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I miejsce na Turnieju 
Młodych Talentów

Uczennice naszej szkoły Natalia Kalamorz i Emilia Wieloch zdobyły 
I miejsce w kategorii Artyści Roku podczas Powiatowego Turnieju Mło-
dych Talentów dla trzecioklasistów, który odbył się 13 kwietnia w Zespole 
Szkół im. Edyty Stein w Lublińcu. Do rozgrywek przystąpiło osiem dwu-
osobowych zespołów uczniowskich z różnych szkół. Gospodarzem tur-
nieju był dyrektor Dariusz Przyłas. Uczniowie rywalizowali w dwóch ka-
tegoriach konkursowych:

ORŁY WIEDZY obejmującej zakres wiedzy z edukacji polonistyczno – 
matematyczno – przyrodniczej

Reprezentanci naszej szkoły: Tomasz Jonek (kl. IIIa) i Sandra Knop (kl. IIIa)
ARTYŚCI ROKU – wykonanie pracy plastyczno – technicznej „murale”.
Reprezentanci naszej szkoły: Natalia Kalamorz (kl. IIIa) i Emilia Wie-

loch (kl. IIIb)
Praca naszych uczennic została najwyżej oceniona przez panią Joannę 

Zając, która jest dyplomowaną malarką i znaną artystką ziemi lubliniec-
kiej. Dziewczynki otrzymały liczne nagrody i szklane SOWY – symbol 
mądrości i talentu.

Po zakończonych zmaganiach turniejowych uczniowie udali się na słod-
ki poczęstunek oraz pokazy doświadczeń chemicznych, które pod okiem 
chemika zaprezentowały uczennice szkoły.

Gratulujemy Emilce i Natalii, a wszystkim uczniom życzymy podob-
nych sukcesów.

Aleksandra Mrosek, Zofia Radzioch

GALA LAUREATÓW
Dnia 16 kwietnia 2018r. odbyła się w Częstochowie gala laureatów Woje-

wódzkich Konkursów Przedmiotowych. W uroczystości wzięła udział Pa-
ni Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ciasnej – Pani mgr Bar-
bara Kaczmarek wraz z uczennicą klasy gimnazjalnej. W roku szkolnym 
2017/2018 uczennica klasy trzeciej naszego gimnazjum Jessica Woś, jako 
jedyna w rejonie częstochowskim, zdobyła tytuł Laureata Wojewódzkiego 
Konkursu Przedmiotowego z Języka Niemieckiego. Bardzo cieszymy się z 
sukcesu. GRATULACJE!!!

Nauczyciel języka niemieckiego
Izabela Figlak

XIV SZKOLNY KONKURS 
PIĘKNEJ RECYTACJI W 
JĘZYKU NIEMIECKIM
II SZKOLNY KONKURS 
PIĘKNEJ RECYTACJI W 
JĘZYKU ANGIELSKIM

W tym roku należało przygotować do recytacji trzy utwory autorstwa 
różnych poetów w języku niemieckim oraz trzy limeryki Edwarda Leara 
w języku angielskim. W zmaganiach konkursowych łącznie wzięło udział 
ośmioro uczniów klas gimnazjalnych z Ciasnej. Zgodnie z regulaminem 
konkursu istniała również możliwość przygotowania wierszy do zaprezen-
towania w obydwu językach. Uczniowie w bardzo ciekawy sposób przed-
stawiali własną interpretację utworów, wzbogacając je odpowiednią gesty-
kulacją, rekwizytami lub nawet podkładem muzycznym. Konkurs uroczy-
ście rozpoczęła Pani Dyrektor Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Ciasnej 

– Pani mgr Barbara Kaczmarek wraz z Panią Wicedyrektor – Panią mgr 
Małgorzatą Gzyl, która jednocześnie tradycyjnie już pełniła funkcję prze-
wodniczącego jury. Do pracy w komisji organizatorki konkursu zaprosiły 
osoby posługujące się językiem niemieckim i językiem angielskim: Panią 
Teresę Stellmach – Prezesa Mniejszości Niemieckiej w Ciasnej, Panią mgr 
Anetę Chyrę – Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Zborowskiem 
oraz Panią mgr Sylwię Galuskę – nauczyciela języka angielskiego w Cia-
snej. Podczas tegorocznej edycji konkursu z języka niemieckiego najlepsi 
okazali się uczniowie klasy 3b: Natalia Saflik i Mateusz Seget, którym jury 
przyznało I miejsce Ex aequo. Uczennica Natalia Saflik zdobyła I nagrodę 
również w konkursie z języka angielskiego. Kolejne miejsca za recytację 
w języku angielskim zdobyły uczennice: z klasy 2a – – Kamila Koza oraz 
Agata Kaczmarzyk.Miejsce II za recytację w języku niemieckim uzyskała 
uczennica klasy 3b – Emilia Kosytorz, natomiast miejsce III uczennica kla-
sy 3a – Natalia Nowinska.Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplo-
my i nagrody rzeczowe, za których ufundowanie organizatorki konkursu 
serdecznie dziękują przedstawicielom Rady Rodziców. Zwycięzcom ser-
decznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów językowych!!!

Organizatorki konkursu:
Katarzyna Rećko

Izabela Figlak
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Wójt Gminy Ciasna 
mgr inż. Zdzisław Kulej

Modernizacja boiska sportowego w Glinicy przy 
ul. Brzezinkowskiej 8 w Gminie Ciasna.

Z początkiem sierpnia br. rozpoczną się prace przy moder-
nizacji boiska do końca roku planowane jest wykonanie peł-
nego zakresu robót. Płytę boiska będzie stanowił prostokąt 
o wymiarach 108m x 68 m ( boisko 100x64m) , Boisko bę-
dzie posiadać  nawierzchnię z trawy naturalnej , planowane 
jest wykonanie drugiej płyty treningowej boiska treningo-
wego o wymiarach 68m x 34m wyposażonego w oświetle-
nie - ogrodzenie terenu boiska piłkarskiego i treningowego. - 
wyposażenie sportowe obiektu obejmuje wykonanie pola do 
gry w piłkę nożną o wymiarach 100 x 64 m wraz z wydzielo-
nymi pasami ochronnymi 2 m i 4 m oraz wyznaczenie po-
la do gry zgodnie z wymaganiami stawianymi dla obiektów 
piłkarskich. Planowana wartość inwestycji ponad 1,3 mln zł .

„Budowa obiektu infrastruktury rekreacyjnej  
w miejscowości Ciasna” - Skatepark

Podpisano umowę o przyznanie pomocy z Wojewódz-
twem Śląskim, na realizację operacji związaniej z budową 
skateparku w Ciasnej. Podpisana została również umowa   
z wykonawcą robót , które rozpoczęły się na początku lip-
ca br. Projekt  obejmuje wykonanie  płyty skateparku wraz 
z urządzeniami służącymi do jazdy. Projekt skierowany jest 
do społeczności lokalnej ma na celu rozwój funkcji  rekre-
acyjnych  i turystycznych  Gminy Ciasna , poprawę  jakości  
życia  oraz aktywizację  i  integrację  mieszkańców. Zakłada 
się dotarcie do przedstawicieli grup defaworyzwanych głów-
nie młodzieży .  Realizacja operacji przyczyni się do wzrostu  
atrakcyjności  obszaru Gminy poprawi wykorzystanie posia-
danych  walorów naturalnych  i  kulturowych ,będzie mia-
ła pozytywny wpływ na rozwój turystyki rekreacyjnej.  Po-
wstała infrastruktura wpłynie na stworzenie miejsc służą-
cych integracji społecznej i dających możliwość wspólnego 
spędzania wolnego czasu. Wszystkie urządzenia oraz teren 
będą udostępnione nieodpłatnie lokalnej społeczności .  Te-
ren ma spełniać funkcję rekreacyjną dla okolicznej młodzie-
ży, a także dla użytkowników z innych miejscowości i regio-
nów jeżdżących na deskorolkach, rolkach i rowerach  bmx,  
może być miejscem rozgrywania zawodów dla miłośników 
skateboardingu. Cała powstała infrastruktura  udostępniona 
będzie nieodpłatnie . Oświetlenie LED z technologią  ener-
gooszczędną zapewni oświetlenie terenu oraz ochronę przez 
zniszczeniem . Planowana wartość inwestycji ok. 300 000,00 
zł. Dalsza rozbudowa skateparku planowana jest na rok 2019. 
Budowa  ogólnodostępnego centrum rekreacyjnego 
w miejscowości Jeżowa w Gminie Ciasna.

Zgłoszony do dofinansowania przez  Gminę Ciasna wraz 
z Sołectwem w Jeżowej projekt uzyskał  wsparcie finanso-

we ze środków budżetu Wo-
jewództwa Śląskiego w ra-
mach Konkursu Przedsię-
wzięć Inicjatyw Lokalnych. 
W wyniku realizacji plano-
wanego zadania inwestycyj-
nego powstanie ogólnodostępna, bezpłatna strefa rekreacyj-
na będąca miejscem zabaw i aktywności fizycznej  dla dzie-
ci i młodzieży,  dodatkowo plac zabaw podniesie w sposób 
znaczący estetykę przestrzeni publicznej i poprawi jakość 
życia mieszkańców miejscowości Jeżowa. Planowana war-
tość inwestycji to ok. 120 000,00 zł.  Planowane rozpoczę-
cie robót nastąpi w sierpniu 2018 r., ukończone powinny 
być do końca br. roku.

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

Rozpoczęcie budowy skateparku w Ciasnej
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Podpisano umowę z wykonawcą, roboty budowlane zo-

stały już rozpoczęte. W ramach projektu zagospodarowa-
ny zostanie teren znajdujący się w obszarze ulic Lubliniec-
kiej, Stawowej i Dobrodzieńskiej , w celu nadania mu funkcji 
społecznej, rekreacyjnej i gospodarczej, w tym przebudowa-
ny zostanie istniejący, parterowy budynek gospodarczy na 
potrzeby Centrum Aktywizacji Społecznej, znajdujący się 
przy ul. Lublinieckiej  , na terenie Gimnazjum Publicznego 
Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Ciasnej. Prace na tere-
nie rewitalizowanym obejmą wykonanie instalacji technicz-
nych, utwardzenie terenów, nasadzenie zieleni, wykonanie 
elementów małej architektury, placów pod działalność go-
spodarczo-wystawienniczą oraz kompleksową przebudowę 
budynku gospodarczego na Centrum Aktywizacji Społecz-
nej. Realizacja projektu przyczyni się do uporządkowania 
i ożywienia przestrzeni publicznej, poprawy życia miesz-
kańców oraz ich aktywizacji społeczno-zawodowej i ogra-
niczenia wykluczenia społecznego. Planowana wartość in-
westycji ponad 3,6 mln zł.   

Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Ciasnej 
przy ul. Nowa 1a . Ograniczenie „niskiej emisji” poprzez 
wymianę indywidualnych źródeł ciepła w modernizowanych 
energetycznie budynkach na terenie Gminy Ciasna”

W związku z planowaną termomodernizacją budynku Urzę-
du Gminy w Ciasnej wystąpiono do WFOŚ i GW w Katowi-
cach z wnioskiem o wsparcie finansowe zadania . W ramach 
planowanych prac  zostaną wymienione stare piece .Źródłem 
ciepła dla budynku będą dwa kotły kondensacyjne De Die-
trich o mocy 43 kW każdy. Kotły o wysokiej sprawności z 
automatyką pogodową. Planowane jest również wykonanie 
niezbędnych robót remontowych w pomieszczeniu kotłowni 
związanych z wymianą pieców oraz  docieplenie stropoda-
chu wentylowanego o powierzchni 664 m2 warstwą granu-
latu z wełny mineralnej o grubości 25 cm. Została podpisa-
na również umowa na opracowanie dokumentacji projek-
towej dla kompleksowej termomodernizacji budynku wraz 
z przystosowaniem obiektu dla osób niepełnosprawnych . 

Planowane jest pozyskanie dotacji w z tym zakresie oraz 
wsparcia finansowego w postaci grantów finansowych dla 
mieszkańców Gminy Ciasna , którzy zadeklarowali przystą-
pienie do projektu pn  : „Ograniczenie „niskiej emisji” po-
przez wymianę indywidualnych źródeł ciepła  w modernizo-
wanych energetycznie budynkach na terenie Gminy Ciasna”

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodocią-
gowej w miejscowościach Ciasna i Molna w Gminie Ciasna

Projekt został wybrany do dofinansowania . Umowa na 
przyznanie dotacji zostanie podpisana na przełomie lipca 
i sierpnia br. Przedmiotem projektu jest wybudowanie ok. 
5,5 km kanalizacji sanitarnej ulic Bocznej, Wiejskiej i Osie-
dlowej oraz przyległych w miejscowości Molna a także 2,2 
km wodociągu i kanalizacji sanitarnej ulicy Świerkowej i te-
renu po jej północno-wschodniej stronie Ciasnej. Ponadto 
planowana jest budowa 6 hydrantów podziemnych oraz 4 
przepompowni ścieków oraz odtworzenie nawierzchni as-
faltowych i gruntowych w ciągu realizacji inwestycji. W wy-
niku realizacji zadania planowana jest budowa 82 przyłączy 
kanalizacyjnych oraz 99 przyłączy wodociągowych. Plano-
wana wartość inwestycji wynosi ponad 4,5 mln zł.

Montaż instalacji wykorzystujących odnawialne 
źródła energii na terenie Gminy Ciasna

Opracowano dokumentację oraz wystąpiono z wnioskiem 
o wsparcie finansowe z środków UE dla projektu .Przedmio-
tem projektu jest budowa instalacji OZE na terenie Gminy 
Ciasna. Projekt realizowany jest w formule grantowej dla 
mieszkańców.
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Budowa skateparku.

   Zakres projektu obejmuje następujące instalacje:
-Fotowoltaiczna:
-Solarna: 
-Pompa c.w.u.
-Pompa c.o.
-Kocioł na biomasę: 
Realizacja projektu przyczyni się do ograniczenia emisji 

gazów cieplarnianych poprzez zwiększenie wykorzystania
odnawialnych źródeł energii.

Montaż instalacji wykorzystujących odnawialne źródła 
energii zlokalizowanych na obiektach Gminy Ciasna

Opracowano dokumentację oraz wystąpiono z wnio-
skiem o wsparcie finansowe z środków UE. 

Przedmiotem projektu jest dostawa i montaż instalacji 
fotowoltaicznych dla:
- oczyszczalni ścieków  w Ciasnej  i  Sierakowie oraz 

wybranych - pompowni ścieków 
Projektowane urządzenia fotowoltaiczne będą połą-

czone z instalacją elektryczną oczyszczalni i pompow-
ni, przy których będzie montowana. Wyprodukowana 
energia w całości będzie wykorzystywana na potrzeby 
własne oczyszczalni i pompowni.

Eko – Escape Room  - sala przyrodniczych zagadek - 
realizowany przez Zespół Szkolno – Przedszkolny w Ciasnej

WFOŚ i GW podjął decyzję o dofinansowaniu zadania 
pn: Eko – Escape Room  - sala przyrodniczych zagadek 
w formie dotacji. Projekt polega na utworzeniu  szkolnej 
pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych. Pracownia 
przyrodnicza – miejsce w którym można znaleźć odpo-
wiedzi na wiele pytań i problemów związanych ze zja-
wiskami zachodzącymi w otaczającym nas świecie. Re-
alizacja planowana jest do końca listopada br. Wartość 
inwestycji ok. 40.000 zł.

Program rozwoju małej infrastruktury sportowo-
rekreacyjnej o charakterzewielopokoleniowym 

– Otwarte Strefy Aktywności (OSA)

Ministerstwo Sportu pozytywnie rozpatrzyło wniosek 
Gminy Ciasna o dofinansowanie budowy trzech 
Otwartych Stref Aktywności (OSA) . Podpisanie 
umowy zostało zaplanowane w lipcu br. zakończenie 
realizacji zadań planowane jest do końca br. 

Planowane zadanie inwestycyjne dotyczy budowy wielo-
funkcyjnych Otwartych Stref Aktywności w Gminie Ciasna 
i obejmuje trzy miejscowości : Ciasna, Glinica i Zborowskie. 
Wszystkie zadania w ramach programu będą realizowane 
według wariantu rozszerzonego obejmującego : siłow-
nię plenerową , strefę , urządzenia do gier edukacyjnych 
oraz zagospodarowanie zieleni, nasadzenia), plac zabaw 
o charakterze sprawnościowym z ogrodzeniem. W wy-
niku realizacji zadania inwestycyjnego powstaną 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 popra-
wią jakość życia mieszkańców miejscowości w Gminie Cia-
sna. Wartość inwestycji powyżej 300.000 zł.

Zintegrowane Inwestycje terytorialne (ZIT)

Gmina Ciasna realizując inwestycje pozyskuje wsparcie fi-
nansowe z środków Unii Europejskiej. Jednym ze źródeł fi-
nansowania dla realizowanych zadań są dofinansowania z 
funduszy krajowych i europejskich pochodzących z Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 
na lata 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Te-
rytorialnych (ZIT). Jak wynika z aktualnego podsumowa-
nia wykorzystywana przez samorządy dostępnych środków 
Gmina Ciasna jest liderem w pozyskiwaniu dofinansowa-
nia w ramach ZIT na 1 mieszkańca, która wynosi 2 522,38 zł.

Drogi pieszo-rowerowe

Rozpoczęła się budowa dróg rowerowych wzdłuż dróg po-
wiatowych. W dalszej kolejności budowana będzie przy dro-
dze krajowej DK11. Całość inwestycji to 12 mln zł. Zakoń-
czenie planowane jest na maj 2019 r.

Remont dróg powiatowych

W 2018 roku Starosta Powiatowy uzgodnił z Wójtem Gmi-
ny Ciasna zakres remontu dróg. Dotyczy to frezowania i po-
łożenia nakładek asfaltowych oraz zebrania poboczy.

1. Droga powiatowa od skrzyżowania koło zakładu Pato-
ka do skrzyżowania z ul. Wyzwolenia koło dębu o długości 
około 0,5 km.

2. Dalszy odcinek remontu drogi Sieraków Śląski – Rędzi-
na o długości 1 km.



Konkurs recytatorski
Już po raz siódmy Przedszkole Samorządowe w Sierakowie 

Śląskim było organizatorem Powiatowego Konkursu 
Recytatorskiego, w tym roku przebiegającego pod hasłem 
„Wiosenne Recytowanie – Współcześni poeci dzieciom”.

Wielką chlubą a jednocześnie wyzwaniem, jest dla naszego przedszkola 
coroczny, Powiatowy Konkurs Recytatorski. Tegoroczny był szczególny – 
chcieliśmy bowiem dotrzeć do poezji jeszcze przez dzieci nieodkrytej, ocalić 
od zapomnienia wiersze poetów mniej dzieciom znanych. Już po raz siód-
my byliśmy organizatorami i gospodarzami tak wspaniałej uroczystości.Go-
ściliśmy 40 reprezentantów z 22 przedszkoli powiatu lublinieckiego, w tym 
z Lublińca, Koszęcina, Pawonkowa, Łagiewnik Małych, Łagiewnik Wielkich, 
Gwoździan, Glinicy, Zborowskiego, Jeżowej, Ciasnej, Sadowia, Olszyny, Li-
sowa, Herb, Rusinowic, Strzebinia, Wędziny oraz Sierakowa.Uroczystość 
bogata była w wiele atrakcji. Dziecięce recytacje przeplatane były tańcami 
w wykonaniu Przedszkolaków z Sierakowa Śląskiego. Na wszystkich cze-
kała również wspaniała niespodzianka – pokaz chemiczny w wykonaniu 
młodego naukowca z Akademii Nauki w Częstochowie. To wszystko do-
prowadziło nas do finału i ogłoszenia wyników przedszkolnych rywaliza-
cji.W wiosennie udekorowanej hali sportowej, wśród łąki tulipanów, mie-
liśmy zaszczyt wysłuchać wspaniałych recytacji. Poziom był bardzo wyso-
ki, zatem obrady Jury bardzo burzliwe, jak twierdziła Przewodnicząca Jury 

– Pani Małgorzata Gzyl oraz członkowie Klaudia Bolek i Łucja Matecka – 
nauczyciele języka polskiego.

Jury wyróżniło 10 najlepszych recytatorów Powiatu Lublinieckiego:
Anna Imach – Przedszkole Sadów
Maria Kaczmarzyk – Przedszkole Sadów
Anna i Hubert Kampa – Przedszkole Miejskie nr 4 w Lublińcu
Antonina Jerominek – Przedszkole w Glinicy
Franciszek Kos – Przedszkole Sieraków Śląski
Lena Saflik – Przedszkole w Zborowskiem
Maja Łopacińska – Przedszkole nr 3 w Lublińcu
Milena Rempelt – Przedszkole w Lisowie
Barbara Konopka – Przedszkole w Rusinowicach
Wyróżnieni artyści otrzymali dyplomy, nagrody rzeczowe oraz piękne 

statuetki ufundowane przez Wójta Gminy Ciasna, który sprawował Ho-
norowy Patronat nad naszym konkursem. Wszyscy wykonawcy otrzyma-
li wspaniałe nagrody oraz dyplomy uczestnictwa.

Zorganizowanie tak wielkiej uroczystości, na którą składało się multum 
spraw logistycznych począwszy od strojów tańczących Przedszkolaków, koń-
cząc na poczęstunku, dyplomach i nagrodach dla wykonawców, nie byłoby 
możliwe bez pomocy naszych szanownych Sponsorów.

