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Inwestycje

Z wizytą w Hiszpanii

s. 3-4

s. 5 s. 8

s. 7Warsztaty Orkiestrowe

Remont Fabryki Fajek

Przed nami Święta 
Wielkiej Nocy!

Z tej okazji składamy w imieniu własnym
oraz współpracowników najserdeczniejsze

życzenia zdrowych, spokojnych
Świąt Wielkanocnych

pełnych nadziei i miłości, pogody ducha
oraz wielu wspaniałych spotkań

w gronie przyjaciół i rodziny.
Wójt Gminy Ciasna

Zdzisław Kulej
Przewodniczący Rady Gminy Ciasna

Henryk Pluta
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Dzień Pełen Atrakcji – Powiatanie Wiosny
w Szkole Podstawowej w Ciasnej

Jak co roku I Dzień Wiosny, w Szkole Podstawowej w Ciasnej, 
przebiegał w kolorowych wiosennych barwach i niósł ze sobą 

zabawę, niespodzianki oraz różne atrakcje. W tym dniu uczniowie 
wraz z nauczycielami przyszli także do szkoły w dwóch różnych 

skarpetkach włączając się w akcję Światowego Dnia Zespołu Downa.

Uczniowie klasy IIIa i IIIb przywitali Panią Wiosnę w pięknych kolo-
rowych opaskach oraz wzięli udział w różnych zabawnych konkuren-
cjach oraz wykonali barwne wiosenne ilustracje. Oczywiście nie mogło 
obejść się bez niespodzianki, którą był galaretowy deser z bitą śmieta-
ną. Z kolei uczniowie klas IV – VI zgromadzili się na sali gimnastycz-
nej i wspólnie wzięli udział w muzyczno – ruchowej ZUMBIE. Następ-
nie w grupach przygotowali plakaty przedstawiające wiosenny krajobraz.

Punktem kulminacyjnym, a zarazem ostatnim tego dnia był spacer 
z Panną Marzanną, wykonaną przez uczniów klasy IIIa, gaikiem wio-
sennym wykonanym przez uczniów klasy IIIb oraz z wiosennymi pla-
katami zaprojektowanymi przez uczniów klas IV – VI. Barwny koro-
wód uczniowski przeszedł ulicami Ciasnej na boisko przy hali spor-
towej. Tam dokonano symbolicznego pożegnania Zimy i przywitania 
upragnionej Wiosny.
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Inwestycje w Gminie Ciasna 

Wójt Gminy Ciasna 
mgr inż. Zdzisław Kulej

Rewitalizacja terenu przyszkolnego w Ciasnej

Teren przylegający do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ciasnej 
mieszczący się w obrębie ulic Lublinieckiej, Stawowej oraz Dobrodzień-
skiej wraz z budyniem gospodarczym w niedalekiej przyszłości zmieni 
się nie do poznania. Gotowy już projekt zakłada przebudowę budynku 
gospodarczego na centrum integracji społecznej, a cały wspomniany te-
ren zyska funkcję rekreacyjną i gospodarczą.

W chwili obecnej budynek gospodarczy jest w bardzo złym stanie tech-
nicznym, nie posiada dachu i wymaga generalnego remontu obejmujące-
go m. in. wzmocnienie fundamentów, przemurowania fragmentów ścian, 
budowy wieńca dachowego i oczywiście dachu.

Teren wymagający rewitalizacji ma ogromny potencjał związany z je-
go położeniem (w pobliżu szkoła, Urząd Gminy, Hala Sportowa, na tej 
działce jest również niedawno wybudowany Orlik) oraz okolicą – teren 
od strony zachodniej obejmuje tzw. Dębową Alejkę, ma ona wielką war-
tość przyrodniczą i historyczną, dodatkowo z terenu roztacza się pięk-
ny i typowy dla Gminy Ciasna widok na staw hodowlany. Część obsza-
ru, poza oczywiście prawie nowym kompleksem sportowym, nosi śla-
dy różnych, trochę chaotycznych prac, są tam resztki ścian, pozostałości 
po ogrodzeniu. Projekt przewiduje kompleksową rewitalizację tego te-
renu; wraz ze szkołą i kompleksem sportowym stworzy to jedną, har-
monijną całość. W ramach planowanej inwestycji przewiduje się prace:
•	Związane	z	ukształtowaniem	terenu,	wyrównywanie,	nadsypywanie	

gruntu niewysadzinowego w celu prowadzenia alejek pieszych oraz wy-
konania parkingów i korektą rowów wodnych, w sąsiedztwie istniejące-
go boiska sportowego.

