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jublieusz par

Szanowni Państwo, 
drodzy Mieszkańcy Gminy Ciasna

Święta Bożego Narodzenia to czas, kiedy każdy z nas w szczególny sposób 
pragnie rodzinnego ciepła i ludzkiej życzliwości. 

Wtedy też słowa, które sobie przekazujemy nabierają ogromnej mocy. 
Życzymy Państwu, aby te wyjątkowe chwile przyniosły spokój, nadzieję i wszelki dostatek, 

a Nowy Rok 2020 spełnił najskrytsze marzenia.

Przewodniczący 
Rady Gminy Ciasna

Henryk Pluta
wraz z Radnymi

Wójt Gminy Ciasna
mgr inż. Zdzisław  Kulej

z Pracownikami Urzędu Gminy

Ciasna, grudzień 2019 r.
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otwarcie nowej ścieżki rowerowej

Wczoraj 11 listopada w sto-pierwszą rocznice odzyskania przez Polskę niepodległości, w Sierakowie 
Śląskim odbyły się uroczystości związane z otwarciem nowej ścieżki rowerowej.

Licznie zebrani rowerzyści zebrali się pod halą sportową, i rozpo-
częli wspólny przejazd Aleją Parkową, ul Wyzwolenia, Dwor-

cową i później ul Ogrodową peleton dojechał do początku ścieżki 
zlokalizowanej przy ul Lublinieckiej (obok przystanku). Uroczyste 
otwarcie poprzedziło poświęcenie przez proboszcza nowej ścież-
ki, następnie wójt Gminy Ciasna Zdzisław Kulej, przewodniczą-
cy rady gminy Henryk Pluta, proboszcz Jacek Woźnica oraz pa-
ni sołtys Sierakowa Śląskiego Gabriela Przywara, przecięli biało 
czerwoną wstęgę, oficjalnie otwierając nową ścieżkę rowerową.
Wszyscy zebrani rowerzyści rozpoczęli przejażdżkę nowym od-
cinkiem, dojeżdżając aż do samego końca ścieżki przy restauracji 
Pod Lasem, gdzie czekał już poczęstunek. Na miejscu policjan-
ci z Komendy Powiatowej Policji z Lublińca, przedstawili pod-
stawowe informacje o poruszaniu się na jednośladzie oraz każdy 
mógł oznakować swój rower na wypadek ewentualnej kradzieży, 
w ten sposób łatwiejsze jest odnalezienie skradzionego roweru. 
Najmłodsi uczestnicy mogli pobawić się ze „Sznupkiem” czyli 
wielkim psem policyjnym.
Niespodzianką dla uczestników była pogadanka z Martyną Kle-
kot, wielokrotną zwyciężczynią wyścigów kolarskich oraz za-
wodniczką naszej kadry narodowej która brała udział w uroczy-
stości od samego początku. Pani Martyna zaciekawiła słuchaczy 
swoimi przeżyciami rowerowymi a także zaprezentowała profe-
sjonalny sprzęt kolarski. 11 listopada to również Dzień św. Mar-
cina, dlatego nie zapomniano również o tym. Uczestnicy mogli 

wysłuchać życiorysu św. Marcina oraz zobaczyć krótką scenkę 
o tym jak na koniu, przekazuje on odcięty kawałek swojej sza-
ty żebrakowi.
W historii św. Marcina czytamy „W 371 roku św. Marcin został 
wybrany biskupem Tours, chociaż sam nie chciał przybrać tak 
zaszczytnego tytułu. Legenda głosi że Marcin ukrył się przed 
posłańcami w komórce z drobiem, ale gęgające gęsi zdradziły 
obecność rycerza i posłańcy mogli mu przekazać radosną no-
winę. Od tej pory atrybutem świętego stała się gąska „święto
Marcińska” W Sierakowie nie mogło zabraknąć wiec i gęsi. 
Taka została podarowana na licytacje przez jednego z mieszkań-
ców Pan Rudolfa Lesika, który niczym prezydent Stanów Zjed-
noczonych na święto dziękczynienia ułaskawia indyka, tak Pan 
Rudolf sam ułaskawił gąskę oddając ją mieszkańcom. Na licy-
tacje trafiły także 3 króliki a zebrane pieniądze zostały przeka-
zane na konto Sołectwa.
Taka uroczystość nie mogła by się obejść bez Sierakowskiego 
klubu rowerowego, który wystawił kronikę pamiątkową ze swo-
ich wypraw oraz medale i puchary „Klub Miłośników Wypraw 
Rowowych” działa od 2012 i ciągle powiększa swój dorobek.
Impreza trwała do późnych godzin popołudniowych i każdy wy-
szedł z niej z uśmiechem i pewnością że nowa Ścieżka rowero-
wa to bez wątpienia bezpieczniejsza i milsza podróż po naszej 
miejscowości.
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Inwestycje 2019 

Wójt Gminy Ciasna 
mgr inż. Zdzisław Kulej

inwestycje bieżĄce i zakończone

Dzienny Dom seniora
W celu zwiększenia  aktywnego  uczestnictwa  w  życiu spo-

łecznym seniorów Gmina Ciasna  przystąpiła do realiza-
cji  inwestycji związanej z budową  Dziennego Domu Seniora 
w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 20152020  
.Celem Programu jest w szczególności zapewnienie wsparcia se-
niorom (osobom nieaktywnym zawodowo  w  wieku  60+)  przez  
umożliwienie  korzystania  z  oferty  na  rzecz  społecznej ak-
tywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej także usłu-
gi w zakresie aktywności ruchowej  lub  kinezyterapii,  a  tak-
że  oferty  edukacyjnej,  kulturalnej,  rekreacyjnej i opiekuńczej, 
w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym. 
W ramach Programu  udostępniana  jest  seniorom  infrastruktu-
ra pozwalająca  na  aktywne  spędzanie wolnego  czasu,  a  także  
zaktywizowanie  i  zaangażowanie  seniorów  w  działania samo-
pomocowe i na rzecz środowiska lokalnego. Realizowane zada-
nie dotyczy budynku w Panoszowie ul. Tysiąclecia 2, Panoszów
W ramach realizacji projektu zagwarantowany zostanie minimal-
ny standard warunków lokalowych dla placówki pozbawionej 
barier funkcjonalnych uwzględniający zakres Dziennego Domu 

