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Od 18 maja po konsultacji z sanepidem została na nowo otwarta Gminna Biblioteka Publiczna w Ciasnej oraz Filia w Sierakowie 
Śląskim.  Dzień później zaczęły działać pozostałe dwie Filie: w Glinicy oraz w Zborowskiem. Do momentu zniesienia obostrzeń 

pracujemy wyłącznie w zakresie wypożyczeń i zwrotów.  

TYMCZASOWE GODZINY PRACY BIBLIOTEK:

Gminna Biblioteka Publiczna w Ciasnej: Filia w Glinicy:

Poniedziałek:  
Wtorek:     
Środa:            
Czwartek:      
Piątek:            

10:00-16:00
10:00-13:00
10:00-13:00
10:00-16:00
10:00-13:00

Poniedziałek:
Wtorek:
Środa:
Piątek:

16:00-18:30
15:00-18:00
8:00-11:00
16:00-19:00

Filia w Sierakowie Śląskim: Filia w Zborowskiem:

Poniedziałek:
Wtorek:
Środa:
Czwartek:
Piątek:

9:00-12:00
13:00-16:00
13:00-16:00
13:00-16:00
9:00-12:00

Wtorek:

Czwartek:

12:00-15:00

9:00-12:00

W Bibliotekach obowiązują nowe zasady, wszystkich naszych czytelników prosimy o dostosowanie się do załączonych instrukcji.

BIBLIOTEKA
W CZASACH PANDEMII
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Wójt Gminy Ciasna
mgr inż. Zdzisław Kulej

GMINA CIASNA w partnerstwie z  FUNDACJĄ NA RZECZ 
SENIORÓW „BONUM VITAE” realizuje na swoim terenie 

projekt pt.  „Rozwój usług społecznych poprzez podniesienie ja-
kości i dostępności wsparcia rodziny w Gminie Ciasna” Projekt 
ten jest  skierowany dla grupy 20 os. pow.60 roku życia,  zamiesz-
kujących  na obszarze Gminy Ciasna oraz 32 opiekunów Gmi-
na Ciasna. W ranach projektu  dla osób zgłoszonych  i zakwa-
lifikowanych do projektu zakupiono 20 szt. tzw.  opasek życia, 
wykorzystujących nowoczesne technologie informacyjno-ko-
munikacyjne dla osób, które wymagają stałej opieki, w ramach 
świadczenia usługi Zdalnej Opieki Senioralnej oraz całodobowej 
teleopieki . Urządzenia te wraz ze świadczona opieką , zapewnią 
osobom starszym ”niezależne” życie w środowisku lokalnym, za-
pobiegną odizolowaniu od rodziny i zagwarantują warunki życia 
jak najbardziej zbliżone do warunków domowych i rodzinnych. 
Wszystkie zakwalifikowane osoby otrzymają na własność ww. 
opaski oraz zostaną przeszkolone z ich obsługi.  

OPASKA TELEMETRYCZNA

☑ ZAPROJEKTOWANA Z MYŚLĄ O OSOBACH
 STARSZYCH I NIEWIDOMYCH
☑ WYDAJE KOMUNIKATY GŁOSOWE
 W JĘZYKU POLSKIM

☑ UMOŻLIWIA ZDEFINIOWANIE WIRTUALNEGO
 OGRODZENIA
☑ POSIADA DEDYKOWANĄ PLATFORMĘ
  DO TELEOPIEKI
☑ POSIADA TRZY DEFINIOWALNE PRZYCISKI SOS
☑ DZIAŁA DO 5 DNI NA JEDNYM ŁADOWANIU
☑ POSIADA CZUJNIK ZAŁOŻENIA OPASKI
☑ INFORMUJE O AKTUALNEJ GODZINIE
☑ DZIAŁA JAK TRADYCYJNY TELEFON
☑ MIERZY AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ
☑ POSIADA LICZNIK KROKÓW
☑ PRZYPOMINA  O LEKACH
☑ MIERZY PULS
☑ MONITORUJE SEN
☑ WSKAZUJE LOKALIZACJĘ GPS/LBS
☑ KLASA SZCZELNOŚCI IP67
☑ DETEKTOR  UPADKU (OPCJA)
☑ TAG NFC (OPCJA)

OPASKA DZIAŁA SAMODZIELNIE !

