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18 grudnia 2018 roku, zawiązało się Koło Gospodyń Wiejskich 
w Zborowskiem, a poprzez wpis do Krajowego Rejestru KGW, 
nabyło osobowość prawną.

Przewodniczącą Zarządu Koła została – Anna Bieniek, W‑
-ce Przewodniczącą – Lidia Świtała-Jasionek, Członkiem Kry‑
styna Janik.

„Wodzenie z niedźwiedzia” – to pierwszy temat z zakresu kul‑
turowego działania młodego KGW. 22 lata temu młodzież wio‑
ski, a 14 lat temu dzieci szkolne, po raz ostatni w Zborowskiem 
robiły ostatkowy raban z muzyką i tańcem.

W tym roku, Koło Gospodyń postanowiło reaktywować stary 
zwyczaj Wodzenia Niedźwiedzia czy inaczej Bera. Jest to trady‑
cja karnawałowa rozpowszechniona niegdyś w całej słowiańsz‑
czyźnie. Obecnie kultywowana w niektórych wsiach na terenach 
Górnego Śląska i Opolszczyzny. Zwyczaj oparty jest na korowo‑
dzie przebierańców odwiedzających wszystkie domostwa, prowa‑
dząc uwiązanego na postronku niedźwiedzia – symbolizującego 
nieszczęścia, które spotkały wieś i jej mieszkańców. Każda go‑
spodyni, odwiedzona przez orszak, powinna zatańczyć z niedź‑
wiedziem, bo wróży to szczęście na cały rok. Pod koniec zabawy 
niedźwiedź zostaje zastrzelony przez myśliwego, zgon stwierdza 
lekarz. Wtedy to okazuje się, że narodził się mały miś, którego 
będzie można wodzić w następnym roku. 

Mieszkańcy Zborowskiego otwarli swoje domostwa dla we‑
sołego korowodu. Gospodynie, a czasem i gospodarze tańczyli z 
misiem aby dopisywało szczęście. Obdarowywali kolędników jaj‑
kami, słodyczami... nie licząc tego co ukradła Cyganka.

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom za wspólną zabawę. 
C.d w 2020roku.

Wystąpili: Młoda Para – Renata Ledwoń i Anna Szczygieł, 
Niedźwiedź - Ewa Grzechac, Muzykanci: Jerzy Segeth oraz Ja‑
nusz Jeziorski, Policjant - Grzegorz Bassaj, Leśniczy – Małgorzata 
Matejczyk, Górnik – Roman Saletra, Kominiarz – Eugeniusz Pla‑
za, Cyganka-Wróżka – Katarzyna Plaza, Gospodarz z Małżonką – 
Anna Bieniek i Lidia Świtała-Jasionek, Siostry Dwie: Zakonna i 
Służby Zdrowia: Renata Pietrucha i Danuta Saletra oraz Kierow‑
ca ciągnika – Ryszard Saletra.
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Inwestycje 2019 

Inwestycje BIeŻĄce I ZAKÓcZone
1. Trwają ostanie prace zawiązane z realizacją zadania pn. 

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ciasna ul. 
Nowy Dwór w Gminie Ciasna”. Wykonano już prace zasadnicze 
zawierające budowę kanalizacji sanitarnej oraz odtworzenie na‑
wierzchni drogowej.  Łączny koszt inwestycji  to 2 476 1156,15 
zł brutto . W chwili obecnej trwają prace wykończeniowe oraz 
rozpoczęto procedury odbiorowe.

2. Po okresie przerwy zimowej wznowiono prace związane z 
budową dróg rowerowych na terenie gminy Ciasna. Prace prowa‑
dzone są równolegle w wielu miejscach gminy. Prowadzona są 
roboty związane z budowa odwodnienia, roboty brukarskie oraz 
prace związane z układaniem masy bitumicznej. Rozpoczęto rów‑
nież prace związane z budową kładki rowerowej nad Potokiem 
Jeżowskim w ciągu ul. Jeżowskiej. Zakończono juz prace zwią‑
zane z realizacją węzła przesiadkowego w rejonie ul. Dworco‑

wej w Ciasnej, w ramach któ‑
rego wykonano parking, wiaty  
postojowe  oraz oświetlenie.
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3. Trwają ostatnie prace związane z realizacją zadania pn. 

„Budowa wodociągu w obrębie ul. Dworcowej i ul. Zjednoczenia 
w miejscowości Ciasna” Wykonano już ciąg główny wodocią‑
gu i obecnie trwają prace związane z wykonywaniem przyłączy 
wodociągowych zakończonych studniami wodomierzowymi. W 
następnej kolejności Wykonawca prac wraz z gminnym eksplo‑
atatorem sieci dokonają przełączenia sieci. Obecnie użytkowany 

„stary ‘ wodociąg wyłączony zostanie tym samym z użytkowa‑
nia.  W obrębie realizowanego wodociągu wznowione zostaną 
roboty związane z realizacją drogi rowerowej. Wartość zadania 
zgodnie z ofertą Wykonawcy  to 276 024,86 zł brutto.

4. Zakończono modernizacje ul. Łąkowej w miejscowości 
Molna. W związku ze złym stanem nawierzchni podjęto decy‑
zje o pilnej konieczności  modernizacji nawierzchni. W dniach 
04-05.04.2019  na długości 1,4 km wykonano wypełnienie  ist‑
niejących ubytków masą asfaltową a następnie wykonano na‑
kładę bitumiczną na całym odcinku. Wartość zadania to 158 
945,52 zł brutto.

