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Rok 1985 został w  pamięci, bez wyjątku, wszyst-
kich parafian. We wrześniowy (15 września), niedziel-
ny wieczór spłonął doszczętnie zabytkowy, drewniany 
kościół. „Płonął jak pochodnia...” – mówili naoczni 
świadkowie tej tragedii. Kościół z najstarszym prezbi-
terium zbudowanym w latach 1447-1504, został prze-
niesiony z Bodzanowic w 1934 roku. Wystrój – obrazy, 
ambona oraz z chrzcielnica pochodziły z XVII wieku. 
Uratowano monstrancję, dwa kielichy oraz dwie pusz-
ki, które znajdowały się w sejfie zakrystii.

„Kartki w czasie pożaru fruwały unoszone przez go-
rące podmuchy powietrza...” – mówiono. Smutną pa-
miątką po pożarze są również, te oto strony z Mszału 
Rzymskiego z 1922 roku, Diecezji Wrocławskiej, gdzie 
kardynałem był ks. Adolf Bertram. Parafia w Ciasnej, 
należała wtedy do tej diecezji. Księga ta, to najważniej-
sza księga liturgiczna w Kościele katolickim obrządku 
rzymskiego, zawierająca teksty stałych i  zmiennych 
części mszy. Mszał zawiera wskazówki potrzebne do 
sprawowania ofiary eucharystycznej oraz dotyczące 
szczególnych celebracji związanych z poszczególnymi 
obchodami i okresami roku liturgicznego.

proboszcz Wojciech Włoch

Historyczne zdjęcie

Zdjęcie udostępnił Pan Piotr Noga, który posiada w  swoich 
zbiorach liczbę 4 z krzyża znajdującego się na kościelnej wieży oraz 
gwóźdź – pozostałości po spalonym kościele. 
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Wójt Gminy Ciasna
mgr inż. Zdzisław Kulej

Termomodernizacja budynków mieszkalnych
położonych w Panoszowie przy ul. 1 Maja 21 i 23
oraz w Zborowskiem przy ul. Polnej 24.

Celem projektu jest zmniejszenie zapotrzebowania na ener-
gię oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery po-
przez poprawę właściwości energetycznych budynku za pomocą 
poprawy izolacyjności przegród zewnętrznych oraz wymiany 
źródła ciepła. Projekt obejmuje 3 budynki 2-kondygnacyjne 
zlokalizowane w  Gminie Ciasna, miejscowości Panoszów przy 
ul. 1 Maja 21, 1 Maja 23 oraz w miejscowości Zborowskie, przy 
ul. Polnej 24. W ramach inwestycji planowanej jest docieplenie 
ścian zewnętrznych, cokołów i piwnic oraz docieplenie i wymia-
na dachu, wymiana okien i  drzwi oraz wymiana źródeł ciepła 
z węglowych na gazowe.

Całkowite koszty projektu:  1 202 195,34 zł
Termin realizacji: Kwiecień 2020  - Grudzień  202

Zborowskie ul. Polna 24

Panoszów ul. 1 Maja 21, 1 Maja 23 

Poprawa efektywności 
energetycznej budynków 
i ograniczenie niskiej 
emisji w gminie Ciasna 
w ramach kompleksowej termomodernizacji
budynków komunalnych w miejscowości Ciasna
przy ul. Zjednoczenia 2 i 2a.

Ciasna przy ul. Zjednoczenia 2 i 2a.
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Inwestycja obejmuje kompleksową termomodernizację 
budynku hali sportowej oraz budynku OSP w Ciasnej . W ra-
mach zadania w hali sportowej planowane jest ocieplenie ścian 
zewnętrznych, dachu podwieszanego oraz wymiana drzwi ze-
wnętrznych oraz montaż instalacji fotowoltaicznej, natomiast 
w budynku OSP planowane jest ocieplenie ścian zewnętrznych, 
modernizacja dachu oraz wymiana drzwi zewnętrznych i bra-
my garażowej. W  oby budynkach wymienione zostanie także 
oświetlenie na energooszczędne. Ponadto wymianie podlegać 
będą źródła ciepła zlokalizowane we wspólnej dla obydwu bu-
dynków kotłowni z zasilanych węglem kamiennym na zasilane 
gazem.

