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NOWA SALA DLA PRZEDSZKOLAKÓW W CIASNEJ

Przedszkole w Ciasnej zyskało 
nową, piękną, przestronną salę. 

Znajduje się ona na poziomie zero budynku. 
Dawniej odbywały się tam zajęcia praktycz-
no –techniczne uczniów Szkoły Podstawowej. 
Potem jakiś czas stała pusta. Dzięki staraniom 
wielu osób sala jest do dyspozycji Przedszko-

la. Pomieszczenie zostało powiększone o przy-
legły garaż oraz gruntownie wyremontowane. 
Obok sali znajdują się toalety. Zapewniono tak-
że przedszkolakom bezpieczne przejście klat-
ką schodową i korytarzem bez konieczności 
wychodzenia z budynku przedszkola. Odby-
wać się w niej będą zajęcia gimnastyczne, ta-
neczne, rytmiczne, zajęcia logopedyczne. Bę-

dziemy mogli organizować w niej uroczysto-
ści okolicznościowe oraz przyjmować gości.

Przedszkolaki oraz Grono Pedagogiczne 
z Przedszkola w Ciasnej bardzo gorąco dzię-
kują panu Wójtowi Z. Kulejowi i wszystkim, 
którzy przyczynili się do zrealizowania te-
go projektu, za dołożenie wszelkich starań, 
aby nasze marzenia stały się rzeczywistością.

Więcej zdjęć str. 6
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25 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy zakończony wielkim sukcesem!

15.01.2017 w hali sportowej 
w Ciasnej odbył się finał WOŚP, 

którego organizatorem był 
Gminny Ośrodek Kultury 
z Małgorzatą Prowda jako 

szef sztabu na czele. 

Nie sposób wymienić wszyst-
kich którzy do sukcesu tej impre-
zy się przyczynili, jednak szcze-
gólne podziękowania należą się 
Nauczycielom i Uczniom Gimna-
zjum z Ciasnej – a nade wszystko p. 
Małgorzacie Gzyl, która zarówno 
koordynowała pracę wolontariuszy 
jak i prowadziła licytacje w czasie 
finału. Wolontariusze, którzy nieza-
leżnie od pogody przez cały week-
end prowadzili zbiórki m. in. w fir-
mach i na ulicach to:

Mateusz Blachecki, Julia Czwa-
lińska, Zuzanna Gawenda, Agata 
Grejner, Wojciech Jaworek, Jakub 
Markiewicz, Patrycja Piec, Sandra 
Rose, Patrycja Sopa.

Wielkie podziękowania dla pań 
z Sołectwa Ciasna, Ochotniczej 
Straży Pożarnej, Mażotek Copa-
cabana, Młodzieżowej Orkiestry 
Dętej, zespołu Break dance 3MO-
VEMENT z Dobrodzienia, Pio-
tra Patrzykowkiego, Anny Królik, 
Małgorzaty Imiołczyk, sponsorów 
oraz wszystkich którzy w jakikol-
wiek sposób pomagali w przygoto-
waniach i organizacji finału. Oko-
liczne firmy wspierały nas w róż-
noraki sposób – w największych 
firmach prowadziliśmy zbiórkę 
w siedzibach, otrzymywaliśmy fan-
ty na sprzedaż i do licytacji – bo-
ny na usługi, prezenty rzeczowe. 
Trafiły do nas także wyroby arty-
styczne przygotowane specjalnie 
na finał WOŚP, były w tej liczbie 
również prace osadzonych w Za-

kładzie Karnym w Sierakowie Ślą-
skim jak i innych pragnących za-
chować anonimowość artystów. 
Wielkim zainteresowaniem dzieci 
cieszyły się biletowane przejazdy 
niepowtarzalnymi ciężarówki fir-
my Pars i bojowym wozem strażac-
kim. Wśród licytacji chyba najcie-
kawszymi gadżetami były książki, 
zdjęcie i piłka z Mistrzostw Euro-
py z podpisem Jakuba Błaszczy-
kowskiego, które udało się uzyskać 
dzięki osobistemu zaangażowaniu 
ks. Wojciecha Włoch. Klub Rybak 
Ciasna podarował na aukcję swój 
puchar. Mażoretki przygotowały 
do sprzedaży w czasie finału ka-
lendarz ze zdjęciami nieodpłatnie 
wykonanymi przez Atelier – Studio 
Fotografii, pomieszczenia do sesji 
udostępnił Zespół Pieśni i Tańca 
Śląsk z Koszęcina, druk kalenda-
rzy sfinansowała firma MirTrans. 
Całkowity dochód zasilił konto 
fundacji WOŚP.

