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Kapliczki i krzyże wzniesione przy naszych drogach, na pola-
cha nawet w lasach są nieodłącznym elementem swojskiego 

krajobrazu. Stanowią również trwałą i czytelną cząstkę krajobrazu 
kulturowego. Spotykamy je wszędzie: we 
wsiach i  na ich skrajach, w  ciszy leśnych 
drógi polan, wśród falujących zbóż, wśród 
kwiatów na łąkach, a także w przydomo-
wych ogródkach. Jedne są skromne, inne 
kolorowei  rozbudowane. Wykonane są 
różną techniką. Stoją w niszach na drew-
nianych palach lub murowanych coko-
łach. Mówi się o nich,  że stanowią formę 
małej architektury sakralnej.

Krzyże, kapliczki i figury wolnostojące 
były i nadal są miejscem indywidualnej lub 
wspólnej modlitwy w różnych intencjach. 
Przechodzący koło kapliczki udający się 
do pracy w polu lub w podróż ludzie chwa-
lili Boga, żegnając się lub wznosząc prośby 
o pomyślność zamierzeń i podziękowanie 
za opiekę. Dawały nadzieję i  utwierdza-
ływ  wierze. Często były hołdem dzięk-
czynnym za łaski, za cudowne wyzdro-
wienie, za pomyślność, szczęśliwy powrót 
z  wojny czy tułaczki, za uchronienie od 
kataklizmów - ognia, powodzi, wojny czy 
też epidemii. Bywało, że były spełnieniem 
pokuty za popełnione grzechy. Kapliczki 
spełniały ważną funkcję kultową, nie tylko 
w  tych wsiach, w  których brakowało ko-
ściołów. Przy kapliczkach gromadzono się 
na nabożeństwa majowe, śpiewano pieśni 
religijne i  odprawiano msze. Stąd wyru-
szały procesje święcenia pól, czy pokar-
mów w Wielką Sobotę. Również modlitwa 
różańcowa gromadziła przede wszystkim 
przed kapliczkami, rzadziej w kościołach. 
Kapliczki możemy więc nazwać ,,rozsianą 
w krajobrazie modlitwą ludu”.

Wiadomo także, że niektóre słynne 
sanktuaria i kościoły powstały na miejscu 
istniejących tam wcześniej kapliczek (np. 
Góra św. Anny, Licheń, Gidle k. Często-
chowy, Leśniów i in.). 

Obok tradycyjnych kapliczek ze 
„świątkiem”, czyli figurą świętego, spotkać 
można również niezwykle charaktery-
styczne kapliczki z dzwonniczkami. Róż-
nią się one od innych tym, że w swej naj-
wyższej kondygnacji posiadają prześwit, 
w  którym zamontowany jest niewielki 
dzwon. Bywa i tak, że choć same kaplicz-
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ki dzwonu nie mają, to jednak obok nich znajdują się wolno sto-
jące, niewielkie dzwonniczki. Pełniły bardzo istotną rolęw życiu 
społeczności wiejskiej, zwłaszcza tam, gdzie nie było kościołów. 

Kapliczki z  dzwonkami (często nawet 
nazywano je „dzwonkami”) były swoistą 
„miniaturą” kościoła. Dźwięk dzwonków 
zapraszał wiernych do modlitwy, lub da-
wał sygnał do wyruszenia na Mszę św. 
odbywającą się w  oddalonymo  kilka ki-
lometrów kościele parafialnym. Zwykle 
bowiem w takich okolicznościach do ko-
ścioła wędrowano procesyjnie, w większej 
grupie mieszkańców wsi. Ciekawostką 
przy kapliczkach z  dzwonkami jest fakt, 
iż ich obsługą zajmowały się zazwyczaj 
kobiety. Musiały one przejść wcześniej 
odpowiednie przeszkolenie, albowiem 
każde wydarzenie we wsi sygnalizował 
inny dźwięk dzwonka. Zaszczytne zadanie 
dzwonienia dzwonkiem przekazywano 
często z matki na córkę.