„Senior+”: jedno pomieszczenie ogólnodostępne wyposażone w 
stoły i krzesła (lub kanapy i fotele) pełniące funkcję sali spotkań, 
jadalni, jedno pomieszczenie kuchenne , wyposażone w sprzęty, 
urządzenia i naczynia do przygotowania i spożycia posiłku, jed-
no pomieszczenie do utrzymania lub zwiększenia aktywności ru-
chowej lub kinezyterapii wyposażone w podstawowy sprzęt, od-
powiedni do potrzeb i sprawności seniorów ( materace, leżanka, 
rotory, drabinki, drobny sprzęt do ćwiczeń indywidualnych itp.), 
pomieszczenia pełniące funkcję szatni dla seniorów i persone-
lu z indywidualnymi szafkami, jedna łazienka wyposażona w 2 
toalety (dla kobiet i mężczyzn), umywalkę i prysznic z krzeseł-
kiem, uchwyty pod prysznicem, pokój zabiegowopielęgniarski.
Ponadto placówka będzie posiadać między innymi: jedno pomiesz-
czenie klubowe z biblioteczką i prasą, wyposażone w sprzęt RTV, 

komputer z dostępem do Internetu, kanapy i fotele, pomieszcze-
nie do odpoczynku z miejscami do leżenia, jedno pomieszczenie 
do terapii indywidualnej lub poradnictwa rozumianego jako sze-
roko pojęta praca socjalna, wydzielone miejsce na pralkę i odpo-
wiednio wyposażone miejsce do prasowania.
Planowany okres realizacji inwestycji : 10.04.201931.12.2019 roku
Planowany Podstawowy zakres usług świadczonych przez Dzien-
ny Dom „Senior+” będzie obejmować w szczególności usługi: 
socjalne, w tym posiłek, edukacyjne, kulturalnooświatowe, ak-
tywności ruchowej lub kinezyterapii, sportoworekreacyjne, ak-
tywizujące społecznie (w tym wolontariat międzypokoleniowy), 
terapii zajęciowej.
Szacunkowy łączny koszt inwestycji planowanej do zrealizowa-
nia w roku 2019 wynosi 375 000,00 zł

Zrealizowane inwestycje:”Kompleksowa termomodernizacja bu-
dynku komunalnego w Sierakowie Śląskim przy ul. Dobrodzień-
skiej 13”. Inwestycję zrealizowano w dwóch etapach: 1) wymia-
na źródła ciepła, 2) wymiana pokrycia dachu, docieplenie ścian. 
całość prac to koszt 300 tys zł.
Zrealizowano inwestycje w postaci założenia szamb:
– miejscowość Wędzina, ul. Muzealna 10 przy budynku wielo-
funkcyjnym;
– miejscowość Panoszów, ul. Tysiąclecia 2 przy budynku wie-
lofunkcyjnym;
– miejscowość Molna, ul. Wiejska 24 przy budynku OSP;
Realizowane inwestycje:
„Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z bu-
dową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego 
w Gminie Ciasna w formule zaprojektuj i wybuduj”
Wartość – 12 959 999,99 złotych brutto; Wykup gruntu wartość – 
335 333,00 zł; Długość – 13373 m
„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych droga w soł. 
Zborowskie ul. Stasiowa, obr 009 Zborowskie dz. nr 236/122, 

273/124, 125 (priorytet), dł. dro-
gi 0,985 km”.
Wartość – 459 358,70 złotych 
brutto; Długość – 985 m

„Przebudowa ciągu dróg gmin-
nych ulic, Lipowa (652 104 S), Polna (652 108 S) oraz budowa 
drogi gminnej ulicy Kwiatowej w miejscowości Ciasna Gmi-
na Ciasna”.
Wartość – 4 309 457,99 złotych brutto
„Przebudowa ul. Lipowej w miejscowości Ciasna w km 0+794 – 
1+180 – etap II”.
Wartość – 469 427,11 złotych brutto; Długość – 386 m
„Przebudowa ul. Myśliwskiej w miejscowości Zborowskie w km 
5+330 – 6+ 030 dł. 700m” – III etap; Wartość – 187 556,80 zło-
tych brutto; Długość – 700 m

„Przebudowa mostu w ul. Łąkowej w miejscowości Molna, w km 
1+020”.
Wartość – 380 804,30 złotych brutto
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nie pal śmieci! segreguj śmieci! 
Dla Dobra wszystkich Dzieci!
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jubileusz 50-, 55-, 60- i 65-lecia pożycia 
małżeńskiego w 2019 roku

W dniu 28 listopada 2019 roku w Zajeździe „Nowy Dwór” w Molnej odbył się Jubileusz 
z okazji 50-, 55-, 60- i 65-lecia Pożycia Małżeńskiego.

W 2019 roku 50lecie Pożycia Małżeńskiego obchodziło 13 
par z Gminy Ciasna: Stanisława i Ryszard Bawej, Urszula 

i Henryk Gruca, Lucyna i Jerzy Jelonek, Anna i Paweł Krawczyk, 
Zofia i Edward Kubat, Krystyna i Edward Matyja, Łucja i Roman 
Ochman, Regina i Kazimierz Paruzel, Małgorzata i Jan Paweł-
czyk, Maria i Eryk Strzoda, Halina i Ryszard Szymańscy, Tere-
sa i Józef Tomaszewscy oraz Bernadeta i Kazimierz Ziółkowscy.
W 2019 roku 55. rocznicę ślubu obchodzili m.in. Państwo Ma-
ria i Jan Baron, Państwo Hildegarda i Rudolf Klimza, Państwo 
Krystyna i Alojzy Koniecko, Państwo Urszula i Ginter Kosytorz, 
Państwo Elżbieta i Jerzy Krawczyk, Państwo Halina i Henryk 
Kudlińscy, Państwo Teresa i Jan Sachta, Państwo Maria i Paul 
Seewald, Państwo Helena i Franciszek Sosnowscy.
Natomiast 60lecie Pożycia Małżeńskiego w 2019 roku obcho-
dzili m.in. Państwo Hildegarda i Jerzy Biela, Państwo Gertruda 
i Henryk Dymarek oraz Państwo Róża i Leon Razik, a Państwo 
Maria i Oskar Popanda w 2019 obchodzili Jubileusz 65lecia Po-
życia Małżeńskiego.
Pary, które przeżyły ze sobą 50 lat po ślubie otrzymały z rąk 
Wójta Gminy Ciasna Pana mgr inż. Zdzisława Kuleja medale 
przyznane przez Prezydenta RP za Długoletnie Pożycie Mał-
żeńskie, natomiast pozostałym parom obchodzącym w 2019 ro-
ku 55, 60 – i 65lecie wspólnego życia małżeńskiego wręczo-
no pamiątkowe statuetki.
Wójt Gminy Ciasna mgr inż. Zdzisław Kulej wraz z Sekretarz 
Gminy Ciasna Panią mgr Albiną Pogoda i Przewodniczącym-
Rady Gminy Ciasna Panem Henrykiem Pluta złożyli wszystkim 
życzenia i gratulacje. Jubilaci otrzymali również kwiaty i upo-
minki, a następnie obejrzeli specjalnie przygotowany na tę uro-
czystość występ dzieci z Zespołu Szkolno Przedszkolnego z Cia-
snej przez nauczycieli Panią Dorotę Wołowczyk i Panią Ewę 
Nowak. Na zakończenie występu wszystkim Jubilatom odśpie-
wano tradycyjne „Sto lat”, a po części oficjalnej Jubilaci zostali 
zaproszeni na poczęstunek.
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grzegorz wieczorek laureatem głównej 
nagroDy w ogólnopolskim konkursie

