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Wstępniak

Gdy byłem dzieckiem, często 
słyszałem słowa: „co cie nie zabije, 
to cię wzmocni”. Może właśnie dla-
tego z trudnych sytuacji staram się 
wyciągać jak najwięcej doświad-
czenia i dzielę się nim, jeśli tylko 
może ono  pomóc komuś innemu. 
Życie zaskakuje nas na każdym 
kroku i chociaż jesteśmy kowalem 
własnego losu, ten sam los potrafi 
płatać nam figle. W ostatnich tygo-
dniach w wyniku nieszczęśliwego 
wypadku, a w efekcie poparzenia 
chemicznego oczu straciłem wzrok 
praktycznie całkowicie na kilka dni. 
Nagłe pozbawienie zmysłu, którego 
używałem każdego dnia, przez pra-
wie 30 lat, to wrażenie, jakby ktoś 
zdmuchnął świecę w czarną noc. 
Sensualnie odczuwanie świata sta-
je się inne, bo przecież musi takie 
być. Prawdą jest, że pozostałe zmy-
sły muszą sprostać temu zadaniu i 
się wyostrzają, ale na pewno nie od 
razu. Czekając w pokorze na popra-

wę, rozmyślając, przypomniała mi 
się pewna historia:

„Właściciel małego domku z 
dużą parcelą założył wspaniały 
ogród, w którym spędzał każdą 
wolną minutę, chociaż w skutek 
wypadku przed paroma laty oślepł. 
Sadził i podlewał rośliny, pielęgno-
wał trawnik, przycinał róże, tak iż 
o każdej porze roku - na wiosnę, 
w lecie i w jesieni ogród, pełen 
żywych kolorów, prezentował się 
bardzo okazale.  
 
Kiedyś zajrzał tam przyjezdny z 
miasta, który usłyszał we wsi o  
niewidomym ogrodniku.  
- Proszę mi powiedzieć, dlaczego 
pan to robi? - spytał miastowy. -  
Przecież, jak słyszałem, pan nie 
widzi.  
- Ani trochę!  
- Dlaczego więc męczy się pan z 
tym ogrodem? Co panu po tych  
kwiatach, skoro nie rozróżnia pan 
kolorów?  
Niewidomy ogrodnik oparł się o 
ogrodzenie i powiedział do obce-
go z  
uśmiechem:  
- Robię to z kilku istotnych powo-
dów: Po pierwsze zawsze lubiłem  
pracę w ogrodzie. To, że straciłem 
wzrok, wydawało mi się  
niewystarczającym powodem, aby 
ją zarzucić. Wprawdzie nie mogę  
zobaczyć tego, co tu rośnie, ale 
mogę dotykać i czuć. Nie mogę  
oglądać kolorów, ale mogę wdy-
chać zapach kwiatów, które posa-

dziłem.  
Kolejnym zaś powodem jest pan.  
- Jak to ja? Przecież pan mnie wcale 
nie zna!  
- Pana osobiście nie znam. Ale w 
piękne dni zagląda tu czasami ktoś,  
tak jak teraz pan, i zatrzymuje się 
na moment. Gdyby ten kawałek  
ziemi stanowił tylko zdziczałą, za-
niedbaną parcelę, to byłby to dla  
pana niemiły widok. Moim zdaniem 
nie ma powodu, aby czegoś nie  
czynić tylko dlatego, że na pierw-
szy rzut oka nie daje to zbyt wiele  
nam samym, skoro daje to coś in-
nym.  
- Nigdy dotychczas o tym nie po-
myślałem - powiedział z zadumą  
przybysz.  
- A poza tym - kontynuował z 
uśmiechem niewidomy ogrodnik - 
ludzie  
zaglądają, cieszą się, zatrzymują się 
na chwilę i ucinają ze mną  
małą pogawędkę, tak jak pan to 
właśnie teraz czyni. To bardzo wie-
le  
znaczy dla człowieka, który nie 
widzi.”

Myślę, że każdy czytelnik znaj-
dzie w tej historii swój morał, jak i 
ja znalazłem, co pozwoliło mi, cho-
ciaż nie przy pełnej sprawności, ale 
z olbrzymią satysfakcją, napisać ten 
wstępniak do listopadowego nu-
meru naszych Wieści.

Redaktor Naczelny
Szczepan Spis 

Spotkania Wójta Gminy Brenna z mieszkańcami

Wójt Gminy Brenna – Pani Iwona Szarek, serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców na spotkania, 
które odbędą się kolejno:

- 28 listopada br. w Szkole Podstawowej Nr 1 w Brennej Leśnicy,
- 29 listopada br. w sali sesyjnej urzędu gminy Brenna,
- 30 listopada br. w Zespole Szkół Publicznych w Górkach Wielkich.
Wszystkie spotkania rozpoczynają się o godz. 17.00

Tematy na spotkania wiejskie
Zakończone inwestycje w gminie Brenna.
Planowane inwestycje w gminie Brenna na 2012 r. i najbliższe lata.
Problematyka nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Plan zagospodarowania przestrzennego gminy Brenna.
Usuwanie skutków powodzi z 2010 r. oraz nawałnicy z 1 czerwca 2011 r.
Wolne wnioski.



4Strona 4 Wieści znad Brennicy

Informacje/WydarzeniaInformacje/Wydarzenia

ZIMoWe UTRZyMANIe DRóG
 NA TeReNIe GMINy BReNNA

W dniu 24 października 2011 r. 
rozstrzygnięto przetarg na „Kom-
pleksowe utrzymanie dróg po-
wiatowych i gminnych na tere-
nie Gminy Brenna w sezonach 
zimowych 2011/2012, 2012/2013 
i 2013/2014. W postępowaniu 
przetargowym złożono tylko jed-
ną ofertę; firmy DRo-MoST Marek 
Kunz z Brennej. W 12 pojazdach 
obsługujących drogi gmin-
ne i chodniki zostały zain-
stalowane nadajniki GPS w 
celu monitorowania pracy 
sprzętu. W jednostkach, w 
których zainstalowane zo-
stały nadajniki GPS usługi 
będą rozliczane zgodnie 
ze wskazaniami nadajnika. 
Rozliczenie pozostałych 
jednostek (bez nadajni-
ków GPS) odbywać się bę-
dzie na podstawie wykazu 
prac jednostek potwierdzo-
nych kartami pracy sprzętu 

przedkładanych codziennie przez 
Wykonawcę do następnego dnia 
roboczego, weryfikowanych przez 
Urząd Gminy. 

Drogi gminne utrzymywa-
ne są w standardzie III tzn. jezd-
nia odśnieżona na całej długości  
i szerokości, a jezdnia posypa-
na na skrzyżowaniach z dro-
gami twardymi, odcinkach  

Wójt Gminy Brenna Iwona Szarek i Przewodni-
czący Rady Gminy Marek Wojnar mają zaszczyt za-
prosić wszystkich Państwa na uroczyste obchody 
Święta Niepodległości 11 listopada 2011 r.

Program Uroczystości:

• godz. 11.00 Nabożeństwo w Kościele ewange-
licko - Augsburskim Apostoła Bartłomieja w Bren-
nej oraz złożenie kwiatów na cmentarzu ewange-
lickim w Brennej Pinkas, w imieniu mieszkańców 
Gminy Brenna.

• godz. 12.00 program artystyczny w sali pod Ko-
ściołem w Brennej Pinkas.

o pochyleniu >  6%, niebezpiecz-
nych łukach, przystankach auto-
busowych, przy budynkach uży-
teczności publicznej, a po ustaniu 
opadów śnieg luźny może zalegać 
do 6 godz. Warstwa zajeżdżonego 
śniegu o grubości utrudniającej 
ruch samochodów osobowych oraz 
zaspy mogą występować do 8 godz.

Natomiast drogi powiato-
we utrzymywane są 
w standardzie II tzn. 
jezdnia odśnieżona  
i posypana na całej długo-
ści i szerokości, a po ustaniu 
opadów śnieg luźny może 
zalegać  do 2 godz., bło-
to pośniegowe może wy-
stępować do 6 godz. oraz 
może występować warstwa 
zajeżdżonego śniegu o gru-
bości nie utrudniającej ru-
chu.

Urząd Gminy 
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Z okazji  Dnia edukacji Narodo-
wej na X  sesję Rady Gminy Brenna, 
która odbyła się w dniu 13 paździer-
nika 2011 r. zaproszono nauczycie-
li wyróżniających się w swojej pracy 
zawodowej.  Wyróżnionym  wręczo-
no dyplomy za  całoroczną pracę 
dydaktyczno –wychowawczą oraz 
osobiste zaangażowanie na rzecz 

swoich podopiecznych. 
W tym roku dyplomy wręczono: 

p. Beacie Jaworek –Skałce (dyrektor 
SP nr 2 w Brennej),     p. Bożenie Pod-
żorskiej (nauczyciel SP nr 2 w Bren-
nej),   p. ewie Stoszek (nauczyciel 
SP nr 2 w Brennej), p. Bogusławowi  
Żur (nauczyciel SP nr 2     w Brennej); 
p. Halinie Gabzdyl – Pilch (dyrektor 
SP nr 1 w Brennej), p. Monice Men-
drek (nauczyciel SP nr 1 w Brennej),  
p. Tomaszowi Dybczyńskiemu (na-
uczyciel SP nr 1  w Brennej); p. Ur-
szuli Bąk (nauczyciel Gimnazjum w 
Brennej); p. Karolowi Niedźwieckie-
mu (dyrektor ZSP w Górkach Wiel-
kich),  p. Ryszardowi Kołodziej (na-
uczyciel ZSP w Górkach Wielkich),  

DZIeń eDUKACJI NARoDoWeJ 
- NAGRoDZeNI NAUCZyCIeLe

p. Małgorzacie Dziadkiewicz (na-
uczyciel ZSP w Górkach Wielkich),  
p. Jackowi oświęcimskiemu (na-
uczyciel ZSP w Górkach Wielkich),  
p. Marcinowi Janasik (nauczyciel 
ZSP w Górkach Wielkich),  p. Jolan-
cie Waliczek (nauczyciel ZSP w Gór-
kach Wielkich), p. Jarosławowi Sme-
lik (nauczyciel ZSP w Górkach Wiel-
kich), p. elżbiecie Śniegoń (nauczy-
ciel ZSP            w Górkach Wielkich), 
p. Annie Kociomyk (nauczyciel ZSP 
w Górkach Wielkich); p. Bożenie Cy-
ganik (dyrektor PP nr 1 w Górkach 
Małych),  p. Bożenie  Łysek (nauczy-
ciel PP nr 1          w Górkach Małych), 
p.  Alinie Gańczarczyk (nauczyciel 
PP nr 1 w Górkach Małych).        