Przyjaciel Przedszkola – takim tytułem uhonorowaliśmy firmy, instytucje 
oraz osoby prywatne, które bezinteresownie wsparły organizację VII Powia-
towego Konkursu Recytatorskiego dla Przedszkolaków w Sierakowie Śląskim.

Tytuł Przyjaciela Przedszkola otrzymuje:
Wójt Gminy Ciasna – Honorowy Patronat,
Starostwo Powiatowe w Lublińcu,
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciasnej,
Firma Ejot sp. z. o. o. Ciasna,
Piekarnia Łubowski Lubliniec,
TARTAK Tadeusz Kulej Sieraków Śląski,
TARTAK Bernard Hadasik Łomnica,
SKLEP UPOMINKOWY „Świat Prezentów u Basi” Barbara Zamo-

ska Sieraków Śląski,
Łukasz Matyja ZAKŁAD MIĘSNY Przystajń
Firma EthosEnergy Poland S.A. w Lublińcu
Firma KOSPAN sp.z o.o. Ciasna
Firma Doktorvolt w Dobrodzieniu
AMAR sp.z o.o. sp. komandytowa w Sierakowie Śl.
Mechanika Pojazdowa Nowak – Car Marcin Nowak Sieraków Śląski
Usługi Ogólnobudowlane Łukasz Jelonek Sieraków Śląski
Pracownia Tapicerska „Wygodny Mebel” Zamoski Krzysztof
AWEX GPR Andrzej Wieczorek Sieraków Śląski
OGRODY OBRUŚNIK Sp.z o.o. Sieraków Śląski
„CHOCHLA SMAKU” Przedsiębiorstwo Handlowo – Gastronomiczne  

Barbara Prządka – Nowicka
Hurt ‑Detal S.C. Anna, Joachim Hadasik Sieraków Śląski
Sklep Spożywczo – Przemysłowy „Ania” Anna Parkitna Wędzina
Państwo Celina i Mariusz Kowalewscy
Bardzo dziękujemy wszystkim Sponsorom.
Dziękujemy przybyłym Gościom, Dyrektorom Szkół oraz Przedszkoli, 

Przedstawicielom Starostwa oraz Gminy. Dziękujemy wszystkim uczest-
nikom konkursu oraz ich rodzicom i wychowawcom, za wkład w tak wzo-
rowe przygotowanie swoich pociech. Dziękujemy za zaangażowanie oraz 
obecność. Kolejny już Konkurs Powiatowy organizowany przez nasze Przed-
szkole dobiegł końca. Z dumą będziemy wspominać go przez długi czas 
oraz z niecierpliwością będziemy wyczekiwać VIII Powiatowego Konkur-
su Recytatorskiego dla Przedszkolaków w 2019 roku!
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Wycieczka szkolna do Warszawy 13.04.2018r. SP Ciasna
13.04.2018r. uczniowie klas: V, VI i VII uczestniczyli w wycieczce szkol-

nej do Warszawy. Gdy dojechaliśmy do stolicy spotkaliśmy się z naszym 
przewodnikiem i rozpoczęliśmy zwiedzanie. Pierwszym punktem naszej 
wyprawy były Łazienki Królewskie: jeden z najpiękniejszych zespołów par-
kowo – pałacowych w Europie, dawna rezydencja króla Stanisława Augu-
sta Poniatowskiego. Tam dowiedzieliśmy się wielu ciekawych rzeczy do-
tyczących m. in. tzw. „obiadów czwartkowych” czy też przedstawień, któ-
re odbywały się w „Teatrze na wodzie”. Pan przewodnik pokazał nam jak 
działa zegar słoneczny. Podziwialiśmy również pomnik Fryderyka Chopi-
na. Następnie przejechaliśmy Traktem Królewskim, mijając Sejm i Senat, 

ambasady, Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. W czasie naszej wycieczki 
nie mogło zabraknąć wizyty na Stadionie Narodowym, który zrobił na nas 
ogromne wrażenie. Kolejnym punktem wycieczki było zwiedzanie Stare-
go Miasta: Zamek Królewski, Plac Zamkowy – Kolumna Zygmunta, Po-
mnik Syrenki Warszawskiej. Byliśmy w Bazylice Archikatedralnej św. Jana 
Chrzciciela, poznaliśmy historię miasta podczas okupacji. Centrum Nauki 
Kopernik było ostatnią atrakcją, która czekała na nas w Warszawie. Tam 
zjedliśmy obiad i ruszyliśmy w świat nauki i zabawy. Wycieczka była bar-
dzo udana, pogoda dopisała, wróciliśmy zadowoleni i bogatsi w nowe do-
świadczenia.Lidia Skorupa, Sylwia Galuska
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Gminny Ośrodek Kultury w Ciasnej
 zaprasza na warsztaty:  

Ceramiczno- rzeźbiarskie 
w terminie od 30 lipca do 2 sierpnia 2018 roku. 
Zajęcia będą dostosowane do grup wiekowych. 

Fotograficzne 
od 13 do 17 sierpnia 2018 roku. Zajęcia będą zawierać elementy 
nauki fotografowania we wnętrzu, zdjęć portretowych,  grupo-
wych oraz plenerowych. Będzie można poznać techniki obróbki 
zdjęć na komputerze. 

Najlepsze prace z warsztatów zarówno ceramicznych jak i foto-
graficznych zostaną zaprezentowane na dożynkach Gminnych 
w panoszowie, w niedzielę 19 sierpnia 2018 roku. 

Zgłoszenia na zajęcia proszę przesyłać na adres 
ciasnagok@ug.pl   lub osobiście do Gok-u w Ciasnej. 

Bliższe informacje będą rozsyłane drogą mailową. 
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SZLAKIEM STOLIC EUROPEJSKICH – WIEDEŃ

Wyjazd do stolicy Austrii zaplanowany został na trzy dni, a uczestnika-
mi byli uczniowie klasy VII Szkoły Podstawowej oraz uczniowie klas II 
i III Gimnazjum. Po wielu przygotowaniach zarówno ze strony uczniów 
jak i nauczycieli, którzy pilnie pracowali nad niezbędną dokumentacją 
w pełni udało się zrealizować plan wycieczki.

Do Wiednia wyjechaliśmy 9 maja o godz. 5.30 w składzie 30 uczniów 
oraz 3 opiekunów: K. Czakiert, M.Gzyl i E. Nowak. Po drodze dołączył 
do nas pan Marcin Gawlik, który był naszym pilotem i częściowo przewod-
nikiem podczas naszego trzydniowego pobytu w Czechach i w Wiedniu. 
Po 5 godzinach jazdy dotarliśmy na Morawy, gdzie zwiedziliśmy Jaskinię 
Punkvy wraz z Przepaścią Macochy – najgłębszy lej krasowy Czech, się-
gający 138,5 metra. Atrakcją jaskini jest przeprawa łódkami z jednej czę-
ści do drugiej po podziemnym jeziorze sięgającym 40 m głębokości. Na-
stępnie kolejką linową wjechaliśmy na szczyt południowej ściany prze-
paści, aby podziwiać z platformy obserwacyjnej piękno ogromnej jaskini.

Potem udaliśmy się do Brna – stolicy Moraw i tam pan Marcin zapo-
znał nas z historią i pokazał największe atrakcje miasta.

Po krótkim odpoczynku i wizycie w brnowskim McDonaldzie wyruszy-
liśmy do Znojmo. Tam czekał na nas pyszny ciepły posiłek oraz nocleg, 
który standardem przerósł nasze najśmielsze oczekiwania.

Drugiego dnia rano, zaraz po śniadaniu, wyruszyliśmy na podbój Wied-
nia. W czasie jazdy pan Marcin opowiedział nam historię miasta i wspo-
mniał o najważniejszych atrakcjach miasta. W Centrum Wiednia spotka-
liśmy się z panią Kasią – przewodniczką – która zabrała nas do najciekaw-
szych miejsc miasta. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od obejrzenia szalonego 
domu Hundertwassera. Potem zobaczyliśmy imponujący kompleks pa-
łacowy Hofburg, katedrę św. Szczepana oraz dom Mozarta. Przejeżdżając 
przez Ring pani przewodnik zwróciła naszą uwagę na Ratusz, Operę wie-
deńską, Teatr Dworski oraz fragmenty średniowiecznej katedry.

Na koniec zaprowadziła nas do Muzeum Historii Naturalnej, gdzie 
mogliśmy podziwiać zapierające dech w piersi bogactwo przyrody – po-
cząwszy od owadów, poprzez kamienie szlachetne i minerały, skończyw-
szy na pterozaurach.

Największą atrakcją tego dnia była wizyta w wiedeńskim parku rozryw-
ki, Praterze. Po wspólnym przejeździe słynnym Wiener Riesenrad, czyli 
wiedeńskim diabelskim młynie, każdy mógł zakosztować rozrywki na do-
wolnie wybranych karuzelach.

Tego dnia po kolacji pan Marcin zrobił nam niespodziankę i zabrał 
nas w ciekawe miejsce. Okazało się, że piwnice naszego hotelu są drugą 
co do wielkości w Europie winiarnią, w której leżakuje wino. Piwniczne 
lochy i potężne beki wywarły na nas ogromne wrażenie.

Trzeciego dnia wjechaliśmy na Wzgórze Kahlenberg, gdzie znajduje 
się Kościół św. Józefa (kaplica polska). Na miejscu podziwialiśmy pano-
ramę Wiednia. W drodze do Schonnbrunn mieliśmy możliwość zoba-
czenia Grinzing – dzielnicy Wiednia, dawną wioskę winiarzy. Kolejnym 
punktem naszego zwiedzania była letnia rezydencja Habsburgów, czyli 
Pałac Schonnbrunn, gdzie obejrzeliśmy cesarskie komnaty i podziwiali-
śmy ogrody i Glorietę. Miłą niespodzianką dla nas była możliwość zwie-
dzenia powozowni.

Powrót do domu upłynął w miłej atmosferze. Wymienialiśmy się wraże-
niami oraz zdjęciami, których zrobiliśmy bardzo dużo. Dzięki takim wy-
jazdom opiekunowie zaszczepiają w nas pasje podróżowania po Europie. 
Kto wie, może za kilka lat wrócimy do Wiednia z bliskimi nam osobami 
i wtedy również będziemy miło wspominać szkolną wycieczkę.

Wycieczkę do Wiednia z pewnością opiekunowie zaliczą do tych najbar-
dziej udanych ze względu na wzorowe zachowanie, wysoką kulturę oso-
bistą oraz zdyscyplinowanie młodzieży! 

E. Nowak & K. Czakiert 

W ramach realizacji  projektu „ Szlakiem stolic europejskich”  
uczniowie   Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ciasnej  już 

po raz  drugi  mogli wziąć udział w wycieczce do Wiednia.



9wydarzenia biuletyn SAMORZĄDOWy GMiny CiASnA • nR 3/2018

Dni Gminy Ciasna
Dni Gminy Ciasna obfitowały w liczne wydarzenia ,wśród których 

najważniejszym był  podwójny jubileusz: 15 – lecia Mażoretek 
Copacabana oraz 20 – lecia Orkiestry Dętej z Ciasnej.