W czasie finału mieliśmy okazję 
zobaczyć około 150 wykonawców 

– tancerzy, wokalistów i muzyków. 
Najbardziej obleganym stoiskiem 
była loteria (wszystkie losy – oko-
ło 270 – szybko znalazły nabyw-
ców) i oczywiście sprzedaż prze-
pysznego bigosu.

Cudowna atmosfera, wspaniała 
publiczność i gorące serca wszyst-
kich którzy przyszli i zechcieli przy-
łączyć się do Orkiestry. Po wspa-
niałym koncercie i zbiórkach ulicz-
nych udało się zebrać na rzecz 
WOŚP – 20.510,18 zł i 3,8 euro. 
Z całego serca dziękuję wszystkim 
mieszkańcom, współorganizato-
rom, sponsorom, wolontariuszom 
i występującym artystom oraz nie-
zrównanej Szefowej Sztabu – Mał-
gorzacie Prowda.
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Koncert Kolęd

Koncert Kolęd w Gminie 
Ciasna to już tradycyjny punkt 

styczniowego rozkładu zajęć. 

Tym razem jednak miał miejsce 
w Kościele w Ciasnej. Jak mówił Wójt 
na spotkaniu z artystami – wrócili-
śmy do pierwotnej koncepcji, gdyż 
pierwsze kolędowania również odby-

wały się w kościele, a dopiero przez 
kilka ostatnich lat w hali sportowej.

Program koncertu opierał się 
w większości na naszych własnych 
lokalnych wykonawcach – mogli-
śmy posłuchać Młodzieżowej Or-
kiestry Dętej pod batutą Tomasza 
Onysek, Natalii Błaut, Kółka Wo-
kalnego GOK, a dodatkowo impre-

zę uświetnił występ Bernadety Ko-
walskiej z zespołem. Bardzo ciepło 
został przyjęty jeden z ostatnich 
utworów – Znak Pokoju do wyko-
nania którego p. Bernadeta sponta-
nicznie zaprosiła księdza Wojciecha 
Włoch, opiekuna kółka wokalnego 
i wieloletniego solistę zespołu Śląsk 
Mariana Chrobok, a nawet prowa-

dzącą koncert Małgorzatę Prowda. 
Artystom towarzyszyły wszystkie 
dzieci obecne w kościele. Podnio-
słej atmosferze dodatkowo sprzyjał 
świąteczny wystrój kościoła z prze-
piękną szopką bożonarodzeniową. 
W następnych latach przewidujemy 
organizację Koncertu Kolęd w kolej-
nych kościołach naszej gminy.
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Inwestycje w Gminie Ciasna 

Wójt Gminy Ciasna 
mgr inż. Zdzisław Kulej

1. Budowa sieci kanalizacyjnych.

Na terenie naszej Gminy planowana jest kompleksowa rozbudowa 
sieci kanalizacyjnych. Zakres robót obejmie miejscowości:
- Zborowskie – Wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych jest 

złożony.
Inwestycja rozpocznie się w II połowie 2017 roku. W jej ramach od-

tworzone zostaną ulice: Polna, Wierzbowa, Niedźwiedzka oraz Borko-
wa. Koszt inwestycji wyniesie około 7 000 000,00 zł
- Nowy Dwór – Wniosek złożony do Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich.
Inwestycja rozpocznie się w 2017 roku. Koszt inwestycji wyniesie oko-

ło 3 000 000,00 zł
- Ciasna – Obszary przy ul. Świerkowej; Molna – Na obszarze Plasz-

czoka. Wniosek planowany do złożenia w maju 2017 r.; Sieraków Śląski 
– na obszarze ul. Zielonej oraz ul. Osiedlowej.

Koszt powyższych inwestycji wyniesie ok. 5 000 000,00 zł.

2. Rozbudowa sieci wodociągowej.

W ramach inwestycji na rok 2017 rozbudowana zostanie sieć wodo-
ciągowa, w miejscowościach:

- Ciasna – na obszarze ul. Zielona oraz ul. Świerkowa
- Sieraków Śląski – odcinek od ul. 22-go Lipca do ul. Szkolnej
- Zborowskie – na obszarze ul. Polnej
- Pawełki – przyłącza do osiedla domków letniskowych.
Koszt powyższych inwestycji dotyczących rozbudowy sieci wodocią-

gowej w Gminie Ciasna szacuje się na 600 000,00 zł.
- Ponadto na przełomie maja i czerwca 2017 roku planowane jest wy-

konanie dokumentacji sieci wodociągowej na Przywarach oraz na Sta-
siowym. Po wykonaniu przedmiotowej dokumentacji, wniosek zostanie 
złożony do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska celem roz-
patrzenia. Będzie to ostatnia inwestycja związana z rozbudową sieci wo-
dociągowej na obszarze Gminy Ciasna w roku 2017.

