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Drodzy czytelnicy, wraz 

z wiosną do życia budzi się 

również nasza miejscowość. 

Słońce grzeje coraz mocniej, 

przez co można spotkać coraz 

więcej spacerowiczów. Na po-

boczach ekipy sprzątające za-

cierają ostatnie oznaki szaleją-

cej niedawno zimy. To słońce 

sprawia, że chce nam się znowu 

żyć, wyrwani z letargu, groma-

dzimy energię do pracy. A tej 

jak zawsze na wiosnę mnóstwo 

przed nami, zarówno w domu, 

naszych ogrodach i planach 

na przyszłość.  Jak powszech-

nie wiadomo, nic nie przycho-

dzi samo, zawsze musimy dać 

coś od siebie, żeby dostać coś 

w zamian, zebrać plony naszych 

działań. My również nie próż-

nujemy - w naszej gazecie nowe 

artykuły, nowe pomysły i jesz-

cze więcej chęci na współpracę 

z Wami. Czekamy na Wasze li-

sty, uwagi i pomysły.
Redaktor Naczelny 

Szczepan Spis

Urząd Gminy w Brennej we 

wrześniu 2008 roku rozpoczął 

realizację projektu pn.: „Witaj 

w Klubie”  współfinansowane-

go przez Unię Europejską w ra-

mach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

W ramach projektu od mar-

ca br. realizowane jest przez 

„Biuro Szkoleń Raven” szkole-

nie pn. „Trening  umiejętności 

społecznych”.

W zajęciach bierze udział 10 

osób w wieku 15 – 25 lat, za-

mieszkałych na terenie Gmi-

ny Brenna. Celem szkolenia 

jest rozwinięcie i wzmocnienie 

kompetencji psychospołecz-

nych w kierunku promowania 

własnych zasobów w kontek-

stach społecznych i zawodo-

wych. Uczestnicy szkolenia po-

winni rozwinąć umiejętności 

komunikowania się, aktywne-

go uczestnictwa w sytuacjach 

społecznych, rozwiązywania 

konfliktów oraz uczestnictwa 

w nich w sposób bezpieczny 

i konstruktywny.

Efektem treningu powinno 

być nabycie przez uczestników 

umiejętności rozpoznawania  

i ograniczania sytuacji streso-

wych w relacjach społecznych, 

umiejętności programowania 

własnych kompetencji oraz pro-

mowania własnych zasobów.

Zakres szkolenia obejmuje:

− komunikacje interperso-

nalną,

− elementy procesu grupo-

wego,

− efektywne formy zarzą-

dzanie czasem,

− analiza własnych predys-

pozycji i umiejętności/analiza 

własnego potencjału,

− techniki asertywności / ne-

gocjacji,

− działania w sektorze pu-

bliczno-społecznym, elementy 

fundrasingu.

Całość szkolenia składa się 

z 42 godzin. Które odbywają się 

w siedzibie Klubu Młodzieżo-

wego (Brenna, ul. Wyzwolenia 

77).

Z ciekawostek:

02 kwietnia w sali sportowej 

Gimnazjum w Brennej odbył 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Od redakcji

Informacje/Wydarzenia
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się towarzyski mecz koszyków-

ki pomiędzy młodzieżą, a Rad-

nymi Gminy.

Jak przystało na sparing, od-

był się w towarzyskiej atmosfe-

rze, w której liczyła się przede 

wszystkim dobra zabawa i ak-

tywne spędzenie czasu wolnego.

Po wręczeniu upominków i serdecz-

nych uścisków nastąpił sygnał za-

powiadający rozpoczęcie igrzysk… 

Tym razem „starsza młodzież” oka-

zała się wymagającym przeciwni-

kiem dla młodszego pokolenia.

W pierwszej odsłonie spo-

tkania Radni zdobyli kilkunasto-

punktowe prowadzenie, które 

z upływem czasu 

topniało do zaledwie 

dwóch punktów, 

tak przynajmniej 

twierdzą uczestni-

cy projektu „Witaj 

w Klubie”. Druga 

część meczu to dal-

sza pogoń mło-

dzieży za Rad-

nymi, którzy 

złapali drugi 

oddech – przy-

bycie pani Wójt. 

Zabawa była 

przednia do tego stopnia, iż 

w maju organizujemy kolejny 

mecz. Tym razem w piłkę siat-

kową.

 Mecz towarzyski w piłkę koszykową

Osoby zainteresowane 

udziałem w projekcie „Witaj 

w Klubie” mogą uzyskać szcze-

gółowe informacje w Urzędzie 

Gminy w Brennej lub w klubie 

młodzieżowym oraz telefonicz-

nie pod numerem 033 853 62 22 

wew. 334. Istnieje również moż-

liwość uzyskania informacji po-

przez kontakt elektroniczny na 

adres: klub@brenna.org.pl oraz 

na stronie internetowej Urzędu 

Gminy w Brennej – www.bren-

na.org.pl , link: Witaj w Klubie.
 Animator: Tomasz Kawa

Śląski Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego w Częstochowie 

Powiatowy Zespół Doradztwa 

Rolniczego w Cieszynie zorga-

nizował w gminie Brenna cykl 

szkoleń pt.: „Szkoła Młodych 

Farmerów”. Szkolenie zostało 

skierowane do hodowców by-

dła oraz młodych gospodarzy, 

„Szkoła Młodych Farmerów”
którzy chcą rozwijać swoje go-

spodarstwa rolne. 

W miesiącu lutym i marcu 

rolnicy uczestniczyli w 10 spo-

tkaniach szkoleniowych po-

święconych hodowli bydła i in-

nym zagadnieniom związanym 

z rolnictwem. 

Rolnicy zapoznali się m.in. 

z tematami:

- do-

b r o s t a n 

zwierząt,

- cho-

roby me-

taboliczne 

bydła,

- ży-

w i e n i e 

zwierząt,

- 

P R O W 

2007-2013,

- obowiązkowe ubezpiecze-

nia rolnicze,

- nawożenie kukurydzy 

i trwałych użytków zielonych,

- prawidłowe sporządzanie 

sianokiszonki,

- dopłaty do materiału siew-

nego,

- wyposażenie obór,

 Do uczestnictwa w spotka-

niach zaprosiliśmy przedstawi-

cieli instytucji i firm związanych 

z rolnictwem:

- KRUS w Cieszynie,

- Stacja Chemiczno – Rolni-

cza w Gliwicach,

- Agencja Rynku Rolnego 

w Katowicach,

- firma DDD1,

- Westfalia,

- Case – maszyny rolnicze.

Informacje/Wydarzenia



5

Na zakończenie cyklu szkoleń odbył się wy-

jazd seminaryjny w okolice Strzelc Opolskich.  

W czasie wyjazdu przedstawiciel firmy West-

falia oprowadził rolników po gospodarstwach 

rolnych, które posiadają nowoczesne obory 

i wyposażenie. Rolnicy mogli obejrzeć obory 

wolnostanowiskowe, hale udojowe, chłodnie, 

maszyny rolnicze. Podczas wizyt w gospodar-

stwach ich właściciele chętnie dzielili się swo-

imi doświadczeniami. Rolnicy podczas wyjazdu 

zobaczyli praktyczne rozwiązania, które moż-

na zastosować w oborach i wyrażają chęci do 

następnych takich wyjazdów.

Serdecznie dziękujemy Urzędowi Gminy Brenna oraz firmie Pana Świerkota za częściowe spon-

sorowanie wyjazdu.
Justyna Foltyn

PZDR Cieszyn

W nocy z 3 na 4 kwiet-

nia w Szkole Podstawowej nr 

2 w Brennej odbyła się „Noc 

z klasą w szkole”, w której wzię-

ło udział 22 uczniów klasy IIIb. 

Była to pierwsza impreza tego 

typu , której organizatorem była 

wychowawczyni klasy – p. Kry-

styna Greń. Opiekunami grupy 

były p. Justyna Frank-Waliczek 

i p. Barbara Marsula. Głównym 

celem imprezy było przygoto-

wanie dzieci do samodzielności 

i wyjazdu na „zieloną szkołę”.

Zabawa rozpoczęła się o go-

dzinie 16.00 uroczystym przywita-

niem, podziałem na grupy i przy-

„NOC Z KLASĄ W SZKOLE”
gotowaniem sal do odpoczynku 

nocnego. Na uczestników czeka-

ło wiele atrak-

cji i niespo-

dzianek. Była 

degustacja lo-

dów przygoto-

wanych przez 

dzieci, roz-

grywki spor-

towe na sali 

gimnastycznej, 

gry i zabawy 

w świetlicy 

oraz zajęcia te-

atralne – pró-

ba inscenizacji 

„Kopciuszek”.

W ramach 

O g ó l n o p o l -

skiej Akcji 

„Cała Polska 

czyta dzie-

ciom” w pro-

gramie impre-

zy znalazło się 

również czy-

tanie do po-

duszki (bajka 

terapeutyczna 

„Duch krecik” 

M. Molickiej).

Całonocna 

zabawa okazała się dla dzieci 

wielką frajdą - nocne zwiedza-

nie szkoły (szukanie klasowego 

proporczyka z latarką), wspólne 

przygotowywanie i spożywa-

nie posiłków oraz niespodzian-

ka nocna – projekcja filmowa 

na dużym ekranie. Poranek 

w szkole dzieci rozpoczęły ak-

tywnie i zdrowo – gimnastyka 

poranna i zdrowe śniadanie. 

Wspomnienia i dyplomy 

z „Nocy z klasą” pozostaną pa-

miątką na lata dla wszystkich 

uczestników zabawy.   
                                          

                Justyna Frank-Waliczek

Informacje/Wydarzenia
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W szkołach podstawowych, 
jak i również gimnazjach reali-
zowane są zajęcia pozalekcyjne 
– kółka zainteresowań, na które 
Gmina przeznaczyła dodatkowe 
środki z własnego budżetu. Zajęcia 
prowadzone są przez nauczycieli 
zatrudnionych w danej placówce, 
a ich tematyka zależna jest od za-
interesowań i potrzeb uczniów. 

W roku 2008 koszt dodatko-
wych zajęć pozalekcyjnych wy-
niósł 51 951,25 złotych , z kolei 
w tym roku do końca czerwca 
Gmina przeznaczy na w/w cel 
około 23 487,00 złotych.

W ramach przyznanych środ-
ków realizowane są głównie kół-
ka polonistyczne, matematyczne, 
geograficzne, historyczne, bio-
logiczne, fizyczne, językowe, te-
atralne, taneczne, informatyczne, 
plastyczne, przyrodnicze, religij-
ne i inne. Ponadto szkolne kółka 
sportowe i sportowo – rekreacyjne 
(min. SKS, gimnastyka korekcyjna 
(także w zerówkach)) oraz zajęcia 
wyrównawcze. Kilka godzin tygo-
dniowo przeznaczonych jest na 
prowadzenie klubu sportowego, 
zespołów tanecznych, zespołu in-
strumentalno - wokalnego, zespołu 
regionalnego, zespołu teatralnego, 
zespołu recytatorskiego oraz dzia-
łalność chóru szkolnego. 

28.05.2007 r. gmina złożyła 
wniosek w ramach Rządowego 
Programu Wyrównywania Szans 
Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży 
w 2007 roku „Aktywizacja Jedno-
stek Samorządu Terytorialnego 
i Organizacji Pozarządowych”. 

Wnioskowaliśmy o: 82 381,28, 
otrzymaliśmy: 82 381,28, środki wła-
sne: 35 306,27. Razem: 117 687,55

Projekt w gminie pt. „Wyrów-
nać Szanse – program wspiera-
nia edukacji dzieci i młodzieży 
w gminie Brenna” realizowano 
w okresie od 25.06.2007 r. do 
15.12.2007 r.

Zajęcia pozalekcyjne 
w placówkach oświa-

towych na terenie 
Gminy Brenna

Zarząd koła emerytów i ren-

cistów po w raz drugi w OSP 

Brenna zorganizował spotka-

nie wielkanocne p.n "Święco-

ne". W spotkaniu uczestniczy-

ło ponad 100 osób . Modlitwie 

oraz poświęceniu pokarmów 

przewodniczył ks. Jan Chmiel. 

Wśród zaproszonych gości byli: 

wójt gminy p. Iwona Szarek 

i przewodniczący R.G. Krzysztof 

Holeksa. Zwyczajem koła jest 

z a p r o s z e n i e 

"interesującej 

osoby". Tym ra-

zem był to pro-

fesor Michał 

Heller, który 

przybliżył nam 

dzieje Brennej 

na przestrzeni 

XV-XX wieku. 

Pani wójt złoży-

ła życzenia i po-

dziękowanie za 

zaproszen ie , 

dodając  że dzie-

je Brennej powinny być zebrane, 

ujednolicone co do nazwy Bren-

na i wydane w postaci książki.   

W imieniu zebranych głos zabrał 

p. Kazimierz Czaja, dziękując za-

rządowi za zorganizowanie spo-

tkania , bo takie imprezy jedno-

czą i przybliżają ludzi do siebie. 

Nadmieniam, że 10-tego mar-

ca br. było podobne spotkanie 

poświęcone naszym paniom, 

gdzie panowie wręczyli po 

symbolicznym 

kwiatku wszyst-

kim kobietom. 

