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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

WÓJT GMINY BRENNA 
IWONA SZAREK

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

W celu umówienia się na spotkanie prosimy o kontakt z 
sekretariatem: tel. (033) 8536222, fax: (033)8536370 
e-mail: poczta@brenna.org.pl

_______________________________________
ZASTĘPCA WÓJTA GMINY BRENNA

SEKRETARZ GMINY BRENNA
KRZYSZTOF MAJERAN

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

_______________________________________
BIURO RADY GMINY BRENNA

KRZYSZTOF HOLEKSA
 PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY BRENNA

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

_______________________________________

ODŚNIEŻANIE
Trwa sezon zimowy. W związku z tym przypomina-

my numer telefonu, pod który można dzwonić w przy-
padku interwencji związanych z odśnieżaniem na terenie 
naszej gminy. 

Telefon: 033 853-62-46 - „Firma Kunz”
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MIESIĘCZNIK „WIEŚCI ZNAD BRENNICY” można nabyć w Ośrodku Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna (ul. Wyz-
wolenia 69, Brenna) a także w:

Delikatesach Centrum (Górki), sklepie z nasionami p. K. Holeksy (Górki), Kiosku „Trafika” (Górki), Kiosku w Sojce (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. Firuzek (Brenna Leśnica), 
Kiosku z prasą – p. J. Ćwierzyk, (Brenna Centrum) „Toto Lotku” – p. J. Madzi, (Brenna Centrum) Kiosku p. Cz. Grenia (Brenna Bukowa), 
Karczmie na Kamieńcu, Karczmie pod Skalicą, Sklepie GS w Brennej Bukowej, Sklepie „Kaprys” ul. Jawornik (Brenna), Pensjonacie 
„Biały Orzeł” na Płachcioku (Brenna). 

Sklepy, kioski, pensjonaty itp. lokale, chcące również kolportować „Wieści”, proszone są o kontakt z redakcją.
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Drodzy Mieszkańcy Gminy Brenna,

Szanowni Goście odwiedzający naszą Gminę!

Zapraszamy do lektury kolejnego numeru naszego miesięcznika. Dziękujemy za 
wszelkie uwagi, spostrzeżenia i propozycje dotyczące gazetki, jakie otrzymaliśmy 
i jakie otrzymujemy. Postaramy się zrealizować choć część z tych postulatów.

Mamy nadzieję, że „Wieści” na stałe zadomowią się w Waszych rodzinach, 
miejscach pracy, jak również będą swoistym informatorem dla turystów, coraz 
liczniej odwiedzających naszą gminę.

w imieniu redakcji 

- Paweł Seligman
redaktor naczelny
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UWAGA   ROLNICY !!
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i Urząd Gminy Brenna zapraszają 

na 2-dniowe bezpłatne szkolenie pt.: 

„Szkolenie z zakresu 
INTEGROWANEJ PRODUKCJI ROŚLIN  

w województwie śląskim”

Szkolenie kierowane jest do miejscowych rolników, żon rolników i następców rolników.
Szkolenia są prowadzone przez wysokiej klasy specjalistów, a każdy uczestniczący w szko-

leniu otrzyma stosowne Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Harmonogram szkoleń:
Wszystkie szkolenia odbędą się w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Brenna, w dniach:

25.02.  - 26.02.  - rośliny rolnicze (16 godz.)
27.02.  - 28.02.  - rośliny sadownicze (16 godz.)
03.03.  - 04.03.  - rośliny warzywne (16 godz.)

Szczegółowe informacje oraz zapisy w Urzędzie Gminy, biuro nr 28,
tel. 033/ 8536 222 wew.114.

Beskidzka Organizacja 
Turystyczna - powołana!
Długo oczekiwana przez branżę turystyczną 

Lokalna Organizacja Turystyczna dla regionu 
Beskidów została powołana! W dniu 9 stycznia 
br. w restauracji Sielanka w Ustroniu zebrała się 
grupa 36 przedsiębiorców działających w tury-
styce i podjęła uchwałę o powołaniu stowarzy-
szenia o nazwie: Beskidzka Organizacja Tury-
styczna (BOT). Na siedzibę Organizacji wybrano 
Ustroń. W trakcie spotkania uchwalono statut 
tego nowego stowarzyszenia, a także wybrano 
jego Komitet Założycielski, Komisję Rewizyjną 
i siedmioosobowy Zarząd, którego prezesem zo-
stał Józef Hebliński z Jaworzynki.

Organizacja będzie działała głównie na tere-
nie pięciu beskidzkich miejscowości: Brennej, 
Istebnej, Szczyrku, Ustronia i Wisły. Jej celem 
będzie przede wszystkim działanie na rzecz roz-
woju turystyki i społeczności lokalnych na tere-
nie wymienionych gmin. Swoje cele BOT będzie 
realizować poprzez m.in działalność informacyj-
ną, promocyjną, organizację imprez, tworzenie 
spójnego systemu informacji turystycznej, jak 
i działalność gospodarczą, w tym sprzedaż pakie-

tów turystycznych. Taka forma stowarzyszenia 
daje też wyjątkowe możliwości połączenia inicja-
tyw podejmowanych przez przedsiębiorców, jak
 i lokalne samorządy. Działalność Lokalnych 
Organizacji Turystycznych wiąże się z licznymi 
korzyściami dla członków, a także pomaga w 
rozwoju regionu, w którym jest powoływana. Za-
łożyciele Beskidzkiej Organizacji Turystycznej są 
przekonani, że konsolidacja inicjatyw turystycz-
nych w ramach jednej organizacji przyniesie też 
wiele korzyści Beskidom.

W chwili obecnej Zarząd BOT będzie moni-
tował proces rejestracji BOT  w sądzie oraz od-
bywał spotkania z Radami Gmin i Miast, które 
po zaakceptowaniu inicjatywy będą mogły przy-
łączyć się do BOT i zostać jej członkami. Człon-
kiem BOT może też zostać każda osoba fizycz-
na, osoby prowadzące działalność gospodarczą 
oraz stowarzyszenia z terenu pięciu gmin, które 
popierają cele BOT i podpiszą deklarację człon-
kowską. 

Więcej szczegółów i informacji pod nume-
rem telefonu: 0 33 855 69 70 oraz adresem inter-
netowym: ltrojan@rig.katowice.pl

Lubomira Trojan
Członkowie Zarządu BOT z terenu gminy Brenna:

P. Tomasz Lorek  0 889 103 188
P. Jan Holeksa  0 602 433 135
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Brennej zwraca się z gorącą prośbą o udzie-
lenie pomocy rzeczowej naszym najbardziej 
potrzebującym podopiecznym. Chodzi głównie 
o sprzęt AGD, w tym pralki, wirówki zwykłe, 
lodówki itp.; sprzęt RTV oraz różne sprzęty bu-
dowlane, wystój wnętrz typu:

- drzwi zewnętrzne – lewe otwierane do środka
- sanitariaty: biała umywalka, muszla klozetowa 
- bojler do ogrzewania wody na prąd

Istnieje również zapotrzebowanie na:
 - schody: podest żeliwny – 1,25 x 2 m
 - schody 1,25m średnie
 - inne

Za wszystkie ofiarowane przez Państwa 
dary rzeczowe oraz zrozumienie i dar serca 
serdecznie dziękujemy. Zapewniamy, że Wa-
sza pomoc będzie nieoceniona i bardzo po-
trzebna!

