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60 lat Szkoły Podstawowej w Brennej Leśnicy

Haft beskidzki w nowej książce  

Nowe inwestycje zakończone

W tym numerze:

Zdrowych i Radosnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz Szczęsliwego Nowego Roku!
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Drodzy Czytelnicy!
Ostatnie wydanie „Wieści znad 

Brennicy” w tym roku. W imieniu ca-
łej redakcji, wszystkich osób, które 
regularnie wysyłają do nas teksty, 
by na łamach gazety spotykać się  
z Państwem – dziękuję za każdy raz, 
kiedy braliście naszą pracę w ręce  
i czytaliście. Dziękujemy za każ-
dą informację zwrotną – zarówno 
za te miłe słowa pochwały, jak i za 

każdą uwagę, co można byłoby po-
prawić, by czytało się lepiej. Zawsze 
biorę sobie konstruktywną krytykę 
do serca, wierząc, że to pismo po-
winno odpowiadać przede wszyst-
kim na potrzeby czytelników. Za-
wsze staramy się czymś Państwa za-
ciekawić. W tym numerze szczegól-
nie polecam Państwa uwadze infor-
mację o wydaniu zbioru haftów be-

skidzkich pani Marii Greń, oraz ar-
tykuł o jubileuszu 60 lat istnienia 
szkoły w Leśnicy.

Życząc Wesołych Świąt i Szczę-
śliwego Nowego Roku, zapraszam 
do lektury!

  Anna Musioł
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Pierwszy śnieg i pierwsze przy-
mrozki wyraźnie rozdzieliły złotą 
polską jesień i nastrojowy listopad 
od uroczystej odświętności i bieli 
grudnia - ostatniego miesiąca roku. 
Na czym polega piękno i czar śnie-
gu? Na to pytanie odpowiada nam 
Zofia Kossak. „…Że cichy. Następnie, 
że biały. Cisza jest zawsze dostojna, 
jak hałas zawsze pospolity. Pośród 
wrzawy trudno myśleć, w ciszy czło-
wiek jest przymuszony do zadumy  
i skupienia. Zgiełk rozdrabnia- cisza 
wyogromnia. Wszystkie wielkie rze-
czy, by się narodzić, potrzebują ci-
szy. Biel to czystość i niewinność. Tę-
sknota stworzenia za utraconą przez 
grzech czystością daje się zmierzyć 
zachwytem, co ogranicza duszę, 
kiedy na ziemię spadnie pierwszy 
śnieg.”(*) Istotą grudnia jest oczeki-
wanie na Gody.  Szczególnym okre-
sem oczekiwania na Święta Bożego 
Narodzenia jest Adwent z pięknymi 
w polskiej tradycji symbolami: świe-
cą roratnią,  okrągłym, cztero-świe-
cowym wieńcem adwentowym,  ka-

lendarzem adwentowym oraz lam-
pionami adwentowymi. Punktem 
kulminacyjnym adwentowego ocze-
kiwania jest oczywiście Boże Naro-
dzenie, poprzedzone wieczorem wi-
gilijnym. Zgodnie z tradycją w Pol-
sce wieczerza wigilijna rozpoczyna 
się wraz z „pierwszą gwiazdką na nie-
bie”. Jest to symboliczne nawiązanie 
do Gwiazdy Betlejemskiej zwiastu-
jącej narodziny Jezusa. Przejmują-
cym momentem wieczerzy wigilijnej 
jest życzliwa wyciągnięta dłoń dzie-
ląca się opłatkiem, poruszająca na-
sze serca i wykraczająca jakby poza 
rzeczywistość.  Ważnym zwyczajem 
towarzyszącym wigilii Bożego Naro-
dzenia jest śpiewanie pięknych pol-
skich kolęd wyrażających radość  
z narodzin Zbawiciela. W tym roku 
ze względu na rządowe obostrze-
nia epidemiczne spędzimy święta 
w rodzinnym gronie z ograniczoną 
ilością gości. Myślę, że może to być 
okazja do odpoczynku i refleksji nad 
trudnym i wyjątkowym, kończącym 
się, przestępnym 2020 rokiem. Jako 

wójt refleksją też ogarniam całorocz-
ną działalność i pracę samorządową. 
Cieszę się, że za sprawą między in-
nymi naszej gazetki gminnej, mogli-
śmy przekazywać szanownym czy-
telnikom prawie comiesięczną re-
alizację z wykonania naszych zapla-
nowanych budżetowych inwesty-
cji. Dzięki Państwa współpracy i wy-
rozumiałości mogę powiedzieć, że 
plan został wykonany. Należy pod-
kreślić, że prawie całoroczne restryk-
cje epidemiczne, które dotknęły na-
szą gospodarkę, mocno odbiły się na 
kondycji finansowej nie tylko nasze-
go, ale wszystkich samorządów. Nie-
wątpliwie najbardziej ucierpiał sze-
roko pojęty sektor związany z bran-
żą turystyczną i około-turystyczną.  
Jako wójt gminy wspólnie z włoda-
rzami gmin „Beskidzkiej 5”, w na-
wiązaniu do ogłoszonych 21 listo-
pada 2020 r. obostrzeń w ramach 
„100 dni solidarności”, wystąpiliśmy 
do rządu RP z apelem o złagodzenie 
ogłoszonych obostrzeń i szczegól-
ne zwrócenie uwagi na branżę ho-

Szanowni mieszkańcy Brennej i Górek

Informacje/Wydarzenia

telarską, gastronomiczną, narciar-
ską oraz cały szereg branż pokrew-
nych, uzależnionych w Beskidach 
od turystyki. To właśnie turystyka 
pozwala na utrzymanie zatrudnie-
nia w wielu podmiotach gospodar-
czych funkcjonujących w Beskidach.  
Przykładem tego może być struktu-
ra miejsc noclegowych w naszej gmi-
nie, która wskazuje, że są to w więk-
szości małe ośrodki i rodzinne pen-
sjonaty, zatrudniające całe rodziny. 
Koronawirus Sars-CoV-2 i związane  
z nim obostrzenia nie pozwoli-
ły nam zrealizować zaplanowanych  
w kalendarzu wielu imprez kultural-
no-sportowych. Mamy jednak na-
dzieję, że nadchodzący Nowy Rok 
będzie łaskawszy i z czasem pozwo-
li powrócić do normalności. Z tą na-
dzieją pragnę Państwu wspólnie  
z małżonką złożyć serdeczne świą-
teczno-noworoczne życzenia.                          

Jerzy Pilch 
Wójt Gminy Brenna

(*)„Rok Polski”  Zofia Kossak, 
 2017 r., str. 165” 

Drodzy Mieszkańcy!
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia 

pragnę życzyć Wam z całego serca, 

by magiczna moc wigilijnego wieczoru 

przyniosła wszystkim spokój i radość. 

Niech każda, spędzona w gronie bliskich chwila 

żyje własnym pięknem, a Nowy Rok obdaruje Was 

i Wasze rodziny zdrowiem, pomyślnością i szczęściem.

Jerzy Pilch  

Wójt Gminy Brenna   
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Święto Niepodległości w Gminie Brenna
W Gminie Brenna tradycyjnie 

uczczono Święto Niepodległości – 
był hymn państwowy oraz wiązan-
ki kwiatów na grobach i pomnikach 
upamiętniających walkę o wolną 
Polskę.

Z uwagi na epidemię koronawi-
rusa Święto Niepodległości miało  
w 2020 roku w Gminie Brenna nieco 
inny niż zwykle charakter. Zamiast 
wspólnego odśpiewania „Mazurka 
Dąbrowskiego” na placu znajdują-
cym się obok Beskidzkiego Domu 
Zielin „Przytulia”, był hymn odśpie-
wany on-line w Internecie przez 
zespół „Mała Brenna”. A wójt Jerzy 
Pilch wraz z przewodniczącym Rady 
Gminy Brenna Sewerynem Greniem 
i Komendantem Gminnym OSP Jó-
zefem Ferfeckim złożyli wiązanki 
kwiatów w tych miejscach w Bren-
nej i Górkach, które upamiętniają 
miejscowych patriotów poległych 
za niepodległą Polskę. - 11 listopa-

da to dzień, w którym po raz kolej-
ny uświadamiamy sobie fakt zmar-
twychwstania naszego narodu i po-
wrót Polski na mapę Europy. Jest to 
okazja, aby w naszych myślach i ser-
cach wzbudzić refleksję nad czasem 
minionym. 11 listopada to symbol 
miłości Ojczyzny, walki o wolność,  
a także symbol wiary i symbol zwy-
cięstwa. Choć dziś czujemy się bez-

pieczni, nie znaczy, że możemy tego 
bezpieczeństwa nadużywać. Niech 
zaduma nad losami naszej Ojczyzny 
pozwoli z wielkim szacunkiem spoj-
rzeć na drugiego człowieka, szukać 
tego co łączy i żyć z poczuciem odpo-
wiedzialności za wolność, która tak 
ofiarnie została wywalczona – mówi 
wójt Jerzy Pilch.

  S. Horowski
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Zmodernizowano kolejny odcinek 

drogi powiatowej

Reklama w miesięczniku  
„Wieści znad Brennicy” 

1/8 strony – 50zł netto, ¼ strony – 100 zł netto,

½ strony – 200 zł netto, 1 strona – 400zł netto

10gr/szt. netto – wkładki, ulotki do gazety

Droga powiatowa 2602 S Sko-
czów-Brenna to główna arteria ko-
munikacyjna Gminy Brenna. Do-
biegł końca remont kolejnego od-
cinka tej ważnej drogi.

- Bardzo dziękuję panu Staro-
ście Mieczysławowi Szczurkowi oraz 
pani Magdalenie Kowalskiej-Sucha-
nek, Dyrektor Powiatowego Zarzą-
du Dróg Publicznych w Cieszynie za 
kolejny efekt naszej dobrej współ-
pracy, którym jest wyremontowa-
ny następny odcinek drogi powiato-

wej łączącej naszą Gminę ze Skoczo-
wem i „dwupasmówką” Bielsko-Cie-
szyn, a także łączącej Górki z Bren-
ną. Ta droga to wręcz komunikacyj-
ny kręgosłup naszej Gminy, dlate-
go bardzo cieszę się z tego, iż na jej 
kolejnym fragmencie zwiększyło się 
bezpieczeństwo kierowców oraz pie-
szych – mówi wójt Jerzy Pilch. Za-
kończony remont objął kilometro-
wy odcinek drogi powiatowej – od 
miejsca, w którym prace zakończo-
no w ubiegłym roku do skrzyżowa-

nia z ulicą Stara Droga. Inwestycja 
dotyczyła nie tylko remontu na-
wierzchni jezdni ale także istnieją-
cego chodnika i obustronnych po-
boczy, a kosztowała 660 tysięcy zł. 
Zgodnie z umową zawartą ze Sta-
rostwem Powiatowym w Cieszynie, 
Gmina Brenna dofinansowała tę 
drogową modernizację w wysoko-
ści 30 procent kosztów.

                                  
  S. Horowski
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Koniec ważnego remontu w Górkach Wielkich
Zakończyła się modernizacja uli-

cy Skoczowskiej i ulicy Stary Dwór 
w Górkach Wielkich. Korzystanie 
z tej ważnej w Gminie drogi jest 
obecnie wygodniejsze, a przede 
wszystkim bezpieczniejsze.

