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W sobotę 25 maja odbyło się uroczyste otwarcie nowej czę-
ści zakładu EJOT Polska. Jest to już drugi etap rozbudo-

wy, zrealizowany w 2 lata po ukończeniu pierwszego. W nowo 
otwartej hali odbywać się będzie produkcja elementów dla branży 
samochodowej. Wybudowany obiekt spełnia wysokie standardy 

nowoczesnego przedsiębiorstwa. Zastosowane materiały wyso-
kiej jakości oraz przemyślany projekt pozwoliły uzyskać budy-
nek energooszczędny i przyjazny środowisku. W nowych po-
mieszczeniach produkcyjnych znalazło już pracę ponad 30 osób.

I POWIATOWY KONKURS WIEDZY O ŚWIĘTYM JANIE 
PAWLE II W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CIASNEJ

Konkurs skierowany był dla uczniów klas V-VIII pragnących 
pogłębić swoją wiedzę na temat życia i nauczania Ojca Świę-

tego Jana Pawła II. W konkursie wzięli udział uczniowie siedmiu 
szkół powiatu lublinieckiego:  Ciasnej , Zborowskiego, Sierako-
wa Śląskiego, Lisowic, Rusinowic, Strzebinia oraz Kamieńskich 
Młynów. Na konkurs przybyło wielu zaproszonych przez Ojca 
Jerzego gości, m.in. pani wizytator z kuratorium oświaty, dyrek-
tor  Papieskich Dzieł Misyjnych z Opola. Pani dyrektor Barbara 
Kaczmarek powitała  wszystkich zebranych, po czym nastąpiło 
oficjalne rozpoczęcie konkursu. Wszyscy uczniowie byli bardzo 
dobrze przygotowani  do konkursu, połowa uczestników przystą-
piła do drugiego etapu. Natomiast do ścisłego finału dostała się 

piątka uczniów: Zofia Kurek, Agnieszka Brodacka, Paulina Re-
spondek, Marcin Sygula oraz Aleksandra Parkitna.
I miejsce zajęła Zofia Kurek- SP Ciasna,  II miejsce Maricn Sy-
gula- SP Zborowskie, III miejsce Aleksandra Parkitna – SP Sie-
raków Śląski. 
Laureaci otrzymali dyplomy oraz nagrody.
Wszystkim serdecznie gratulujemy ! 
Bardzo dziękujemy państwu Kampa za pyszne ciasta oraz Wójto-
wi Gminy Ciasna za wszelką pomoc i wsparcie podczas konkursu. 

              Organizatorzy konkursu

Dnia 15.05.2019r.  w sali mniejszości niemieckiej w Ciasnej odbył się I Powiatowy Konkurs Wiedzy o Świętym Janie 
Pawle II, zorganizowany przez Koło Misyjne działające w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Ciasnej. 
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Inwestycje 2019 

Wójt Gminy Ciasna 
mgr inż. Zdzisław Kulej

INWESTYCJE BIEŻĄCE I ZAKÓCZONE
Modernizacja boiska sportowego w Glinicy przy 
ul. Brzezinkowskiej 8 w Gminie Ciasna.

W czerwcu br. zakończono prace przy modernizacji boiska 
w Glinicy . Płytę boiska będzie stanowił prostokąt o wy-

miarach 108m x 68 m ( boisko 100x64m) , Boisko posiada  na-
wierzchnię z trawy naturalnej rozwiniętej z rolki , powstała rów-
nież druga płyta boiska treningowego o wymiarach 68m x 34m 
wyposażona w nowoczesne oświetlenie. Teren boisk piłkarskiego 
i treningowego został ogrodzony i wyposażony w piłko-chwyty 
. Wartość inwestycji ponad 1,3 mln zł.  Inwestycja dofinansowa-
na z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

przed

po

Rewitalizacja obszaru ulic: Lublinieckiej, Stawowej i 
Dobrodzieńskiej poprzez zagospodarowanie terenu w 
celu nadania funkcji rekreacyjnej i gospodarczej - etap I

Zakończono realizację projektu Rewitalizacja obszaru ulic: 
Lublinieckiej, Stawowej i Dobrodzieńskiej poprzez zago-

spodarowanie terenu w celu nadania funkcji rekreacyjnej i go-
spodarczej - etap I. W ramach projektu zagospodarowano  teren 
znajdujący się w obszarze ulic Lublinieckiej, Stawowej i Dobro-
dzieńskiej oraz przebudowano budynek gospodarczy na potrzeby 
Centrum Aktywizacji Społecznej, znajdujący się przy ul. Lubli-
nieckiej. Wykonano niezbędne instalacje techniczne, utwardzono 
teren, nasadzono zieleń oraz wyposażono teren w elementy ma-
łej architektury i miejsca zabaw dla dzieci. Przygotowano  place 
i miejsca pod działalność gospodarczo-wystawienniczą,  Wartość 
inwestycji ponad 3,6 mln zł. Projekt dofinansowany ze środków 
RPO WSL  2014-20.

 Relacja z otwarcia terenu dostępna pod adresem : https://ciasna.
pl/wiadomosci/1/wiadomosc/155019/gminny_dzien_dziecka

przed
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości 
Ciasna , ul. Nowy Dwór , w Gminie Ciasna .

