 13

   tel: 33-858 13 64,  fax 33-858 13 63, e-mail: osrodekrew@poczta.onet. pl,
   NIP 548-10-52-070, REGON 070926987, www.psouu.cieszynski.info

   konto: Bank Spółdzielczy w Cieszynie  12 81130007 2001 0002 9304 0001

                                                                  
     „ Ile dasz tyle otrzymasz, czasem z najbardziej nieoczekiwanej strony”
                                                                                                                                                         
               Paulo Coelho
    

     Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Cieszynie 
jest organizacją pozarządową, niedochodową od kilkunastu lat reprezentującą interesy osób 
z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin na terenie powiatu cieszyńskiego. Podsta-
wowym zadaniem naszego stowarzyszenia jest stworzenie osobom niepełnosprawnym jak 
najlepszych warunków, w których osiągnęliby najwyższy poziom swojego rozwoju i stali się 
aktywnymi członkami społeczeństwa.

     Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Cieszynie 
– po raz kolejny – organizuje Bal Charytatywny na rzecz osób z niepełnosprawnością  intelek-
tualną, który odbędzie się 28 stycznia 2012 roku w Górkach Wielkich. Celem balu jest zebranie 
pieniędzy na budowę placówki w Bażanowicach, która zapewniłaby naszym podopiecznym 
rehabilitację, naukę       i opiekę dostosowaną do ich potrzeb wynikających  z wielorakiej nie-
pełnosprawności, a także dała im możliwość pracy. Ponadto celem balu jest zwrócenie uwagi 
społeczeństwa na potrzeby i problemy osób niepełnosprawnych.

     Zwracamy  się do Państwa z prośbą  o wsparcie finansowe lub rzeczowe dla Polskiego 
Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Środki można wpłacać na konto 
Bank Spółdzielczy w Cieszynie  12 81130007 2001 0002 9304 0001 z dopiskiem „darowizna”, 
lub przekazywać na adres    43-400 Cieszyn ul. Mickiewicza 13, tel: 0-33-858 13 64  , po uprzed-
nim kontakcie.

Licząc na Państwa szlachetność i wielkie serce, wierzymy, że potrzeby i problemy osób nie-
pełnosprawnych nie są Państwu obojętne.  

      Z  nadzieją na udaną współpracę łączymy wyrazy szacunku
       
       Zarząd  oraz  członkowie Stowarzyszenia
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Wkrótce w Gminie Brenna Wkrótce w Gminie Brenna 

Stowarzyszenia Pokolenie we współpracy  ze Stowarzyszeniem Rozwoju „Integracja” 
zaprasza do udziału w bezpłatnym Projekcie pt. 

„Konkurencyjna Brenna – podniesienie 
kwalifikacji personelu sposobem 
na poprawę jakości 
w usługach turystycznych”

Prowadzisz firmę w sektorze 
usług turystycznych ? 
Chcesz podnieść kwalifikacje swoje 
i swoich pracowników?

Weź udział w bezpłatnych szkoleniach !

Bezpłatne szkolenia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt zakłada udział 15 firm z branży gastronomicznej i hotelarskiej z terenu Gminy Brenna. Zaplanowano 
udział 70 pracownic oraz pracowników zatrudnionych na terenie Gminy Brenna. Udział w bezpłatnych 

szkoleniach pomoże obniżyć koszty firm ponoszone na podniesienie kompetencji pracowników. 

Działania w ramach Projektu: 
- ciekawe szkolenia teoretyczne i praktyczne, prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę instruktorską:
- profesjonalna obsługa kelnersko-barmańska (m.in. obsł. kelnerska i barmańska, finanse i obsługa klienta, j.angielski),
- profesjonalna obsługa hotelowa (m.in. obsł. recepcji, autoprezentacja, obsł. pokojowa, j. angielski),
- profesjonalna obsługa kuchenna (m.in. obsł. kuchenna, dekorowanie, kucharz, m.in. produkt regionalny, przystawki, zupy), 
- profesjonalny cukiernik/ciastkarz (m.in. podstawowe wiadomości z gastronomii i cukiernictwa, wyroby cukiernicze na specjalne okazje),

- książki kucharskie/kelnerskie lub podręczniki do nauki języka angielskiego,
- skrypty oraz zestawy szkoleniowe (teczka, notatnik, długopis).