Jeszcze raz życzymy zadowole-

nia z wykonywanej pracy oraz reali-
zowanych zadań dydaktyczno – wy-
chowawczych, aby nigdy Państwu 
nie zabrakło wytrwałości w reali-
zacji swojej misji, a podejmowany 
trud był źródłem zawodowej satys-
fakcji. 

olga Sikora

Reklama w Wieściach znad Brennicy
1/8 strony – 50 zł netto
¼ strony – 100 zł netto
½ strony – 200 zł netto
1 strona – 400 zł netto

+ 200 zł za kolor bez względu na wymiar reklamy
10 gr/szt. netto – wkładki, ulotki do gazety
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ZAMoNToWANo SySTeM ZLICZANIA KLIeNTóW 
W PARKU TURySTyKI W BReNNeJ 

PoWIAToWA KAMPANIA ANTyNoWoTWoRoWA

W dniu 26.09.2011 r. podpisano 
umowę na system zliczenia klien-
tów. W postępowaniu przetargo-
wym złożono tylko jedną ofertę fir-
my WASKO S.A. z Gliwic. 

W ramach umowy Wykonawca 
dostarczył, zamontował i urucho-
mił systemu zliczania klientów w 5 
punktach gastronomicznych w Par-
ku Turystyki w Brennej Centrum,  
z wykorzystaniem komunikacji bez-
przewodowej. System składa się z 
serwera WWW, oprogramowania 
SCADA (modułu komunikacyjne-
go) współpracującego z relacyjną 
bazą danych, dedykowanych ekra-
nów synoptycznych. Lokale gastro-
nomiczne wyposażone zostały w 
liczniki klientów oraz urządzenia 
komunikacyjne. Każdy lokal posia-
da dwa okna sprzedaży, które będą 
osobno monitowane. 

Zadanie realizowane zrealizo-
wane zostało do 30.09.2011 r. w ra-
mach projektu pn. „Rozwój infra-
struktury turystycznej Gminy Bren-
na – kompleks gastronomiczny”, 
współfinansowany ze środków Unii 

europejskiej w ramach europejskie-
go  Funduszu Regionalnego.

ewa Maśnik

21.09-31.12.2011
„PO PROSTU POROZMAWIAJ!”

Jeśli jesteś kobietą, masz 50-69 
lat i w ciągu ostatnich 2 lat nie mia-
łaś wykonywanej mammografii – to 
inicjatywa właśnie dla Ciebie!!! 

Przeczytaj i dołącz do nas! 

Połowa ludzkości to my. Kobiety. 
Każda z nas jest inna, każda jest wy-
jątkowa. Jesteśmy wysokie i niskie. 
Mamy oczy zielone, brązowe, sza-
re albo niebieskie. Jesteśmy mama-
mi, córkami, żonami, babciami, sio-
strami, wnuczkami, ciociami, przy-
jaciółkami, sąsiadkami, koleżan-
kami z pracy. Wykonujemy tysiące 

różnych zawodów. Mamy swoje pa-
sje. Jesteśmy opiekunkami piękna. 
Dbamy o nasze rodziny i domy. Na-
sze istnienie wprowadza pokój do 
tego niespokojnego świata. Jeste-
śmy WAŻNe...

Dlatego nie możemy bezsen-
sownie umierać. Nie mamy prawa 
bezmyślnie pozbawiać świat war-
tości, które do niego wnosimy. Nie-
stety, tak wiele z nas niepotrzeb-
nie umiera, bo rak piersi został 
zbyt późno wykryty. Rak to nie wy-
rok. Wcześnie wykryty, daje ogrom-
ną szansę na wyleczenie. Mimo to, 
wciąż tak mało z nas korzysta z bez-
płatnych i dostępnych badań pro-
filaktycznych - mammografii, która 
może ocalić życie... 

Zmień to! Przyłącz się do nas! 
Wykonaj mammografię w ramach 
naszej Kampanii, a być może wy-
grasz życie... Ponadto, udział w na-
szej Kampanii poszerzy Twoją wie-
dzę, zapewni Ci piękne chwile 
wzruszeń podczas spektaklu oraz 
miłe niespodzianki! 

Harmonogram Kampanii: 

Spektakl profilaktyczny - mono-
dram „Lewa, wspomnienie prawej” 
w Domu Narodowym w Cieszynie 8 
listopada o godzinie 17:00. 

Badania mammograficzne od 9 
listopada do 31 grudnia. 



Wieści znad Brennicy 7 Strona 7Wieści znad Brennicy

Informacje/WydarzeniaInformacje/Wydarzenia
Pamiętaj! 

Każdej kobiecie w wieku 50-69 
lat przysługuje co 2 lata bez skie-
rowania darmowa mammografia w 
ramach NFZ. Skorzystaj z tej szansy! 

Zachęcaj do regularnych badań 
inne kobiety! Czasem tak niewiele, 
może tak wiele zmienić. Po prostu... 
„Po prostu porozmawiaj!” 

Mammografia w Powiecie Cie-
szyńskim: 

1. NZoZ Przychodnia Akademic-
ka: 

- Cieszyn, ul. Bielska 66, tel. 33 
851-47-07 

- Skoczów, ul. Morcinka 16B, tel. 
33 853-30-30, 33 853-34-30 

- Ustroń, ul. Mickiewicza 1, tel. 
504 266 222, 33 858-77-94 

2. ZZoZ Szpital Śląski: 
Cieszyn, ul. Bielska 4, Pracownia 

Mammografii w Pawilonie 
Diagnost yczno -Zabiegow ym, 

tel. 33 852 55 45 

Koniecznie odwiedź strony www 
i dowiedz się więcej! 

www.nfz.gov.pl/profilaktyka 
www.io.gliwice.pl 
www.przychodnia-akademicka.

pl 
www.szpital.netus.pl 
www.rakpiersi.org . 
www.raksutka.org 

Organizator Kampanii: 

Promocja Zdrowia Starostwa Po-
wiatowego w Cieszynie 

ul. Bobrecka 29, pokój 216 
Tel. 33 4777-216, e-mail: wzp@

powiat.cieszyn.pl 

PRZeDSIĘBIoRCo   PRZeCZyTAJ  !

KOMPLEKSOWE 
USŁUGI         
POGRZEBOWE
CAŁODOBOWE NUMERY TELEFONÓW
669 631 641 
504 922 264 

Wykwalifikowany personel, pozwala nam doskonale wykonywać swoją pracę †o każdej porze jeste-
śmy do Państwa dyspozycji przez 24h. †Zapewniamy kompleksową obsługę uroczystości pogrzebowych.  
†Prowadzimy całkowitą obsługę formalności i czynności związanych ze zgonem  osoby. † Zlecenia przyj-
mujemy również telefonicznie lub w domu klienta.† Gwarantujemy doświadczenie i fachowość świad-
czonych przez nas usług.† Nasze usługi dostosowujemy do finansowych możliwości klienta†

 
NA ŻyCZeNIe KLIeNTA ISTNIeJe MoŻLIWoŚĆ ZAŁATWIeNIA WSZySTKICH FoRMALNoŚCI W DoMU 

KLIeNTA

R
ek

la
m
a

 Informujemy, iż zgodnie z art. 
66 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 
r. o zmianie ustawy o swobodzie 
działalności gospodarczej oraz o 
zmianie niektórych innych ustaw                  
(Dz. U. z 2008 r. Nr 18, poz. 97 ) or-
gany ewidencyjne obowiązane są 
do przeniesienia danych przedsię-
biorców wykonujących działalność 
gospodarczą oraz przedsiębiorców, 

którzy zawiesili wykonywanie dzia-
łalności gospodarczej, zawartych w 
dotychczasowej ewidencji do syste-
mu teleinformatycznego Centralnej 
ewidencji i Informacji o Działalno-
ści Gospodarczej, dlatego niezbęd-
na jest aktualizacja wpisów. 

W związku z powyższym w 
przypadku nieaktualnych danych 
lub  nie prowadzenia działalno-

ści, należy niezwłocznie zgłosić 
zmianę bądź dokonać wykreśle-
nia wpisu na wniosku CEIDG-1. 
Czynność tą można przeprowa-
dzić w siedzibie Urzędu Gminy 
Brenna , (I piętro biuro nr 6).

Powyższe zmiany są dokony-
wane nieodpłatnie.

UG
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MoNIToRING  NIeToPeRZy W BReNNeJ

Dnia 21 września została pod-
pisana umowa z Zarządem Woje-
wództwa Śląskiego o dofinansowa-
nie projektu pn. „ochrona nietope-
rzy w Gimnazjum w Brennej” w ra-
mach Regionalnego Programu ope-
racyjnego Województwa Śląskiego 
na lata 2007-2013. Wysokość do-
finansowania wynosi 281  187,22 
zł. Celem głównym projektu jest 
ochrona bioróżnorodności w Gmi-
nie Brenna połączona z edukacją 
proekologiczną mieszkańców re-
gionu. 

Dlaczego nietoperze i skąd się 
wzięły w Gimnazjum w Brennej?

 otóż  w 2009 r. zinwentaryzo-

wano nową kolonię rozrodczą pod-
kowców małych na Podbeskidziu, 
właśnie na strychu w Gimnazjum w 
Brennej, przy ul.Góreckiej. Podczas 
kontroli wykonanej 01.09.2009r., 
obserwowano tam 155 podkowców 
małych (Rhinolophus hipposideros) 
oraz 5 nocków dużych (Myotis). Jak 
się okazuje jest to najliczniejsze let-
nie stanowisko podkowca małego 
w Beskidzie Śląskim i jedno z licz-
niejszych w Polsce. okres rozrodu 
i wychowu młodych trwa od maja 
do sierpnia. Lokalizacja szkoły, któ-
ra znajduje się w sąsiedztwie lasu i 
rzeki, liczne zadrzewienia, ogrody i 
krzewy stanowią dogodne miejsce 
żerowania dla tego gatunku nieto-
perzy. Nie bez znaczenia  jest tak-
że bliskość jaskiń w masywie Stoło-
wa, Trzech Kopców, Grabowej i Ma-
linowa, w których zimą stwierdza-
no wiele hibernujących podkow-
ców. Podkowiec mały jest jednym z 
najrzadszych nietoperzy występu-
jących w Polsce. Zamieszkuje głów-
nie południe kraju. objęty jest ści-
słą ochroną. Jego status prawny za-
bezpiecza prawodawstwo krajowe 
oraz międzynarodowe.