Termin realizacji: 2020-03 do  2021-09
Wartość całkowita: 1 235 695,00 zł

Utworzenie i Funkcjonowanie Klubu 
Dziecięcego w Ciasnej

Głównym celem planowanej inwestycji jest zwiększenie do-
stępności miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych  wraz 
z podwyższeniem standardów opieki. Wzrost dostępności miejsc 
opieki przyczyni się nie tylko do zwiększenia odsetka dzieci ob-
jętych opieką, ale także umożliwi łączenie życia zawodowego 
z rodzinnym i pozwala na zwiększenie zatrudnienia, zwłaszcza 
kobiet. Na terenie Gminy Ciasna nie działa do tej pory żłobek 
ani Klub Dziecięcy. W odpowiedzi na zdiagnozowane potrzeby 
w  zakresie dostępności mieszkańców Gminy Ciasna do miejsc 
opieki dla dzieci zaplanowano utworzenie Klubu Dziecięcego na 
20 miejsc opieki nad dziećmi w wieku od 1roku  do 3 lat. Nowy 
obiekt zastanie dobudowany do istniejącego budynku przed-
szkola w Ciasnej przy ulicy Zjednoczenia. Lokalizacja Klubu przy 
działającym przedszkolu jest idealnym rozwiązaniem dla rodzin 
posiadających dzieci  w   wieku   żłobkowym i przedszkolnym. Po 
zakończeniu inwestycji budynek będzie użytkowany przez naj-
młodsze dzieci z terenu gminy. Obecnie mieszkańcy gminy nie 
mają żadnej możliwości skorzystania  z opieki dla  najmłodszych   
dzieci, ponadto inwestycja przyczyni się do   stworzenia  nowych   
miejsc   pracy. 

Planowany termin realizacji – do końca 2020 roku.
Planowana wartość całkowita projektu: ok. 1 000 000,00 zł 
Inwestycja uzyskała akceptację wsparcia finansowego z Re-

sortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi 
w wieku do lat 3 „Maluch +” 2020 (moduł 1a) na Utworzenie 
i Funkcjonowanie Klubu Dziecięcego w Ciasnej.

Rozwój usług społecznych
poprzez podniesienie jakości i dostępności
wsparcia rodziny w Gminie Ciasna

Działania w  ramach projektu obejmują objęcie usługami 
społecznymi 20 osób wykluczonych lub zagrożonych wyklu-
czeniem społecznym oraz wzrost umiejętności 32 opiekunów 
faktycznych w  terminie 01.02.2020-31.12.2020r. Grupa doce-
lowa: 20 osób [12 kobiet, 8 mężczyzn] powyżej 60 roku życia, 
wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym 
oraz 32 opiekunów faktycznych [22 kobiety, 10 mężczyzn], 

opiekunów osób niesamodzielnych, zamieszkujących na ob-
szarze Gminy Ciasna 

Termin realizacji: 2020-02-01 - 2020-12-31
Wartość całkowita: 296 800,00 zł

Planowane inwestycje, złożone wnioski
o dofinansowanie projektów: 

Modernizacja oczyszczalni ścieków w  miejscowości Ciasna 
wraz z  modernizacją sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz 
przepompowni na terenie Gminy Ciasna  

Projekt zakłada modernizację oczyszczalni ścieków w miej-
scowości Ciasna w  celu poprawy jej parametrów funkcjonal-
no-ruchowych. Ponadto w  ramach inwestycji planowana jest 
wymiana studzienek kanalizacji podciśnieniowej oraz podłą-
czenie nowych użytkowników do istniejącej sieci wodociągo-
wej.

Planowany termin realizacji: 2019-11-04 - 2022-12-31
Wartość całkowita:  4 362 254,87 zł

Budowa kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Panoszów oraz Wędzina
oraz sieci wodociągowej w Gminie Ciasna

Przedmiotem projektu jest wybudowanie kanalizacji sani-
tarnej w  miejscowościach Panoszów, Wędzina oraz Sieraków 
Śląski i Wędzina wraz z 6 przepompowniami. Ponadto przewi-
dziano budowę sieci wodociągowej w miejscowościach Siera-
ków Śląski.