W ramach kampanii corocznie organizowany jest konkurs 
plastyczno – literacki, skierowany do dzieci i młodzieży z 

miast i gmin współpracujących z kampanią. Tegoroczny konkurs 
„Zachowaj Trzeźwy Umysł 2019” nosił tytuł: „Ja za 20 lat”. Wła-
śnie w tej kategorii główną nagrodę odebrał uczeń Szkoły Pod-
stawowej w Ciasnej: Grzegorz Wieczorek.
 3 października b. r. wraz z rodzicami Grzegorz wziął udział 
w Finale Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł 2019 w Warsza-
wie, gdzie odebrał swoją nagrodę z rąk Pana Piotra Adamskiego, 
szefa Kampanii i Prezesa Stowarzyszenia Producentów i Dzien-
nikarzy Radiowych. Nasz uczeń  znalazł się w gronie laureatów i 
został nagrodzony bezprzewodowym sprzętem muzycznym. Lau-
reaci otrzymali także książkę pana Jakuba Porady, dziennikarza, 
który poprowadził całą uroczystość wręczania nagród.
 Wśród nagrodzonych w tym konkursie  znaleźli się także in-
ni uczniowie Szkoły Podstawowej w Ciasnej, wyróżnieni książ-
kami: Kacper Cierpiał, Mateusz Chmurak, Dominika Prządka. 
W konkursie uczniowie wykazali się talentem, pomysłowością 
i kreatywnością w interpretacji tematu. Dziękujemy, że chciało 
Wam się chcieć!
 Podczas finału zostali powołani nowi członkowie Kapitu-
ły „Trzeźwego Umysłu”. Kapituła zrzesza grono najbardziej ak-
tywnych pełnomocników i koordynatorów zajmujących się pro-
filaktyką z całej Polski. W 2019 roku prestiżowe wyróżnienie 
otrzymała Pani Margota Kichman, dyrektor Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Ciasnej. Serdecznie gratulujemy!

W poprzednim roku szkolnym gmina Ciasna po raz kolejny wzięła udział w Kampanii Zachowaj Trzeźwy 
Umysł, organizowanej przez Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych i Stowarzyszenie 

„Trzeźwy Umysł”. Jest to ogólnopolska kampania podejmująca problem profilaktyki uzależnień.

Wykonywanie ozdób choinkowych oraz dekoracja drzewka bo-
żonarodzeniowego w Urzędzie Gminy to tradycyjne zadanie 
uczniów  w tym roku podjęli się tego zadania wychowankowie 
Zespołu Szkolno  Przedszkolnego w Ciasnej. Na choince zna-
lazły się życzenia:

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia

składamy najlepsze życzenia

wielu radosnych i ciepłych chwil,

odpoczynku przy rodzinnym stole

oraz pomyślności i sukcesów w nadchodzącym Nowym Roku

Dyrekcja, Grono pedagogiczne oraz uczniowie

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ciasnej

Dekoracja choinki w urzęDzie gminy
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stawiamy na promowanie ważnych 
wartości w życiu młoDego człowieka!

jak pomóc Dziecku w pierwszych  
miesiĄcach nauki?

Listopad to miesiąc, w  którym obchodziliśmy Dzień Życzliwo-
ści i Dzień Praw Dziecka. Podjęliśmy działania,  w których 

uświadomiliśmy dzieciom, szczególnie w klasach młodszych, 
że są w wyjątkowy sposób chronieni przez prawo, jednocze-
śnie podkreślaliśmy, że mając prawa, są zobowiązani do reali-
zacji swoich obowiązków. 

W szkole podstawowej w Ciasnej podejmujemy szereg działań mających na celu 
budowanie pozytywnej hierarchii wartości młodego człowieka. 

Rok szkolny zaczął się na dobre. Dla dzieci rozpoczynających naukę jak i dla całej rodziny 
to ogromna zmiana w ich dotychczasowym życiu.

Około 6 roku życia dziecka pojawiają się pierwsze przeja-
wy pamięci zamierzonej. Nasze pociechy zaczynają się 