Projekt obejmuje m.in. działa-
nia na rzecz ochrony siedliska – ko-

lonii rozrodczej – podkowca małe-
go, poprzez wykonanie monitorin-
gu siedliska i odpowiednich zabez-
pieczeń na strychu Gimnazjum w 
Brennej przed niekontrolowaną in-
gerencją człowieka. 

od października tego roku roz-
począł się etap I – przeprowadze-
nie monitoringu siedliska – kolonii 
rozrodczej podkowca małego, któ-
ry zakończy się w II kwartale 2012r. 

Katarzyna Ferfecka

Regionalny Program operacyjny Województwa Śląskiego realna odpowiedź na realne potrzeby
Projekt współfinansowany przez Unię europejską 

z europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPo WSL 2007-2013
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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego

WIADoMoŚCI Z PRoJeKTU

W Szkole Podstawowej nr 1 w 
Brennej w ramach projektu „Na-
sze Dzieci- Nasza przyszłość”  pro-
wadzone są zajęcia  dziennikarskie.  
Zajęcia mają na celu między innymi 
przygotowanie do samodzielnego 
redagowania przez uczniów wypo-
wiedzi dziennikarskich, a także zdo-
bycie umiejętności obsługi i składu 
komputerowego gazetki szkolnej 
oraz jej redagowania.

 
Skład redakcyjny w ubiegłym 

roku  szkolnym tworzyli: Klara Men-
drek, Paulina Kałwa, Wiktoria Golik, 
Robert Setnicki, Maciej Szarek, Ni-
kolina Jarząbek, Patryk Cieślar, Kor-
neliusz Pawlak, Wiktoria Kałuża, Da-
mian Sikora, Karol Sikora. obecnie 
grupa została poszerzona o Rafała 
Moskałę, Sebastiana Waliczka oraz  
Andrea Kocór.

Młodzi  dziennikarze „szlifują 
pióro (czyt. klawiaturę) pod okiem 
Moniki Mendrek.  

Poniżej przedstawiamy przykła-
dowy artykuł z naszej szkolnej ga-
zetki „Szkoła na wesoło”.

Tak działo się u nas

PIĘKNIE  CZYTAM !!!

7kwietnia odbył się konkurs 
„Pięknie czytam” dla klas: I-III. 
Pierwszą nagrodę zdobyli: Seba-
stian Waliczek z klasy III i Tomasz 
Greń z klasy II. Drugie miejsce: Anna 
Grochowska z klasy I i Angelika Hel-
ler z klasy II. Trzecie miejsce: Nata-
lia Setnicka z klasy III. Gratulujemy!

NOWI CZYTELNICY

6 kwietnia uczniowie klasy I zo-
stali pełnoprawnymi czytelnikami 
szkolnej biblioteki. Już wcześniej 
wypożyczali książki, ale w tym dniu 

dzięki swojej wiedzy zostali ofi-
cjalnie pasowani na czytelników. 
Pierwszaki musiały wykonać róż-
ne zadania, na przykład: rozwiązy-
wać zagadki, łowić literki na wędkę, 
przykleić ogon Kłapouchego z za-
słoniętymi oczami.Jest to pierwsza 
klasa w historii, która będzie wypo-
życzać książki komputerowo!

BABA - JAGA
U DENTYSTY

 04.04.2011 roku odbyło się 
przedstawienie dla klas 1-3 oraz od-
działów przedszkolnych.  
Przedstawienie zaprezentowało 
kółko teatralne pod opieką siostry 
Bogusławy. Dzieciakom bardzo po-
dobało się przedstawienie, a naj-
bardziej to jak czarownica uciekała 
od dentysty.

Wiktoria Kałuża, Klara Mendrek
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ĆWICZeNIA ZGRyWAJĄCe JeDNoSTeK 
oSP GMINy BReNNA 

W dniu 7 października 2011roku  
odbyły się ćwiczenia zgrywają-
ce jednostek ochotniczych Stra-
ży Pożarnych z  terenu gminy Bren-
na, których zorganizowanie zleci-
ła  Wójt Gminy Brenna - Iwona Sza-
rek. Na miejsce ćwiczeń po wcze-
śniejszych ustaleniach wybrano  
„ośrodek pod Buczem”  w Górkach 

Wielkich. Głównym celem ćwicze-
nia zgrywającego było doskonale-
nie dowodzenia akcji gaszenia za-
budowań i sprawdzenie stanu go-
towości bojowej jednostek  ochot-
niczej Straży Pożarnej. 

Po zakończeniu działań na zbiór-
ce ćwiczenie omówili i posumowali 
Komendant Gminny Związku oSP 

RP w Brennej dh Józef Ferfecki oraz 
Dowódca  Jednostki Ratowniczo – 
Gaśniczej w Skoczowie st. kpt. Da-
riusz Walek, dziękując jednocze-
śnie wszystkim zaangażowanym za 
sprawne i prawidłowe przeprowa-
dzenie ćwiczenia.

UG
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NIEBEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY
14 października o godzinie 

11.00 rozpoczął się happening, ma-
jący na celu zwrócenie uwagi władz 
Gminy i Powiatu na to, jak niebez-
pieczną trasę muszą przebyć nie-
którzy uczniowie, nim w ogóle tra-
fia do szkół. W szczególności zaś 
chodziło o ulicę Bielską, wiodącą na 
Bucze. Uczestnikami happeningu 
byli uczniowie góreckiej szkoły, na-
uczyciele, działacze społeczni, ro-
dzice, Radni Gminy Brenna, a także 
Wójt Gminy Brenna Iwona Szarek i 
Wicestarosta Powiatu Cieszyńskie-

go, Jerzy Pilch. Po przejściu będącej 
przedmiotem dyskusji drogi, obec-
ni zebrali się w Sali oZT „Mikrokli-
mat”, gdzie miała miejsce prelekcja 
Aspiranta Roberta Wajdy, dwukrot-
nego zdobywca tytułu najlepszego 
policjanta ruchu drogowego w Pol-
sce. Po tejże prelekcji na ręce Wi-
cestarosty przekazano petycję, w 
której mieszkańcy Górek Wielkich 
zwracają się z prośbą o dostosowa-
nie drogi do wymogów bezpieczeń-
stwa.

oPKiS

BUDoWA II eTAPU WoDoCIĄGU 
W GóRKACH WIeLKICH

  Rozstrzygnięto przetarg na bu-
dowę  wodociągu wraz z przyłą-

czami domowymi w Górkach Wiel-
kich, Etap II. Z pośród 8 Wykonaw-
ców którzy przystąpili do prze-
targu na realizację zadania, naj-
korzystniejszą okazała się ofer-
ta  konsorcjum 3 firm tj. INSTAL 
Cymorek Sp. J. z Pierśćca, HY-
DRO-INSTAL Zakład Instalacji 
sanitarnych Homa-Homa Sp. J.   
z Mazańcowic i „WIiRO” Wyko-
nawstwo Instalacji i Robót Ogól-
nobudowlanych Stanisław Łacek 
z Istebnej. Z tym też konsorcjum w 
dniu 17.10.2011 r. podpisano umo-
wę na realizację robót, których war-

tość wyniesie brutto 3.640.680,69 
zł. Umowny termin zakończenia ro-
bót 31.07.2013 r.

W ramach przedmiotowe-
go zadania zwodociągowane zo-
staną budynki zlokalizowane  
w rejonach Dzielowy, Solarska, Wi-
talusz oraz  Pod Górką. Łącznie prze-
widuje się podłączyć do wodociągu 
250 budynków. Zadanie współfinan-
sowane jest ze środków WFoŚiGW  
w Katowicach. 
 

UG
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SMoK W PIWNICy!

Zeszłoroczny cykl spektakli „Baj-
kowej Piwnicy Artystycznej” zo-
stał bardzo entuzjastycznie przy-
jęty przez rodziców i 
ich pociechy. Nie było 
przedstawienia, by 
sala Piwnicy nie była 
pełna po brzegi cze-
kających z niecierpli-
wością na rozpoczę-
cie widowiska dzie-
ci. Dzięki tym comie-
sięcznym spotkaniom, 
dzieci nie tylko spę-
dzają wspaniale czas, 
bawiąc się i przypo-
minając sobie naj-
piękniejsze bajki, ba-
śnie i legendy, nie tyl-
ko zbierają bezcenne 
wspomnienia, do któ-
rych będą mogły wra-
cać za kilka, kilkana-
ście, kilkadziesiąt lat i 
opowiadać o nich wła-
snym wnukom. Dzie-
ci wypracowują so-
bie również potrze-
bę uczestniczenia w 
życiu kulturalnym. 
oczywiście, z wiekiem 
zmienią bajki na inne 
przedsięwzięcia, które 
będą zgodne z ich za-
interesowaniami i pa-
sjami. Koncerty, wy-
stawy, muzea, galerie, imprezy ple-
nerowe, sportowe... będą tego po 
prostu potrzebować. 

Właśnie dlatego kontynuujemy 
te bajkowe przygody także w tym 
roku. Już odbył się pierwszy spek-
takl. 21 października dzieci w Piw-
nicy Artystycznej w Brennej od-
wiedził nie kto inny jak najsłynniej-
szy w Polsce smok: Smok Wawel-
ski. Duet aktorów ze Studia Małych 

Form Teatralnych i Scenografii „Art.
-Re” z Krakowa w prosty i przyswa-
jalny dla dzieci sposób opowiedział 

publiczności o historii Krakowa i sa-
mej legendzie, opowiadającą dzie-
je Króla Kraka i Smoka, który zbu-
rzył spokój w starym mieście. Wi-
downia, jak zwykle brała też czyn-
ny udział w spektaklu. Dzieci po-
magały Szewczykowi Dratewce na-
prawiać bucik krakowianki, tańczy-
ły Krakowiaka z córką Króla Kraka, 
wołały Smoka i Króla, a także poma-
gały wymyślić Dratewce plan, który 

pogrążył bestię.
Nie obyło się też co prawda bez 

łez... ale to żaden wstyd. W końcu 
wystraszyć się smoka 
każdy ma prawo! Ale 
i z takimi przypadka-
mi aktorzy dali sobie 
radę, zwracając uwagę 
dzieci na coś innego. 