Planowany termin realizacji: 2020-01-21 - 2022-12-31
Wartość całkowita: 6 923 571,64 zł

Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych
oraz budowa systemów zaopatrzenia 
w wodę na terenie Gminy Ciasna

Przedmiotem projektu jest budowa kanalizacji sanitarnej 
oraz wodociągu w miejscowościach Sieraków Śląski oraz Zbo-
rowskie w Gminie Ciasna.

Planowany termin realizacji: 2019-11-04 - 2022-12-31
Wartość całkowita: 1 196 077,57 zł

Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych
wraz z budową dróg rowerowych
na terenie Gminy Ciasna etap II

Projekt jest kontynuacją wieloetapowej inwestycji powia-
tu lublinieckiego oraz Gminy Ciasna zakładającego budowę 
sieci tras rowerowych i  centrów przesiadkowych. Zadanie 
dotyczy budowy dróg rowerowych i  ciągów pieszo-rowero-
wych w miejscowościach Sieraków Śląski, Molna, Patoka, Pa-
noszów, Zborowskie, Wędzina i Ciasna oraz budowy punktu 
przesiadkowego w  miejscowości Sieraków Śląski w  Gminie 
Ciasna.

Planowany termin realizacji: 2020-01-29 - 2023-09-29
Wartość całkowita: 32 922 360,67 zł
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NABÓR WNIOSKÓW NA USUWANIE
AZBESTU NA ROK 2020

Wójt Gminy Ciasna informuje o rozpoczęciu naboru wnio-
sków o  dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach kosz-
tów usunięcia wyrobów zawierających azbest, znajdujących się 
na terenie Gminy Ciasna.

Wnioski przyjmowane 
będą w Urzędzie Gminy Cia-
sna, pokój nr 13 w godzinach 
07.30 – 15.30 do dnia 20 mar-
ca 2020r.  Druki wniosków 
wraz z  załącznikami można 
pobrać w  Urzędzie Gminy 
Ciasna – pokój nr 13 lub na 
stronie internetowej: www.
ciasna.pl

  W dniu 18 lutego br. odbyły się warsztaty dotyczące re-
alizacji LSR i  działań LGD w  2019 r. W  trakcie warsztatów 
z  pośród wielu poruszanych tematów  na szczególną uwagę 
zasługują prezentowane zestawienia dotyczące wydatków 
w  2019 r.  poszczególnych Gmin – członków LGD przypa-
dające na 1 mieszkańca gminy w porównaniu z rokiem 2019. 
Jak wynika z poniższego zestawienia Gmina Ciana jest lide-
rem  w pozyskiwaniu i wydatkowaniu środków finansowych 
na jednego mieszkańca. Niepokojące jest kolejne zestawienie 
porównujące liczbę mieszkańców w roku 2018 oraz 2019 r. , 
z  którego wynika znaczne zmniejszenie liczby mieszkańców 
Gminy Ciasna oraz pozostałych gmin Powiatu Lubliniec-
kiego. W  nawiązaniu do przedstawionych zestawień należy 
wyciągnąć wnioski na przyszłość . Dalszy odpływ ludności, 
głównie młodych spowoduje lawinowe zmniejszenie się lud-
ności w poszczególnych gminach i postępujący proces starze-
nia się społeczeństwa. W związku z powyższym uzasadnione 
są wszelkie działania zmierzające do rozwoju infrastruktury 
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lokalnych miejscowości , stwarzają-
ce coraz lepsze warunki życia. Two-
rzenia terenów inwestycyjnych , za-
plecza mieszkalnego i kulturalnego 
dla mieszkańców gminy oraz osób 
pracujących na jej terenie. Nieba-
gatelne znaczenie ma modernizacja 
istniejących oraz budowa nowych 
ciągów komunikacyjnych. Brak ak-
tualnego skomunikowania gminy 
z  powstającą siecią nowoczesnych 
dróg ekspresowych oraz autostrad 
potęguje niechęć inwestorów do lo-
kalizacji lub rozbudowy zakładów 
pracy na terenie gminy co z  kolei 
wpływa na ograniczenie miejsc pra-
cy i  odpływ mieszkańców głównie 
w  wieku produkcyjnym do innych 
miejscowości w  poszukiwaniu za-
trudnienia. Szczególnego znaczenia 
nabiera planowana inwestycja do-
tycząca budowy drogi ekspresowej 
S11 zaczynającej się w  Kołobrzegu 
a  kończącej się na autostradzie A1 
(węzeł w Piekarach Śląskich). Odci-
nek w woj. śląskim ma swój począ-
tek w  Gminie Ciasna w Sierakowie 
Śląskim. Planowany przebieg drogi 
S11 na terenie Gminy Ciasna został 
przedstawiony w kilku wariantach. 
Jak wynika z  opinii mieszkańców 
Gminy , które zostały przedsta-
wione na zorganizowanych spotka-
niach , nie ma jednego rozwiązania 
, które byłoby satysfakcjonujące dla 
wszystkich. Jednakże biorąc pod 
uwagę przytoczone fakty dotyczą-
ce postępującego wyludniania się 
gminy jedyny słusznym wariantem 
przebiegu drogi S11 jest ten ,który 
zagwarantuje poprawę skomuniko-
wania się terenu gminy z powstają-
ca siecią dróg krajowych i autostrad 
poprzez szybkie , bezkolizyjne włą-
czanie się do ruchu. 