Kapliczki z  dzwonniczkami pełniły 
nie tylko sakralną, ale i świecką funkcję. 
Zwoływały mieszkańców na zebrania, 
alarmowały np. o pożarach, czy informo-
wały o śmierci któregoś z członków wiej-
skiej wspólnoty, dając tym samym sygnał 
do modlitwy za zmarłych. Kapliczki 
z  dzwonkami wyznaczały zatem rytm 
życia mieszkańców wsi. Dzisiaj obyczaj 
dzwonienia w przydrożnych kapliczkach 
niemal zupełnie zanikł. Gdzieniegdzie 
można jeszcze usłyszeć charakterystycz-
ny dźwięk dzwonków kaplicznych. Sto-
jąca tam obok kapliczki sygnaturka, tak 
jak przed wiekami, odzywa się radośnie 
wzywając mieszkańców na majowe nabo-
żeństwa, lub pełnym powagi dźwiękiem 
ogłasza o  śmierci któregoś z  mieszkań-
ców wsi. 

Kolorystyka kapliczek również nie 
była przypadkowa. Na Śląsku były często 
malowane na brązowo, w odróżnieniu na 
przykład od Małopolski czy Wielkopolski, 
gdzie krzyże malowano intensywnymi 
kolorami. Kapliczki bywały polichromo-
wane. 

We wszystkich pracach ciesielskich, 
murarskich, rzeźbiarskichi malarskich nie 
obowiązywały artystów ludowych żadne 
ścisłe rygory stylu, ani też żadne z  góry 
narzucone ograniczenia swobodyw  two-

Sieraków przy ul. Stawowej

Kapliczka przy drodze DK11 Ciasna – Lubliniec
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rzeniu. Stąd tak wielka ich różnorodność, nie 
poddająca się żadnym standardom.

Na krzyżach przydrożnych są wyry-
te, wyciosane lub namalowane farbą napi-
syw języku polskim, niemieckim, łacińskim 
(w przygranicznych parafiach naszej diecezji 
również w czeskimi morawskim). Są to czę-
sto słowa Jezusa, także cytaty z  Ewangelii, 
słowa Ojcówi Doktorów Kościoła, władców, 
cesarzy chrześcijańskich, modlitw i  poboż-
nych życzeń fundatorów. Napis był przede 
wszystkim formą wypełnienia ściśle ogra-
niczonej przestrzeni znakami graficznymi. 
Funkcję tę spełniał nawet za cenę konfliktu 
z pisownią. Np. „O wy wszyscy, którzy Idzie-
cie przez drogę, obaczcie A przypatrzcie się, 
jeśli jest boleść jako boleść moja” (widzimy, 
że wielkie litery są pisane w dowolnych miej-
scach…).

Okazji do stawiania kapliczek nie brako-
wało. Zazwyczaj takie obiekty, jak też krzyże 
i  figury świętych, wznoszono w  miejscach 
szczególnych. Towarzyszyły starym drogom, 
budowano je u rozwidleń i skrzyżowań, gdyż 
wierzono, że na przecięciu dróg szatan zło-
śliwie myli podróżnym drogę.Z  opowieści 
starszych ludzi wiadomo, że w  czasie, gdy 
przy drogach nie ustawiano jeszcze żadnych 
drogowskazów, ani znaków ostrzegawczych, 
kapliczki i krzyże w pewnej mierze spełniały 
rolę wskaźników. Na rozstajach dróg najczę-
ściej ustawiano kapliczkęi wszyscy wiedzie-
li, że właśnie przy niej należy skręcić, by 
dojechać do obranego celu. Np. mówiono: 
„A przy świętym Mikołaju należy skręci-
ćw boczną drogę”. Wyznaczały też kapliczki 
odległości, wskazując połowę czy ćwierć od-
ległości pomiędzy osiedlami czy miastami.