Miejsce składania rzeczy:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Wyzwolenia 77
43-438 Brenna

Telefon kontaktowy: 033-8536459 Elżbieta 
Domian i Sabina Greń 

PROŒBA

SPROSTOWANIE  DOTY-
CZĄCE ARTYKUŁU „RÓWNE 
SZANSE” Z POPRZEDNIEGO 

WYDANIA „WIEŚCI”
1. Autorem artykułu „Równe szanse” 

jest p. mgr Izabela Żur. Autorem zdjęć jest 
natomiast p. mgr Magdalena Heller. 

2. Program wyrównywania szans edu-
kacyjnych był finansowany ze środków 
Kuratorium Oświaty w Katowicach, nato-
miast nie był – jak podano – finansowany 
ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego.

Od 1 stycznia 2008 r. obowiązuje Polska Kla-
syfikacja Działalności (PKD 2007) wprowadzona 
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grud-
nia 2007 r.(Dz.U. 251 poz. 1885 z dnia 31 grudnia 
2007 r.) 

Nowo tworzone podmioty powinny rejestro-
wać swoją działalność wg nowej klasyfikacji 
PKD 2007. Wszystkie informacje dostępne są na 
stronie internetowej GUS

http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/
pkd_07.htm

Zmiany klasyfikacji są wynikiem dostosowy-
wania statystyki europejskiej (w tym polskiej) do 
standardów obowiązujących na poziomie świa-
towym. Dodatkowo, ze względu na duże tempo 
zmian zachodzących we wszystkich obszarach 
gospodarki oraz szybki rozwój nowych dziedzin, 
szczególnie tych związanych z usługami i tech-
nologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi, 
zmiany w ramach PKD 2007 wykorzystano do 
poprawy jakości klasyfikacji w kontekście opisy-
wanej rzeczywistości gospodarczej.

Przeklasyfikowanie działalności podmiotów 
wpisanych do rejestrów przed dniem wejścia 
w życie powołanego rozporządzenia będzie na-
stępować w trybie ustawowego zgłaszania zmian 
rodzajów działalności w okresie od 1 stycznia 
2008 r. do 31 grudnia 2009 r. Dodatkowo z dniem 
1 lipca 2008 r. zostanie ogłoszona ankieta aktuali-
zacyjna rejestru REGON, której głównym celem 
będzie przeklasyfikowanie wszystkich rodzajów 

działalności podmiotów, które tego nie uczyniły 
do 30 czerwca 2008 r. 

Wprowadzenie w życie klasyfikacji PKD 2007 
nie powoduje zmiany numeru identyfikacyjnego 
REGON podawanego w pieczęciach firmowych 
i drukach urzędowych. 

Obowiązujące aktualnie akty prawne, w tym 
w szczególności dotyczące systemu podatkowego 
i systemu ubezpieczeń społecznych, odwołujące 
się do PKD 2004 (Dz. U. z 2004 r. Nr 33, poz. 289
i Nr 165, poz. 1727) zachowują swoją moc do czasu 
ich zmiany nie dłużej niż do 31 grudnia 2009 r.

Informacja Głównego Urzędu Statystycznego
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Wiersze Beaty Jamróz
Beata Jamróz ma 12 lat. Jest dzieckiem niepełnosprawnym. Od września 2007 r. pisze wiersze. 

Do pisania namówiła ją p. Izabela Żur, która prowadzi z nią nauczanie indywidualne. Poezja stała 
się dla Beaty świetną odskocznią od codzienności i doskonałą formą terapii. „Zaczęło się od wiersza 

o łące – mówi Beata Jamróz – a teraz tematyka 
wierszy jest już bardzo szeroka. „Piszę o życiu, 
o świecie, o tym, czym żyję, o moich radościach 
i problemach”. Napisanie wiersza na komputerze 
to dla Beaty nie lada wyczyn. Ale ma ona w sobie 
dużo samozaparcia i chętnie przelewa na papier 
swoje przemyślenia. Widać, że obcowanie z po-
ezją daje jej dużo radości. Poniżej publikujemy 
kilka wierszy Beaty, żywiąc nadzieję, że poezja 
naszej młodej artystki znajdzie stałe miejsce na 
łamach „Wieści znad Brennicy”.

Paweł Seligman 

BAZA TALENTÓW 
GMINY BRENNA

Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu Gminy 
Brenna we współpracy z dyrektorami szkół z te-
renu gminy organizuje akcję pt. „Baza talentów”. 
Celem akcji jest promocja działań kulturalnych 
wśród dzieci i młodzieży oraz rozszerzenie dzia-
łalności Ośrodka. „Zależy nam bardzo na tym, 
aby dzieci mogły także uczestniczyć w życiu 
kulturalnym Gminy. Chcemy dla nich stworzyć 
nowe możliwości aktywnego i twórczego spędza-
nia wolnego czasu.” – mówi dyrektor OPKiS Jan 
Greń. Dlatego OPKiS będzie organizował zaję-
cia dla dzieci w formie warsztatowej, jeżeli tyl-
ko znajda się chętni do udziału w nich. Będą to 
zajęcia odpowiadające zainteresowaniom dzieci, 
a więc np. warsztaty teatralne, kółko muzycz-
ne, zajęcia z ceramiki itp. Obecnie w dalszym 

ciągu trwa akcja promocyjna „Bazy Talentów”. 
W dniach 4.02.2006 i 6.02.2008r. odbyły się poka-
zy i koncerty dla dzieci w Gimnazjum im. Jana 
III Sobieskiego w Brennej, Zespole Szkół Pu-
blicznych w Górkach Wielkich, Szkole Podsta-
wowej nr 2 im. Stefana Żeromskiego w Brennej 
Bukowej oraz w Szkole Podstawowej nr 1 im. 
Janusza Korczaka w Brennej Leśnicy. Dzieci mo-
gły zobaczyć na czym polega sztuka tworzenia 
rzeźby, teatru, gry na instrumencie oraz sztuka 
wytwarzania przedmiotów ceramicznych. Mogły 
także zadać nurtujące pytania instruktorom i ar-
tystom, pooglądać i dotknąć rzeźb, instrumentów 
i naczyń ceramicznych.

Beata Jamróz

WIOSENNA ŁĄKA

Łąka to dzieło natury.
Te kwiaty pachnące,  
drzewa szeleszczące na wietrze,
motyle tańczące w powietrzu.                
Tylko popatrzysz do góry,
zobaczysz zmieniające się chmury.