☑ DO PRAWIDŁOWEJ PRACY WYMAGA
 KARTY NANO SIM 2G
☑ MOŻLIWOŚĆ INSTALACJI WŁASNEJ KARTY SIM

OPASKI
TELEMETRYCZNE
DLA SENIORÓW



4 NR 3/2020

Najważniejszymi grupami, mającymi wieloletnie trady-
cje, działającymi w Gminnym Ośrodku Kultury w Ciasnej 

jest Gminna Orkiestra Dęta oraz Zespół Tańca Mażoretkowego 
„Copacabana”.

Dbając o rozwój obu grup zakupywane są zarówno instrumen-
ty jak i stroje.  W roku 2019 Gminny Ośrodek Kultury zakupił, z 
własnych środków, niezbędne do występów instrumenty, których 
orkiestra do tej pory nie posiadała, instrumenty perkusyjne min. 
kotły Adams, dzwonki Yamacha, Vibraslab, Latin Percusion za 
kwotę ponad 20.000zł. Zostały również zakupione stroje dla Ju-
niorek z „Copacabany” oraz w 2020r. skórzane buty – kozaki do 
nowych stroi, za łączną kwotę prawie 14.000,00 zł.

W roku 2020 Gminny Ośrodek Kultury uzyskał dofinan-
sowanie w ramach „Wsparcie na wdrażanie operacji strategii 
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego 
PROW na lata 2014-2020, pod tytułem: „Kultywowanie trady-
cji regionalnych oraz muzycznych poprzez zakup instrumentów 
muzycznych dla orkiestry dętej oraz strojów dla członków or-
kiestry i zespołu mażoretek” Dzięki dofinansowaniu, orkiestra 
stała się posiadaczem trzech saksofonów – sopranowego - Yama-
ha, tenorowego – Buffet Crampon oraz barytonowego - Buffet 
Crampon oraz dodatkowych mundurów dla nowych członków 
orkiestry. Łączny koszt instrumentów oraz mundurów wyniósł 
34.947,00 zł.

Gminny Ośrodek Kultury
w Ciasnej cdn.

Dzięki dofinansowaniu, w roku 2020, zostały zakupione rów-
nież stroje dla Mażoretek z „Copacabany” dla formacji - juniorki, 
kadetki oraz miniformacje. Łącznie z dofinansowania Gminny 
Ośrodek Kultury kupił 91 sztuk stroi dla zespołu! Zostały również 
zakupione flagi paradne, dla najstarszej grupy. Łączny koszt stroi i 
flag wyniósł – 26.925,00 zł.

Jako, że sezon zapowiadał się mistrzowsko - Gminny Ośrodek 
Kultury w 2020 zakupił również stroje dla najstarszej grupy – Senio-
rek, 25 sztuk, która nie została objęta dofinansowaniem – nowe stroje 
dla tej grupy, z dofinansowania, zostały zakupione w 2018 roku.
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W tym roku po raz kolejny Przedszkole w Ciasnej było orga-
nizatorem gminnego  konkursu plastycznego, zatytułowa-

nego „Najlepiej z rodziną”. Konkurs ten jest skierowany do rodzin 
przedszkolaków gminy Ciasna i  ma na celu wspólną integrację 
wszystkich członków rodziny, w  trakcie przygotowywania pracy 
plastycznej oraz stwarza warunki wspólnego spędzania czasu. Ze 
względu na istniejąca sytuację związaną z  panująca pandemią, 
wpłynęło nieco mniej prac niż w ubiegłych latach, jednak każdy 
z oddziałów przedszkolnych był reprezentowany. Komisja składa-
jąca się z nauczycielek przedszkola i dyrekcji ZS-P w Ciasnej do-
konała głosowania i wybrano następujące prace ;

Trzy równorzędne miejsca zajęli:
 Lena Zabor- oddział w Ciasnej; Jakub Janota – oddział w Jeżo-

wej; Emilia Klabis- oddział w Ciasnej.

KONKURS PLASTYCZNY
DLA PRZEDSZKOLAKÓW

Prace wyróżnione:

Wiktoria Kozala – oddział w Wędzinie; Oliwier Kierat- oddział 
Sieraków Śl.; Antonina Jerominek- oddział Glinica; Wojciech Szu-
kalski – oddział Ciasna; Adam Lempa- oddział Sieraków Śl.; Kuba 
Junker-oddział Sieraków Śl.