Wśród przedstawień świętych najpopu-
larniejszymi postaciami były: św. Jan Nepo-
mucen - strzegł płycizn do przejścia przez 
rzekę (tzw. brodów) i  mostów, ustawiony 
wśród łanów miał dbać o ich zraszanie wodą; 

św. Florian - strzegł wsie przed pożarem, 
czczony szczególnie na południu kraju, św. 
Otylia - opędzała spichrze od szczurów, św. 
św. Agata i Barbara - strzegły życia i mienia 
od piorunów, św. Anna - patronka dobrego 
małżeństwa, św. Ambroży - patron pszcze-
larzy, św. Roch - bronił przed zarazą, św. 
Antoni - bronił przed złodziejami, pomagał 
odszukać zagubione przedmioty, a  wspie-
rał go św. Jacek - wróg złodziei, św. Miko-
łaj - opędzał podróżnych przed wilkami i był 
szczególnie łaskawy dla sierot, św. Apolonia 
- litościwa dla cierpiących na ból zębów, św. 
Onufry - oracz, z imponującą brodą sięgają-
cą kolan. Jednak najczęściej budowano ka-
pliczki dla Jezusa i Jego Matki.

Obecne krzyże to głównie krzyże misyjne 
oraz, coraz częściej, krzyże upamiętniające 
miejsca śmiertelnych wypadków na drogach.

Stary krzyż stojący na skraju wsi, na jej 
początku lub końcu, milczący świadek co-
dziennego życia mieszkańców, był gwaran-
cją bezpieczeństwa. Zaznaczał teren „oswo-
jony”. Za krzyżem zaczynał się obcy świat, 
do którego wstępowali tylko odważni. Wieś 
i miasteczko najczęściej opuszczali wezwani 
do wojska, idący szukać chleba na służbie, 
wyjeżdżający na emigrację zarobkową oraz 
pielgrzymi zdążający do Częstochowy. Pod 
krzyż albo pod kapliczkę odprowadzała mat-
ka syna, żona męża, bliscy wyruszających na 
pielgrzymi szlak pątników. Do krzyża wy-
chodził kapłan po zmarłego, by zaprowadzić 
go do kościoła,a potem na cmentarz.

Krzyże stawiano wcześniej i  częściej niż 
kapliczki. Tadeusz Seweryn w pracy „Kaplicz-
ki i krzyże przydrożnew Polsce” napisał: „Ka-
pliczki na wsi są czymś tak naturalnym, że na-
wet nie docieka się przyczyny ich powstania. 
Są, gdyż były - tak jak drzewa, ziemia i obło-
ki na niebie”. To samo stwierdzenie dotyczy 

Kapliczka Brzezinkowe Glinica Kapliczka przy ul. Szkolnej w Wędzinie

Krzyż przy Szkole Podstawowej w Ciasnej

Krzyż przy ulicy Asfaltowej Jeżowa

dokończenie na str. 4
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krzyży oraz figur. Przejeżdżając obok krzyża, czyni się Jego znak na 
czole lub żegna się tym znakiem, z szacunkiem zdejmuje się czapkę. 
Szacunku do krzyża zawsze uczyła matka. Krzyżem, który stawiano, 
dziękowano, przepraszano, proszono o łaski i o opiekę. Były więc 
krzyże wotywne, pokutne (czasami z opuszczonymi ramionami, je-
śli grzech był cięższy). Były krzyże z drewna, metalu, czasami kute 
w kamieniu.

Krzyże stojące w  miejscach nietypowych, np. za wioską, czy 
na skraju lasu są czasami miejscem pochówku ofiar wojny np. 