Ulice Skoczowska i Stary Dwór 
odgrywają w Gminie Brenna waż-
ną rolę nie tylko dlatego, że obsłu-
gują strefę przemysłowo-gospo-
darczą. Droga ta prowadzi także do 
Muzeum Zofii Kossak, do Centrum 
Kultury i Sztuki „Dwór Kossaków” 
oraz do dawnej stanicy harcerskiej 
Aleksandra Kamińskiego. Tą ostat-
nią nieruchomość samorząd pla-
nuje sprzedać, aby nowy właściciel 
przywrócił ją do życia. Zakończony 
remont kosztował łącznie 2 533 375 
zł (kwota ta obejmuje zrealizowane 
roboty budowlane, nadzór autorski 
oraz inwestorski, a także wykonanie 
dokumentacji projektowej), z cze-
go blisko 2 miliony zł to dofinan-
sowanie z Europejskiego Fundu-
szu Rolnego na rzecz Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich. W ramach wyko-

nanych prac nie tylko zmodernizo-
wano ulicę Skoczowską i ulicę Sta-
ry Dwór, ale między innymi także 
zbudowano chodnik, wykonano ka-
nalizację deszczową oraz przebu-
dowano sieć teletechniczną i ener-
getyczną. Roboty wykonała – wy-
łoniona w drodze przetargu – biel-
ska spółka Przedsiębiorstwo Wielo-
branżowe „Radex”. - Bardzo cieszy 

mnie fakt, iż korzystanie z tych ulic 
jest obecnie wygodniejsze i bezpiecz-
niejsze zarówno dla kierowców, jak 
i dla pieszych. Radość tym większa, 
że zadanie to zrealizowaliśmy wyko-
rzystując znaczące dofinansowanie 
unijne, które udało się nam pozyskać 
na tą ważną inwestycję – mówi wójt 
Jerzy Pilch.

  S. Horowski
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Wójtowie i Burmistrzowie Beskidzkiej Piątki 

wspólnie walczyli o zimowy biznes
W drugiej połowie listopada, na 

fali obaw związanych z ilością za-
chorowań na COVID -19 w naszym 
regionie i kraju, rząd Polski po raz 
kolejny zapowiedział nowe, suro-
we obostrzenia, które tym razem 
dotknąć miały bezpośrednio bran-
ży turystycznej – szczególnie jej zi-
mowej części. Zapowiedzi zakła-
dały całkowite zamknięcie stoków, 
utrzymanie obecnych blokad w ba-
zie noclegowej i gastronomicznej. 

Wójtowie i Burmistrzowie gmin 
Beskidzkiej 5, w tym również przed-
stawiciel Gminy Brenna – Wójt Jerzy 
Pilch, zareagowali natychmiast. Już 
po pierwszych sygnałach o plano-
wanym zamknięciu tej bardzo waż-
nej dla naszego regionu gałęzi go-
spodarki, wypracowali wspólne sta-
nowisko. Zawarli w nim szereg py-

tań, proponowanych rozwiązań  
i argumentów, które zostały przed-
łożone Premierowi. 

Po zapoznaniu się z pismem  
w tej sprawie, oraz innymi, podob-
nymi z innych regionów, minister 
gospodarki Jarosław Gowin ogło-
sił decyzję o złagodzeniu obostrzeń 
w zakresie działalności stoków nar-
ciarskich. Grupy robocze wspól-
nie wypracowały optymalny sys-
tem rygoru sanitarnego, który po-

zwoli na otwarcie wyciągów na se-
zon zimowy, przy zachowaniu bez-
piecznych norm. Nadal jednak po-
zostaje zamknięta branża hotelar-
ska i gastronomiczna, skrócone zo-
stały również ferie zimowe. Wpłynie 
to bardzo niekorzystnie na kondy-
cje branży, jak również przełoży się 
na finanse gminy. Dlatego też na-
dal podejmowane są rozmowy, któ-
re być może wpłyną na decyzję rzą-
dzących. Jednocześnie apelujemy 
do wszystkich turystów i mieszkań-
ców, by w trosce o bezpieczeństwo 
zarówno zdrowotne, jak i gospodar-
cze, przestrzegali wszystkich wpro-
wadzonych zasad. Będą one na bie-
żąco publikowane przez poszcze-
gólne podmioty turystyczne.  

   
   OPKiS

Re
kl

am
a

Pracownia Projektowo-architektoniczna 
agencja nieruchomości
ul. Wyzwolenia 75
43-438 Brenna

 Zygmunt Greń (właściciel firmy) 
 tel. 698 634 743  

 Marlena Stebel
 tel. 510 306 435

Zapraszamy do składania ofert sprzedaży nieruchomości poprzez nasze biuro. 
Zajmujemy sie sprzedażą domów, działek, mieszkań oraz innych obiektów. 

negocjujemy wysokość prowizji! 

tel. 510 306 435
Pełna oferta na otodom.pl 

www.otodom.pl/shop/nieruchomosci-gren-IDjrx/
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Mamy tężnię!
Gmina Brenna ma własną tężnię! 

Zbudowano ją w Leśnicy, obok pla-
cu zabaw i siłowni na świeżym po-
wietrzu. Używana w niej solanka  
z Zabłocia ma wiele właściwości 
leczniczych.

Tężnia solankowa w Brennej Le-
śnicy kosztowała 318,5 tys. zł z cze-
go znaczną część stanowiło dofi-
nansowanie z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich. - Ponieważ in-
halacje solankowe wspomagają pro-
filaktykę i leczenie wielu schorzeń, 
cieszę się z tego, że mieszkańcy Górek 
i Brennej od wiosny do jesieni będą 
mogli z takich inhalacji korzystać na 
miejscu, to znaczy na terenie naszej 
Gminy. Bez wątpienia tężnia będzie 
również kolejną turystyczną atrakcją 
Gminy Brenna. Fakt, że powstała ona 
w sąsiedztwie placu zabaw i siłow-
ni „pod chmurką” sprawia, że mamy 
w Leśnicy ciekawy kompleks sporto-
wo-rekreacyjny. Ponieważ nie wyko-
rzystaliśmy jeszcze całego gminnego 
terenu jaki tam posiadamy, więc nie 
można wykluczyć w przyszłości ko-
lejnej inwestycji. Tym bardziej, że po 
drugiej stronie ulicy znajduje się inna 
gminna działka, którą możemy za-
adaptować na parking – mówi wójt 
Jerzy Pilch.

Tężnia solankowa to najważniej-
sza część zakończonej niedawno in-
westycji, która prócz tego obejmo-
wała również wybrukowanie terenu 
spacerowego oraz montaż ławek, 
latarni solarnych, koszy na śmie-
ci, stojaków na rowery oraz stacjo-
narnego rowerka z ładowarką usb. 
W tężni wykorzystywana jest solan-
ka wydobywana z odwiertu „Koro-
na” w Zabłociu. Odwiert ten czyn-
ny jest od 1892 roku, a pochodząca  
z niego solanka (zawierająca mię-
dzy innymi biogeniczny jod, wapń 

oraz magnez) ma potwierdzone 
właściwości lecznicze. Inhalacje  
z jej użyciem wspomagają profilak-
tykę i leczenie następujących scho-
rzeń: nieżyt górnych dróg oddecho-
wych, zapalenie oskrzeli i zatok, ro-
zedma, pylica płuc i astma oskrzelo-
wa, niedoczynność tarczycy, nerwi-
ca wegetatywna, stres, ogólne wy-
czerpanie, stany wyczerpania gło-
sowego oraz alergiczne choroby 

górnych dróg oddechowych. Po-
nadto inhalacje solankowe wspo-
magają komfort oddychania, zwal-
czanie i hamowanie stanów zapal-
nych, nawilżanie śluzówki. Przeciw-
wskazania do solankowych inhala-
cji to ostre stany zapalne dróg od-
dechowych, nadczynność tarczy-
cy oraz uczulenie na jod lub inny 
składnik solanki.                     

        S. Horowski
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Ekowieści

Spis Rolny 2020 zakończony 
Informujemy, że w dniu 30.11.2020 r. zakończony został Powszechny Spis Rolny 2020 przeprowadzony 

przez Główny Urząd Statystyczny na terenie całego kraju. 
Przypomnijmy, że tegoroczny spis rolny trwał w okresie od 1 września do 30 listopada 2020 r.  
w trakcie którego rolnicy mogli udzielić informacji o gospodarstwach rolnych poprzez:

- samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, dostępnej  
      na stronie internetowej;

- telefonicznie, dzwoniąc na infolinię spisową;
- udzielając wywiadu rachmistrzowi spisowemu bezpośrednio lub telefonicznie.
Rolnicy odpowiadali na pytania z następujących zakresów: użytkowania gruntów, powierzchni zasiewów,  

liczebności zwierząt gospodarskich, chowu i hodowli ryb,  nawożenia, ochrony roślin, budynków gospodar-
skich, maszyn i urządzeń rolniczych, działalności gospodarczej, struktury dochodów gospodarstwa domowe-
go oraz  aktywności ekonomicznej. Wyniki spisu rolnego stanowią jedyne tak dokładne źródło informacji, po-
zwalające na  scharakteryzowanie polskiego rolnictwa.
Podsumujmy spis rolny w Gminie Brenna. Na terenie Gminy Brenna 
spisanych zostało 366 gospodarstw rolnych poprzez:

- udzielenie wywiadu rachmistrzowi spisowemu - 63% 
- dokonanie samospisu internetowego - 19% 
- udzielenie wywiadu telefonicznego - 18%.
Pomimo trudności w realizacji tegorocznego spisu rolnego wynikających z trwającej epidemii Covid-19  

udało się zakończyć spis z powodzeniem obejmując 100 % gospodarstw rolnych podlegających spisowi na te-
renie Gminy Brenna. Dziękujemy naszym rolnikom za zaangażowanie i udzielone wywiady; bez nich nie było-
by  sukcesu w realizacji tegorocznego spisu. Życzymy Wam powodzenia i satysfakcji z tej ciężkiej i wymagają-
cej pracy na kolejne lata.

          Gminne Biuro Spisowe

System musi się bilansować
Rada Gminy Brenna uchwali-

ła miesięczną stawkę opłaty za od-
biór odpadów komunalnych w roku 
2021. Na jej wysokość miały wpływ 
trzy elementy.