Autorom tych prac przyznano nagrody, które częściowo za-
sponsorowała Agencja Ubezpieczeniowa GRAF z Ciasnej, za co 
serdecznie dziękujemy. 

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplo-
my. 

Dyrekcja i nauczycielki przedszkola w Ciasnej gratulują zwy-
cięzcom oraz serdecznie dziękują wszystkim, którzy zachcieli 
wziąć udział w naszym konkursie.
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Uczniowie Szkoły Podstawowej w  Ciasnej na 
początku marca 2020r. brali udział w V edycji 

Konkursu Plastyczno-Językowego ,,Śladami braci 
Grimm’’ dla uczniów szkół podstawowych.

Organizatorem konkursu był Regionalny Ośrodek 
Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w  Częstochowie. 
W tym roku w konkursie udział brało 56 uczniów z 4 
powiatów: 

częstochowskiego, myszkowskiego, kłobuckiego 
i lublinieckiego. Przedmiotem konkursu było stworze-
nie komiksu w języku niemieckim – krótkiej historyjki 
opisującej przygody dowolnie wybranego bohatera ba-
śni braci Grimm we współczesnych czasach.

Z  naszej szkoły na konkurs wpłynęły dwie prace 
o  bardzo wysokim poziomie merytorycznym i  pla-

Konkurs
Plastyczno-Językowy
„In der Märchenwelt
der Brüder Grimm’’

stycznym, których autorami byli uczniowie klas pią-
tych. 

Emilka Wieloch z  klasy 5 b przygotowała piękny 
komiks, pt. ,,Hänsel und Gretel  auf der Jagd nach Fa-
cebook-Freunden’’. Natomiast uczniowie klasy 5 a: Ja-
kub Rabski oraz Oliwier Hanusch przygotowali piękną 
pracę pt. ,,Rotkäppchen und eine seltsame Geschichte 
im XXI. Jahrhundert’’, która to praca zajęła II miejsce 
w konkursieJ Cieszymy się bardzo i GRATULUJEMY 
wszystkim uczniom, którzy podjęli to niezmiernie 
trudne zadanie!!!

Życzymy kolejnych sukcesów w konkursach języko-
wych:)

I. Figlak
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Ten rok szkolny był bardzo szczególny. Po raz pierwszy przed 
nauczycielami, uczniami i rodzicami niespodziewanie zo-

stało postawione nowe zadanie: nauczanie zdalne. Można  po-
wiedzieć, iż zakończyło się ono dla wszystkim sukcesem, ponie-
waż wszyscy uczniowie byli klasyfikowani i promowani (bardzo 
wielu uczniów otrzymało świadectwa z wyróżnieniem) a ucznio-
wie klasy ósmej zostali absolwentami naszej szkoły. W I półro-
czu nasza placówka pomyślnie przeszła ewaluację zewnętrzną, 
w trakcie roku motywowaliśmy uczniów do konkursów o zróż-
nicowanej tematyce i zasięgu, realizowaliśmy cztery innowacje 
pedagogiczne, wiele ciekawych projektów rozwijających kom-
petencje kluczowe jak również dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, 
w tym niektóre prowadzone społecznie przez nauczycieli. Byli-
śmy organizatorami powiatowej konferencji „Mediacje – jak ła-
two się dogadać”. Dzięki jej pomysłodawczyni pani Magdalenie 
Gałuszka, która brała udział w międzynarodowym webinarium 
naukowym poświęconym zagadnieniu mediacji, nasza szkoła 
w Ciasnej zaistniała na tak dostojnym forum medialnym i na-
ukowym. Zagadnienie mediacji już znalazło swoje miejsce w 
działaniach wychowawczych naszej szkoły, podobnie jak podej-
mowane przez uczniów z dużym zaangażowaniem działania wo-
lontariackie prowadzone pod kierunkiem pani Barbary Mrozek. 
Nasz inny wewnątrzszkolny sukces, którego autorami byli pani 
Anna Kozielska wraz z uczniami, polegał na podjęciu wyzwania 
ogłoszonego przez Muzeum Narodowe w Warszawie pt. „Mię-
dzy sztuką a kwarantanną”. Efektem tego działania było zorgani-
zowanie miniwystawy prezentującej wyniki pracy uczniów. Na-
tomiast dzięki staraniom pani Iwony Śleziony-Plawgo placówka 
otrzymała grant pozwalający na rozwój umiejętności informa-
tycznych uczniów, którzy dzięki temu mogli dodatkowo uczyć się 
algorytmiki i programowania. Tu koniecznie należy wspomnieć 
też o tym, że w naszych działaniach edukacyjnych skierowanych 
do uczniów coraz większą rolę odgrywa kodowanie – umiejęt-
ność nie tylko ucząca logicznego myślenia,  ale będąca dobrym 
sposobem na ciekawe zdobywanie wiedzy z różnych dziedzin ży-
cia. Warto również dodać, że systematycznie wzbogacamy bazę 
dydaktyczną szkoły, tego roku wymienić należy chociażby inte-
raktywną salę  przeznaczoną dla dzieci o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych. 