żołnierzy. Na naszym Śląsku, przez który przetaczały się najwięk-
sze armie w historii Europy, nie brakuje mogił żołnierzy różnych 
narodowości, np. żołnierzy napoleońskich, a nawet carskich (np. 
w  Kopernikach k. Nysy nieopodal plebanii znajduje się krzyż, 
który upamiętnia spoczywającego tam Aleksandra Kołzakowa, 
adiutanta cara Aleksandra I  z czasów wojen napoleońskich na 
pocz. XIX w.); polskich, niemieckich czy radzieckich. Tych ostat-
nich jest najwięcej z czasów I i II wojny światowej. 

Krzyże stawiano także na cmentarzach cholerycznych. Krzyż 
miał chronić mieszkańców przed nawrotem epidemii. 

Gajdy – Dzielna przy ul. Wiejskiej Krzyż obok ulicy Wiejskiej 
- skrzyżowanie z drogą DK11 - Molna

Kapliczka przy ulicy
Młyńskiej Jeżowa

Krzyż Plaszczok Molna

dokończenie ze str. 3

Krzyż przy ulicy Asfaltowej w Dzielnej Krzyż wraz z dzwonnicą przy ul. 1 Maja-Panoszów
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Zborowskie przy drodze na Brzegi Krzyż przy ul. Lompy WędzinaKrzyż przy DK11 Glinica Kapliczka w lesie droga Stasiowe

Kapliczka przy ul. Szkolnej w Panoszowie Sieraków przy ul. Osiedlowej

Kapliczki i krzyże przydrożne są cząstką naszej historii, pamię-
tają o czasach trudnych, ale i również o tych radosnych. Są swoistą 
„pamięcią” wiary i kultury. Dlatego mamy obowiązek troszczyć się 
o  nie, restaurować by były świadectwemi  naszej wiary i  kultury 
chrześcijańskiej, również na naszej, śląskiej ziemi. Św. Jan Paweł 
II mówił: „Naród, który traci pamięć – traci życie”. Dbajmy więc 
o materialne dowody naszej pamięci.

Każdy krzyż i kapliczka przydrożna opowiada swoją historię, 
tworzy ciekawe dziedzictwo wsi, wyraża istotę wiary jej mieszkań-
ców. Swoje historie i  tajemnice mają także krzyże oraz kapliczki 

na terenie gminy Ciasna. Czy wiemy gdzie się znajdują? Czy zna-
my ich historię? Czas by zadbaćo tę „małą architekturę”, która jest 
świadectwem tego, co wielkie w naszym życiu: wiara, Bóg, rodzi-
na. To nasze korzenie. Myśląco dobrej przyszłości nie zaniedbuj-
my pamiątek przeszłości.

ks. Wojciech Włoch

Wójt Gminy Ciasna planuje inwentaryzację wszystkich ka-
pliczek i krzyży w Gminie Ciasna, aby można było przeprowa-
dzić ich prace renowacyjne.
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Zawsze krótko przed środą popielcową, najczęściej w poniedzia-
łek, mieszkając w  Zborowskiem, albo poruszając się po nim 

trzeba dość mocno uważać. Ogromną niespodzianką może być to 
dla osób przyjezdnych. Idzie grupa przebierańców, całą drogą, za-
trzymują wszystko co się da i na początek, żeby było ładnie i grzecz-
nie podchodzi policjant i  każe płacić mandat. Nasi mieszkańcy 
przyzwyczajeni do niedźwiedzi co najwyżej próbują negocjować 
jego wysokość, a i to musi odbywać się bardzo szybko, bo jak po-
licjant straci cierpliwość, to wzywa diabła z pomocnikami, czasem 
jeszcze kominiarza i sprawy komplikują się niemiłosiernie. Pewnym 
jest, że samochód taki wymaga sporego nakładu pracy, by go doczy-
ścić.W skrajnych wypadkach wygląda to jak na zdjęciu.