5. Rozpoczęto prace wiązane z realizacją zadania pn.” Budowa 
sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowo‑
ściach Ciasna i Molna w Gminie Ciasna,  w zakresie:   

-  sieci wodociągowej w  Ciasnej, ul. Zielona 
- rozbudowa wodociągu sieciowego oraz rozbudowa  kanaliza‑

cji sanitarnej w ul. Świerkowej i po jej północno wschodnie stro‑
nie w Ciasnej  - etap I

W ramach zadania wykonywany jest wodociąg w ciągu ulic 
Zielonej oraz Jaśminowej Ciasnej oraz kanalizacja sanitarne w cią‑
gu końcowego odcinka  ul. Lipowej. Zadanie realizowane jest w 
ramach wniosku o dofinansowanie Regionalnego Programu Ope‑
racyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europej‑
ski Fundusz Rozwoju Regionalnego) Wartość zadania  to  717 
778,21zł brutto.

Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia na tere-
nie Gminy Ciasna - etap II

Wartość całkowita  429 815,81 zł
Projekt związany jest ze zmniejszeniem emisji gazów po‑

przez wymianę na terenie Gminy Ciasna oświetlenia 237 opraw 
oświetleniowych rtęciowych i sodowych na oprawy typu LED 
o zmniejszonej mocy. Inwestycja zostanie przeprowadzona na 
terenie miejscowości: Brzegi, Ciasna, Dzielna, Glinica, Jeżowa, 
Molna, Panoszów, Pietruchowe, Przywary, Sieraków Śląski, Wę‑
dzina i Zborowskie.

Poprawa efektywności energetycznej budynków i ograni-
czenie niskiej emisji w gminie Ciasna w ramach komplekso-
wej termomodernizacji budynków komunalnych w miejsco-
wości Ciasna przy ul. Zjednoczenia 2 i 2a.

Wartość całkowita 1 235 695,00 zł.Inwestycja obejmuje kom‑
pleksową termomodernizację budynku hali sportowej oraz bu‑
dynku OSP. W ramach zadania w hali sportowej planowane jest 
ocieplenie ścian zewnętrznych, dachu podwieszanego oraz wy‑
miana drzwi zewnętrznych oraz montaż instalacji fotowoltaicz‑
nej, natomiast w budynku OSP planowane jest ocieplenie ścian 
zewnętrznych, stropodachu oraz wymiana drzwi zewnętrznych i 
bramy garażowej. W oby budynkach wymienione zostanie także 
oświetlenie na energooszczędne. Ponadto wymianie podlegać bę‑
dą źródła ciepła zlokalizowane we wspólnej dla obydwu budyn‑
ków kotłowni z zasilanych węglem kamiennym na zasilane gazem.  

Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Cia-
sna w 2019r.  – etap III

Demontaż/zebranie, transport i unieszkodliwienie odpadów 
zawierających azbest, pochodzących z budynków i/lub posesji 
stanowiących własność osób fizycznych, na terenie Gminy Cia‑
sna. Ograniczenie uciążliwości dla ludzi i środowiska odpadów 
zawierających azbest poprzez usunięcie i unieszkodliwienie ok 
43 ton odpadów niebezpiecznych.

Termomodernizacja budynku oświatowego w Ciasnej 
przy ul. Lublinieckiej 21. – realizowany przez Zespół Szkol-
no Przedszkolny w Ciasnej

W ramach realizacji zadania planuje się wymianę źródeł cie‑
pła wewnętrznej instalacji c.o, instalacji gazowej wraz z instala‑
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1. W ramach wniosku o dofinansowanie Regionalnego Pro‑
gramu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 
(Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) ogłoszono przetar‑
gi na następujące zadania:

• Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodo‑
ciągowej w miejscowościach Ciasna i Molna w Gminie Ciasna,  
w zakresie:  rozbudowa wodociągu sieciowego oraz rozbudowa  
kanalizacji sanitarnej w ul. Świerkowej i po jej północno wschod‑
nie stronie w Ciasnej  - etap II

• Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodo‑
ciągowej w miejscowościach Ciasna i Molna w Gminie Ciasna,  
w zakresie:  Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Bocznej, 
Wiejskiej i Osiedlowej w miejscowości Molna

Po otwarciu ofert oraz rozstrzygnięciu postępowań przetar‑
gowych z Wykonawcami  którzy złożą najkorzystniejsze oferty 
zawarte zostaną umowy i przystąpią oni do realizacji w/w zadań

2. W ramach dofinansowania  z budżetu Województwa Ślą‑
skiego na rok 2019 na zadania związane z modernizacja dróg do‑
jazdowych do pól, Gmina Ciasna złożyła wnoski dotyczce na‑
stępujących zadań: 

• Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w 
Gminie Ciasna,  sołectwo Zborowskie ul. Stasiowa, dł. 985m.

• Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w 
Gminie Ciasna,  sołectwo Molna, ul. Cegielniana  dł. 990m.

Obie zgłoszone drogi przeszły pozytywnie wstępną weryfi‑
kacje podmiotu finansującego w związku z czym można zakła‑
dać że zadania będą zrealizowane w bieżącym roku. 