Zakończono prace przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej w 
miejscowości Ciasna , ul. Nowy Dwór , w Gminie Ciasna .Inwe-
stycja dotyczy  budowy 4,4 km sieci grawitacyjnej kanalizacji sa-
nitarnej i ciśnieniowej. W ramach zadania  wybudowano przewody 
główne i boczne sieci grawitacyjnej i ciśnieniowej, przepompow-
nie oraz przewody sieci kanalizacyjnej do studzienki znajdującej 
się na posesji indywidualnego użytkownika wraz ze studzienką 
. Wartość inwestycji   2,5 mln przy współfinansowaniu ze środ-
ków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2014-20.
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Przyroda to przygoda - realizowany przez  
Szkołę Podstawową w Zborowskiem

 WFOŚ i GW podjął decyzję o dofinansowaniu projektu pn: 
„Przyroda to przygoda” - realizowany przez  Szkołę Podstawową 
w Zborowskiemw formie dotacji. Projekt polega na utworzeniu  
szkolnej pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych. Pracownia 

przyrodnicza – miejsce w którym można znaleźć odpowiedzi na 
wiele pytań i problemów związanych ze zjawiskami zachodzą-
cymi w otaczającym nas świecie. Realizacja planowana jest do 
końca listopada br. Wartość inwestycji ok. 40.000 zł.

Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych 
wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin 
powiatu lublinieckiego w Gminie Ciasna

Kontynuowane są roboty przy drogach rowerowych na terenie 
Gminy Ciasna po zakończeniu robót wzdłuż dróg powiatowych 
rozpoczęto prace przy drodze krajowej DK11 . Wartość  inwe-
stycji to ponad 12 mln zł. Zakończenie planowane jest na wrze-
sień 2019 r.
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WAKACJE- CZAS REMONTÓW W SZKOLE

Okres wakacyjny to czas stagnacji w szkole ? Nic bardziej 
mylnego. Przerwę w zajęciach dydaktyczno- wychowaw-

czych wykorzystano w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w 
Sierakowie Śląskim do przeprowadzenia remontu pomiesz-
czeń sanitarnych dla uczniów. Już 2 lipca do szkoły weszła eki-

pa  złożona z pracowników  gospodarczych zatrudnionych przez 
Urząd Gminy w Ciasnej. Prace obejmują  kompleksowy  remont 
łazienek po wieloletnim okresie ich użytkowania. We wrześniu 
uczniowie będą mogli korzystać z nowego zaplecza sanitarnego.

Przebudowa drogi ulicy Okólnej w Sierakowie Śląskim

Zadanie dotyczy uzupełnienia ubytków, wykonania nowej na-
wierzchni ściernej na odcinku 320 m szerokości 3,5 m , regula-
cji urządzeń infrastruktury oraz wykonania poboczy. Termin re-
alizacji czerwiec 2019 r. Wartość inwestycji ponad 50 000,00zł 

Inwestycje Planowane
Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu „Senior+ w Gminie Ciasna”

Głównym celem inwestycji jest zwiększenie aktywnego uczest-
nictwa w życiu społecznym seniorów nieaktywnych zawodowo 
60+, zamieszkujących Gminę Ciasna poprzez adaptację budyn-
ku komunalnego na placówkę „Senior+” . W szczególności za-
pewnienie wsparcia seniorom przez umożliwienie korzystania 
z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdro-
wotnej, obejmujące także usługi w zakresie aktywności rucho-
wej lub kinezyterapii, a także oferty edukacyjnej, kulturalnej, re-
kreacyjnej i opiekuńczej. 
W ramach projektu udostępniana zostanie seniorom infrastruk-
tura pozwalająca na aktywne spędzanie wolnego czasu, a także 
zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopo-
mocowe i na rzecz środowiska lokalnego. Inwestycja realizowa-
na będzie w miejscowości Panoszów w budynku  komunalnym 
pod adresem: Panoszów ul. Tysiąclecia 2. Wartość inwestycji 375 
000,0 zł przy współfinansowaniu w ramach  Programu Wielolet-
niego „Senior+” na lata 2015-2020. 

Kompleksowa termomodernizacja budynku komunalnego w 
miejscowości Sieraków Śląski przy ul. Dobrodzieńskiej 13 . 

W ramach realizacji zadania planuje się wymianę źródeł ciepła , 
wewnętrznej instalacji c.o. instalacji gazowej , docieplenie  budyn-
ku . Zadanie obejmuje również wykonanie instalacji CO, instala-
cji gazu wraz z instalacją zbiornika podziemnego gazu płynnego 
oraz kotłowni gazowej LPG dla budynku Komunalnego znajdu-
jącego się w Sierakowie Śląskim przy ul. Dobrodzieńskiej 13.
Zadanie obejmuje :
- Instalację centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami
- kotłownia gazowa
- wewnętrzna instalacja gazu
- instalacja zbiornikowa gazu płynnego z podziemnym zbiorni-
kiem o pojemności 4850l
Planowane prace obejmować będą również wymianę pokrycia 
dachowego bez zmiany
jego konstrukcji. 
Realizacja działań projektowych pozwoli na osiągnięcie rezul-
tatów związanych z:

- poprawą izolacyjności termicznej przegród zewnętrznych bu-
dynku a tym samym
zmniejszeniem zużycia energii cieplnej potrzebnej do jego ogrzania,

- wyeliminuje istniejące wady technologiczne ścian zewnętrz-
nych (mostki termiczne,
nieszczelności),

- wpłynie na poprawę wyglądu zewnętrznego budynku,
- wpłynie pozytywnie na środowisko,
Projekt współfinansowany ze środków  Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Wartość projektu ponad 370 
000,00. zł. Planowane zakończenie w 12.2019 r.

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.