W Gminie Ciasna planowane są następujące inwestycje:

•	Korektę	rowów	wodnych	we	wschodniej	i	północnej	stronie	działki
•	Obsługę	komunikacyjną	kołową	(parking	od	strony	ul.	Dobrodzień-

skiej, ul. Stawowej, nową nawierzchnię od strony ul. Lublinieckiej)
•	Wykonanie	alejek	oraz	placów	dla	komunikacji	pieszej	z	zastosowa-

niem nawierzchni mineralno wodoprzepuszczalnej, nawierzchnia nara-
żona na małe obciążenia (ruch pieszy).
•	Wyposażenie	terenu	w	małą	architekturą	w	celu	podniesienia	atrakcyj-

ności terenu i dostosowania przestrzeni do wymaganych potrzeb: (mury 
oporowe żelbetowe, pomost drewniany, schody terenowe, pochylnie dla 
osób niepełnosprawnych,altany drewniane, kwietniki, stragany drewnia-
ne, scena terenowa, drewnianą wiatę rowerową, ławki drewniane, syste-
mowe i projektowane, ogrodzenia drewniane, pomosty drewniane, de-
koracje przestrzenne, kosze na śmieci)
•	Wykonanie	systemu	oświetlenia	i	monitoringu	terenu.
•	Zaproponowane	nasadzenia	zieleni	towarzyszącej	podkreślającej	atu-

ty krajobrazowe miejsca.

Wizualizacje terenu przy szkole w Ciasnej
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Koncepcja zagospodarowania terenu po dawnej gorzelni w Sierakowie Śląskim

Teren dawnej gorzelni w Sierakowie Śląskim stanowi obecnie własność Agencji Nieruchomości Rolnych. Gmina Ciasna prowadzi starania zmie-
rzające do pozyskania tego terenu wraz z znajdującymi się tam zabudowaniami. Uchwała Rady Gminy z września 2016r. przewiduje na tym tere-
nie zabudowę usługową, mieszkaniową jednorodzinną oraz wielorodzinną. Dopuszcza także przeznaczenie obiektów jako składowo-magazyno-
we. Jednocześnie zabudowa dawnej gorzelni znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej i jako taka podlega obowiązkowi konserwacji zabyt-
kowych obiektów.

Gotowa jest już koncepcja działań mająca na celu aktywizację nieużytkowanego terenu oraz zabudowań w Sierakowie Śląskim. Przewiduje ona 
utworzenie domu opieki społecznej jako obiektu, który może wykorzystać walory obszaru. Planowany dom pomocy społecznej będzie miał formę 
zespołu budynków 2 kondygnacyjnych z użytkowymi poddaszami. Na powierzchni użytkowej ok. 3000 m2 założono: – w skrzydle zachodnim re-
alizację strefy ogólnodostępnej mieszczącej strefę wejściową, biura, jadalnię, gabinety lekarskie, zabiegowe, rehabilitacyjne oraz zaplecze socjalne 
dla personelu – w skrzydłach wschodnich 36 pokoi dla pensjonariuszy – część centralną, która stanowi strefę komunikacji łączącej wszystkie ele-
menty kompleksu

Ze względu na ograniczoną powierzchnię terenu plan przewiduje budowę parkingu podziemnego z 60 miejscami postojowymi oraz naziemnego 
dla samochodów osób niepełnosprawnych.

Wizualizacja terenu dawnej gorzelni w Sierakowie Śląskim
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Remont Fabryki Fajek

Remont zabytkowego budynku 
Fabryki Fajek w Zborowskim 

realizowany był w latach 
2014–2016. W roku 2014 

wykonano jedynie najpilniejsze 
roboty zabezpieczające.