Inwestycje PlAnowAne

cją niezbędną do jego uruchomienia, docieplenie dachu budynku  
. Realizacja zadania spowoduje zmniejszenie zapotrzebowanie 
na ciepło dla potrzeb grzewczych   w przedmiotowym budyn‑
ku co w bezpośredni sposób prowadzić będzie do zmniejszenia 
zużycia ciepła, ograniczania kosztów eksploatacji budynku oraz 
poprawy stanu technicznego budynku. Wykonanie zadania ter‑
momodernizacyjnego pośrednio prowadzić będzie do realizacji 
celu nadrzędnego tj. poprawy stanu powietrza atmosferycznego 
poprzez ograniczenie zjawiska emisji do atmosfery zanieczysz‑
czeń pyłowo-gazowych

Termomodernizacja budynku oświatowego w Molnej  ul. 
Tylna  – realizowany przez Zespół Szkolno Przedszkolny w 
Ciasnej

W ramach realizacji zadania planuje się wymianę źródeł cie‑
pła wewnętrznej instalacji c.o, instalacji gazowej wraz z instalacją 
niezbędną do jego uruchomienia,. Realizacja zadania spowoduje 
zmniejszenie zapotrzebowanie na ciepło dla potrzeb grzewczych   
w przedmiotowym budynku co w bezpośredni sposób prowadzić 
będzie do zmniejszenia zużycia ciepła, ograniczania kosztów eks‑
ploatacji budynku oraz poprawy stanu technicznego budynku. 

gmInA cIAsnA mIeRZy jAKośĆ 
PowIetRZA
Od 15 lutego 2019 r. Gmina Ciasna testuje czujniki powietrza, 

które pobierają następujące dane pomiarowe:
 temperatura powietrza wyrażona w stopniach Celsjusza,
 wilgotność,
 ciśnienie,
 stężenie pyłów zawieszonych PM 2.5 oraz PM 10.

Czujnik został zamontowany na budynku Urzędu Gminy Cia‑
sna, następnie w miejscowości Ciasna, ul. Nowy Dwór.

1 maja 2019 r. Gmina Ciasna zakupi czujniki powietrza i 
przystąpi do badania jakości powietrza w następnych sołectwach.

Wyniki pomiarów w czasie rzeczywistym sprawdzić można 
wchodząc na stronę internetową www.syngeos.pl, klikając w za‑
kładkę „PANEL” i wybierając na mapie konkretną miejscowość. 
W dowolnym momencie można sprawdzić tam podstawowe, ak‑
tualne dane dotyczące poziomu zanieczyszczenia powietrza w re‑
jonie czujnika, a także podstawowe informacje meteorologiczne.

Możliwe jest również zainstalowanie specjalnej aplikacji Syn‑
geos w telefonie w celu szybkiego dostępu do aktualnego pozio‑
mu zanieczyszczeń.

Należy podkreślić, iż w okresie pilotażu tj. od 15 lutego 2019 
r. jakość powietrza była bardzo dobra i nie wystąpiły przekrocze‑
nia stężenia pyłów zawieszonych PM 2.5 oraz PM 10.

Na tle innych gmin powiatu lublinieckiego Gmina Ciasna 
wypadła bardzo korzystnie. Największe stężenie pyłów nastąpi‑
ło 18 lutego 2019 r. i wynosiło PM 2.5 – 16,91 µg/m3 oraz dla 
PM 10 – 29,83 µg/m3.

Normy dla stężeń pyłów PM 2.5 wynoszą 25 µg/m3 oraz dla 
pyłów PM 10 wynoszą 50 µg/m3.
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Święta Wielkanocne są okresem szczególnym dla każdego czło‑
wieka. Dla wielu z nas jest to czas zakupów, wyjazdów, odpo‑

czynku oraz spotkań z rodziną i przyjaciółmi. Przestrzegając kilku 
podstawowych zasad prewencji zapewnimy bezpieczeństwo sobie 
i swoim bliskim.

Apelujemy do kierowców by stosowali się do przepisów ruchu 
drogowego i pamiętali o nie przekraczaniu dopuszczalnej prędko‑
ści, która jest najczęstszą przyczyną zdarzeń drogowych. Zmienne 
– często o tej porze roku warunki atmosferyczne wymagają od kie‑
rujących zachowania szczególnej ostrożności i dostosowania pręd‑
kości jazdy do aktualnych warunków drogowych. Święta sprzyjają 
spotkaniom rodzinnym. Alkohol jest dla ludzi, ale wszystko z umia‑
rem. Nie wsiadajmy za kierownicę pod wpływem alkoholu. Ryzy‑
kujemy nie tylko swoje życie, ale też życie innych użytkowników 
ruchu i naszych bliskich, którzy jadą z nami samochodem. Wielu z za‑
trzymywanych przez policję nietrzeźwych kierowców to ci, którzy 
pili nie tuż przed jazdą, ale dzień wcześniej wieczorem. Pamiętaj‑
my o tym! Nie będzie żadnej pobłażliwości dla pijanych kierowców.

Będąc na zakupach zachowaj szczególną ostrożność w miejscach 
o dużym natężeniu ruchu np. sklepy, bazary w trakcie zakupów nie 
pokazuj zawartości portfela. Rzeczy wartościowych, portfela nie noś 
w reklamówkach (łatwo je przeciąć).Jeśli masz przy sobie większą 
kwotę pieniędzy nie trzymaj jej w jednym miejscu. Zwiększa to ry‑
zyko ewentualnej utraty całej kwoty. Torebkę, plecak staraj się nosić 
z przodu lub pod ramieniem zamknięciem do siebie. Nie noś portfe‑
la w tylnej kieszeni spodni, ani w bocznych kieszeniach marynarki. 
W publicznych miejscach pamiętaj o zapięciu marynarki i płaszcza, 
szczególnie gdy obie ręce masz zajęte np. zakupami. W samocho‑
dzie nie zostawiaj w widocznym miejscu teczek, toreb z zakupami, 
to także zachęta dla potencjalnego złodzieja.