Dni Gminy Ciasna rozpoczęły się w piątkowy wieczór zabawą tanecz-
ną z DJ -em Ricardo pod namiotem na drugiej scenie imprezy. W sobotę 
16.06.2018r. od godziny 17.00 mieszkańcy wzięli udział w imprezie konkur-
sowej „Pomysł na produkt lokalny” stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działa-
nia „Leśna Kraina Górnego Śląska” oraz „Brynica to nie granica” podczas 
której prezentowano laureatów konkursu. Wpłynęło 67 zgłoszeń w trzech 
kategoriach: sztuka/rękodzieło/rzemiosło, produkt spożywczy oraz dzie-
dzictwo kulturowe. Z terenu naszej gminy bezkonkurencyjne okazały się 
Pracownia Artystyczna Workroom z Jeżowej z kategorii sztuka/rękodzie-
ło/rzemiosło oraz Budynek Fajczarni w Zborowskiem w kategorii dzie-
dzictwo kulturowe. W czasie trwania imprezy można było spróbować lo-
kalnych wyrobów spożywczych, oglądać wyroby artystyczne oraz występy 
zespołów ludowych. W sobotę zagrali również zaproszeni goście z Gmi-
ny Partnerskiej – Orkiestra Dęta z Mochenwangen. Gwiazdą sobotniego 
wieczoru był zespół Baciary, zaś do zabawy, na scenie pod namiotem, za-
chęcał dobrze znany zespół Rio.

W niedzielę jubileuszową została odprawiona Msza Święta w Kościele Pa-
rafialnym w oprawie muzycznej Orkiestry Dętej z Ciasnej, po której od-
był się korowód. Na czele Korowodu jechali licznie przybyli motocykliści 
oraz samochód z firmy Pars z nagłośnieniem, a za nimi przemaszerowały 
w barwnym pochodzie wszystkie grupy Mażoretek Copacabana. Następ-
nie przeszły orkiestry i zespoły: Orkiestra Dęta z Mochenwangen, oraz Or-
kiestry Dęte wraz z mażoretkami z Kleszczowa i Wręczycy Wielkiej. Po-
chód zamykały Władze Gminy Ciasna wraz z zaproszonymi gośćmi oraz 

Orkiestra Dęta z Ciasnej wraz ze Mażoretkami Copacabana. Cały ko-
rowód wraz z dołączającymi mieszkańcami naszej gminy przemasze-
rował ul. Zjednoczenia na teren boiska za Halą Sportową. Po wkrocze-
niu naszych jubilatów zaproszone orkiestry zagrały „Sto lat”, a dzieci 
i młodzież częstowały się urodzinowym tortem, złożonym z 300 muf-
finek. Pierwsze na scenie zaprezentowały się nasze mażoretki od naj-
młodszych grup do najstarszych. Osoby wspierające mażoretki dosta-
ły okolicznościowe statuetki. Z okazji 15-lecia podczas przemówienia 
Pan Wójt Zdzisław Kulej wręczył bon o wartości 3000 zł, który został 
przeznaczony na zakup pokrowców na stroje sceniczne. Przemawia-
li również zaproszeni goście: Burmistrz Daniela Steiner, Pani Kasia 
Grzegorzek, oraz Prezes Mażoretek Stanisław Rewieński, którzy rów-
nież wręczyli upominki. Następnie wystąpiły zaproszone Orkiestry z: 
Mochenwangen, Kleszczowa oraz Wręczycy Wielkiej. Po występach 
gości, publiczności zaprezentowała się Orkiestra Dęta z Ciasnej, któ-
rej koncert utrzymany był w konwencji muzyki filmowej; zagrali mię-
dzy innymi motywy ze znanych serii filmowych: Piratów z Karaibów 
oraz Jamesa Bonda. Z okazji 20 – lecia Orkiestry Dętej głos zabrali 
zaproszeni goście, a Pan Wójt Zdzisław Kulej po przemówieniu wrę-
czył instrument – waltornię. Orkiestrową gwiazdą był zespół Dziu-
bek Band –„pierwsza w Polsce ekspesyjna fuzja instrumentów dętych, 
z domieszką gitary elektrycznej, gitary basowej, piano i zestawu per-
kusjnego”. Na koncercie w Ciasnej dodatkowo rozszerzono sekcję ryt-
miczną o konga oraz połączono muzykę instrumentalną z występem 
pięknych wokalistek.

Zwieńczeniem całego, jakże obfitującego w wydarzenia dnia, był kon-
cert zespołu „Bracia” – gwiazdy wieczoru. Na ich koncercie nie zabrakło 
takich hitów jak „Po drugiej stronie chmur” czy „Wierzę w lepszy świat”.

Parada motocykli Korowód- Orkiestra z Mochenwangen

Orkiestra z Wręczycy Wielkiej  Orkiestra z Kleszczowa
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Mażoretki Copacabana Obchody Jubileuszu 15-lecia Mażoretek Copacabana

Występ Orkiestry z Ciasnej wraz z Mażoretkami Obchody Jubileuszy

Obchody Jubileuszu 20-lecia Orkiestry Dętej Występ Orkeiestry z Mochenwangen

Występ Dziubek Band Mieszkańcy Gminy na tle wesołego miasteczka

Więcej zdjęć na stronie www.ciasna.pl
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Nauczyciele ZSP w Sierakowie Śląskim z wizytą w Grecji

Swoją grecką podróż rozpoczęliśmy 11 czerwca w poniedziałek lotem 
do Aten, gdzie następnie dotarliśmy do hotelu w małej, turystycznej miej-
scowości Varkiza, oddalonej o zaledwie kwadrans drogi od stolicy Grecji. 
Pierwszego dnia mieliśmy sporo czasu na zwiedzenie pięknej okolicy, która 
tętniła życiem do późnych godzin nocnych. W kolejnym dniu, przywitaw-
szy się z naszymi partnerami projektowymi, w pierwszej kolejności uda-
liśmy się do magistratu, gdzie wysłuchaliśmy informacji na temat historii 
okolicy, działań oświatowych i politycznych rejonu. Jak się okazało, nasi 
greccy partnerzy projektowi w tym samym czasie gościli grupę osób z in-
nego projektu, wobec czego było nas zdecydowanie więcej. Poznaliśmy na-
wet Polki z Katowic, które nie kryły entuzjazmu na widok „swoich” i ocho-

W ramach projektu Erasmus + Healthy Kids, prowadzonego w naszej 
szkole od 2016 roku, dyrektor Pan Jerzy Dubiel oraz nauczyciel 

języka angielskiego Pani Simona Hanzel, udali się na ostatnie już 
spotkanie do słonecznych Aten. Oto krótka relacja z pobytu:

czo prowadziły z nami konwersacje na temat dotychczasowych wrażeń. 
Po części oficjalnej, udaliśmy się do Aten metrem z zamiarem zwiedzenia 
Akropolu ateńskiego, skąd ujrzeliśmy doskonałą panoramę całego miasta, 
przenosząc się na chwilę w czasy starożytne. Nie zabrakło również czasu 
na zakup pamiątek oraz obiad w tawernie, gdzie zaserwowano nam wy-
śmienite greckie tzatziki, pitę oraz kebab. Nasyceni wyruszyliśmy po dawkę 
kolejnych wrażeń, by wraz z przewodniczką i naszym wspaniałym partne-
rem Petrosem wziąć udział w grze miejskiej, która polegała na zwiedzaniu 
mniej znanych, jednak niezwykle nietuzinkowych miejsc przy wykonywa-
niu różnych zadań np. przeciąganie liny, wykreślanka czy ułożenie wyrazu 
z alfabetu greckiego. Kolejne dwa dni skupiły się na wizycie w partnerskiej 
szkole Des, usytuowanej na wzgórzu, skąd rozpościerał się piękny widok 
na zatokę i morze. Greccy uczniowie przywitali nas muzycznie – śpiewa-
jąc piosenki w trzech językach oraz grając na instrumentach. Przygotowa-
li dla nas także wieczorny spektakl w języku angielskim, którego tematyką 
było powstanie świata oraz filozofowie greccy. Mieliśmy okazję zwiedzić te-
ren szkolny mając za przewodników wspaniale operujących językiem an-
gielskim uczniów klasy piątej. Uczestniczyliśmy w pokazach STEM (na-
uka, technologia, inżynieria, matematyka) ukazujących znaczenie nowo-
czesnych technologii oraz sytuacji z życia codziennego w nauczaniu dzieci 
i młodzieży. Podczas spotkań projektowych podsumowaliśmy dwa lata pro-
jektu, dokonaliśmy ewaluacji działań lokalnych i spotkań warsztatowych, 
które odbyły się we Włoszech i Rumunii. Dopracowaliśmy kwestie słow-
nika obrazkowego, a greccy przyjaciele zadbali, by czuliśmy się komforto-
wo. W ostatni wieczór przed wylotem udaliśmy się na plażę, a właściwie 
do restauracji na plaży, gdzie przy szumie morza i świetle gwiazd rozma-
wialiśmy beztrosko o wszystkim, co nas połączyło. A połączyło nas wiele, 
bo oprócz wielu godzin spędzonych na lotniskach, długich lotów, pogo-
ni z czasem, szaleństwa pogodowego, zapomnianych i zgubionych rzeczy, 
mnóstwa papierów i dokumentów do wypełnienia, zostawiliśmy po sobie 
coś trwałego i cennego – wspólny cel, jakim było propagowanie zdrowe-
go stylu życia i jego rewelacyjne efekty, a także przyjaźń – ta bliska i ta da-
leka, ta dorosła i ta dziecięca. Projekt połączył nie tylko dusze, ale jak się 
później okazało – włoskie i greckie serca. Na pożegnanie powiedzieliśmy 
sobie „hope to see you soon! – mam nadzieję, iż do zobaczenia wkrótce!”.

Simona Hanzel

Policja przypomina o kilku najważniejszych 
informacjach dot. zakazu spożywania alkoholu

Ograniczenia w swobodzie spożywania napojów alkoholowych wpro-
wadza ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Wyciąg z ustawy:
„Art. 14. 1. Zabrania się sprzedaży, podawania i spożywania napojów al-

koholowych:
1) na terenie szkół oraz innych zakładów i placówek oświatowo-wycho-

wawczych, opiekuńczych i domów studenckich;
2) na terenie zakładów pracy oraz miejsc zbiorowego żywienia pracow-

ników;
2a. Zabrania się spożywania napojów alkoholowych na ulicach, placach 

i w parkach, z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożycia na miej-
scu, w punktach sprzedaży tych napojów.

Art. 15. 1. Zabrania się sprzedaży i podawania napojów alkoholowych:
1) osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nie-

trzeźwości;

2) osobom do lat 18;
3) na kredyt lub pod zastaw.
2. W przypadku wątpliwości co do pełnoletności nabywcy sprzedający 

lub podający napoje alkoholowe uprawniony jest do żądania okazania do-
kumentu stwierdzającego wiek nabywcy.