Rok szkolny zakończył się tradycyjną Galą Absolwentów i 
rozdaniem świadectw uczniom. Ich wcześniejszy, liczny udział 
w konsultacjach oraz stuprocentowa obecność w dniu zakończe-
nia zajęć dydaktyczno-wychowawczych świadczy o tym, jak bar-
dzo chcieli otrzymać świadectwo z rąk dyrektora i wychowawcy 
oraz choć trochę poczuć atmosferę realnej, rzeczywistej szkoły 
po trzech i pół miesiącach nauki w domu. W tegorocznym pod-
sumowaniu należy dodać, iż 26 czerwca pożegnaliśmy ostatnich 

PODSUMOWANIE
ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

W SZKOLE PODSTAWOWEJ
W CIASNEJ  

uczniów szkoły filialnej w Glinicy – nastąpiło naturalne wygasze-
nie tej filii z powodu brak naboru do klas młodszych. 

A oto efekty naszej pracy dydaktyczno-wychowawczej.
 

Osiągnięcia placówki:

 Y Certyfikat „Dobrze zaprojektowana Szkoła 2020”
 Y Dyplom za zaangażowanie w nowoczesną profilaktykę: Ogól-

nopolska Kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł
 Y Dyplom za udział w projekcie „Niemiecki ma klasę” 2018/2019
 Y Dyplom za udział w projekcie „Centrum Mistrzostwa Infor-

matycznego”
 Y Podziękowanie dla Szkoły Podstawowej w Ciasnej  - Partnera 

Akcji Sensoryczny Lubliniec
 Y Certyfikat za udział w wyzwaniu Edusense „Code Week z 

Uczymy Dzieci Programować”
 Y Certyfikat za udział w wyzwaniu EduSense „#czekającNaŚwie-

taUczymyDzieciProgramować 2019”
 Y Certyfikat dla Szkolnego Koła Informatycznego za aktywny 

udział w Akcji „Zakodowane Święta z eTwinning”. 
 Y Certyfikat CodeWeek „Certyfikate of Excellence in Coding Li-

teracy”
 Y Podziękowanie za udział w „International Dot Dey”
 Y Organizacja konferencji „Mediacja – jak łatwo się dogadać”
 Y Podziękowanie Ośrodka Rehabilitacyjnego w Rusinowicach 

dla wolontariuszy w Ciasnej
 Y Certyfikat za działanie „Jak dbać o prywatność i bezpieczeń-

stwo w sieci?”
 Y Podziękowanie za udział w Ogólnopolskim Projekcie eTwin-

ning  - edycja „Gdzie jest Święty Mikołaj na wakacjach?”
 Y Dyplom podziękowanie za ogromny wkład w ogólnopolską 

akcję Góra Grosza. 
 Y Dyplom dla szkoły za bardzo aktywny udział w ogólnopolskim 

konkursie „ Świat oczami młodych”
 Y Certyfikat za udział i zaangażowanie w XX edycję Turnieju „Z 

Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”.