Inwestycja obejmuje kompleksową termomodernizację budyn-
ku hali sportowej oraz budynku OSP. W ramach zadania w hali 
sportowej planowane jest ocieplenie ścian zewnętrznych, dachu 
podwieszanego oraz wymiana drzwi zewnętrznych oraz montaż 
instalacji fotowoltaicznej, natomiast w budynku OSP planowa-
ne jest ocieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu oraz wymia-
na drzwi zewnętrznych i bramy garażowej. W oby budynkach 
wymienione zostanie także oświetlenie na energooszczędne. Po-
nadto wymianie podlegać będą źródła ciepła zlokalizowane we 
wspólnej dla obydwu budynków kotłowni z
zasilanych węglem kamiennym na zasilane gazem.  Planowa-
ne wydatki ogółem wyniosą ponad 1 235 000 zł Termin reali-
zacji 2021 rok.

Program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o 
charakterze  wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA)

Dobiega końca  realizacja zadania inwestycyjnego dotyczącego 
budowy wielofunkcyjnych Otwartych Stref Aktywności w Gmi-
nie Ciasna  obejmującego trzy miejscowości : Ciasna, Glinica i 
Zborowskie. Wszystkie zadania w ramach programu są realizo-
wane według wariantu rozszerzonego obejmującego siłownię ple-
nerową , strefę , urządzenia do gier edukacyjnych oraz zagospo-
darowanie zieleni, plac zabaw o charakterze sprawnościowym z 
ogrodzeniem. W wyniku realizacji zadania inwestycyjnego po-
wstaną trzy ogólnodostępne, bezpłatne strefy sportowo-rekreacyj-
ne będące miejscem pierwszej aktywności fizycznej dla dzieci, 
dorosłych oraz osób starszych, które podniosą w sposób znaczący 
estetykę przestrzeni publicznej i poprawią jakość życia mieszkań-
ców miejscowości w Gminie Ciasna. Wartość inwestycji powy-
żej 300.000 zł. Inwestycja realizowana jest przy współfinanso-
waniu z Ministerstwa Sportu i Turystyki.  

Planowane są kolejne Inwestycje związane z wymianą 
źródeł ciepła oraz termomodernizacją budynków .

 W okresie wakacyjnym wymieniony zostanie piec CO na zasi-
lany gazem w Szkole Podstawowej w Molnej oraz w budynku 
w Panoszowie. 
Opracowano dokumentację projektową oraz złożony został wnio-
sek o dofinansowanie ze środków POIS 2014-20,  inwestycji zwią-
zanej z Termomodernizacją budynków mieszkaniowych w Pano-
szowie przy ul. 1 go Maja.   
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WYCIECZKA DO MUZEUM CHLEBA I PARKU TRAMPOLIN

10 maja uczniowie klas I-II Szkoły Podstawowej z Molnej 
i Glinicy pojechali autokarem na wycieczkę do Muzeum 

Chleba w Radzionkowie. Podczas zajęć uczniowie zrealizowali 
program szkolny poprzez kontynuację tematu „Od ziarenka do 
bochenka”. Dzieci poznały historię chleba, zwiedziły muzeum z 
przewodnikiem i wzięły udział w warsztatach z ciastem, podczas 
których mogły samodzielnie upiec chleb. Następnie uczniowie 
pojechali do Parku Trampolin w Tarnowskich Górach. Po drodze 
nie zabrakło wizyty w Mc Donald. Celem wyjazdu było zapo-
znanie uczniów z historią, uczenie szacunku do chleba jak rów-
nież integracja społeczności szkolnej podczas wspólnej zabawy.

Nauczycielki klas I-III

IV EDYCJA KONKURSU PLASTYCZNO-
JĘZYKOWEGO
Uczniowie naszej szkoły  Hanna Radlak 

i Jakub Rabski wzięli udział w kon-
kursie: „In der Märchenwelt der Brϋder 
Grimm” („W krainie baśni braci Grimm”), 
zorganizowanym przez Wojewódzki Ośro-
dek Metodyczny w Częstochowie. Zada-
niem konkursowym było stworzenie komik-
su w języku niemieckim w formie krótkiej 
historyjki, opisującej przygody dowolnie 
wybranego bohatera baśni braci Grimm. 
Akcja komiksu miała rozgrywać się we 
współczesnych czasach. 
Spośród 61 prac, które wpłynęły do orga-
nizatorów konkursu, komiks naszej uczen-
nicy Hanny Radlak zajął drugie miejsce. W 
dniu 02 kwietnia 2019 r. odbyło się uroczy-
ste wręczenie dyplomów i nagród.  Hanna 
Radlak i Jakub Rabski udali się w podróż 
do Częstochowy. Przejażdżkę pociągiem i  
tramwajem wraz z całym pobytem w Czę-
stochowie bardzo mile wspominają. Na za-
kończenie uczniowie  pracowali w małych  
grupach, by  przygotować słownictwo  do 
przyszłorocznego konkursu.   
Uczestnikom konkursu serdecznie gratu-
luję i życzę kolejnych sukcesów.

Dorota Richter-Kulig
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BIULETYN SAMORZĄDOWY GMINY CIA-
SnA • nR 3/2014

DNI GMINY CIASNA

Dni Gminy Ciasna rozpoczęły się w sobotnie popołudnie wy-
stępem Małej Orkiestry Dętej pod batutą Jarosława Prow-

dy. Następnie wystąpiły Mażoretki Copacabana: Przedszkolaki 
z układem który zajął 2 miejsce na Mistrzostwach Polski, Ka-
detki Młodsze, solowy występ Ani Widawskiej pompon oraz so-
lowy występ Natalii Jaworek – choreografie do tych występów 
stworzyła instruktorka Karolina Dudzik. Z choreografiami Ange-
liki Gajdy wystąpiły: duet – Natalia Jaworek i Kasia Krzewska 
II Vice Mistrz Polski, trio z flagą: Angelika Gajda, Emilia Kosy-
torz, Simona Mrugała – Vice Mistrz Polski oraz solowy występ 
Emili Kosytorz – stworzony we współpracy z Emilią. Zaprezen-
towany został również występ solowy Ani Widawskiej z flagą – 
z choreografią Martyny Jelonek.