W roku 2015 wykonano główne 
roboty zachowawcze przy drewnia-
nej konstrukcji. Całe drewno kon-
strukcyjne oczyszczono, i poddano 
impregnacji przeciw korozji biolo-
gicznej. Następnie wszystkie drew-
niane elementy wzmocniono iniek-
cją z modyfikowanej żywicy epoksy-
dowej sporządzonej według receptury 
projektanta. Iniekcja niskociśnienio-
wa wykonana była na miejscu bez de-
montażu elementów. W trakcie robót 

zachowawczych wymieniono niewiel-
ką część całkowicie zniszczonych ele-
mentów oraz dokonano odtworzeń 
i uzupełnianie ubytków w elemen-
tach tego wymagających. W roku 2015 
wymieniono zniszczone poszycie da-
chu na nowe wykonane z blachy wal-
cowanej na wzór oryginalnej.

W roku 2016 wykonano przemu-
rowania fundamentów, specjalistycz-
ne zespolenia murowanego komina 
i sklepienia piwnic, odtworzono bra-
kujące fragmenty stropów i podłóg, 
odtworzono według oryginalnych 
receptur warstwy polepy i tynki gli-
niane. Ponadto odtworzono stolarkę 
okienną oraz wykonano pewne robo-
ty związane z ukształtowaniem terenu 
przylegającego do budynku. Spękania 

trzonu kominowego i sklepienia piw-
nic zostały łączone za pomocą „szy-
cia muru” kotwami spiralnymi i kle-
jenia spękań metodą iniekcji. Pozwoli 
to na naprawę ustrojów murowanych 
przy zachowaniu oryginalnej substan-
cji zabytkowej.

Wszystkie roboty budowlane w la-
tach 2015 i 2016 wykonano pod nad-
zorem autora koncepcji naprawy 
i projektanta, dr inż. Piotra Łobo-
dy. Roboty wykonano z wykorzysta-
niem środków finansowych przyzna-
nych w dotacji przez Śląskiego Woje-
wódzkiego	Konserwatora	Zabytków	
w	Katowicach.

Roboty wykonano na podstawie do-
kumentacji „Remont i zmiana spo-
sobu użytkowania budynku „Fabry-

ki Fajek” na skansen ul. Fabryczna 7, 
42–793 Zborowskie dz. nr 264/9” au-
torstwa dr inż. Piotra Łoboda.

Zabytkowy budynek został zgło-
szony	do	Ogólnopolskiego	Konkursu	
Otwartego „Modernizacja Roku 2016” 
i został zakwalifikowany do II etapu 
konkursu. W branżowym, budow-
lanym czasopiśmie „Romdom” uka-
zał się artykuł „Fajczarnia zalążkiem 
skansenu” opisujący wykonane prace.

W budynku Fajczarni wykonano 
już większość robót budowlanych. 
Do wykonania pozostały jedynie na-
prawy pieców w izbach. Ponadto Gmi-
na Ciasna planuje wykonanie robót 
związanych z zagospodarowaniem 
działki, na której znajduje się zabyt-
kowy budynek. Przewiduje się zało-
żenie w tym miejscu skansenu i prze-
niesienie tu innych budynków o po-
dobnym charakterze.

Przemysław Szwed

+ 
 

 
obiektu 

 
 

Remont i zmiana  
sposobu użytkowania na skansen  

budynku „ Fabryki Fajek” 
ul. Fabryczna 7 

Zborowskie 
 

dla inwestora 
 

 
Urząd Gminy 

Ciasna 
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Sprostowanie
W Expressie Gminnym 1/2017 na stronie nr 5 wkradł się błąd – w tabeli w pozycji nr 2 błędnie wpisana jest nazwa szkoły, powinna znajdować się 

tam: Szkoła Podstawowa w Sierakowie Śląskim w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sierakowie Śląskim ze: Szkołą Filialną
w Wędzinie

Prawidłowa tabela poniżej. Najmocniej przepraszamy za błąd.

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
w Sierakowie Śląskim w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sierakowie Śląskim ze:

Szkołą Filialną w Wędzinie

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

Kuchnia wielofunkcyjna w Ciasnej
W ramach funduszu sołeckiego 

na rok 2016, we wrześniu 
rozpoczęto generalny remont 

kuchni wielofunkcyjnej, 
znajdującej się w budynku 
hali sportowej w Ciasnej.