Już 18 listopada za-
praszamy naszych mi-
lusińskich, wraz z ro-
dzicami, którzy w tym 
czasie mają okazję na-
pić się herbaty i po-
rozmawiać, na kolej-
ny spektakl. Tym ra-
zem będzie to bajka 
„o dwóch takich, co 
ukradli księżyc”. Czy-
li klasyka, choć trochę 
niedoceniana i zapo-
mniana. Ale... od cze-
go jest „Bajkowa Piw-
nica”, jeśli nie od tego, 
by przypominać ta-
kie właśnie, niesłusz-
nie odłożone do lamu-
sa opowieści...?

oPKIS
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IMPReZA JAK MARZeNIe
W dniu 5 października 2011 r. od-

była się bardzo miła uroczystość z 
okazji obchodów Dnia Seniora, pod 
nazwą „Dodajmy życia do lat!”. eme-
ryci i renciści z Klubu Seniora „Ma-
rzenie” z Brennej spotkali się w Re-
stauracji Hotelu „Kotarz” w Brennej 
Centrum. W spotkaniu wzięło udział 
95 osób. Swoją obecnością zaszczy-
cili nas także: Wójt Gminy Brenna - 
pani Iwona Szarek, Skarbnik Gminy 
Brenna – pani Joanna Macura, dy-
rektor oPKiS – pani Katarzyna Ma-
cura, Radna Powiatu Cieszyńskie-
go – pani Danuta Wasilewska, któ-
rej przy okazji wręczona została le-
gitymacja członka Klubu.

Spotkanie to było również oka-
zją do podsumowania naszej dzia-
łalności. Popularną i lubianą formą 
integracji jaka miała miejsce w mi-
nionym okresie było organizowa-
nie okolicznościowych spotkań i 
wycieczek krajoznawczych. Zorga-
nizowaliśmy cztery takie spotkania 
i cztery wycieczki. Członkowie Klu-
bu stwierdzili, że kontakt z in-
nymi ludźmi to bezcenne le-
karstwo na wszystko, na każ-
dy ból i stres. Wysoko oceni-
li również atrakcyjność od-
wiedzanych przez nas miejsc. 
Pogoda zawsze nam dopi-
sywała, do domu wracali-
śmy szczęśliwie i to wszystko 
sprawiło, że wycieczki te spo-
tykały się z pełnym uznaniem 
wszystkich uczestników.

Był również czas na życze-
nia i kwiaty dla seniorów oraz 
jubilatów, które to sprawiły 
im ogromną radość. Serdecz-
ne podziękowania wraz z bu-
kietem złożyli seniorzy rów-
nież na ręce Zarządu Klubu, 
wdzięczni, za życzliwość i za-
angażowanie tych ludzi w or-
ganizowanie spotkań, im-
prez i wycieczek, w których 
mogli wziąć udział. Zarządo-
wi zadedykowano również 
taki oto wiersz:

Za to, że w tym Klubie fajnie się 
mamy

Naszej pani prezes z serca dzię-
kujemy

I dzięki też wszystkim, co jej po-
magają.

Bo marzyć każdy może,
Bo marzyć to nie grzech.
W naszym Klubie te marzenia
Niech każdemu spełnią się.
Bo piękne jest życie, gdy żyć się 

umie,
Gdy jeden człowiek drugiego ro-

zumie.
Dziś nasze święto – śpiewajmy 

wesoło.
Bądźmy jak zawsze pełni rado-

ści.
Niech nasze granie usłyszą wo-

koło.
Niech smutek nigdy u nas nie za-

gości.

Miłym akcentem na spotkaniu 
był występ sławnego gawędziarza, 
pana Tadeusza Rudzkiego z Konia-

kowa, który swoim gwarowym re-
pertuarem oraz grą na trombicie 
zabawiał uczestników. Po uroczy-
stym obiedzie zebranym do tańca 
przygrywała również kapela „Ma-
liniorze” z Brennej, pod kierownic-
twem pana Damiana Nowaka, z któ-
rym wspólnie śpiewaliśmy i bawili-
śmy się, mile spędzając czas.

Zadbano również o pyszne słod-
kości, które przygotowały na tę 
okazję panie z Klubu. Seniorzy z 
„Marzenia” po raz kolejny udo-
wodnili, że wiek nie jest przeszko-
dą do znakomitej zabawy, a spo-
tkanie zaliczyli do udanych. Z pew-
nością będą je długo i pozytywnie 
wspominać. Naszym drogim senio-
rom, wciąż młodym duchem, z całe-
go serca winszujemy i kierujemy ku 
nim życzenia:

Dzisiaj Wasze Święto, 
Seniorzy kochani.

My, „młodzież” z zarządu, 
życzenia składamy:

Niech Wam sprzyja szczę-
ście, 

Niech Wam zdrowie służy,
I cieszcie się życiem
Sto lat, albo dłużej!

I niech Was nie bolą
Biodra i kolana.
Byście mogli tańczyć dzi-

siaj
Do białego rana.

I niech się podniosą
Wasze życiowe stopy
By o własnych siłach
Wędrować po naszych gó-

rach....

... i po europie!
Krystyna Lala
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Zakończyła się IX edycja kon-
kursu na Najlepszy Produkt Tury-
styczny. Podczas gali na Tour Salon 
w Poznaniu (20.10) zostały rozdane 
Certyfikaty Polskiej organizacji Tu-
rystycznej. Pierwsze wyróżnienie 
otrzymała Beskidzka 5!

Na Kapitułę Konkursu Na Naj-
lepszy Produkt Turystyczny, któ-
rej przewodniczył Jan Wysokiński 
(Stowarzyszenie ekspertów Tury-
styki) składały się następujące oso-
by: elżbieta Wąsowicz-Zaborek (Wi-
ceprezes Polskiej organizacji Tury-
stycznej), Józef Ratajski (Przedsta-
wiciel Polskiej Izby Turystyki), Artur 
Matiaszczyk (ekspert Regionalnych 
organizacji Turystycznych), Marcin 
Sienkowski (Grupa Allegro, serwis 
otoWakacje.pl), Aleksander Giertler 
(Przedstawiciel Izby Turystyki Rze-
czypospolitej Polskiej), Roman Cze-
jarek (Polskie Radio), Liliana olcho-

wik (Wiadomości Turystyczne) oraz 
Dariusz Liwanowski (Aktualności 
Turystyczne).

W tym roku zgłoszono 44 pro-
dukty turystyczne z całej Polski, 
w tym 3 z województwa śląskie-
go: Beskidzką 5, Centrum Kultury 
i Sztuki Dwór Kossaków  oraz Mu-
zeum Zamkowe w Pszczynie. Kapi-
tuła przyznała w tym roku 11 Cer-
tyfikatów Polskiej organizacji Tury-
stycznej oraz 3 wyróżnienia, a także 
1 Złoty Certyfikat PoT.

Jednym z wyróżnionych pro-
duktów została właśnie Beskidz-
ka 5! Dziękujemy za docenienie na-
szej pracy, które pozytywnie wpły-
nie na dalsze podejmowane przez 
nas działania. 

oPKiS

BeSKIDZKA 5 WyRóŻNIoNA

Gdy dzień staje się coraz krótszy 
i przyroda zdaje się zapadać powo-
li w zasłużony sen, dla zwierząt za-
czyna się trudny czas. Zdobywanie 
pokarmu jest trudne, a już wkrót-
ce gdy śnieg pokryje łąki  i lasy nie 
obędzie się bez pomocy ludzi, na-
szej pomocy. Leśne zwierzęta 
mają paśniki  i wiadomo że 
my nie będzie zaopatrywać je 
w paszę, co więc jesteśmy w 
stanie zrobić? Na pewno mo-
żemy we własnym zakresie 
zadbać o ptaki, które chęt-
nie nas odwiedzą. Jak się do 
tego przygotować? Można 
w sposób tradycyjny zbudo-
wać karmnik i umieścić go w 
miejscu, gdzie żerujące ptaki 
będą bezpieczne od wszel-
kich  drapieżników. Należy 
pamiętać, że o karmnik trze-
ba dbać, usuwać stary niezje-

dzony pokarm oraz ptasie odchody. 
Gdy tego nie zrobimy, ryzyko pta-
sich chorób gwałtownie wzrasta. 
Gdy już zdecydujemy się dokarmiać 
ptaki nie możemy tego robić kiedy 
nam się podoba, jak mamy czas ale 
regularnie. W karmniku mogą się 

znaleźć: nasiona słonecznika, zbóż, 
rodzynki, orzechy, jarzębina, kawał-
ki jabłek i chleb o ile nie jest wil-
gotny ani spleśniały. Popularne jest 
również wywieszanie nieosolonej 
słoniny, która potrafi przyciągnąć 
takie ptaki jak dobrze nam znane si-

korki. Coraz bardziej popular-
ne stają się również siatki wy-
pełnione sklejonym ziarnem 
lub tuby. Te i inne gotowe po-
karmy dla ptaków można ku-
pić w większości naszych hi-
permarketów i nie są to duże 
nakłady finansowe, a widok 
odwiedzających nas ptaków 
polepszy nastrój każdego.

Szczepan Spis

CZy DoKARMIAĆ PTAKI ZIMĄ 
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KALWARIA ZeBRZyDoWSKA - 
ŁAGIeWNIKI - KRAKóW

Inicjatorem i organizatorem 
wyjazdu, który miał miejsce w 
dniu 15.10.2011 r był ks. Zbigniew 
Skrzyp, wikary  Parafii p.w. „Św Jana 
Chrzciciela w Brennej”, a uczestni-
kami była młodzież  kl. II Gimna-
zjum im. Jana III Sobieskiego w 
Brennej, która na co dzień poprzez  
wolontariat sprawuje opiekę  nad 
pensjonariuszami Domu Seniora 
Silesia-Med w Brennej oraz sym-
patycy i osoby związane z ruchem 
trzeźwościowym.