Najważniejsze indywidualne sukcesy uczniów: 

 Y Grzegorz Wieczorek – Nagroda Główna (Ogólnopolski Kon-
kurs „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – Ja za 20 lat)

 Y Kacper Plawgo – III miejsce (Ogólnopolski Konkurs „Zako-
dowana świetlica”)

 Y Nikodem Makles – Finalista (XIX edycja Wojewódzkiego 
Konkursu Matematycznego „Bajkowe Zadania”)

 Y Dominika Prządka – Grand Prix (XXVI Wojewódzki Konkurs 
na Świąteczną Kartkę Bożonarodzeniową)
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 Y Jakub Rabski, Olivier Hanusch – II miejsce (V edycja Konkur-
su Wojewódzkiego Plastyczno-Językowego „W świecie baśni 
braci Grimm”)

 Y Uczniowie klasy Va – Laureat zbiorowy (Ogólnopolski Kon-
kurs: „Być jak Ona 3 edycja”

 Y Maksymilian Kurek, Amelia Kompała, Zofia Kurek, Karol 
Kłosiński – Finaliści (Projekt eTwinning „Gdzie jest św. Miko-
łaj na wakacjach?”)

 Y Rafał Respondek – wyróżnienie (III Wojewódzki Konkurs Pla-
styczny „Prawa Dziecka oczami dzieci”)

 Y Oliver Dylong, Bartłomiej Jaworek, Adam Szmuc, Tomasz 
Jonek, Piotr Kulik, Nikodem Kulej, Dominik Bystrzycki – II 
miejsce drużynowo (Halowe zawody piłki nożnej)

 Y Amelia Cieśla – wyróżnienie (VIII Powiatowy Konkurs Pio-
senki w Językach Obcych „Śpiew łączy Europę”)

 Y Marcel Wieczorek – wyróżnienie (Powiatowy Konkurs Orto-
graficzny)

 Y Daria Brylka, Jakub Wieczorek, Kinga Kozłowska – laureaci 
(Regionalny Konkurs kolęd, pastorałek i piosenek świątecz-
nych w języku niemieckim)
Osiągniecia naszej placówki jak i indywidualne sukcesy 

uczniów są w równej mierze zasługą uczniów, nauczycieli jak i Ro-
dziców. Szczególnie gorąco dziękujemy Rodzicom za wsparcie w 
czasie nauki zdalnej, doceniamy trud, jaki podjęli w tym czasie, by 
czuwać nad pracą dzieci w domu, udzielając im pomocy, czasami 
również tej dydaktycznej. 

Małgorzata Gzyl
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4 maja obchodziliśmy w naszym domowym przedszkolu dzień 
Świętego Floriana – patrona strażaków. To oni narażają swoje 

zdrowie, a  nierzadko i  życie i  wchodzą tam, skąd inni uciekają. 
Majowe święto to dobra okazja, aby podziękować tym, którzy każ-
dego dnia podejmują działania, by ratować potrzebujących. Dzie-
ci z Przedszkola Samorządowego w Sierakowie Śląskim pomimo 
sytuacji jaka panuje  w kraju, postanowiły uczcić Święto Straża-
ków i podziękować za bardzo trudną pracę. Co roku odwiedza-
my naszych strażaków, idąc z laurkami i życzeniami. W tym roku 
nie mogliśmy tego zrobić więc, zrobiliśmy to za pomocą portalu 
społecznościowego. Dzieci z pomocą  naszych cudownych  rodzi-
ców nagrały  filmiki z życzeniami oraz zrobiły zdjęcia z laurkami 
i  rysunkami  dla naszych wspaniałych strażaków, które zostały 
przesłane drogą elektroniczną (można to wszystko zobaczyć na 
https://www.facebook.com/Przedszkole-Samorz%C4%85do-
we-1578530405729458/?ref=bookmarks).  

Z okazji ich święta, życzymy wszystkim strażakom bezpiecznej 
służby, zawsze szczęśliwych powrotów z akcji, a także dużo zdro-
wia, szczęścia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. 

Anna Bodzioch

 Święto Strażaka w Przedszkolu
Samorządowym   

w Sierakowie Śląskim
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Małymi krokami zbliża się koniec roku szkolnego. Okres 
ostatnich kilku tygodni nie jest ciekawym okresem w na-

szym życiu. Jest inaczej.. Czas koronowairusa zmienił plany wielu 
z nas. Plany pracy naszego Szkolnego Koła Wolontariatu również 
legły w  gruzach. Mieliśmy ponownie pomóc przy kolejnej edy-
cji „Lublinieckiego Niebieskiego Biegu”. Mieliśmy wziąć udział 
w szkoleniu w Opolu dla wolontariuszy w ramach projektu „Gra-
nie na ekranie”. Mieliśmy zorganizować zbiórkę przyborów szkol-
nych dla dzieci z ubogich krajów Afryki (wspólnie z Misjonarza-
mi). Mieliśmy plany...