Wszystkim wyjeżdżającym przypominamy o konieczności do‑
brego zabezpieczenia mieszkania, zamknięcie drzwi i okien, a w bu‑

dynkach wolnostojących nie wolno zapominać o okienkach dacho‑
wych i piwnicznych. Nie pozostawiajmy w domach wartościowych 
przedmiotów ani większych kwot pieniędzy, np. biżuterię można ulo‑
kować w skrytkach bankowych, a pieniądze na koncie. Przed wy‑
jazdem dobrze jest porozumieć się z członkiem rodziny lub zaufa‑
nym sąsiadem, który mógłby nam doglądać domu czy mieszkania 
podczas naszej nieobecności.

Lubliniecka policja w tym czasie będzie skutecznie reagować 
na wszelkie próby zakłócenia bezpieczeństwa i porządku publicz‑
nego. Należy pamiętać, że tradycja związana z tzw.”lanym ponie‑
działkiem” powinna przebiegać w granicach rozsądku. Jeśli ktoś za‑
mierza „podtrzymać tradycję”, może to robić w grupie znajomych, 
którzy na taką zabawę wyrażają zgodę. Policja będzie dyscyplino‑
wać te osoby, których zachowanie może zagrażać bezpieczeństwu 
innych. W zależności od znamion czynu policjanci będą kierować 
sprawy do Sądu Rejonowego bądź wszczynać postępowania karne.

Wspólnie zadbajmy o to, żeby tradycja była tradycją, a nie wy‑
brykiem chuligańskim. Zawsze możecie Państwo liczyć na naszą 
pomoc. Prosimy o przekazywanie policjantom wszelkich uwag 
mogących przyczynić się do zapewnienia nam wszystkim spokoju 
i bezpieczeństwa, tak, abyśmy po tych świętach wszyscy mogli się 
spotkać zdrowi i weseli.

Korzystając z okazji Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Po‑
licji w Lublińcu życzą Państwu aby zbliżające się święta upłynęły 
bezpiecznie w atmosferze rodzinnego ciepła i spokoju.

Ponadto dzielnicowi w ramach czynności związanych z realiza‑
cją Planu Działania Priorytetowego będą zwracali uwagę o obowiąz‑
ku oznakowania numerem porządkowych posesji a także o stosowa‑
niu się do znaków zakazu parkowania oraz ogólnych przepisów dot. 
zatrzymywania i parkowania pojazdów co przyczyni się do skutecz‑
nego niesienia pomocy przez służby ratownicze.

APel PolIcjI

lIst otwARty
DRODZY RODZICE!
Dlaczego strajkujemy My, Nauczyciele?
Większość z Państwa sądzi, że główną przyczyną podjęcia 

przez nas akcji protestacyjnej są żądania finansowe związane 
z podwyżką płac. Tak, nie ukrywamy, to jedno z naszych rosz‑
czeń. Jednak istotą strajku jest – godność wykonywania zawodu 
nauczyciela! Informujemy, że nasz czas pracy w tygodniu, to nie 
tylko 18 godz. przy tablicy, ale często ponad 40-togodzinny ty‑
godniowy wymiar czasu (wg Instytutu Badań Edukacyjnych – 47 
godz.), który m.in. obejmuje:

– metodyczne i merytoryczne przygotowanie się do lekcji,
– udział w radach pedagogicznych (często w kilku szkołach),
– liczne szkolenia (wewnątrzszkolne i zewnętrzne), nawet 

w weekendy,
– ciągłe dokształcanie się w formie: kursów kwalifikacyjnych, 

studiów podyplomowych (nauczyciel winien mieć co najmniej 
kwalifikacje do prowadzenia dwóch przedmiotów),

– opracowanie sprawdzianów, jak też ich sprawdzanie,
– przygotowanie wielu pomocy dydaktycznych oraz dekora‑

cji na różne wydarzenia szkolne,
– tworzenie scenariuszy akademii, apeli szkolnych, uroczy‑

stości środowiskowych w ramach kultywowania tradycji naro‑
dowej, programu wychowawczo -profilaktycznego szkoły, itp.

– trudną i odpowiedzialną pracę wychowawczą, w której wspie‑
ramy Państwa trud wychowawczy w kształtowaniu młodego po‑
kolenia, jego systemu wartości, ich charakterów, nabywaniu przez 
nich różnorodnych kompetencji,

– prowadzenie: zebrań z rodzicami, specjalnych spotkań w spra‑
wach wychowawczych, rozmów indywidualnych,

– opiekę, odpowiedzialność za zdrowie, życie wychowanków, 
a waszych dzieci podczas wycieczek, warsztatów i innych wy‑
jazdów edukacyjnych,

– prowadzenie obszernej dokumentacji szkolnej, itd.
Powyższe przykłady tylko w niewielkim stopniu obrazują za‑

kres naszych obowiązków. Nie zawsze otrzymujemy za niektóre 
zadania adekwatne wynagrodzenie w porównaniu z innymi gru‑
pami zawodowymi. Stanowczo sprzeciwiamy się opiniom, w któ‑
rych nasza grupa zawodowa jest krytykowana, oczerniana i czę‑
sto poniżana przez rząd RP oraz wielu obywateli, którzy nie mają 
pełnego obrazu pracy nauczyciela.