Koszt danej inwestycji wyniesie ok. 3 000 000,00zł do 4 000 000,00 zł.

3. Poprawa efektywności energetycznej Gminy Ciasna.

Poprawiając efektywność energetyczną wykonane zostaną roboty po-
legające na modernizacji istniejącego oświetlenia ulicznego w Gminie 
Ciasna. W celu zrealizowania robót będących przedmiotem moderni-
zacji konieczne jest zdemontowanie starych opraw, dostawa i montaż 
w miejsce zdemontowanych lamp 621 kompletnych opraw oświetlenia 
ulicznego ze źródłami LED, 254 wysięgników rurowych, przewodów 
zasilających oprawy oraz niezbędnego osprzętu (bezpieczników, mo-
cowań, zabezpieczeń). Gmina Ciasna zamierza realizować inwestycję 
z udziałem środków przyznawanych w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Śląskiego (Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego). Ponadto zdemontowane oświetlenie uliczne 
zostanie zainstalowane w miejscach gdzie jest go brak.

4. Usuwanie wyrobów azbestowych w Gminie Ciasna – II etap.

W roku 2017 będzie miał miejsce drugi, a zarazem ostatni etap usuwa-
nia wyrobów azbestowych na obszarze Gminy Ciasna, w zakresie demon-

W Gminie Ciasna planowane są następujące inwestycje:

tażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia lub zabezpieczenia od-
padów zawierających azbest zgodne z gminnymi programami usuwania 
azbestu i wyrobów zawierających azbest. Kwota dofinansowania przedsię-
wzięcia wynosi do 100% jego kosztów kwalifikowanych. Termin zakoń-
czenia – 30.09.2017 r. Realizacja zadania wpłynie na poprawę stanu śro-
dowiska naturalnego poprzez ograniczenie uciążliwości wyrobów azbe-
stowych na środowisko oraz ludzi w efekcie końcowym do całkowitego 
oczyszczenia terenu gminy z wyrobów zawierających azbest.

5. Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz 
z budową dróg rowerowych wzdłuż DK11.

Gmina Ciasna realizuje przedmiotowe przedsięwzięcie indywidualnie. 
W ramach projektu planowane jest wybudowanie około 13km dróg ro-
werowych. Drogi te zostaną zlokalizowane wzdłuż DK11 oraz w jej pobli-
żu. Kolejnym zadaniem jest budowa Centrum Przesiadkowego z parkin-
giem typu Park&Ride i Bike&Ride. W ramach budowy dróg rowerowych 
powstaną ciągi o szer. min. 2 m. Wzdłuż DK11 powstanie ok. 13060mb 
drogi, wzdłuż ulicy Dobrodzieńskiej – ok. 3550mb, wzdłuż ul. Zjedno-
czenia ok. 550mb, wzdłuż ul. Jeżowskiej ok. 780mb, wzdłuż ul. Dwor-
cowej ok. 190mb. Drogi te zostaną wyposażone we wszelkie niezbędne 
oznaczenia i urządzenia bezpieczeństwa (przy DK11 zgodnie z wytycz-
nymi GDDKiA). W przebiegu drogi rowerowej wzdłuż DK11 koniecz-
ne jest także zbudowanie obiektu inżynieryjnego w postaci kładki nad 
Potokiem Jeżowskim o dł. ok. 13m. Przy ul. Zjednoczenia w odległości 
ok. 170m od stacji Ciasna planowane jest powstanie Centrum Przesiad-
kowego. W ramach Centrum Przesiadkowego przewidziana jest budowa 
parkingu: 18 miejsc do parkowania prostopadłych, 2 miejsca dla pojaz-
dów osób niepełnosprawnych, jezdnie manewrowe o szer. 5m. Planowa-
na jest także przebudowa ul. Dworcowej, która stanowi oś komunikacji 
Centrum Przesiadkowe-peron PKP, celem wydzielenia ciągu pieszo-ro-
werowego łączącego obiekty. Przy parkingu zlokalizowana zostanie za-
daszona wiata stalowa z częściowo osłoniętymi ścianami dla umiejsco-
wienia w niej parkingu dla rowerów na 20 szt. i miejsca z ławeczkami dla 
oczekiwania na środek transportu jako poczekalnia dla podróżnych. Wia-
ta będzie osłonięta od wiatru i opadów atmosferycznych. Wiata zostanie 
wyposażona w instalację oświetleniową wewnętrzną z wykorzystaniem 
technologii LED załączaną czujnikiem ruchu. Centrum Przesiadkowe 
będzie wyposażone w podświetlaną tablicę informacyjną z rozkładami 
jazdy pociągów i autobusów oraz małą architekturę. Planuje się wykona-
nie oznakowania infrastruktury zgodnie z rekomendacjami dotyczącymi 
standardów budowy oraz oznakowania parkingów park and ride (P+R)