W 2021 roku miesięczna staw-
ka opłaty za odbiór odpadów komu-
nalnych wyniesie 26 zł na osobę. Dla 
wyjaśnienia, w jaki sposób samorząd 
ustalił taką właśnie stawkę, kluczowe 
znaczenie ma fakt, iż zgodnie z pra-
wem system odbioru odpadów ko-
munalnych musi się bilansować. In-
nymi słowy Gmina nie może do tego 
systemu dopłacać. A to oznacza, że 
wszystkie koszty muszą ponieść oso-
by tym systemem objęte. Zdecydo-
wana większość tych kosztów zwią-
zana jest z usługą odbierania, trans-
portowania, odzyskiwania i uniesz-
kodliwiania odpadów komunalnych. 
Zadanie to Gmina zleca podmioto-
wi gospodarczemu wyłonionemu  
w drodze przetargu. Przetargowe 
rozstrzygnięcie na 2021 rok opiewa 
na 2 411 934 zł, ale mając na uwa-
dze doświadczenia z przeszłości, sa-

morząd Gminy Brenna zakłada, że 
ilość odebranych odpadów będzie  
o 15 procent większa od tej ustalo-
nej w umowie z wykonawcą usługi. 
Dlatego przewiduje się, iż ostatecz-
nie odbieranie, transportowanie, 
odzyskiwanie i unieszkodliwianie 
odpadów będzie kosztować 2 773 
724,10 zł. Jeżeli tę kwotę podzielimy 
przez ilość osób objętych w Gminie 
Brenna systemem gospodarki odpa-
dami, czyli przez 10 256, to otrzyma-
my 270,45 zł. Jeżeli z kolei tę kwotę 
podzielimy przez 12 (liczba miesięcy  
w roku) to wynik wyniesie 22,54 zł.  
I to jest lwia część miesięcznej staw-
ki za odbiór odpadów komunalnych. 
Ale są jeszcze dwa inne koszty zwią-
zane z systemem gospodarki odpa-
dami. Pierwszy z nich wynika z pro-
wadzenia przez Zakład Budżetowy 
Gospodarki Komunalnej punktu se-
lektywnej zbiórki odpadów i wyno-
si 194 122 zł. Dzieląc tę kwotę przez 
liczbę osób objętych systemem go-
spodarki odpadami, a wynik tej ope-
racji przez 12 miesięcy otrzymamy 

1,58 zł. To kolejny składnik stawki za 
odbiór odpadów. Trzeci, ostatni ele-
ment, to efekt kosztów wynikających 
z obsługi administracyjnej systemu 
gospodarki odpadami (pracownicy, 
zakup materiałów biurowych i wy-
posażenia komputerowego), które 
kształtują się na poziomie 231 375,36 
zł. Podzielenie tej kwoty przez licz-
bę osób objętych systemem gospo-
darki odpadami, a następnie przez 
12 miesięcy daje 1,88 zł. Gdy zsu-
mujemy wymienione trzy składniki 
stawki za odbiór odpadów komunal-
nych otrzymamy 26 zł. I stąd też taka,  
a nie inna decyzja Rady Gminy Brenna  
w tej sprawie.

Na koniec warto dodać, że  
w przypadku mieszkańców budyn-
ków jednorodzinnych kompostują-
cych bioodpady w przydomowym 
kompostowniku stawka będzie niż-
sza i wyniesie 25 zł. Z kolei jeśli od-
pady nie są zbierane w sposób selek-
tywny, to stawka za ich odbiór wyno-
si 52 zł, czyli 200% stawki podstawo-
wej.       S. Horowski
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Harmonogram odbioru odpadów 
komunalnych w 2021 r.
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Informujemy mieszkańców Gminy Brenna, że od stycznia 2021 r. odpady komunalne będą odbierane zgodnie z harmonogramem, 
który dostarczy firma wywozowa. Ponadto harmonogram dostępny jest na stronie internetowej gminy www.brenna.org.pl 

oraz w Urzędzie Gminy w Brennej. W związku z koniecznością dostosowania częstotliwości odbioru odpadów do zmian w ustawie  
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach uległy zmianom terminy odbioru odpadów komunalnych  w poszczególnych rejonach. 
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Pojemniki na odzież używaną
Urząd Gminy Brenna zwraca się 

do osób korzystających z pojem-
ników na odzież używaną usta-
wionych na terenie Gminy Brenna  
o wkładanie przywiezionych teksty-
liów bezpośrednio do pojemników!

Niestety pomimo próśb i ape-
li w dalszym ciągu obserwujemy, 

że worki z materiałami składowane 
są wokół niezapełnionych pojem-
ników, co wpływa negatywnie na 
wizerunek naszej gminy, a co wię-
cej kusi wręcz amatorów podrzuca-
nia odpadów komunalnych do two-
rzenia dzikich wysypisk odpadów. 
Obok pojemników pojawiają się 

sprzęty gospodarstwa domowego, 
a nawet zużyte opony.

Liczymy więc na Państwa zro-
zumienie. Wykorzystujmy pojemni-
ki na używaną odzież zgodnie z ich 
przeznaczeniem!

      Urząd Gminy Brenna

Konsultacje w sprawie parku krajobrazowego
Trwają prace dotyczące aktuali-

zacji obszaru oraz zasad obowiązu-
jących w Parku Krajobrazowm Be-
skidu Śląskiego. Samorząd Gminy 
Brenna jest w nich aktywny mając 
na uwadze zarówno rozwój Gminy, 
jak i dobro jej mieszkańców.

Z materiałów konsultacyjnych, 
jakie dotarły do Urzędu Gminy 
Brenna, wynika, że zmianie ulec 
ma dotychczas obowiązujący ob-
szar Parku Krajobrazowego Beski-
du Śląskiego, który obejmuje rów-
nież część Brennej i Górek. Dlate-
go samorząd w trakcie konsultacji 
zgłosił swoje uwagi do proponowa-
nych zmian. Gminne władze chcą, 
aby granice parku krajobrazowe-
go odsunąć  od terenów budowla-
nych i inwestycyjnych bardziej niż 
w swoich planach proponuje kie-
rownictwo Zespołu Parków Krajo-
brazowych Województwa Śląskie-
go, w skład którego wchodzi Park 
Krajobrazowy Beskidu Śląskiego 
(PKBŚ). W konsekwencji tych uwag, 
w Urzędzie Gminy Brenna doszło 

do spotkania z dyrekcją parku, pod-
czas którego omawiano i wyjaśnia-
no sporne kwestie. – Po tygodniu, 
w Śląskim Urzędzie Marszałkowskim 
w Katowicach odbyło się kolejne spo-
tkanie, w którym brali między innymi 
udział starostowie bielski i cieszyń-
ski. W trakcie tego spotkania oma-
wialiśmy nowe propozycje dotyczące 
Parku Krajobrazowego Beskidu Ślą-
skiego. Nie ukrywam, że obawiamy 
się tego, iż aktualizacja aktu prawne-
go dotyczącego PKBŚ może w przy-
szłości ograniczyć możliwości inwe-

stycyjne na terenie Gminy oraz być 
przeszkodą w rozwoju jednorodzin-
nego budownictwa mieszkalnego. 
Mamy więc na uwadze zarówno inte-
res całej Gminy, jak i jej poszczegól-
nych mieszkańców – informuje wójt 
Jerzy Pilch, który dodaje, że prace 
nad zmianami dotyczącymi obsza-
ru Parku Krajobrazowego Beskidu 
Śląskiego trwają, a kierowany przez 
niego samorząd nadal będzie ak-
tywnie uczestniczył w toczących się 
pracach i konsultacjach.

                        
     S. Horowski
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Wyniki gminnego konkursu plastycznego

„Beskidy jesienią”
Z przyjemnością informuje-

my, że organizowany w Przedszko-
lu Publicznym nr 1 w Brennej  kon-
kurs plastyczny pt.„Beskidy jesie-
nią” został rozstrzygniety.  Spośród 
39 prac, które napłynęły do nas  
z przedszkoli i oddziałów przed-
szkolnych w szkołach, jury wybrało 
najciekawsze prace inspirowane je-
siennym krajobrazem naszej miej-
scowości. Wszystkie nadesłane pra-
ce były bardzo ciekawe, pomysłowe 
i wykonane różnorodnymi techni-
kami plastycznymi. Wykonanie wy-
magało od dzieci wiele zaangażo-
wania i cierpliwości. 

Po naradach jury wybrano naj-
ciekawe prace w dwóch katego-
riach wiekowych. Oto lista zwy-
cięzców:

W grupie młodszej 3-4 latków: 
I miejsce - Iga Caletka z Przedszko-
la Chichopotam w Górkach Wiel-
kich
II miejsce - Antonina Wigezzi 
z Przedszkola Chichopotam w Gór-
kach Wielkich
III miejsce - Nadia Pagieła 
z Przedszkola Publicznego nr 1  
w Górkach Małych
oraz prace wyróznione:
Małgorzata Przybył z Przedszko-
la Publicznego nr 1 w Górkach Ma-
łych, Adam Stroński z Szkoły Pod-
stawowej nr 1 w Leśnicy, Amelia Te-
tla z Przedszkola Publicznego nr 1 
w Brennej.

W grupie starszej 5-6 latków:
I miejsce - Patryk Łaciak z Szkoły 
Podstawowej w Górkach Wielkich
II miejsce - Maja Łysek z Przedszko-
la Chichopotam w Górkach Wiel-
kich
III miejsce: Zofia Wigezzi 
z Przedszkola Chichopotam w Gór-
kach Wielkich
oraz wyróżnione prace:
Hubert Gawlas z Szkoły Podstawo-
wej nr 1 w Brennej, Joanna Grzy-

bek z Szkoły Podstawowej nr 1  
w Brennej, Krzysztof Gawlas z Szko-
ły Podstawowej nr 1 w Brennej Le-
śnicy, Ayra Wójcik z Szkoły Pod-
stawowej nr 1 w Brennej, Klaudia 
Urbaś z Szkoły Podstawowej nr 1  
w Brennej, Wojciech Gałązka  
z Przedszkola Publicznego nr 1  
w Brennej, Karol Główczak z Szko-
ły Podstawowej nr 1 w Brennej Le-
śnicy.

Dziękujemy wszystkim, którzy 
podjęli wyzwanie i wzięli udział  
w konkursie. Zwycięzcom gratulu-
jemy. Zachęcamy również wszyst-
kich uczestników do wzięcia udzia-

łu w kolejnych konkursach. Szcze-
gólne podziekowania kierujemy 
do Pana Wójta Gminy Jerzego Pilch 
za pomoc w sfinansowaniu nagród 
dla uczestników. Zwycięskie pra-
ce można oglądać na stronie Przed-
szkola Publicznego nr 1 w Brennej.

       Gratulujemy 

Anna Mikłasz
koordynator konkursu
nauczyciel Przedszkola  

Publicznego nr 1 w Brennej
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Wirtualne spotkania  
w Przedszkolu nr 1 w Górkach Małych

Przedszkola to miejsca, w któ-
rych zwykle wiele się dzieje. Wy-
cieczki edukacyjne, warsztaty, spo-
tkania z ciekawymi ludźmi, wprowa-
dzającymi najmłodszych w niezna-
ny im jeszcze świat historii, trady-
cji, przyrody, czy techniki są czymś 
częstym oraz bardzo cennym. W do-
bie epidemii, a co za tym idzie ogra-
niczenia bezpośrednich kontaktów 
międzyludzkich, ograniczona zo-
stała również dotąd praktykowa-
na, otwarta działalność przedszko-
li. Zmartwieni dyrektorzy i nauczy-
ciele placówek musieli znaleźć spo-
sób na sprostanie nowej, niełatwej 
sytuacji.

W Przedszkolu Publicznym nr 1 
w Górkach Małych nie czekaliśmy 
długo i już 24 września zorganizo-
waliśmy spotkanie przedszkolaków 
z panią Małgorzatą Cieślar, biblio-
tekarką z Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej w Brennej, które odbyło się 
w plenerze z zachowaniem odpo-
wiedniego dystansu oraz pozosta-
łych zaleceń sanitarnych - wszyst-
ko z myślą o bezpieczeństwie dzieci  
i wszystkich osób biorących udział 
w wydarzeniu.