W tym roku nie było wcale lepiej. Jedna z naszych mieszkanek 
wybrała się do sklepu na zakupy, no i pech, bo akurat sklep oku-
powali niedźwiedzie. Mandat trzeba było przyjąć, a po powrocie 
do domu domyć się zapewne nie było łatwo. Znam skład mikstury 
którą używa diabeł i kominiarz – zmycie tego nie jest proste. Na 
tym zdjęciu tego zapewne nie widać, ale wierzcie mi, w powięk-
szeniu widać uśmiech na twarzy naszej mieszkanki, co oznacza iż 
zabawa jest dobra, oznacza to również akceptację wygłupów jakie 
robią Niedźwiedzie. 

Przyjęło się w naszej tradycji, iż odwiedziny tej ekipy gwaran-
tują pomyślnośćw gospodarstwie i rodzinie, dobre plony itd. I za-
wsze jest dylemat wśród naszych gospodarstw czy ich wpuścić czy 
nie, bo wiadomym jest, że coś narozrabiają. Czasami, szczególnie 
dawniej straty były wręcz duże, ale po kilku dniach i zrobieniu po-
rządków wszystko wracało do normy.

W rozmowach z Niedźwiedziami i mieszkańcami dowiedzia-
łem się że w  zeszłym roku nie udało odwiedzić się wszystkich. 
Niedźwiedzie ubolewali, że nie zdążyli, ale o wiele bardziej rozcza-
rowani byli mieszkańcy, których domy zostały pominięte.W tym 
roku na szczęście dobrze przygotowana ekipa odwiedziła chyba 
wszystkich. Nie zapomniała też o naszych władzach gminnych, co 
jest niemal stałym punktem ich trasy.

Tradycja ta jestu  nas bardzo stara. Nigdy nie udało mi się 
podczas rozmów z  mieszkańcami ustalić jej początków. Bywało 
też tak, że przez kilka lat pochodu nie było. Powody były różne. 
Czasami po prostu nie udało się zmontować ekipy, czasami miały 
na to wpływ warunki środowiskowe, ekonomiczno-gospodarcze, 
czasami uwarunkowania polityczne, jak wojna czy lepiej znany, 
przynajmniej tym starszym mieszkańcom stan wojenny.  Być 
może jestem w błędzie, ale jak dotąd nigdy nie słyszałem o Niedź-

Niedźwiedzie 2020
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wiedziach w  naszych najbliższych okolicznych wioskach, co jak 
dla mnie jest trochę zastanawiające. W  książce Roberta Garstki 
„Czas niezwykły – obrzędowość doroczna na Górnym Śląsku” 
przeczytałem, że najbliższe nas Niedźwiedzie są w takich miejsco-
wościach jak Tanina, Lisów, Kochanowice, Łagiewniki Wielkie, 
Ostrów i Lubockie. W Kochcicach nazywani są Murzynami, choć 
cały pochód wygląda podobnie, ale o takich imprezach w naszej 
gminie poza Zborowskiem nie słyszałem. Szkoda że pan Robert 
Garstka skutecznie zniechęcony odpuścił sobie przyjazd w  tym 
roku do nas, by opisać naszych Niedźwiedzi w nowoprzygotowy-
wanej książce dotyczącej tych naszych regionalnych zwyczajów. 

Inicjatywa, którą podjęło nasze Koło Gospodyń Wiejskich ze 
wszech miar jest godna pochwały. Chęć kultywowania, pielęgna-
cjii odnawiania naszych tradycjii to w czasach kiedy wszechobec-
nie i wszystkim próbuje kierować nowoczesna technika i techno-
logia, której jednym z  ramion jest np. internet, powinna budzić 
szacunek i podziw dla ludzi, którzy to robią. 

Ta niezwykle cenna, w mojej opinii, inicjatywa mieszkańców 
powinna być w możliwie najlepszy, najszerszy sposób zaprezen-
towana, pokazana innym, wykorzystując możliwości na jakie po-
zwala współczesna technika. 