Spotkanie odby-

ło się w restau-

racji "Stylowa", 

gdzie przy ka-

wie spotkało się 

90 osób. Ponad-

to nasze koło 

chce zorganizo-

wać wycieczki; 

w maju: Tychy 

-Browar-Cho-

rzów; w czerwcu: 

2-dniowa Kalisz-Licheń ( nocleg 

w Licheniu ); wrzesień: 3-dnio-

wa na Bieszczady - Soliną, pętla, 

Kalwaria Pacławska, Łańcut. 

Wszystkich zainteresowa-

nych prosimy o kontakt, bo 

tylko pełna obsada gwaran-

tuje odbycie w/w wycieczek.                

Zarząd koła spotyka się 

w każdy wtorek w OKPiS 

w Brennej w godz. 9.00 - 12.00.

Dziękuję wszystkim, którzy 

przyczynili się, aby impreza się 

udała.
Ludwik Gluza

Spotkanie wielkanocne Koła Emerytów i 
Rencistów  - „Święcone”

Informacje/Wydarzenia
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W marcu odbyły się posie-

dzenia następujących komisji:

16 marca – Komisji Kul-

tury, Oświaty, Ochrony Zdro-

wia i Spraw Socjalnych,

23 marca – Komisji Budże-

towo – Gospodarczo – Finan-

sowo – Rolnej,

30 marca – Komisji Rewi-

zyjnej. 

26 marca 2009 roku odby-

ła się XXVII sesja Rady 

Gminy, na której podjęto 

następujące uchwały:

1. uchwała Nr XXVII/

215/09 w sprawie:

utworzenia Stowarzy-

szenia Samorządowego 

Ziemi Cieszyńskiej.

2. uchwała Nr XXVII/

216/09 w sprawie:

nabycia nieruchomości 

na rzecz Gminy Brenna.

3. uchwała Nr XXVII/

217/09 w sprawie:

nabycia nieruchomo-

ści na rzecz Gminy Brenna.

4. uchwała Nr XXVII/218/

09 w sprawie:

przyjęcia pomocy finanso-

wej udzielonej przez Gminę Ja-

worze Gminie Brenna.

5. uchwała Nr XXVII/219/

09 w sprawie:

zmiany treści uchwały 

Nr XIX/138/08 Rady Gminy 

w Brennej z dnia 29 maja 2008 

roku w sprawie: wyrażenia zgo-

dy na utworzenie Stowarzysze-

nia – Lokalna Grupa Działania 

z udziałem Gminy Brenna jako 

członka zwyczajnego oraz udzie-

lenia umocowania przedstawi-

cielom Gminy do jej reprezen-

towania i składania oświadczeń 

woli.

6. uchwała Nr XXVII/220/

09 w sprawie:

wyrażenia woli nabycia nie-

ruchomości. 

7. uchwała Nr XXVII/221/

09 w sprawie:

Z obrad Rady Gminy – marzec 2009
wyrażenia woli nabycia nie-

ruchomości. 

8. uchwała Nr XXVII/222/

09 w sprawie:

zmian w uchwale budżetowej 

Gminy Brenna na 2009 rok.

9. uchwała Nr XXVII/223/

09 w sprawie:

zmiany nazwy fragmentów 

ulic.

10. uchwała Nr XXVII/224/

09 w sprawie:

podziału gminy Brenna na 

stałe obwody głosowania.

11. uchwała Nr XXVII/225/

09 w sprawie:

udzielenia powiatowi Cie-

szyńskiemu pomocy finansowej 

w formie dotacji celowej z prze-

znaczeniem na zakup ciężkiego 

samochodu ratowniczo – gaśni-

czego dla Komendy Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej 

w Cieszynie.

Na posiedzenie sesji zapro-

szone zostały finalistki Amator-

skich Mistrzostw Polski w Nar-

ciarstwie i Snowboardzie Family 

Cup, zawodniczki Uczniowskie-

go Klubu Sportowego Brenna – 

Górki: Kasia Szczotka i Monika 

Macura, które w zawodach zaję-

ły II i III miejsce. Przybyły pod 

opieką Prezesa UKS-u Edwar-

da Jagosz, któremu Pani Wójt 

i Przewodniczący Rady Gminy 

złożyli podziękowania za wysi-

łek włożony w szkolenie mło-

dych sportowców. Dziewczyny 

natomiast otrzymały drobne 

upominki w dowód uznania za 

godne reprezentowanie naszej 

gminy. 

Pani Wójt Gminy przedsta-

wiła radnym sprawozdanie ze 

swojej działalności pomiędzy 

sesjami, które zostało przyjęte 

przez radnych.

Przewodniczący po-

szczególnych Komisji 

Rady Gminy przedstawili 

informacje z posiedzeń 

w okresie miedzy sesja-

mi. 

Głównym tematem 

poruszonym przez rad-

nych było sprawa jakości 

tegorocznego odśnieża-

nia. W związku z wieloma 

uwagami, co do sposobu 

odśnieżania, zwrócono się 

z prośba o uwzględnienie 

tych uwag przy wyborze 

firm odśnieżających na następ-

ny sezon zimowy. Sposobem na 

sprawdzenie jakości oraz kon-

trolą mógłby być zainstalowany 

monitoring odśnieżania, które-

go zakup należy wziąć pod uwa-

gę. 

Zwrócono wielką uwagę na 

szkody zimowe, powstałe na dro-

gach powiatowych i gminnych 

i pilną potrzebę ich usunięcia. 

Poruszony został również temat 

rowów melioracyjnych, których 

niedrożność powoduje wylewa-

nie się wody na pola i drogi. 

Radni upoważnili Panią Wójt do 

zmobilizowania Spółki Wodnej, 

aby zajęła się tym zadaniem. 

Wiele interpelacji dotyczyło po-

rządkowania pozimowego oraz 

oznakowania dróg gminnych.

Podjęte uchwały publiko-

wane są do wiadomości miesz-

kańców na stronie internetowej 

Gminy Brenna w zakładce Rada 

Gminy oraz na BIP-ie.

Informacje/Wydarzenia
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W XV wojewódzkim konkursie pla-

stycznym dla dzieci i młodzieży na świą-

teczną kartkę wielkanocną, nasza młoda 

artystka Weronika Kubik zdobyła dru-

Wielki sukces młodej plastyczki

gie miejsce i odebrała dyplom w regio-

nalnym ośrodku kultury w Częstochowie. 

To olbrzymi sukces i prawdopodobnie 

również i sygnał o rozwijającym się wiel-

kim talencie Weroniki. Na ogół nie mówi 

się o sukcesach, które wynikają z ciężkiej 

pracy młodych ludzi, a są one na równi 

z tymi, jakie osiągają ludzie dojrzali, a cza-

sem wydawać by się mogło, że nawet 

większe. Weronika jest wyjątkową oso-

bą, dlatego też w następnym numerze 

gazety chcemy opublikować wywiad 

z naszą laureatką, by móc spojrzeć jej 

oczyma na pewne sprawy.

Szczepan Spis

Informacje/Wydarzenia
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Agencji Restrukturyzacji 

i Modernizacji Rolnictwa infor-

muję, że od 1 kwietnia 2009r. 

pomoc finansowa ARiMR na 

zbiór, transport i unieszkodli-

wienie padłych zwierząt go-

spodarskich jest udzielana pod 

warunkiem dokonania zgło-

szenia padnięcia zwierzęcia go-

spodarskiego z gatunku bydło, 

owce, kozy, świnie lub konie 

i jego unieszkodliwienia zgodnie 

z przepisami o systemie iden-

tyfikacji i rejestracji zwierząt. 

Ograniczenie to wynika z § 14 

ust. 2 rozporządzenia Rady Mi-

 Informacja dotycząca pomocy finan-
sowej na zbiór i transport padłych zwie-

rząt gospodarskich.
nistrów z dnia 22 stycznia 2009 r. 

w sprawie realizacji niektórych 

zadań Agencji Restrukturyzacji 

i Modernizacji Rolnictwa (Dz. 

U. Nr 22, poz. 121).

Oznacza to, że producent rol-

ny, który nie zgłosił do ARiMR 

w terminie 7 dni od daty zda-

rzenia padnięcia swojego zwie-

rzęcia, nie będzie mógł sko-

rzystać z pomocy finansowej 

Agencji.

 
Andrzej Lasoń

Kierownik BP ARIMR

w Międzyświeciu

Od 2006r. wdrażany jest 

w Polsce system dofinansowa-

nych ubezpieczeń upraw rol-

nych i zwierząt gospodarskich. 

Ustawa z dnia 7 lipca 2005r. (dz. 

U. nr 150, poz. 1249, z później-

szymi zmianami) określa zasady 

dotyczące zakresu i przedmiotu 

ubezpieczenia. 

Ubezpieczenia chronią przed 

skutkami wystąpienia huraga-

nu, powodzi, deszczu nawalne-

go, gradu, pioruna, obsunięcia 

się ziemi, lawiny, suszy, słabego 

przezimowania lub przymroz-

ków wiosennych  w uprawie 

zbóż, kukurydzy, rzepaku, rze-

piku, chmielu, tytoniu, warzyw 

gruntowych, drzew i krzewów 

owocowych, truskawek, ziem-

niaków, buraków cukrowych 

lub roślin strączkowych, bydło, 

konie, owce, kozy, drób oraz 

świnie przed skutkami wystąpie-

nia: huraganu, powodzi, deszczu 

nawalnego, gradu, pioruna, ob-

sunięcia się ziemi, lawiny.

Rolnik, aby skorzystać z do-

towanych ubezpieczeń, musi zło-

żyć wniosek o zawarcie umo-

wy ubezpieczenia w zakładzie 

ubezpieczeniowym, który ma 

podpisaną umowę z ministrem 

rolnictwa w sprawie dopłat do 

tych ubezpieczeń. Umowa jest 

podpisywana na okres 12 mie-

sięcy do momentu wyczerpania 

limitu na dany rok, może obej-

mować wszystkie lub wybrane 

rodzaje ryzyka.

Wysokość tych dopłat okre-

śla co roku Rada Ministrów, do 

dnia 30 listopada na rok następ-

ny w drodze rozporządzenia 

Wypłacane dopłaty  są w gra-

nicach 40-50% wielkości stawek 

z tytułu ubezpieczenia upraw 

i zwierząt.

Dopłaty są wypłacane, o ile 

stawki taryfowe nie przekracza-

ją sumy ubezpieczenia:

- 3,5% przy ubezpieczeniu 

zbóż, kukurydzy, rzepaku jare-

go, rzepiku, ziemniaków, bura-

ków cukrowych,

- 5% przy ubezpieczeniu rze-

paku ozimego, warzyw grunto-

wych, chmielu, tytoniu, krzewów 

i drzew owocowych, truskawek, 

roślin strączkowych,

Ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich
- 0,5% przy ubezpieczeniu 

zwierząt  objętych dotowanym 

ubezpieczeniem.

Zakład ubezpieczeń może 

zwiększyć stawki taryfowe do 

6%, jednak dotacje będą wypła-

cane do poziomu ustalonego 

w rozporządzeniu. W przypad-

ku gdy stawki przekraczają 6% 

dopłaty nie przysługują. 

Dotowane ubezpieczenia 

obejmują szkody powstałe 

w następstwie zdarzeń wcho-

dzących w zakres ochrony 

ubezpieczeniowej, zaistniałych 

w gospodarstwach rolnych na 

terenie Rzeczypospolitej Pol-

skiej w miejscu wskazanym 

w umowie ubezpieczeniowej.

W przypadku upraw  obej-

mują one szkody plonu główne-

go, przy czym odpowiedzialność 

ubezpieczyciela zaczyna się, gdy 

szkody wynoszą co najmniej 

25% w przypadku suszy i 10% 

w przypadku pozostałych, obję-

tych dotowaniem zdarzeń.

 Umowę ubezpieczenia obo-

wiązkowego upraw zobowiąza-

ny jest zawrzeć rolnik, który 

uzyskał płatności bezpośrednie  

w rozumieniu przepisów o płat-

nościach bezpośrednich w ra-

mach systemu wsparcia bezpo-

średniego. 

Obowiązek ubezpieczenia 

uważa się za spełniony, jeżeli 

od dnia 1 lipca  następującego 

po roku, za który  rolnik uzy-

skał płatności bezpośrednie , 

w okresie 12 miesięcy, ochro-

ną ubezpieczeniową  objęte jest 

co najmniej 50%  upraw zbóż, 

kukurydzy, rzepaku, rzepiku, 

chmielu, tytoniu, warzyw grun-

towych, drzew i krzewów owo-

cowych, truskawek, ziemnia-

ków, buraków cukrowych lub 

roślin strączkowych.

W przypadku obowiązko-

wego ubezpieczenia upraw od-

Ogłoszenia/Komunikaty
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powiedzialność ubezpieczyciela 

od ryzyka wystąpienia szkód 

zaczyna się od dnia zawarcia 

umowy:

- po 30 dniach w przypadku 

powodzi i suszy, 

- po 14 dniach w przypadku 

gradu i przymrozków wiosennych,

- od dnia zawarcia umowy,  

w przypadku  ryzyka ujemnych 

skutków przezimowania, z tym 

że umowa powinna  być zawar-

ta przed  dniem 1 grudnia.

Rolnik, który nie spełni obo-

wiązku zawarcia umowy ubez-

pieczenia obowiązkowego, zo-

bowiązany jest wnieść opłatę za 

niespełnienie tego obowiązku. 