Szacunkowy koszt inwestycji to około 15000000 złotych.
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Informacja
Uprzejmie informuję, że po dokonanej analizie i konsultacji z dyrektorami szkół, a także przedstawieniu zagadnienia Radzie Gminy

ustalono, iż w wyniku zmian ustrojowych w systemie oświaty na terenie Gminy Ciasna plan sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Ciasna, będzie przedstawiał się następująco:

Lp Nazwa szkoły Adres siedziby szkoły, 
adresy ewentualnych innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycz-

nych, wychowawczych i opiekuńczych

1 Szkoła Podstawowa  im. Powstańców Śląskich w Ciasnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w Ciasnej ze:

Szkołą Filialną im. prof. dr hab. Antoniego Gładysza w Glinicy

Szkołą Filialną w Molnej

Ciasna, ul. Lubliniecka 21
dodatkowa lokalizacja prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych 

i opiekuńczych: 
Ciasna, ul. Zjednoczenia 2a-hala sportowa

siedziba szkoły filialnej:
Glinica, ul. Asfaltowa 6
siedziba szkoły filialnej:

Molna, ul. Tylna 1

2 Szkoła Podstawowa  im. Powstańców Śląskich w Ciasnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w Ciasnej ze:

Szkołą Filialną im. prof. dr hab. Antoniego Gładysza w Glinicy
Szkołą Filialną w Molnej

Sieraków Śląski, ul. Szkolna 4
dodatkowa lokalizacja prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych 

i opiekuńczych: 
Sieraków Śląski, ul. Szkolna 2

Sieraków Śląski, ul. Aleja Parkowa 2-hala sportowa
siedziba szkoły filialnej:
Wędzina, ul. Szkolna 23

3 Szkoła Podstawowa 
w Zborowskiem

Zborowskie, ul. Główna 33
dodatkowa lokalizacja prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych 

i opiekuńczych: 
Zborowskie, ul. Myśliwska 1

        

6. Rewitalizacja obszarów Gminy Ciasna.

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Ciasna – program polegający 
na wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, pro-
wadzony w sposób kompleksowy, poprzez działania 
na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane 
na terytorium Gminy. Przedmiotowy program jest na etapie przygotowania 
koncepcji oraz dokumentacji projektowej.

Zrewitalizowane zostaną tereny popegeerowskie na obszarze Panoszowa 
oraz tereny przy ulicach Lublinieckiej, Stawowej i Dobrodzieńskiej. 

Prognozowany koszt inwestycji to około 6500000 złotych.

7. Odnowa kompleksu Pałacowo-Parkowego w Sierakowie Ślą-
skim. Rewitalizacja Parku.

Przedsięwzięcie odrestaurowywania kompleksu jest na etapie składania 
wniosku do Konserwatora Zabytków o dotację celową. Podpisano umowę 
na projekt rewitalizacji parku oraz wystąpiono do Wojewódzkiego Konser-
watora Zabytków o przyznanie dotacji na dokumentację projektową na wy-
konanie robót zachowawczych. Przedmiotowe inwestycje prowadzone 
są w celu zachowania dziedzictwa narodowego. 

Przewidywany koszt inwestycji to około 300000 złotych.

8. Przejęcie Gorzelni w Sierakowie Śląskim.

Przedsięwzięcie jest w fazie procedury zmierzającej do przejęcia budynku 
przez Gminę Ciasna. Koncepcja zagospodarowania powyższego budynku 
związana jest z przeznaczeniem go na dom pomocy społecznej.

9. Koncepcja ronda w Ciasnej przy DK11.

Gmina Ciasna w aktualnej fazie inwestycji przeprowadziła przetarg 
na koncepcję ronda, które ma powstać na Drodze Krajowej nr 11.

10. Termomodernizacja budynków.

Planowane inwestycje na obszarze Gminy Ciasna związane są również 
z termomodernizacją budynków w miejscowościach:

- Panoszów – bloki
- Sieraków Śląski – budynek przy ul. Dobrodzieńskiej (instalacja ogrzewa-

nia gazowego)
- Zborowskie – budynek Ochotniczej Straży Pożarnej (kolejny etap)
- Wędzina – klub, budynek przy ul. Muzealnej 10 (remont dachu oraz insta-

lacja ogrzewania gazowego).