Po naszych sekcjach działających w Gok -u wystąpili artyści zwią-
zani z Radiem Silesia: duet Muzykanty oraz Robert Parma któ-
ry poprowadził zabawę. Niestety z powodu warunków atmosfe-
rycznych oraz alertów pogodowych, przed godziną 24.00, zabawa 
została przerwana przez organizatora, ze względu na bezpieczeń-
stwo osób przebywających na terenie imprezy.
Niedzielę rozpoczęły występy Mażoretek Copacabana w całych 
składach. Dziewczęta występowały przed sceną, dzięki czemu 
mogliśmy podziwiać pełnowymiarowe (12x12m) układy tanecz-
ne tak jak na mistrzostwach. Swoje choreografie zaprezentowa-
ły trzy instruktorki Gok Ciasna. Karolina Dudzik: Miniforma-
cja pompon Juniorki, Miniformacja flagi Seniorki – IV miejsce 
na Mistrzostwach Polski oraz miniformacja pompom Seniorki. 
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DNI GMINY CIASNA

Angelika Gajda: Scena klasyczna – Vice Mistrz polski, Scena 
pompom Juniorki – IV miejsce na Mistrzostwach Polski, Mini-
formacja pompom Kadetki oraz Miniformacja flagi seniorki – IV 
miejsce na Mistrzostwach Polski. Małgorzata Prowda zaprezen-
towała: Scena pompom Kadetki, Scena baton Kadetki, Scena fla-
gi Seniorki oraz Scena pompom Seniorki. W czasie występu zo-
stał przekazany, na ręce Pana Wójta Zdzisława Kuleja, puchar 
za zdobycie Mistrza Polski w kategorii – Mażoretka Klasyczna 
przemarsz, do czasowej prezentacji w Gminie.
Następnie wystapiła sekcja GokVioce: Julia Szłapa z utworem 

„Co się śni niewidomym”, Amelia Chmiel „Małe skrzydła” oraz 
Franziska Ochman „czas nas uczy pokory”.
Gminna Orkiestra Dęta zaprezentowała przeboje lat 80-tych min. 

utwory zespołu Bon Jovi.
Przed Enejem wystąpił zespół Ustronsky znany szerszej publicz-
ności z „Must be the music” czy feltiwalu w Opolu. Zagrali naj-
większe przeboje polskiego rocka, niezapomniane piosenki takich 
zespołów jak Lady Pank, Perfekt, Maanam, T.Love i wiele innych.
Zwieńczeniem wieczoru był zespół Enej, reprezentujący szero-
ko rozumianą muzykę folkową zmieszaną z wieloma innymi ga-
tunkami muzycznymi. Żywiołowy i bardzo energetyczny koncert 
podobał się wszystkim obecnym niezależnie od wieku. Po kon-
cercie były autografy i wspólne zdjęcia – gratka dla wszystkich 
fanów zespołu. 



GALA ABSOLWENTÓW – “… ALE TO JUŻ BYŁO I NIE WRÓCI WIĘCEJ!”

Słowa piosenki Maryli Rodowicz stały się mottem na pożegna-
nie absolwentów gimnazjum i ósmoklasistów w Zespole Szkol-
no – Przedszkolnym w Ciasnej a także pożegnania pewnego eta-
pu historii szkoły.
19 czerwca jak co roku miała miejsce uroczysta Gala Gimna-
zjalna, która tym razem odbyła się pod nazwą Gali Absolwen-
tów. Tegoroczna uroczystość różniła się bowiem od poprzednich, 
ponieważ mury naszej szkoły opuszczali nie tylko gimnazjaliści, 
ale również po raz pierwszy od wielu lat uczniowie klasy ósmej.
Na tegoroczną Galę Absolwentów zaproszono rodziców, Wójta 
Gminy, pana Zdzisława Kuleja oraz panią Łucję Matecką, któ-
ra była pierwszym dyrektorem odchodzącego do historii Gim-
nazjum w Ciasnej.
Galę Absolwentów prowadzili absolwenci szkoły: uczniowie klas 
trzecich gimnazjum – Agata Kaczmarzyk i Simon Kaczmarzyk 
oraz szkoły podstawowej – Zuzanna Cieśla i Szymon Maniak – 
uczeń klasy siódmej.
Powagi i rangi nadał uroczystości staropolski taniec – polonez, 
najpierw pokazany multimedialnie w wykonaniu uczniów gim-
nazjum, a potem zatańczony przez uczniów klas piątych. Ten 
moment w symboliczny sposób podkreślił to, co odchodzi na za-
wsze, z tym, co nowe.
Pani wicedyrektor Zespołu Małgorzata Gzyl przedstawiła prezen-
tację będącą podsumowaniem, ale i wspomnieniem tego, co by-
ło, a dziś przechodzi do historii – pokaz multimedialny prezen-
tował 20 lat funkcjonowania Gimnazjum w Ciasnej.
Tego roku po raz ósmy Wójt Gminy, pan Zdzisław Kulej, wrę-
czył stypendia uczniom, którzy osiągnęli bardzo wysoką średnią 
i odnieśli sukcesy w licznych konkursach i zawodach. Trady-
cyjnie podczas Gali Absolwentów wręczono dyplomy i nagrody 