Program wyjazdu zakładał po-
byt i zwiedzanie: Kalwarii Zebrzy-
dowskiej, Łagiewnik oraz  byłą stoli-
cę Polski Kraków. Po bezkolizyjnym 
i szczęśliwym dojeździe do Kalwa-
rii o godz. 10.00 uczestnicy wzię-

li udział w corocznej Drodze Krzy-
żowej o trzeźwość narodu w inten-
cji osób uzależnionych i grup sa-
mopomocowych, w czasie której, 
na każdej ze stacji osoby uzależ-
nione          od alkoholu, współuza-
leżnione, dorosłe dzieci alkoholi-
ków dawały  świadectwa ze swoje-
go poprzedniego okresu życia peł-

nego dramatów, traumatycznych 
przeżyć wywołujących wzruszenia       
o czym świadczyły płynące po po-
liczkach uczestników łzy. Każde ze 
świadectw to była lekcja pokory  i 
prawdy o życiu, o tym jak w banal-
ny sposób można je sobie skompli-
kować lub przegrać.

Po zakończeniu Drogi Krzyżowej 
uczestnicy wyjazdu złożyli, krótką 
wizyty w Łagiewnikach zwiedzając 
zabytkowy klasztor i sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia, a w Krakowie: 
zamek na Wawelu, Starówkę oraz 
seminarium  .       

Zgodnie z założeniami uczestni-
cy wyjazdu cali i zdrowi powrócili o 
godz 19.30 do Brennej. 

Krystian Fest
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Szanowni Państwo!

Niedawno media opisały histo-
rię 15-letniego chłopca, który trafił 
do szpitala po wypiciu dwóch por-
cji popularnego NAPoJU eNeRGe-
TyCZNeGo.

  
Jak do tego doszło?

Pił, bo lubił. Pił, bo miał pienią-
dze, Pił, bo nikt mu nie powiedział, 
że to szkodliwe! Napoje energetycz-
ne są tworzone na bazie środków, 
które mogą zakłócić rytm serca, a w 
niektórych przypadkach nawet do-
prowadzić do urojeń, uszkodzeń ne-
rek lub wątroby. objawy te zostały 
zaobserwowane u osób, któ-
re piły więcej niż jeden drink 
dziennie. Picie napojów energe-
tycznych przez dzieci to poważ-

ny problem polskich szkół, które-
go nie powinniśmy lekceważyć! 
 
 
Niektóre szkoły i samorzą-
dy lekceważą problem napo-
jów energetycznych. Niesłusznie! 
Ponieważ widok dziecka z pusz-
ką energy drinka przed szkołą ni-
kogo już prawie nie zastanawia,  
zaczynamy przyzwyczajać się do 
tego, że picie tych napojów przez 
dzieci i młodzież jest normalne. 
Ale nie powinno być normal-
ne! Bo przecież nikt nie podałby 
swojemu dziecku 6 puszek kawy, 
 a tyle kofeiny (średnio) zawierają 
energy drinki. 

Szanowni Państwo!

Czy wiedzą Państwo, że po do-

palaczach w szkołach pojawiło się 
nowe zagrożenie? To tzw. NAPoJe 
eNeRGeTyCZNe (inne nazwy: na-
poje energetyczne, energy drinki)  
- niewinnie wyglądające, zwy-
kle gazowane i smakujące dzie-
ciom! Jak wynika z badania Ma-
zowieckiego Centrum Profilak-
tyki Uzależnień, w 2010 r. co 
dziewiąty GIMNAZJALISTA  i co 
czternasty UCZeń PoDSTAWóW-
KI sięgnął po tego typu napoje w 
drodze do szkoły lub do domu. 
Jeden na pięciu pije energy drin-
ki kilka razy w tygodniu. LI-
CeALIŚCI zdecydowanie już  
nadużywają tych napojów! NA-
UKoWCy PoDKReŚLAJĄ, że 80% 
uczniów uzależnionych dziś od nar-
kotyków i dopalaczy zaczynało od 
napojów energetycznych.

Krystian Fest

    Proces
1.Na początku było niebo i zie-

mia:
  czarny tłuszcz i chabrowy tlen
  i jelonki przy gibkich jeleniach,
  z Bogiem miękkim i białym jak 

len.
2.Kredo, juro, triasie,
   gleba się warstwi po słoju,
   miocen naciera czołgiem w 

majestatycznym podboju.
   I rozdział jest między wodą
   a ziemią paproci i brzezin
i widzi Bóg, że jest dobrze, gdy 

zorzą wstaje genezis.
   Azot się parzy w lawie,
   lawa zastyga lakiem,
   góra na górę włazi
   grzmiącym kosmicznym okra-

kiem.

   Karbon nasyca ziemię węglo-
wo-kamienną miazgą

i widzi on, że jest dobrze wilgot-
nym płazom i gwiazdom.

   Żelazo tętni najkrwiściej,
   fosfor tęży się w piszczel,
   a on śpiewającym powietrzem 

w fujarki kraterów gwiżdże.
3.Na początku było niebo i zie-

mia,
   i jelonki i jelenie płowe.
   No, a dalej bieg się odmienia:
   oto ciało stało się słowem.

Zuzanna Ginczanka (1917-1944)poet-
ka z kręgu najmłodszych współpr. „Skaman-
dra” zamordowana przez hitlerowców.
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Wypis ze starego 
„Kaktusa”  *

(Z okazji 50-lecia matury w  byłym 
Technikum

ochrony Roślin w Cieszynie)

Drodzy koledzy i koleżanki
Duchem wciąż młodzi – wszyscy rado-

śni!
Przy kielichu snujmy wspominanki
Z Technikum ochrony Roślin!

 Technikum stało w cieszyńskim 
grodzie

 A była to Super Buda
 Z zewnątrz – nie uwłaczała uro-

dzie
 Zaś wewnątrz…działy się cuda!

Po to by zaznać namiastki raju
I poukładać se w głowie
Przybyli tutaj z całego kraju
Panny i kawalerowie…

 Z Górnego Śląska przybyły laski
 Z centralnej Polski, z Cieszyna…
 A jeden przybył z Białej Podlaski!
 A jedna aż z Witomina!!

Także Grek przybył wprost z Aten - zda 
się

Autentyk z bardzo daleka
I dzięki niemu żaden już w klasie
Nie musiał „udawać Greka”

 Tu się głowili Profesorowie
 Jak z tej zebranej ferajny
 Każdemu zrobić porządek w gło-

wie
 I żeby każdy był fajny

Uczyli nas tam przeróżnych rzeczy
Jak zwalczać grzybki i muszki
Jak to się chore roślinki leczy…
Jak krowie umyć cycuszki…

*                 *                * 

 Więc na maturę Jegomoście i Jej-
mości

 Posiedli wielkie spektrum wiado-
mości;

          przy-

kładowo:

Jak w księgowości prowadzić konta
Co to jest Melolontha melolontha*
Czy giez się składa z odwłoka i głowy
Co je na obiad osiec korówkowy
Czy dzieworództwo to częsty przypa-

dek
Czy umie latać turkuć podjadek
Ile się razy puszcza pszczela matka
Co to podpuszczka a co serwatka
Czy wnuk dziedziczy cechy po dziad-

kach
Ile to cztery do piątej potęgi
A kto ma czułki twarde jak obcęgi
Czy Telimena była trochę brzydka
Ile komórek ma rozwielitka
Czy się zaciela każdą jałówkę
A jak się zwalcza zwójkę owocówkę
I czy chityna to też jest skóra
Po co się puszcza na wybieg knura
Przed czym cykora ma Phytophthora*
Co psuje w ziemi pan Gryllotalpa*
oraz gdzie leży Tegucigalpa
I czy po latach stu, kilkunastu,
Wspomni ktoś…kiedyś…znów nas 

tu…
____________________________

Tak się musieli biedni natrudzić
Często wprost tworząc cuda.
Wszyscy z nas jednak „WySZLI NA LU-

DZI”
Więc eKSPeRyMeNT SIĘ UDAŁ !!!

P.S. Wam zaś szanowni Profesorowie
Dzięki serdeczne za to co w głowie
Każdy z nas dobrze uczony
W praktyczną wiedzę bogaty
Więc Profesorom ukłony
Ślemy – w zaświaty…

* „Kaktus” gazetka szkolna wydawana 
w Technikum Ochrony Roślin w Cieszynie

*  Melolontha melolontha (łac.): chra-
bąszcz majowy

* Phytophthora (łac.): zaraza ziemniaka
* Gryllotalpa (łac.): turkuć podjadek

   

Antoni Małysz
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Z KART HISToRII
Dokonania brenneńskiej mło-

dzieży oczyma istebnianina. 

W czasach II Rzeczypospolitej, 
gdy kwitło życie społeczne okres 
wielkiego rozwoju przeżywały rów-
nież organizacje młodzieży katolic-
kiej. o tym, jak ważną rolę pełniły 
one także w życiu naszej lokalnej 
społeczności, mieliśmy okazję prze-
konać się przed rokiem, gdy do-
kładnie opisywałem ich działalność. 
Dziś będziemy mieli okazję przypo-
mnieć sobie dokonania wychowan-
ków Katolickich Stowarzyszeń Mło-
dzieży w Brennej i zasługi tej orga-
nizacji dla rozwoju naszej miejsco-
wości. 

osobą, za sprawą której przeno-
simy się dziś ponad 80 lat wstecz, 
jest Jerzy Probosz – postać, cho-
ciaż niezwykle ciekawa, mało znana 
mieszkańcom naszej miejscowości. 
Urodził się on w 1901 r., w Istebnej, 
pod Gańczorką, w wielodzietnej, 
ubogiej rodzinie góralskiej. Ukoń-
czywszy szkołę ludową, mimo nie-
przeciętnych zdolności, z powodów 
finansowych, nie podjął dalszej na-
uki, lecz rozpoczął pracę na ojco-
wiźnie. Mimo, iż jego życie wypeł-
nione było znojną pracą rolnika i ro-
botnika leśnego, należał do najbar-
dziej aktywnych działaczy społecz-
nych i politycznych swojej rodzin-
nej miejscowości. Szybko dał się 
również poznać, jako wybitny pisarz 
ludowy, publikujący artykuły, opo-
wiadania i wiersze, m.in. na łamach 
„Gwiazdki Cieszyńskiej”. W latach 
30. stał się on jedną z najważniej-
szych postaci śląskiej góralszczyzny 
– wybrano go przewodniczącym 
Związku Górali Śląskich, a w 1938 r. 
odznaczono Srebrnym Wawrzynem 
Akademickim Polskiej Akademii Li-
teratury. Jerzy Probosz był osobą 
w Brennej znaną, zaprzyjaźnioną z 
lokalnymi działaczami katolickimi, 
przede wszystkim zaś z administra-
torem i redaktorem „Gwiazdki Cie-
szyńskiej” – Karolem Ferdynandem 
Sabathem. Znajomość tych dwóch 
wybitnych ludzi, rozpoczęła się w 

latach 20., gdy, nadzwyczaj aktyw-
nie, działali na rzecz miejscowych 
stowarzyszeń i organizacji i trwała 
aż do wybuchu II wojny światowej, 
w czasie której obaj ponieśli śmierć 
w niemieckich obozach koncentra-
cyjnych.