Art. 43′ ust 1. Kto spożywa napoje alkoholowe wbrew zakazom okre-
ślonym w art. 14 ust. 1 i 2a-6 albo nabywa lub spożywa napoje alkoholo-
we w miejscach nielegalnej sprzedaży, albo spożywa napoje alkoholowe 
przyniesione przez siebie lub inną osobę w miejscach wyznaczonych do 
ich sprzedaży lub podawania,

podlega karze grzywny.
2. Usiłowanie wykroczenia określonego w ust. 1 jest karalne.
3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w ust. 1 można orzec 

przepadek napojów alkoholowych, chociażby nie były własnością sprawcy.
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III Gminny Konkurs Pięknego Czytania 
Bajek w Języku Angielskim i Niemieckim 
dla klas I-III w Ciasnej

Ludowy Klub Sportowy Rybak Ciasna

Przedstawiamy kolejną fotografię udostępnioną przez Pana Piotra Noga. 
Zdjęcie przedstawiające zawodników zostało wykonane w 1952roku. Na 
zdjeciu są: Mondry Jerzy, Borgs Norgert, Krause Jan, Dombek Jan, Strzo-

da Józef, Halemba Ryszard, Szejok Ryszard, Kupka Józef, Wicik Maria, Re-
slev Natalia, Łuczkosz Anna, Noga Róża, Pawełczyk Klara, Noga Edwin, 
Jurczyk Józef, Dąbek Jan.

Dnia 22.05.2018r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ciasnej, w Szko-
le Podstawowej w Molnej odbył się III Gminny Konkurs Pięknego Czyta-
nia Bajek w Języku Angielskim i Niemieckim dla klas I-III. W konkursie 
wzięło udział 18 uczniów, reprezentujących szkoły z terenu gminy.

Zadaniem uczestników było przeczytanie fragmentu bajki w języku an-
gielskim lub niemieckim. Jury w składzie p. Katarzyna Rećko i p. Izabe-
la Figlak oceniało prawidłową wymowę, odpowiednią intonację i ogólny 
wyraz artystyczny. 

Zwycięzcy pięknego czytania w języku niemieckim:
I miejsce: Marta Matejczyk –Szkoła Podstawowa w Zborowskiem
II miejsce: Emilia Wicher- Szkoła Podstawowa w Sierakowie Śląskim
III miejsce: Tomasz Jonek- Szkoła Podstawowa w Ciasnej
Wyróżnienie: Rafał Mrosek- Szkoła Podstawowa w Ciasnej
Zwycięzcy pięknego czytania w języku angielskim:
I miejsce: Grzegorz Jonek- Szkoła Podstawowa w Zborowskiem
II miejsce: Marta Świtała- Szkoła Podstawowa w Zborowskiem
III miejsce: Roksana Francik – Szkoła Podstawowa w Sierakowie Śląskim
Wyróżnienie: Amelia Cieśla- Szkoła Podstawowa w Ciasnej
Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów 
w nauce języków obcych.

Bardzo dziękujemy  rodzicom oraz opiekunom za zaangażowanie w przy-
gotowanie uczniów do konkursu.

Organizatorki konkursu:  Sylwia Galuska, Aleksandra Mrosek
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Nauczyciele i uczniowie z Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Sierakowie Śląskim 

z wizytą w Transylwanii.
W dniach 23–27 kwietnia br. odbyło się kolejne spotkanie w ramach eu-

ropejskiego projektuErasmus+ „Zdrowe Dzieci”. Tym razem drużyna Era-
smusa+ z Sierakowa Śląskiego liczyła 5 osób:2 nauczycieli (Małgorzata Klu-
za, Marcin Skrobak) oraz 3 uczennice (Agata Werner, KingaZamoska, Ka-
mila Zaniewska). Dziewczynki były zwyciężczyniami konkursu na wiersz 
o zdrowymstylu życia i zajęły kolejno pierwsze, drugie i trzecie miejsce 
na podium. Wyjazd do Rumunii byłgłówną nagrodą w szkolnym konkursie.

Naszą przygodę rozpoczęliśmy na warszawskim Okęciu lotem z Warsza-
wy do Wiednia, a następniez Wiednia do Sybinu. Mieliśmy okazję zoba-
czyć z lotu ptaka piękny, błękitny Dunaj, a w samolocie posłuchać słynne-
go walca Johanna Straussa „An der schönen, blauen Donau”. Lot z Autria-
nAirlines okazał się niezwykle spokojny – na szczęście dzięki przepięknej, 
bezchmurnej pogodzie uniknęliśmy turbulecji:-).

Sybin powitał nas piękną aurą i widokiem na ośnieżone Karpaty. Miła 
niespodzianka czekała na nas także na miejscu zakwaterowania – hotel 
okazał się bardzo wygodny, obsługa profesjonalna i miła,a usytuowanie – 
w samym centrum starego miasta.

Byliśmy bardzo ciekawi historii Sybinu, który może poszczycić się wie-

lowiekową tradycją: został założony w XII wieku przez saskich kolonistów 
jako Hermannstad (stąd do dziś widoczne wpływyniemieckie), w XIV wie-
ku stał się bardzo bogatym i prężnym ośrodkiem handlu. Po I wojnieświa-
towej Sybin wszedł w skład Rumunii. Patrząc dziś na odrestaurowane Sta-
re Miasto w Sybinieciężko uwierzyć, że Nicolae Ceausescu przeznaczył 
je do całkowitego zburzenia w roku 1989 jakoprzejaw kultury niemieckiej. 
Jak wielką stratę poniosłoby w ten sposób dziedzictwo naszego kontynentu 
świadczy fakt, że w 2007 roku Sybin pełnił rolę Europejskiej Stolicy Kultury

I my mieliśmy okazję podziwiać niezwykłą kulturę i architekturę Sybi-
nu: Mały i Wielki Rynek,Muzeum Brukenthala, Most Łgarzy, Muzeum 
Tradycyjnej Kultury Ludowej „ASTRA”, Kościół Najświętszej Marii Pan-
ny oraz charakterstyczne kamieniczki z oknami dachowymi. Sybin nas 
oczarował i zachwycił….

Kolejne dni naszego pobytu obfitowały także w atrakcje i zajęcia zwią-
zane z projektem: pouroczystym powitaniu przez nauczycieli i uczniów 
Szkoły Specjalnej w Turnu Rosu mieliśmyokazję zwiedzić pięknie wyre-
montowaną szkołę, brać udział w zajęciach sportowych, uczyć się nawza-
jem wierszyków, spróbować sił w zawodzie ogrodnika, przygotować pysz-
ne sałatki, tańczyć,bawić się i celebrować wspólne posiłki. Pozwoliło nam 
to nie tylko uzyskać nową wiedzę, podzielićsię doświadczeniami, ale i do-
skonalić znajomość języka angielskiego. Pięć dni w przepięknej Transyl-
wanii minęły bardzo szybko. Zbyt szybko…Nasze spotkania w europej-
skim gronie zawsze obfitują w emocje, wrażenia i niezapomnianeprzeży-
cia – jednak tym razem wyjątkowym walorem naszej rumuńskiej przygody 
była niezwykłagościnność, serdeczność i cierpliwość mieszkańców Tran-
sylwanii. Mulţumesc:-)!

Emocje i kontrowersje. 
Strażacy rywalizowali w Wędzinie.

W niedzielę, na terenie boiska sportowego w Wędzinie odbyły się XXI 
Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze o Puchar Wójta Gminy Ciasna. 
W zawodach rywalizowały reprezentacje wszystkich jednostek gaśniczych 
z terenu gminy oraz drużyna funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Sierako-
wie Śląskim. Na starcie stanęło łącznie 19 zespołów. Pomimo niesprzyjają-
cych warunków pogodowych nie zabrakło emocji i ambitnej walki. Dopisała 
również publiczność, która z uwagą śledziła losy rywalizujących zespołów.

Strażacy, podzieleni na trzy kategorie – drużyny męskie, żeńskie oraz 
młodzieżowe – wzięli udział w dwóch konkurencjach: sztafeta oraz ćwi-
czenia bojowe. W pierwszym z tych zadań wystąpiły ekipy męskie i kobie-
ce – należało pokonać tutaj tor z przeszkodami, z jednoczesnym przeka-
zywaniem prądnicy pomiędzy uczestnikami konkurencji. Obok prostych 
elementów znajdujących się na torze członkowie poszczególnych drużyn 
musieli sprostać najbardziej widowiskowym, a zarazem najtrudniejszym 
przeszkodom – były to równoważnia oraz wysoka ściana zbudowana z de-
sek. W przypadku pań, z uwagi na obniżenie stopnia trudności, ścianę za-
stąpiono kolejnym płotkiem.

W ćwiczeniach bojowych strażacy musieli wykazać się współpracą przy 
rozwijaniu i łączeniu węży. Kulminacyjnym momentem było podanie wo-
dy i strącenie elementów ustawionych w końcowej części toru za pomocą 
strumienia. W tej konkurencji ponownie udział wzięły formacje męskie 
i żeńskie oraz drużyny młodzieżowe, przy czym panie i roczniki młodsze 
startowały w uproszczonej formule poszczególnych zadań. O ostatecznych 
wynikach decydował czas wykonania obu konkurencji. Sędziowie Mirosław 
Gałuszkiewicz i Grzegorz Pyka z Komendy Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Lublińcu, przyznawali również punkty karne za nieprawidłowe 
wykonywanie zadań składających się na całą konkurencję.

Z uwagi na to, że drużyny mężczyzn i kobiet punktowały w obu dyscypli-
nach, o ostatecznym rozstrzygnięciu decydowały wyniki uzyskane zarów-
no w sztafecie, jak i ćwiczeniach bojowych. Młodzieżówkę oceniano tylko 
na podstawie rezultatów uzyskanych w drugiej z tych konkurencji. Niesa-
mowita skuteczność na torze sztafetowym oraz sprawny montaż węży spra-
wiły, że wśród panów najlepiej wypadła reprezentacja Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Glinicy. W kategorii pań triumfowała OSP Ciasna, z kolei 
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najlepszą załogą spośród drużyn młodzieżowych okazała się OSP Molna.

Wszystkie drużyny biorące udział w niedzielnych Zawodach Sportowo 
– Pożarniczych otrzymały dyplomy i nagrody rzeczowe. Dla najlepszych 
zespołów przygotowano również puchary i medale. Uroczystej dekoracji 
druhów dokonali Wójt Gminy Ciasna, Zdzisław Kulej oraz Przewodniczą-
cy Rady Gminy, Henryk Pluta. Zadowolenia z przebiegu imprezy nie krył 
również Komendant Gminny OSP, Krzysztof Strzoda, który podziękował 
uczestnikom zawodów za wspaniałą walkę, pomimo kapryśnej pogody 
i trudności, z którymi strażacy mierzyli się na boisku w Wędzinie – Słowa 
uznania należą się również gospodarzom imprezy, druhom z OSP Wędzi-
na, za wzorowe przygotowanie terenu – mówił Krzysztof Strzoda w koń-
cowym wystąpieniu – Cieszę się, że kolejne zawody przebiegały bezpiecz-
nie i zgodnie z obowiązującym regulaminem – dodał komendant gminny.