Witold Segeth
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Nowy Rok rozpoczął się w naszym przedszkolu bardzo ak-
tywnie. Przedszkolaki m.in. zbierały pieniądze na Wielką 

Orkiestrę Świątecznej Pomocy, wzięły udziałw  XX edycji akcji 
„Góra Grosza”,  bawiły się na balach; karnawałowymi walentyn-
kowy.

Uroczyście obchodziły Dzień Babci i  Dziadka prezentując 
ukochanym dziadkom bogaty program artystyczny oraz wspólnie 
kolędując na jasełkach pt. „Kolędujmy Jezusowi”, przygotowanych 
przez naszych młodych artystów.

 Przedszkole aktywnie uczestniczyło w XII edycji ogólnopol-
skiego programu edukacyjnego dla przedszkoli o  tematyce eko-
logicznej „Kubusiowi Przyjaciele Natury”, organizowanej przez 
markę Kubuś. Tygodniowy cykl zajęć z  Kubusiem zakończono  
Dniem Marchewki oraz udziałemw  warsztatach ekologicznych 

Co słychać w Przedszkolu 
Samorządowym

w Sierakowie Śląskim?
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pod hasłem „STOP – SMOG”, prowadzonych przez edukato-
rówz  Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskie-
gow  Kalinie. Odbyły się również zajęcia z  dietetykiem na temat 
„Zdrowego odżywianiau dzieci”.

Świetną okazją do przebrania się za kota w przedszkolu były 
obchody Światowego Dnia Kota i związane z tym dniem zabawy 
i konkursy.  Wspaniałych wrażeń i zabawy dostarczył nam iluzjo-
nista prezentując dzieciom efektowne i  humorystyczne  pokazy 
iluzji w programie pt.  „W świecie magii i czarów”.

Nie obyło się i  w tym roku bez wycieczki do Domu Kultu-
ryw Oleśnie, tym razem na baśń o tolerancji pt. „Shrek”.

Dzięki owocnej współpracy z  przedstawicielkami Koła Go-
spodyń Wiejskich przedszkolaki wzięły udział we wspólnym  
pieczeniu piernikóww  okresie świątecznym oraz „tłustych” 
smakołyków na Tłusty Czwartek. Tuż przed świętami odbyła 
się niecodzienna wyprawa do Urzędu Gminy Ciasna z życzenia-
mi noworocznymi, opłatkiem i  kolędą. Dziękujemy wszystkim 
przyjaciołom naszego przedszkola za współpracę i wszelakie do-
bro. Życzymy sobie nawzajem, by wszystkim nam było bezpiecz-
nie, ciekawie i radośnie.

Barbara Respondek
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Dokładnie 6 marca 2020 roku, rozpoczęłyśmy przeprowadz-
kę Gminnej Biblioteki Publicznejw Ciasnej. Nowe miejsce 

nie jest bardzo oddalone od poprzedniego. Nadal będziemy 
mieścić się w budynku Hali Sportowej, zmieniamy tylko piętro: 
z drugiego na pierwsze. Bardzo nas to cieszy, ponieważ część na-
szych czytelniczek to seniorki. Zdarzało się, że pomagałyśmy im 
wnosić i znosić książki po schodach.  Teraz do nowego pomiesz-
czenia będzie bliżej. Jednak w planach mamy również, zamiesz-
czenie dzwonka na samym dole przy drzwiach zewnętrznych, 
co ułatwi nam kontakt z  czytelnikami, którzy będą mieli pro-
blem wejść na pierwsze piętro. Nowe pomieszczenia biblioteki 
zostały wyremontowane przez Urząd Gminy w Ciasnej. Mamy 
też nowe: krzesełka i stoliki do czytelni, stolik z krzesełkami dla 
małych dzieci oraz 20 regałów. Część starych regałów zostawiły-