Poniższa relacja ma znaczną 
wartość z kilku powodów. Przede 
wszystkim została napisana przez 
mieszkańca Istebnej, który mógł na 
sprawy naszej miejscowości spoj-
rzeć z boku. Po drugie, Jerzy Pro-
bosz, w sposób bezpośredni porów-
nuje sytuację w obu wioskach, po-
twierdzając przy tym jednocześnie, 
cytowane przeze mnie przed ro-
kiem świadectwa, które bardzo wy-
soko oceniały udział młodych dzia-
łaczy w życiu publicznym wioski. 
Wreszcie, jego relacja daje świetny 
obraz świata, jaki istniał przed nie-
mal wiekiem, kiedy to faktycznie 
bieda zmuszała górali do masowej 
emigracji, a przedsiębiorców ży-
dowskich, nadużywających swojej 
pozycji postrzegano, w zdecydowa-
nie negatywnych barwach. oto, co 
Probosz napisał 15 listopada 1929 
r., w „Gwiazdce Cieszyńskiej”.

Cudze chwalicie, swego nie 
znacie.

„Pewien pisarz w artykule o po-
dziale pracy przyznał poszczegól-
nym narodom taki podział umie-
jętności: Francuzi wyrabiają pięk-
ne, artystyczne rzeczy, Anglicy suk-
no, Amerykanie maszyny, Hiszpanie 
i Węgrzy dobre wina, Włosi owoce, 
Grecy gąbki, Niemcy rozmaitą tan-
detę, Żydzi lubią wszelkie szachraj-
stwa i oszustwa, a Polacy odzna-
czają się dużem gadaniem i dobre-
mi chęciami. Może i po części masz 
słuszność, panie pisarzu, lecz ja 
bym cię prosił obejrzeć dzieło, któ-
re zrodziła dobra chęć bez dużego 
gadania. 

Przed ośmiu laty byłem człon-
kiem Stowarzyszenia Młodzieży 
Polskiej w Istebnej. Gdy patronat 
objął ks. wikary Kubaczka (ks. Wik-
tor Kubaczka, w latach 1920-1928 

pracował w Istebnej, wcześniej bę-
dąc przez dwa lata wikarym w Bren-
nej) opowiadał nam o sprawności 
organizacyjnej dzielnych brennia-
ków, gdzie on Stowarzyszenie Mło-
dzieży założył. Byliśmy ciekawi dru-
hów tych zobaczyć, przedstawiali-
śmy ich sobie bowiem, jako legen-
darnych wielkoludów, gdzieś w do-
linie bez wyjścia. 

Aby się wzajemnie zapoznać, 
pewnej pogodnej soboty wyruszy-
ło nas z Istebnej kilkunastu druhów 
razem z ks. patronem, a, po przej-
ściu szeregu groni i pagórków, zna-
leźliśmy się w Brennej. Na spotka-
nie wyszło całe Stowarzyszenie z 
kapelą. Po wzajemnym przywitaniu 
się nie widzieliśmy przed sobą żad-
nych jakichś tam olbrzymów, lecz 
gromadkę sympatycznych druhów, 
którym przewodniczył skromny 
prezes, druh Gielata [Józef Gielata 
– kowal, wójt w latach 1945-1949]. 
Na drugi dzień, uczestnicząc w ze-
braniu, poznaliśmy naocznie spraw-
ność organizacyjną Stowarzyszenia 
breńskiego i podziwialiśmy wystę-
py poszczególnych druhów. odcho-
dząc — nawiasem dodawszy prze-
jęci staropolską gościnnością za-
cnych braci górali — mieliśmy inne 
o nich, niż uprzednio, wyobrażenie: 
Niewielcy oni postacią i mali cia-
łem, ale silni wolą i mocni postano-
wieniem. 

Minęło lat kilka. Coś niecoś sły-
szałem z gazet o młodzieży w Bren-
nej i jej pracy, ale myślałem sobie, 
że może się więcej pisze, niż robi. 
Dowiedziawszy się w sierpniu b. r. 
o 10-leciu Stowarzyszenia breńskie-
go, mimo licznych trudności, posze-
dłem osobiście zobaczyć dorobek 
tej młodzieży. I zdumiałem się. Po-
mijam opis nader starannie przygo-
towanej i urządzonej uroczystości, 
a podam inne spostrzeżenia o wy-
nikach pracy, dokonanej przy do-
brej chęci bez gadania. 

Podziwiałem najpierw wiel-
ki i śliczny Dom Katolicko-Ludo-
wy, znajdujący się przy drodze nie-
daleko kościoła, podziwiałem po-
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mysłowość i praktyczność druhów 
breńskich, jego budowniczych. Każ-
dy czyn, z bólem poczęty, jest nam 
drogi i miły, tak samo i Tobie, mło-
dzieży breńska, dom ten jest miły, 
bo niemało trudu on Cię kosztował. 
To też wdzięczność Wasza jest wiel-
ka, gdy dom ten poświęciliście pa-
mięci wodza ludu śląskiego i przez 
to znów wysunęliście się na jed-
no z pierwszych miejsc, bo dopie-
ro jeden plac i jedna ulica na Śląsku 
są poświęcone pamięci ks. prałata 
Londzina (ks. Józef Londzin – dzia-
łacz narodowy, polityk, poseł do au-
striackiego i polskiego parlamentu, 
a następnie senator i burmistrz Cie-
szyna), a Brenna, taka wioska gór-
ska, już ma Dom Katolicko-Ludowy 
im. ks. Londzina. 

Podziwiałem też Waszą pra-
cę gospodarczo-społeczną. Mimo 
trudnych warunków i różnych prze-
szkód, bez większego poparcia ze 
strony innych, zdołaliście wyrugo-
wać Żyda, silnie zakorzenionego 
obok samego kościoła. Zdołaliście 
uruchomić jedną z najpierwszych 
po wojnie kas spółdzielczych, do-
prowadzając ją do samowystarczal-
ności. Prowadzicie też jedną z naj-
lepszych spółdzielni spożywczych. 
Może powie ktoś: u nas też jest kasa 
i spółka spożywcza. Dobrze, ale w 
Brennej mają w dodatku jeszcze 
spółdzielczą restaurację turystycz-
ną, a nawet pocztę z rąk Żyda prze-
jęto. 

Aby nie spotkać się z zarzutem, 
że za dużo piszę o pracy gospo-
darczej, a młodzież jest stowarzy-
szeniem oświatowym, muszę jesz-
cze podnieść, że dzielni brenniacy 
nie zapomnieli o testamencie wiel-
kiego wieszcza naszego, J. Słowac-
kiego, i że niosą oni „oświaty ka-
ganiec”. Korzystając z uprzejmości 
jednego z b. druhów, mogłem obej-
rzeć bibliotekę młodzieży. Nie mo-
głem wyjść z podziwu. Dwie wiel-
kie szafy, wypełnione książkami, 
nader starannie oprawionymi i jak 
uporządkowanymi. Biorę katalog 
— najprzód wszystkie dzieła Sien-
kiewicza, a po nim same perły in-
nych, cenionych pisarzy polskich: 
Reymonta, Żeromskiego, Kraszew-

skiego, Prusa, Konopnickiej, Umiń-
skiego i t. d., i t. d. A z zagranicz-
nych autorów wszystkie celniejsze 
dzieła tłumaczone. Nie każde mia-
sto może się poszczycić takim księ-
gozbiorem. 

Nieudolnie opisałem moje spo-
strzeżenia z dokonanej przez lat 
10 pracy, ale któż zdoła opisać tru-
dy Wasze, zacni druhowie, Wasze 
poświęcenie i samozaparcie się? 
Słusznie jeden z referentów na aka-
demii jubileuszowej powiedział, że 
twarda walka o byt z dziką naturą 
Was zahartowała, bo się przed trud-
nościami nie cofacie, lecz przeszko-
dy szturmem zdobywacie. 

W końcu rozważałem, dlacze-
go u nas, w Istebnej, mimo, iż tutej-
sze Stowarzyszenie Młodzieży daw-
niej istnieje, było silniejsze liczeb-
nie, niż w Brennej i długo nas pro-
wadził dzielny organizator ks. Ku-
baczka, — dlaczego my, wycho-
wankowie tego Stowarzyszenia, je-

steśmy z jakąkolwiek szerszą pracą 
na martwym punkcie. Według mo-
ich dociekań składa się na to kilka 
przyczyn. Po pierwsze, jest u nas 
wielkie przeludnienie i młodzież 
musi za pracą emigrować za grani-
cę. Szczególnie w ostatnich latach 
prawie wszyscy zdolniejsi druhowie 
wyjechali, za chlebem, do Francji, 
do Ameryki i Kanady. Druga przy-
czyna, to brak należytego popar-
cia ze strony starszych. A po trzecie, 
gmina nasza jest nader rozpolityko-
wana. To też w pracy gospodarczej 
stawiamy dopiero pierwsze kroki 
i wzmagamy się z przysłowiowym 
istebniańskim konserwatyzmem. 

Dlatego Wy, dzielni bracia-góra-
le breńscy, uprzedziliście nas w pra-
cy i jesteście nam przykładem, więc 
Waszej pracy cześć!!!” – Probosz Je-
rzy

Wojciech Grajewski

Zdjęcie dedykowane Karolowi F. Sabathowi przez „chłopa spod Gon-
czarki”. Jerzy Probosz z córką, Królewska Huta 8 XII 1930.



24Strona 24 Wieści znad Brennicy

SportSport

SUKCeS BIeGACZy Z BUKoWeJ

5 Października w Chybiu odbyły 
się zawody powiatowe w sztafeto-
wych biegach przełajowych, w któ-
rych szkoła z  Brennej Bukowej zdo-
była po raz pierwszy w historii szko-
ły  1 miejsce dziewcząt oraz 2 miej-
sce chłopców i awans do zawodów 
rejonowych. 