 Wszelkie działania zmierzające 
do ograniczenia inwestycji, zmiany 
lokalizacji głównych ciągów komu-
nikacyjnych łączących teren gminy 
z  ogólnopolską siecią dróg i  auto-
strad należy uznać za niepożądane, 
wpływające na dalsze wyludnianie 
się gmin, zmuszające młodych ludzi 
do migracji na tereny lepiej rozwi-
nięte. 
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Wartością uniwersalną, oczekiwaną jest dobro. Bycie do-
brym, czynienie dobra,  dobroduszność – chcemy tacy być, 

chcemy w myśl tych wartości wychowywać dzieci. Jak uczyć dzieci 
bycia dobrym? Jak zachęcać ich do przekazywania dobra?

Bycie przykładem – jak najbardziej, opowiadanie, zachęcanie 
– jak najbardziej. W największym stopniu skutecznym jednak jest 
włączanie do działań. Właśnie w ten sposób, włączając w działanie 
– chcemy kształtować w naszych uczniach poczucie bycia dobrym 
i motywować do czynienia dobra. 

Organizujemy ze wszystkimi uczniami w  szkole w  Ciasnej 
wiele akcji, których celem jest zwiększenie świadomości, że łatwo 
czynić dobro, już od najmłodszych lat. 

W październiku obchodziliśmy Dzień Życzliwości, uczniowie 
czytając opowiadania, tworząc prace plastyczne, bawiąc się wspól-
nie, uświadomili sobie, że miłe słowo, niewielki gest wobec dru-
giego człowieka, niewiele kosztuje, a daje innym poczucie szczę-
ścia i radości. 

W  grudniu jak co roku przed  świętami, obchodziliśmy Ty-
dzień Dobrego Serca. Uczniowie obsypywali się dobrymi słowa-
mi, drobnymi upominkami, wypisywali kartki świąteczne i rozda-
wali je mieszkańcom podczas szkolnego spaceru. 

„Czy dobro wraca..?”
Przed nami Dni Tolerancji, gdzie rozmawiamy o  szacunku, 

tolerancji, wsparciu – szczególnie w stosunku do osób niepełno-
sprawnych.  

W szkole w Ciasnej prężnie działa także Szkole Koło Wolonta-
riatu, które w tym roku szkolnym liczy aż 23 członków z różnych 
klas. Dobro jakiego uczą się członkowie Wolontariatu roznosi się 
nie tylko lokalnie, ale także w akcjach ogólnopolskich. W minio-
nym semestrze uczniowie wzięli udział w współorganizacji Festy-
nu charytatywnego dla Lenki, przy pomocy w organizacji Zako-
dowanego Pikniku Rodzinnego w Lublińcu, odwiedzili pacjentów 
w ośrodku rehabilitacyjnym w Rusinowicach, wysłali kartki z do-
brym słowem dla dzieci chorych onkologicznie w szpitalu w Lu-
blinie, aktywnie wsparli działania Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy  oraz wzięli udział w licznych zbiorkach na rzecz pomocy 
potrzebującym.

Nasi uczniowie chętnie się włączają w proponowane działania. 
Bawią się i rozwijają w myśl, że dobro wraca. Ile dasz siebie innym 
– tyle wspaniałości wróci do Ciebie. 