Te akcje w tym roku szkolnym nie będą już mogły zostać zre-
alizowane. Jednak mimo wszystko, możemy być z  siebie dumni. 
Wspólnie możemy wiele. Wspólnie zdziałaliśmy m.in.: wzięliśmy 
udział w organizacji festynu charytatywnego dla chorej Lenki, wy-
słaliśmy kartki z  „dobrym słowem” dla chorych onkologicznie, 
poprowadziliśmy zajęcia z kodowania dla młodszych w bibliotece 
w Lublińcu, zebraliśmy pluszaki, które później przekazaliśmy dzie-
ciom z ośrodka rehabilitacyjnego w Rusinowicach, po raz kolejny 
uprzątnęliśmy teren wokół cmentarza przed Dniem Wszystkich 
Świętych, wzięliśmy udział w  projekcie „Idą Święta, nie o  smsie 
a o kartce pamiętaj”, zorganizowaliśmy w szkole akcję „Góry grosza”, 

Podsumowanie działań szkolnego 
wolontariatu ZSP Ciasna

wzięliśmy udział w akcji WOŚP wsparliśmy naszą panią pedagog 
podczas konferencji „Mediacje – jak łatwo się dogadać”,

Jednak co ważne, uczyliśmy się i nadal uczymy :) Jak powie-
dział jeden z wolontariuszy Marcel Wieczorek: „Ja, będąc w wo-
lontariacie nauczyłem się, że w  życiu nie chodzi tylko o  zdoby-
cie jak największej ilości pieniędzy, żeby kupić sobie wszystko co 
chcemy, ale o obdarowywanie innych ludzi szczęściem bez wzglę-
du na ich stan..”

Mrozek Barbara
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Drugie półrocze obecnego roku szkolnego okazało się nie-
zwykle trudnym wyzwaniem dla dyrektorów, nauczycieli , 

uczniów i  ich rodziców. Nagłe zawieszenie zajęć szkolnych spo-
wodowane stanem zagrożenia epidemicznego w całym kraju, nie-
jednemu z  nas pokrzyżowało plany i  „wywróciło świat do góry 
nogami”. Edukacja początkowo stanęła pod wielkim znakiem za-
pytania. Stopniowo zaczęto wprowadzać regulacje, dzięki którym 
wypracowaliśmy system nauki zdalnej dostosowany do potrzeb 
i możliwości naszych uczniów.

Od 14 marca zaczęliśmy nawiązywać wirtualny kontakt po-
przez narzędzia takie jak E-Dziennik, poczta Gmail czy umoż-
liwiającą bieżącą i  szybką komunikację z  rodzicami – aplikację 
WhatsApp. Szkoła początkowo pracowała w oparciu o zdalny plan 
zajęć dydaktycznych, obecnie realizujemy zajęcia zgodnie z przy-
jętym na początku roku szkolnego harmonogramem. Decyzją 
Rady Pedagogicznej wspólną platformą dla klas 4-6 jest Google 
Classroom. Uczniowie otrzymują materiał do pracy zdalnej wraz 
z dodatkowymi materiałami ułatwiającymi samodzielną naukę ta-
kimi jak: lekcje w formie interaktywnych prezentacji, audiobooki 
nagrywane przez nauczycieli, odpowiednio wyselekcjonowane 
filmiki na YouTubie, lekcje na rządowej platformie E-Podręcz-
niki, interaktywne ćwiczenia tematyczne. Możemy się pochwalić 
również autorską grą z języka angielskiego „Przetrwaj w dżungli” 
opracowaną przez panią Lenę Inglot wspólnie z uczniem klasy 7, 
po to, aby komputer i internet nie kojarzył się wyłącznie z nauką. 
Dużą popularnością wśród naszych uczniów cieszą się lekcje on-
line prowadzone na platformie Skype i Google Meet. Są dla nas 
namiastką pracy stacjonarnej, pozwalają na wymianę pomysłów, 
spostrzeżeń, rozmowę z nauczycielem i rówieśnikami, skorygowa-
nie wykonanych ćwiczeń i omówienie trudniejszej partii materia-
łu. Prowadzone są z  wiodących przedmiotów egzaminacyjnych: 

„Edukacja zdalna w Szkole
Podstawowej w Zborowskiem”

matematyki, języka polskiego i  języka angielskiego oraz z  fizyki 
i chemii. Większość dzieci na bieżąco sumiennie realizuje zadawa-
ny materiał. Obecnie trwają konsultacje dla uczniów i intensywne 
zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty. 