Kuchnia	ta	wymagała	kapitalnej	
odnowy. Dzięki staraniom i zaan-
gażowaniu naszej lokalnej władzy, 
pracownikom budowlanym naszej 
gminy oraz miejscowym firmom re-
mont został pomyślnie zakończony 
pod koniec grudnia.

Z funduszu sołeckiego zostało 
przeznaczone 18 tyś. zł. na renowa-
cję oraz zakup sprzętu AGD.

Dzięki hojności lokalnych firm: 
PARS,	ASKLA,	EJOT	POLSKA	
zostały zakupione meble i szafki 
kuchenne, za co serdecznie dzię-
kujemy.

Podziękowania kierujemy tak-
że	do	Pana	Wójta	Zdzisława	Kulej	
za wsparcie i pomoc w tym przed-
sięwzięciu.

Sołtys i Rada Sołecka
wsi Ciasna
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Warsztaty Orkiestrowe

W niedzielę 12 marca 
kilkanaście osób 

z Młodzieżowej Orkiestry 
Dętej z Ciasnej wzięło udział 
w II Otwartych Warsztatach 

Dla Muzyków Orkiestr 
Dętych w Pawłowicach 

w zamku Pawłowice.

Jednodniowe szkolenie, w for-
mie zajęć grupowych oraz orkie-
strowych prowadzone było przez 
zawodowych, czynnie koncertu-

jących	muzyków:	Łukasza	Kna-
pik (saksofon) oraz Rolanda Men-
del (puzon). Warsztaty zgromadzi-
ły ponad 140 muzyków z orkiestr 
z pięciu województw, a zwieńcze-
niem całodniowej pracy był wie-
czorny koncert orkiestry dętej zło-
żonej z wszystkich uczestników 
warsztatów. Zarówno warsztaty jak 
i koncert odbyły się w przepięk-
nym, gruntownie wyremontowa-
nym zamku Pawłowice.

Nietypowa lekcja wychowania 
fizycznego

W dniu 17 luty uczniowie 
PSP w Zborowskiej wzięli 
udział w oryginalnej lekcji 

wychowania fizycznego 
na trampolinach. Wycieczkę 

zorganizowała p. Basia Mrozek, 
we współpracy z p. Edyta Świąć.

Na zajęcia pojechaliśmy do Zabrza, 
do jednego z kilku w Polsce Parków 
Trampolin – Jump World.

Po rozgrzewce przeprowadzonej 
przez wykwalifikowanych animato-
rów uczniowie wzięli udział w wyści-
gach rzędów. Przekonali się na własnej 
skórze, że wydostanie się z basenu 
z gąbkami wymaga ogromnego wy-
siłku fizycznego i jest niezwykle wy-
czerpujące. Potem uczniowie mieli 
czas wolny na własną inwencję twór-
czą w skakaniu, w saltach, w odbija-
niu, we wsadach do kosza i „pływa-
niu” w basenie z gąbkami.

Po godzinnych skokach, zmęczeni, 
ale uśmiechnięci ruszyliśmy do Mul-
tikina na film „Był sobie pies”. To nie-
zwykle wzruszająca i zabawna opo-
wieść o tym, że każdy pies ma na tym 
świecie do wypełnienia swoją misję, 
a nawet kilka..

W drodze powrotnej wstąpili-
śmy do McDonalda na ciepły posi-
łek. Dziękujemy wszystkim za liczny 
udział i wzorowe zachowanie.

Barbara Mrozek
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Hola! Tak witamy się w słonecznej 
Hiszpanii – i tak też mieli okazję 

się witać uczestnicy spotkania 
z naszej szkoły z kolegami 

i koleżankami z innych 
europejskich krajów podczas 
pobytu w miejscowości Cieza.