Nasze przedszkolaki, wręcz  
w piknikowym klimacie, korzysta-

ły z ostatnich ciepłych dni wrze-
śnia, słuchając czytanej przez pa-
nią Małgorzatę książeczki o leśnych 
przygodach sympatycznego żu-
bra Pompika, i jego rodziny, autor-
stwa Tomasza Samojlika. Książeczka 
"Żubr Pompik" przybliża dzieciom,  
w przystępny sposób, skompliko-
waną wiedzę na temat przyrody  
z zakresu polskich lasów i zamiesz-
kujących je zwierząt, a wspaniałe 
umiejętności pani Małgorzaty do 
przyjemnego i zaciekawiającego 
sposobu przedstawiania treści czy-
tanego tekstu wzmogły zaintereso-
wanie dzieci opowieścią o Pompi-
ku. 

Następnie, w dniach od 5 do 9 
października, zaprzyjaźniony te-
atr "Skrzat" z Krakowa udostęp-
nił nagranie spektaklu pt. "Przygo-
dy Okruszka". Do projekcji spek-
taklu wykorzystaliśmy tablice in-
teraktywne, w które są wyposażo-
ne wszystkie sale. Przedstawienie 
przeniosło przedszkolaków w kra-
inę baśni i magii, a dzięki dziecięcej, 
radosnej muzyce, wspaniale wykre-
owanym, zabawnym i miłym boha-
terom, m.in. tytułowemu Okrusz-
kowi i Biedronce, dzieci uśmiechały 
się i angażowały podczas rozwiązy-

wania zagadek i zadań stawianych 
przez postacie występujące w spek-
taklu.

Również w tym samym czasie, 
mianowicie 7 października, odbyło 
się spotkanie on-line z panią Anną 
Musioł, osobą wszechstronnie uta-
lentowaną, w tym m.in. znawczynią 
folkloru breńskiego. Było to pierw-
sze tego typu spotkanie, podczas 
którego przedszkole łączyło się ze 
swoim gościem za pomocą komuni-
katorów internetowych, tym razem 
za pomocą Skype'a. Jak to zwykle 
bywa - pierwszy raz nigdy nie jest 
łatwy, ale udało się, i przyznam,  
z świetnym rezultatem. Pani Ania 
odwiedziła każdą grupę osobno  
i podczas każdego spotkania opo-
wiadała przedszkolakom o dzie-
cięcym ubiorze z dawnych czasów 
dzieci, zamieszkujących Brenną,  
o tym jak wyglądało w szkole, gdy 
dzieci zamiast książek miały do dys-
pozycji wiedzę rechtora, a zamiast 
zeszytów pisały kredą na małych 
tabliczkach, i o tym co dzieci daw-
niej śpiewały. Ponadto, spotkanie 
na żywo pozwoliło na nawiązanie 
dialogu z dziećmi, a także na wspól-
ny śpiew dawnych, dziecięcych pio-
senek, takich jak "Jak jo chodził do 
szkoły" czy "Helo, helo Helynko!", 
które to pieśni rozbrzmiewały w ten 
dzień w naszym przedszkolu.

Jeszcze raz dziękujemy wszyst-
kim osobom, które współorgani-
zowały owe interesujące i nietypo-
we w naszym przedszkolu wydarze-
nia, oraz dzięki którym doświadczy-
liśmy czegoś nowego, co otworzyło 
naszą wyobraźnię na następne no-
watorskie sposoby przeprowadza-
nia wydarzeń oraz zajęć dla przed-
szkolaków, aby w ten trudny czas 
zamknięcia mogły wciąż doświad-
czać i odkrywać świat za zamknię-
tymi drzwiami.

Nauczyciel Przedszkola
Sara Czupalla
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Laury Ziemi Cieszyńskiej 2020

11.11 w powiecie cieszyńskim 
od wielu lat nieodłącznie już koja-
rzy się z Uroczystą Sesją Gmin Po-
wiatu Cieszyńskiego, która orga-
nizowana jest w Teatrze im. Adama 
Mickiewicza w Cieszynie. Celem tej 
sesji, oprócz uczczenia święta na-
rodowego, jest oczywiście uroczy-
stość wręczenia Laurów Srebrnych  
i Złotej Cieszynianki. Kandydatów 
do tego niezwykłego wyróżnie-
nia co roku wybierają rady gmin  
i miast. Przyznaje się je za szczegól-
ne osiągnięcia w różnych dziedzi-
nach, ale przede wszystkim za sze-
roką działalność na rzecz lokalnych 
społeczności.

Gmina Brenna w tym roku do 
Lauru Srebrnej Cieszynianki wy-
typowała Panią Krystynę Wanioł-
kę.

Druhna harcmistrzyni ZHP, w la-
tach 1966-1998 drużynowa oraz na-
uczyciel i wychowawca w Szkole 
Podstawowej im. Jana III Sobieskie-
go w Brennej. Urodziła się 15 maja 
1947 r. w Jaworzu. Po raz pierw-
szy zetknęła się z harcerstwem, gdy  
w miejscowej szkole zimowisko 
urządziła jedna z drużyn harcer-
skich z Katowic. 

W 1960 r. mając trzynaście lat, 
razem z koleżankami wybrała się 
do siedziby Hufca ZHP w Bielsku  
z prośbą o utworzenie drużyny har-
cerskiej w Jaworzu; od 1963 r. pełni-
ła w niej funkcję drużynowej.

Skończyła liceum pedagogicz-
ne w Bielsku-Białej. Po zdaniu ma-
tury w 1966 r. otrzymała przydział 
do pracy na Śląsku Cieszyńskim. 
Wybrała Brenną i rozpoczęła pra-
cę w Szkole Podstawowej im. Jana 
III Sobieskiego, gdzie pracowała aż 
do emerytury. Uczyła najpierw na-
uczania początkowego, później fi-
zyki, techniki i chemii. Pracując już 
w szkole w Brennej, ukończyła Stu-
dium Nauczycielskie, oraz nieco 
później studia magisterskie. W 1969 
r. wyszła za mąż.

W 1966 r. z inicjatywy dh Kry-
styny, obok istniejącej już w szkole 
żeńskiej drużyny, powstała też mę-
ska (chłopięca) drużyna harcerska. 
Z czasem przejęła kierownictwo 

nad obiema drużynami w szkole, by 
od 1974 r. stanąć na czele  Szczepu 
Harcerskiego im. Partyzantów Be-
skidzkich przy Szkole Podstawowej 
im. Jana III Sobieskiego w Brennej. 
W latach 70. i 80. w skład Szczepu 
wchodziło wiele drużyn harcerskich 
i gromad zuchowych - w  tym cza-
sie w Brennej i w Górki tętniło życie 
harcerskie. 

W 1976 r. dh Krystyna Waniołka 
została zastępcą komendanta no-
wopowstałego Hufca w Brennej,  
z siedzibą w Górkach. Po likwidacji 
gminnych hufców w 1991 r. weszła 
w skład Komendy nowopowstałego 
Hufca Ziemi Cieszyńskiej. 

W 1993 r. na bazie Szczepu har-
cerskiego, przy Szkole Podstawo-
wej im. Jana III Sobieskiego w Bren-
nej, powstała 24 DH “Watra”, której 
drużynową została dh Krystyna Wa-
niołka. Funkcję tę pełniła do 1998 
r. kiedy to przekazała prowadzenie 
drużyny swojemu następcy: dh Mi-
chałowi Musiołowi (pwd.). W tym 
samym roku przeszła na zasłużoną 
emeryturę, niemniej nadal wspiera-
ła działanie “Watry” (która zawiesiła 
swoja działalność w 2002 r.). 

Rezygnując z funkcji drużyno-
wej dh Krystyna Waniołka napisa-
ła w kronice: “Praca instruktorska 
z młodzieżą jest ciekawa, twórcza, 
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przyjemna, przynosi wiele zadowo-
lenia, ale jest również trudna i odpo-
wiedzialna. Nie załamujcie się trud-
nościami, czy przeciwnościami. Jeże-
li chcecie tworzyć życie harcerskie na 
tym najniższym szczeblu - w druży-
nie, to Wam się uda!”

Przez 34 lata harcerskiej działal-
ności w Brennej, dh Krystyna Wa-
niołka wychowała setki młodych 
ludzi, przekazując harcerskie war-
tości kolejnym pokoleniom miesz-
kańców Gminy. W szeregi harcer-
stwa włączyła również swoją rodzi-
nę: męża oraz dwóch synów. 

Zdobyła kolejno wszystkie stop-
nie instruktorskie ZHP: przewod-
nika, podharcmistrzyni, harcmi-
strzyni. W 1997 r. została odznaczo-
na Złotym Krzyżem „Za Zasługi dla 
ZHP” oraz wieloma innym odzna-
czeniami.

Dh Krystyna Waniołka jest zna-
na w Gminie Brenna nie tylko jako 

znakomity drużynowy, ale również 
wyjątkowy nauczyciel i wychowaw-
ca, który na stałe wpisał się w histo-
rię Brennej i Górek. Mieszka w Gór-
kach Wielkich. Mimo że czynnie nie 
angażuje się w życie harcerskie, to 

wspiera reaktywowaną w 2020 r. 
drużynę harcerską “Watra” w Bren-
nej. 

 Dorota Greń-Grajewska

„Sójki” w patriotycznym wydaniu
Już od kilku lat w obchody Świę-

ta Niepodległości w naszej gmi-
nie wpisane było między inny-
mi wspólne śpiewanie, utrzymane 
w patriotycznym duchu. W minio-
nych latach, wraz z wybiciem godzi-
ny 12:00 11 listopada duża grupa 
mieszkańców spotykała się w wy-
znaczonym miejscu, by odśpiewać 
wspólnie Hymn Państwowy oraz 
kilka innych pieśni – zarówno tych 

patriotycznych, jak i regionalnych, 
by dać wyraz przywiązaniu do Rze-
czypospolitej Polskiej oraz naszej 
Małej Ojczyzny.

Z wiadomych względów w tym 
roku nie było to jednak możliwe. 
Dziewczęca Grupa Śpiewacza „Sój-
ki” przygotowała jednak w kla-
sycznym dwugłosie „Mazurka Dą-
browskiego”. Wykonanie dziewcząt  
w paradnych strojach cieszyńskich 

uwiecznione zostało w malowni-
czej scenerii Dworku Myśliwskiego 
„Konczakówka”, oraz opublikowane 
w mediach w czasie, kiedy normal-
nie spotykalibyśmy się i śpiewali ra-
zem. Dziękujemy, dziewczyny, za 
wasze zaangażowanie. Jak zwykle 
wyszło pięknie i wzruszająco!

   OPKiS
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Z ogródka Przytulii

Wydawałoby się, że skoro zimą 
zioła nie rosną, zielarze nie mają nic 
do zbierania. To niezupełnie praw-
da. Pomijając fakt, że możemy upra-
wiać zioła w doniczkach na parape-
cie (melisa, pietruszka, szczypiorek, 
lebiodka oregano, tymianek, roz-
maryn) jest kilka roślin, które po-

zyskujemy właśnie w tym okresie. 
Są to nieliczne surowce zielarskie, 
które mają najwyższe stężenie sub-
stancji czynnych lub uzyskują peł-
ną dojrzałość dopiero zimą. Zalicza 
się do nich ziele jemioły pospolitej i 
owoc jałowca pospolitego.