11. Planowane remonty na obszarze Gminy Ciasna na rok 2017.

Gmina Ciasna podejmie się remontów poszczególnych budynków 
w miejscowościach:

- Wędzina- budynek klubu
- Zborowskie – budynek szkoły oraz budynek obok OSP
- Ciasna – budynek Urzędu Gminy

12. Zazielenienie terenu.

Teren przed Urzędem Gminy, po inwestycji – budowa parkingu- zostanie 
zagospodarowany poprzez zazielenienie go.

13. Przebudowa dróg na obszarze Gminy Ciasna.

Zakres robót związanych z drogami na terenie Gminy Ciasna obejmie 
miejscowości:
- Glinica – ul. Boczna oraz w ramach tzw. „schetynówek” ul. Dąbrowa
- Ciasna – ul. Jarzębinowa oraz ul. Wrzosowa, w ramach II etapu, ul. Zielo-

na, ul. Świerkowa
- Jeżowa – ul. Leśna, kolejny etap
- Dzielna – ul. Boczna, kolejny etap

14. Drogi dojazdowe do pól.

Planowane drogi dojazdowe do pól będą dofinansowane z Urzędu Marszał-
kowskiego. W zakresie robót mieszczą się:
- Ciąg ul. Szklarskiej w Wędzinie z ul. Długą w Sierakowie Śląskim.
- ul. Polna w Jeżowej
- Ciąg od Drogi Krajowej 11 do ul. Cegielnianej na Patoce.
- ul. Wiejska w Dzielnej
- ul. Myśliwska w Zborowskiem
Inwestycje zostaną dofinansowane dopiero po pozytywnym rozpatrze-

niu wniosku.



6 biuletyn SAMORZĄDOWy GMiny CiASnA • nR 1 /2017 wydarzenia
Nowa sala dla przedszkolaków w Ciasnej

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

Cena do uzgodnienia, tel. 692308449. 
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Dzień Babci i Dziadka
Z okazji Dnia Babci i Dziadka 
uczniowie Szkoły Podstawowej 

w Ciasnej zaprosili swoje 
ukochane Babcie i Dziadków 

na wspólne świętowanie. 

Uroczystość odbyła się 16 stycz-
nia o godz. 17.00 w hali sportowej 
w Ciasnej. Uczniowie zaprezento-
wali gościom program artystyczny 
i wspólnie zaśpiewali głośne „100 lat”. 
Do życzeń dzieci dołączyły się Pani 
Sekretarz Gminy Ciasna Albina Po-
goda, Pani Dyrektor Szkoły Podsta-

wowej Barbara Kaczmarek oraz Pa-
ni Wicedyrektor Szkoły Podstawo-
wej Urszula Woś. Występy swoich 
wnucząt goście nagrodzili gromki-
mi brawami. Nie zabrakło także słod-
kiego poczęstunku, przygotowanego 
przez rodziców uczniów. Uczestni-
cy imprezy włączyli się także w ak-
cję charytatywną Unicef „Wszystkie 
Kolory Świata”, kupując uszyte przez 
uczniów szmaciane laleczki. Dochód 
ze sprzedaży laleczek zostanie prze-
znaczony na program szczepień dla 
dzieci w Angoli.

Kolędnicy Misyjni SP Ciasna
W pierwszą sobotę ferii 
14.01.2017r. uczniowie 

Szkoły Podstawowej 
w Ciasnej- członkowie Koła 

Misyjnego wzięli udział 
w kolędowaniu na rzecz 
dzieci na Madagaskarze. 

Dwie grupy uczniów wraz z opie-
kunami odwiedziły mieszkańców 

Ciasnej oraz Jeżowej. Dzieci śpie-
wały kolędy i składały życzenia no-
woroczne. Bardzo dziękujemy ro-
dzicom za pomoc w przygotowaniu 
pięknych strojów. A mieszkańcom 
Ciasnej i Jeżowej za liczne ofiary 
oraz za to, że tak miło i serdecz-
nie przyjęli nas w swych domach. 
W imieniu uczniów dziękujemy 
też za wszelkie słodkości, który-

mi zostaliśmy obdarowani. W ten 
sposób wspólnie niesiemy pomoc 
dzieciom niedożywionym, chorym, 
opuszczonym, osieroconym i żyją-
cym na ulicy. W tym roku zebrali-
śmy kwotę 885,50 zł, która zosta-
ła przekazana Ojcu Jerzemu Wilk.

Sylwia Galuska, Anna Królik, 
Zofia Radzioch, Irena Jelonek
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Mikołajkowe Spotkanie Koła Misyjnego 
w SP Ciasna 07.12.2016 r.
Dnia 07.12.2016r. w SP Ciasna 

odbyło się mikołajkowe 
spotkanie Koła Misyjnego, 
podczas którego uczniowie 

klasy IIa pod kierunkiem pani 
Zosi zaprezentowali krótkie 
przedstawienie pod tytułem: 

„W oczekiwaniu na Mikołaja”.