uczyć, ale jeszcze nie potrafią się uczyć. Takie dzieci nadal do-
skonale pamiętają to, co wywołało u nich wiele emocji np. kota 
pod drzwiami szkoły. Natomiast niekoniecznie zapamiętały co 
jest zadane do domu na następny dzień. Mogą też mieć trudność 
wysiedzieć 45 min. gdyż ich układ nerwowy tak właśnie działa. 
Około 9 r.ż. nauczą się wysiedzieć całą lekcję, odciągnąć w cza-
sie powiedzenie ważnej wiadomości koledze, a nie tu i teraz w 
trakcie trwającej lekcji.
Z czasem coraz łatwiej będzie im dostosować się do warunków 
szkolnych. Łatwiej, to wcale nie znaczy, że łatwo. I tu powsta-
je pytanie: jak możemy wspomóc nasze dzieci, aby rozpoczyna-
jącą się naukę w szkole przeżywały jako ekscytującą przygodę, 
a nauka i odrabianie zadań domowych oraz podporządkowywa-
nie się dyscyplinie na lekcji było normą, codziennym zwycza-
jem. Oto kilka podpowiedzi:
1. Pierwszoklasista nie jest w stanie skupić się na odrabianiu pra-
cy domowej kiedy równocześnie z otoczenia dochodzą do niego 
różne odgłosy. Żeby coś zrobić, zrozumieć i zapamiętać musi się 
skupić. Zadbaj o ciszę. Rodzeństwo niech się bawi w drugim po-
koju, zwierzak na dworze, a telewizor, komputer i telefon niech 
będzie poza zasięgiem dziecka.
2. Naucz się uczyć Twoje dziecko. Wspólnie przeanalizujcie 
dzień i ułóżcie harmonogram dnia z uwzględnieniem czasu prze-
znaczonego na naukę, zabawę i przyjemności. Godz. 19.00 to zde-
cydowanie za późno aby efektywnie przygotować się do szkoły. 
Najlepszy czas jest po krótkim odpoczynku jak wróci ze szkoły.
3. Pytaj dziecko jak spędziło czas w szkole. Z kim się bawiło 
na przerwie, co go zaciekawiło, czy zadało jakieś pytanie pani. 
Jeśli teraz nie wykształcisz w dziecku nawyku rozmowy o spra-
wach szkolnych, kolegach, to za chwilę może być za późno.
4. Naucz się pakować dziecko na następny dzień. Po odrobieniu 
zadań domowych otwórzcie plan. Czytaj głośno dziecku przed-
mioty, a ono niech samo wkłada do tornistra książki, zeszyty, przy-
bory. Niech sprawdzi przed spakowaniem czy na pewno zrobiło 
wszystkie zadania i czy przygotowało piórnik (zatemperowało 
kredki, włożyło zapasowy nabój do pióra). To dziecko chodzi 
do szkoły, musi stawać się samodzielne.
5. Na tyle ile możesz angażuj się w życie klasy i szkoły. Możesz 
odnaleźć się w wielu dziedzinach np. trójce klasowej, pomagać 
w tworzeniu dekoracji, współorganizować uroczystości klasowe. 
Tak pokażesz swojemu dziecku, że szkoła jest ważna zarówno dla 
niego jak i dla Ciebie.

6. Jeśli masz jakiekolwiek uwagi, wątpliwości dotyczące orga-
nizacji życia szkolnego nie włączaj dziecka w dyskusję. Nie po-
zwól, by to usłyszało. Wszelkie rozterki wyjaśniaj z wychowaw-
cą klasy.
7. Nie przyprowadzaj „przy okazji” dziecka na zebranie rodzi-
ców. Tam trzeba siedzieć cicho i twoja pociecha niewiele zrozu-
mie z tego co mówią dorośli. Tym możesz go jedynie zniechęcić. 
Zebranie to miejsce dla dorosłych.
8. Najważniejsze jest POZYTYWNE NASTAWIENIE. Można 
je budować poprzez np. chwalenie samodzielności dziecka, od-
wagi, dokładności wykonywania prac, koleżeńskości. Ty jako ro-
dzic musisz nim „zarazić” swoje dziecko.
owodzenia!

Joanna Sroczyńska – pedagog szkolny

Ważnym dniem w szkole był również Dzień Życzliwości, pod-
czas którego czytaliśmy bajkę o tym, że warto być dobrym i 
otwartym na innych, dzieliliśmy się słodkimi przekąskami i mi-
łymi liścikami. 
Te dwa wydarzenia przyniosły dzieciom wiele radości, były mi-
łymi chwilami w szkole.
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przeDszkolaki z wizytĄ u stomatologa

W ramach realizacji ogólnopolskiego programu edukacji zdro-
wotnej „Akademia Aguafresh”, wychowankowie Przed-

szkola Samorządowego
w Sierakowie Śl. wybrali się 29.11.2019r. do gabinetu stomato-
logicznego pani doktor Melanii Gowarzewskiej. Dzieci miały 
okazję zapoznać się ze specyfiką pracy dentysty oraz wyglądem 
i wyposażeniem gabinetu stomatologicznego.
Z kolei tydzień wcześniej 21.11.2019r. gościliśmy w naszym 
przedszkolu dentystę pana doktora Marcina Gowarzewskiego, 
który wygłosił pogadankę edukacyjną na temat: „Zdrowe zę-
by mam – dobrze o nie dbam”, oraz uświadomił jak ważne jest 
kształtowanie nawyków prozdrowotnych. Dziękujemy za życz-
liwe przyjęcie i mamy nadzieję na dalszą, owocną współpracę.

Barbara Respondek

Dzień świętego marcina

Pokazano również film obrazujący wydarzenia z życia świę-
tego. Podczas mszy mogliśmy usłyszeć pieśni w wykonaniu 

członków zespołu wokalno instrumentalnego prowadzonego przez 
panią Dorotę. Po zakończonej eucharystii uczestnicy obchodów 
przemaszerowali ulicami naszej miejscowości. Orszak prowadzi-
ła Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Ciasnej ze św. Marcinem na ko-
niu i pochodniami niesionymi przez uczniów klas V VIII naszej 
szkoły. Nie zabrakło też uczniów klas młodszych oraz przedszko-
laków z lampionami.
Po przemarszu wróciliśmy na plac kościelny. Dzięki współpracy 

Uroczystość rozpoczęła się w kościele parafialnym wspólnym śpiewem pieśni religijnych oraz krótkim 
programem artystycznym przygotowanym przez uczniów naszej szkoły- sceną z życia św. Marcina. 

z Kołem Gospodyń z Ciasnej każdy mógł spróbować przepysz-
nych rogali świętomarcińskich oraz napić się herbaty. Na sam 
koniec wszystkie dzieci zostały zaproszone do wspólnej zabawy 
przy dźwiękach skocznej muzyki.
Tradycyjnych elementów świętomarcińskich nie zabrakło i w tym 
roku. Choć listopad nie jest miesiącem sprzyjającym organizo-
waniu plenerowych imprez kolejny raz stanęliśmy na wysoko-
ści zadania.
Serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy zaangażowali się 
w przygotowanie oraz przeprowadzenie uroczystości św. Marcina.
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ciekawostki z życia przeDszkolaków
przeDszkola samorzĄDowego 

w sierakowie ślĄskim

Dotychczas zwiedzilimyś kopalnię gliny w Panoszowie oraz 
Cegielnię Patoka i poznać linię produkcyjną cegły, każde 