Magdalena Gałuszka i Barbara Mrozek
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Na konkurs pojechały mini formacje które łącznie zdobyły sie-
dem medali: I miejsce duo pompon kadetki, II miejsce solo pom-
pon Kadetki, II oraz III miejsce solo flaga junior, I miejsce duo 
senior pompon,  III miejsce duo pompon senior, I  miejsce trio 
flaga senior, oraz wyróżnienie mini flaga senior. 

Zespół Tańca Mażoretkowego 
„Copacabana”

7.12.2020r. odbył się II Ogólnopolski Konkurs Mażoretek w Czechowicach Dziedzicach. 

Wszystkim uczestniczkom i ich instruktorkom serdecznie gra-
tulujemy! 

Seniorki z grupy Copacabana wystąpiły gościnnie w świątecz-
nym teledysku Bernadety Kowalskiej, który można oglądać na Ślą-
skiej Liście Szlagierów.
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W pierwszą sobotę ferii 11.01.2020r. uczniowie Szkoły Podsta-
wowej w Ciasnej- członkowie Koła Misyjnego wzięli udział w ko-
lędowaniu na rzecz dzieci na Madagaskarze. Dwie grupy uczniów 
wraz z opiekunami odwiedziły mieszkańców Ciasnej oraz Jeżowej. 
Dzieci w przebraniach aniołków i pasterzy, śpiewały kolędy i skła-
dały życzenia noworoczne.

   Bardzo dziękujemy rodzicom za pomoc w przygotowaniu 
pięknych strojów. A mieszkańcom Ciasnej i Jeżowej za liczne 

Kolędnicy Misyjni
11.01.2020 r.

ofiary oraz za to, że tak miło i serdecznie przyjęli nas w swych 
domach. Dziękujemy też za wszelkie słodkości, którymi obdaro-
wano uczniów. W ten sposób wspólnie niesiemy pomoc dzieciom 
niedożywionym, chorym, opuszczonym, osieroconym i żyjącym 
na ulicy. W tym roku zebraliśmy kwotę  847zł, która została prze-
kazana Ojcu Jerzemu Wilk.

Sylwia Galuska, Zofia Radzioch
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W święto Trzech Króli 06.01.2020 w Kościele Podwyższe-
nia Krzyża Świętego na Zborowskim zorganizowany przez 
Gminny Ośrodek kultury w Ciasnej. Podczas koncertu wystą-
piła: Mała Orkiestra Dęta pod batutą Pana Jarosława Prowdy 
oraz Gminna Orkiestra Dęta pod batutą Pana Tomasza Ony-
ska. Gościem specjalnym był Zespół Gospelsi w Lublińca. Ze-

Noworoczny Koncert Kolęd
spół prezentuje rozmaite nurty  muzyczne, jednak najbliższy 
jest dla nich „gospel”. Wystąpili w ośmioosobowym składzie 
z  akompaniamentem pianina. Zaśpiewali kolędy, te najbar-
dziej znane, wraz z publicznością.  Niepowtarzalna atmosfera 
kościoła, muzyki oraz oświetlenia stworzyła iście świąteczną 
atmosferę.
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Zobaczyliśmy występy wszystkich sekcji działających w Gmin-
nym Ośrodku Kultury w  Ciasnej – dziewczynki z  Zespo-

łu Tańca Mażoretkowego Copacabana oraz nasze nieocenione 
instruktorki – Karolinę Dudzik - która w tym roku była Szefem 
Sztabu Wielkiej Orkiestry, Angelikę Gajda, Roksanę Kaczmarzyk 
oraz Małgorzatę Prowdę – która w tym roku prowadziła licytację. 
Jako pierwsza zaprezentowała się Mała Orkiestra Dęta występują-
ca pod batutą Pana Jarosława Prowdy, sekcja wokalną GokVoice 
prowadzoną przez Panią Patricię Wilk, która wystąpiła również 
z zespołem Pagretto. Wystąpił zespół Poland Bras, składający się 
z wychowanków orkiestry, a będący ich własną inicjatywą. Jako 

12.01.2020 odbył się finał Wielkiej 
Orkiestry Swiątecznej Pomocy

Sztab Ciasna zebrał:

gwiazdy wieczoru wystąpili uczestnicy The Voice of Poland - Ję-
drzej Skiba i Sonia Hornatkiewicz. Na koniec wszyscy zapaliliśmy 
„Światełko do nieba”.