Jak się okazuje – kwestie regulaminowe wywołały jednak kontrowersje 
i dyskusje, do których doszło po zakończeniu imprezy. Rozżalenia pod ad-
resem organizatorów nie kryły członkinie żeńskiej drużyny z Sierakowa Ślą-
skiego, które wskazały, że w konkurencyjnych zespołach rolę dowódców 
pełniły osoby niepełnoletnie, choć w świetle przepisów powinni być to za-
wodnicy, którzy ukończyli 18 rok życia – Sieraków Śląski spełnił ten wy-
móg, choć w obecnych czasach bardzo trudno jest zebrać kompletną gru-
pę chętnych do udziału w zawodach, nie mówiąc o dopasowaniu funkcji 
członków drużyn do kryteriów wiekowych – mówiła jedna z uczestniczek. 
Organizatorzy odwracali kota ogonem – Skoro tak trudno jest zebrać eki-
pę reprezentującą całą jednostkę, to cieszmy się, że w tym roku w zawo-
dach… w ogóle wzięły udział drużyny kobiece – sugerowali członkowie 
sztabu, dając do zrozumienia, że wyłamanie się z przepisów… paradoksal-
nie pomogło w budowaniu drużyn. Zawodniczki z OSP Sieraków nie za-
akceptowały tych argumentów i oburzyły się do tego stopnia, że zapowie-
działy bojkot kolejnej edycji!

Czy słusznie? Z punktu widzenia przepisów – tak, bo przecież po to two-
rzy się regulamin. Z drugiej strony, faktycznie – w niektórych jednostkach 
trudno jest skompletować zespół z odpowiednią ilością i jakością startują-
cych, zwłaszcza jeśli chodzi o formacje kobiece i młodzieżowe. W Wędzi-
nie wystartowały zaledwie trzy ekipy żeńskie i sześć drużyn składających 
się młodszych roczników. Dla przeciwwagi – dobrą frekwencją wykaza-
ły się reprezentacje męskie, w tym dwie silne drużyny z Ciasnej. Jednak 
znamy już przypadki w historii zawodów, w których i tutaj nie brakowa-
ło niedomówień – kilka lat temu jedna z edycji zakończyła się identycz-
nym wynikiem drużyn z Ciasnej i Sierakowa. O wygranej druhów z OSP 
Sieraków zadecydował… rzut monetą, choć nie wszystkim podobało się 
takie rozstrzygnięcie zawodów. Może więc nadszedł czas na wspólną dys-
kusję i odświeżenie przepisów? Tak czy owak, należy robić wszystko aby 
wspaniała tradycja strażackich spotkań nie ulotniła się definitywnie, po-
nieważ stanowi ona cenną wartość, zarówno w historii Gminy Ciasna, jak 
i w szlifowaniu strażackiego rzemiosła – a to jest przecież najważniejsze.

XXI ZAWODY SPORTOWO – POŻARNICZE
O PUCHAR WÓJTA GMINY CIASNA – WĘDZINA, 1.07.2018
KLASYFIKACJA DRUŻYN MĘSKICH
1. OSP Glinica – 121,77 pkt

Skład:
Michał Pietrzyk,
Michał Morawski,
Karol Piskoń,
Łukasz Kruplin,
Marceli Tudzio,
Mateusz Brol,
Rafał Brol,
Kamil Brol.
2. OSP Ciasna I – 126,80
3. OSP Molna – 127,35
4. OSP Ciasna II – 127,42
5. OSP Wędzina – 129,33
6. Zakład Karny Sieraków – 132,15
7. OSP Dzielna – 133,31
8. OSP Jeżowa – 137,54
9. OSP Sieraków Śląski – 138,55
10. OSP Zborowskie – 139,13
KLASYFIKACJA DRUŻYN ŻEŃSKICH
1. OSP Ciasna – 139,26
Skład:
Patrycja Szyguda
Adrian Nowak
Dominika Klosok
Katarzyna Strzoda
Roksana Kaczmarzyk
Monika Bryś
Karolina Dudzik
Kinga Blachecka
Natalia Segeth
Patrycja Sopa
2. OSP Zborowskie – 141,55
3. OSP Sieraków Śląski – 164,30
KLASYFIKACJA DRUŻYN MŁODZIEŻOWYCH
1. OSP Molna – 29,31
Skład:
Kewin Kalamorz
Alfred Jochem
Dawid Przonka
Ksawery Kaczmarzyk
Igor Halemba
Daniel Wengel
Mteusz Wengel
Karol Seget
2. OSP Glinica – 34,40
3. OSP Wędzina – 36,29
4. OSP Dzielna – 39,00
5. OSP Sieraków Śląski – 39,33
6. OSP Ciasna – 57,22
Julian Werner



Nowości w Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Ciasnej

W ostatnim czasie zakupiliśmy atlasy i poradniki, które mogą służyć oso-
bom w każdym wieku. Książkami tymi również wyposażyliśmy nasze filie.  
Staramy się dogodzić każdemu czytelnikowi, dlatego w naszych placów-
kach istnieje możliwość zgłaszania tytułów książek, które chcieliby Pań-
stwo w przyszłości czytać. Czekamy na Państwa sugestie.

Poniżej tytuły książek znajdujące się w Ciasnej:

•	Biziorek A. Psy rasowe
•	Biziorek A. Szkolenie psa
•	Chmielewska W. Wygraj z rakiem
•	Czajka J. Domowa apteka
•	Felgenau J. Konie rasowe
•	Fijołek M. Atlas dzikich roślin jadalnych
•	Gawałkowska A. Atlas roślin ogrodowych
•	Haralewicz A. Atlas drzew  i krzewów
•	Haralewicz A. Atlas roślin

•	Halarewicz A. Atlas ziół
•	Marchowski D. Atlas ptaków
•	Mederska M. Atlas roślin doniczkowych
•	Mederska M. Atlas roślin leczniczych
•	Mederska M., Mederski P. Atlas dzikich kwiatów
•	Pałasz M. Jedz mądrze
•	Rudź P. Atlas gwiazd
•	Tittenbrun - Jazienicka  B. Koty rasowe
•	Twardowski J. Atlas ptaków świata
•	Twardowski J. Twardowska K. Atlas zwierząt chronionych
•	Uglorz M. Atlas ptaków ozdobnych
•	Uglorz M. Atlas zwierząt domowych
•	Wziątek B. Atlas ryb polskich
•	Zygmańska B. Atlas Gór Polski
•	Zygmańska B. Atlas polskich parków narodowych

Gala Gimnazjalna 2018
Wieloletnią tradycją naszego gimnazjum jest uroczyste pożegnanie 

uczniów klas trzecich podczas „Gali Gimnazjalnej”, na której absolwenci 
otrzymują świadectwa ukończenia szkoły oraz żegnają się z wychowaw-
cami i nauczycielami. Tegoroczna gala odbywała się już po raz siedemna-
sty. Jak zawsze przygotowali ją dla trzecioklasistów młodsi koledzy z klas 
drugich. W tym roku uroczystość uświetniły występy artystyczne (układy 
taneczne i piosenki) uczniów z klasy IIa. Chwilami, na które każdy rocz-
nik absolwentów czeka z niecierpliwością, są momenty przyznawania gim-
nazjalnych Oskarów w różnych kategoriach. Oskarowe nagrody są przy-
znawane przez społeczność gimnazjalną drogą głosowania. W tym roku 
pierwsze statuetki trafiły w ręce Dominiki Klosok, której przyznano tytuł 
Najlepszej Koleżanki i Mateusza Segeta, któremu został utytułowany Naj-
lepszym Kolegą. Kolejne Oskary w kategorii Mistrzyni i Mistrz Sportu przy-
znano Emilii Kosytorz i Wojtkowi Gros. Tytuł Nietuzinkowej Osobowo-
ści otrzymał zaskoczony Karol Segeth a uradowany Wojtek Jaworek z du-
mą odebrał statuetkę Gimnazjalnego Dowcipnisia. Dwoje uczniów z klasy 
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IIIa zwyciężyło w kolejnej kategorii; Simona Mrugała została Gimnazjal-
ną Elegantką a Kuba Ledwoń otrzymał tytuł Gimnazjalnego Dżentelme-
na. Nagroda w ostatniej kategorii jest jednocześnie Nagrodą Rady Peda-
gogicznej. W tym roku zaszczytny tytuł SUERGIMNAZJALISTKI otrzy-
mała Emilia Kosytorz.

Podczas tegorocznej Gali Gimnazjalnej miał miejsce bardzo ważny mo-
ment. Przedstawiciel Urzędu Gminy w Ciasnej pani Albina Pogoda, pani 
dyrektor ZSP Barbara Kaczmarek oraz uczniowie gimnazjum pożegna-
li uroczyście panią Magdalenę Skibińską, która w tym roku po raz ostat-
ni rozdała świadectwa swoim wychowankom i od września, po wielu la-
tach pracy w ciaśnieńskiej oświacie, przechodzi na zasłużoną emeryturę.

Galę Gimnazjalną kończy radosne, choć też uroczyste, wyrzucenie bire-
tów w górę przez absolwentów oraz indywidualne życzenia i pożegnania 
uczniów z nauczycielami. Na zakończenie tradycyjnie już byli trzeciokla-
siści tańczą wspólnie „belgijkę” – taniec, który łączy serca wszystkich i po-
zostaje na długow pamięci. 