Wysokość opłaty obowiązującej 

w każdym roku kalendarzowym 

stanowi równowartość  w zło-

tych 2 euro od 1 ha, ustalaną 

przy zastosowaniu kursu śred-

niego ogłaszanego przez Naro-

dowy Bank Polski według tabeli 

kursów nr 1 w roku kontroli.

Kara nie ma zastosowania 

w przypadku:

- nie zawarcia umów w sprawie 

dopłat  przez ministra do spraw 

rolnictwa z ubezpieczycielami,

- nie zawarcia przez rolnika 

umowy ubezpieczenia obowiąz-

kowego z powodu pisemnej 

odmowy zawarcia takiej umo-

wy  w co najmniej w dwóch 

zakładach ubezpieczeń, które 

podpisały z ministrem do spraw 

rolnictwa umowy w sprawie do-

płat, a w szczególności w przy-

padkach, kiedy oferowano wyż-

sze niż 6% stawki taryfowe. 

Opłata ta jest wnoszona 

na rzecz gminy właściwej ze 

względu na miejsce zamieszka-

nia albo siedzibę rolnika.

Zgodnie z ustawą (Dz. U. 

Nr 124 z 2003r. ) do przepro-

wadzenia kontroli spełnienia 

obowiązku zawarcia umowy 

ubezpieczenia jest zobowiązany 

wójt (burmistrz, prezydent mia-

sta) i uprawniony jest starosta, 

właściwy ze względu na miejsce 

położenia gospodarstwa rolne-

go lub miejsce zamieszkania 

rolnika.
Justyna Foltyn

Powiatowy Zespół Doradztwa

 Rolniczego w Cieszynie

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  W SKOCZOWIE
Dwudziestoletnia tradycja i nowoczesność

„Szkoła przyjazna uczniom”

wyróżniona ogólnopolskim certyfikatem przez Gazetę Wyborczą 

w konkursie pn. „Super Szkoła”

Nasza oferta:

 Nazwa oddziału Przedmioty wiodące Możliwości dalszego kształcenia

ekonomiczno-techniczny
informatyka, matematyka, przedsię-

biorczość

np.: kierunki techniczne i politechniczne, 

ekonomia i zarządzanie

ekologiczno-biologiczny
biologia, chemia, geografia, 

dodatkowo – język łaciński

np.: kierunki medyczne: fizykoterapia, pielę-

gniarstwo, dietetyka, kosmetologia, medycyna, 

kierunki ekologiczne

humanistyczno-społeczny
język polski, WOS, podstawy przed-

siębiorczości, wiedza o kulturze

np.: socjologia, psychologia, politologia, 

kierunki pedagogiczne, filologia polska

językowo-geograficzny 

(z grupą frankofońską)

język angielski lub francuski, geogra-

fia, dodatkowo - edukacja europejska

np.: kierunki filologiczne, zarządzanie i admini-

stracja, europeistyka, turystyka i hotelarstwo

sportowo-turystyczny 

(piłka nożna, siatkowa, 

lekkoatletyka)

geografia, biologia i wychowanie 

fizyczne

np.: AWF, szkoły wojsko-

we, pożarnicze i policyjne, 

turystyka i fizjoterapia

Nasze atuty:

• kierunki kształcenia dostosowane do rynku pracy  • kadra nauczycieli o wysokich kwalifikacjach 

• rzetelne przygotowanie uczniów do matury (np. w 2008 r. 96,3 % uczniów zdało maturę) • bezpłatne 

konsultacje przedmiotowe jako alternatywa dla korepetycji • zajęcia dla uczniów zdolnych, rozwijające 

zainteresowania i talenty • sukcesy uczniów w konkursach przedmio- towych i tematycznych • wyniki 

sportowe uczniów plasują szkołę od kilkunastu lat w czołówce powiatu • realizacja projektów międzynaro-

dowych (Ukraina, Łotwa, Austria) • bezpieczne, kameralne warunki nauki w przyjaznej atmosferze •  lekcje 

w trybie jednozmianowym (do godziny 15.00) • dogodny dojazd do szkoły • dobrze wyposażona baza 

dydaktyczna, nowoczesny kompleks sportowy (wielofunkcyjne boisko przyszkolne, zajęcia na basenie 

i w hali sportowej) • udział młodzieży w różnorodnych projektach edukacyjnych, sportowych i kultural-

nych wspieranych przez stowarzyszenie Szkolne Forum Inicjatyw „Ogólniak” oraz Radę Rodziców

Kontakt: Zespół Szkół Ogólnokształcących, 43-430 Skoczów, ul. Bielska 34, 

tel. : 033/479-22-55  fax: 033/853-27-12, e-mail: zso-skoczow@home.pl, www.zso-skoczow.pl

Ogłoszenia/Komunikaty
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Dopłaty do materia-
łu siewnego

Agencja Rynku Rolnego 

informuje, że zgodnie z termi-

nami określonymi w rozpo-

rządzeniu Ministra Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi z dnia 15 listopa-

da 2007 r. w sprawie terminów 

składnia wniosków o przyzna-

nie dopłaty z tytułu zużytego do 

siewu lub sadzenia materiału 

siewnego kategorii elitarny lub 

kwalifikowany oraz terminu 

i sposobu wypłaty tej dopłaty 

(Dz.U. Nr 214, poz 1581) OT 

ARR zakończyły przyjmowa-

nie wniosków o przyznanie do-

płaty z tytułu zużytego do siewu 

lub sadzenia materiału siewne-

go kategorii elitarny lub kwali-

fikowany mającej charakter po-

mocy de minimis w rolnictwie 

dla zbóż ozimych (wysianych 

w okresie od 1 lipca do 30 listo-

pada 2008 r.).

Kolejny termin składania 

wniosków o przyznanie dopła-

ty z tytułu zużytego do siewu 

lub sadzenia materiału siewne-

go kategorii elitarny lub kwali-

fikowany mającej charakter po-

mocy de minimis w rolnictwie 

rozpocznie się 15 kwietnia 

2009 r. i potrwa do 15 czerwca 

2009 r. W terminie tym będzie 

można ubiegać się o przyznanie 

dopłaty z tytułu zużytego do sie-

wu materiału siewnego katego-

rii elitarny lub kwalifikowany:

• zbóż ozimych (wysianych 

w okresie od 1 lipca do 30 listo-

pada 2008 r.),

• zbóż jarych (wysianych 

w 2009 r.), 

• roślin strączkowych (wy-

sianych w 2009 r.), 

• ziemniaka (wysadzonego 

w 2009 r.).

Po raz pierwszy Piwnicę Ar-

tystyczną odwiedził zespół o cha-

rakterze iście góralskim, który 

zapro-

pono-

w a ł 

breń-

s k i e j 

w i -

d o w -

ni nie 

l a d a 

b i e -

siadna 

r o z -

r y w -

kę na 

b a r -

d z o 

wysokim poziomie. W miniony 

piątek zawitał do Brennej „Corny 

Potok”, czyli grupa młodych ludzi 

z Żywiecczyzny, a  muzyka którą 

wykonali to ich rodzime melo-

die góralskie z Beskidów i Tatr, 

nuty słowackie, węgierskie i cy-

gańskie. Więc było bardzo ener-

getycznie i nie potrzebna była 

gorąca herbata na rozgrzewkę 

(którą zawsze częstujemy gości). 

Finezji dodawał uroczy humor 

kontrabasisty, który bardzo roz-

rywkowo prowadził całą konfe-

ransjerkę, opowiadając licznie 

zebranej publiczności niezwykłą 

   Na góralską nutkę w Piwnicy Artystycznej
„kulturalną” podróż z genezą 

góralskiej piosenki.   Podczas 

piątkowego koncertu mogliśmy 

również posłuchać bałkańskich 

i żydowskich rytmów, którym 

dramaturgii dodawał oryginalny 

„biały” głos Kasi Wojtas.  Warto 

też dodać, że na co dzień Kasię 

można spotkać w Ośrodku Pro-

mocji Kultury i Sportu w Bren-

nej, gdzie od dwóch lat zajmuje 

się edukacja gry na skrzypcach 

dzieci i młodzieży. Zatem na 

piątkowy koncert przyszła mię-

dzy innymi bardzo młoda pu-

bliczność z czego się ogromnie 

cieszymy, bo czym skorupka za 

młodu nasiąknie… 
K.K & Ł.M                                      

   

Kultura i Oświata
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Kwestię kultury spędzania 

wolnego czasu -  możemy jesz-

cze poruszyć w dużo poważniej-

szym kontekście :  Jak się ona 

ma do:  rozwoju naszej  karie-

ry, naszej firmy czy wreszcie 

- ogólnie gospodarki? I tutaj 

wracam do wątku rozpoczętego 

w poprzednim numerze, czyli: 

Kultura spędzania wolne-

go  czasu, cd.

Jak wiadomo,  pojęcie to 

z łacińskiego oznacza „upra-

wa”,  konkretnie - uprawa roli. 

Jeśli spojrzymy na nasze życie, 

jako na metaforyczną uprawę 

roli - to przecież szybko odkry-

wamy, że uprawa to konkret-

MARKETING OSOBISTY 
na praca według wytyczonego 

planu. Podlega różnym  czyn-

nikom zewnętrznym,  m.in. 

takim jak upływ czasu, czy  

pogoda i trzeba sobie z nimi 

radzić. W zależności od  wa-

runków dokonujemy zmian 

albo nie, modyfikujemy plany 

lub się ich ściśle trzymamy. 

Podobnie jak pracując na roli, 

tak  i w życiu mamy różne do-

świadczenia. 

W życiu zajmujemy się wie-

loma rzeczami. Przede wszyst-

kim pracujemy - a chwile po-

między czasem pracy i spaniem, 

spędzamy na odpoczynku albo 

wypoczywając.

Różnica wbrew pozorom 

jest. Odpoczynek - to krótsza 

forma wytchnienia. Począwszy 

od  tzw. „wyciągnięcia nóg na 

chwilę”,  poprzez sjestę, drzem-

kę, czytanie gazety w  wygod-

nym fotelu, relaksujące słu-

chanie muzyki czy wreszcie 

oglądanie telewizji. Pomysły na 

krótki odpoczynek można sobie 

dowolnie mnożyć. To wszystko 

jest nie nazbyt wymagające ja-

kichś specjalnych zachodów, 

na ogół wszystkie elementy po-

trzebne do tego - aby odpocząć - 

mamy pod ręką. Do wypoczyn-

ku przygotowujemy się dłużej, 

wypoczynek to na ogół zmia-

Kultura i Oświata



13

na otoczenia, to wyjazd gdzieś 

i znacznie bardziej skompliko-

wane sprawy do ogarnięcia. 

To,  jak zaplanujemy naszą 

„uprawę/kulturę  wypoczynku”, 

jaki będziemy mieli  pomysł na 

spędzenie wakacji, ucieczkę od 

codzienności, ale i potrzebę od-

poczywania codziennie, również 

w trakcie dnia pracy - świadczy 

o nas. Odpoczynek wbrew po-

zorom - nie polega na nie robie-

niu niczego, ale na odprężeniu 

się poprzez działania, które wy-

magają mniej lub innego wysił-

ku, niż to czym się np. zawodo-

wo zajmujemy. 

Przechodząc do pojęcia 

„kultura spędzania wolnego cza-

su”  w sensie:  czas konkretnie 

zorganizowany - odpowiadamy 

na pytanie, jak spędzamy czas 

wolny.  Czy potrafimy oddzie-

lić pracę od życia prywatnego 

na co dzień, kiedy odpoczywa-

my po lub w czasie przerwy 

w pracy i -  podczas urlopu, 

naszego wypoczynku, mimo 

ogólnej dostępności do Inter-

netu i wszechpanującej tele-

fonii komórkowej? Czy ciągle 

jeszcze potrafimy się wyłączyć 

i odciąć?

 Dlaczego kultura spędzania 

wolnego czasu, nasz zaplano-

wany sposób na wolne chwile 

miałby się jakoś „mieć” do roz-

woju naszej  kariery i naszej 

firmy na przykład? Bo między 

innymi, zgodnie ze starą zasadą: 

„Jak nas widzą, tak nas piszą”, 

jesteśmy w stanie manipulować 

innymi obok nas. Możemy za-

planować własny wizerunek, 

kiedy niby wiedzą, w jaki spo-

sób spędzamy nasz wolny czas. 

Ciekawe - w jakim stopniu np. 

tzw. „aktywny wypoczynek”  jest 

rzeczywistą praktyką wśród ka-

dry kierowniczej, menadżerów 

i  ciężko pracujących pracow-

ników umysłowych – a na ile 

to element, nazwijmy: „marke-

tingu osobistego”, promujące-

go daną osobę w ramach obo-

wiązującego w biznesie kultu 

wiecznej młodości, krzepkości 

i siły? Sposób, w jaki spędzamy 

nasz wolny czas to jeden z ele-

mentów takiego właśnie mar-

ketingu osobistego.