uczniom, którzy osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce i mieli 
wzorowe zachowanie bądź wykazali się wzorową frekwencją lub 
zasłużyli na wyróżnienie w innej dziedzinie życia szkoły. Wyjąt-
kowymi nagrodami były Statuetki Absolwenta wręczone Jakubo-
wi Kowalikowi (gimnazjum) i Sebastianowi Ledwoniowi (szkoła 
podstawowa) – uczniom, który uzyskali najlepszy wynik z egza-
minu. Ważną nagrodą było uhonorowanie ucznia, który wykazał 
się empatią i ogromnym zaangażowaniem na rzecz potrzebują-
cych – Laur Wolontariusza otrzymał Mateusz Sygula.
Od początku „narodzin” Gali nieodzownym jej elementem było 
wręczanie Oskarów – statuetek przyznawanych w różnych kate-
goriach. Nagroda ta jest tym ważna, że przyznają ją uczniowie 
swoim rówieśnikom. Wszyscy więc uczniowie i wychowaw-
cy z niecierpliwością oczekiwali momentu ogłoszenia wyników. 
W tym roku szkolne Oskary w kategorii Mistrz i Wicemistrz Spor-
tu otrzymali: Patryk Kucharski i Milena Reska. Kolejne statuetki 
w kategorii Koleżanka i Kolega Roku zostały przyznane Klaudii 
Kaczmarek i Kamilowi Badora.
Na tytuł Szkolnej Elegantki i Szkolnego Dżentelmena zasłużyli 
Wiktoria Paruzel i Mateusz Sygula. Ostatnie dwa Oskary zdoby-
li uczniowie w kategoriach: Nietuzinkowa Osobowość – nagro-
dę odebrał Alan Poloczek – i Szkolny Dowcipniś – tytuł ten przy-
padł Dawidowi Wernerowi. Po raz ostatni w tym roku przyznano 
Oskara dla Supergimnazjalisty – ten zaszczytny tytuł otrzymała 
uczennica klasy III a – Agata Kaczmarzyk.
O swoich nauczycielach nie zapomnieli organizatorzy, czyli ucznio-
wie klasy siódmej. W odegranej scence przedstawili ich charak-
terystyczne elementy wypowiedzi, zachowania i poruszania się.
Podczas Gali absolwenci prezentowali film lub prezentację mul-
timedialną przedstawiająca ich zespół klasowy, po czym otrzy-
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GALA ABSOLWENTÓW – “… ALE TO JUŻ BYŁO I NIE WRÓCI WIĘCEJ!”

mali świadectwa ukończenia szkoły z rąk swoich wychowaw-
ców, co zostało uhonorowane gromkimi brawami zgromadzonych. 
Na zakończenie uroczystości w imieniu uczniów kończących 
szkołę słowa pożegnania i podziękowania skierowane do na-
uczycieli, rodziców i innych uczniów wygłosiły Agata Kaczma-
rzyk i Zuzanna Cieśla.
A potem już tylko „… czapki w górę!!!” Z jednej strony była ra-
dość z ukończenia szkoły a z drugiej żal rozstania. Przecież ty-

le razem się przeżyło! Były przytulanki, uściski, polały się łzy. 
Po wielu wspólnie spędzonych latach przyszło się pożegnać. Aby 
ukoić smutek pożegnania, tradycyjnie na zakończenie uroczysto-
ści wszyscy odtańczyli belgijkę.
Ta Gala z pewnością na długo pozostanie w pamięci uczniów, ro-
dziców i nauczycieli. Była to uroczystość niezwykła i wyjątko-
wa oraz bardzo wzruszająca.
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XXI MISTRZOSTWA POLSKI MAŻORETEK
W ostatni weekend 17-19 maj 2019r. odbyły się XXI Mistrzo-

stwa Polski Mażoretek w Kędzierzynie-Koźlu. Czas poprze-
dzający mistrzostwa, był okresem intensywnych wielogodzinnych 
treningów, przygotowań stroi. Wszystko po to aby najlepiej się 
zaprezentować na najważniejszym w sezonie konkursie. Na mi-
strzostwach, Zespół Tańca Mażoretkowego „Copacabana” zapre-
zentował 26 choreografii, zajmując następujące miejsca:
- Mistrz Polski- defilada baton klasyczny seniorki Copacabana I
- I Vice Mistrz Polski- scena baton klasyczny seniorki 
Copacabana I
- 2 miejsce- przedszkolaki Copacabana V
- I Vice Mistrz Polski- trio flaga seniorki- Angelika Gajda, 
Simona Mrugała, Emilia Kosytosz
- I Vice Mistrz Polski- defilada pompom kadetki Copacabana III
- II Vice Mistrz Polski- duet flaga juniorki- 
Ania Widawska, Emilia Knop
- II Vice Mistrz Polski- duet pompom kadetki- 
Natalia Jaworek, Katarzyna Krzewska
- 4 miejsce- defilada pompom seniorki 
- 4 miejsce- scena flaga seniorki
- 4 miejsce- scena pompom juniorki
- 4 miejsce- defilada pompom juniorki 
- 4 miejsce- solo pompom kadetki- Dajana Kula
- 4 miejsce- miniformacja flaga seniorki
- 5 miejsce- miniformacja pompom kadetki
- 5 miejsce- solo flaga juniorki- Sonia Dudzik 
- 6 miejsce- solo flaga juniorki- Ania Widawska
- 6 miejsce- kadetki scena pompom
- 7 miejsce- duet pompom seniorki- Julia Kosytorz, 
Emilia Stanosek
- 8 miejsce- solo pompom juniorki- Ania Widawska
- 8 miejsce- solo pompom kadetki- Natalia Jaworek 