Łąka wiosną się rodzi,
a zimą umiera.
Kwiaty zasypiają i budzą się do życia,
tylko szkoda, że ludzie  
coraz częściej o tym zapominają.       

Boże, dziękuję Ci
za ten dar wiosenny,
za łąkę zieloną,
za te drzewa szeleszczące,
i za wszystko, co dla nas zrobiłeś.                                          

W GŁĄB DUSZY

Zajrzyj w siebie,
w swe serce
zmęczone, 
swą duszę
lekką jak piórko
łabędzie.

Odkryj spokój,
jak motyl bądź
wolny!

Smutki, cierpienia
odejdą w niepamięć.

Na chwilę. 

MAGICZNY SWIAT

Jest takie 
miejsce.
Jest taki świat.
Odkryjesz  marzenia, słońce i wiatr.
 
Nabierzesz natchnienia, 
radości w swych snach,
zasmakuj rozkosznie
ust moich smak. 



7

Spotkania takie 
będą się odbywa-
ły raz w miesiącu. 
Kolejne spotkanie 
odbędzie się 27 lute-
go o godzinie 17:30 
w Sali Ośrodka 
Promocji, Kultury
i Sportu w Brennej. 
Więcej informacji 
można uzyskać pod 
numerem telefonu:

 033 8536 284.

Od kilku miesięcy w Brennej odbywają się 
koncerty na gongach tybetańskich. Ten specy-

ficzny rodzaj muzykotera-
pii spotkał się już z zain-
teresowaniem wielu osób 
z terenu naszej gminy. Dzia-
łanie „masażu dźwiękiem” 
zmniejsza stres, napięcia 
fizyczne i psychiczne, po-
maga w poprawie krążenia 
krwi w organizmie oraz re-
guluje przemianę materii.

GONGI TYBETAŃSKIE

Młoda publika bardzo żywiołowo reagowała 
na występy wszystkich artystów, w szczególno-
ści na występ grupy muzycznej „Wałasi.” OPKiS 
bardzo serdecznie pragnie podziękować za pre-
zentację i współpracę w akcji „Baza Talentów” 
następującym osobom:

· Panu Januszowi Rakowskiemu (rzeźbia-
rzowi ze Skoczowa),

· Pani Patrycji Cichy (pisarce i instruktoro-
wi teatralnemu),

· Pani Marcie Czech (instruktorce zajęć ce-
ramicznych),

· Zespołowi „Wałasi” (Z. Wałach, J. Kaczma-
rzyk, J. Wałach),

· Jak również dyrekcji i gronu pedagogicz-
nemu szkół z terenu gminy Brenna.

Jednocześnie OPKiS zwraca się z apelem do 
rodziców, aby telefonicznie, drogą elektroniczną 
e – mail bądź osobiście zgłaszali zainteresowa-
nia i talenty dzieci. Dzięki temu można będzie 

stworzyć listę wszystkich osób zainteresowanych 
i jednocześnie organizować zajęcia i warsztaty. 
Im wcześniej powstanie baza talentów, tym szyb-
ciej zorganizowane zostaną kółka zainteresowań. 
Pracownicy OPKiS zwracają się z uprzejmą proś-
bą, aby przy zgłaszaniu dzieci podawać następu-
jące dane: imię i nazwisko, wiek, zainteresowania 
i umiejętności dziecka oraz adres koresponden-
cyjny i telefon. Prosimy również o kontakt osoby, 
które niekoniecznie chcą uczestniczyć w naszych 
kółkach zainteresowań, ale które już coś potra-
fią, uczęszczają na jakieś zajęcia, np. do szkoły 
muzycznej. Ich talenty i uzdolnienia również 
chcemy wykorzystać!

Estera Brudny

Kontakt dla osób zainteresowanych:
Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu 
Gminy Brenna, ul. Wyzwolenia 69
tel. (033) 853 65 50
e – mail : e.brudny@brenna.org.pl
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MARIA BUREK

Przy okrągłej rocznicy 
Dla Pani Elfrydy Zoń
(26.04.1907 - 17.01.2008)
              
Przy okrągłym stoliku w przytulnym pokoju
Posiedziałam raz z panią o stuletnich dłoniach
I w jej oczy wpatrzona, tak pełne spokoju
Zrozumiałam, że młodsza z nas sercem  jest ona

O czym była rozmowa? O życiu po prostu
O kolejach jej życia, o tym, co nie wróci
Szłyśmy sobie spacerkiem wzdłuż jej życia mostu
Spotykając co chwilę wielu różnych ludzi

Jedni byli tuż obok, rękę podawali
Córka ze swą rodziną, wnuki, pokrewieństwo  
Inni, mniej już widoczni, bo odeszli dalej
Wśród nich zmarli rodzice, mąż, syn i rodzeństwo

I widziałam obrazy sprzed wojny i z wojny
Które krew by zamrozić mogły kiedyś w żyłach
Lecz też wiele scen miłych, pięknych i spokojnych
Dużo ich się w stu latach, w stu wiosnach, zmieściło
 
Skąd mieć można wciąż tyle jasności we wzroku 
Gdy przebyta  została aż tak długa droga
Łez już nie ma, wylane...  wszystkie, rok po roku 
A to światło, co w oczach - to z bliskości Boga  

Chociaż chłód był w pokoju, co oziębiał ręce
To ja czułam, jak sprawdza się tutaj przysłowie 
Że, gdzie zimne są ręce, tam serce gorące
Od którego się ogrzać może inny człowiek
 

Szczęście miałam, że mogłam tak posiedzieć
                 - dłoń w dłoń - 
Przy okrągłym stoliku z Panią Elfrydą Zoń

                                                26.04.2007        

Od redakcji: Wspomnienie o Pani Elfrydzie 
Zoń – zmarłej niedawno najstarszej mieszkance 
naszej gminy –  ukaże się w marcowym numerze 
„Wieści”.

HUMOR
SPOD GÓRALSKIEGO KAPELUSZA

ZBIGNIEW MORYS

Na św. Walentego rzeka słowa miłego, a po 
św. Walentym rzeka korytem wyschniętym.

BAJKI

- o zwidzeniach: Znamy się tylko z widzenia.
- o chmarze: Bądź dziewczyną z moich marzeń.
- o dozie: Do zakochania jeden krok.
- o czynie: Uścisk połączy nas.
- o łzie: Co to był za ślub!
O nocie i krze: Trudno tak razem być.

GRAFFITI

Przyjdź do mnie na noc – łóżko
Prześpij się ze mną – problem
Jestem dobry w łóżku – termofor
Daj mi tę noc – marzenie

NAJNOWSZE WYNALAZKI

· Pogłębiarka uczuć
· Drogowskaz dla serca w rozterce
· Świątynia dumania dla złamanego serca
· Podgrzewacz namiętności
· Termos na gorące uczucia
· Eliksir miłości
· Świeczki warte gry do kolacji we dwoje
· Kaganek oświaty seksualnej
· Podręczny indeks wymówek i usprawiedliwień
· Impregnat dla miłości do grobowej deski

KOLEJNA Z RZĘDU KOLACJA 
WALENTYNKOWA

- Czy ty mnie jeszcze kochasz?
- Tak.
- Tak jak ja ciebie?
- Tak.
- To ty mnie już nie kochasz!