Dlaczego wreszcie -  kul-

tura spędzania wolnego czasu 

i gospodarka? Okres waka-

cyjny kojarzy nam się z pust-

kami w biurach, ze spadkiem 

produktywności firm i tzw. se-

zonem ogórkowym. Jednakże 

- to właśnie podczas urlopów 

wydajemy zaoszczędzone wcze-

śniej środki,  albo ochoczo ko-

rzystamy z oferty kredytowej 

banków, pożyczek i chwilówek 

oraz ukochanych kart kredyto-

wych. Pieniądze te trafiają m.in. 

do prywatnych przedsiębiorstw, 

które dzięki temu rozwijają się, 

zwiększają zatrudnienie, podno-

szą płace… Jaki jest zatem waka-

cyjny bilans dla zapracowanego 

człowieka, miejsca gdzie pracuje 

i - po prostu gospodarki?  Poza 

opróżnianiem portfeli podczas 

urlopów również odpoczywamy 

i nabieramy ochoty do walki 

z przeciwnościami, jakie z pew-

nością napotkamy po powrocie 

do pracy. Od jakości i form spę-

dzania wolnego czasu, a zatem 

od naszej pomysłowości - ale 

także inicjatywy i pomysłowo-

ści firm z branży turystycznej 

-  uzależniona jest nasza forma 

psychiczna i fizyczna po urlopie. 

Co za tym idzie, między innymi 

- nasza gotowość do podjęcia 

wysiłku,  związanego ze spła-

ceniem naszego wakacyjnego 

zadłużenia. Od tych właśnie 

spłat zależy z kolei forma sek-

tora bankowego, poziom inwe-

stycji oraz dostępność kredytów 

na długo  po naszym urlopie. 

Czynnik konsumpcyjny, czyli  

wzrost konsumpcji decyduje za-

wsze o wzroście gospodarczym 

– bylebyśmy wydawali pienią-

dze i kupowali, kupowali.

W marketingu dosyć popu-

larne jest pojęcie „zarządzanie 

doświadczeniem klienta”, czy-

li sposób w jaki nami kierują 

tam, gdzie przyjeżdżamy. Kie-

rują w sensie – co mają nam do 

zaoferowania w danym miejscu 

– jak je zapamiętamy? Ktoś pla-

nuje i zarządza tym, co mamy 

do dyspozycji. Ktoś buduje wi-

zerunek miejscowości, atrakcji, 

mieszkańców. Zarządzanie do-

świadczeniem klienta jest zwią-

zane z marketingiem w ogóle, 

tutaj jednak skupiłam się na  

„kulturze spędzania wolnego 

czasu”. Wspomniana powyżej 

pomysłowość firm, zajmują-

cych się branżą turystyczną po-

winna zatroszczyć się, abyśmy 

byli w najwyższym stopniu, bądź 

chociaż w wystarczającym, usa-

tysfakcjonowani ich usługami. 

Chcieli za nie płacić i mieli po-

czucie dobrze wydanych pienię-

dzy, zwłaszcza tych użytych  na 

kredyt. Na ogół zwrot pożyczki 

jest bardziej bolesny, wymaga 

też dużo więcej pracy. A moty-

wacja, którą mieliśmy planując 

sposób, w jaki chcemy spędzić 

nasz wolny czas – już jest za 

nami.

Marketing osobisty to spo-

sób, w jaki promujemy na-

szą osobę – jak „sprzedajemy” 

siebie. Możemy włożyć sporo 

wysiłku w stworzenie wizerun-

ku lepszych, piękniejszych czy 

zdrowszych  nas, poprzez zapla-

nowane działania. Możemy zro-

bić wrażenie  na innych w pozy-

tywnym i negatywnym sensie, 

między innymi w ramach kul-

tury spędzania wolnego czasu. 

Takie marketingowe podejście 

do rzeczy, ot co…

                                                     

   Aleksandra Kulicka 

Kultura i Oświata
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Chlebowa Chata to wyjąt-

kowe miejsce w naszej miej-

scowości, nie tylko ze względu 

na sprzęty, tradycję, czy klimat 

w niej panujący, ale na ludzi, 

którzy to wszystko stworzyli, 

którzy oddali całe serce tej idei, 

dzieląc się nią z innymi. Mia-

łem okazję rozmawiać z panią 

Jadwigą Dudys, właścicielką 

Chlebowej Chaty:

- Proszę powiedzieć, jak 

się to wszystko zaczęło, skąd 

pomysł właśnie na Chlebową 

Chatę?

- Pomysł wpadł nam do 

głowy chyba wówczas, gdy za-

uważyliśmy, że nasze dzieci nie 

rozróżniają nawet rodzajów 

zbóż. Chociaż najmłodszy miał 

wtedy zaledwie sześć lat, pomy-

śleliśmy że 

warto, żeby 

o takich 

r z e c z a c h 

pamiętali . 

Poza tym 

chcieliśmy 

u r o z m a -

icić naszą 

agrotury-

stykę. I tak 

początko-

wo głównie 

mój mąż 

zdobywał 

dodatkowe 

d o ś w i a d -

czenie w tym kierunku, uczest-

nicząc w różnych kursach – było 

to tuż przed przystąpieniem 

Polski do Unii Europejskiej. Na 

p o c z ą t k u 

pojawił się 

p r o b l e m , 

gdzie piec 

ten chleb, 

po t r zebo -

w a l i ś m y 

dużo miej-

sca i w pew-

nym mo-

m e n c i e 

p o s t a n o -

w i l i ś m y 

sprowadzić 

starą chatę 

i ją wyre-

montować. 

Koszty były olbrzymie i przero-

sły nasze prognozy, na szczęście 

wiele osób w nas wierzyło i po-

mogło w trudnych chwilach.

- A skąd te wszystkie sprzę-

ty, które zdobią wnętrze cha-

ty i nadają jej niepowtarzalny 

klimat.

- Nasi znajomi jak się tyl-

ko dowiedzieli, co staramy 

się stworzyć, sami przywozili 

nam różne sprzęty, które mieli 

w swoich domach, a uznali że 

tu przydadzą się bardziej. Część 

sprzętów oczywiście jest przez 

nas odkupiona za mniejsze lub 

większe pieniądze. 

- Sercem Chlebowej Cha-

ty jest piec, czy ten jest wyjąt-

kowy?

- Chyba tak, to drugi piec, 

na pierwszym chleb nam się nie 

udawał, ten nie dość, że w peł-

ni spełnia swoje zadanie, to jest 

wymurowany wyżej, przez co  

nie trzeba schylać się do pale-

niska.

- Jak wygląda Wasza oferta 

skierowana do turystów?

- Są różne moduły, z najtań-

szego na razie skorzystały tylko 

dwie grupy, a to tylko dlatego, 

że nie wiedziały, że osoby które 

przechodzą do modułu drugie-

go, pieką już własne podpło-

myki i spożywają je z miodem, 

smalcem i kawą zbożową z mle-

kiem. Koszt drugiego modułu 

to 12zł za osobę, a czas trwania 

to ok. 2,5h. Wersja najdroższa 

za 18zł obejmuje dodatkowo 

wyrób masła i twarogu.

Pani Jadwiga pokazała nam 

dodatkowe pomieszczenia, tam 

Chlebowa Chata - wywiad z panią Jadwigą Dudys

Wywiad
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znajduje się m.in. drugi piec i miejsce 

gdzie przy pomocy zgromadzonych 

tam eksponatów można dowiedzieć się 

więcej o pszczołach i produkcji miodu. 

Dalej przeszliśmy do miejsca przypomi-

nającego trochę muzeum, gdzie ogrom 

różnych sprzętów, głównie rolniczych, 

ale nie tylko, może przyprawić o zawrót 

głowy. Tam też nabywamy wiedzę nt. ro-

dzajów zbóż i sposobów ich segregacji 

i młócenia, oraz miary wag.

- Na koniec proszę powiedzieć ja-

kie są państwa plany na przyszłość, 

jak ma wyglądać dalszy rozwój tego 

wyjątkowego miejsca?

- Oczywiście plany są, a nawet są też poczynione 

już ku nim pewne przygotowania, czy też kroki. Po-

siadamy obecnie pewne elementy budynków, jakie 

chcielibyśmy żeby stanęły w sąsiedztwie chlebowej 

chaty. I tak jest to kolejno: stary wiatrak, 

olejarnia i kuźnia. 

Jak widać pomysłów Państwu Dudys nie 

brakuje, a warto zwrócić uwagę na to, że 

poprzez swoje działania sprawili że na naszą 

miejscowość wielu turystów spojrzało przy-

chylniejszym okiem. Jako redakcja wierzy-

my, że każdy nowy pomysł uda się państwu 

szybko i bez żadnych trudności zrealizować, 

ku uciesze i pożytkowi innym.

Szczepan Spis

Wywiad
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Kiedy siadasz wieczorem do 

jednego kieliszka i masz na nim 

zamiar poprzestać, a budzisz się 

rano skacowany, zły i pełen wy-

rzutów zastanawiasz się co się 

stało. Kac mija  i zapominasz       

o wątpliwościach. Za kilka dni 

sytuacja się powtarza, a potem 

znowu i znowu.  Do głowy Ci 

nie przyjdzie, że właśnie straci-

łeś kontrolę nad swoim piciem. 

Reakcją na utratę kontroli jest 

bezsilność. Mówisz 

jestem bezsilny, 

nie mogę przestać, 

a mimo to zaczynasz 

znowu  i starasz się 

udowodnić sobie i in-

nym, że kontrolujesz 

picie. Udowadniasz 

wciąż pijąc i jest co-

raz gorzej. Kiedy to 

się zaczęło? – zastana-

wiasz się.

Z alkoholizmem 

jest tak jak z paznok-

ciami. Kiedy rosną 

nie zwracasz na nie 

uwagi, ale kiedy są 

już długie i zaczynają 

przeszkadzać oglądasz 

się za nożyczkami. Je-

steś bezsilny wobec 

faktu, że rosną. Efek-

tem uznania  swojej 

bezsilności jest ich obcinanie. 

Godzisz się na to bez większych 

problemów. W  kontakcie 

z alkoholem jednak nie czynisz 

tego, nie odstawiasz go lecz usi-

łujesz sobie i innym udowodnić, 

że to Ty panujesz nad sytuacją. 

Trudno jest ci ogłosić i uznać 

swoją bezsilność i tak jak ob-

cina się zbyt długie paznokcie 

– zaprzestać picia.

Tak jak nie kontrolujesz 

wzrostu swoich paznokci, nie 

kontrolujesz swojego picia. Bez-

silność wobec zjawisk, relacji 

między ludźmi czy pogody do-

tyczy wszystkich ludzi. Trudno 

nam uznać bezsilność wobec 

śmierci bliskiego człowieka, 

wobec cierpienia gdy nie może-

my mu pomóc.

Wyobraźmy sobie, że usi-

łujemy przywrócić do życia 

zmarłego, samotnie zlikwido-

wać w Somali głód lub siłą za-

trzymać i zmusić do pokocha-

nia nas kogoś, kto postanowił 

odejść. Możemy się złościć, 

cierpieć, płakać, zaklinać i nic. 

Nie mamy wpływu na te zjawi-

ska i sytuacje. Pozostaje nam 

ogłosić i uznać swoją bezsil-

ność, i znaleźć spokój w nowej 

rzeczywistości.

Możemy też walczyć i sza-

motać się z tym co jest niemoż-

liwe do zmiany. Jeśli raz straci-

łeś kontrolę nad piciem, nigdy 

jej już nie odzyskasz.

W początkach swojej abs-

tynencji alkoholicy powtarza-

ją często, że podejmują walkę 

z chorobą, walczą z alkoholem, 

walczą ze swoją bezsilnością 

i zamierzają nadal – lecząc się 

– nie poddawać się nałogowi. 

BEZSILNOŚĆ
Nie może być równie omylne-

go pojęcia na temat odzyskania 

zdrowia. Takiemu nastawieniu 

towarzyszy wcześniejsze myśle-

nie, że jeśli  trafi do ośrodka, 

poradni, do psychologa i jak 

najwięcej dowie się na temat 

choroby, to skutecznie uda mu 

się z nią walczyć.

Szukanie odpowiedzi na po-

dobne pytania nie prowadzi do 

trzeźwości. Tak jak nie prowa-

dzi do trzeźwości 

zajmowanie się 

powierzchnią, czy-

li skutkami choro-

by, a nie jej istotą. 

Wyobraźmy sobie 

wrzodowca, któ-

ry wciąż cierpi i je 

tłuste potrawy. Za-

miast zajmować się 

istota swojej cho-

roby, podejmować 

próby jej zaakcep-

towania i odnaleźć 

odpowiednią dla 

siebie dietę, pró-

buje eliminować 

cierpienie poprzez 

przyrządzanie coraz 

to nowych potraw, 

wciąż tłustych. Czy-

li szuka możliwo-

ści przechytrzenia 

choroby, chce się okazać mą-

drzejszy, silniejszy. Cała ener-

gia człowieka służy budowaniu 

złudzeń, które powodują ból. 

Człowiek zawsze przegrywa,  

jeśli podejmuje walkę z silniej-

szym ponad wszelką wątpliwość 

przeciwnikiem. Wciąż próbuje 

wygrać, choć jego porażki są 

coraz dotkliwsze, często tragicz-

ne. Alkoholik obiecuje, przysię-

ga, zaklina się i wciąż staje do 

walki, która go wyniszcza i upo-

karza. Dlaczego? Dlatego, że 

staje do walki z myślą, że tym 

razem mu się uda, że zwycięży 

..... dlatego, że nie dopuszcza do 

GOPS/Profilaktyka
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własnej świadomości, że nie ma 

szans, że i tym razem przegra. 

Zamyka więc oczy na własna 

bezsilność  i ślepo wymachuje 

rękami. Chce być silniejszy  od 

własnej słabości.

Pierwszym krokiem do 

przemiany jest ogłoszenie bez-

silności wobec alkoholu. Bezsil-

ność wobec choroby. Bezsilność 

wobec utraty kontroli nad pi-

ciem i wobec faktu, że jedynym 

i podstawowym warunkiem po-

wrotu do zdrowia jest utrzyma-

nie dozgonnej abstynencji.