- 8 miejsce- solo pompom seniorki młodsze- Natalia Stępień
- 8 miejsce- miniformacja pompom seniorki 
- 9 miejsce- solo pompom juniorki- Adrianna Mroziewicz
- 10 miejsce- miniformacja pompom juniorki
- 10 miejsce- duet pompom seniorki- Roksana Wojsa 
i Natalia Stepień
- 14 miejsce- solo baton seniorki młodsze- Emilia Kosytorz
Zaprezentowałyśmy owoc całorocznej ciężkiej pracy i bierze-
my się do pracy na kolejne mistrzostwa. Dziękujemy naszym 
trenerkom Karolina Dudzik, Angelika Gajda, Roksana Kaczma-
rzyk, Małgorzata Prowda. Dziękujemy również wszystkim wy-
stępującym dziewczętom, rodzicom i wszystkim, którzy trzyma-
li za nas kciuki! 

SUKCES MATEMATYKI!
Sukces ucznia klasy III a – Andre Baron – uzyskał tytuł Finalisty w WKP z Matematyki.

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Matematyki –
ostatni raz dla uczniów gimnazjów składał się standardowo z 
trzech etapów.
I etap - szkolny (listopad 2018r.) - spróbowali swoich sił ucznio-
wie klasy IIIa: Wiktoria Badora, Andre Baron i Jakub Kowalik, 
klasa IIIb: Kacper Fal i Alan Poloczek.
Do II etapu – rejonowego zakwalifikował się Andre Baron (sty-
czeń 2019r.). Zdobywając odpowiednią ilość punktów – reprezen-
tował szkołę już w ostatnim III – etapie – wojewódzkim 
(luty 2019r.).
Jako jedyny w powiecie lublinieckim uzyskał tytuł Finalisty, 
zabrakło mu dwóch punktów by był Laureatem tego prestiżo-
wego konkursu.
Andre!!!! Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
Gratulujemy także Pani Bożenie Gralińskiej, 
pod której opieką szlifował swoje matematyczne zdolności.
Trochę statystyki:
I etap – 3236 uczniów z woj. śląskiego wzięło udział
II etap – 237 uczniów
III etap – 122 uczniów
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Wszystkie mieszkanki Zborowskiego zostały zaproszone, za 
pośrednictwem Gazetko Kościelnej, na uroczystość zorga-

nizowaną z okazji Dnia Matki w dniu 19 maja 2019r. przez Ko-
ło Gospodyń Wiejskich. Tradycyjnie, wszystkie Panie dostały 
kwiaty oraz poczęstunek przygotowany przez, prężnie działają-
ce członkinie Koła. Spotkanie przebiegło w wyśmienitej atmos-
ferze przy kawie i ciastach. 

przewodnicząca Anna Bieniek
za zgodą członkiń KGW Zborowskie

„KIEDY ŚMIEJE SIĘ DZIECKO, 
ŚMIEJE SIĘ CAŁY ŚWIAT”
 /JANUSZ KORCZAK/
3 czerwca uczniowie SP w Zborowskiem świętowali Dzień 

Dziecka na sportowo. Były gry, zabawy, malowanie twarzy, 
mnóstwo śmiechu i radości. Wszystkim udało się odpocząć pod-
czas tego gorącego czasu przed zbliżającym się zakończeniem 
roku szkolnego. Dla wszystkich dzieci - jeszcze raz przesyłamy 
życzenia zdrowia i spełnienia marzeń aby uśmiechy nigdy nie 
znikały z ich twarzy.

WYCIECZKA SZKOLNA SP 
W ZBOROWSKIEM DO WISŁY
W dniach 28–31.2019 odbyła się wycieczka szkolna SP w Zbo-

rowskiem do Wisły. Wyjechaliśmy autobusem we wto-
rek o godz.8.30. Po przyjeździe na miejsce zakwaterowaliśmy 
się w miejscu noclegowym „U Fojta”. Następnie pojechaliśmy 
do Wisły i zwiedziliśmy Galerię Adama Małysza i poszliśmy 
do centrum miasta. W środę zwiedziliśmy chatę Kawuloka, od-
wiedziliśmy Koniaków i zaliczyliśmy punkt widokowy Ochodzi-
tej, gdzie podziwialiśmy piękną panoramę Beskid. Byliśmy też 
w Parku Wodnym „Zagroń”. W czwartek dotarliśmy do Szczyrku 
i wjechaliśmy kolejką linową na Skrzyczne. Wypiliśmy herbatę 
w schronisku i mimo niesprzyjających warunków pogodowych 
przeszliśmy szlakiem do Malinowej Skały, a następnie przełęczą 
Salmopol i pojechaliśmy na skocznię Adama Małysza. W ostat-
nim dniu zwiedziliśmy Jaworzynkę i poszliśmy na tzw. Trójstyk 
– punkt styku trzech granic (Polska – Słowacja -Czechy), gdzie 
obejrzeliśmy Izbę Pamięci Jerzego Kukuczki. Podczas wyciecz-
ki zwiedziliśmy dużo ciekawych miejsc i mieliśmy okazję podzi-
wiać piękne krajobrazy górskie.
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WYCIECZKA- KOTLINA KŁODZKA 6-7 MAJA 
2019R. SP CIASNA
Uczniowie klas: V a, V b, VI i VII wraz z opiekunami uda-