Jemioła pospolita (Viscum al-
bum) to ok 70 gatunków zielonych 
kulistych krzewów, pasożytujących 
na drzewach (niektóre jej odmiany 
mogą być trujące). Składniki i wła-
ściwości jemioły zależą od drzewa, 
na którym pasożytuje (szczegól-
nie cenione są te zbierane z dębów 
i jabłoni). Surowcem są liście oraz 
cienkie łodygi bez owoców (białych 
kulek). Aby zachowała swoje wła-
ściwości, należy ją suszyć w niskiej 
temperaturze (ok 25°C). Preparaty  
z jemioły stosuje się głównie w le-
czeniu nadciśnienia, chorobie wień-
cowej i miażdżycy. Zwiększa często-
tliwość skurczów serca, rozszerza 
naczynia krwionośne zmniejsza-

jąc ryzyko zawału serca i udaru. Po-
prawiając krążenie wspomaga pra-
cę mózgu, pamięć i koncentrację. 
Ponadto pobudza układ odporno-
ściowy i działa uspokajająco łago-
dząc bezsenność, skutki menopau-
zy, depresji i stresu. Zaleca się pi-
cie naparu z jemioły 3 razy dzien-
nie. Przepis na macerat z jemioły: 
2-3 łyżki rozdrobnionego ziela za-
lać szklanką przegotowanej letniej 
wody i odstawić na kilka godzin. 
Odcisnąć ziele i pić 3 razy dziennie 
po 1/3 szklanki.

Jałowiec pospolity (Junipe-
rus communis) Zimozielony iglasty 
krzew rosnący na jałowych glebach 
górskich zboczy. Dojrzałe owoce są 
prawie czarne i słodkawe w sma-
ku. Zbiera się je zimą, najlepiej po 
pierwszych przymrozkach. Suszy 
powoli w temperaturze nie wyższej 
niż 40°C. Wyciągi z jagód jałowca 
wykazują działanie bakteriobójcze 
co warto wykorzystać w razie prze-
ziębienia (pić 1-2 razy dziennie po 
szklance). Owoce jałowca są rów-
nież moczopędne, pobudzają wy-
dzielanie żółci i ułatwiają trawienie. 
Warto  więc je użyć do przyprawia-
nia tłustych, ciężko strawnych po-
traw (dziczyzny, dań z grochu i fa-
soli, potraw z kapusty, pasztetów, 
sosów, marynat i kiszonek).  Regu-
lują pracę jelit zapobiegając zapar-
ciom i wzdęciom, wspomagają wą-
trobę ale mogą działać drażnią-
co na żołądek i nerki, dlatego na-

leży je stosować w niewielkich ilo-
ściach. Przepis na nalewkę z jałow-
cowa: 2 łyżki owoców jałowca lek-
ko rozgnieć, zalać 200 ml spirytusu 
i odstawić na dwa tygodnie, po tym 
czasie przecedzić. Stosować na pro-
blemy trawienne po 5 kropli na ły-
żeczce cukru lub wody 3 razy dzien-
nie. Nalewkę można także stosować 
do nacierania w bólach reumatycz-
nych, nerwobólach i zapaleniu ko-
rzonków nerwowych. 

Zimą zbieramy też igliwie (so-
sny, jodły, świerka), z którego od-
war można pić, ale przede wszyst-
kim wykorzystać do wzmacniają-
cych, aromatycznych kąpieli i in-
halacji. Wdychanie ekstraktu z igli-
wia działa odkażająco i jest dosko-
nałym, domowym sposobem na ka-
tar, przeziębienie i problemy z zato-
kami. Wystarczy wlać do miski pa-
rujący odwar z igliwia i pochylić 
nad nią, nakrytą ręcznikiem głowę. 
Wziewany aerozol rozrzedza zale-
gającą wydzielinę udrożniając nos. 
Inhalację trwającą 5-10 minut nale-
ży powtarzać codziennie przez kil-
ka dni. Zabiegi takie są bezpiecz-
ne nawet dla dzieci ale pamiętajmy, 
żeby rozgrzanej głowy nie narażać 
na gwałtowne wychłodzenie. Z po-
wodzeniem możemy też dodać do 
inhalacji łyżkę soli, która spotęgu-
je oczyszczanie dróg oddechowych.

Sól, która ma właściwości odka-
żające i rozluźniające przyda nam 
się też do bardzo przyjemnych za-
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biegów leczniczych – balneotera-
pii. Kąpiele solankowe pomagają na 
choroby stawów, reumatyzm, bóle 
kręgosłupa, nerwobóle, otyłość, cu-
krzycę, dolegliwości skórne, a także 
przemęczenie czy stres. Poprawia-
ją ukrwienie, pobudzają przemianę 
materii, łagodzą stany zapalne skó-
ry. Kiedy do soli dodamy zioła i olej-
ki eteryczne, mamy domowe SPA 
w pełnym wymiarze. Samodzielne 
wykonanie takich terapeutycznych 
soli kąpielowych jest bardzo proste. 
Wystarczy ładny słoiczek, nieprze-
tworzona sól (kłodawska, himalaj-
ska, morska), suszone zioła i ulubio-
ny zapach (olejek eteryczny). Wy-
bieramy odpowiednie zioła w za-
leżności od tego, jaki efekt chcemy 
uzyskać.

- Zioła relaksujące: lawenda, 
róża, lipa, melisa, szałwia, rumia-
nek, dziurawiec.

- Zioła pobudzające: mięta, po-
krzywa, rozmaryn, tymianek, sosna, 
świerk, macierzanka.

- Zioła łagodzące i oczyszczające 
skórę: przytulia, koniczyna, krwaw-

nik, lawenda, lipa, mięta, nagietek, 
rozmaryn, róża, rumianek, skrzyp 
polny, szałwia, ślaz, tymianek, bra-
tek, oregano.

Teraz do suchego słoiczka wsy-
pujemy na przemian warstwy soli  
i ziół. Na koniec kilka kropel olejku, 
szczelnie zakręcamy a po tygodniu 
korzystamy z przyjemności zioło-
wych kąpieli. Relaksując się w wan-
nie przestrzegajmy jednak dwóch 
zasad: 1- temperatura wody powin-

na być niewiele wyższa od tempe-
ratury ciała, 2- zabieg winien trwać 
maksymalnie 20 minut.

Ps. Słoiczek pachnącej soli ką-
pielowej, przyozdobiony wstążecz-
ką i napisaną od serca dedykacją  
z całą pewnością ucieszy każdego, 
kogo obdarujecie takim upomin-
kiem. 

  BDZ „Przytulia”

„Marysiny pytel – wzornik 
krzyżykowego haftu beskidzkiego”

Na przełomie grudnia i listopada 
księgozbiór publikacji, wydanych 
przez Gminę Brenna,  poszerzył się 
o bardzo ciekawą publikację. Mowa 
tu o książce „Marysiny pytel”, w któ-

rej pani Maria Greń zebrała całe 
mnóstwo haftów charakterystycz-
nych dla ludowego wzornictwa re-
gionu Górali Śląskich i samej Bren-
nej. Prace redakcyjne nad książką 

trwały już od wakacji, gdyż oprócz 
samych wzorów opracowany został 
również rzetelny, kompleksowy ar-
tykuł autorstwa Doroty Greń-Gra-
jewskiej, która bazując na wielu 
źródłach skrupulatnie opisała strój 
naszych przodków, ze szczegól-
nym uwzględnieniem jego wyjąt-
kowości na tle pozostałych wsi gó-
ralskich Beskidu Śląskiego. Wydaw-
nictwo uzupełniają piękne fotogra-
fie, oraz tekst opisujący rozwój tra-
dycyjnego, archaicznego haftu we 
współczesnej sztuce użytkowej.

Czy ostateczna forma „Marysi-
nego pytla” spełnia oczekiwania 
autorki? Oto jej odpowiedź na to 
pytanie:

Tak, od wielu lat myślałam o tym 
w jaki sposób przekazać zaintere-
sowanie kulturą ludową, tą najbliż-
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szą nam, czyli tą z Brennej. Wyrazem 
szacunku wobec naszych przodków 
jest pamiętanie o nich,  korzystanie 
z ich życiowej mądrości. W mniej-
szym lub większym stopniu jest to 
realizowane. Choćby: zespoły regio-
nalne, muzykanci, a w ostatnich cza-
sach też powrót do smaków sprzed 
lat. W dziedzinie strojów było tro-
chę gorzej. Stąd zrodził się pomysł na 
stworzenie pytla, ale takiego współ-
czesnego. Podzieliłam się tym pomy-
słem z p. Kasią, dyrektorem OPKiSu, 
przy okazji prowadzenia warsztatów 
z haftu beskidzkiego. Oceniłyśmy, ku 
naszej radości się młodym ludziom 
też to podoba. Minęło trochę czasu  
i oto jest efekt. Osobiście uważam, że 
książka nie tylko jest wydana bardzo 
ładnie i solidnie, ale też będzie przy-
ciągać uwagę, a stąd już tylko krok 
do tego, aby sięgnąc po igłe i nitkę. 
Mam nadzieję, że MARYSINY PYTEL 
spełni oczekiwania tej grupy odbior-
ców, którym leży na sercu pielęgno-
wanie naszych tadycji, ułatwi wyko-
nywanie haftów na koszule, a równo-
cześnie będzie inspiracją do tworze-
nia własnych niepowtarzalnych wzo-
rów. Liczę na to, że będzie również 
zachętą do tworzenia innych ozdób 
w stylu folkowym dla współczesnej 
użyteczności.

Na nieco inny, bo naukowy, 
badawczy aspekt zwraca uwagę 
autorka artykułu o stroju naszych 
przodków – Dorota Greń-Grajew-
ska:

Każda publikacja dotycząca Bren-
nej niezmiernie mnie ciekawi i inte-
resuje. Jest ich niewiele, wydaje się, 
że ciągle za mało, że tematów, które 
warto opisać, przekazać następnym 
pokoleniom, ocalić od zapomnienia 
jest tak sporo, że chciałoby się więcej 
i więcej. Mam nadzieję, że tak będzie, 
że z roku na rok wypełnimy „białe 
plamy” w dziejach naszej wsi. Te bia-
łe plamy, o których często mówią ba-
dacze – historycy, etnografowie, to 
ciągle nieodkryte lub nieopracowa-
ne fakty dotyczące naszych miejsco-
wości, zarówno Brennej, jak i Górek, 
które warto, a nawet trzeba zapełnić.

Może nam się wydawać, patrząc 
na działalność innych wsi Beskidu 

Śląskiego, że Brenna nieco odstaje, 
jest w cieniu. I rzeczywiście, w ostat-
nich latach to Trójwieś wiedzie prym 
w promocji tradycji, a Wisła, dzię-
ki Muzeum Beskidzkim, stała się de-
pozytariuszem naszej przeszłości. 
Chciałabym, aby Brenna nie czuła 
się wśród nich „kopciuszkiem”, wręcz 
odwrotnie,  doceniła swój wielki po-
tencjał, możliwości i je wykorzystała.  
A odkrywanie przeszłość pokazuje 
jak wiele mamy ważnych, przełomo-
wych momentów dla całego regio-
nu, jak ogromną rolę  pełniła w prze-
szłości, ile mamy skarbów, które tyl-
ko czekają, aby nimi się pochwalić.