Któż zechce przyznać się do 

całkowitej porażki? Praktycznie 

nikt. Zwłaszcza, że alkoholik 

nie wyobraża sobie życia bez 

alkoholu i warunek ten wywo-

łuje w nim bunt, złość, agresję                 

i poczucie niesprawiedliwości. 

Powtarza sobie : dlaczego ja? 

To jest właśnie pytanie, które 

świadczy o gotowości do dalszej 

walki z nałogiem i chęcią udo-

wadniania, że właśnie NIE JA. 

Alkoholik myśli, że jeśli znaj-

dzie odpowiedź na pytanie dla-

czego pije, pić przestanie w taki 

sposób jak dotychczas.

 Nie ma odpowiedzi dla-

czego alkoholik pije – pije bo 

jest alkoholikiem. A z tym jest 

tak, jak z ukąszeniem komara. 

Ugryzie i swędzi. Drapiesz i jest 

jeszcze gorzej. Robi się rana, 

którą rozdrapujesz, krwawisz, 

denerwujesz się, płaczesz i dra-

piesz dalej. Trudno jest ci oprzeć 

się działaniu, które przynosi 

częściową ulgę. Jesteś bezsilny, 

a mimo to nie przestajesz, choć 

wiesz, że jeśli nie będziesz się 

drapał jad wkrótce przestanie 

działać, a rana się zagoi. Przed-

tem należy tylko ogłosić bezsil-

ność wobec takiego jadu, jakim 

jest alkohol, a potem uznać się 

za pokonanego. Pomoże w tym 

wiara i ufność, że swędzenie 

ustąpi bez udziału zainteresowa-

nego. Kontrolujesz swędzenie 

– cierpisz, przestajesz i jak ręką 

odjął. Nie ma innego sposobu. 

Wiadomo, dzięki ogromnej su-

mie doświadczeń, że alkoholik, 

który się nie ukorzy, nie uzna 

swojej słabości – choroby ze 

wszystkimi jej konsekwencjami 

takimi jak: zachowanie absolut-

nej abstynencji, terapia - realiza-

cja programu własnych zmian, 

w pełni korzystanie z tego co 

oferują metody leczenia, syste-

matyczna praca nad sobą w AA, 

to jego trzeźwość będzie chwiej-

na. A już na pewno nie znajdzie 

prawdziwego szczęścia. Warun-

kiem zdobycia wiary i siły jest 

uznanie się za całkowicie poko-

nanego już na początku tej dro-

gi. Ktoś, kto uznaje, że jest słab-

szy - nie podejmuje walki, kto 

nie walczy - nie przegrywa, jeśli 

nie przegrywa - nie odczuwa 

skutków jakiejkolwiek walki. 

Jeśli abstynencja została podjęta 

ze strachu, wymaga ogromnej 

energii, aby sobie z tym stra-

chem radzić. Wywołuje wście-

kłość i jest pełna rozczarowań.

Uznanie bezsilności jest nie-

rozerwalnie związane z uzna-

niem beznadziejności swej sy-

tuacji życiowej z powodu picia, 

dlatego takie ważne jest prze-

analizowanie swojego życia. 

Szczerość wobec siebie i swojej 

prawdy jest trudna, dlatego swo-

ją bezsilność są w stanie ogłosić 

ci, którzy spotkali się ze swoim 

dnem i ogłosili, że nie kierowali 

swoim życiem. Zdobycie takiej 

świadomości pozwala na wzięcie 

odpowiedzialności za swoje de-

cyzje, także decyzje o zaprzesta-

niu picia.  A więc za swoje życie. 

Dlaczego świadomość własnego 

dna jest taka ważna? Dlatego, że 

mało kto zechce szczerze reali-

zować program przemiany wła-

snego życia dopóki  nie stoczy 

się na dno i tego nie poczuje. 

Program ten zawiera treści, któ-

rych żaden alkoholik pijący nie 

dopuści do swojej głowy. Kto 

potrafi być absolutnie szczery 

i tolerancyjny? Kto zechce wy-

znać swoje przywary, zrobić 

obrachunek moralny i zadość-

uczynić za krzywdy wyrządzone 

innym? Kto zechce odbudować 

swoje życie duchowe pamięta-

jąc o potrzebie modlitwy i me-

dytacji?

Żaden alkoholik zapatrzony 

w siebie nie podda się tym zasa-

dom, dopóki nie uzna, że musi 

się poddać by ratować własne 

życie. Pod pręgierzem nałogu 

alkoholicy zaczynają się leczyć   

i dopiero wtedy uświadamiają 

sobie tragiczną sytuację w jakiej 

się znajdują. Tylko dno, które 

stanowi cienką granicę między 

śmiercią a życiem, pozwala słu-

chać z taką otwartością umysłu, 

z jaką słuchają umierający. Tyl-

ko wtedy alkoholik jest gotowy 

uczynić wszystko, co będzie mo-

gło uwolnić go od obsesji jaką 

jest alkoholizm.

 Ogłoszenie bezsilności 

może nastąpić z dnia na dzień, 

ale jej uznawanie jest proce-

sem i trwa. Być może ktoś po-

stanowi dalej ufać sobie, a po-

wiedzieć w tym wypadku: ufam 

sobie – to znaczy powiedzieć 

– poradzę sobie. Zaufanie do 

siebie w sprawie picia jest w tej 

drodze przeszkodą i służy dal-

szej kontroli. Zaufanie, że pora-

dzimy sobie sami powoduje, że 

picie wciąż trwa. Czas przestać 

ufać wszystkiemu co przez lata  

zgromadziła w sprawie picia na-

sza głowa. Jest to trudne i wy-

maga wiary, ufności. Tak jak 

w przypadku swędzenia - wie-

my ponad wszelka wątpliwość, 

że jeśli przestaniemy się drapać 

swędzenie ustąpi.  Ufamy, że tak 

się stanie. Ta wiara pozwala na 

przetrwanie trudnego okresu, 

kiedy tak bardzo chciałby się 

doświadczyć ulgi. Tak samo jest 

z chorobą alkoholową. Tę wia-

GOPS/Profilaktyka
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rę alkoholicy z AA identyfikują 

z Siłą Wyższą. Wiadomo, że im 

bardziej z czymś walczymy, tym 

więcej siły  dajemy swojemu 

przeciwnikowi.. 

Bolesną i niepodważalną 

prawdą w tej chorobie jest  to, 

że:

KAŻDY ALKOHOLIK

PRZESTAJE PIĆ.

TYLKO NIELICZNYM 

UDAJE SIĘ TO 

JESZCZE ZA

ŻYCIA. 

KIM SĄ  ANONIMOWI 

ALKOHOLICY ?

Krąży  w naszej społeczno-

ści wiele mitów, stereotypów, 

przysłów i porzekadeł na te-

mat choroby alkoholowej i jej 

leczenia, które utrudniają pra-

widłowe działania, reagowa-

nie, utwierdzają w przekona-

niu o bezsilności i bezradności. 

W rzeczywistości tak nie jest, bo 

tak naprawdę jesteśmy bezsilni 

wobec alkoholu, ale nie bez-

radni. Alkoholizm jest chorobą 

nieuleczalną o trojakim charak-

terze - fizycznym, umysłowym 

i duchowym -.  Chorobą postę-

pującą, która zaostrza się im 

dłużej się pije, powodującą głę-

boką dysfunkcję, destabilizację, 

degradację fizyczną, psychicz-

ną, społeczną. 

Alkoholizm to choroba 

chroniczna, która może być po-

wstrzymana dzięki stosowaniu 

programu A. A.

Jak powstało AA ? 

Pewien makler giełdowy 

z Nowego Jorku, który prze-

stał pić pod koniec 1934 roku, 

zdał sobie sprawę z tego, że 

jego starania by pomóc innym 

pijącym, pomagają jemu same-

mu trwać w trzeźwości. W 1935 

roku podczas podróży  służbo-

wej do miasta Akron zetknął 

się   z alkoholikiem, który był 

z zawodu chirurgiem. Gdy i on  

odzyskał trzeźwość, obaj zało-

żyli AA, aby pomagać innym 

i sobie. Powstała z ich inicjaty-

wy Wspólnota AA, zaczęła się 

rozszerzać i rozszerza nadal na 

całym świecie. Swą nazwę ruch 

zaczerpnął z tytułu książki „ 

Anonimowi  Alkoholicy ” opu-

blikowanej w 1939 roku.    

Kim są AA?

Uczestnicy AA – zarówno 

mężczyźni, jak i kobiety, są 

ludźmi, którzy przekonali się 

i przyznali, że nie panują nad 

alkoholem. Dowiedzieli się, że 

muszą żyć bez niego, jeżeli chcą  

uniknąć katastrofy w swoim ży-

ciu i swoich bliskich. To Wspól-

nota mężczyzn i kobiet, którzy 

dzielą się nawzajem doświad-

czeniem, siłą i nadzieją, aby roz-

wiązać swój wspólny problem 

i pomagać innym wyjść z pa-

jęczyny alkoholizmu. Jedynym 

warunkiem  uczestnictwa we 

Wspólnocie, jest chęć zaprzesta-

nia picia. Nie ma w AA żadnych 

składek, ani opłat, jedynie wła-

sne dobrowolne datki. Wspól-

nota nie jest związana z żadną 

sektą, wyznaniem, działalnością 

polityczną, organizacją lub in-

stytucją, nie angażuje się w pu-

bliczne polemiki, nie popiera, 

ani nie zwalcza żadnych poglą-

dów. Celem podstawowym jest 

trwanie w trzeźwości i poma-

ganie innym alkoholikom w jej 

osiągnięciu.

Dlaczego wydaje się, że AA 

nie działa na niektórych 

ludzi ?

Działa na tych, którzy na-

prawdę  chcą przestać pić i po-

trafią trwale uznawać to za swój 

główny cel. 

Z czego się utrzymuje AA ?

Grupa utrzymuje się z do-

browolnych datków przyjmo-

wanych wyłącznie od członków 

AA.

W jaki sposób wstępuje się 

do AA?

Po prostu przychodząc na 

mityng grupy AA. Decyzja 

o wstąpieniu należy jednak do 

samego  alkoholika. 

Czy AA jest wspólnotą reli-

gijną ?

 AA nie jest  wspólnotą reli-

gijną. Do AA należą osoby wie-

lu różnych wyznań, jak również  

agnostycy i ateiści.

Co to jest mityng otwarty 

AA?

Jest to spotkanie grupy AA, 

w którym może uczestniczyć 

każdy – zarówno alkoholik, jak 

osoba nie będąca alkoholikiem, 

na którym uczestnicy opowia-

dają o swoim życiu przed i po 

przystąpieniu do AA. Mogą dzie-

lić się swoimi indywidualnymi 

poglądami na temat programu 

AA.

Jeśli masz kochaną osobę, 

której picie powoduje poważne 

problemy,  potrzebujesz pomo-

cy, lub pragniesz  dowiedzieć 

się czegoś więcej przyjdź. 

Grupa wsparcia AA 

„Franciszek”

Ośrodek Zdrowia 

Górki Małe 

ul. Zalesie 3 

Sobota - mityng zamknięty                  

godz. 18 00                                                   

Ostatnia sobota miesiąca  

- mityng otwarty dla każdego 

godz. 18 00  

                                      

         
Krystian Fest

GOPS/Profilaktyka
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Gdzieś pędzimy, coś zała-

twiamy, ciągle jesteśmy w biegu. 

Nerwy, stres i „choroba” goto-

wa. „Choroba” to nic innego, jak 

zaburzenia energii. Jedni pró-

bują zlikwidować dolegliwość 

lekarstwami zapisanymi przez 

lekarza, inni szukają pomocy 

u specjalistów naturoterapii. Dla 

tych, którzy wierzą w skutecz-

ność naturalnego leczenia, mam 

dobrą wiadomość. Od wielu lat 

w Słowenii, a u nas w Polsce 

od niedawna, można leczyć się 

Metodą Domancica. Nad sposo-

bem leczenia pracował przez 30 

lat Zdenko Domancic, Chorwat, 

który dostał oficjalne pozwole-

nie od rządu słoweńskiego na 

działalność leczniczą i semina-

ryjną. Jest to jedyna metoda, któ-

rej pozytywne działanie zostało 

Bliżej Natury
udowodnione przez  naukow-

ców oraz komisje lekarskie, 

prawnie usankcjonowana przez 

Ministerstwo Zdrowia Republiki 

Słowenii. W ciągu najbliższych 

miesięcy zostanie oficjalnie 

uznana przez Parlament Unii 

Europejskiej. Niezbitym dowo-

dem skuteczności  tej metody 

jest  uratowanie wielu pacjentów 

od amputacji kończyn zajętych 

gangreną wilgotną. 

Domancic i wyszkoleni 

przez niego terapeuci uzdrowili 

tą metodą miliony ludzi z takich 

chorób jak żółtaczka typu C, 

Parkinson, Alzheimer, nowo-

twory, astma, zaburzenia gastro-

logiczne i płodności, problemy 

z prostatą i urologiczne, żylaki, 

choroby krwi, SM, refluxy oraz 

choroby o podłożu psychicz-

nym (depresja, bezsenność, 

lęki).  Metoda Domancica jest 

wysoce efektywna w zapobie-

ganiu chorobom, jeśli zastosuje 

się ją 2-3 razy w roku w celu 

wzmocnienia systemu obronne-

go (immunologicznego) orga-

nizmu.  Zabieg trwa ok. 15-20 

min. ale w przypadku takich 

schorzeń jak SM, nowotwory 

i kilka innych nieco dłużej. Cała 

terapia zajmuje 5 kolejnych dni, 

lecz w niektórych przypadkach 

proces powtarza się po 3-4 tyg. 