dziecko otrzymało pamiątkową cegłę ze swoim imieniem.Zwie-
dziliśmy również zakład Firmy EJOT w Ciasnej oraz poznaliśmy 
proces produkcji zaawansowanych tworzyw sztucznych i nowo-
czesnych technologii.
Powitanie jesieni odbyło się pod hasłem Wielkiego Przedszkol-
nego Grzybobrania w lesie, pod czujnym okiem pana leśniczego 
Jarosława Waryś. Sprzyjała nam nie tylko piękna, jesienna au-
ra, ale przede wszystkim obfite zbiory grzybów. Pana leśnicze-
go gościliśmy również w naszym przedszkolu. Wygłosił poga-
dankę na temat: „Przygotowania zwierząt do zimy”.
Odbyły się wycieczki do większych miast, dzięki którym dzieci 
miały okazję obcować ze sztuką i rozbudzać zainteresowania te-
atralne: wycieczka do Teatru im. A. Mickiewicza w Częstocho-
wie na spektakl pt. „Trzy świnki”, wycieczka do Teatru Lalki 
i Aktora w Opolu na spektakl pt. „Tygrysek Pietrek”, oraz wy-
cieczka do Domu Kultury w Lublińcu na musical pt. „Mała Sy-
renka”. Również dla rodziców zorganizowaliśmy wieczór an-
drzejkowy w Teatrze im. A. Mickiewicza w Częstochowie oraz 
taneczną zabawę andrzejkową.
A to nie koniec…
Jesienią dzieci miały okazję wziąć udział w tradycyjnych wy-
kopkach przy zbiorze ziemniaków, uwieńczone Świętem Pie-
czonego Ziemniaka wspólnie z rodzicami przy ognisku w ogro-
dzie przedszkolnym.
Rozwijaniu zainteresowań czytelniczych naszych młodych czy-
telników sprzyjają systematyczne, raz w tygodniu, wyjścia do Pu-
blicznej Biblioteki w Sierakowie w ramach projektu „Z książką 
na start,” i codzienne czytanie baśni i bajek.
Radosnej integracji przedszkolnej sprzyjał udział w następują-
cych imprezach i uroczystościach:Dzień Chłopaka, Ogólnopol-
ski Dzień Przedszkolaka, Święto Dyni, Dzień Pluszowego Misia, 
Akademia z okazji Święta Niepodległości Polski czy Andrzejki.
Dodatkowo nasze przedszkolaki miały okazję poznać pobliską 
hodowlę danieli, odwiedzić sklep organowy Pana Jacka Niesło-
nego i salon fryzjerski Pani Joanny Graby.

Poznanie piękna i bogactwa naszego regionu pozwala zakorze-
nić dziecko w jego regionalnym środowisku i uczy aktywnie 
spędzać czas.
Serdecznie dziękujemy wszystkich za życzliwość i współpracę.

Barbara Respondek

Za progiem naszego przedszkola dziecko zdobywa wiedzę i nowe doświadczenia poprzez udział w ciekawych 
zajęciach dydaktycznych, nierzadko odbywających się poza terenem przedszkola (wycieczki) oraz 

poprzez ciekawe spotkania z zaproszonymi gośćmi, imprezy i uroczystości przedszkolne.
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piotr włoszczyk powstaniec ślĄski

Piotr Włoszczyk (*1887 +1939) powstaniec śląski, bohater walk 
o powrót Górnego Śląska do Macierzy oraz weteran Błękitnej 
Armii gen. Józefa Hallera, odznaczony Medalem Niepodległości, 
Krzyżem na Śląskiej Wstędze Waleczności i Zasługi, Odznaką 
Honorową za Rany i Kontuzje, Mieczami Gen. Józefa Hallera.
Był inicjatorem wzniesienia pomnika Kolumny Wolności posta-
wionego w Glinicy w II RP,
a zburzonego przez niemieckiego agresora w 1939 roku.
Po agresji niemieckiej na Polskę 1 września 1939 r. był poszu-
kiwany przez niemieckiego okupanta. W ramach niemieckiej 
zbrodni o kryptonimie” Intelligenzaktion Schlesien” zostaje 
aresztowany, a 7 listopada 1939 r. przetransportowany przez”e-
insatzkommando” z więzienia w Lublińcu do więzienia w Ra-
wiczu wraz z 45 rodakami, przeważnie powstańcami z Lublińca 
i okolic. Właśnie tam po nieludzkim traktowaniu, zostali bez są-
du rozstrzelani, nad dołem śmierci w lesie w okolicy Rawicza, 8 
lub 9 grudnia 1939 r. Wśród poległych był też Piotr Włoszczyk. 
Śledztwo o sygnaturze S 14/13/Zn, dot. tej zbrodni było prowa-
dzone przez  KŚZpNP w IPN w Katowicach. 

Krystyna Andrzejewska 
- uczestnik w 2019 r. - Konkursu IPN „Niezwyciężeni 1918. 

Ofiary totalitaryzmów” 

apel policji
Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu apelują, iż  w związku z powtarzającymi się 

przypadkami wyłudzeń metodą „na wnuczka” , „na policjanta”, „na funkcjonariusza CBŚ” :

-Policjanci nigdy nie proszą o przekazanie pieniędzy! 
-Nigdy nie dzwonią do mieszkańców by zapropono-
wać im udział w prowadzonych przez siebie działaniach. 
-Nigdy nie odbierają pieniędzy, jak również nie proszą o ich 
przekazywanie obcym osobom czy przelewanie na konta ban-
kowe oraz udostępnianie haseł do kont bankowych
W przypadku odebrania telefonu z informacją o rzekomym taj-
nym udziale w akcji Policji, konieczności przekazania pienię-
dzy w związku z wypadkiem, zatrzymaniem członka rodziny 
i możliwości zwolnienia tej osoby po przekazaniu pieniędzy pa-
miętajmy, aby zweryfikować wiarygodność osoby dzwoniącej. 
W tym celu należy skontaktować się z Policją!! CO ISTOTNE 
należy się ROZŁĄCZYĆ z dotychczasowym rozmówcą, ponie-
waż wystukując numer telefonu na klawiaturze, w trakcie pro-
wadzonej rozmowy, wcale nie łączymy się z innym numerem! 
W takiej sytuacji należy się bezwzględnie rozłączyć i dopiero 
wówczas wybrać numer telefonu 112.
Ważne jest by taki apel, jak i sposób radzenia sobie w takich sy-
tuacjach dotarły do jak najliczniejszej grupy, szczególnie osób 
starszych, dlatego policjanci apelują by przekazać taką informa-
cję członkom naszych rodzin czy sąsiadom. Im więcej seniorów 
będzie miało świadomość jak wygląda schemat wyłudzania pie-
niędzy metodami na krewnego czy policjanta, tym mniej z nich 
da się oszukać.
W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia, któ-
re dla większości osób są czasem spotkań z bliskimi przy świą-
tecznym stole, obdarowywania się prezentami, przystrajania na-
szych domów jednakże dla przestępców okresem sprzyjającym 
okradaniu innych policjanci apelują, aby w tych dniach przywią-
zywać większą uwagę na zabezpieczenie swoich rzeczy osobi-
stych, domów, mieszkań i samochodów.
Niestety bardzo często ofiarami przestępstw sta-
jemy się  poprzez roztargnienie i  nieuwagę, 
a złodziej wykorzysta każdą dogodną okazję-