Następnie pani dyrektor wręczy-
ła dyplomy i nagrody uczniom wy-
różnionym w konkursie „Najpięk-
niejszy Różaniec Misyjny”. Ojciec 
Jerzy przedstawił program obcho-

dów 10-lecia Koła Misyjnego, któ-
re odbędzie się dnia 02.02.2017r. 
W trakcie krótkiej przerwy zjedli-
śmy pyszne pączki, a ojciec Jerzy 
częstował wszystkich czekoladka-
mi. Pod koniec spotkania ucznio-
wie wraz z paniami wykonywali 
świąteczne prace plastyczne róż-
nymi technikami. Bardzo dziękuje-
my rodzicom uczniów kl. IIa za po-
moc w przygotowaniu przedstawie-
nia oraz za obecność na spotkaniu.

Irena Jelonek, Sylwia Galuska, 
Anna Królik, Zofia Radzioch

Konkurs 
Literacki 

„Pióro w dłoń”
W dniu 05.12.2016 w Szkole 
Podstawowej w Sierakowie 

Śląskim rozstrzygnięto Konkurs 
Literacki „Pióro w dłoń”. 

W konkursie wzięli udział ucznio-
wie szkół podstawowych znajdują-
cych się na terenie Gminy Ciasna. 
Do konkursu zgłoszono 17 prac mło-
dych prozaików.

Komisja konkursowa przyznała 
nagrody:

I miejsce Joanna Galiczak – Siera-
ków Śląski, II miejsce Zuzanna Cie-
śla – Ciasna, III miejsce Nikodem 
Kompała – Zborowskie

Wyróżnienie: Łukasz Ptok – Zbo-
rowskie, Mateusz Rose – Sieraków 
Śląski

Wszystkim zwycięzcom serdecz-
nie gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów.

Nagrodzone teksty można przeczy-
tać na stronie www.ciasna.pl w zakład-
ce aktualności.

Klaudia Bolek 
nauczyciel ZS-P Sieraków Śl.

Wyjazd do kina SP Ciasna
W pierwszy wtorek ferii 17 
stycznia 2017r. uczniowie 

Szkoły Podstawowej w Ciasnej 
wraz z opiekunkami udali 

się do kina do Lublińca, aby 
obejrzeć film pt. „Mały książę”. 

Na początku filmu mała dziewczyn-
ka zaprzyjaźnia się z ekscentrycznym 

staruszkiem z sąsiedztwa, który przed-
stawia się jako Pilot. Nowy znajomy 
opowiada jej o niezwykłym świecie, 
gdzie wszystko jest możliwe. Świe-
cie, do którego dawno temu zapro-
sił go przyjaciel – Mały Książę. Tak 
zaczyna się magiczna i pełna przy-
gód podróż dziewczynki do krainy 
jej własnej wyobraźni i do bajko-

wego uniwersum Małego Księcia… 
Film okazał się bardzo ciekawy, ale 
momentami też naprawdę wzrusza-
jący. Wszyscy zapamiętaliśmy cytat: 

„Dobrze widzi się tylko sercem. Naj-
ważniejsze jest niewidoczne dla oczu”.

Sylwia Galuska, 
Lidia Skorupa, 

Anna Królik
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PSP w Zborowskiem „Ratuje i uczy ratować”

W Publicznej Szkole 
Podstawowej w Zborowskiem 

po raz pierwszy zostały 
przeprowadzone dla uczniów 
zajęcia z zakresu udzielania 
pierwszej pomocy osobom, 

które uległy nagłym wypadkom.

Szkolenie przeprowadzono w kla-
sach IV – VI na zajęciach dodat-
kowych w dniu 16 stycznia. Po-
mysłodawczynią zajęć była p. Bar-
bara Mrozek, która prowadziła 
zajęcia we współpracy z p. Edytą 
Świąć. Pani Edyta otrzymała cer-
tyfikat ukończenia kursu pt. „Ra-
tujemy i uczymy ratować” zorga-
nizowanego przez Fundację Wiel-
ka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

Podczas zajęć uczniowie z po-
szczególnych klas, w formie prak-
tycznych ćwiczeń, nauczyli się, jak 
bezpiecznie i skutecznie pomóc 
osobie, która takiej pomocy po-
trzebuje. W szkoleniu wykorzysta-
no materiały dydaktyczne przygo-
towane przez Fundację Wielka Or-
kiestra Świątecznej pomocy, m. in. 
podręczniki do nauki pierwszej 
pomocy, manekiny LittleAna oraz 
kartonowe telefony.