ZASŁYSZANE

- Nie ma miłości bez ości.
- Kobiety spóźniają się na randki, nigdy na ślub.
- Kiedy kobieta jest piękna? Kiedy znajdzie swojego 
wielbiciela.
- Kobietom najczęściej wychodzą łzy, mężczyznom 
włosy.
- Między piękną muzyką a piękną kobietą jest istot-
na różnica – pierwszej można słuchać godzinami.
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GŁÓWCZYCE
Główczyce (j. kaszubski 

Główczëce, j. niemiecki Glowitz) 
– gmina kaszubska, położona 
w województwie pomorskim, 
w powiecie słupskim, przy tra-
sie komunikacyjnej ze Słupska 
do Łeby, nad rzeką Pustynką 
oraz jeziorem Łebsko. 

HISTORIA

Prefiks w nazwie Główczyc wskazuje na po-
chodzenie nazwy od imienia własnego Głów-
ka (Glove). Główczyce wzmiankowane były 
już w XIII wieku, dobra główczyckie od II po-
łowy XV wieku do końca 1945 roku znajdowa-
ły się w rękach rodu von Puttkamer. Jeszcze 
w pierwszej połowie XIX wieku Główczyce były 

zdominowane przez język i kulturę kaszubską. 
Postępująca i intensywnie propagowana przez 
administrację pruską germanizacja tutejszych 
Kaszubów doprowadziła do zupełnego wynaro-
dowienia i utraty odrębnej tożsamości (zniesienie 
kaszubskiego jako języka wykładowego w tutej-
szej szkole w 1842). Ostatnie kazanie po kaszub-
sku zostało wygłoszone w kościele w roku 1886. 
Do 1945 Główczyce znajdowały się na trasie linii 
kolejowej Słupsk - Dargoleza (zdemontowanej 
przez Armię Czerwoną). 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Od kilkunastu lat Gmina Główczyce jest gmi-

ną partnerską Brennej. Kontakty między naszy-

„Szmaragdowe oko świata” to nowy tomik po-
ezji Emilii Ziemnickiej. To już drugi tomik poet-
ki, pierwszy nosił tytuł „I obejmę jabłoń w sadzie” 
i został bardzo dobrze przyjęty przez krytykę.

W wierszach poetki świat jest szmaragdo-
wy, niczym nostalgiczny kolor Bałtyku i jezior. 
Czasem kolor zmienia się w zależności od na-
stroju wiersza, jest modry, błękitny, dostojnie 
złoty. Poetka w swoich wierszach szuka odpo-
wiedzi na pytanie kim tak naprawdę jesteśmy. 
Pisze o ludzkich problemach, smutkach, oba-
wach. Częstym motywem w poezji Emilii Ziem-
nickiej jest wykluczenie, nierzadko uwarunko-
wane biedą, patologiami, szybkim przemijaniem 
czasu. Poezja Emilii Ziemnickiej jest wrażliwa, 
zwiewna i niezwykle barwna, tak samo jak kra-
jobrazy nadmorskiej słowińskiej wsi. Urok tej 
poezji prezentują m.in. dwa wiersze z tomiku
 „Szmaragdowe oko świata”, które prezentuje-
my w tym wydaniu „Wieści znad Brennicy”. Po-
etka mieszka na stałe w Izbicy, wsi położonej 
w Gminie Główczyce, która jest gmina partner-
ską Brennej.

mi społecznościami nie ograniczają się jedynie 
do oficjalnych wizyt przedstawicieli obu gmin. 
Już kilkakrotnie dzieci z Brennej odpoczywa-
ły podczas lata czy zimy w Główczycach. Nato-
miast dzieci z Kaszub podczas pobytów w naszej 
gminie mogły poznać piękno gór oraz zapoznać 
się z  beskidzkimi tradycjami. Radni obu gmin 
spotykają się nie tylko podczas oficjalnych świąt, 
takich jak np. dożynki, lecz także uczestniczą w 
różnego rodzaju rywalizacjach sportowych. I tak, 
niedawno odbył się w Główczycach towarzyski 
mecz piłki nożnej Główczyce – Brenna. Mecz ten 
został wygrany przez reprezentację Brennej 6:3. 
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uwagi 
z dzienniczków 
uczniowskich:

1. Kowalski w trakcie lekcji uprawiał ziemie 
cyrklem w doniczce.

2. Wyrzucił koledze teczkę za okno 
i powiedział, że „jak kocha to wróci”.

3. W czasie wyścigu między-
szkolnego umyślnie biegał wolno, by jak twierdzi 
zyskać na czasie.

4.  Podał nie swoje imię motywując, że chciał 
się tak nazywać.

5. Wysłany w celu namoczenia gąbki wrócił z suchą głową i suchą gąbką.
6. Ukradł dziennik lekcyjny, nie chce oddać i żąda okupu.
7. Wyrywany do odpowiedzi, mówił że nie będzie zeznawał bez adwokata.
8. Zjada ściągi po klasówce.
9. Kopnął kolegę i mówi, że boli go głowa.
10. Ogólne zachowanie syna budzi zastrzeżenia.

Przekazane przez nauczycieli 
z Gminy Główczyce

ŻABINEK

Okrągłe lustro
Małego stawu Żabinko
Było w zimie lodowiskiem
Wiejskich dzieci z Zamościa
Od rana do wieczora
A szczególnie po strasznej wojnie
Zdzierały drewniane podeszwy trepów
Skleconych z biedy drewna
Kawałków skóry
Oplecionych drutem
Takiej radości nie widać
Dziś w oczach dzieci
Ubranych w eleganckie kurtki
Piękne drogie buty
I łyżwyI łyżwy
O tempora o moresO tempora o mores
Zda się mówić światZda się mówić świat

MORZE

Morze szmaragdowe oko świata
Patrzące w gwiazdy księżyc i słońce
Żywym pięknem pulsujące
Jesteś odwieczną zagadką
Wszechbytu

Na tym dnie kryjąc istoty
Niezwykłe stworzone z finezją 
Nad którą najmędrsze głowy
Nie mogą wyjść z zachwytu

Cudne jesteś morze
W czasie pogody i skwaru
Kiedy fale wzbijają 
W górę fontanny wody

Najprawdziwszym cudem jest
Zachód słońca
Kiedy nić słonecznie
Oplata fale żywym złotem
A iskry zorzy
Tworzą boskie klejnoty
Niedoścignionej doskonałości

Kochamy cię morze
Za to że jesteś za twój
Urok i nieśmiertelne piękno fal
Za twój ogrom siłę twoją
I ta siną siną dal
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Do postawy bierności i braku zaintereso-
wania problemami alkoholowymi dołożyła się 
niewątpliwie błędna propaganda minionych lat. 
Mamy za sobą dziesięciolecia bezsensownej 
i beznadziejnej tak zwanej „walki z alkoholizmem”. 
Obrzydliwe plakaty, drętwe i nudne pogadanki, 
oddziały odwykowe gdzie alkohol czasami lał się 
strumieniami, tak było do niedawna i nic dziwne-
go, że samo hasło wywołuje jak najgorsze skojar-
zenia. Słusznie mamy dosyć pustych frazesów na 
temat szkodliwości picia i wyrazów potępienia, 
które rozmijają się z wszelką praktyką życiową.