Skład zespołu dziewcząt:
Agnieszka Holeksa

Zuzanna Greń
Marcelina Rakowska
Weronika Gawlas
Dominika Madzia
Marta Gawlas

Skład zespołu chłopców:
Konrad Marek
Kacper Choroszko
Jan Piziurny

Marek Heller
Robert Kubok
Łukasz Ferfecki

Zespoły do zawodów przygoto-
wali nauczyciele WF: Bożena Pod-
żorska, Bogusław Żur. 
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RUSZA V AMAToRSKA LIGA PIŁKI NoŻNeJ

W dniu 26 października bieżą-
cego roku rozpoczęły się pierwsze 
mecze, otwierające rozgrywki „V 
Amatorskiej Ligi Halowej Piłki Noż-
nej 5 o Puchar Rady Gminy Brenna”. 

Kolejny rok z rzędu rozgrywki  od-
bywają się na Hali Góreckiego ZSP, 
gdzie  skupiają wielu kibiców oraz 
fanów piłki nożnej. 

Dwanaście drużyn z terenu Gmi-

ny Brenna oraz okolicznych miej-
scowości rywalizuje o tytuł najlep-
szej. Zapraszamy do kibicowania!

oPKiS
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KUCHNIA Po ŚLĄSKU

JAK ZABeZPIeCZyĆ ZIoŁA PRZeD ZIMĄ

Garnuszek górniczy

składniki:
wołowina bez kości 40dkg 
wieprzowina bez kości 40dkg
ziemniaki 1 kg
fasolka szparagowa 50 dkg
ogórki kiszone 25dkg
esencjonalny rosół 1 i  1/2 

szklanki
mąka pszenna 5dkg
margaryna 5dkg
smalec 7dkg
sól, pieprz naturalny i pieprz zio-

łowy

Wołowinę podzielić na sześć 
plastrów, tak samo wieprzowinę, 
rozbić młotkiem i posolić, opró-
szyć mąką i obsmażyć z obu stron 
na jasnozłoty kolor. obsmażone 
mięso podlać rosołem i udusić pra-
wie do miękkości. Ziemniaki obrać 
i ugotować w osolonej wodzie, po-
tem pokroić w kostkę.   Z margary-
ny i mąki zrobić zasmażkę, rozpro-
wadzić ją zimną wodą i sporządzić 
sos. Do sosu dodać sos naturalny 
ze zrazików, ugotowaną i pokrojo-
ną fasolkę szparagową praz pokro-

jone w kostkę ogórki kiszone. Sos 
przyprawić do smaku solą i pie-
przem. W kamionkowym naczyniu 
układać ziemniaki, uduszone zara-
zy, na zmianę, wieprzowe i woło-
we. Następnie całość zalać sosem. 
Wstawić do nagrzanego piekarnika 
na kilkanaście minut. Całość moż-
na wzbogacić dodatkiem cebuli lub 
skwarkami z boczku wędzonego. 

 

Golonko z kapustą i 
grochem

składniki:
golonko peklowane 2 szt.
kapusta kiszona 50dkg
groch cały 10dkg
cebula średnia 2 szt.

jabłko kwaśne 1 szt.
smalec 15 dkg
pieprz, sól, liść laurowy, ziele an-

gielskie

Groch opłukać  i namoczyć  je-
den dzień wcześniej. Następnego 
dnia groch ugotować na sypko  w 
tej samej wodzie, w której się mo-
czył. Kapustę kiszoną opłukać, od-
dusić i posiekać na drobniejsze ka-
wałki. Cebulę pokroić w piórka, 
jabłka zetrzeć na tarce i połączyć 
z kapustą. Umyte i opalone golon-
ka obsmażyć na rozgrzanym smal-
cu ze wszystkich stron na złoty ko-
lor, podlać wodą i dusić ok. 30 min. 
Na dnie małej brytfanny ułożyć ka-
pustę wymieszaną z dodatkami i 
grochem, dodać 1 liść laurowy i 2-3 
ziarenka ziela angielskiego, na ka-
pustę nałożyć podduszone golon-
ka, przyprawić pieprzem zmielo-
nym, podlać niewielką ilością wody, 
przykryć i włożyć do piekarnika, za-
piekać ok. 1-2 h. Podawać z ziem-
niakami.

Źródło: „Śląska kuchnia dosko-
nała”

ostatnio pisałem jak ważne jest 
przygotowanie roślin do zimy, w 
tym numerze chciałbym zwrócić 
szczególną uwagę na nasze zioła, 
które są bardzo wrażliwe na dotkli-
we mrozy. Bardzo dobrą techniką 
na uprawę ziół jest sadzenie ich w 
ogrodzie w doniczkach ochron-
nych, by następnie można je było 
jesienią przesadzić do domowego 
zielnika. Przed przesadzeniem na-
leży przyciąć przerosłe korzenie. 
Rośliny które dzięki tym działaniom 
najprawdopodobniej przetrwają 
zimę to m.in.: szałwia, lawenda, pe-

largonia, cząber czy macierzanka. 
Z doświadczenia wiem, że również 
szczypiorek można oszukać i prze-
sadzić go wczesną jesienią, ale jest 
to roślina na tyle silna że często 
uda jej się przetrwać zimowe mro-
zy. Większe rośliny pozostawiamy 
w ogrodzie, okrywając ich nasady 
albo warstwą ziemi, słomy czy kom-
postu. Trochę inaczej ma się spra-
wa np. z miętą, nie przesadzamy 
całej rośliny, lecz przygotowujemy 
sadzonki, które pozwolą nam uzu-
pełnić braki na wiosnę. Zachęcam 
pomóc przetrwać swoim ziołom ten 

trudny czas, żeby nie zabrakło nam 
ich na wiosnę.

ethienne
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ZADBAJMy o NASZe MIĘŚNIe

Prywatne Gabinety Stomatologiczne 
Lek. Stom. Jerzy Karasiński

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

Cieszyn, ul. Srebrna 9, tel. 33 8525399
Skoczów, ul. G. Morcinka 9/16, tel 33 853 06 38
tel. kom. 602 365 488
www.dentysta-karasinski.pl

R
ek

la
m
a

W ostatnich latach aktywny tryb 
życia stał się bardzo popularny. To 
cieszy, że staramy się żyć aktywnie, 
nadrabiamy godziny pracy przed 
komputerem, wyjściem na siłow-
nie, fitness, basen, porannym bie-
ganiem i innymi ćwiczeniami. Na 
pewno działa to bardzo korzystnie 
na nasze ciało, ale w tym pędzie nie 
rzadko możemy się przeforsować, a 
nawet doznać pewnych kontuzji. Do 
najpopularniejszych zapewne nale-
żą urazy mięśni. Jakie są najczęst-
sze przyczyny takiego stanu rzeczy? 
Za jedną z pierwszych niewątpliwie 
można podać brak lub niewystar-
czające przygotowanie do ćwiczeń, 
a więc tzw. rozgrzewkę, która po-
winna poprzedzać każdy ukierun-
kowany wysiłek fizyczny. Ponadto 
osoby które zaczynają swoją przy-
godę z aktywnym trybem życia, 
często dobierają sobie ćwiczenia, 
które nie odpowiadają przygotowa-
niu ich organizmu, a więc stanowią 
zbyt duże obciążenie. Trafnie do-
brany program ćwiczeń to podsta-
wa sukcesu, ponadto eliminujemy 
niepotrzebne ryzyko kontuzji. Dla 
niektórych może wydawać się to 
śmieszne ale również wszelkiego 

rodzaju infekcje organizmu, jak np. 
popularna grypa, mogą wpływać 
negatywnie na nasze mięśnie, w 
tym prowadzić do ich uszkodzenia. 
Stąd należy dbać o jak najszybsze i 
pełne wyeliminowanie źródła takich 
infekcji. Ćwicząc nie możemy zapo-
minać o prawidłowym odżywianiu 
i uzupełnianiu płynów, żeby nasz 
organizm potrafił poradzić sobie z 
obciążeniem jakim go obarczamy i 
jednocześnie mógł się odbudować, 
a nie wykorzystywał rezerwy ener-
getyczne. W trakcie wszelkiego ro-
dzaju ćwiczeń nasze mięśnie pod-
legają wysiłkowi, które nierzadko 
przy za dużym obciążeniu wywołu-
je mikrourazy włókień mięśniowych 
występujące 8-24h po obciążeniu. 
Ten dyskomfort mija zazwyczaj po 
kilku dniach, ale nie wskazane są 
wówczas intensywne treningi, gdyż 
ryzyko poważnego urazu gwałtow-
nie wzrasta. Jeśli przepracujemy ja-
kieś partie mięśniowe ćwicząc np. 
na  siłowni, powinniśmy dać im czas 
na regeneracje i ewentualnie sku-
pić się nad pracą nad innymi par-
tiami naszego ciała. osoby dla któ-
rych formą aktywności są np. sporty 
drużynowe (piłka nożna, siatkówka, 

piłka ręczna itp.) są bardziej nara-
żone na wszelkiego rodzaju stłu-
czenia mięśni. oczywiście najlep-
szym polecanym lekarstwem zaraz 
po urazie jest okład z lodu lub żelu 
schładzającego. Tę czynność należy 
powtarzać co godzinę na czas ok. 
10 minut, co przyśpiesza powrót 
do sprawności. Dodatkowo zaleca-
ne jest stosowanie miejscowo ma-
ści przeciw obrzękowych, środków 
przeciw zapalnych, środków roz-
luźniających mięśnie czy enzymów 
fibrynolitycznych. Dużo gorzej wy-
gląda sytuacja w przypadku nade-
rwania lub zerwania mięśnia, tutaj 
rekonwalescencja jest długa i po-
wrót do pełnej sprawności zależy 
od rozległości uszkodzenia. Wów-
czas niezbędna jest już konsulta-
cja lekarska, a później fizjoterapeu-
tyczna. 

To jedynie przykładowe kontu-
zje z jakimi możemy się spotkać w 
codziennym aktywnym życiu, naj-
ważniejsze jednak żeby być na nie 
przygotowanym i w miarę możliwo-
ści starać się zminimalizować ryzy-
ko ich wystąpienia.