Spotkanie to zostało zorganizowane 
w ramach projektu Erasmus+ „Zdro-
we Dzieci”. Czas spędzony na Pół-
wyspie Iberyjskim obfitował w moc 
atrakcji i wrażeń. W sobotę 11 lute-
go drużyna Erasmusa+ (Małgorzata 
Kluza,	Katarzyna	Jelonek,	Emilia	Leś	
i	Daniel	Krupa)	wyruszyła	z	Krako-
wa do Madrytu samolotem linii Ry-
anair. Lot okazał się bardzo przyjem-
ny, obyło się bez turbulencji i opóź-
nień. Madryt powitał nas deszczową 
pogodą i niską temperaturą.

Nie przeszkodziło nam to jednak 
w zwiedzaniu stolicy Hiszpanii: zo-
baczyliśmy „serce miasta” – Bramę 
Słońca (Puerta del Sol) – owalny plac 
otoczony ze wszystkich stron kremo-
wymi XVIII-wiecznymi domami, 
Główny Plac (Plaza Mayor), dawną 
wschodnią bramę miasta (Puerta de 
Alcala), park Retiro, olbrzymią kopu-
łę dworca kolejowego Atocha z im-
ponującą palmiarnią. Punktem kul-
minacyjnym była wyprawa metrem 
do dzielnicy Madrytu znanej wszyst-
kim miłośnikom piłki nożnej – wła-
śnie tu znajduje się stadion Santiago 
Bernabeu – macierzysty obiekt Realu 
Madryt. Po pobycie w stolicy Hiszpa-
nii możemy z całą pewnością stwier-
dzić, że Madryt jest miastem, które 
nigdy nie zasypia – gwar i ruch ulicz-
ny nie ustają nawet w nocy…

W niedzielę wyruszyliśmy pocią-

giem do miejsca naszego spotka-
nia – Ciezy. Powitano nas prawdziwie 
po hiszpańsku: pysznymi „churros” – 
tradycyjnym hiszpańskim smakoły-
kiem w postaci smażonych w tłuszczu 

„pręcików” z ciasta parzonego, wyci-
skanego za pomocą szprycy i gorą-
cą czekoladą.
Kolejne	dni	obfitowały	w	ciekawe	

wydarzenia: zwiedzaliśmy szkołę 
graliśmy wspólnie w piłkę nożną 
i siatkówkę, spotkaliśmy się z prezy-
dentem Ciezy, spacerowaliśmy wąski-
mi uliczkami miasta. Mieliśmy oka-
zję zobaczyć hiszpański taniec z ka-
stanietami, a także zwiedzić Muzeum 
Folkloru, arabskie miasto Siyasa, gro-
ty w górskiej miejscowości Calaspar-

Nauczyciele i uczniowie z Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Sierakowie Śląskim
z wizytą w Hiszpanii

ra i urokliwą Murcię.
Podczas pobytu w szkole ucznio-

wie wspólnie przygotowywali pudeł-
ko śniadaniowe z wybranymi przez 
siebie zdrowymi przekąskami, uczest-
niczyli w zajęciach razem ze swoimi 
kolegami i koleżankami z innych eu-
ropejskich krajów. Nauczyciele mie-
li okazję między innymi do dyskusji 
nad kolejnymi zadaniami – tym ra-
zem jednym z głównych tematów 
rozmów był kalendarz, który będzie 
stworzony przez koordynatora hisz-

pańskiego – Manuela.
Najwięcej wrażeń dostarczyło nam 

jednak wspólne gotowanie i biesiado-
wanie.	Każdy	z	uczestników	przygo-
tował potrawę typową dla danego kra-
ju.	Kolacja	wraz	z	uroczystym	wrę-
czeniem certyfikatów uczestnictwa 
zakończyła się około północy… Roz-
mowom i śmiechom nie było końca.

Żegnaliśmy się z naszymi hiszpań-
skimi przyjaciółmi z prawdziwym ża-
lem – tydzień minął w mgnieniu oka.

Hasta luego!

Projekt realizowany przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus+

Ogłoszenie

GS „Sam. Chłopska” w Ciasnej posiada do:
- wynajęcia na terenie siedziby Spółdzielni lokal po gabinecie kosmetycznym,

- sprzedaży nie używany magazynek siatkowy – cena do uzgodnienia.