Nauczyciele wspomagający na bieżąco informują rodziców 
o możliwych formach realizacji nauki, sposób kształcenia zdalne-
go jest bowiem indywidualnie dostosowywany do potrzeb i moż-
liwości dzieci. 

Do sieci swoje działania przeniosła też szkolna pedagog. Na 
bieżąco rodzicom i uczniom dostarczane są porady na temat bez-
piecznego korzystania z  internetu, technik ułatwiających naukę, 
wskazówki jak przetrwać ten nietypowy czas w  domu. Zdalnie 
realizowania jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Uczniom 
klasy 8 zaproponowane zostało wsparcie w wyborze szkoły. Szko-
ła realizowała zajęcia w  ramach corocznej kampanii „Zachowaj 
trzeźwy umysł” .

Warto podkreślić, że niezwykle ważna jest przy tym pomoc 
Was - Rodziców, ponieważ na czas epidemii staliście się nauczy-
cielami swoich dzieci. Jako pedagodzy kierujemy w Waszą stronę 
podziękowania za współpracę, cierpliwość , czas i  trud włożony 
w edukację. Życzymy sobie i wszystkim czytelnikom, aby sytuacja 
jak najszybciej wróciła do normy i żebyśmy mogli znowu spotkać 
się w murach naszej szkoły. 

Zebrała i opracowała: Kamila Polaczek
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W dniu 25 czerwca uczniowie ósmej klasy szkoły 
podstawowej w  Ciasnej podrzucili swoje birety, 

a  co za tym idzie – pożegnali się ze szkoła podstawową 
w Ciasnej na Gali Absolwentów. Organizatorzy gali oraz 
inni nauczyciele chcieli, aby ten dzień stał się dniem szcze-
gólnym i wyjątkowym dla wszystkich ósmoklasistów na-
szego Zespołu.

Uroczystość miała miejsce na hali sportowej w  Cia-
snej, gdzie zachowując wszelkie normy bezpieczeństwa 
i  higieny, uczniowie klasy ósmej mogli spotkać się wraz 
z wychowawcą, rodzicami i dyrekcją szkoły po raz ostatni 
w takim gronie.

Uroczystość poprowadziła pani Małgorzata Gzyl, vice 
dyrektor Zespołu. Po wzruszającej przemowie wprowa-
dzającej w nastrój imprezy, usłyszeliśmy piosenkę w wy-
konaniu ucznia klasy VII, Kevina Wojsy – „Dni, których 
nie znamy” Marka Grechuty. Uczniowie klasy VII przygo-
towali także życzenia dla swoich starszych kolegów oraz 
kolejną piosenkę zaśpiewaną przez Kingę – „Szczęśliwej 
drogi już czas…”

Młodsi uczniowie szkoły w Ciasnej, wspólnie z wychowawcą 
na świetlicy także dołączając się do życzeń przygotowali niespo-
dziankę dla absolwentów – przepiękne, kolorowe, wyszywane 
sówki.

Na uroczystości nie zabrakło przedstawicieli Urzędu Gminy. 
Głos zabrała pani Sekretarz Gminy Albina Pogoda, która wraz 
z  życzeniami przekazała wyróżniającym się uczniom stypendia 
Wójta Gminy Ciasna.

Dalej z kolei do zgromadzonych uczniów i gości przemówiła 
Pani Dyrektor Barbara Kaczmarek. W swojej poruszającej prze-
mowie mile wspominała klasę VIII, którą uczyła aż 5 lat. Nie jed-
nemu uczniowi w oczach pojawiła się rozczulająca łza. Po swoim 
wystąpieniu Pani Dyrektor rozdała uczniom nagrody za najlepsze 

wyniki w nauce oraz listy gratulacyjne dla rodziców, a także wiele 
innych nagród dla uczniów biorących udział w konkursach.