„Marysiny pytel”, to mały, ale jak-
że ważny krok na tej drodze. Cieszę 
się, że mogłam wziąć udział w tym 
projekcie i napisać tekst teoretycz-
ny o stroju górali breńskich. Brako-
wało  opracowania, które zebrałoby 
wszystkie rozproszone wiadomości 
na ten temat, wydobyłoby ten strój 

na tle innych opisów górali Beski-
du Śląskiego. Dlatego też, znajdzie-
cie w nim informacje, wyłącznie do-
tyczące górali Brennej. Poznacie nie 
tylko cechy charakterystyczne ubioru 
górali breńskich, jego rolę i znacze-
nie, ale również dowiecie się w czym 
tkwi trudność rekonstrukcji tego 
stroju, jak ewoluował na przestrze-
ni wieków; dlaczego w Brennej gó-
ralki porzuciły kierpce i zaczęły „no-
sić się” po cieszyńsku, od kiedy za-
częły zakładać bieliznę i  kto w daw-
nych czasach trudnił się w naszej wsi 
haftem... Może wśród tych hafciarek 
odnajdziecie swoją babcię...

Książkę można nabyć w Informa-
cji Turystycznej w Brennej. Mamy 
nadzieję, że ucieszy wiele osób!

   OPKiS
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Święta w pandemii
Każda rodzina, każda gospody-

ni domowa, każdy człowiek – wszy-
scy wypracowaliśmy sobie przez 
lata pewien odpowiadający nam 
model przygotowywania się do 
Świąt Bożego Narodzenia. Każdy 
ma inne, właściwe tylko sobie przy-
zwyczajenia, potrzeby, związane  
z tym dniem. Inaczej podchodzimy 
do obrzędów religijnych, do trady-
cji, do kulinariów, do prezentów, do 
spotkań z bliskimi, do wystroju do-
mów… W tym roku jednak jest coś, 
co z całą pewnością łączy wszyst-
kich w tym temacie. Jest to panują-
ca wokół nas pandemia wirusa CO-
VID – 19, która zmusza, by przysto-
sować się do szczególnych warun-
ków, w trosce o wspólne bezpie-
czeństwo.

Choć brzmi to okropnie, bo Po-
lacy szczególną estymą darzą wła-
śnie te rodzinne przyzwyczajenia 
związane ze świętami, czekają na 
nie cały rok i lubią, gdy jest „tak, 
jak zawsze”, prawda jest taka, że w 
wielu aspektach konieczne zmiany 
można wprowadzić względnie bez-
boleśnie.

1. Ograniczona ilość osób
To obostrzenie wywołało chy-

ba najwięcej emocji. Polskę obiegła 

fala oburzenia, gdy padła wieść, że 
przy wigilijnym stole nie może za-
siąść więcej, niż pięć osób. Padały 
absurdalne stwierdzenia, że jak ro-
dzina liczy sobie 6 osób, ktoś bę-
dzie musiał opuścić dom na czas 
Wigilii… Tymczasem w zasadzie tej 
mowa o 5 osoba PONAD te, które na 
co dzień dzielą gospodarstwo do-
mowe: - Jeżeli chodzi o święta Boże-
go Narodzenia, przyjęliśmy takie roz-
wiązanie, że oprócz rodziny może po-
jawić się dodatkowe 5 osób. Ale na-
mawiamy do kameralnego, w gronie 
najbliższej rodziny spędzonego okre-
su świątecznego tak, żeby to były na-
prawdę już ostatnie święta, które 

musimy spędzać w ten sposób - po-
wiedział na środowej konferencji 
minister zdrowia Adam Niedzielski.

Myślę, że to już nie brzmi tak 
strasznie?

2. Zakupy
Choć rząd pootwierał centra 

handlowe, by rozruszać gospo-
darkę i umożliwić Polakom odpo-
wiednie zaopatrzenie się na święta, 
przywracając choć na chwilę pewną 
normalność, niech nas to nie zwie-
dzie. Gęsto wypełnione ludźmi ga-
lerie to ostatnie miejsce, w którym 
możemy się czuć bezpieczni. Dla-
tego zakupy ZAPLANUJMY. Niech 
nie będzie, jak co roku. Nie chodź-
my trzysta razy po zapomnianą wa-
nilię, przyprawę do piernika, wodę 
mineralną czy cokolwiek innego. 
Na ile to możliwe, złóżmy zamówie-
nie z dowozem – przez internet lub 
telefonicznie. A to, co musimy ku-
pić osobiście w lokalnych sklepach, 
kupmy raz a porządnie. I pamiętaj-
my, że święta to raptem trzy dni. 
Nawet, jeśli czegoś zapomnimy, nie 
umrzemy bez tego z głodu. 

Z zakupami nie warto też prze-
sadzać, choć nie ma to związku  
z pandemią. Polacy mają ogromną 
tendencję do szykowania koszmar-
nej ilości jedzenia. Zdecydowanie 
zbyt duża część z tego ląduje póź-
niej w koszu. Miejmy to na uwadze.
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3. Odwiedziny

Święta to czas, kiedy szczegól-
nie mamy potrzebę, by odwiedzić 
bliższą i dalszą rodzinę, znajomych, 
przyjaciół. Cóż, w obecnej sytuacji 
warto ograniczyć takie odwiedziny 
do minimum. Szczególnie, jeśli cho-
dzi o odwiedzanie osób starszych, 
szczególnie narażonych na zakaże-
nie wirusem i związane z tym pro-
blemy zdrowotne. Rozumiem, że 
to seniorzy najbardziej potrzebują 
naszej bliskości, ale proszę mi wie-
rzyć, w trosce o swoje bezpieczeń-
stwo wykazują się oni ogromnym 
zrozumieniem. Dzwońmy, wysyłaj-
my zdjęcia, prowadźmy wideoro-
zmowy… Wykorzystajmy zdobycze 
technologii, by tam, gdzie to moż-
liwe, bezpośredni kontakt ograni-
czyć. Koniecznie z myślą o tym, że 
to pierwszy i ostatni taki rok.

4. Pasterki, msze święte,  
nabożeństwa

Uczestnictwo w obrzędach re-
ligijnych w kościołach w okresie 
Świąt Bożego narodzenia, według 
prawa kościelnego – czy u katoli-
ków, czy u ewangelików – jest obo-
wiązkowe. Władze kościelne jed-
nak, biorąc pod uwagę szczegól-

ne okoliczności, nie tylko dostoso-
wują się do obostrzeń, które wpro-
wadza rząd, ograniczając ilość osób 
obecnych jednocześnie w koście-
le, ale same wychodzą z różnymi 
propozycjami do swoich wiernych.  
W wielu parafiach wprowadzane są 
dyspensy o różnym zakresie. Czę-
ściej jednak księża decydują się od-
prawiać większą ilość mszy, by roz-
bić zagęszczenie uczestniczących  
w nich osób. Tak dzieje się w przy-
padku Pasterek. W tym aspekcie 
Gmina Brenna akurat niewiele musi 
zmieniać – mamy pasterki o róż-
nych godzinach, w każdym koście-
le, ale i tam tłok, jak na obecne po-
trzeby, jest podczas tych pięknych 
spotkań zbyt duży. Stąd pomysły 
transmitowania pasterek za pośred-
nictwem internetu, by dać szansę 
osobą, które nie zdecydują się na 
pójście do świątyni, na chociaż ta-
kie uczestnictwo we wspólnej noc-
nej modlitwie.

W podobny sposób można do-
trzeć do widowni wielu koncertów 
kolęd, które szczególnie w naszym 
regionie zawsze odbywały się licz-
nie. Zachęcajmy do nagrywania 
tych koncertów odpowiednio wcze-
śniej, by tak zagościć w domach Po-

laków ze wspólnym kolędowaniem.

5. Wyjazdy
Tu sprawa wydaje się oczywista. 

Skoro radzi się ograniczanie od-
wiedzin w gronie najbliższym, wy-
jazdy są niewskazane tym bardziej. 
Nie powinniśmy wychodzić ze swo-
jego środowiska, zanurzać się no-
wym i wracać do swojego, z zapa-
sem dodatkowych, nieoswojonych 
drobnoustrojów i zarazków. Zresz-
tą, branża hotelarska i gastrono-
miczna wciąż otoczona jest suro-
wymi ograniczeniami. Ma to jedno-
cześnie zapewniać bezpieczeństwo 
klientom, ale też i ogranicza ich 
ilość w jednym miejscu, o jednym 
czasie. Może więc warto z wyjazda-
mi poczekać na spokojniejszy czas.

Mam nadzieję, że Święta Boże-
go Narodzenia miną Państwu bez-
piecznie i spokojnie. Niech będą 
okazją do odpoczynku, do od-
nowienia zapasu nadziei i wiary  
w to, że będzie lepiej. Gdziekol-
wiek, gdzie jest nam to potrzebne.

  Anna Musioł
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Nowości w Bibliotece
 „Wojownicy. #1 Ucieczka w dzicz.”

„Ucieczka w dzicz” autorstwa Erin Hunter rozpoczyna serię „Wojowni-
cy”. Zielonooki, rudy kot spoglądający z okładki książki  zapewne zachę-
cił wszystkich kocich i książkowych fanów do zanurzenia się w tej niety-
powej serii fantasy dedykowanej młodzieży. Jako, że sama należę do gro-
na kociarzy nie zastanawiałam się długo i książka dość szybko przywędro-
wała do mnie w kurierskiej paczce. Na pierwszych stronach książki pozna-
jemy Rdzawego – rudego, domowego mruczka, który mieszka w okolicy 
lasu. Pewnego dnia postanawia porzucić wygodnickie życie i wyruszyć na-
przeciw przygodom. Erin Hunter zrobiła genialną robotę - książka jest cie-
kawa, pełna zwrotów akcji,  przedstawia losy bardzo wyrazistych bohate-
rów. Lekkie pióro autorki sprawiło, że całość odbiera się bardzo przyjem-
nie i bez trudu. Uczy nas również o wartościach, zarówno tych dobrych, 
jak i złych, takich jak m. in. przyjaźń, zaufanie, czy też zdrada. Dzięki niej 
możemy zanurzyć się w  świat widziany z perspektywy dzikich kotów, któ-
re tworzą  hierarchiczną społeczność ze swoimi wierzeniami, zadaniami, 
przepowiedniami i problemami, tuż obok naszego świata niczego nie po-
dejrzewających"dwunożnych". Niesamowity wstęp w niezwykłą opowieść 
o kocich klanach. Polecam gorąco każdemu czytelnikowi. 

     (Książka dostępna do wypożyczenia w bibliotece w Górkach Małych)
                 Magdalena Stekla
   

„Berbeka. Życie w cieniu Broad Peaku” 
„Życie w cieniu Broad Peaku” Dariusza Kortko i Jerzego Porębskiego  to 

kolejna książka w himalajskiej serii Wydawnictwa Agora. Tym razem przed-
stawiająca fascynujące  i tragiczne losy Macieja Berbeki – należącego do 
czołówki polskich himalaistów, przewodnika górskiego, ratownika TOPR, 
artysty i scenografa związanego z Teatrem im. S.I. Witkacego w Zakopa-
nem.                 