,by wzbogacić się naszym kosztem. Pamiętajmy, że 
w czasie gorączki przedświątecznych zakupów, w szczegól-
ności powinniśmy pilnować naszych torebek i bagaży. Uwa-
żajmy w zatłoczonych sklepach, portfel trzymajmy w trudno 
dostępnym miejscu, a płacąc za towar przy kasie, nie pokazuj-
my wszystkim jego zawartości. Najbliższe dni to również czas 
spotkań z rodziną i znajomymi przy świątecznym stole. Czę-
sto w tym właśnie okresie wyruszamy w podróż, czasami na-
wet na kilka dni. Poprośmy sąsiadów lub kogoś ze znajomych 
aby doglądali naszego dobytku, a przed wyjazdem pozamykaj-
my drzwi i okna. Przed podróżą zaplanujmy sobie czas na wy-
poczynek, a w trasie stosujmy prędkość do swoich umiejętności 
i warunków panujących na drogach. Przede wszystkim jednak 
przestrzegajmy przepisów ruchu drogowego i zwracajmy uwa-
gę na zmiany organizacyjne, bowiem w wielu miejscach kraju 
prowadzone są remonty i przebudowy dróg. Jazda „na pamięć”, 
może mieć dla nas przykre konsekwencje. Ostrożność musimy 
zachować również w czasie przedświątecznych zakupów, na za-
tłoczonych ulicach miast i parkingach sklepów. Pozostawione 
w widocznym miejscu bardziej, lub mniej wartościowe przedmio-
ty, mogą stać się łupem włamywaczy. Nikt przecież nie chciał-
by – szczególnie w takim czasie – aby chwila nieuwagi, oprócz 
oczywiście poniesionych strat materialnych, zmusiła nas do po-
święcenia czasu na wyrabianie nowych dokumentów, zastrzega-
nie kart bankomatowych czy tez telefonów komórkowych. Poli-
cjanci dołożą wszelkich starań, aby było bezpiecznie na drogach, 
osiedlach i w rejonie ciągów handlowych, jednak sporo zależy 
od nas samych aby święta spędzić spokojnie i bez przykrych nie-
spodzianek.
Ponadto funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu 
przypominają o przestrzeganiu nakazanych środków ostrożności-
przy trzymaniu psów. Zgodnie z art. 77 kw osoba, która dopuści 
się popełnienia wykroczenia podlega karze ograniczenia wolno-
ści, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.
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spotkanie koła misyjnego 28.11.2019r.
Gościem spotkania Koła Misyjnego była siostra Edyta ze Zgro-

madzenia Sióstr Służebniczek NMP Niepokalanie Poczętej. 
Przy pomocy prezentacji multimedialnej siostra bardzo ciekawie 
opowiadała o dzieciństwie, życiu i posłudze bł. Edmunda Boja-
nowskiego oraz odpowiadała na pytania uczniów. Każdy uczest-
nik spotkania otrzymał pamiątkowy obrazek. Pani dyrektor wrę-
czyła dyplomy i nagrody uczniom wyróżnionym w konkursie: 

„Najpiękniejszy Różaniec Misyjny 2019r.”
uczniowie klas młodszych: I miejsce: Milena Kos, II miejsce: Ja-
kub Świtała, III miejsce:
Anna Maciejok.
uczniowie klas starszych: I miejsce: Tomasz Kozuch, II miej-
sce: Amelia Cieśla, III miejsce: Agnieszka Brodacka i Domini-
ka Prządka.
Następnie Ojciec Jerzy podał plan działań Koła na II półrocze ro-
ku szkolnego 2019/2020 i zaprosił uczniów na kolejne spotkanie: 
6 lutego 2020r. Wszystkie różańce można było podziwiać w na-
szej świetlicy szkolnej. Bardzo dziękujemy rodzicom za pomoc 
w zorganizowaniu poczęstunku.

Opiekunowie Koła Misyjnego

mięDzynaroDowy Dzień praw Dziecka
„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” – Janusz Korczak

Co roku 20 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień 
Praw Dziecka – w tym dniu uwaga wszystkich skierowana 

jest na dzieci i ich prawa. Nie inaczej było w Szkole Podstawowej 
w Zborowskiem. Ten dzień społeczność szkolna spędziła w spo-
sób wyjątkowy. Nauczyciele i uczniowie ubrani byli na niebie-
sko. W klasach, wychowawcy prowadzili pogadanki, po czym 
wspólnie spotkaliśmy się, aby obejrzeć prezentację dotyczącą 
praw dziecka, problemów, z jakimi spotykają się dzieci na całym 
świecie, wspólnie zaśpiewać, zatańczyć i pobawić się. Na dzie-
ci czekało wiele niespodzianek – deszcz balonów, wspólne ogni-
sko a także malowanie twarzy.. Ponadto uczniowie, wyszli z nie-
bieskim flagami i transparentem na spacer po wiosce, podczas 
którego wrzucali do skrzynek przygotowane samodzielnie ulot-
ki z prawami dziecka i cytatami Janusza Korczaka. Lokalna spo-
łeczność dopytywała o temat happeningu, przeprowadzone dzia-
łanie spotkało się z dużą aprobatą.
Podczas wszystkich prowadzonych działań, pokazywaliśmy dzie-
ciom jak bardzo są ważni, podkreślaliśmy, że są pod szczególną 
ochroną prawną. Zwróciliśmy szczególną uwagę, na to, że posia-
danie praw wiąże się także, z realizacją swoich obowiązków i po-
szanowaniem praw innych dzieci i dorosłych.
14 listopada w Naszej Szkole uczciliśmy również jedno z najważ-
niejszych świąt państwowych – Narodowe Święto Niepodległości
To polskie święto obchodzone co roku 11 listopada dla upamięt-
nienia rocznicy odzyskania przez Naród Polski niepodległego by-
tu państwowego. Po zakończeniu I wojny światowej w 1918 ro-
ku, po 123 latach od rozbiorów dokonanych przez Rosję, Prusy 
i Austrię, nasz kraj powrócił na mapy świata.
W trakcie uroczystego Apelu młodzież przypomniała trudne chwi-
le narodu pozbawionego własnego kraju oraz drogę Polaków 
do wolności. Inscenizacji towarzyszyła prezentacja multimedial-
na będąca wizualnym komentarzem do słów, które padały na sce-
nie. Wybrzmiały piękne pieśni znane wszystkim Polakom: „Ro-
ta”, „Wojenko, wojenko…” a także „Szara piechota”.