Uczniowie klasy ósmej również włożyli swój wkład w  galę, 
przygotowując swoją prezentację z  niesamowicie duża ilością 
wspólnych zdjęć. Kolejnym punktem imprezy był quiz, który po-
legał na próbie odpowiedzi na pytania dotyczące zdjęć sprzed kil-
ku lat. Nie każdy jeszcze pamiętał co działo się w 2015 roku :)

Z  racji sytuacji, w  jakie znaleźliśmy się kilka miesięcy temu, 
nie wszyscy nauczyciele mogli wziąć udział w gali i nie każdy mógł 
osobiście złożyć uczniom swoje życzenia. Dlatego część nauczycie-
li nagrała filmy wraz z życzeniami i dobrym słowem dla uczniów. 
Film z  życzeniami od nauczycieli okazał się być zaskoczeniem 
i niespodzianką, którą uczniowie przyjęli niezwykle ciepło.

Na gali również rodzice uczniów klasy VIII mogli przekazać 
swoim pociechom najlepsze życzenia oraz pamiątki 
– sowy, będące uosobieniem wielkiej inteligencji, roz-
sądku i mądrości.

Na zakończenie części oficjalnej, głos zabrała pani 
Barbara Mrozek, opiekun Szkolnego Koła Wolontaria-
tu, dziękując uczniom, którzy brali udział w  akcjach 
organizowanych przez wolontariat. Wyróżniony także 
został absolwent, który najchętniej i najambitniej pod-
chodził do pracy woluntarystycznej i otrzymał on Laur 
Wolontariusza. Laur trafił do Szymona Maniaka.

Mamy nadzieję, że gala była dla uczniów jak i ich 
rodziców miłą pamiątką zakończenia jednego z  naj-
wspanialszych i najciekawszych okresów w życiu obec-
nych ósmoklasistów.

Życzymy wszystkim Absolwentom, aby nawiązane 
przyjaźnie i znajomości były źródłem radości i wspar-
cia przez długie lata. A nauczyciele, dyrekcja oraz ob-
sługa szkoły były zawsze mile wspominane przez Was.

Mrozek Barbara

GALA ABSOLWENTÓW 2020
W CIASNEJ
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Po raz kolejny Panie i mieszkańcy Gminy Ciasna sprawdziły 
się w dobie kryzysu i wykazały swoją zaradność i dobrą wolę szy-
jąc maseczki na potrzeby służb medycznych i mieszkańców naszej 
gminy.

Bardzo dziękujemy naszym mieszkańcom, firmie Ejot oraz 
Wójtowi naszej Gminy za zakup potrzebnych materiałów.

Z całego serca dziękujemy ekipie Pań „Aniołów” szyjących 
maseczki, które poświęciły swój cenny czas.

Z poważaniem
Sołtys wsi Ciasna

oraz przewodnicząca KGW Ciasna

Działanie Koła Gospodyń 
Wiejskich w Ciasnej 
podczas pandemii

W Gminie Ciasna od początku
pandemii Koło Gospodyń Wiejskich

wraz z wolontariuszami,
zaangażowało się w szycie

maseczek ochronnych. Uszyto łącznie
ponad 6000 sztuk, dla mieszkańców,

punktu medycznego w Lublińcu
oraz firmy Ejot.

Dziękujemy!

Szkoła Podstawowa w Ciasnej
w Programie „Superkoderzy”

Szkoła Podstawowa w Ciasnej rozpocznie zajęcia w Programie #SuperKoderzy od nowego roku szkolnego, 
jako jedna ze 140 szkół, które zwyciężyły w tegorocznej rekrutacji do Programu Fundacji Orange. 

Dotychczas z programu skorzystało już 490 szkół w całej Polsce.   
#SuperKoderzy  uczą się grać na bananach, programować stację pogodową, tworzyć 
interaktywne multimedialne reportaże, a nawet własne strony internetowe czy gry dla robotów.   
O tym, jak radzą sobie #SuperKoderzy z naszej szkoły, będziemy informować w nowym roku szkolnym 
na stronie internetowej!

Barbara Mrozek
Iwona Śleziona – Plawgo
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UWAGA! Przypominamy 
o segregacji odpadów cz. 2