Podsumowanie roku szkolnego 
2017/2018 w szkole w Ciasnej

Formalnie każdy rok szkolny kończy się 31 sierpnia. Pora więc na krót-
kie podsumowanie roku szkolnego w Szkole Podstawowej w Ciasnej z kla-
sami gimnazjalnymi. Niewątpliwie do najważniejszych sukcesów dydak-
tycznych zaliczyć należy następujące osiągnięcia: Jessica Woś uzyskała 
Tytuł Laureata Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Nie-
mieckiego, a Marie -Luise Ochmann w tymże konkursie, ale skierowanym 
dla uczniów szkół podstawowych, otrzymała Tytuł Finalisty. Do ważnych 
osiągnięć należy sukces Mileny Reski, która w VIII Ogólnopolskim Kon-
kursie „Literacki SMS -poezja i proza na 160 znaków” zdobyła Nagrodę 
Specjalną. Na zakończenie roku szkolnego uhonorowano dwoje uczniów 
tytułem Absolwenta Roku (Jessica Woś i Arkadiusz Kurek) oraz Super-
gimnazjalisty (Emilia Kosytorz). 14 uczniów zdobyło stypendium Wój-
ta Gminy Ciasna, a 43 otrzymało świadectwa z wyróżnieniem. W tym ro-
ku 11 uczniom zostały wręczone dyplomy za 100% frekwencję (wszystkie 
nazwiska dostępne na stronie internetowej szkoły). Poza osiągnięciami 
indywidualnymi uczniów, trzeba wymienić inne dokonania szkoły. Pla-
cówka w Ciasnej została laureatem Konkursu „Zielona pracownia. Pro-
jekt 2018”. (z dofinansowaniem na wyposażenie i zakup pomocy dydak-
tycznych w kwocie 37.500 zł), laureatem programu MEN „Aktywna tablica” 
(już po raz drugi – z dofinansowaniem 17.500 zł. na zakup pomocy multi-
medialnych). Szkoła zdobyła Tytuł „Przyjaznej szkoły dla uczniów z nie-
pełnosprawnością w ramach kampanii „Razem raźniej” wraz z osobisty-
mi gratulacjami pani Kurator Oświaty – Urszuli Bauer. Otrzymaliśmy też 
certyfikat „Świetlica kształtująca postawy prospołeczne wśród uczniów” 
i Wyróżnienie Specjalne w „VII Edycji Ogólnopolskiego Programu Edu-
kacyjnego dla Szkół „ZBIERAJ BATERIE” – tutaj nagrodą był bon na 300 
zł z przeznaczeniem na zakup gier szkolnych. Warto dodać, że cały rok re-
alizowaliśmy projekt ogólnopolski ORE: Kształtowanie kompetencji klu-
czowych uczniów. Przygotowaliśmy i zrealizowaliśmy bardzo wiele dzia-
łań w zakresie dydaktyczno -wychowawczo -profilaktycznym skierowanych 
do uczniów klas I – VII szkoły podstawowej i gimnazjum: m.in.13 ogól-
noszkolnych imprez (Profilaktyczna Środa, Potyczki Profilaktyczne, Jaseł-
ka, Dzień Babci i Dziadka, Szkolny Dzień Językowy, DBI, Festiwal Nauki, 
Obchody dnia św. Marcina, Dzień Śląski, Dzień Ziemi, Tajemnice Kobie-
cości, Piknik Rodzinny, Dzień Ziemniaka), 7 uroczystości szkolnych; by-
ły to akademie z okazji rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, Dnia 
Edukacji Narodowej, Narodowego Święta Niepodległości, Święta Flagi 
i 3 Maja, Gala Gimnazjalna, Pasowanie na Ucznia), 2 kiermasze świątecz-
ne skierowane do społeczności szkolnej i lokalnej. Do zrealizowanych za-
dań profilaktyczno -prozdrowotnych dodać należałoby jeszcze działania: 
Trzymaj formę, Wiem, co jem, Bieg po zdrowie, Bezpieczne wakacje, Pil-
nuj drinka, projekt Napoje wysokoenergetyczne – jak tauryna wpływa 
na zdrowie człowieka, Trzeźwy Umysł. Dodatkowo przeprowadziliśmy 

wiele działań /akcji charytatywnych, uwrażliwiających dzieci na potrzeby 
innych: Tydzień Dobrego Serca, Góra Grosza, zbiórka artykułów dla Pola-
ków na Wileńszczyźnie, Zaczytani, Na niebisko dla autyzmu, Dzień Dzie-
ci z zespołem Downa (Dwie Różowe Skarpetki), Razem raźniej, Zamiast 
kwiatka niosę pomoc, całoroczna akcja zbierania zakrętek, grupa dziewię-
ciorga gimnazjalistów była wolontariuszami WOŚP. Do pozostałych, rów-
nie ważnych zadań szkolnych, zaliczyć należy organizację warsztatów dy-
daktycznych, konkursów szkolnych i gminnych, wyjazdów edukacyjnych 
i wycieczek, w tym Wycieczki Nagrody i wyjazdu zagranicznego w ramach 
projektu „Szlakiem stolic europejskich”.

Powyższe działania wpływały pozytywnie na rozwój osobowościowy 
uczniów, umożliwiały im osiągnięcie sukcesów na miarę potrzeb i możli-
wości, rozwijały kompetencje społeczne i obywatelskie oraz inne kluczo-
we, wzmacniały relacje i więzi, kształtowały wizerunek szkoły w środowi-
sku lokalnym i szerszym. Mamy nadzieję, że nowy rok szkolny będzie rów-
nie udany dla uczniów i nauczycieli oraz równie bogaty w tradycyjne już 
przedsięwzięcia i nowe pomysły.
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Podsumowanie roku szkolnego 
2017/2018 w szkole w Ciasnej

Wystawa „Na stulecie Niepodległej”
Uczniowie klas gimnazjalnych 

z Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego w Ciasnej urządzili nie-
wielką wystawę w  ramach ca-
łorocznych obchodów święto-
wania odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Wystawę tworzą 
dwie makiety: bitwy pod Grun-
waldem oraz bitwy pod Monte 
Cassino wykonane metodą pro-
jektu edukacyjnego przez gru-
pę zaangażowanych chłopców:  
Martina Kozę, Adama Radlaka, 
Dawida Kuszkę, Filipa Maroń 
Macha, Marcina Kupkę, Pawła 
Mrozka, Patrika Kompalę, Ka-
mila Strzodę,  Łukasza Kosyto-
rza, Karola Mzyka, Andrzeja 
Kallusa. Uczniowie pracowali 
pod kierunkiem 

pana Michała Hruzika.

Mistrzostwa Copacabana
Dla Mażoretek Copacabana wydarzenia z wiosny i początku lata były 

zwieńczeniem całorocznej pracy. W tym roku dziewczęta wzięły udział 
w trzech imprezach. W pod koniec kwietnia wystąpiły na festiwalu „Parada” 
gdzie zdobyły dwa miejsca pierwsze, dwa drugie oraz dwa trzecie. Był to du-
ży festiwal rangi ogólnopolskiej, w którym brało udział 900 uczestników, 
w tym aż 125 tancerek z Copacabana! Zmagania trwały łącznie 12 godzin.

Udział w festiwalu w Czerwionce -Leszczynach był próbą generalną przed 
Mistrzostwami Polski. W tym czasie również pojawiła się możliwość wy-
jazdu na Mistrzostwa Europy do Pragi. Jednak trzeba było zaczekać z pod-
jęciem decyzji o wyjeździe do ogłoszenia wyników z dopiero nadchodzą-
cych mistrzostw. Występ w Kędzierzynie Koźlu był przez to dodatkowo 
emocjonujący. Odbył się on między 18 a 20 maja 2018 roku, wystartowało 
tam ponad dwa tysiące mażoretek, przy czym reprezentacja naszej gminy 
była najliczniejsza, ponad 80 osób. W sumie Mażoretki Copacabana zdo-
były wiele medali. Seniorki trzy srebrne w formacji flaga, baton klasyczna 
formacja, mini formacja flagi oraz brązowy medal dla duo Martyny Jelo-
ne i Emilli Stanosek. Kadetki zdobyły złoto w fomarcji minimix, trzy brą-
zy w defilada pompom, mix, czy trio pompom, a juniorki brązowy medal 

– przemarsz pompony formacja.
Dzięki zdobytemu złotu mażoretki otrzymały nominację do udziału w mi-

strzostwach Europy. Dzięki wygranej droga na nie była otwarta i dziew-
częta pojechały do Pragi. Na występy i rywalizację przyjechało 231 grup 
z Europy. Sędziowie oceniali 755 układów choreograficznych i 524 wystę-
py solowe. W piątek zajęły najwyższe 4 miejsce w dwóch konkurencjach – 
flaga senior i miniformacja senior, do zdobycia brązowego medalu zabra-
kło im zaledwie 0,4 punktu (na mistrzostwach Europy przyznawane są 
punktowane miejsca do 6).

W sobotę mażoretki zdobyły 6 miejsce w przemarszu pompom. Niestety 
w batonie klasycznym dziewczęta były poza nagradzaną pierwszą szóstką. 
W sobotę mimo napiętego grafiku, między startami a ogłoszeniem wyni-
ków, mażoretki w mundurkach oraz z polską flagą zwiedziły centrum Pra-
gi. Spotkały wielu turystów z całego świata, którzy robili sobie zdjęcia z na-
szymi dziewczętami.

W niedzielę konkurencją, w której występowały była pompom scena. Mi-

mo świetnego występu, wysoko ocenionej choreografii nie dały rady wy-
grać z konkurencją i ostatecznie zajęły 10 miejsce. W tym roku wygrały re-
prezentacje Czech oraz Słowacji.

Mażoretki Copacabana wracają szczęśliwe i zadowolone z osiągniętych 
wyników. Bogatsze o cenne doświadczenia i pomysły na nowe układy ta-
neczne już szykują się do pracy.

Podsumowując występy, nie można zapomnieć o podziękowaniach dla 
firmy Ejot, która zasponsorowała Mażoretkom Copacabana I, różowe kurt-
ki Softshell. Dziewczęta dziękują z całego serca firmie EJOT Polska za tak 
wspaniały prezent.
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Kontynuacja artykułu: Krótki zarys historii wsi Jeżowa oraz 
budowy kościoła pod wezwaniem św.Jadwigi, patronki Śląska.

Dokument położenia kamienia węgielnego pod kościół św. Jadwigi w Je-
żowej – wyciąg z kroniki parafialnej z Sierakowa Śląskiego.

W imię Trójcy Przenajświętszej!
Działo się w Jeżowej, gmina Ciasna powiat Lubliniec, województwo ka-

towickie, parafia Sieraków, dekanat Olesno Śląskie, diecezja opolska. Dnia 
31 sierpnia 1958r. w 14-tą Niedzielę po zesłaniu Ducha Świętego – w dniu 
św. Rajmunda, za czasów panowania Jego Świątobliwości Papieża Piusa XII, 
kiedy wolną niepodległą Polską Rzeczpospolitą Ludową kierowali Wła-
dysław Gomułka, Aleksander Zawadzki i Józef Cyrankiewicz, zaś Pryma-
sem Kościoła rzymsko -katolickiego w Polsce był JE Najprzewielebniejszy 
Ks. Kardynał dr Stefan Wyszyński Arcybiskup gnieźnieńsko -warszawski, 
a diecezją opolską rządził JE Najprzewielebniejszy Ks. Biskup Franciszek 
Jop, kiedy zarządcą parafii Sieraków był Ks. Proboszcz Alfons Rolnik. Oto 
w tym właśnie uroczystym dniu położono za zezwoleniem Ks. Biskupa 
w Opolu dr Franciszka Jopa z przepisami liturgicznymi według Rituale 
Romanom Tit. VIII caput 26 pag. 25 sequ, w obecności licznego świeckie-
go i zakonnego, oraz licznie zebranych tak miejscowych, jak i pozamiej-
scowych przez JE Najprzewielebniejszego Ks. Biskupa dr Franciszka Jopa.