Drugim powodem, aby od tematu „ALKOHOL” 
trzymać się z daleka ,to poczucie bezradności 
i beznadziejności „I tak się nic nie da zrobić” - w 
ten sposób wciąż jeszcze myśli  znaczna większość 
społeczeństwa. 

Za to nieomal nikt nie orientuje się w real-
nych możliwościach leczenia uzależnień i ich 
zapobieganiu. Przyzwyczailiśmy się traktować 
powszechnie pijaństwo, jak klęskę żywiołową 
na podobieństwo powodzi, a swoje możliwości 
wpływu przyrównywać do zatykania przerwanej 
tamy gołymi rękami. Kolejnym poważnym po-
wodem dystansowania się od problematyki alko-
holowej jest niewiedza. Nie umiemy rozpoznawać 
kłopotów związanych z piciem, dopóki nie 
narosną do dramatycznych rozmiarów. Awan-
tury, które stawiają na nogi wszystkich sąsiadów, 
ślady pobicia nie dające się już ukryć, inter-
wencje policji, wypadki drogowe także ze skut-
kiem śmiertelnym czy samobójstwa - dopiero 
takie sygnały są wystarczająco wyraźne, żeby 
zwrócić uwagę otoczenia. 

Ludziom na ogół nie przychodzi do głowy, 
żeby kojarzyć ze skutkami uzależnienia pewne 
typowe sytuacje, zdarzenia. 

Nawet lekarze częstokroć nie orientują się, 
kiedy mają do czynienia ze skutkami i kon-
sekwencjami problemu alkoholowego. Leczą 
powikłania somatyczne układów : nerwowego, po-
karmowego, krążenia, oddechowego, moczowe-
go, hormonalnego, zmian skórnych, powikłań 
ciążowych (porody niewczesne, przedwczesne, po-
ronienia samoistne, noworodki z zespołem alko-
holowym FAS) gdy powinni się dowiedzieć czy 
pacjent jest uzależniony i skierować na leczenie 
odwykowe. Słuchają skarg na złe samopoczucie, 

Kiedy słyszymy słowo  „alkoholik”…

objawy nerwicowe, nie zdając sobie sprawy, że 
u większości pacjentek są to skutki życia pod jed-
nym dachem z nałogowo pijącym człowiekiem. 
Życie w stresie, gdzie panują: wstyd, poczucie 
bezsilności i bezradności, niepewność, lęk, strach, 
poczucie winy, złość, agresja - pozostawia głębokie 
ślady, siejąc nierzadko spustoszenie. Tworzy 
się możliwość i okazja do sięgania po środki 
uspokajające, nasenne, przeciwbólowe w tym też 
po alkohol, a które mogą stać substancją własnego 
uzależnienia. A to jedno i drugie wymaga leczenia 
- terapii. Podobnie, jak lekarze, również pedagodzy 
często nie podejrzewają, że źródłem kłopotów ich 
podopiecznych jest alkohol, że trudności wychow-
awcze, szkolne dziecka mogą i często są wynikiem 
życia w domu zdominowanym przez nałogowe 
picie któregoś z rodziców. Życie w warunkach 
długoletniego stresu psychicznego doprowadza 
do destrukcji wzorów zachowań. Te sztywne spo-
soby reagowania ograniczają rozwój emocjona-
lny, społeczny co uniemożliwia uczenia się innych 
sposobów radzenia sobie z trudnościami. Sztywne 
role bohatera, kozła ofiarnego, niewidzialnego 
dziecka, maskotki oraz normy zachowań - „Nie 
mów, nie ufaj, nie czuj” są trwałe i przenoszone w 
dorosłe życie. Bycie dzieckiem alkoholika oznac-
za posiadanie doświadczeń, które przerastają 
możliwości sprostania im. Ilość oraz intensywność 
tych doświadczeń jest nieporównywalnie większa 
niż u innych dzieci. Pozostawiają one ślady nie za-
gojonej rany. Albo wynikają niestety z początków 
własnego uzależnienia ucznia. 

Z trudem przychodzi nam zrozumieć, że alko-
holizm to choroba widoczna nie tylko w tzw. 
„rynsztoku”, to choroba śmiertelna jeśli jest nie 
leczona, choroba która może dotknąć każdego 
kto używa alkoholu. Przedtem rozwija się latami 
niepostrzeżenie, tocząc od wewnątrz organizm 
i psychikę człowieka oraz rujnując jego życie 
i rodzinę. Trudno się z tym pogodzić, bo uważamy, 
że nad swoim piciem każdy powinien panować, 
a skoro tak nie postępuje to wszystko jego wina. 
Nie przestaje to widocznie nie chce - wniosek jaki 
się nasuwa: że jest to gorszy gatunek ludzkiej istoty, 
gorszy psychicznie, pozbawiony siły, woli, gorszy 
moralnie - wybiera zło i krzywdę. Takie silnie 
negatywne uczucia nie pozwalają się przebić infor-
macji , że jest inaczej. Że alkoholik pije, bo ten przy-
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mus to istota jego choroby. Nie jest ona wynikiem 
słabej woli, brakiem dobrych chęci czy grzechem. 
Choroba jest chorobą, trzeba ją rozpoznawać jak 
najwcześniej i prawidłowo leczyć .

Zastanawiamy się często jak to się dzieje, że 
córka alkoholika znająca dobrze cierpienie rodz-
iny z problemem alkoholowym często wybiera 
na towarzysza życia osobę uzależnioną? Jak to się 
dzieje, że kobieta porzucająca męża alkoholika 
ląduje w objęciach innego alkoholika?

Choroba, ale jaka ?

Substancje uzależniające tworzą błędne 
koło destrukcji. Mogą się uzupełniać tzn. mogą 
tworzyć mieszanki, które powodują szybszą 
degradację organizmu oraz przyspieszają zgon. 
Od kiedy zaczyna się uzależnienie? Gdzie jest 
granica między nadmiernym piciem, a piciem 
nałogowym ?

Nie ma takiego momentu, gdyż popadanie 
w nałóg jest długim procesem zwykle wielolet-
nim, następuje niepostrzeżenie. Nie ma też jed-
nego określonego objawu, który świadczyłby że 
to już choroba.