Przykro nam również, że często nas obwinia się za nadmiar: 
prac domowych, teorii do przyswojenia przez uczniów z poszcze‑
gólnych przedmiotów, ale będąc pracownikami oświaty, jesteśmy 
zobowiązani realizować obszerną podstawę programową. Zda‑
jemy sobie sprawę, że ilość treści programowych czyni niemoż‑
liwym ich: utrwalenie, usystematyzowanie względem ilości go‑
dzin przeznaczonych do ich realizacji.

Nie zgadzamy się też z wypowiedzią premiera rządu RP: 
„Nauczyciel ma troszeczkę więcej czasu wolnego w porównaniu 
do innych osób pracujących, ale nauczyciel chce więcej zarabiać.”

O opinię w tej kwestii – zapytajcie Nasze Rodziny, których 
życie bardzo często podporządkowane jest naszym obowiązkom 
zawodowym!

Na zakończenie pewna myśl. Możliwe, że strajk dla Nauczy‑
cieli w naszym kraju zakończy się fiaskiem, ale pamiętajcie, że 

„Człowieka można zniszczyć, ale nie pokonać!”.
Z wyrazami szacunku 

strajkujący Nauczyciele SP w Ciasnej
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PIeRwsZA eDycjA 
„lUBlInIecKIego nIeBIesKIego BIegU” 
wsPIeRAnA PRZeZ wolontARIUsZy Z ZsP w cIAsnej
W kwietniu na całym świecie odbywają się akcje informa‑

cyjno – edukacyjne na temat solidarności z osobami auty‑
stycznymi. Organizowane w tym dniu wydarzenia mają na celu 
podnoszenie świadomości społecznej oraz budowanie postaw to‑
lerancji wobec osób z tym zaburzeniem i ich rodzin. Charaktery‑
stycznym motywem tego miesiąca jest kolor niebieski.

 Uczniowie z Ciasnej również  okazali swoją solidarność 
dla osób z autyzmem. Grupa dziesięciu wolontariuszy udała się 
do Lublińca, aby wspierać akcję organizowaną przez lubliniec‑
kiego radnego pana Łukasza Mikulskiego.

 Impreza pana radnego polegała na zorganizowaniu „Lubli‑
nieckiego Niebieskiego Biegu”, gdzie   wolontariusze ZSP świad‑
czyli na rzecz organizacji kilka czynności. Głównym zadaniem 
było zabawianie najmłodszych uczestników imprezy w strojach: 
Bałwana Olafa, Minionka, Myszki Micky oraz różowych jedno‑
rożców. Świadczyli także prace organizacyjno – porządkowe w 
trakcie trwania biegu i po jego zakończeniu oraz rozdawali bie‑
gaczom fanty przekazane przez sponsorów imprezy biegowej.

 Wśród wolontariuszy nie zabrakło śmiałków chętnych do 
rywalizacji w biegu głównym w kategorii open, którzy zostali na‑
grodzeni dodatkowymi dyplomami.

 Uczniowie wraz z opiekunkami Szkolnego Koła Wolon‑
tariatu zawsze są chętni do pomocy przy różnego rodzaju impre‑
zach charytatywnych i edukacyjnych.

Barbara Mrozek

wycIecZKA Do ośwIęcImIA
18 marca 2019 roku odbyła się wycieczka do Oświęcimia. 

Najstarsi uczniowie z 3 szkół- Ciasna, Sieraków Śląski 
oraz Zborowskie mieli okazję zobaczyć nazistowski obóz kon‑
centracyjny-Auschwitz - Birkenau oraz Muzeum w Pszczynie. 
Były obóz koncentracyjny - czyli Miejsce Pamięci jest obowiąz‑
kowym miejscem aby wiedzieć cokolwiek na temat holocaustu i 
masowego ludobójstwa, które miało miejsce w naszej przeszło‑
ści. Mamy zapamiętać, że jeśli będziemy znali i pamiętali tę hi‑
storię, to ona się nie powtórzy, a jeśli zapomnimy, może wyda‑
rzyć się znowu. Była to bardzo pouczająca wycieczka ale sądzę, 
że bardzo potrzebna, po to by pamiętać.

sUKces UcZennIcy sP w ZBoRowsKIem

Marta Gros, uczennica VIII klasy została laureatką w 10.edy‑
cji Powiatowego Konkursu Kaligraficznego „I Ty możesz 

zostać Mistrzem Pióra”. Konkurs organizowany jest od 10 lat i 
ma na celu rozbudzenie umiejętności kształtnego i pięknego pi‑
sania piórem oraz uwrażliwienie na  piękno pisma odręcznego. 
20 marca w Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie odbyła się 
uroczystość rozdania nagród dla Laureatów i nauczycieli-opie‑
kunów. Marta w kategorii III zajęła 3 miejsce. Serdecznie gra‑
tulujemy i życzymy dalszych sukcesów.