li się na wycieczkę w rejon Kotliny Kłodzkiej. Pierwszego 
dnia rano zwiedziliśmy kopalnię złota w Złotym Stoku oraz śre-
dniowieczną osadę górniczą. Następnie mieliśmy okazję przejść 
Skalnym Labiryntem: „Błędne Skały” , który położony jest na 
obszarze Parku Narodowego Gór Stołowych. To niezwykły la-
birynt szczelin i zaułków, niekiedy niezwykle wąskich, oddzie-
lających bloki skalne kilkunastometrowej wysokości. Wiele skał 
ma własne nazwy np.: „Skalne Siodło”, „Kurza Stopka”, „Labi-
rynt”, „Tunel”, „Wielka Sala”. Powstałe bloki skalne tworzą kil-
kusetmetrową trasę turystyczną o niepowtarzalnym uroku, którą 
zwiedzając często dosłownie przeciskamy się pomiędzy skała-
mi wąskimi szczelinami. Wysokość korytarzy waha się w grani-
cach 6-8 m, szerokość jest różna - miejscami wynosi tylko kilka-
dziesiąt centymetrów. Następnie udaliśmy się do Kudowy Zdroju, 
zjedliśmy obiadokolację i wyruszyliśmy na wieczorny spacer po 
uzdrowisku. Główną atrakcją drugiego dnia wycieczki była wę-
drówka na Szczeliniec Wielki- najwyższy szczyt Gór Stołowych. 
Trasa zwiedzania prowadzi przez skalne labirynty, przepiękne ta-

rasy widokowe oraz głębokie szczeliny, w których śnieg utrzy-
muje się nawet w okresie wakacyjnym. Kolejnym punktem wy-
cieczki była wizyta w Wambierzycach, zwiedziliśmy tamtejsze 
sanktuarium oraz niezwykle ciekawe Muzeum Szopek. Spacer 
w Polanicy Zdroju zakończył naszą dwudniową wyprawę. Peł-
ni wrażeń oraz bogatsi w nowe doświadczenia uczniowie, wró-
cili do domów. 

Sylwia Galuska

PIKNIK RODZINNY 
W MOLNEJ

8.06.2018r. na boisku przy Szkole Podstawowej w Molnej od-
był się Piknik Rodzinny dla rodzin uczniów klas I-II Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego w Ciasnej. Imprezę rozpoczęły występy 
artystyczne uczniów. Klasa Ia przedstawiła pokaz mody, klasa Ib 
zatańczyła taniec kwiatów, a klasa II zaprezentowała spektakl pt. 

„Czerwony Kapturek”. Podczas Pikniku zostały nagrodzone zwy-
cięskie prace w konkursie plastycznym pt. „Najpiękniejsza ro-
dzinna fotografia oprawiona we własnoręcznie wykonanej ramce”. 
Wyniki konkursu:
I miejsce: rodzina Maciejok
II miejsce: rodzina Cieśla
III miejsce: rodzina Kos
wyróżnienie: rodzina Kalamorz
wyróżnienie: rodzina Szmuc
 Najwięcej pozytywnych emocji wzbudziły zawody sportowe 
tzw. wyścigi rzędów, w których wzięli udział rodzice z dziećmi. 
Każda drużyna została nagrodzona pucharem, a zawodnicy otrzy-
mali medal. Podczas imprezy  wszystkie dzieci mogły bawić się 
na dmuchańcach, z animatorem i w kąciku artystycznym. Nie 
zabrakło loterii fantowej, kawy, ciasta i kiełbasek z grilla. Pod-
czas imprezy panowała wesoła i przyjazna atmosfera.  Rodzice, 
nauczyciele i uczniowie spędzili wspólnie sobotnie popołudnie. 
Dziękujemy wszystkim rodzicom, którzy przyczynili się do or-
ganizacji imprezy oraz firmie EJOT za wsparcie finansowe. 
   A. Mrosek, Z. Radzioch, L. Skorupa

NIEŚMIAŁOŚĆ
Dzieci z predyspozycjami do stania się nieśmialymi dorosłymi 

niekoniecznie muszą rozwinąć w sobie tę cechę. Wiele zale-
ży od oddziaływań wychowawczych. Dorosły powinien towarzy-
szyć dziecku w trudnych sytuacjach, osłaniać je przed zbyt dużym 
stresem, ale też nie pobłażać. Jak pomóc nieśmiałemu dziecku?
1. Nigdy nie nazywaj dziecka „nieśmiałym” w jego obecności.
2. Ćwicz z dzieckiem sytuacje trudne np. uścisk ręki, przedsta-
wienie się, patrzenie w oczy. Najpierw w bezpiecznym otocze-
niu, z osobami, które zna i lubi. Potem z osobami mniej znany-
mi np. rodzicem innego dziecka.
3. Omów z dzieckiem wszystkie mające nastąpić wydarzenia 
w danym dniu. Dzieci nieśmiałe nie lubią zmian, bo trudno im 
poradzić sobie w nowych sytuacjach.
4. Nie zmuszaj do robienia czegoś, czego się bardzo boi.
5. Częściej dawaj do wykonania zadania, w których jest dobre, 
by doświadczało więcej sukcesów niż porażek.
6. Poświęcaj dziecku więcej uwagi wtedy, gdy odważy się coś 
zrobić, niż wtedy, gdy się wycofuje.
7. Rozmawiaj o uczuciach dziecka. Nazywaj je i dawaj mu od-
czuć, że je akceptujesz. Unikaj zaprzeczania uczuciom. Zamiast 

„nie ma się czego wstydzić”, „to wcale nie jest takie straszne”, 
„przesadzasz” lepiej powiedzieć „widzę, że się zastanawiasz czy 
dasz radę”.
8. Ucz mówienia komplementów np. samemu je prawiąc. Dziec-
ko uczy się przez naśladowanie.
9. Ucz tolerancji i szacunku dla innych. Nieśmiałe dzieci sa zwy-
kle bardzo krytyczne wobec siebie i innych. Dlatego pokazuj, 
że nie muszą być idealni, by być wartościowymi. Im więcej oka-
zujesz wyrozumiałości do innych, tym bardziej dzieci będa wy-
rozumiałe dla siebie…. i ciebie.
10 Zachęcaj do zmian małymi krokami. Duże kroki mogą znie-
chęcić nieśmiałych. Metoda głębokiej wdy np. wysyłanie dziecka 
na obóz jest dobra tylko wtedy, gdy jesteś pewien pozytywnego 
rezultatu.Zachęcam do zobaczenia w internecie 90 sekundowego 
filmu „Orzeł czy nielot”. To od nas dorosłych zależy, czy dziec-
ko rozwinie skrzydła.