W roku 1872 wybudowano na gruncie Antoniego Cyganek kapliczkę, 
w której wierni z Jeżowej odprawiali dla siebie nabożeństwa majowe, ró-
żańcowe i drogi krzyżowe, ponieważ odległość od kościoła w Sierakowie 
wynosi od 5 do 8 km. Do odprawiania regularnych nabożeństw w niedzie-
le i święta kaplica ta jest zbyt mała. W wyjątkowo trudnych czasach, tak 
co do cen, jak i nabycia materiałów, wierni niezłomnie ufając w Opatrz-
ność Bożą przystąpili do budowy nowego kościoła. Krzyż budowlany po-
stawiono dnia 23 września 1951r. Z przyczyn od nas niezależnych budo-
wa ta wstrzymana została na okres 5 lat.

Przewidziane koszty w wysokości półtora miliona zł. polskich – cena wol-
norynkowa (za 100 kg. żyta 240 zł., za 1 kg. masła 60 zł.) pokryje się z do-
browolnych ofiar własnej parafii i z ofiar innych parafii. Grunt na kościół 
przekazał rolnik Franciszek Maciol z Jeżowej. Budowę kościoła projekto-
wała i wykonała firma budowlana Spoida – Skoczylas z Olesna.

Zbudowaną już boczną nawę po lewej stronie, w której od dziś w niedzie-
le i święta odprawiana będzie Najświętsza Ofiara, poświęcamy Najświęt-
szemu Sercu Pana Jezusa.

Całość zaś kościoła stawiamy pod opiekę Najświętszej Maryi Panny Bo-
gurodzicy, w pokorze dziękując Panu Bogu za ogłoszenie przed 8 laty do-
gmatu w Wniebowzięciu tejże dziewicy i Matki, świętego Józefa, świętych 
Apostołów Piotra i Pawła – Patronów naszego kościoła parafialnego, całe-
mu Dworu Niebieskiego – a szczególnie pod opiekę Świętej Jadwigi, wdo-
wy, księżniczki, patronki Śląska, którą wierni z Jeżowej pokornie proszą 
o jej wstawiennictwo, jako patronki przed Tronem Bożym.

Duchowieństwo. Przedstawiciele wsi Jeżowa.
Ks. Alfonsa Rolnika budowniczy kościoła.
Ks. prałat A. Rolnik urodził się 12.XII.1906r. w Zabrzu -Pawłowie. Święce-

nia kapłańskie przyjął w dniu 31.I.1932 r. we Wrocławiu z rąk kard. A. Ber-
trama. Długo, obok ks. Leona Kary był najdłużej żyjącym księdzem wro-
cławskiego Seminarium z tego okresu w diecezji opolskiej. Po pobycie 
w innych parafiach, w okresie 1934–1939 był wikarym w parafii św. Krzy-
ża w Opolu (dziś katedra opolska). W tym czasie w niemieckim Opolu 
udzielał ostatniego ślubu w języku polskim.

Do Sierakowa przybył 3.IX.1939 r. i już 7.IX.1939 r. przyjął probostwo 
po ks. Robercie Musiol. Pełnił też funkcję duszpasterza głuchoniemych. 
W styczniu 1945 r. nie opuścił parafian i pozostał na miejscu. Będąc pro-
boszczem powiększył kościół w Wędzinie oraz mimo trudnych czasów 
rozpoczął budowę kościoła w Jeżowej.

Z dniem 16 II 1963 r. biskup opolski przeniósł ks. Rolnika na proboszcza 
parafii św. Jacka w Bytomiu (16 tyś. wiernych) gdzie był do 1978 r. Przeszedł 
na emeryturę i zamieszkał w Domu Księży Emerytów oraz w Chrząszczy-
cach, gdzie został pochowany w dniu 19 XII 1996 r. zgodnie ze swą wo-
lą. Obrzęd pogrzebu przy udziale licznych księży i ludzi sprawowali – or-
dynariusz opolski ks. bp prof. Alfons Nossol i ordynariusz gliwicki ks. bp 

Jan Wieczorek (pochodzący z Bodzanowic pow. Olesno). Z Jeżowej przy-
jechał autokar z parafianami.

Pan Jerzy Biela wspomina:
– Trafnie napisano w artykule o „chodzeniu pieszo” Jeżowian do kościo-

łów w Sierakowie. Pamiętam jak moja babcia (śp. Katarzyna Biela) cho-
dząc w większości pieszo do kościoła parafialnego św. Piotra i Pawła, a przy 
okazji również na cmentarz drogą zwana „kreuzweg”. Latem buty nosiła 
na ramionach oszczędzając tzw. „buty niedzielne”, zaś na niedziele miała 
specjalne „odzienie niedzielne”.
– Pamiętam też, że zamożniejsi gospodarze, w tym rodzina ówczesnego 

młynarza jeździła bryczką, a zimą saniami. Przy kościele parafialnym były 
specjalne stoiska dla koni z bryczkami, konie często dostawały worek z kar-
mą (tzw. obrok). W większości jeżowianie chodzili też przez las do kościo-
ła św. Jana Nepomucena w centrum Sierakowa.
– Jeszcze w temacie istniejącej murowanej kaplicy w Jeżowej. Pamiętam 

jak latem 1941r. ks. Rolnik odprawił mszę św. w intencji poległego w pierw-
szych dniach wojny niemiecko -radzieckiej (na terenie dzisiejszej Białoru-
si) mojego wujka (śp. Alojzego) z prośby dziadków. Pamiętam też, że więk-
szość ludzi była na zewnątrz kaplicy. Tak więc kaplica z 1881 r. była w Je-
żowej potrzebna i wykorzystywana.
– W pamięci mam też okres budowy dzisiejszego kościoła i to, że rozpo-

czynając prace nie było zezwolenia na wzniesienie wieży. Wieżę parę lat 
temu wybudowała Firma A. Marczyka z Ciasnej. Prace nad jej budową za-
kończyły się w listopadzie 2008 roku i trwały 7 miesięcy.

Opracował Jerzy Biela
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Stowarzyszenie LGD 
pomysł na produkt lokalny
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Stowarzyszenie LGD „Leśna Karina Górnego śląska” i Lokalna Grupa 
Działania „Brynica to nie granica” zrealizowały projekt współpracy pn. 

„Stwórzmy Razem Markę Lokalną”. Jednym z jego elementów był konkurs 
pn. „Pomysł na produkt lokalny”, który cieszył się ogromnym zaintereso-
waniem wśród mieszkańców obydwu Lokalnych Grup Działania. Godzi-
ny spędzone nad dokumentami, by wyłonić produkt najbardziej ze wszyst-
kich lokalny i najmocniej ze wszystkich intrygujący – to niełatwe zadanie. 
W wyniku wielogodzinnych obrad komisja konkursowa wyłoniła 29 pro-
duktów – laureatów, którzy najlepiej spełnili postawione przed nimi kryte-
ria. Z terenu naszej gminy wygrała w kategorii sztuka/rękodzieło/rzemiosło 
Pracownia Artystyczna Workroom znajdująca się w Jeżowej, a w kategorii 
dziedzictwo kulturowe uznanie znalazł Budynek Fajczarni w Zborowskiem.

Obie wygrane łączy wspólny mianownik glina. Jedna jest czymś gdzie 
możemy sami spróbować zabawy z gliną druga ciągle żywym wspomnie-
niem działającej niegdyś manufaktury.

Pracownia artystyczna Workroom w Jeżowej. Wytwarzane rzeczy robione 
są na indywidualne zamówienie z wielką starannością i dbałością o szcze-
góły. Bez wątpienia w ofercie odnajdą się zarówno amatorzy niebanalnych 
upominków jak i osoby chcące wzbogacić swoje otoczenie o niecodzien-
ne elementy. Proces zaczyna się od stworzenia projektu, który później zo-
staje ręcznie przeniesiony na formę, z przygotowanej specjalnie pod dany 
wzór, gliny. Następnie dzieło trafia dwukrotnie do pieca. Ręcznie malowa-
ne i szkliwione cieszy nasze oko przez naprawdę długi czas.

Pracownia prowadzi również warsztaty jak ten pt: „Szepty roślin”. Zaję-
cia z ceramiki wraz z opowieściami o wykorzystaniu okolicznej flory per-

fekcyjnie przybliżają wszystkim chętnym działalność pracowni tworzo-
nej z pasją i dbałością o środowisko naturalne. Wciąż jednak pozostaje 
miejscem bardzo niszowym i mało znanym, choć jest bardzo wyjątkowe.

Budynek Fajczarni w Zborowskiem. Dawne czasy fascynują niejednego 
z nas. Szukamy, dociekamy, a później odkrywamy, że ludzie żyjący dawno 
tak naprawdę nie za wiele różnili się od nas – współczesnych. Do takiego 
wniosku dojdziemy również zwiedzając częściowo odrestaurowany budy-
nek po manufakturze, w której przed stuleciami wytwarzano fajki z gliny, 
której na terenie gminy do dziś występują bogate złoża.

W latach 2014–2016 gmina Ciasna realizowała remont zabytkowego bu-
dynku Fabryki Fajek w Zborowskiem, dzięki któremu dziś możemy prze-
nieść się, oczami wyobraźni, w czasy kiedy fajki tu produkowane wysyłane 
były do Anglii i Holandii, kiedy całymi skrzyniami kupowali je marynarze 
wyruszający w rejsy lub też kiedy palenie takiej fajki było wyznacznikiem 
nowoczesności i młodości.

Warto zwrócić uwagę również na to, że budynek objęty robotami remon-
towymi został laureatem konkursu „Zabytek Zadbany 2017” organizowa-
nego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Generalne-
go Konserwatora Zabytków.

Budynek fajczarni jest obecnie najcenniejszym zabytkiem fajczarskim nie 
tylko na terenie Gminy, ale także w Polsce. Jego unikalność polega na tym, 
że Zborowskie jest jednym z nielicznych w Europie miejsc, gdzie zachowa-
ły się fragmenty tych dawnych manufaktur.

LGD „Leśna kraina Górnego Śląska”; zdjęcia Aleksandra Szczygieł

Ogłoszenie
Sprzedam działkę o wymiarach 10x8m. pod działalność gospodarczą przy ul. Lublinieckiej w Ciasnej.

Cena do uzgodnienia, tel. 692308449.

Ogłoszenie
Sprzedam stół WENUS-SZYNAKA - brązowy, rozkładany 160x3m. Nie używany. 

Cena 500zł. tel. 692 308 449

Sprzedam działkę pod zabudowę 8x10=80m2. Ciasna, ul. Lubliniecka. 
tel.692 308 449
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Beata Prządka

Patryk Jarzombek

Patryk Jarzombek

Dominika Prządka

Przypominamy również, że zapraszamy mieszkańców naszej gminy 
do nadsyłania swoich prac na adres mailowy: 

ciasnagok@ug.pl. Najlepsze prace będą opublikowane 
na łamach Expressu Gminnego.