wItAmy wIosnę
21 marca uczniowie naszej szkoły wzięli udział w barwnym 

korowodzie z Marzanną, która jak nakazuje tradycja - zo‑
stała na koniec spalona. Był to też dzień samorządności, gdy to 
uczniowie wcielili się w nauczycieli i prowadzili lekcje z naszy‑
mi najmłodszymi .Część szkoły natomiast wzięła udział w wy‑
jeździe na basen do Tarnowskich Gór.
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KonKURs  KReAtywny
Pięcioro uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cia‑

snej wzięło udział w konkursie kreatywnym ,,Śląskie poda‑
nia i legendy’’, zorganizowanym przez Niemieckie Towarzy‑
stwo Oświatowe. Jury było pod wrażeniem jakości nadesłanych 
prac i oceniło ich poziom, jako bardzo wysoki. Najlepsze prace 
zostały nagrodzone i opublikowane na banerach oraz w specjal‑
nym katalogu. Wśród prac nadesłanych z ZSP w Ciasnej najwy‑
żej oceniono prace dwóch uczennic, które jako pierwsze odno‑
towano na liście zwycięzców: praca Hanny Radlak z klasy IV a 
oraz praca Pauliny Zawis z klasy VIII. Serdecznie GRATULU‑
JEMY SUKCESU !!!    

Nauczyciele języka niemieckiego
Izabela Figlak

Dorota Richter-Kulig

Ognisty Koń - Paulina Zawis
Ognisty Koń to znany na Śląsku demon, galopujący po po‑

lach, zagonach pod postacią wielkiego, buchającego płomieniami 
rumaka. Powstał z duszy szlachcica – grzesznika, który wbrew 
przynależnym swemu stanowi zasadom, w sposób podły i ma‑
łostkowy oszukiwał biednych chłopów: co roku zagarniał z ich 
nędznych poletek jedną – dwie skiby, powiększając w ten niego‑
dziwy sposób swój użytek. Po śmierci taki obłudnik, zanim tra‑
fił w zaświaty, musiał odbyć w swej demonicznej postaci długą 
i bolesną pokutę. 

O świetlikach - Hanna Radlak 
Bardzo dawno temu w ciemnym lesie otaczającym miejsco‑

wość Swaciok znajdowało się jeziorko. Gęstą, zieloną powłoką 
przykrywała je rzęsa, przy brzegach wyrastały kępy tataraku, a 
między nimi błyskały żółcią lub fioletem wodne kwiaty. Kusiły 
one swoim pięknem niejednego, który zawędrował w te okolice. 
W leśnej ciszy żaby jakby donośniej kumkały i śpiewy ptaków 
zdawały się głośniejsze. Powiadali ludzie, że wieczorną porą le‑
piej było tam nie chodzić, bo mogło się to źle skończyć. podobno 
zawsze, gdy wybiła godzina dwunasta, nad stawkiem pojawiały 
się ogniki i tańczyły wokół jego brzegów. Każdego przechodzą‑
cego tamtędy światełka hipnotyzowały. Wodziły go dookoła je‑
ziorka aż do białego rana, po czym znikały.

Okoliczni mieszkańcy tłumaczyli sobie, że to dusze potępio‑
ne błąkają się po ziemi i zwodzą ludzi na manowce. Aby uwol‑
nić się od ich towarzystwa, należało gorąco modlić się za nie.
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nowoścI w gmInnej BIBlIotece 
PUBlIcZnej w cIAsnej
Chciałybyśmy Państwu zaoferować nowości książkowe, któ‑

re kupiłyśmy w lutym 2019 roku. W doborze literatury su‑
gerowałyśmy się propozycjami naszych czytelników, jak rów‑
nież opiniami z internetu. Część książek stanowi kontynuacje 
pozycji przez nas posiadanych. Niektóre z nich są hitem biblio‑
tek w całej Polsce, gdzie w oczekiwaniu na wypożyczenie, two‑
rzone są kolejki chętnych.

Naszym takim bestsellerem końca 2018 roku jest książka pt.: 
„Dobra -noc” Sabiny Waszut. Zamawiając ją, nie sądziłyśmy, że 
tak głęboko trafi do naszych czołówek. Pomimo tego, że czasy 
się zmieniły, a wiara w zabobony odeszła w siną dal, każdy z nas, 
z naszego rejonu, słyszał kiedyś o zmorach. Akcja powieści toczy 
się w miejscowości Dobra, koło Częstochowy. W jednej rodzi‑
nie, rodzi się siódma córka, która według przesądów jest zmorą. 
Czytając książkę, przygotujcie się na podróż w czasie, bowiem 
przypomną się Państwu przestrogi, zabobony, o których mówiły 
nasze babki, prababki…. Powieść czyta się bardzo szybko, a war‑
tość wspomnień, które można w sobie wywołać jest bezcenna.

Nie zapomniałyśmy również o naszych najmłodszych czytel‑
nikach, dla nich również mamy małe co nie co.

Przypominamy, że wszystkie nowości książkowe są na bie‑
żąco dodawane na stronie: https://wbibliotece.pl/ Zapraszamy 
do polubienia naszej strony na facebooku: https://www.facebook.
com/Gminna-Biblioteka-Publiczna-w-Ciasnej-250449761779721/

lIteRAcKIe sms – y
Jak co roku uczniowie szkół podstawowych i klas gimnazjal‑

nych wzięli udział w  Gminnym Konkursie „Literacki sms”.    
Wybór tych najpiękniejszych , z literackim zacięciem i głębo‑
kim przesłaniem nie był łatwy, ponieważ   poziom prac był bar‑
dzo wysoki. 

Ostatecznie I miejsce  zdobyli  uczniowie klasy III a gimna‑
zjum , Agata Kaczmarzyk i Mateusz Sygula . II miejsce  przypa‑
dło ich koleżance Wiktorii Piosek, a   Zuzanna Cieśla – uczenni‑
ca klasy VIII  zajęła III miejsce.