Joanna Sroczyńska – pedagog szkolny
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W SOBOTĘ 25.05 W SIERAKOWIE ŚLĄSKIM ODBYŁ 
SIĘ GMINNY DZIEŃ STRAŻAKA
Uroczystości rozpoczęła Msza Święta w intencji Strażaków, 

która odbyła się w Kościele Parafialnym Św. Piotra i Pawła. 
Następnie odbył się przejazd na boisko sportowe na którym na-
stąpiło uroczyste otwarcie imprezy. Najważniejszą częścią by-
ło przekazanie nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla 
jednostki OSP w Sierakowie Śląskim – sfinansowanego przez 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego oraz 
przez Urząd Gminy Ciasna. Auto zostało wykonane przez firmę 
Szczęśniak. Nastąpiło również przekazanie wozu Star, który do 
tej pory służył w Sierakowie, do Glinicy. 
Część rozrywkową rozpoczęły występy przedszkolaków wraz 
uczniami szkoły podstawowej. Następnie biesiadę ze śląskimi 
piosenkami oraz wybornymi żartami, poprowadził Roman Ku-
rosz i Szwarne Karlusy. Gwiazdą wieczoru była Jesika, która za-
grała swoje największe przeboje min. Wytatuowany w sercu, oraz 
znane i lubiane covery. Zabawę taneczną poprowadził, znany i 
lubiany - Zespół Sunrise.
Całości imprezy towarzyszyła darmowe dmuchańce, oraz boga-
to zaopatrzony bufet. 
W trakcie imprezy odbył się mecz o mistrzostwo piłkarskiej A-
-klasy podokręgu Lublinieckiego pomiedzy LKS Sieraków Ślą-
ski a SPARTA II Lubliniec. Mecz zakończył się zwycięstwem 
sierakowskiego klubu!

GMINNY DZIEŃ DZIECKA
W sobotę pierwszego czerwca odbył się Gminny Dzień Dziec-

ka a dzieci opanowały cały teren. Pierwsza impreza na no-
wo zrewitalizowanym terenie koło Orlika, za szkołą w Ciasnej. 
Atrakcji było co niemiara, lecz rzecz jasna największą popular-
nością cieszyły się darmowe dmuchańce oraz euro-bangee. 
Na Orliku odbyły się zawody sportowe prowadzonymi przez 
Klub Sportowy Rybak Ciasna – w trzech konkurencjach, można 
było wygrać pamiątkowe medale.
Strażacy z OSP Ciasna zorganizowali szkolenie z udzielania 
pierwszej pomocy czy lania wody przy użycia węża strażackie-
go. Można było również dokładnie obejrzeć samochody.
Na tarasie, nowego na tym terenie budynku, Nieformalna Gru-
pa STworzywo malowała twarze oraz prowadziła warsztaty ce-
ramiki. Bardzo dziękujemy również przedstawicielkom mażo-
retek, które dzielnie pomagały przez cały czas trwania imprezy. 
W budynku przez cały czas trwania imprezy były puszczane baj-
ki. Dzieci ,które zmęczyły się bieganiem mogły sobie poleżeć 
na materacach.
Były balony, wielkie bańki mydlane.
W programie artystycznym zaprezentowały się dzieci z całej gmi-
ny. Na początku wystąpiły Przedszkolaki z Ciasnej oraz ze Zbo-
rowskiego. Następnie wystąpili przedstawiciele Szkoły Podstawo-
wej z Ciasnej z klas IV-VII. Zaprezentowali piosenki, tańce oraz 
utwory instrumentalne.  Po tych wystepach był czas na prezenta-
cję sekcji działających w Gminnym Ośrodku Kultury. Pierwsze 
były Mażoretki Copacabana, które zaprezentowały układy, nagro-
dzone w tym roku medalami na Mistrzostwach Polski. Zaprezen-
towały się przedszkolaki, kadetki, juniorki oraz seniorki. Kolej-
ną sekcją był GokVoice. Z pięknymi utworami Eneja czy Maryli 
Rodowicz. Następnie wystąpiła nieoceniona Gminna Orkiestra 
Dęta prezentując przeboje lat 80-tych w tym piosenki Bon Jovi.
W czasie występu orkiestry nastąpiło uroczyste otwarcie terenu, 
przez Pana Wójta Zdzisława Kuleja. Nastąpiło też poświęcenie 
terenu oraz przecięcie wstęgi.
Zwieńczeniem pełnego wrażeń dnia była zabawa z Zespołem 
Sunrise.

Dziękujemy wszystkim, którzy tego dnia włączyli się w wolonta-
riat: Als Pawelczyk, Zespół Sunrise, Klub Sportowy Rybak Cia-
sna, Strażakom OSP Ciasna, Nieformalnej Grupie STworzywo 
oraz dziewczętom z Mażoretek Copacabana.
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