PRZEPROWADZKA BIBLIOTEKI
śmy, a część otrzymałyśmy w darze od LUBITEKI Miejsko-Po-
wiatowej  Biblioteki Publicznej im. J. Lompy w  Lublińcu. Były 
to pozostałości po ich przeprowadzce w  2019 roku. Miałyśmy 
dużo pracy, w akcję przenoszenia zostały zaangażowane wszyst-
kie bibliotekarki oraz dwóch panów przysłanych z Urzędu Gmi-
nyw  Ciasnej. Pracowałyśmy jak mrówki, szorowałyśmy stare 
regały, układałyśmy książki... do przeniesienia było ponad 10 ty-
sięcy.  Niestety, w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się 
koronawirusa musiałyśmy przerwać przeprowadzkę.  Aktualnie 
mamy przeniesione ¾ biblioteki. Jest bliżej jak dalej. Jesteśmy 
dobrej myśli i mamy nadzieję, że w najbliższych dniach sytuacja 
z wirusem się skończy i będziemy mogły przystąpić do dalszej, 
tym razem końcowej przeprowadzki. 

Edyta Czapla

Jeszcze w starym pomieszczeniu biblioteki, książki przygotowane do przeprowadzki.

Podczas przenoszenia biblioteki.Zdjęcia wyremontowanego pomieszczenia.

Na zdjęciach część przeniesionej biblioteki.
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W dzisiejszych czasach zdominowanych przez telewizję 
i  komputery chwile poświęcone na wspólne czytanie 

książek w rodzinnym gronie pozwalają stworzyć atmosferę cie-
pła i bliskości z dzieckiem, a dorosłym dostarczają momentów 
odpoczynku od pośpiechu i codziennego zabiegania.

Nauczyciele Przedszkola w  Sierakowie Śl. codziennie czy-
tają wychowankom ulubione bajki, baśnie oraz regularnie raz 
w  tygodniu odwiedzają Publiczną Bibliotekę w Sierakowie Śl. 
i biorą udział w projekcie „Z książką na start”,  wypożyczając 
wybrane pozycje z  literatury dziecięcej.  Popierając kampanię 
społeczną „Cała Polska czyta dzieciom”, rozpoczęliśmy serię 

Klub Czytających Rodzin
w Przedszkolu Samorządowym

w Sierakowie Śl.
spotkań pod hasłem „Klub Czytających Rodzin. Członkami  
Klubu mogą zostać rodzice lub członkowie rodzin naszych 
przedszkolaków, którzy wyrażają chęć głośnego czytania lite-
ratury dziecięcej, w tym roku głównie legend polskich. Nasze 
zabiegi, aby zachęcić dzieci do czytania książek będą miały 
ogromne znaczenie w ich dalszej nauce szkolneji uczestnictwie 
w kulturze.

Wszyscy chcemy, aby nasze dzieci wyrosły na mądrych, do-
brych i szczęśliwych ludzi . Jest na to sposób – czytajmy dzie-
ciom codziennie 20 minut!

Barbara Respondek
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Chętni uczniowie ze Szkoły w Ciasnej biorą udział w najwięk-
szym ogólnopolskim badaniu naukowym poświęconym 

zachowaniom growym młodzieży w Polsce, realizowanym w ra-
mach projektu „Granie na ekranie”.

Celem projektu jest zdobycie aktualnej wiedzy na temat uży-
wania gier cyfrowych przez dzieci i młodzież w Polsce, a dzięki 
temu szkoła w Ciasnej uzyska indywidualną diagnozę oraz bez-
płatne materiały edukacyjne po zakończeniu badania.

Podejmowana tematyka badań wpisuje się w szeroko rozumianą 
profilaktykę e-uzależnień, czyli oddziaływań zmierzających do ogra-
niczenia takich zjawisk jak uzależnienie od telefonu komórkowego, 
portali społecznościowych czy gier online. Projekt „Granie na ekra-

ZESPÓŁ
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

BIERZE UDZIAŁ
W OGÓLNOPOLSKIM PROJEKCIE

nie” wpisuje się w podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej 
państwa w roku szkolnym 2019/2020 określone przez MEN. Koordy-
natorem badań w szkole w Ciasnej jest p. Barbara Mrozek.