Magdalena Gałuszka, Edyta Świąć
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„mała ksiĄżka – wielki człowiek”

Głównym jej organizatorem jest Instytut Książki, a udział 
w akcji jest całkowicie bezpłatny. Projekt skierowany jest 

do dzieci w wieku 3–6 lat. W skład Wyprawki Czytelniczej 
wchodzą: książka „Pierwsze czytanki dla…”, poradnik dla ro-
dziców „Książką połączeni, czyli przedszkolak idzie do biblio-
teki” oraz Karta Małego Czytelnika do zbierania naklejek. Ak-
cja ta daje nam wiele radości, miło jest patrzeć jak dzieci cieszą 
się z otrzymanych Wyprawek, wypożyczanych książek oraz na-
klejek z delfinkiem. Dyplom cóż…, jeszcze nie wszystkie dzieci 
uzbierały wymaganą ilość naklejek. Projekt nadal trwa, a apetyt 
rośnie w miarę jedzenia.
Więcej informacji można uzyskać w naszych placówkach oraz 
na stronie internetowej www.wielki czlowiek.pl. Serdecznie za-
praszamy.

Przypominamy, że Gminna Biblioteka Publiczna w Ciasnej oraz wszystkie jej Filie, biorą udział w projekcie 
realizowanym w ramach ogólnopolskiej kampanii: „MAŁA KSIĄŻKA – WIELKI CZŁOWIEK”.

Gminna Biblioteka Publiczna  w  Ciasnej serdecznie zaprasza
wszystkich zainteresowanych do odwiedzania naszych placówek.
W zasobach biblioteki znajdują się książki dla osób w każdym wieku.
Bardzo chcielibyśmy, żeby czytanie już od najmłodszych lat sta-
ło się codziennością.

bardzo prosimy o zwrot dawno wypożyczonych książek. informujemy, że 
nie pobieramy żadnych opłat za długotrwałe przetrzymywanie materiałów 

bibliotecznych. można oddawać je we wszystkich naszych filiach bibliotecznych.

Gminna Biblioteka Publiczna w Ciasnej
ul. Zjednoczenia 2A
42–793 Ciasna

Filia w Glinicy
ul. Asfaltowa 6

Poniedziałek:
Wtorek:
Środa:
Czwartek
Piątek:

10:00–17:00
10:00–15:00
10:00–17:00
10:00–17:00
10:00–15:00

Poniedziałek:
Wtorek:
Środa:
Czwartek
Piątek:

7:30–10:00
14:00–19:00
7:30–12:30
NIECZYNNE
16:00–19:00

Filia w Sierakowie Śląskim
ul. Parkowa 2

Filia w Zborowskiem
ul. Myśliwska 1

Poniedziałek:
Wtorek:
Środa:
Czwartek:
Piątek:

9:00–13:00
13:00–17:00
13;00–17:00
13:00–17;00
9:00–13:00

Wtorek:
Czwartek

11:30–16:30
9:00–13:00

Zapraszamy również do polubienia naszej strony na facebooku:
https://www.facebook.com/GminnaBibliotekaPublicznawCia-
snej250449761779721/
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„Festiwal przeDsiębiorczości”
W dniu 19 listopada w Karczmie „Koszwice” odbyła się Konferencja pn. „Festiwal Przedsiębiorczości” 

zorganizowana przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska”

Konferencja była poświęcona zagadnieniom związanym z roz-
wojem przedsiębiorczości w ujęciu lokalnym. Piotr Leksy pre-
zes LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” zaprezentował wyniki 
pracy Stowarzyszenia oraz efekty otrzymanych przez przedsię-
biorców dofinansowań z Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 20142020. W roli eksperta wystąpiła Pani Alicja 
Turyła zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tar-
nowskich Górach, która przedstawiła formy pomocy dla przed-
siębiorców dostępne w Powiatowych Urzędach Pracy oraz pod-
kreśliła jak ważna jest działalność Stowarzyszenia LGD „Leśna 
Kraina Górnego Śląska”
Najważniejszym założeniem wydarzenia było przedstawienie tzw. 

„Dobrych praktyk LSR” czyli prezentacja przedsiębiorców be-
neficjentów środków z Unii Europejskiej uzyskanych za pośred-
nictwem Stowarzyszenia LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska”. 
Każdy z przedsiębiorców przedstawił czym zajmuje się jego fir-
ma, opowiedział o planach na przyszłość związanych z rozwojem 

firmy a także podzielił się doświadczeniami oraz wskazówkami 
dla osób zainteresowanych wsparciem w formie dofinansowania 
na założenie nowej firmy lub rozwój już istniejącej.
Podczas „Festiwalu Przedsiębiorczości” zaprezentowali się:
1. Karczma „Koszwice”
2. Twojereklamy.pl
3. Funup events factory
4. olaszczygiel.pl
5. Szkoła JęzykowoTwórcza „Wena” Anna Adamczyk
6. „Idzie to zrobić” Marta Pilarska
7. Ranczo Proboszczowice Gospodarstwo Agroturystyczne Kry-
stian Kiełbasa
8. FHU „Bryt” Natalia Napieralska
9. FHU „BIT” Michał Napieralski
10. „Zoriabresk” Janusz Kosmała
11. SKM 3D PRINTING Michał Świerzy
Gościnnie zaprezentowała się firma BMC Nieruchomości.
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sukcesy młoDzieżowych Drużyn 

rybaka ciasna

Victoria Strzebiń, Herkules Kochanowice, Śląsk Koszęcin, 
MLKS Woźniki oraz Małapanew Kuczów. Nasza drużyna 