Zgodnie z kodeksem Doman-

cica, wartość terapii i kwotę 

zapłaty za zabiegi określa sam 

pacjent. Wszyscy terapeuci na 

całym świecie wykonują terapię 

i postępują w ten sam sposób, 

zgodnie z procedurami Zdenko 

Domancica.

Ze świata
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Istnieją inne metody natural-

nego usuwania zaburzeń ener-

getycznych. Może nie wszyscy 

to wiedzą, ale muzyka też może 

leczyć. Powstała nawet nauka 

o wpływie dźwięków na orga-

nizm – sonoterapia.  Zdrowe 

komórki ludzkiego ciała drga-

ją z określoną częstotliwością. 

Kiedy ta częstotliwość zmienia 

się, mamy do czynienia z nie-

domaganiem danego organu. 

Odpowiednio dobrane dźwięki 

pomagają przywrócić prawidło-

we drgania i organizm powra-

ca do pełnego zdrowia. Mogą 

to być dźwięki gitary basowej, 

muzyka Dworzaka, J.S.Bacha 

ale też dudnienie bębnów afry-

kańskich, dźwięki gongów i mis 

tybetańskich czy też przejmu-

jący odgłos australijskich di-

djeridoo. Muzyka posiada moc 

oczyszczania i przywracania 

harmonii wibracji pomieszczeń. 

Stare pomieszczenia „pamię-

tają” wydarzenia, a nie zawsze 

jest wskazane, aby nam towa-

rzyszyły. Dźwięk gongu usuwa 

wibracje, które mogą wywierać 

na nas szkodliwy wpływ. Uwal-

nia stresy, wyrównuje działanie 

układu nerwowego, mięśniowe-

go, uwalnia przykurcze i blo-

kady energetyczne. Wywołane 

przez gongi dźwięki docierają 

do każdej komórki naszego cia-

ła, nadając jej prawidłową czę-

stotliwość drgań i przywracają 

harmonijną pracę naszego or-

ganizmu Spotkania przy takiej 

muzyce nazywamy koncertami 

gongów.

Mieszkamy na wsi, żyjemy 

pośród drzew i łąk, które są 

całą apteką. 

Przed naszymi domami ro-

sną rośliny, których lecznicze 

działanie są zapewne  wszyst-

kim znane 

- pokrzy-

wy ( układ 

m o c z o -

wy), dziu-

r a w i e c 

(układ tra-

w ienny ) , 

mn i s z ek 

l eka r sk i 

„mlecz”(o-

czyszcza-

nie orga-

n i z m u ) , 

koniczyna 

( działanie 

r o z k u r -

czowe ) 

i wiele in-

nych ziół 

a także 

c u d o w -

ne jeży-

ny, latem 

k u s z ą c e 

pysznymi 

owocami 

( witamina 

C - odporność ) a jesienią barw-

nymi liśćmi ( stany zapalne, 

biegunka ). Drzewa zapraszają 

do przytulania – wyniosły buk 

wesprze stanowczością, orzech 

pomoże w podjęciu trudnej de-

cyzji, brzoza wyciszy i pocieszy 

. 

Zewsząd dociera do nas 

szkodliwe promieniowanie 

elektromagnetyczne, spożywa-

my ulepszacze i wszelkiej ma-

ści dodatki, oznaczone literą 

„E”, czyścimy się chemią „.. bo 

skutecznie i szybko”, oszukuje-

my czas odmładzając się jedną 

połową tablicy Mendelejewa 

a drugą - w postaci pigułek, 

leczymy  zaburzenia energii 

naszego organizmu. Dlaczego 

tak rzadko korzystamy z tego 

co daje nam Natura? Przecież 

mamy wszystko w zasięgu ręki. 

Jeśli wrócimy do korzeni,  do 

natury, to tylko z korzyścią dla 

naszego organizmu.

 Jeżeli zachodzi potrzeba 

wspomożenia organizmu w jego 

funkcjonowaniu, nie bójmy się 

korzystać z usług naturotera-

peutów: bioenergoterapeutów, 

zielarzy, kręgarzy, irydologów. 

Skorzystajmy z leczenia kamie-

niami (litoterapia) czy kolorami 

(chromoterapia).

Mam nadzieję, że w naszej 

gminie będą organizowane kur-

sy, seminaria, spotkania z ludź-

mi, którzy rozszerzą wiedzę jej 

mieszkańców jak żyć zdrowiej i  

zgodnie z naturą.
 Beata Znamierowska  

Więcej informacji można 

znaleźć na stronie: www.shanti.
waw.pl

Ewentualne pytania można 

kierować do Pani Beaty Zna-

mierowskiej, na adres e-mail: 

ihw1@o2.pl

R E W E L A C Y J N A
M E T O D A    D O M A N C I C A

PO RAZ PIERWSZY
W GÓRKACH WIELKICH

W dniach 22 – 26.06.2009r. zapraszamy do MI-

KROKLIMATU ( Dom Parafialny ) ul. Pod Zebrzyd-

kę 4 na spotkania terapeutyczne z zastosowaniem 

jednej z najbardziej skutecznych metod naturalnego 

leczenia.

Jedyna metoda na świecie udowodniona nauko-

wo.

Kuracja przynosi szybkie rezultaty i natych-

miastową poprawę zdrowia. Usuwa ból i wzmacnia 

układ odpornościowy organizmu, pomaga powrócić 

do zdrowia przewlekle chorym ( Parkinson, Alzhe-

imer, astma, nowotwory, cukrzyca i inne)

Kiedy człowiek jest chory to znak, że jego sys-

tem obronny w jakiejś części ciała odmówił współ-

pracy. My jesteśmy mechanikami tego systemu 

– Zdenko Domancic.

Więcej informacji i zapisy pod nr telefonu 

0 – 512 306 253

Ze świata
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Pierwszą, oficjalną breńską 

potrawą regionalną  zostały 

„Placki z wyrzoskami”. Da-

nie to do konkursu zgłosił Pan 

Andrzej Cieślar z ul. Malinka, 

który prowadzi w Brennej go-

spodarstwo agroturystyczne ”U 

Gazdy”. Pan Andrzej na kon-

kurs przyjechał „z całym dobyt-

kiem”  tzn. z piecem, na którym 

na bieżąco piekł placki. W pra-

cy pomagała mu córka Magda, 

członek Zespołu Regionalnego 

Brenna. Pan Cieślar otrzymał 

nagrodę oraz dyplom.

Placki z wyrzoskami
Tradycyjne placki ziem-

niaczane  przygotowuje się 

z surowych tartych ziemniaków 

z dodatkiem cebuli, jaj, mąki 

i przypraw. Placki ziemniacza-

ne pieczone są na blasze pie-

ca kamiennego. Jada się je ze 

skwarkami z mięsa i słoniny 

tzw. „szpyrkami” czy „wyrzoska-

mi”. 

Skład:

-ziemniaki

Breńska potrawa regionalna
-jajko

-sól

-cebula

-mąka

-pieprz

-olej do smażenia

-czosnek

-Tłuste mięso

-kminek

-majeranek

Sposób przygotowania 

placków:

-Najpierw obiera się ziem-

niaki, później się je trze razem 

z cebulką. Na kilka minut przed 

smażeniem wbijamy do ziem-

niaków rozkłócone wi-

delcem jajo, wsypujemy 

łyżkę mąki, mieszając 

wszystko bardzo staran-

nie i oceniamy, czy ciasto 

ma dobrą gęstość, tzn. 

czy tworzy jednolitą, wil-

gotną, ale nie wodnistą 

masę. Jeśli jest za rzad-

kie, dosypać trzeba jesz-

cze trochę mąki i znów 

starannie mieszając. To 

bardzo ważne, by nie 

wsypywać od razu całej przy-

gotowanej mąki, bo jej nadmiar 

spowoduje, że placki wyjdą klu-

chowate i twarde. Przyprawia-

my jeszcze ciasto (z umiarem!) 

do smaku solą i pieprzem. i do-

dajemy przyprawy. Jeśli nie od 

razu  smażymy placki, musimy 

je przykryć bo łatwo czernieją.

Tradycyjne placki kartofla-

ne przygotowuje się z surowych 

tartych ziemniaków z dodat-

kiem cebuli, jaj, mąki i przy-

praw. Najsmaczniejsze są plac-

ki prosto z patelni. Jeśli trochę 

poleżą, tracą chrupkość. Od-

grzewane też nie smakują tak, 

jak świeże. Smażymy  je więc 

niemal w ostatniej chwili i od 

razu podajemy.

Wyróżniono również „ Jelita 

ziemniaczane’ przygotowane 

przez Panią Krystynę Podżor-

ską oraz „Zupę na wędzonce” 

z Karczmy na Kamieńcu – te 

przepisy podamy w następnym 

numerze naszych Wieści.

„Zielono mi”/ „Od kuchni”
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czą się gdy nadejdzie czas kwitnienia. Gdy nasta-

nie już moment rozmnożenia naszych krokusów, 

dobrze zrobić to w czerwcu, po zeschnięciu liści, 

oddzielić bulwy potomne od matczynej, oczyścić 

i ususzyć najlepiej w tem-

peraturze 20 –25 stopni. 

Następnie przechowuje-

my je w temperaturze ok. 

20 stopni, aż do momen-

tu zasadzenia. Ciekawym 

jest fakt, że zasuszone 

słupki kwiatów tej rośli-

ny to powszechnie znany 

i używany szafran.

Ośrodek Promocji Kultury i Sportu Gminy Brenna

poleca                                                                             

BREŃSKĄ POTRAWĘ REGIONALNĄ : 

PLACKI Z WYRZOSKAMI
podawaną w Agroturystyce „U Gazdy „w Brennej Leśnicy, ul. Malinka 5

Wraz z nadejściem wiosny z ziemi zaczęły 

wychylać się pierwsze kwiaty, a wśród nich wła-

śnie krokusy. Kwiaty te rosnąc w kępach mnożą 

się bardzo obficie i naprawdę potrafią nacieszyć 

oko. Nie są wymagające, 

chociaż jak wszystkie 

kwiaty i te można nawo-

zić -  najlepiej ok. dwóch 

tygodni po ich posadze-

niu. W zimie radzą sobie 

całkiem nieźle, gdyż są 

mrozoodporne, ale dla 

pewności można przy-

kryć je grubszą warstwą 

torfu, lub kory, odwdzię-

Krokusy

„Zielono mi”/ „Od kuchni”
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SPOD GÓRALSKIEGO 
KAPELUSZA

Żaden pomnik nie wyrazi pamięci,

jeśli droga do niego będzie wybrukowana tyl-

ko dobrymi chęciami.

Ojcze Święty...

Burzyłeś niepotrzebne mury

Wstawiłeś okno na świat

Dobrym słowem i humorem ocieplałeś cztery kąty

Krótko mówiąc ocieplałeś nasz Dom.

Pewnego dnia w naszych chałupach 

pojawił się smutek,

pewnego dnia połączyły się doliny

pewnego dnia hale musnął powiew

przyjaznych szalików

pewnego dnia kamienie na Niebieskim Szlaku

miększe się stały

pewnego dnia...

pewnego dnia...

dziś – kołysany „Barką” – w nas śpisz

dobranoc

niech Ci się spełnią sny!

GRAFFITI

Bóg, Honor, Giewont... Ojcowizna!

Zbigniew Morys

Drodzy czytelnicy, pan Zbigniew Morys nie 

po raz pierwszy publikuje swoje wiersze i teksty 

humorystyczne na stronach naszej gazety i jak 

się okazuje, jego 

twórczość prze-

nika również do 

innej prasy, a do-

robek humorysty 

jest godny zwró-

cenia nań uwagi. 

Sam twierdzi, że 

to właśnie zielo-

ne góry okalające 

Brenną, gdzie zna-

lazł swoje miejsce 

na ziemi, wyzwoli-

ły w nim chęć do 

pisania i dają mu 

codziennie nową 

wenę do tworzenia. 

Pan Morys zade-

biutował już ponad 

9 lat temu na ła-

mach piątkowego 

wydania „Dzienni-

ka Zachodniego” 

w Akademii Hu-

moru Aleksandra 

Trzeski, znanego Masztalskiego. Tam też przy-

znano mu tytuł magistra humoru, a kilka jego 

tekstów znalazło się w VII tomie „Klubu Masz-

talskiego”. Dalsze publikacje ukazywały się już 

na łamach „Małego Gościa Niedzielnego” i cza-

sopisma „Cogito”. W tym czasie nagrodzono go 

tytułem megahumorysty. Miał również epizod 

współpracy z periodykiem „Prowdy i Fabule”, 

a obecnie w nowym dziale Dziennika Zachodnie-

go „Relaks”. Jego wiersz ku pamięci Jana Pawła II, 

który możemy przeczytać w obecnym numerze 

naszych Wieści,  został opublikowany w „Zostań 

Aniołem”, a ponadto wisi w halu głównym Ośrod-

ka Spotkań i Formacji Archidiecezji Katolickiej 

im Św. Jadwigi na Płachcioku. Nasz humorysta 

wciąż tworzy i ciągle ma głowę pełną nowych po-

mysłów i świeżych tekstów, jego twórczość moż-

na znaleźć na stronie gminy www.brenna.org.pl 
pod nazwą „Spod góralskiego kapelusza”. Jak sam 

mówi, choć humorysta, sam nie jest bez wad, a te 

od 33 lat spisuje żona Ewa. Czekamy zatem na 

publikacje pani Ewy, a panu Zbigniewowi życzy-

my, żeby nigdy nie zabrakło mu w życiu dobrego 

humoru,  którym się tak z nami dzieli.
Szczepan Spis

Humor



24

Coaching stosunkowo nie-

dawno wszedł na nasz polski 

rynek. Wielu zastanawia się, 

czy jest to może nowy rodzaj te-

rapii, oraz co się kryje za jego 

spektakularną efektywnością? 