Dziękujemy wszystkim sponsorom, osobom prywatnym, wo-
lontariuszom oraz wszystkim osobom przychylnym tej inicjatywie 
bez wsparcia których nie byłoby możliwe zorganizowanie takiego 
Finału. Wymienić tutaj mogę firmy Askla, Pars, Żwir-Prom, Dar-
bud, Ejot, Marpol, Vita Center, Kosmetyka Julia, Wioletta Burzyk, 
Kaniut,  FolWork i wielu innym. Podziękowania dla Straży Pożar-
nej oraz Pań z Koła Gospodyń Wiejskich.
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Dlaczego? Jak? Po co? - takie pytanie stawia sobie wielu 
z  nas.  Uczniowie  klas I  – III Zespołu Szkolno- Przed-

szkolnego w Sierakowie Śląskim mają możliwość odnalezienia 
odpowiedzi na nurtujące ich pytania, sytuacje, zagadnienia 
z  życia człowieka, zwierząt, kosmosu, zdrowia oraz wielu in-
nych dziedzin.

 
Zajęcia zaczęliśmy od sporządzenia „Kontraktu Klubu Cie-

kawskich”, gdzie ustaliliśmy wspólnie obowiązujące na zajęciach 
zasady.

 
„Ciekawe, ile cukru znajduje się w  napojach?” - dzięki 

świetnemu zaangażowaniu uczniów, udało nam się stworzyć 
planszę, na której umieściliśmy puste opakowania po napo-
jach, a pod nimi woreczki z kostkami cukru, aby zobrazować 
jego zawartość, która była dla wielu ogromnym zaskoczeniem. 
Plansza została wystawiona na szkolny korytarz w celu wyedu-
kowania kolegów.

KLUB CIEKAWSKICH
 Na kolejnych spotkaniach uczyliśmy się współpracować z lite-

raturą. Na podstawie wielu ciekawych książek pracowaliśmy w gru-
pach nad odpowiedzią na wybrane pytania i przekazem ciekawo-
stek dla uczestników zajęć poprzez publiczne wystąpienie na forum.

 
Naszym zajęciom czasami również towarzyszył dobry film, np. 

taki jak z cyklu „Nela Mała Reporterka – Wspinaczka na wulkan” 
- rozwiązywaliśmy do niego spory test, zmuszający nas do zapa-
miętania wielu nowych terminów.

 
„Nauka przez zabawę!” - to główne motto naszego klubu. Kie-

rując się nim, stworzyliśmy „Piankolinę” - czyli masę plastyczną, 
używając do tego takich składników jak: pianka do golenia, mąka 
ziemniaczana, płyn do naczyń oraz barwniki spożywcze. Zawsze 
pamiętamy o zachowaniu zasad bezpieczeństwa. Uczymy się tak-
że szanować przybory swoje i  innych uczestników, dzielimy się 
z innymi, pomagamy sobie wzajemnie oraz zostawiamy po sobie 
porządek.
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Urząd Stanu Cywilnego w Ciasnej informuje o rozpoczęciu przyjmowania zgło-
szeń par małżeńskich zamieszkałych na terenie gminy Ciasna, które w ciągu całego 
roku 2020 będą świętować 50-lecie swego pożycia małżeńskiego, w celu wystąpienia 
do Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej o nadanie im Medalu za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie. 

Ponadto prosi się o zgłaszanie wszystkich par zamieszkałych na terenie gminy, 
które w ciągu całego 2020 roku będą obchodzić jubileusz 55-, 60- i 65-lecia swego 
pożycia małżeńskiego.

Zgłoszeń należy dokonywać osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego w Ciasnej 
(budynek obok Urzędu Gminy Ciasna ul. Nowa 1A) lub telefonicznie (tel. nr 34 357-
27-86).