Orlików zdobyła pierwsze miejsce w swej grupie i awansowała 
do grupy mistrzowskiej, by na wiosnę walczyć o mistrzostwo ligi. 
Nasi zawodnicy wygrali 7 spotkań,dwa zremisowali oraz ponie-
śli jedną porażkę. Kolejno za nami uplasowała się: Sparta Lubli-
niec, Akademia Sportowa Lubliniec, Herkules Kochanowice, Hu-
ragan Jezioro oraz Unia Kalety. Na wiosnę, jeżeli nic nie stanie 
na przeszkodzie, przygodę z rozgrywkami rozpocznie najmłod-
sza drużyna Rybaka, czyli Żaki (rocznik 2011 i młodsi). Gratu-
lujemy zawodnikom, trenerom i życzymy dalszych sukcesów.
Skład Trampkarzy (rocznik 2005–2008): Adam Szmuc, Kacper 
Kalamorz, Przemysław Kucharski, Bartłomiej Jaworek, Dominik 
Bystrzycki, Mateusz Jabcoń, Paweł i Tomasz Jonek,
Mateusz Kołodziejczyk, Kulej Oliver, Piotr Kulik, Mićka Filip, 
Michał Mrącz, Rafał Mrosek, Kajetan Mrugała, Mateusz Sier-
ny, Niesłony Florian, Dominik Henel, Błażej Kowolik, Dombek 
Oktawian, Janik Manuel.
Skład Orlików (rocznik 2009 i młodsi): Karol Szmuc, Kosiń-
ski Mateusz, Dylong Patryk, Kalamorz Jakub, Osadnik Kamil, 
Ulfik Bartosz, Kulej Nikodem, Jenszczok Dominik i Szymon, 
Kucharski Mikołaj, Biernacki Marcel, Toman Martin, Sandra 
Knop, Emilia Wałęga.
Obecna kadra trenerska:
Seniorzy – Oktawian Vieth
Trampkarze – Michał Hruzik
Orliki – Michał Hruzik, Adrian Dylong
Żaki – Marcin Taszarek, Dariusz Szczepaniak

Michał Hruzik

Dwie drużyny młodzieżowe, występujące w rozgrywkach Podokręgu Lublinieckiego, tegoroczną rundę jesienną mogą zaliczyć do udanych. 
Drużyna trampkarzy okazała się najlepsza pozostawiając za sobą kolejno takie drużyny jak: APN Gmina Tworóg, Zieloni Zborowskie,

jak  łatwo się DogaDać
Jak  łatwo się dogadać, pod takim hasłem 14 listopada w Cia-

snej odbyła się powiatowa konferencja dotycząca mediacji. 
Organizatorem był Zespół Szkolno Przedszkolny w Ciasnej, na 
czele z pomysłodawcą i koordynatorem wydarzenia Magdaleną 
Gałuszka, współorganizatorem było Stowarzyszenie Lubliniec-
kie Centrum Mediacji. Konferencje objął honorowym patrona-
tem Wójt Gminy Ciasna. 
 Głównym celem konferencji było promowanie mediacji ja-
ko sposobu porozumiewania się i zachęcenie do dbania o rozwój 
umiejętności komunikacyjnych. Ponadto konferencja inauguro-
wała wdrożeni do szkół podstawowych programu mediacyjnego. 
 Podczas konferencji, swoje wystąpienia mieli delegaci z Po-

radni Psychologiczno Pedagogicznej w Lublińcu, Terenowego 
Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Lublińcu, Wyższej Szkoły 
Zarządzania i Administracji w Opolu, Unii Regionalnych Cen-
trów Mediacji oraz adwokat z Lublińca. 
 Uczniowie ze szkół Gminy Ciasna, przygotowali około 100 
prac plastycznych dotyczących mediacji, które były prezento-
wane podczas konferencji. 
 Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem, gościli 
na niej pracownicy oświatowi, pracownicy socjalni, urzędnicy 
i inni zainteresowani tematem z całego powiatu lublinieckiego, 
a także z Olesna i Dobrodzienia. 
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Finał wielkiej orkiestry świĄtecznej pomocy 
odbędzie się 12.01.2020 w Hali Sportowej w Ciasnej od godziny 17.00

Wystąpią: Gminna Orkiestra Dęta, Mażoretki Copacabana, Poland Brass, Patricia Wilk z zespołem 
Pagretto, GokVoice. Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w licytacjach. 
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gminny ośroDek kultury w ciasnej 
zaprasza na Ferie zimowe

20.01.2020 PONIEDZIAŁEK
11.00 GokArt - Tworzymy prezenty i kartki na Dzień Babci i Dziadka 
– obowiązują zapisy (do 10.01.2020) ilość miejsc ograniczona 
13.00 Seans filmowy
21.01.2020 WTOREK
11.00 Warsztaty teatralne - Mobilny Uniwersytet Kultury i Sztuki 
- obowiązują zapisy (do 10.01.2020)
13.00 GokArt – Tworzymy maski na bal karnawałowy
22.01.2020 ŚRODA
11.00 Warsztaty filmowe - Mobilny Uniwersytet Kultury i Sztuki 
- obowiązują zapisy (do 10.01.2020)
13.00 GokArt – Tworzenie grafik 
23.01.2020 CZWARTEK
11.00 Warsztaty „Magia kontra nauka” – eksperymenty chemiczno-fizyczne z Uniwersytetem 
Rozwoju - obowiązują zapisy (do 10.01.2020) ilość miejsc ograniczona
13.00 GokArt – Malujemy maski na bal karnawałowy
24.01.2020 PIATEK
11.00 GokArt – Malujemy plasteliną - Mobilny Uniwersytet Kultury i Sztuki 
- obowiązują zapisy (do 10.01.2020)
13.00 Seans filmowy
25.01.2020 SOBOTA Gminny Ośrodek Kultury wraz z Sołectwem Ciasna zaprasza na 
BAL KARNAWAŁOWY od 15.00-18.00

Wszystkie zajęcia są bezpłatne! Zapraszamy!
Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń na wszystkie zajęcia 

na gok@ciasna.pl