Na to pytanie ciężko odpowie-

dzieć, gdyż  sam coaching czer-

pie techniki z różnych szkół 

psychoterapeutycznych, mając 

przy tym swoje własne do nich 

podejście. Na pewno nie ograni-

cza coacha i daje mu mnóstwo 

możliwości do pracy z klien-

tem, pracy nad jego rozwojem 

i pokonywaniem codziennych 

trudności. To właśnie nie-

ograniczone możliwości dają 

efekt, którego zazdroszczą mu 

różne szkoły psychoterapeu-

tyczne. Ale skąd się wziął, ten 

rodzaj pracy, kto stworzył go 

na potrzeby nas wszystkich? 

Otóż założycielami tego nurtu 

są Joseph O’Connor i Andrea 

Lages - O’Connor, którzy to 

również stworzyli International 

Coaching Community, będące 

międzynarodową społecznością 

coachów. Zadaniem tej instytu-

cji jest wyznaczanie standardów 

pracy i kompetencji coachów 

oraz ogólnych zasad etycznych 

i zawodowych w pracy z klien-

tem. 

Idąc dalej coaching skiero-

wany jest do: menadżerów, spor-

towców, artystów, kierowników, 

pracowników HR, wszystkich 

pracujących z ludźmi i potrze-

bujących rozwoju i zmiany. Co-

ach pracuje na zasobach klienta 

(jego umiejętnościach, doświad-

czeniu i predyspozycjach), by 

poprzez ich wyeksponowanie 

rozwiązać jego problemy, wy-

znaczyć i zrealizować nowe cele. 

Tak jak wspominałem, możli-

wości coachingu są olbrzymie, 

gdyż techniki i narzędzia, jakie 

wykorzystuje, pochodzą z róż-

Coaching
nych źródeł i mogą być dostoso-

wywane do sytuacji i problemu 

w zależności od potrzeb i spo-

sobu pracy coacha. Coaching 

jest obecnie bardzo popularny 

w firmach (executive coaching 

- coaching dla kadry menadżer-

skiej), wielu pracowników wyż-

szego szczebla korzysta z jego 

dobrodziejstw, ale coraz szersze 

kręgi zakreśla także tzw. life 

coaching (życia codziennego), 

skierowany do wszystkich, któ-

rzy chcą się rozwijać i potrze-

bują zmian w swoim życiu. 

I tak osoba, która zapragnie 

skorzystać z tzw. life coachingu, 

lub coachingu personalnego, 

może liczyć na pracę nad swoją 

drogą rozwoju, obejmującą np. 

takie działy jak komunikacja 

z innymi ludźmi, radzenie sobie 

ze stresem, efektywne zarządza-

nie własnym czasem, rozwiązy-

wanie konfliktów, umiejętności 

współpracy i rozumienia zdania 

innych i wiele innych.  W tym 

aspekcie wszystko zależy od 

klienta i jego potrzeb, nawet 

tych najbłahszych, które dla 

niektórych mogą wydawać się 

śmieszne, ale on chce żeby i na 

tym polu nic go nie ogranicza-

ło. Oczywiście, jak w każdym 

nurcie, również w coachingu 

nie dostajemy gotowych odpo-

wiedzi na nurtujące nas pytania, 

bo tak naprawdę są one głębo-

ko w nas – wystarczy że coach 

pomoże nam wydobyć je na 

światło dzienne. Pewnym odła-

mem coachingu personalnego 

jest coaching zawodowy, gdzie 

coach z klientem skupiają się 

nad poprawą jego funkcjono-

wania w środowisku pracy, któ-

re nierzadko przysparza nam 

wiele przykrości, problemów, 

czy rozczarowań. 

Executive coaching jest już 

ściśle skierowany do kadr za-

rządzających i również odnosi 

się do ich problemów i trud-

ności. Rozwój w tym obszarze 

skierowany jest głównie na li-

derowanie, przewodzenie gru-

pie, ale również porusza takie 

zagadnienia jak dobór pracow-

ników do pracy, czy projektów, 

walkę ze stresem i umiejętność 

podejmowania trafnych decy-

zji. 

Reasumując coaching jest 

uniwersalny i na dzień dzisiej-

szy, chociaż jeszcze mało zna-

ny przez niektórych w Polsce, 

ma szansę odnieść sukces, jak 

u naszych zachodnich sąsiadów. 

Gdyż im więcej udanych sesji 

coachingowych, zadowolonych 

klientów, rozwiązanych proble-

mów i spektakularnych zmian 

w ich życiu, rzutujących pozy-

tywnie na jego dalszy przebieg, 

tym większe zainteresowanie 

tym nurtem. Osobiście polecam 

wszystkim pracę nad swoim 

rozwojem właśnie przy pomo-

cy coachingu, bowiem zawsze 

może być lepiej, wystarczy że 

sami tego będziemy chcieli.

Szczepan Spis 

 

Psychowieści
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W niedzielę 5 kwietnia rozegrany został I Świą-

teczny Turniej Halowej Piłki Nożnej. W turnieju za-

grało 9 zespołów składających się z mieszkańców 

Gminy Brenna. Walka od samego początku była 

bardzo zaciekła i ostra. W turnieju padło 77 bramek 

oraz zostały rozdane 2 żółte kartki. Królem strzelców 

z dorobkiem 11 trafionych bramek został Przemek 
Ferfecki ‘‘Młody Ferda’‘ z zespołu Juniorów.

Wyniki: 

Miejsce I – STRUDZENI PIELGRZYMI
Herzyk Damian, Macura Piotr, Kłósko Michał, 

Gembala Mariusz, Okorski Przemysław, Chrapek 

Sebastian 

I Świąteczny Turniej Halowej Piłki Nożnej

Miejsce II – ZESPÓŁ REGIONALNY 

Damian Nowak, Krzysztof Madzia, Grze-

gorz Greń, Greń Łukasz, Madzia Seweryn, 

Herzyk Jerzy, Haltof Mateusz, Gubała Kamil, 

Holeksa Paweł, Mirosław Hruszka 

Miejsce III – KAMTEX 

Gawlas Rafał, Madzia Robert, Greń Krzysz-

tof, Greń Ryszard, Wieczorek Leszek, Więcek 

Artur, Greń Michał, Kuboszek Szymon, Grze-

gorz Kisiała 

Pozostałe zespoły: 

Hasioki, Victoria, Smrek Świniorka, Junior-

ka, Asy Podbeskidzia, FC Ada 
Łukasz Muschiol

22 kwietnia 2009 odbył się pierwszy etap zawo-

dów piłkarskich Coca- cola cup. Turniej odbył się 

na boisku w Zamarskach. I miejsce zdobyli piłkarze 

Zawody powiatowe w piłce nożnej
„Coca- cola cup”

z SP2 Brenna Bukowa, pokonując zespół 

z SP8 Skoczów, SP Zamarski i SP Hażlach. 

Dzięki temu awansowali do drugiego etapu 

turnieju. W zeszłym roku zakończyli na eta-

pie wojewódzki na miejscu 13. Drugi etap 

w tym roku odbędzie się w Cieszynie.

Skład zespołu:

1. Ferfecki Piotr

2. Ferfecki Jakub

3. Marek Maciej

4. Jaworski Tomasz

5. Szymura Jerzy

6. Piziurny Jakub

Rezerwowi:

7. Holeksa Mateusz

8. Pośpiech Tomasz

9. Choroszko Patryk

10. Kubok Jakub
Opiekun: Bogusław Żur

Sport
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8 kwietnia zawodniczki SP2 

Brenna po wygraniu zawodów 

powiatowych zmierzyły się z mi-

strzami powiatu pszczyńskiego 

SP18 Pszczyna. Mecz decydo-

wał o awansie do półfinału Mi-

strzostw Śląska w koszykówce. 

Mecz zakończył się zwycięstwem 

koszykarek z Brennej Bukowej 

wynikiem 51-23. Będzie to pierw-

sze granie na tak wysokim szcze-

blu zawodów w historii szkoły. 

Wcześniej szkołą dwukrotnie 

brał udział w zawodach półfina-

łowych w piłce ręcznej.

SP2 Brenna reprezentowały:

1. Greń Martyna – 21 pkt., 2. 

Sikora Izabela – 11 pkt., 3. Bara-

bach Justyna, 4. Broda Beata, 5. 

Chrapek Anna, 6. Kozieł Aleksan-

dra, 7. Kawik Zuzanna, 8. Dudka 

Klaudia, 9. Kotorc Patrycja, 10. 

Gołda Agnieszka, 11. Knesz Na-

talia, 12. Podżorska Natalia
Opiekun drużyny:

 Bogusław Żur

Awans do półfinału 
Mistrzostw Śląska 

w koszykówce25 marca w hali sportowej 

LKS Beskid Brenna odbyły się 

finały powiatu cieszyńskiego 

w piłce ręcznej. Po raz drugi 

w tym roku po pierwsze miej-

sce sięgnęły zawodniczki SP2 

Brenna Bukowa, które wcze-

śniej okazały się lepsze w ko-

szykówce, co jest osiągnięciem 

historycznym- wygrana tej sa-

mej grupy w dwóch dyscypli-

nach. W finale zawodniczki SP2 

Brenna Bukowa pokonały dru-

żyny z Ustronia i Cieszyna.

Bardzo dobrze wypadli 

uczniowie z SP1 Brenna Leśni-

ca, którzy zdobyli drugie miej-

sce ulegając tylko drużynie SP2 

Cieszyn.

Pamiątkowe puchary i dy-

plomy wręczyli Pani wójt Gmi-

ny Brenna- Iwona Szarek, oraz 

przewodniczący Powiatowego 

Szkolnego Związku Sportowe-

go- Tadeusz Glos. Zawody sę-

dziował sędzia pierwszej ligi pił-

Nasi szczypiorniści najlepsi w zawodach 
powiatowych piłki ręcznej

ki ręcznej z PZPR. 

Skład zwycięskiej drużyny 

SP2 Brenna Bukowa:

1. Greń Martyna

2. Kisiała Sabina

3. Sikora Izabela

4. Barabach Justyna

5. Broda Beata

6. Chrapek Anna

7. Kozieł Aleksandra

8. Kawik Zuzanna

9. Dudka Klaudia

Opiekun: Bogusław Żur

Skład drużyny SP1 Bren-

na Leśnica:   

1. Piela Rafał

2. Ferfecki Szymon

3. Bąk Kamil

4. Moskała Bartłomiej

5. Sidzina Michał

6. Dutka Michał

7. Macura Kamil

8. Bury Szymon

9. Heller Adrian

10. Heller Bartosz

11. Waliczek Rafał

W sobotę tj. 18.04.2009 w Pogórzu rozegra-

no IX Powiatowe Mistrzostwa w biegach prze-

IX Powiatowe Mistrzostwa w biegach przełajowych 
dzieci i młodzieży

łajowych dzieci i młodzieży. Ekipa naszej gminy 

należała do jednej z najliczniejszych, co przełoży-

ło się na znakomite rezultaty. Tytuły 

mistrzowskie w swoich kategoriach 

wywalczyli: Zuzanna Greń, Małgorzata 

Greń, Magdalena Holeksa (wszystkie 

SP-2 Brenna), Jolanta Pilch (SP-1 Bren-

na), Jakub Heller, Kacper Choroszko 

(obaj SP-2 Brenna) Rafał Piela (SP-1 

Brenna). W mistrzostwach wystarto-

wało ok. 200 uczestników, reprezen-

tujących szkoły całego powiatu Cie-

szyńskiego. Nasz zespół wystąpił pod 

opieką mgr Bogusława Żura  i mgr 

Tomasza Dybczyńskiego.

Sport



27

KILKA SŁÓW
WITOLD TURANT

J a k o ś 

jest ina-

czej. Na-

wet nie 

d l a t e g o , 

że słońce 

wstaje co 

dnia wcze-

śniej, choć i tego faktu bym nie 

lekceważył. Może to sprawiły 

ptaki, które wydzierają się co-

raz głośniej. Swoją drogą  je-

stem ciekaw, co na to ekolodzy 

– powszechnie uważa się, iż ich 

śpiew ( ptaków, nie ekologów) 

ma zbawienny wpływ na nasze 

samopoczucie. Moim skrom-

nym zdaniem są to przesądy – 

cóż może być bowiem bardziej 

irytującego, od wściekłego ryku 

ptasich samców ( a czasem i sa-

mic) w okresie godowym. Te 

pełne testosteronowej agresji 

bydlęta nie tylko nie pozwo-

lą się człowiekowi wyspać, ale 

przekazują mu swoją agresję 

w niemożliwych do skontrolo-

wania dawkach. Znam takich, 

którym ten nastrój niekończą-

cych się godów udziela się i ze 

statecznych ojców rodzin robi 

osoby, wobec których trudno 

używać przymiotnika „poważ-

ny”. Problem ptaków w ogóle 

należałoby rozważyć zatem na 

nowo.