Jest zasada definiująca tę sytuację. Mówimy 
o uzależnieniu od alkoholu wówczas, kiedy  zac-
zyna on panować  nad życiem człowieka, kiedy 
staje się ważniejszy niż cokolwiek innego. Kiedy 
w jego wyborach życiowych - między alkoholem 
a pracą, alkoholem a uczuciem, alkoholem a do-
brem osobistym i rodziny - wygrywa alkohol.

Uzależnienie polega na tym, że nie da się 
„wyhamować” skoro już sięgnie się po alkohol. 
Niewinne początki stanowią pierwsze kroki na 
równi pochyłej, a potem już nie wiadomo, w ja-
kim momencie zaczyna się wielkie picie, wielod-
niowe ciągi. Można powiedzieć, że alkoholik nie 
panuje nad swoim piciem lecz alkohol panuje nad 
nim. Przeciwstawiać się będzie wszelkim próbom 
zdetronizowania swojej królowej - butelki, głuchy 
na argumenty, które mogą mu przeszkodzić 
w piciu, ślepy na konsekwencje, jakie alkohol 
wywołuje w jego życiu i życiu rodziny .

Żyjąc w pobliżu alkoholika można odnieść 
wrażenie, że ma się do czynienia z dwoma 
różnymi osobami. Nieśmiały, przepraszający 
milczek, powściągliwy, niepodatny na wzrusze-
nia i smutek, po wypiciu robi się agresywny, 
hałaśliwy, nieznośnie wylewny,  sentymentalny 
albo płaczliwy. Nie potrafi na trzeźwo radzić sobie 
z uczuciami. Kiedy się czegoś boi, coś go dręczy, 
czuje się samotny i odrzucony, zalewa „robaka”, 

a w miarę postępowania choroby samo picie 
i jego skutki stwarzają coraz więcej powodów 
do lęku, rozpaczy, samotności oraz olbrzymiego 
poczucia winy i przeraźliwie niskiej samooceny. 
Więc pije coraz więcej i w którymś momencie 
wytwarza się błędne koło: pije bo to go uwalnia 
od poczucia winy i wstydu, a jednocześnie jest 
przyczyną coraz to nowych  kłopotów, wstydu, 
poczucia winy stających się nowym powodem do 
picia. A więc pije bo nie umie żyć inaczej.

Dlaczego nie chce się leczyć ?

Mówi się o alkoholiźmie, że to choroba:
              a/  zaprzeczeń
              b/  emocji
              c/  kontroli
Nikt z nas nie wybiera nałogu, raczej staje 

się jego ofiarą. Aby uniknąć tragicznych skut-
ków choroby, alkoholik musi przestać pić, musi 
zostać abstynentem.

Po pierwsze - zaprzeczenie. Zaprzecza prob-
lemowi, bo tak naprawdę go nie widzi. Jest to 
część choroby, część tzw. systemu iluzji - zaprzec-
zania. Mówiąc prościej alkoholik - by zacząć się 
leczyć, musi uznać, że rzeczywiście jest chory.

To znaczy, że jego stan lub sytuacja jest do 
tego stopnia tragiczna, że żadne operacje myślowe 
nie pomagają i nie da się dłużej ukrywać przed 
sobą prawdy. Człowiek musi uznać, że w miarę 
upływu czasu dzieje się z nim coraz gorzej, 
że wyrządził wiele zła sobie i swoim bliskim, 
zmarnował różne swoje życiowe osiągnięcia 
i szanse. Musi przynajmniej w części wziąć na 
siebie odpowiedzialność i przyznać, że to on 
sam jest autorem całego tego bagna w jakim się 
znalazł. Zobaczenie tego powoduje tak dojmujące 
poczucie wstydu i tak bolesne poczucie winy, że 
obrona przed tymi uczuciami bywa silniejsza od 
logicznych argumentów czy zdrowego rozsądku.

Po drugie - lęk. Ważnym czynnikiem jest 
lęk przed zmianą całego sposobu życia, a to 
może wydać się zadaniem ponad siły. Wielu 
ludzi woli znany, oswojony sposób życia, nawet 
gdy jest destrukcyjny woli po staremu cierpieć 
niż ryzykować. Człowiek obawia się przerwania 
zmowy milczenia wokół problemu oczekując, że 
to pogorszy jego sytuację w domu, pracy, wśród 
znajomych, w środowisku. Tkwiący głęboko 
w nałogu alkoholik nie ma żadnej odpowiedzi: 
jak ułożyć sobie na trzeźwo kontakty z żoną 
i dziećmi? co robić w wolnym czasie? jak radzić 
sobie z napięciem czy kłopotami? itd. itp. Wszyst-
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kie te pytania można streścić w jednym: jak żyć 
bez alkoholu? Przecież alkoholik właśnie dlatego 
pije, że tego nie potrafi. Dlatego tak mu trudno 
zrozumieć że podstawowym, niepodważalnym 
warunkiem powrotu do zdrowia jest pełna absty-
nencja, a wizja ta kojarzy się z kompletną izolacją 
od innych ludzi. 

Po trzecie - poczucie bezsilności. Czy kto-
kolwiek będzie w stanie zaoferować coś co 
rzeczywiście pomoże? Tak, a są to Anonimowi 
Alkoholicy, którzy nie stawiają krzyżyka na nikim 
i nikogo nie uważają za „przypadek beznadziejny”. 
Wielu ma za sobą po kilka czy kilkanaście „fal-
startów” w różnych poradniach i szpitalach, gdzie 
nie leczono ich praktycznie w ogóle bądź leczo-
no i traktowano źle. Trudno się więc dziwić, że 
często propozycja leczenia wywołuje sprzeciw 
i budzi nieufność. Wiele się jednak w tej sprawie 
zmieniło w ciągu ostatnich lat. 

Po czwarte - przeświadczenie. Istot-
nym hamulcem w poszukiwaniu pomocy jest 
przeświadczenie, że ktoś taki jak ja nie zasługuje 
w życiu na nic lepszego niż go spotyka, nie jest 
wart zainteresowania, życzliwości i troski. Osoby 
uzależnione mogą się zachowywać butnie, pewnie 
a nawet arogancko, ale za taką maską często 
kryje się przekonanie, że nie są warci niczyich 
starań czy wysiłków zainwestowanych w ich lec-
zenie. Uczucia, które u alkoholika stoją za zach-
owaniami traktowanymi jako brak motywacji 
do leczenia to wstyd, poczucie winy, lęk, poczu-
cie beznadziejności i własnej bezwartościowości. 
Ten bagaż jest często tak przytłaczający, że 
uniemożliwia sięganie po pomoc. Inaczej mówiąc 
tam, gdzie wydaje nam się, że motywacji nie ma, 
ona niejednokrotnie jest, tylko bardzo trudno się 
jej dopatrzeć. Nie oceniająca postawa, szacunek 
dla człowieka i nieustępliwość wobec choroby, 
rzetelne informacje o możliwościach uzyskania 
pomocy oraz wzbudzanie nadziei zwiększają 
szanse na to, że ”nie umotywowany” alkoholik 
jednak zdecyduje się na terapię.