Uwzględniając  decyzję Ministra Edukacji Narodowej o  na-
uczaniu zdalnym, istnieje możliwość  wypełnianie ankiet przez 
uczniów z  ich własnych komputeróww  domu. Uczniowie, któ-
rzy dostarczyli koordynatorowi zgody rodziców na udział w ba-
daniach rozwiązują ankietę internetową w  swoim domu, dzięki 
czemu projekt nie zostanie wstrzymany. Jeśli są uczniowie, którzy 
chcą jeszcze dołączyć do badań proszeni są o kontakt z nauczycie-
lem p. Barbarą Mrozek za pośrednictwem e-dziennika. Zachęcam.

Mrozek Barbara

Podziękowanie 
dla straży

W  piątek 20 marca 2020r.o  godz. 23.20 na posesji pana 
Joachima Bohm w  płomieniach stanął duży kopiec słomy. 
Z szybką pomocą przyjechała nasza OSP Ciasna, Straż Zawo-
dowa Lubliniec, Straż Wojskowa Lubliniec oraz straże z oko-
licznych miejscowości. Pomoc okazali także sąsiedzi, koledzy 
i  znajomi. Akcja gaszenia pożaru zakończyła się o godz. 6.30 
rano. Monitoring zarejestrował iż było to podpalenie, są ślady 
osób trzecich. Sprawę prowadzi Wydział Kryminalny Lubli-
niec.

Bardzo dziękuję wszystkim strażom  za bardzo dobrze 
zorganizowaną akcję gaszenia pożaru, kolegom za pomoc 
w  uporządkowaniu pozostałości spalonej słomy oraz  wsparcie.

SPOŁECZNA AKCJA 
SZYCIA MASECZEK 

OCHRONNYCH
 W związku z zaistniałą trudną sytuacją choroby KORONA-

WIRUS  członkinie KGW oraz Rada Sołecka w Ciasnej podjęły 
decyzję  „Pomagamy innym” szyjąc maseczki  ochronne dla 
służb medycznych, naszych lokalnych zakładów pracy, oraz 
mieszkańców sołectw. Do akcji dołączyły także panie z Wedzi-
ny, Molnej, Jeżowej, Zborowskiego i Pietruchowego. Ogromne 
podziękowania dla wszystkich pań  które pracują charytatyw-
nie na ten szczytny cel poświęcając swój czas i zaangażowanie.

Z poważaniem
Przewodnicząca KGW Ciasna

oraz sołtys wsi  Ciasna
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UWAGA! Przypominamy 
o segregacji odpadów cz. 1
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Szanowni mieszkańcy uprzejmie informuję, iż Urząd 
Gminy Ciasna pracuje w systemie wewnętrznym oznacza to, 
że tylko w przypadkach szczególnych i niecierpiących zwło-
ki dopuszcza się obsługę mieszkańców. Proszę o wcześniejsze 
umówienie się telefoniczne w celu załatwienia sprawy. Apelu-
ję, aby w trudnym okresie korzystać z form kontaktu telefo-
nicznego i internetowego:

Telefony do UrzędU Gminy CiASnA:
(34) 35 35 100

Telefony do UrzędU STAnU CyWilneGo 
CiASnA: (34) 35 72 786 

AdreS PoCzTy elekTroniCznej: gmina@ciasna.pl
STronA inTerneToWA 

z  AkTUAlnymi WiAdomośCiAmi: www.ciasna.pl

Uprzejmie proszę o stosowanie się do wszystkich 
zasad określonych przez kompetentne służby o których 

przypominamy na kolejnych stronach.

Telefon do PoWiAToWej STACji
SAniTArno-ePidemioloGiCznej W lUblińCU:

(34) 356 32 85
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