Odbędą się dwie edycje szkoleń w terminach: 
I edycja: styczeń – czerwiec 2012 r. ( rekrutacja 1.10.11-31.12.2011 ) 
II edycja: wrzesień 2012 r. – marzec 2013 r. ( rekrutacja: 1.06.12 - 31.07.12 )

Zapraszamy na spotkanie informacyjne na temat projektu w dniu 5 grudnia 2011 r. o godz. 10.00 
w Hotelu Kotarz Wellness & Spa, Brenna, ul. Wyzwolenia 40. 

Każdy z uczestników otrzyma skrypt informacyjny o projekcie, a także zaprezentowany zostanie wykład 
z tematyki szkolenia turystycznego.

Masz więcej pytań ?

Skontaktuj się z Biurem Projektu! 
Udzielimy wszystkich informacji oraz pomożemy wypełnić dokumenty rekrutacyjne. 
Stowarzyszenie Rozwoju „Integracja”
Brenna, ul. Wyzwolenia 40
kom. 728 329 530
mail: integracja.brenna@gmail.com
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ProfilaktykaProfilaktyka

W dniu 25.11.2011 r. dla mło-
dzieży kl. I, II, III Gimnazjum im Jana 
III Sobieskiego      w Brennej zreali-
zowane zostały zajęcia warsztato-
we z zakresu podstawowych zagad-
nień prawnych, odpowiedzialności 
karnej w kontekście cyber prze-
mocy i cyber przestępczości     za 
czyny zabronione popełniane w 

Cyber przemoc i cyber przestępczość
sieci internetowej, naruszenia praw 
autorskich, bezpiecznych zakupów 
oraz  netoholizmu - uzależnienia od 
Internetu. Są odpowiedzią   na nasi-
lające się zjawisko cyber przemocy 
i cyber przestępczości wśród mło-
dzieży. Ugruntowują posiadaną już 
wiedzę i umiejętności, jak również 
wzbogacają uczniów             i nauczy-

cieli o nowe informacje i doświad-
czenia radzenia sobie z przemocą. 
Dają możliwość zmiany postawy 
wobec przemocy z bezradności i 
pozornej ignorancji                na kon-
struktywne działanie oraz propagu-
ją zdrowy styl życia.

  Krystian Fest

Lodowisko już otwarte!
Ruszyło lodowisko w PArku Tu-

rystyki w Brennej Centrum! W pią-
tek 2 grudnia odbyły sie najpierw 
amatorskie zawody curlingowe, a 
kiedy już grupa zapaleńców „wy-
szorowała” lodową taflę, czyli około 
godziny 18.00 wpuściliśmy na lód 
wszystkich chętnych, by go poryso-
wać łyżwami. Zaitneresowanie jest 
ogromne, a zabawa, jak przekonu-

ją ślizgający się klienci lodowiska, 
przednia. 

Obiekt będzie otwarty przez 
cały tydzień. Od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 12.00-19.00, 
a w soboty, niedziele i święta od 
10.00 do19.00. Za wejście na lodo-
wisko zapłacimy 4 zł, a osoby do 
18 lat - 2 zł. Na miejscu można też 
wypożyczyć łyżwy, pod zastaw waż-

nego dokumentu ze zdjęciem, lub 
kaucji zwrotnej w wysokości 70 zł. 
Regulamin lodowiska i wypożyczal-
ni lyżew znaleźć można na stronie  
www.brenna.org.pl. Jeśli chcesz 
zobaczyć, jak wygląda lodowisko, 
spójrz na tylnią okładkę gazety!

   OPKiS
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Ważne i Przydatne numery telefonówWażne i przydatne numery telefonów

Urząd Gminy Brenna
43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 77,
tel. 33 853 62 22, fax. 33 853 63 70
www.brenna.org.pl, e-mail: poczta@brenna.org.pl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

WÓJT GMINY BRENNA
IWONA SZAREK

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

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

e-mail: poczta@brenna.org.pl
 

ZASTĘPCA WÓJTA GMINY BRENNA
SEKRETARZ GMINY BRENNA

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

e-mail: sekretarz@brenna.org.pl

BIURO RADY GMINY BRENNA
PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY BRENNA

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

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

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

MIESIĘCZNIK „WIEŚCI ZNAD BRENNICY” można nabyć w  Ośrodku Promocji, Kultury i  Sportu Gminy Brenna  
(ul. Wyzwolenia 69, Brenna) a także w:

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

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



Lodowisko w Parku 
Turystyki otwarte!

Czynne od poniedziałku do piątku; w godzinach 12.00-19.00, 
w soboty, niedziele i święta; w godzinach 10.00-19.00.