Wśród licznych prac na wyróżnienie zasłużyli: Sebastian Le‑
dwoń  z Ciasnej oraz uczniowie ze Zborowskiego – Dominika 

Jeziorska, Szymon Kosytorz i Karolina Kosytorz.
A oto najpiękniejsze literackie SMS-y:
„ Czasami warto zrzucić płaszcz dumy i samemu zrobić krok 

do szczęścia” – I miejsce
„Nie odczujemy szczęścia zwycięstwa dopóki nie odrobimy 

lekcji wyniesionej z porażki” – I miejsce
„Dzieciństwo to nie czas podejmowania trudnych decyzji, to 

czas na popełnianie błędów”- II miejsce
„Miłość jest jak encyklopedia- pełna trudnych terminów, któ‑

rych znaczenia nie znamy” – III miejsce
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26 marca 2019r. SP w Ciasnej miała zaszczyt powitać Mło‑
dych Recytatorów, którzy przystąpili do etapu gminnego XXXI. 
Regionalnych Spotkań z Poezją i Prozą „Wrażliwość na słowa”.

Konkurs odbył się w trzech kategoriach wiekowych. Wszy‑
scy uczestnicy konkursu pięknie interpretowali wybrane przez 
siebie utwory i jury, widzów urzekli kulturą słowa oraz niepo‑
wtarzalnym wyrazem artystycznym.

Wyróżniono następujących uczniów:
• I kat. wiek. – I.m. – Amelia Chmiel (SP Sieraków Śl.)
II.m. – Marta Matejczyk (SP Zborowskie)
III.m. – Zuzanna Roj (SP Sieraków Śl.)
Wyróżnienia: Tymon Imiołczyk (SP Sieraków Śl.), Karolina 

Radlak (SP Zborowskie),
Dominik Jenszczok (SP Ciasna)
• II kat. wiek. – I.m. – Zofia Kurek (SP Ciasna)
II.m. – Kinga Zamojska (SP Sieraków Śl.)
III.m. – Laura Matejczyk (SP Zborowskie)
Wyróżnienia: Klaudia Jelonek (SP Sieraków Śl.), Marcin Sy‑

gula (SP Zborowskie)

• III kat. wiek. – I.m. – Julia Mura (SP Sieraków Śl.)
II.m. – Aleksandra Parkitna (SP Sieraków Śl.)
III.m. – Kamila Koza (SP Ciasna)
Wyróżnienia: Martyna Świtała (SP Ciasna), Anna Kosytorz 

(SP Zborowskie).
Życzymy kolejnych sukcesów na etapie powiatowym w Lu‑

blińcu!
K.F.S.

wIcemIstRZ oRtogRAfII jest 
wśRÓD nAs!
7 marca w Szkole Podstawowej nr 

4 odbył się Powiatowy Konkurs 
Ortograficzny dla uczniów szkół pod‑
stawowych i gimnazjalistów powia‑
tu lublinieckiego o tytuł Mistrza Orto‑
grafii. Uczestnicy konkursu startowali 
w dwóch kategoriach wiekowych: IV – 
VI oraz VII ‑VIII i gimnazjum.

Trudnych zmagań z ortografią pod‑
jęło 55 uczniów z 9 szkół z powiatu, 
a uczeń klasy VIII SP w Ciasnej Seba‑
stian Ledwoń –wywalczył II miejsce 
i tytuł Wicemistrza Ortografii.

wRAŻlIwośĆ nA słowA
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jAK BUDowAĆ PocZUcIe włAsnej 
wARtoścI U DZIecKA?
Każdy z nas, który zna swoje mocne i słabe strony, który ma 

adekwatne poczucie własnej wartości wie, że zasługuje na 
miłość i szacunek. Jest otwarty na ludzi i nowe wyzwania. Po‑
trafi zauważać swoje drobne sukcesy i cieszyć się z nich. Zdaje 
sobie sprawę z tego, że musiało na nie zapracować. Ważne jest 
również to, że godzi się na to, że nie zawsze musi być idealny. 
Jeśli popełnia błędy nie uważa ich za porażkę, lecz uznaje za na‑
stępny etap w rozwoju i wyciąga z nich wnioski do dalszej pracy 
nad sobą. Dokonuje wyborów zgodnych z własnymi potrzebami. 
Układa swoje życie tak, że czerpie z niego satysfakcję i codzien‑
ną radość. Jest zwyczajnie szczęśliwy na co dzień.

Oczywiste jest, że zanim staniemy się osobami dorosłymi 
wcześniej jesteśmy dziećmi. To, jakie mamy poczucie własnej 
wartości zależy w dużej mierze od tego, jak byliśmy wychowa‑
ni. Rola opiekunów – rodziców, babć/dziadków – w budowaniu 
wysokiego poczucia własnej wartości u dziecka jest ogromna. 
To ich słowa wskazują dziecku drogę myślenia o sobie, poma‑
gają znaleźć siły aby spróbować jeszcze raz .... i jeszcze raz.....

Adekwatny poziom samooceny broni nas przed nałogami, 

wpadaniem w złe towarzystwo, daje umiejętność radzenia sobie 
z codziennym stresem.

Wystarczy kilka naszych słów aby pozwolić dziecku spojrzeć 
na siebie w innym świetle.