50-, 55-, 60- i 65-lecie
pożycia małżeńskiego

w 2020 roku

  „Ciekawe jak radzić sobie ze stresem 
w szkole?” - wskazówki jak postępować w cza-
sie stresujących sytuacji uczniowie otrzymali 
podczas krótkiego wykładu oraz pogadanki. 
Następnie na podstawie filmiku mieli oka-
zję stworzyć krok po kroku swojego własnego 
mini przyjaciela, towarzyszącego im w ciężkich 
chwilach - „Gniotka antystresowego”. Wszyscy 
mieliśmy przy tym wiele frajdy, a  gniotki są 
z nami do dziś ;)

 
„Ciekawe co w lesie piszczy?”- to nasza ko-

lejna, wspólna praca plastyczna, dzięki której 
mogliśmy pokazać i  przytoczyć informacje 
na temat ciekawych zwierząt, użyć nowych 
technik plastycznych, a także wyobraźni prze-
strzennej i pochwalić się pracą na naszej gaze-
tce szkolnej.

 
„Ciekawe czy potrafię zrobić własnego slim

-a?”, czy jak kto woli „glutka”, czy „żelka”. Dzięki 
zaangażowaniu uczniów, odpowiedniemu po-
działowi obowiązków i  zdobytym składnikom, 
mogliśmy zabawić się w chemika i tworzyć wła-
sne masy, używając do tego celu barwników, 
brokatów, aktywatorów, klei i  innych szalonych 
rzeczy.

 
W  okresie przedświątecznym wspólnie roz-

mawialiśmy i relaksowaliśmy się przy malowaniu 
farbami wyjątkowej kolorowanki w  rozmiarze 
XXL o tematyce świąteczno – zimowej. Okazało 
się, że w każdym z nas drzemie „mały artysta”.

 
Obecnie wchodzimy w tematy „kosmiczne” - 

ale o tym w przyszłym półroczu.
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11 grudnia w Pałacu Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego w Katowicach   Szkolny Te-
atr Profilaktyczny „Scena” wziął udział w XI edycji Wojewódzkiego Konkursu na realizację 
Małej Formy Teatralnej o  charakterze profilaktycznym PROFORMA. Nasi młodzi artyści 
zaprezentowali spektakl pt. „Wilk i zając, czyli każdy może się dogadać” proponując widzom 
mediację jako sposób rozwiązywania konfliktów. W konkursie wzięło udział 39 szkół pod-
stawowych z województwa śląskiego. Jesteśmy dumni z występu naszej grupy, która z dużym 
zaangażowaniem przygotowywała się do przeglądu oraz wspaniale odnalazła się na scenie 
prezentując swój dorobek artystyczny.

Bardzo dziękujemy rodzicom za wsparcie w  przygotowaniu cudownych strojów, Pani 
Danucie za uszycie pomysłowych drzew , Pani Anicie za profesjonalne makijaże sceniczne 
oraz wszystkim którzy trzymali za nas kciuki

SZKOLNY TEATR Z SIERAKOWA 
ŚLĄSKIEGO NA DESKACH PAŁACU 

MŁODZIEŻY W KATOWICACH

Internet, komputer, smartfon to wspaniałe narzędzia które uła-
twiają nasze życie. Jednak wraz z rozwojem pojawiło się wiele 

niebezpieczeństw. Sprzyja temu wiele czynników np. każdy ma 
swój komputer, telefon,  bardzo dużo się pracuje, ludzie są prze-
ciążeni, mają prostą propozycję zabicia czasu, łatwe jest wejście 
w świat wirtualny, rodzice często nie rozumieją jakie życie mają 
nastolatkowie gdyż ich świat bardzo się różni oraz to, że bardzo 
dużo życia odbywa się w świecie wirtualnym.

Przed rodzicem stoi wiele wyzwań związanych z rozwojem no-
wych technologii. Przemysł jest nachalny, dziecko samo nie ure-
guluje sobie tego świata. Podaję kilka propozycji jak ułatwić sobie 
i dziecku korzystanie ze sprzętu: 

1. Niech komputer stoi we wspólnym pomieszczeniu.

ZASADY BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z INTERNETU
2. Ustal zasady korzystania z telefonu, komputera – ważne są 

ramy czasowe zarówno  w tygodniu jak i w weekend.
3. Interesuj się tym co twoje dziecko robi w sieci i rozmawiaj 

z nim o tym.
4. Nie bój się przyznać do niewiedzy.
5. Uświadom dziecku, że osoba poznana w sieci nie musi być 

tym za kogo się podaje, rozmawiaj o tym, czym dziecko się 
interesuje, na czym gra którą lubi polega, ile czasu trzeba 
spędzić aby wejść na kolejny poziom i jak można to zrobić, 
z kim dziecko gra, gdy jest podłączone do sieci.