Pozytywnym efektem podjętych 
przez nas zajęć jest to, że już od naj-
młodszych lat dzieci oswajają się ze 
świadomością konieczności niesie-

nia pomocy poszkodowanym. Uczą 
się odpowiedniego zachowania 
w obliczu wypadku, potrafią pra-
widłowo wezwać pomoc przez tele-
fon oraz wykonać najprostsze czyn-
ności przy osobie poszkodowanej. 
Dzięki powyższym zajęciom uczy-
my ich odpowiedzialności za sie-
bie i innych.

Podsumowaniem zajęć był kon-
kurs „Pierwsza pomoc przed-
medyczna”, który sprawdzał zdo-
byte przez uczniów umiejętności. 
Uczniowie odpowiedzieli na 32 
pytania zamknięte o średniej trud-
ności. Czworo uczniów walczyło 
w dogrywce o miejsce na podium. 
Dogrywka obejmował 5 pytań opi-
sowych. Uczniowie mieli 15 minut 
na odpowiedź.

Na podium stanęli:
Pierwsze miejsce: Kacper Re-

spondek
Drugie miejsce: Dominika Je-

ziorska
Trzecie miejsce zajęła Karolina 

Zakrzewska
Uczniowie otrzymali pamiątko-

we nagrody sponsorowane przez 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-
nej z Ciasnej.

Dziękujemy za udział i gratulu-
jemy wiedzy

B. Mrozek i E. Świąć

Jasełka w Szkole Podstawowej 
w Zborowskiem

Przedstawienie Jasełek 
w naszej szkole to już 
wieloletnia tradycja. 

Z bożonarodzeniowym przesła-
niem dla seniorów naszej miej-
scowości (18.12.2016r.), rodziców 
i uczniów (19.12.2016r.) a tak-
że z okazji Dnia Babci i Dziadka 
(19.01.2017) w tym roku szkolnym 
wystąpili uczniowie z klas I-III, pod 
kierunkiem nauczycielek: p.Gabrieli 
Pruskiej, p.Klaudii Górniak i p. Ka-
riny Pipa. Mali aktorzy prezentowa-
li na scenie jasełka oraz przepiękne 
kolędy i pastorałki. W śpiewie po-
magały dwie uczennice z klasy VI. 
Uczniowie w specjalnie przygoto-
wanych kostiumach oraz w pięknej 
scenografii nawiązującej do Betle-
jem, przedstawili sceny narodzin 

Chrystusa, począwszy od tułaczki 
i poszukiwaniu schronienia, a skoń-
czywszy na obwieszczeniu światu 
cudownej nowiny. Taki też był ty-
tuł tegorocznych Jasełek – „Rado-
sna Nowina”. Uczniowie z dużym 
przejęciem i poświęceniem wier-
nie odtworzyli swoje role. Przygo-
towania do przedstawienia trwały 
od miesiąca, dzieci poświęciły wie-
le czasu na próby i przygotowania, 
tym bardziej, że poza nauką tekstu, 
uczyły się też śpiewać, by w pełni 
oddać radość z narodzenia Pana. Ja-
sełka nie tylko pozwoliły na chwi-
lę oderwać się od codzienności, 
ale przede wszystkim wprowadzi-
ły wszystkich w iście świąteczny 
nastrój, a aktorzy swym pięknym 
i oryginalnym występem, podbili 
serca publiczności.
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10-lecie istnienia Koła Misyjnego w Szkole 
Podstawowej w Ciasnej

02. lutego 2017. roku w hali 
sportowej Zespołu Szkolno – 

Przedszkolnego im. Powstańców 
Śląskich w Ciasnej odbyła się 
uroczystość 10- lecia istnienia 
Koła Misyjnego. Koło Misyjne 

w Ciasnej istnieje od 25 stycznia 
2007r., zostało założone 

w szkole przez o. Jerzego Wilk 
(kamilianina – Referenta Misji 

Kamiliańskiej odpowiedzialnego 
za wspólnotę na Madagaskarze) 

przy współpracy z dyrekcją 
szkoły i nauczycielami.

W ciągu 10-lat istnienia Koło Misyj-
ne odwiedziło ok. 30 zaproszonych go-
ści, przeprowadzono 17 akcji (pomocy 
dla misji), nie licząc co roku Kolędni-
ków Misyjnych i zbiórek na miskę ry-
żu dla naszych dzieci z Madagaskaru, 
uczniowie brali udział w licznych kon-
kursach, byliśmy na 17 wycieczkach.

Spotkania odbywają się raz w mie-
siącu (najczęściej jest to ostatni 
czwartek miesiąca), a po zakończe-
niu spotkania uczniowie uczestni-
czą we wspólnej Mszy św. w koście-
le parafialnym pod wezwaniem Trój-
cy Świętej w Ciasnej.