Niewątpliwie przetarł szlak 

w tym kierunku jakiś nieznany 

mi osobnik (a szkoda), który 

postanowił radykalnie rozwią-

zać problem ochrony środowi-

ska w moim ogrodzie i na są-

siednich posesjach. Rozrzucił 

którejś nocy, niczym średnio-

wieczny rycerz płonące wici, 

niedopite butelki z resztkami 

gorzkiej żołądkowej, złotego 

kłosa i absolwenta. Nie wiem 

czego ów osobnik był absol-

wentem, ale musiała to być nie-

zła szkoła życia, sądząc po ilości 

rozrzuconych butelek. Można 

by powiedzieć, iż nauka nie po-

szła w las, gdyby nie to, że wła-

śnie poszła. Butelki znalazły się 

także w lesie przylegającym do 

mojego ogrodu. Gdyby zamie-

nić każdą z nich na przeczytaną 

książkę, to mielibyśmy do czy-

nienia z najbardziej oczytanym 

człowiekiem na zachód od tzw. 

Linii Curzona.

Inne indywiduum zosta-

ło przyłapane na niewątpliwie 

proekologicznej czynności, 

jaką jest pozostawianie psów 

samym sobie w odludnych 

miejscach, czyli krótko mó-

wiąc wyrzucanie zwierząt, jak 

niepotrzebnych sprzętów. To 

także nie nowy trend w ekolo-

gii. Dziwi tylko, iż ujawnia się 

w czasie nietypowym, tzn. nie 

wakacyjnym. Tak się utarło, że 

niektórzy z nas fundują swym 

czworonożnym pupilom nie-

kończące się wakacje właśnie 

latem, gdy sami wybierają się 

nad morze czy do ciepłych kra-

jów. A ten się pospieszył. Oka-

zało się ponadto, iż policja nie 

podzieliła entuzjazmu naszego 

zucha dla psich wakacji i psy 

zostały oddane w tzw. dobre 

ręce a numer rejestracyjny 

nie uległ zapomnieniu. Niewąt-

pliwie osobnikowi należy się 

nagroda za skuteczną walkę 

z ekologią i nad-ludzki, powie-

działbym, stosunek do zwie-

rząt.

No, ale to tylko nasze gó-

recko-brenneńskie podwórko. 

A są przecież sprawy więk-

sze. Oto od lodowego masywu 

Arktyki odrywa się właśnie 

kawałek lodu wielkości Danii. 

Pingwiny patrzą pytająco na 

siebie. – „Ciekawe dokąd tym 

razem dopłyniemy?” Ale co nas 

to w gruncie rzeczy obchodzi? 

Niech sobie pingwiny płyną 

dokąd chcą, a my możemy je-

dynie pójść do lasu, gdzie nad 

strumieniem co wiosny przyby-

wa starych opon i podumać.

I tak ani się obejrzałem, 

a niemal całą kolumnę zajęła 

mi ekologia. – Poszedł na ła-

twiznę – powie ktoś. Ktoś inny 

jednak dojdzie do wniosku, że 

autor pięknie dziękuję za taką 

łatwiznę. Wolałby pisać o przy-

palonej pizzy w przydrożnej re-

stauracji i nieświeżym jogurcie 

w sklepie. Tymczasem jak na 

złość, pizzy nikt nie przypala, 

jogurty są prosto od krowy, 

a starych opon co roku przyby-

wa. Więc co ma  robić biedny 

autor? Pisać o trendach na no-

wojorskiej giełdzie czy rezul-

tatach najnowszych badań nad 

Biblią Szaroszpatacką?

Może kiedyś dojdziemy i do 

tego, ale najpierw zróbmy coś 

z oponami, tym bardziej, ze 

sezon letni zbliża się wielkimi 

krokami, a wiele wskazuje na 

to, iż będzie on bardzo atrak-

cyjny. Daję jednak słowo, iż 

wyrzucone psy, niedopite bu-

telki i rozmnażające się przez 

pączkowanie opony w strumie-

niach, to nie są atrakcje, ja-

kich poszukiwaliby turyści. Ani 

u nas, ani gdzie indziej.       

Felieton
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Program obchodów 60-lecia

Gminnej Biblioteki Publicznej 

w Brennej

7 maja 2009 Uroczysta Konfe-

rencja w Ośrodku Zajęć Twór-

czych „Mikroklimat” w Górkach 

Wielkich

7 maja 2009 Otwarcie wystawy 

„Z historii Bibliotek” 

8 maja 2009 Spotkanie z pisarzem 

Wiesławem Drabikiem

godz. 10.00 Filia w Górkach Małych

godz. 12.00 Gminna Biblioteka 

Publiczna w Brennej

Wkrótce w Brennej



29

Star Trek

Akcja najnowszego filmu 

cyklu koncentrować się ma na 

wczesnych latach kapitana Ja-

mesa T. Kirka i pierwszego ofi-

cera na kierowanym przez niego 

statku Enterprise, półczłowieka-

-półwulkanina – Spocka. W fil-

mie zobaczymy między innymi 

ich pierwsze spotkanie w Star-

fleet Academy oraz pierwszą 

wspólną misję kosmiczną.

Ja cię kocham, a ty z nim

(Dan in Real Life)

Historia pewnego wdowca 

Nasze propozycje premier filmowych w miesiącu maj
samotnie wychowującego trzy 

córki i piszącego porady dla ro-

dziców w lokalnej gazecie. Jego 

surowe zasady moralne wysta-

wione zostaną na próbę, kiedy 

bez pamięci zakochuje się w na-

rzeczonej swojego młodszego 

brata.

Góra Czarownic

(Race to Witch Mountain)

Pewien taksówkarz z Las Ve-

gas zabiera dwójkę pasażerów - 

dzieci obdarzonych ponadnatu-

ralnymi zdolnościami. Okazuje 

się, że jedyną drogą do ocale-

nia świata jest odkrycie sekretu 

Góry Czarownic, a zadanie to 

należy właśnie do trójki podró-

żującej taksówką. Rozpoczynają 

więc niebezpieczny wyścig wraz 

z rządem, mafią i kosmitami 

podążającymi ich tropem.

Anioły i demony

(Angels & Demons)

Robert Langdon, wykładow-

ca na Harvardzie, znawca sym-

boli, zostaje pilnie wezwany do 

położonego koło Genewy cen-

trum badań jądrowych. Jego 

zadaniem jest zidentyfikowanie 

zagadkowego wzoru wypalone-

go na ciele zamordowanego fi-

zyka. Langdon ze zdumieniem 

stwierdza, że jest to symbol ta-

jemnego bractwa iluminatów 

- potężnej, aczkolwiek nieistnie-

jącej od 400 lat organizacji...

Noc w muzeum 2

(Night at the Museum 2: Bat-

tle of the Smithsonian)

Kontynuacja przebojowej 

komedii fantastycznej o mu-

zeum, w którym nocą ożywają 

zgromadzone w nim niezwykłe 

eksponaty.

Godne polecenia



30

08 Maja 2009, piątek godzina 16:30

SZKOLNA ŁAWKA ARTYSTYCZNA
Wydział Edukacji i Kultury UM w Cieszynie

13 Maja 2009, środa godzina 10:00

PAUL BARZ
„VIVA VERDI”
Spektakl Sceny Polskiej 
Teatru w Czeskim Cieszynie 

13 Maja 2009, środa godzina 18:00

PAUL BARZ
„VIVA VERDI”
Spektakl Sceny Polskiej 
Teatru w Czeskim Cieszynie 

1 Piątek Szalone nożyczki    19:00
2 Sobota Żyd    18:00
3 Niedziela Frida K.    19:00
3 Niedziela Mayday 2    19:00
5 Wtorek Mayday    17:00
5 Wtorek Mayday    19:00
6 Środa Mayday 2    17:00
6 Środa Mayday 2    19:00
7 Czwartek Mayday 2    19:00
8 Piątek Mayday 2 i Lista Przebojów    19:00
9 Sobota Oskar i Róża - PREMIERA    18:00
10 Niedziela Wędrowiec    16:30
10 Niedziela Oskar i Róża    18:00
10 Niedziela Szwejk    19:00
10 Niedziela Wędrowiec    19:30
12 Wtorek Fabryka Sensacji - Proszyk i Spółka    19:00
15 Piątek Utarczki    19:00
16 Sobota Zemsta    19:00
16 Sobota Utarczki    19:00
17 Niedziela Zemsta    19:00
17 Niedziela Intercity    19:00

19 Wtorek
O Szewczyku, strasznym Smoku, Czarow-

nicy i Królewnie
   10:00

19 Wtorek Szalone nożyczki    19:00
21 Czwartek Zemsta    11:00
21 Czwartek Zemsta    19:00
22 Piątek Zemsta    11:00
22 Piątek Proszę... zrób mi dziecko    19:00
23 Sobota Rewizor    19:00
23 Sobota Piaskownica    19:00
24 Niedziela Rewizor    19:00
25 Poniedziałek Róża Małego Księcia dla Przemka    18:00
26 Wtorek Rewizor    11:00
27 Środa Testosteron    19:00
28 Czwartek Testosteron    19:00
29 Piątek Kształt rzeczy    19:00
30 Sobota Kształt rzeczy    19:00
31 Niedziela Żyd    19:00

Kina:
Kinoplex

Bielsko-Biała, ul. Mostowa 5

tel. 033 498 70 15,  rezerwacja miejsc: 033 

498 70 15 (indywidualna),  033 498 70 12 

(grupowa)

www.kinoplex.pl    

e-mail: bielsko@kinoplex.pl

Kino Studio

Bielsko-Biała, ul. Cieszyńska 24

033 812 50 56 wew. 143

www.sfr.com.pl    

e-mail: filmrys@petex.com.pl

Kino"TEATR ELEKTRYCZNY"

Miejskiego Domu Kultury

ul. Mickiewicza 3, 43-430 Skoczów

tel. 033/ 853 32 31

e-mail: www.mdk.ox.pl

Kino "Piast" 

Cieszyn, ul. Ratuszowa 1

Tel.: (033) 852 04 26

e-mail: biuropiast@interia.pl 

Repertuar teatru 
im. Adama Mickiewicza w Cieszynie

www.teatr.cieszyn.pl

Repertuar teatru Polskiego w Bielsku Białej
www.teatr.bielsko.biala.pl

Godne polecenia
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- Urząd Gminy Brenna

43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 77, 

tel. 033 853 62 22, fax. 033 853 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. 033 853 65 50, 033 858 71 50

email: opkis@brenna.org.pl

- Gminny Punkt Informacji

ul. Wyzwolenia 77, 43 - 438 Brenna

tel. 033 858 69 71

e-mail: gpi@brenna.org.pl

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 77

tel. 033 853 64 59, 033 858 71 01, 

email: gops@brenna.org.pl 

- 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 Zdrowia

43-438 Brenna ul. Leśnica 8, tel. 033 853 63 11

43-436 Górki Wielkie ul. Zalesie 3, tel. 033 8539182 

- Pogotowie Ratunkowe

tel. alarmowy 999

43-430 Skoczów ul. Krzywa 4

tel. 033 857 95 49, 033 857 95 50

- 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 

- GOPR

tel. alarmowy 985

43-438 Brenna ul. Węgierski 41

43-370 Szczyrk ul. Dębowa 2, tel. 033 817 85 36 

- Poczty:

43-438 Brenna ul. Wyzwolenia 77, tel. 033 853 62 76

43-436 Górki Wielkie ul. Z. Kossak 34, tel. 033 853 94 44 

- Muzeum Zofii Kossak - Szatkowskiej

w Górkach Wielkich

43-436 Górki Wielkie ul. Stary Dwór 2

tel. 033 853 95 15, email: biuro@muzeumkossak.pl

www.muzeumkossak.pl 

- Biblioteki:

43-438 Brenna ul. Wyzwolenia 77, tel. 033 853 63 59

43-436 Górki W.  ul. Zalesie 3, tel. 033 853 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. (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

MIESIĘCZNIK „WIEŚCI ZNAD BRENNICY”  

ISSN 1895-670X
Redakcja: Szczepan Spis (Red. |Naczelny), Katarzyna Macura, Łukasz Muschiol, Katarzyna Kosecka.

Stali współpracownicy: Zbigniew Morys, Krystian Fest, Witold Turand

Wydawca:  Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna

43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 69, tel./fax (0 33) 853-65-50, e-mail: s.spis@brenna.org.pl, opkis@brenna.org.pl

Nakład: 500 egz.

Korekta: Szczepan Spis.

Skład i druk: Drukarnia „Madar”

43-430 Skoczów, ul. Cieszyńska 9, tel. (0 33) 853 22 55  e-mail: drukarnia@ox.pl

Redakcja nie zwraca nie zamówionych materiałów. Zastrzega sobie prawo do skrótów i opracowań nadesłanych tekstów.

MIESIĘCZNIK „WIEŚCI ZNAD BRENNICY” można nabyć w Ośrodku Promocji, Kultury i Sportu Gminy 

Brenna (ul. Wyzwolenia 69, Brenna) a także w:
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Ważne i przydatne numery telefonów