6. Rozmawiaj o aktywnościach, które dziecko podejmuje gra-
jąc. Zwróć uwagę,  że negatywne zachowania mogą być 
w grze nagradzane, bez konsekwencji wirtualnych czynów 
w realnym świecie.
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ZASADY BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z INTERNETU
7. Rodzice muszą wspólnie ustalić granice.
8. Spotkania rodzinne w celu wynegocjowania zasad oraz kon-

sekwencji ich łamania. Dzieci mają uczestniczyć w  tych 
spotkaniach.

9. Rodzice są przykładem korzystania z sieci z umiarem
10. Nie bój się być nieugiętym i nielubianym oraz WYTRWA-

ŁYM.
11. Kontroluj czynności dziecka w komputerze.
12. Jeśli dziecko będzie większe mobilizuj go jeśli chce odbyć 

rozmowę to może to zrobić twarzą w twarz lub rozmawiając 
przez telefon a nie jedynie pisząc.

13. Rodzic ma dostęp do historii odwiedzanych stron, haseł 
z których korzysta dziecko.

14. Zakaz jedzenia przed komputerem, z telefonem.

15. Wszystkie telefony domowników o  określonej godzinie 
okładamy w jedno miejsce.

16. Określenie i egzekwowanie ograniczeń w używaniu kompu-
tera/internetu np. nie więcej niż 2 godziny dziennie; gry – nie 
więcej niż 2 razy w tygodniu; wyłączamy komputer o godz. 
21.00; włączenie komputera po odrobieniu lekcji, itp.

17. Sprawdzanie treści gier, a także często odwiedzanych przez 
dzieci stron internetowych.

18. Szukanie form wspólnego spędzania czasu z  dzieckiem 
(dziećmi, rodziną), które będą satysfakcjonujące dla wszyst-
kich.

Na początek wybierz kilka. Bądź uważnym rodzicem.

Joanna Sroczyńska – pedagog szkolny

Dzieci z przedszkola oraz Panie z Koła Gospodyń Wiej-
skich z Sierakowa Śląskiego przybyli do Urzędu Gminy Cia-
sna z życzeniami oraz opłatkiem. Dzieci z przedszkola śpie-
wały kolędy i recytowały wierszyki świąteczne. Panie z Koła 

Przedstawiciele Sierakowa
Śląskiego w Urzędzie Gminy

Gospodyń Wiejskich przyniosły poczęstunek w postaci cia-
sta, makówek i śledzi. Po występach i poczęstunku wszyscy 
zgromadzeni wraz z Radnymi Gminy Ciasna podzielili się 
opłatkiem.
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W tym roku w naszej Gminie, w czasie Ferii Zimowych, zostało 
zorganizowanych wiele atrakcji. Pierwszym wydarzeniem był zor-
ganizowany przez OSP Ciasna „Biwak z pierwszą pomocą”. Dzieci 
w czasie weekendu uczyły się udzielania pierwszej pomocy, reago-
wania na zagrożenia. Gminny Ośrodek Kultury zorganizował za-
jęcia plastyczne – dzieci tworzyły kartki na Dzień Babci i Dziadka, 
maski karnawałowe, grafiki i obrazy z plasteliny. Ponadto został 
zaproszony Mobilny Uniwersytet Kultury i Sztuki z warsztatami 
teatralnymi i filmowymi oraz z malowaniem.  Z kolei Uniwersy-
tet Rozwoju zaprezentował sztuczki magiczne, które okazały się 
eksperymentami chemiczno-fizycznymi. Warsztaty miały na celu 
pokazanie dzieciom, że to co się dzieje dokoła nas w codziennym 
życiu, łatwo wytłumaczyć w sposób naukowy.

Na zakończenie ferii odbył się Bal Karnawałowy dla dzieci. 
Zabawy z animatorem, konkursy, zdjęcia w  fotobudce przy tych 
i  wielu innych atrakcjach minęło sobotnie popołudnie. W  nie-
dzielę natomiast zostały udostępnione dmuchańce, na których 
dzieci wybawiły się przed powrotem do przedszkoli i szkół.

Ferie w Gminie 
Ciasna
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