Droga  do trzeźwości.

Skoro nałóg czy uzależnienie oznacza, że alko-
hol podporządkował sobie całe życie człowieka, 
to proces wracania do zdrowia wymaga również 
wielorakich zmian a zatem i różnorodnych form 
pomocy. Trzeźwość przypomina budowanie 
nowego domu w sytuacji, gdy stary jeszcze 
stoi, ale już prawie nie da się w nim mieszkać. 
Jest to skomplikowany proces, składający się 

z wielu rozmaitych zadań. Może się to wydawać 
niewykonalne, ale wystarczy uprzytomnić sobie 
ile energii, czasu pomysłowości tracił człowiek 
nałogowo pijący na zdobywanie alkoholu, by 
mieć pewność: jeżeli będzie gotów ten sam 
wysiłek skierować inaczej, czyli na powrót do zd-
rowia, to musi się udać. 

Jakie zadania stoją przed alkoholi-
kiem wchodzącym na drogę trzeźwości ?

1. Uwierzyć w możliwość powrotu do zdrowia 
- odzyskać nadzieję. Bez nadziei, optymizmu nie 
sposób zrobić ani kroku naprzód, to światło w 
tunelu ciemności. W historii każdego trzeźwego 
alkoholika zawsze na początku drogi pojawia się 
jakiś człowiek lub grupa ludzi, którym uwierzył.

2. Uznać się za alkoholika. To zasadniczy 
wyłom w systemie iluzji i zaprzeczania - przyznać 
się przed sobą do choroby, do utraty kontroli nad 
piciem i w konsekwencji do konieczności rozsta-
nia się z alkoholem. Nie wystarczy powiedzieć na 
odczepnego „Jestem alkoholikiem”, nawet głośno 
i przy ludziach. Trzeba zmienić cały sposób 
patrzenia na siebie - zbudować nową tożsamość.

3. Poznać naturę nałogu , zdobyć wiedzę 
o chorobie alkoholowej. Jak w grze wojennej, 
tak w drodze do trzeźwości sprawdza się zasada, 
że szanse na zwycięstwo są tym większe, im lep-
sza znajomość przeciwnika, jego strategii i tak-
tyki. Zwłaszcza wobec faktu, że potoczna wiedza 
o alkoholizmie jest bardzo uboga i po większej 
części nieprawdziwa. Wiele okazji do skorzysta-
nia z wiedzy stwarza grupa AA.

4. Rozliczyć się z okresem picia. To rozliczenie 
musi nastąpić na dwóch płaszczyznach: ze sobą 
i z innymi. Trzeba uporać się z dojmującym ws-
tydem i poczuciem winy w sobie oraz przeprosić 
i zadośćuczynić osobom, które zostały skrzywd-
zone. Uwalnia to energię i siły potrzebne do in-
nych zadań, pozwala też spokojnie, z dystansem 
przyglądać się doświadczeniom z okresu picia 
i wykorzystywać te z nich, które są potrzebne.

5. Odzyskać kontakt z własnymi uczuciami, 
poznać siebie i zaakceptować takim, jakim się 
jest. Magiczna siła alkoholu polega na tym, że 
pozwala odciąć się od swoich emocji, nie czuć 
tego, co trudno przeżywać. Kiedy więc rezygnuje 
się ze środka znieczulającego, trzeba nauczyć się 
przede wszystkim rozpoznawać swoje uczucia. 
Na tym etapie często odpowiedź na proste py-
tanie: Co teraz czujesz? stanowi dla alkoholika 
ogromną trudność. 
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6. Skutecznie bronić się przed nawrotami 
picia. Podjęcie abstynencji nie oznacza iż zni-
ka chęć picia. Pojawia się ona w rozmaitych 
okolicznościach, najczęściej gdy jest trudno 
i alkohol narzuca się jako wybawca i pocieszyciel. 
Widoki, dźwięk, smak, zapach, emocje z okresu 
picia mogą uruchomić silne skojarzenia, które 
może nie udać się powstrzymać. „Wpadka” czyli 
zapicie zaczyna się od pierwszego łyku napoju 
alkoholowego. By tego uniknąć warto poznać:

a. skuteczne sposoby odmawiania sobie i in-
nym ,

b. listę własnych sygnałów ostrzegawczych 
przed nawrotem picia,

c. listę skutecznych sposobów wcześniejszego 
reagowania  i przeciwdziałania powstawania sy-
tuacji zagrażających.

7. Uczenie się nowych sposobów postępowania, 
które dawniej były rozwiązywane za pomocą 
alkoholu. Trzeźwiejący alkoholik potrzebuje 
ogromnej ilości wzorców, pomysłów, sposobów 
na życie, których unikał lub przeżywał będąc 
pod wpływem alkoholu. Poczynając od najprost-
szych rzeczy takich jak zakup prezentu dla żony 
(dawniej tego nie robił) aż po odzyskanie dobrych 
kontaktów z dziećmi, zapełnienie życiowej pustki 
po rozstaniu z alkoholem. W zadaniu tym szc-
zególnie pomocne jest środowisko abstynenckie 
– grupy AA, kluby abstynenckie.

8. Nauczyć się korzystać ze wsparcia na 
co dzień i w sytuacjach kryzysowych. Wśród 
odzyskujących trzeźwość we wspólnocie AA jest 
szansa odzyskania zaufania do ludzi, poczucia się 
potrzebnym, znalezienie oparcia i głębokiego 
zrozumienia. Tam też sięga się po pomoc 
w sytuacjach kryzysowych i znajduje sobie nowe 
środowisko.

9. Nauczyć się żyć wśród ludzi. Pijący alko-
holik właściwie nie ma normalnych kontak-
tów z innymi ludźmi: jego relacje z rodziną są 
pełne bólu, strachu itp.; są chore, z przyjaciółmi 
i krewnymi - zniszczone, z kumplami od butelki - 
zafałszowane, nietrwałe. W procesie trzeźwienia 
można przełamać wyobcowanie, izolację od in-
nych ludzi, nauczyć się innego niż dotąd kon-
taktowania się z nimi. Umiejętności i nawyki 
z okresu picia są nieprzydatne, zaś inne poszły 
w zapomnienie. AA oferuje dodatkowo model 
kontaktów pomiędzy ludźmi jakich w przeszłości 
alkoholicy nie zaznali: przyjaznych, życzliwych, 
pełnych wzajemnej troski, uwagi, tolerancji, wyz-
bytych agresji i oceniania.

10. Wypracowanie nowego stylu życia. 
Ze starych sprzętów prawie nic się nie nadaje, 
w nowe trzeba się zaopatrzyć, ale też je sensownie 
poustawiać. Nadchodzi taki etap trzeźwienia, kiedy 
koncentracja przenosi się z zadań związanych z 
utrzymaniem abstynencji na poprawę jakości 
życia, stosunków w rodzinie, pracy, zmianę za-
wodu, uzupełnienia wykształcenia, zmianę 
zainteresowań, towarzystwa, tematów rozmów, 
sposobu spędzania czasu. Te zmiany to oznaka, 
że trzeźwiejący alkoholik bierze swoje życie 
w swoje ręce.