Książkę rozpoczyna opis pierwszej wyprawy na Broad Peak w 1988 
roku. Maciej Berbeka był przekonany, że zdobył zimą Broad Peak, jednak 
okazało się, że dotarł jedynie na przedwierzchołek Rocky Summit. 25 lat 
później, mimo że miał już prawie 60 lat, dał się namówić Krzysztofowi Wie-
lickiemu, by ponownie zmierzyć się z górą, z którą miał porachunki do wy-
równania. Po dokonaniu jednego z największych swoich wyczynów gór-
skich, nie zdołał zejść ze szczytu Broad Peaku (8051 m). 6 marca 2013 roku 
wraz Tomaszem Kowalskim został uznany za zmarłego.

Autorom udało się świetnie oddać klimat tamtych czasów, w tym Za-
kopanego - miasta, w którym urodził się i mieszkał Maciej Berbeka. Jest to 
Zakopane, nad którym wciąż unosi się duch Witkacego, gdzie poza słynny-
mi knajpami, dancingami, działa Klub Wysokogórski, któremu w latach 70 
i 80 tych z dużymi sukcesami przewodził Ryszard Szafirski.

W książce Maciej Berbeka został przedstawiony nie tylko jako wybitny 
himalaista – uczestnik wypraw, zdobywca pięć ośmiotysięczników, autor 
pierwszego zimowego wejścia na ośmiotysięcznik bez dodatkowego tlenu 
(Manaslu, 1984 r.) ale też jako kochający mąż i ojciec, artysta, nauczyciel, 
uwielbiany  przez turystów przewodnik wysokogórski i człowiek obdarzo-
ny niezwykłym poczuciem humoru. Autorom udało się w rzetelny sposób 
i bez patosu przybliżyć sylwetkę wybitnego wspinacza. Gorącą polecamy 
wszystkim miłośników literatury górskiej i nie tylko!

 (Książka dostępna do wypożyczenia w bibliotece w Brennej)
           Biblioteka
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60 lat Szkoły Podstawowej w Brennej Leśnicy

Historia Szkoły Podstawowej nr 1 
im. Janusza Korczaka w Brennej

Jubileusz 60-lecia SP nr 1 im. 
Janusza Korczaka w Brennej to 
niewątpliwie okazja, która skłania 
do wspomnień oraz refleksji nad 
szybko płynącym czasem. Aby przy-
bliżyć bogatą historię szkoły i jej 
rozwój, prześledźmy poniższe ka-
lendarium historyczne.

Pierwsza wzmianka o szkole  
w Brennej Leśnicy pochodzi z roku 
1876, kiedy to Rada Szkolna Powia-
towa w Bielsku, ówczesna nadrzęd-
na władza oświatowa nad szkołami 
na Ziemi Cieszyńskiej, uznała ko-
nieczność wybudowania w Leśni-
cy szkoły. Decyzja o budowie szko-
ły została jednakże przesunięta na 
lata późniejsze, gdyż Gmina Brenna 
nie posiadała żadnych środków na 
ten cel.

Do budowy szkoły przystąpio-
no dopiero w 1895 roku. W uroczym 
miejscu, jakim jest Dolina Leśnicy, 
na terenie ofiarowanym przez ar-

cyksięcia Fryderyka, powstała mała 
szkółka. Była bardzo kameralna, bo-
wiem posiadała tylko jedną salę 
lekcyjną, gabinet kierownika, dwa 
pokoje i kuchnię.

Mieszkańcy Leśnicy dążyli do 
rozbudowy szkoły, ponieważ jedna 
sala była niewystarczająca dla po-
nad setki uczniów. Wybuch II wojny 
światowej przekreślił szansę na re-
alizację tego projektu.

Po wojnie nastąpiły zmiany. Kie-
rownik szkoły Michał Zoń zabiegał 
o przeprowadzenie remontu szko-
ły. Odnowienie i unowocześnienie 
szkoły miało miejsce latem 1952 
roku. Naprawiono dach, uzupeł-
niono ubytki w murach, utworzo-
no dużą salę lekcyjną, wymienio-
no podłogi oraz podłączono wodo-
ciąg. W latach powojennych w szko-
le uczyło trzech nauczycieli. Zaszła 
więc konieczność wynajmowania 
sal u gospodarzy. Korzystano z  sali 
u p. Heleny Heller, p. Franciszka Ma-
dusioka oraz u p. Franciszka Hel-
lera. Przemieszczanie się uczniów  

i nauczycieli pomiędzy salami było 
jednak bardzo uciążliwe, szczegól-
nie w deszczowe dni i przy dużych 
opadach śniegu.

Sprawa budowy nowej szko-
ły była nadal aktualna. Wyznaczo-
no więc teren pod budowę powyżej 
starego budynku. Wmurowanie ka-
mienia węgielnego pod nowy budy-
nek szkoły miało miejsce 16 sierp-
nia 1958 roku. Uroczyste otwarcie 
nowej Szkoły Podstawowej nastąpi-
ło 31 stycznia 1960 roku. Wtedy kie-
rownikiem szkoły był p. Jan Nowa-
czek.

Nowy, jednopiętrowy budynek 
z czterema salami lekcyjnymi, pra-
cownią do zajęć praktycznych i fizy-
ki oraz niewielką salką gimnastycz-
ną, czytelnią i biblioteką, okazał się 
po paru latach za ciasny, więc w la-
tach 1971/1972 dokonano rozbu-
dowy szkoły. Szkoła zyskała drugie 
piętro, zmieniono dach i zainstalo-
wano centralne ogrzewanie.   

Widok szkoły rok 1936.
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Funkcję kierownika (dyrektora) 
szkoły w kolejnych latach pełnili:

W latach:  
1897 - 1909 Jan Matuszyński.
1909 - 1914 Maksymilian Grobel
1914 - 1915 Karol Kisiała
1915 - 1920 Ernestyna Swibówna
1921 - 1939 Karol Mach

Lata: 
1939 - 1945 – szkoła niemiecka 
(brak danych)

W latach: 
1945 - 1955 Michał Zoń
1955 - 1975 Jan Nowaczek

1975 - 2003 Anna Kłósko
2003 - nadal Halina Gabzdyl – Pilch

Jubileusz 60 lecia Szkoły Pod-
stawowej nr 1 im. Janusza Korczaka  
w Brennej Leśnicy to dobry mo-
ment, by przypomnieć sukcesy  
uczniów, przybliżyć klimat szkoły, 
który budowali i tworzyli przez lata 
ludzie służący  dobru uczniów i ich 
rodziców.

A oto najnowsza historia szkoły
W roku 2001 w wyniku reorgani-

zacji szkół w Gminie Brenna Szko-
ła Podstawowa nr 3 stała się Szkołą 
Podstawową nr 1.

W 2002 roku Rada Gminy Bren-
na z wójtem Tadeuszem Mendrkiem 
podjęła decyzję o budowie sali gim-
nastycznej na Leśnicy. Przystąpio-
no do budowy, dokonano również 
częściowej przebudowy i remontu 
starej części szkoły. W efekcie pięk-
na sala gimnastyczna została odda-
na do użytku 25 lutego 2005 roku. 
Wykonawcą sali było przedsiębior-
stwo „Faber” spółka z o.o. z Górek 
Wielkich. Obiekt sfinansowała Gmi-
na Brenna, a koszt wyniósł około 
1.800.000 złotych.

W nowej części budynku oprócz 
sali gimnastycznej i zaplecza usy-
tuowano widownię na 60 miejsc  
i dwie nowe pracownie. Jedna  
z nich to nowoczesna pracownia 
komputerowa  wyposażona w 2008 
roku, w ramach projektu współfi-
nansowanego przez Unię Europej-
ską, w sprzęt o wartości 41 tysięcy 
złotych. W 2012 roku Szkoła wzbo-
gaciła się o własną studnię głębino-
wą. Następnie przystąpiono do bu-
dowy biooczyszczalni,  która zakoń-
czyła się w sierpniu 2014r.

Ostatnie dziesięciolecie szko-
ły to czas sukcesów zarówno edu-
kacyjnych, jak i sportowych. Nasi 
uczniowie reprezentują szkołę  
w konkursach gminnych oraz po-
wiatowych, a także zgłaszają się  do 
konkursów przedmiotowych. Bie-
rzemy chętnie udział w wielu pro-
jektach, które w znaczący sposób 
podnoszą jakość nauczania. W ra-
mach realizowanego projektu „Edu-
kacja równych szans” baza szkoły 
została wzbogacona o sprzęt mul-
timedialny, pomoce dydaktyczne 
oraz przyrządy gimnastyczne.

Realizujemy programy profi-
laktyczne o tematyce zdrowotnej. 
Warto przypomnieć najważniej-
sze z nich: Ogólnopolski Program 
Edukacyjny „Śniadanie daje moc”, 
program „Owoce w Szkole”, „Bieg 
po zdrowie”, „Trzymaj Formę”, „Pro-
gram Edukacji Antytytoniowej dla 
uczniów klas I – III szkół podstawo-
wych”, „Taniec i sport sposobem na 
zdrowie!”. Kształtujemy w uczniach 
poczucie przynależności do spo-
łeczności lokalnej, „swojej małej oj-
czyzny” poprzez udział w konkur-
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sach podkreślających przywiązanie 
do gwary i miejsca zamieszkania. 
W tym miejscu warto przypomnieć, 
jak wielkim zainteresowaniem każ-
dego roku cieszy się Międzynaro-
dowy Konkurs Plastyczny „Miesz-
kam w Beskidach”, Konkurs Gwaro-
wy „Szumno naszo godka”, w któ-
rych nasi uczniowie  zajmują czo-
łowe miejsca i otrzymują wiele wy-
różnień.

„Mała szkoła z wielkim sercem” 
to niewątpliwie Szkoła Podstawowa 
nr 1 im. Janusza Korczaka w Bren-
nej Leśnicy. W kalendarzu działań 
naszej szkoły ogromnie ważny jest 
charytatywny zapał do niesienia 
pomocy potrzebującym oraz kształ-
towanie świadomości ekologicznej 
u młodego pokolenia. Warto wy-
mienić w tym miejscu następujące 
akcje: „Prezent pod choinkę”, „Szla-
chetna paczka”, „Piórniki dla Afryki”, 
zaangażowanie w Finał WOŚP, a tak-
że „Karma i miska dla schroniska”.

O tym, jak prężną placówką jest 
Szkoła Podstawowa nr 1 w Bren-
nej Leśnicy świadczy fakt, że latem 
szkoła przekształca się w bazę wy-
poczynkową dla dzieci i młodych 
sportowców ze Śląska, Łodzi, War-
szawy, a nawet znad morza. Chęt-
nie do nas przyjeżdżają i korzystają 
z uroków naszej miejscowości, roz-
sławiając naszą Brenną w całym kra-
ju. A my mamy niemały zastrzyk fi-
nansowy dla potrzeb szkoły.

 W tym miejscu warto przyto-
czyć słowa Pani  Haliny Gabzdyl – 
Pilch, sprawującej funkcję dyrekto-
ra od 2003 roku.