Szczepan Spis
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PSyCHoNeURoIMMUNoLoGIA 
W WALCe Z NoWoTWoReM

Nie wiedzieć czemu na świecie 
rośnie ilość zachorowań na wsze-
lakie nowotwory, diagnoza wydaje 
się swoistym wyrokiem dla pacjen-
tów, gdyż wciąż leczenie farmako-
logiczne pozostawia wiele do ży-
czenia. Jak się okazuje można po-
konać nowotwór i każdą inną cho-
robę w inny sposób. Będąc jeszcze 
na studiach moją uwagę przykuła 
psychoneuroimmunologia w tym 
terapia Simontona. Ten artykuł bę-
dzie wstępem do tematu, który jest 
wielce szeroki, a badania w tym kie-
runku wciąż są prowadzone. Nale-
ży zacząć od wyjaśnienia pojęć, im-
munologii czyli nauki o odporności 
i połączenia tego pojęcia w psycho-
neuroimmunologię, a więc naukę 
zajmującą się wzajemnym wpły-
wem zjawisk psychicznych, neuro-
logicznych i odpornościowych. Jak 
się okazuje nasz organizm jest w 
stanie poradzić sobie z każdą cho-
robą w tym również nowotworową, 
zależy to jednak od naszego nasta-
wienia. Gdy układ odpornościowy 
działa nieprawidłowo i ma niedo-
czynność częściej zapadamy na róż-
ne choroby, gdy natomiast notu-
je się jego nadaktywność jego ko-
mórki mogą zwrócić się przeciwko 
własnemu organizmowi. Praktycz-
nie nie trzeba robić specjalnych ba-
dań, żeby przekonać się z własnej 
obserwacji, że częściej chorujemy, 
gdy jesteśmy obciążeni psychicz-
nie dużym stresem, lękiem, wpada-
my w depresję, mamy różne zmar-
twienia. Idąc tą drogą naukowcy za-
częli wykorzystywać efekt placebo, 
którego siła jak się okazuje dorów-
nuje skuteczności prawdziwych le-
ków. Chociażby dla przykładu, u 
pacjentów z bólem pooperacyj-
nym, aż 33% pacjentów reagowało 
na placebo podobnie jak na poda-
nie morfiny. efekt placebo bardzo 
dobrze został udokumentowany w 
badaniu Philipa Westa. Ta wyjątko-
wa historia, którą słyszałem już lata 
temu, wciąż odżywa w mojej pa-
mięci, gdyż pokazuje jak silni je-

steśmy i jak wiele zależy od nasze-
go nastawienia. Pan Wright znalazł 
się pod opieką doktora Philipa We-
sta w stanie skrajnie zaawansowa-
nego, złośliwego nowotworu ukła-
du chłonnego. Węzły chłonne na szyi, 
we wnękach płuc i pod pachami były 
tak powiększone, że pan Wright led-
wo mógł zaczerpnąć powietrze i spo-
dziewano się, że umrze w ciągu kilku 
dni. Jego onkolog - dr West - prowa-
dził wtedy badania nad nowym, a już 
sławnym lekiem przeciwnowotwo-
rowym nazwanym Krebiozen. Mimo, 
że pan Wright, ze względu na bardzo 
złą prognozę, nie kwalifikował się do 
programu badawczego, ze względów 
humanitarnych i pod wpływem nale-
gań pacjenta (który bardzo wierzył w 
nowe „lekarstwo na raka”) , dr West 
postanowił podać lek. Wyniki prze-
kroczyły najśmielsze oczekiwania 
- mimo bardzo złego rokowania pa-
cjent został wypisany ze szpitala po 
dziesięciu dniach bez żadnych oznak 
choroby nowotworowej. Ten przypa-
dek pokazuje, że jesteśmy w stanie 
poradzić sobie z każdą chorobą, na-
wet tak groźną jak choroba nowo-
tworowa. Terapia Simontona, któ-
ra koncentruje się na tych zdolno-
ściach, polega na holistycznym po-
dejściu odnoszący się do wszyst-
kich podstawowych sfer życia:

1. Strefa behawioralna 
-Relaks
-Wizualizacja
-Kształtowanie zdrowych nawy-

ków
-Stosowanie się do leczenia
-Aktywne uczestnictwo w terapii
-Rekreacja
-Zachowania prozdrowotne 

(asertywność, dieta, ruch, itd)

2. Strefa poznawcza (RTZ) 
-Kształtowanie zdrowych myśli, 

przekonania i postawy - ich wpływ 
na emocje i zdrowienie

-Stawianie celów
-Rozwiązywanie problem
-obraz samego siebie

3. Strefa emocjonalna
-Rozwijanie i utrzymywanie na-

dziei
-Skuteczne radzenie sobie z lę-

kiem, przygnębieniem, złością, po-
czuciem beznadziei i bezradności

-Przystosowanie i radzenie sobie 
z codziennymi stresami

-Rozwój „kompetencji emocjo-
nalnej”

-Skuteczne radzenie sobie w sta-
nie kryzysu emocjonalnego

-Radzenie sobie z poczuciem 
winy

4. Strefa duchowa
-Rozwój zdrowych przekonań 

duchowych/filozoficznych/religij-
nych

-odkrywanie znaczenia, głębo-
kiego spełnienia i sensu życia

-Radość życia
-Przekonania i emocje związane 

ze śmiercią

5. Strefa społeczna i rodzinna
-Rozwój systemu wsparcia
-Stosowanie dostępnych źródeł 

wsparcia
-Rozwój umiejętności komuni-

kowania się z bliskimi
-Wsparcie dla osób wspierają-

cych

6. Strefa fizyczna
-Dieta
-Aktywność fizyczna
-Zabawa i rekreacja
-Jakość życia i umierania

Informacje jakie zawarłem w 
tym artykule to jedynie wstęp do 
tematu, wszystkich zainteresowa-
nych zachęcam do odwiedzenia 
strony: simonton.pl i poszerzenia 
swoich wiadomości. Bo cóż może 
być bardziej budujące jak nie wiara 
we własne siły.

Szczepan Spis
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nie w głąb ludzkich umysłów i wy-

łanianie z nich najmroczniejszych 
pragnień. Pewnego dnia do szpi-
tala psychiatrycznego, w którym 
pracuje Jung, przywieziona zosta-
je młoda i piękna pacjentka – Sa-
bina. Wkrótce relacja między nim 
a nowoprzybyłą zacznie wykraczać 
daleko poza zwyczajny schemat le-
czenia. Rodzący się między tą parą 
ognisty romans staje na drodze dal-
szej współpracy Junga z jego do-
tychczasowym przełożonym – Freu-
dem. obaj zaczynają między sobą 
ostro rywalizować. Dzięki Sabinie, 
Carl staje u progu odkrycia całko-
wicie nowatorskiej i niezwykle kon-
trowersyjnej metody leczenia ludzi 
chorych psychicznie. Dzięki niej bę-
dzie mógł poznać głęboko skrywa-
ne i nigdy niewypowiedziane sekre-
ty. Czasami trzeba zrobić coś niewy-
baczalnego, aby dalej żyć.

na zawsze.

Anonimus

Film opowiada historię edwar-
da de Vere, rzekomego autora dzieł 
przypisywanych Williamowi Szek-
spirowi.

Niebezpieczna metoda

Prawdziwa historia pełna na-
miętności, zakazanych pragnień 
i skrywanych sekretów. Carl Jung 
jest uczniem doświadczonego 
uczonego Zygmunta Freuda. Pod 
opieką starszego mentora pozna-
je techniki pozwalające na zagląda-

Bogowie i herosi 3D

Mickey Rourke, John Hurt i pięk-
na Freida Pinto w epickiej opowie-
ści o mitycznej walce o ocalenie 
ludzkości.

Wiele lat po mitycznym zwycię-
stwie Bogów nad Tytanami na ho-
ryzoncie pojawia się nowe zagro-
żenie. Żądny władzy król Hyperion 
wypowiada wojnę ludzkości. Plą-
drując bezbronne, wobec jego bru-
talnej armii, ziemie Grecji poszuku-
je legendarnego Łuku – broni o nie-
wyobrażalnej mocy, wykutej nie-
gdyś w niebiosach przez Boga Woj-
ny, Aresa. Ten kto posiądzie broń 
będzie dowodził czekającymi na 
uwolnienie Tytanami. Jedynym, 
który postanawia przeciwstawić się 
Hyperionowi jest wybrany przez 
bogów Tezeusz. W rękach tego pro-
stego człowieka spoczywa teraz los 
ludzkości i tylko on może uratować 
ją przed całkowitą zagładą.

Listy do M.

15 niezwykłych bohaterów i 5 
wyjątkowych historii o zwykłych lu-
dziach, którym w świąteczny, jakby 
nie było magiczny wigilijny dzień 
przydarzają się małe cuda. Znajdu-
ją miłość, przyjaźń, odwagę, rodzi-
nę i w końcu siebie. Magia świąt po-
łączy ze sobą ich losy zmieniając im 
życie nie tylko w ten dzień, ale już 

Psychowieści Godne poleceniaGodne polecenia

PReMIeRy KINoWe W LISToPADZIe
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Ważne i przydatne numery telefonówWażne i przydatne numery telefonów
Urząd Gminy Brenna
43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 77,
tel. 33 853 62 22, fax. 33 853 63 70
www.brenna.org.pl, e-mail: poczta@brenna.org.pl

Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna
43-438 Brenna ul. Wyzwolenia 69,
tel. 33 853 65 50, 33 858 71 50
email: opkis@brenna.org.pl

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

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

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

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

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

Pogotowie Ratunkowe
tel. alarmowy 999
43-430 Skoczów ul. Krzywa 4
tel. 33 857 95 49, 33 857 95 50
Apteki
43-438 Brenna ul. Wyzwolenia 77, tel. 33 853 64 64
43-438 Brwnna ul. Wyzwolenia 34a tel. 33 8536319
43-436 Górki Wielkie ul. Zalesie 3, tel. 33 853 92 05
43-436 Górki Wielkie ul. Breńska 2 tel. 33 858-71-19

Zakład Budżetowy
ul. Wyzwolenia 34
43-438 Brenna
tel. 33 853 62 85

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

Poczty:
43-438 Brenna ul. Wyzwolenia 77, tel. 033 853 62 76
43-436 Górki Wielkie ul. Z. Kossak 34, tel. 33 853 94 44

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

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

WÓJT GMINY BRENNA
IWONA SZAREK

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

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

e-mail: poczta@brenna.org.pl
 

ZASTĘPCA WÓJTA GMINY BRENNA
SEKRETARZ GMINY BRENNA

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

e-mail: sekretarz@brenna.org.pl

BIURO RADY GMINY BRENNA
MAREK WOJNAR

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY BRENNA
Przyjmowanie stron w każdą środę w godz. od 14:00

do 15:30. Sekretariat: 
tel. 33 853-63-35
fax: 33 853-63-70

e-mail: rada@brenna.org.pl

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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