11. Odbudowa życia duchowego. Potrzebą 
wszystkich jest poczucie sensu i celu własnej 
egzystencji, jakiegoś systemu drogowskazów 
życiowych, które pozwalałyby określić na własny 
użytek, jakie jest nasze miejsce w świecie, co do-
bre, a co złe, do czego warto dążyć. W czasie 
rozwoju uzależnienia następuje stopniowa degra-
dacja duchowa i moralna. Odbudowa życia duch-
owego poprzez uczestnictwa w życiu religijnym, 
różne formy medytacji, kontemplacji, kontaktu 
z naturą, oznacza odnajdywanie drogi powrotu 
do rzeczywistości i odnalezienie sensu życia. Jest 
koniecznością, aby sprostać licznym wyzwaniom, 
które pojawiają się na drodze trzeźwości oraz 
spojrzeć na życie, świat z szerszej  perspektywy 
i zrezygnować z naginania świata do własnej woli.

12. Celowo i planowo rozwiązywać wewnętrzne 
trudności, które doprowadziły do uzależnienia. 
Przestając pić, człowiek nie staje się kimś innym 
- a skoro musi zmienić się wewnętrznie, aby 
utrzymać trzeźwość, psychoterapia jest jedynym 
z skutecznych sposobów dokonywania zmian. 
Celem jej jest świadome i planowe zmienianie 
traumatycznych zapisów z przeszłości, uwal-
nianie od jej niszczącego wpływu, aby twórczo 
wykorzystywać własne możliwości ułożenia sobie 
życia bez protezy jaką był alkohol. Abstynencja 
to zaprzestanie picia, trzeźwość to określony 
sposób na życie, odzyskania niezafałszowanego 
kontaktu z rzeczywistością, sobą samym i in-
nymi, kierowanie swoim losem w oparciu 
o ład moralny i poczucie sensownego porządku 
we wszechświecie. Trzeźwienie jest szansą 
wartościowego, pełnego, satysfakcjonującego 
życia.

„Żadna noc nie trwa wiecznie”
Krystian Fest

Pełnomocnik Wójta Gminy Brenna
ds. rozwiązywania problemów alkoholowych

i przeciwdziałania narkomanii
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Jesteśmy na II miejscu !!
W sobotę 2 lutego w Strumieniu odbył się 

XI Turniej Halowej Piłki Nożnej ‚5’ Pracowników 
Samorządowych i Radnych Ziemi Cieszyńskiej, 
który zainaugurował zmagania V Samorządo-
wej Olimpiady Ziemi Cieszyńskiej. W turnieju 
tym reprezentacja Gminy Brenna w składzie: 
Jan Greń, Krzysztof Holeksa, Janusz Jasiński, 
Krzysztof Majeran, Damian Nowak, Jerzy Pilch, 
Marcin Skiba, Krystian Żyłka zajęła II miejsce, 
nieznacznie ustępując reprezentacji Zebrzydo-
wic. Finałowy mecz zakończył się remisem 2:2, 
a o zwycięstwie Gminy Zebrzydowice zadecydo-
wały rzuty karne (4:3). 

Serdecznie gratulujemy reprezentantom 
naszej Gminy!

I AMATORSKA LIGA 
HALOWA PIŁKI NOŻNEJ 

W GMINIE BRENNA
W dniu 27 listopada 2007 r. rozpoczęła działal-

ność w naszej gminie I Amatorska Liga Halowa 
Piłki Nożnej „5”. W tym roku do rozgrywek zapi-
sało się 6 drużyn. Oto one: KAMTEX, AVIONIC, 
TOPSAUNA, SAMORZĄD, HALNY oraz SMREK 
ŚWINIORKA. 

Obecnie rozgrywki wygrywa KAMTEX, ale 
jeszcze wszystko może się zdarzyć! Zachęcamy 
zatem do kibicowania! Najbliższe mecze odbędą 
się w dniach: 10 lutego, 14 lutego, 21 lutego oraz 
2 i 9 marca w hali sportowej w Brennej, początek 
zawsze o godz. 17:30. Uroczyste zakończenie roz-
grywek oraz wręczenie pucharów odbędzie się 
w dniu 9 marca.

14 lutego 
– V Kawiarenka Artystyczna w Gminie Bren-

na, pensjonat Regor w Brennej, ul. Jawornik 4, 
godz. 19:00

27 lutego 
– Koncert gongów Tybetańskich

WYDARZY SIÊ...WYDARZY SIÊ...

POLICJA SKOCZÓW INFORMUJE

PIROMAN zatrzymany
Policjanci KP Skoczów w dniu 14.01.2008 r. 

w trakcie wykonywania czynności w mieszkaniu 
Andrzeja H. mieszkańca Brennej ujawnili amu-
nicję, materiały wybuchowe i inne materiały pi-
rotechniczne, które posiadał bez wymaganego 
zezwolenia. W dniu 16.01.2008 r. Sąd Rejonowy 
w Cieszynie wobec Andrzeja H. za popełnienie 
wyżej opisanego czynu zastosował areszt tym-
czasowy na okres trzech miesięcy, zaś wszystkie 
niebezpieczne przedmioty zabezpieczono.

WYDARZY£O SIÊWYDARZY£O SIÊ......WYDARZY£O SIÊ...

Ze statystyki policyjnej
W miesiącu styczniu 2008 r. Policjanci ze 

Skoczowa interweniowali 342 razy z czego 71 in-
terwencji było prowadzonych na terenie Gminy 
Brenna. We wspomnianym okresie czasu odnoto-
wano 44 przestępstwa na całym terenie działania 
Naszego Komisariatu w tym na terenie Gminy 
Brenna odnotowano 10 przestępstw. Informuje-
my również internautów że na stronie www.poli-
cja.ox.pl dostępna jest prezentacja Dzielnicowych 
pracujących w KP Skoczów.

Źródło : Komisariat Policji w Skoczowie

2 marca 
– IV Puchar Brennicy w Wędkarstwie

9 marca 
– Koncert Tomasza Żółtko – kościół ewange-

licki - Brenna Pinkas, godz. 17:00

14 marca 
– VI Kawiarenka Artystyczna w Gminie Brenna

SZCZEGÓŁY IMPREZ NA ODDZIELNYCH AFISZACH ORAZ NA STRONIE
 www.brenna.org.pl 
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KONKURSKONKURS 
– Gdzie to się znajduje???

Odpowiedzi prosimy przesyłać na adres 
Ośrodka Promocji, Kultury i Sportu, ul. Wyzwolenia 69, 
43-438 Brenna do dnia 3 marca. Spośród prawidłowych
      odpowiedzi rozlosujemy 
      nagrody.
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