Proste zwroty, które umocnią samoocenę:
1. Dziekuję ci.
2. Jestem z ciebie dumny.
3. Masz dobre pomysły.
4. Super jest być twoją mamą/twoim tatą.
5. Masz rację.
6. Dajesz mi szczęście.
7. Możemy spróbować zrobić to tak jak chcesz.
8. Lubię z tobą spędzać czas.
9. Lubię z tobą rozmawiać.
10. Dobrze, że pytasz.
11. Dobry wybór.
12. Tak, słucham cię.
13. jesteś genialny.
Zachęcam aby od dziś używać jeszcze więcej tak prostych słów.

Joanna Sroczyńska - pedagog

IV gmInny KonKURs PIęKnego 
cZytAnIA BAjeK w jęZyKU AngIelsKIm 
I nIemIecKIm DlA KlAs I-III sP cIAsnA
Dnia 03.04.2019r. w Zespole Szkolno -Przedszkolnym w Cia‑

snej, w budynku wielofunkcyjnym w Molnej odbył się IV 
Gminny Konkurs Pięknego Czytania Bajek w Języku Angielskim 
i Niemieckim dla klas I -III. W konkursie wzięło udział 14 uczniów, 
reprezentujących szkoły z terenu gminy. Zadaniem uczestników 
było przeczytanie fragmentu bajki w języku angielskim lub nie‑
mieckim. W tym roku uczniowie mogli wybrać fragment bajki 
pt. „Pinokio”, „Calineczka”, „Mała syrenka”, „Czerwony Kap‑
turek”, „ Kot w butach”, „Kopciuszek” lub „Wilk i siedem koź‑
lątek”. Podczas czytania jury w składzie p. Katarzyna Rećko i p. 
Izabela Figlak oceniały prawidłową wymowę, odpowiednią in‑
tonację i ogólne wrażenie artystyczne. Poniżej przedstawiamy 
wyniki konkursu:

 

Język angielski:
I miejsce ¬– Nikodem Kulej (ZSP w Ciasnej)
II miejsce ¬– Natalia Pielorz (PSP w Zborowskiem)
III miejsce ¬– Franciszek Kos  (ZSP w Sierakowie Śląskim)
wyróżnienie ¬ – Amelia Cieśla (ZSP w Ciasnej) 
i Nikodem Saflik (PSP w Zborowskiem)
 
Język niemiecki:
I miejsce – Alicja Witczak (PSP w Zborowskiem)
II miejsce – Marcin Kaleja (ZSP w Sierakowie Śląskim)
III miejsce ¬– Marta Matejczyk (PSP w Zborowskiem)
wyróżnienie ¬– Klaudia Kuc (ZSP w Ciasnej)
 i Amelia Chmiel (ZSP w Sierakowie Śląskim)
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Gminny Ośrodek Kultury wspiera i rozwija dotychczasową 
działalność oraz proponuje nowe rodzaje zajęć i warsztatów skie‑
rowanych zarówno dla dzieci jak i dorosłych.

Mażoretki Copacabana zaczynają mistrzowski sezon do któ‑
rego przygotowywały się przez cały rok. Najważniejsze wyda‑
rzenia tj. Festiwal Parada czy Mistrzostwa Polski dają uznanie i 
możliwość pokazania się na najbardziej znaczących imprezach 
mażoretkowych w Polsce. Oprócz zajęć prowadzonych przez in‑
struktorki, Gok organizuje warsztaty tańca klasycznego oraz pro‑
wadzone są co tygodniowe zajęcia z zakresu akrobatyki, dla naj‑
zdolniejszych dziewcząt. 

W środy prowadzone są cykliczne warsztaty teatralne, filmo‑
we dla dzieci, prowadzone przez instruktorów Mobilnego Uni‑
wersytetu Kultury i Sztuki. 

Nowością jest sekcja GokArt zajmująca się szeroko rozumia‑
ną plastyką. Zajęcia plastyczno-rzeźbiarskie przeznaczone są dla 
dzieci, młodzieży i dorosłych. 

Dzieci i młodzież zapraszamy w co drugą sobotę na zajęcia 
nie tylko z ceramiki, ale i innych technik plastycznych np. two‑
rzenia grafik, rysowania itp.

Młodzież i dorosłych zapraszamy z kolei w wybrane środy na 
zajęcia, na których tworzymy w technikach przeznaczonych dla 
nawet najmniej uzdolnionych plastycznie czyli decoupage czy 
malowania plasteliną. Dzieci na te zajęcia zapraszamy z dorosłą 
osobą. Technika decoupage to technika zdobnicza polegająca na 
przyklejaniu na odpowiednio spreparowaną powierzchnię (prak‑
tycznie każda powierzchnia: drewno, metal, szkło, tkanina, pla‑
stik, ceramika) wzoru wyciętego serwetki papierowej. Na zajęcia 
przynoszone są własne przedmioty do ozdobienia lub odnowienia. 
Malowanie plasteliną to efektowna, a jednocześnie bardzo pro‑
sta, technika nakładania plasteliny na kartkę z wcześniej wydru‑
kowanym wzorem, ułatwiającym stworzenie obrazu z plasteliny. 

Chęć udziału w zajęciach można zgłaszać mailowo: gok@
ciasna.pl lub telefonicznie 34 351 24 19

Aktualny grafik zajęć znajduje się na stronie internetowej 
www.ciasna.pl/cms/3105/aktualnosci oraz www.facebook.com/
GOKCiasna
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