„Brenna Leśnica ma piękną szko-
łę. Położona na górce, w dole płynie 
rzeczka, a nad nią szumi las. Mamy 
tu własną studnię głębinową, bio-
oczyszczalnię, plac zabaw, boisko, 
stołówkę, salę komputerową, ra-
dosnych przedszkolaków, fajnych 
uczniów, wspaniałych nauczycie-
li, troszczących się o wszystkich pra-
cowników obsługi i kochanych rodzi-
ców. Aż przyjemnie chodzi się do ta-
kiej szkoły. W tym roku skromnie ob-
chodzimy nasze 60-lecie. Ale chciała-
bym podziękować wszystkim którzy, 
w jakikolwiek sposób przyczynili się 
do rozwoju naszej szkoły.

Panu wójtowi Jerzemu Pilchowi, 
Pani wójt Iwonie Szarek, Panu wójto-
wi Tadeuszowi Mendrkowi wszystkim 
radnym, przyjaciołom naszej szkoły 
i naszym rodzicom za troskę, życzli-
wość, wsparciei dobrą współpracę. 
Szkole należy życzyć kolejnych do-
brych 60 lat”.

I wreszcie czas na przedstawie-
nie osiągnięć sportowych. W roku 
szkolnym 2011/2012 nasza uczen-
nica Anna Greń odniosła wielkie 
zwycięstwo. Zajęła II miejsce w rzu-
cie piłeczką palantową na Fina-
le Czwartków Lekkoatletycznych 
w Warszawie. W tym samym roku 
szkolnym dziewczęta z naszej szko-
ły zajęły II miejsce w Mistrzostwach 
Powiatu Cieszyńskiego Szkół Pod-
stawowych w Sztafetowych Bie-
gach Przełajowych oraz II miejsce 
w Mistrzostwach Powiatu Cieszyń-
skiego Szkół Podstawowych w Mini 
Piłce Siatkowej. 15 sierpnia 2013 r. 
w Rudzie Śląskiej odbył się Woje-
wódzki Finał Biegów Przełajowych. 
W kategorii chłopców na dystansie  
800 metrów brązowy medal wywal-
czył Dawid Oleś. Kolejny sukces na-
szego ucznia miał miejsce 7 marca 
2015 r. w Mysłowicach. Podczas Mi-
strzostw Śląska w Biegach Przełajo-
wych  Dawid  Oleś zdobył złoty me-
dal.

Wróćmy jeszcze raz do kalenda-
rium szkoły. Na podstawie Uchwa-
ły Rady Gminy Brenna nr XII/131/16  
z dnia 23.06.2016r. dla ratowania  
wygasającego gimnazjum połączo-
no w Zespół Szkół w Brennej Szkołę 
Podstawową nr 1 im. Janusza Kor-

czaka z Gimnazjum im. Króla Jana 
III Sobieskiego. Od 01.09.2016r. by-
liśmy Zespołem Szkół w Brennej. 
Dyrektorem została Halina Gabz-
dyl- Pilch.

W 2017/2018 Zespół Szkół auto-
matycznie przekształcono w Szko-
łę Podstawową Nr 1 im. Janusza 
Korczaka, mieszczącą się w dwóch 
budynkach przy ulicy Leśnica 103  
i Górecka 224. Obecnie na Leśni-
cy mamy 3 oddziały przedszkolne  
i 8 oddziałów klas starszych. Przy ul. 
Góreckiej  mamy 2 oddziały przed-
szkolne i 11 oddziałów klas star-
szych. W Szkole Podstawowej Nr 
1 w Brennej uczy się 380 uczniów, 
pracuje 48 nauczycieli i 23 pracow-
ników obsługi.

Podsumowując, Szkoła Podsta-
wowa nr 1 im. Janusza Korczaka  
w Brennej Leśnicy  posiada boga-
tą historię. Jest wyjątkowym miej-
scem. W dalszym ciągu się zmienia 
i rozwija. Uczy, rozwija talenty dzie-
ci, pielęgnuje tradycję, kształtuje 
właściwe postawy wychowanków 
oraz angażuje się w różne przedsię-
wzięcia zarówno o charakterze lo-
kalnym, jak i krajowym.

„Czekamy na rozłączenie tych 
dwóch budynków, żeby wróciła Szko-
ła Podstawowa im. Króla Jana III So-
bieskiego, bo każda z nich ma swo-
ją odrębną historię, tradycje lokalne 
i charakter...”- dodaje dyrektor szko-
ły  Halina Gabzdyl - Pilch.

Opracowała:                                                                                           
Barbara Brańczyk – Rucka
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Otwarcie lodowiska i wypożyczalni sprzętu
Wielkimi krokami zbliża się 

otwarcie jednej z najbardziej oble-
ganych zimowych atrakcji w Gmi-
nie Brenna. Mowa o usytuowa-
nym w Parku Turystyki w Brennej 
sztucznym lodowisku. Równolegle 
z otwarciem wspomnianego lodo-
wiska, otwarta zostanie również, 
jak co roku zresztą, wypożyczal-
nia zimowego sprzętu sportowego. 
Otwarcie zaplanowane jest na 19 
grudnia ( jeżeli obostrzenia sanitar-
ne nie ulegną zmianie).

Wypożyczalnia dysponuje sze-
rokim asortymentem sprzętu. Prócz 
łyżew w bardzo wielu rozmiarach,  
a więc od 26 do 47, w kontekście 
jazdy na tafli lodowiska można rów-
nież wypożyczyć zwiększające bez-
pieczeństwo kaski, a dla najmłod-
szych pingwinki, które służą do na-
uki jazdy na łyżwach bądź po pro-
stu pomagają w samodzielnym po-
ruszaniu się na łyżwach. Do dyspo-
zycji są także nakładki na obuwie 

(tzw. płozy), dedykowane również 
najmłodszym.

W wypożyczalni znajduje się 
również sprzęt, który zainteresu-
je narciarzy bądź wielbicieli zimo-
wych wędrówek po górach. Mowa 
o nartach skiturowych, nartach bie-

gowych oraz rakietach śnieżnych. 
Do dyspozycji są bowiem nar-

ty skiturowe w zestawie z buta-
mi (rozmiary od 37 do 45) i kijkami 
(regulowana długość 110-150 cm). 
Na wyposażeniu znajdują się rów-
nież zestawy do narciarstwa bie-
gowego. Istnieje możliwość wypo-
życzenia nart z łuską lub bez łuski 
w zestawie z butami (rozmiary od 
35 do 46) oraz kijkami (długości od 
135 do 155 cm). Dla lubiących gór-
skie wędrówki w zimowej scenerii 
ciekawą propozycją może być wy-
pożyczenie rakiet śnieżnych o róż-
nej nośności (dla mężczyzn, kobiet 
i dzieci). Szczegółowa specyfikacja 
sprzętu wraz z cennikiem znajduje 
się na oficjalnej stronie interneto-
wej Gminy Brenna – www.brenna.
org.pl w strefie turysty, w zakładce 
„Aktywnie”, podstrona – „Aktywny 
wypoczynek zimą”.

  Krzysztof Gawlas
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Ważne	i	przydatne

Miesięcznik „Wieści znad Brennicy” można nabyć w Informacji Turystycznej (ul. Wyzwolenia 77, Brenna, a także w: Gminnej Bibliotece Publicznej 
(Urząd Gminy w Brennej), Delikatesach Centrum (Górki Wielkie Sojka, Górki Wielkie Centrum, Brenna Skrzyżowanie, Brenna Spalona, Brenna Leśnica), 
sklepie z nasionami - p. K. Holeksy (Górki Wielkie), kiosku  „Trafika” (Górki Wielkie), sklepie na Buczu (Górki Wielkie), sklepie w Szpotawicach (Górki Wielkie), 
sklepie „Lewiatan” (Brenna Skrzyżowanie), sklepie p. R. Łysek (Brenna Leśnica), kiosku z prasą - p. J. Ćwierzyk (Brenna Centrum), „Toto Lotku” - p. J. Madzi 
(Brenna Centrum), kiosku p. Cz. Grenia (Brenna Bukowa), stacji paliw (Górki Wielkie). lokale, chcące również kolportować „Wieści”, proszone są 
o kontakt z redakcją.
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Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej
43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 34
tel. 33 853 62 85, kom. 606 251 562
e-mail: zbgk@brenna.org.pl

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

Poczty:
43-438 Brenna ul. Wyzwolenia 77, tel. 33 857 72 40
43-436 Górki Wielkie ul. Z. Kossak 34, tel. 33 853 94 44

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

Biblioteki:
43-438 Brenna ul. Wyzwolenia 77, tel. 33 853 63 59
43-436 Górki W. ul. Zalesie 3, tel. 33 853 91 86
www.biblioteka.brenna.org.pl 
e-mail: bibl.brenna@wp.pl, bibl.gorki@vp.pl

Wójt Gminy Brenna - Jerzy Pilch
W celu umówienia się na spotkanie prosimy o kontakt 
z sekretariatem: tel. 33 853 62 22, tel. 33 853-65-48 
fax: 33 853 63 70, e-mail: poczta@brenna.org.pl
 
Zastępca Wójta Gminy Brenna - Dariusz Jakubiec 
tel. (33) 853 62 22 
e-mail: d.jakubiec@brenna.org.pl

Biuro Rady Gminy Brenna
W celu umówienia się na spotkanie prosimy o kontakt 
z sekretariatem: tel. 33 853 62 22, tel. 33 853-65-48 
fax: 33 853 63 70, e-mail: poczta@brenna.org.pl

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

Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna
43-438 Brenna ul. Wyzwolenia 77,
tel. 33 853 65 50, fax 33 8586 971
e-mail: opkis@brenna.org.pl

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
43-438 Brenna, ul. Leśnica 8
tel. 33 853 64 59, 33 855 12 61, fax. 33 858 71 01
email: gops@brenna.org.pl, gops_brenna@interia.pl

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

Ochotnicza Straż Pożarna:
43-438 Brenna ul. Wyzwolenia 75, tel. 33 853 65 85
43-438 Brenna ul. Leśnica 134, tel. 723 089 363
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
43-438 Brenna, ul. Malinowa 3, NFZOZ P. Gruszczyk, tel. 33 432 15 00
43-436 Górki Wielkie ul. Zalesie 3, tel. 33 8539182

Pogotowie Ratunkowe
43-430 Skoczów ul. Krzywa 4
tel. alarmowy 999
tel. 033 857 95 49, 33 857 95 50

Apteki
43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 34a, tel. 33 8169 736
43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 38b, tel. 33 8570073
43-436 Górki Wielkie ul. Zalesie 3, tel. 33 853 92 05
43-436 Górki Wielkie ul. Breńska 2, tel. 33 858 71 19

Ważne i przydatne numery telefonów

Wieści znad Brennicy



W sprawie wypożyczenia nart prosimy telefonować z wyprzedzeniem w celu 
potwierdzenia dostępności i przygotowania sprzętu pod nr telefonu: 539 931 213

Specyfikację sprzętu oraz cennik znajdą Państwo na: www.brenna.org.pl 
w strefie turysty, w zakładce „Aktywnie”, podstrona – „Aktywny wypoczynek zimą”

Lodowisko Brenna 
sTarT: 19 grudnia, godz. 10:00

Administrator lodowiska zastrzega sobie prawo do zmiany daty otwarcia, np. w przypadku niekorzystnych  
warunków atmosferycznych lub zmiany reżimu sanitarnego spowodowanego epidemią wirusa Covid-19.

kamera „on Line”: www.turysta.brenna.org.pl/pl/kamery