Tematyka spotkań związana jest 
z działalnością misyjną na całym 
świecie. Główne cele spotkań to roz-
wój i budzenie świadomości oraz gor-
liwości misyjnej wśród uczniów. Kolej-
ne cele to uwrażliwienie dzieci na po-
trzeby świata, kształtowanie postawy 
chrześcijańskiej i zasad ewangelicz-
nych, pogłębianie wiedzy o życiu lu-
dzi na misjach oraz poznanie proble-
mów mieszkańców Afryki.

Dzięki tym spotkaniom uczniowie 
mogli poznać kulturę, historie i reli-
gie innych krajów misyjnych, kształ-
tować postawę tolerancji, otwartości 
i miłości wobec drugiego człowieka 
oraz integrować się z zespołem.

Wszystkim działaniom towarzy-
szy niesienie pomocy potrzebującym 
w krajach misyjnych poprzez modli-
twę za misjonarzy oraz organizowanie 
akcji charytatywnych na rzecz misji.

Każdy Nowy Rok rozpoczynany 
jest planowaniem pracy na 10 mie-
sięcy. Do Kola Misyjnego należy ok 
20 uczniów Szkoły Podstawowej oraz 
Gimnazjum w Ciasnej.

Koło Misyjne prowadzi kronikę.
02. lutego 2017. na godz. 15.00. 

na uroczystość 10-lecia Koła Misyj-

nego przybyło ok. 70 osób. Spotka-
nie rozpoczął o. Jerzy powitaniem 
zaproszonych gości: przedstawicieli 
Gminy Ciasna i Gminnego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej, Dyrekcję Ze-
społu Szkolno- Przedszkolnego w Cia-
snej oraz Dyrekcję Szkoły Podstawo-
wej w Zborowskiem, panią redaktor 
opolskiego Gościa Niedzielnego An-
nę Kwaśnicką, przedstawicieli naszych 
sklepów oraz zakładów pracy, Rodzi-
ców oraz uczniów naszej szkoły. Ko-
lejnym punktem był krótki występ 
uczniów klasy II pod opieką p. Zofii 
Radzioch. Po inscenizacji była uczen-
nica Daria Kazuch przedstawiał szcze-
gółowe sprawozdanie z działalności 
Koła Misyjnego, a w tym czasie Ar-
kadiusz Kurek – gimnazjalista po-
kazywał zdjęcia z naszych wycieczek.

Po spotkaniu udaliśmy się na mszę 
św. do kościoła parafialnego. Mszy św. 
przewodniczył ks. Proboszcz Woj-

ciech Włoch a współkoncelebrował o. 
Jerzy Wilk. O. Jerzy odprawiał mszę 
św. dziękczynną z okazji 10-lecia Koła 
Misyjnego w intencji wszystkich na-
szych dobrodziejów, rodziców, na-
uczycieli i uczniów.

Pragnę podziękować za 10-lat dzia-
łalności Koła Misyjnego, wszystkim 
którzy przyczynili się do przygotowa-
nia tej uroczystości, przede wszyst-
kim Gminie Ciasna, państwu Kam-
pa, dobrodziejom, rodzicom, uczniom. 
Szczególne podziękowania kieru-
ję do nauczycieli, którzy angażowali 
się i angażują się w działalność Ko-
ła: p. Barbarze Kaczmarek (dyrektor 
szkoły), Kornelii Kansy – Jańczyk, Ire-
nie Jelonek, Sylwii Ledwoń-Galuska, 
Dorocie Richter-Kulig, Zofii Radzioch, 
Annie Królik, Izabeli Figlak i innym.

O. Jerzy Wilk oraz opiekunowie 
Koła Misyjnego w Ciasnej

W karnawale same bale wszyscy bawią się doskonale !!!
Jak co roku dla uczniów klas 
I – III Szkoły Podstawowej w 
Ciasnej został zorganizowany 

bal karnawałowy.

We wtorkowe popołudnie 7.02.2017r. 
sala gimnastyczna w Ciasnej bardzo 
szybko zamieniła się w bajkową krainę 
wróżek, księżniczek, rycerzy, kowbo-
jów oraz innych postaci z bajek i kre-
skówek. Muzyka, tańce i zabawy pro-
wadzone przez DJ RIKARDO sprawi-
ły, że uczniowie fantastycznie bawili 
się podczas całego balu. W trakcie im-
prezy, dla wszystkich uczestników, nie 
mogło zabraknąć poczęstunku, który 
został ufundowany przez Radę Rodzi-
ców z Ciasnej oraz Glinicy.

Bardzo dziękujemy wszystkim ro-
dzicom, którzy włączyli się w organi-
zację balu oraz wspólną zabawę.

Wychowawcy klas II - III