Informacje: tel. 34 3538520
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Bezpieczne Przedszkole

Przedszkole Samorządowe 
w Sierakowie Śląskim bierze 

aktywny udział w ogólnopolskim 
programie „Bezpieczne 

Przedszkole”, w ramach którego 
organizuje i przeprowadza szereg 

inicjatyw, mających na celu 
zwiększenia bezpieczeństwa oraz 

świadomości prozdrowotnych 
wyborów u swoich wychowanków.

Cykliczne spotkania z funkcjona-
riuszami	Komendy	Powiatowej	Po-
licji w Lublińcu dla Przedszkolaków 
oraz ich Rodziców, organizowane 
w ramach akcji „Bezpieczna droga 
do przedszkola”, „Bezpieczni na przej-
ściu dla pieszych”, „Jestem widocz-
ny – jestem bezpieczny”, „Nie pój-
dę z nieznajomym” wdrażały dzie-
ci oraz rodziców do przestrzegania 
zasad bezpieczeństwa w ogólnoro-
zumianym ruchu komunikacyjnym, 
oraz w przypadku kontaktów z nie-
znajomymi ludźmi.
„I Ty możesz udzielić pierwszej po-

mocy”, oraz „Bezpieczny Pies – Bez-
pieczne Dziecko” – warsztaty edu-
kacyjne ze specjalistami z Polskiego 
Centrum Dogoterapii Czechowice 
Dziedzice oraz ich czworonożnym 
kompanem – labradorem Largo. Spo-
tkanie, które wywołało u dzieci nie 
tylko ogromne emocje – nieczęsto 
gościmy w murach naszego przed-
szkola pięknego, wytresowanego psa, 
ale co najważniejsze uświadomiło 
dzieciom, jak ważna jest ostrożność 
w kontaktach z obcym psem. Lar-
go zaprezentował dzieciom „psi ję-
zyk ciała”, czyli postawy psa, które 
świadczą o jego złych zamiarach, dzie-
ci miały również okazję w praktyce 
poćwiczyć pozycję bezpieczną „żół-
wik”, która zwiększa bezpieczeństwo 
dziecka podczas ataku psa.

Zajęcia z pierwszej pomocy przed-
medycznej realizowały w priorytecie 
utrwalenie numerów alarmowych, 

procedurę zgłaszania zdarzenia, oraz 
pierwsze działania w ramach udzie-
lania pierwszej pomocy – ocucanie, 
pozycja boczna bezpieczna, uciska-
nie i opatrywanie ran, okrywanie 
folią życia.
„Owce w sieci” – ogólnopolski pro-

gram profilaktyczny zwiększający 
bezpieczeństwo dziecka korzystające-
go z Internetu. Uczulenie dzieci na za-
grożenia czyhające w cyberświecie.
„Włącz ostrożność” – program ini-

cjowany przez grupę Tauron S.A. 
Wdrażanie do zachowania bezpie-
czeństwa i uczulanie na zagrożenia 
czyhające w kontaktach z prądem 
elektrycznym.

Jesteśmy przedszkolem promują-
cym zdrowie. W każdy wtorek ob-
chodzimy Dzień Jogurtu, wybrany 
dzień w każdej grupie jest dniem, 
w którym dzieci samodzielnie przy-
gotowują sok owocowo-warzywny. 
Realizujemy program „Owoc za-
miast cukierka” w ramach którego, 

poczęstunkiem podczas uroczysto-
ści przedszkolnych są zdrowe sałat-
ki oraz szaszłyki owocowe. Projekt 

„Akademia Aquafesh” promuje pro-
filaktykę jamy ustnej. „Szkoła Czy-
stych Rąk” wdraża nawyk mycia rąk 
po każdej wizycie w toalecie, po po-
bycie na podwórku, po kontaktach 
ze zwierzętami, przed każdym po-
siłkiem. „Mamo, tato, wolę wodę” – 
program wody Żywiec Zdrój. Przed-
stawienie obowiązku i korzyści picia 
wody, zachęcanie do rezygnacji ze 
sztucznie słodzonych soków. „Śnia-
danie daje moc” – program promują-
cy zdrowe, pożywne śniadania, boga-
te	w	nabiał,	warzywa	i	owoce.”Kubu-
siowi Przyjaciele Natury” – program 
pod	patronatem	soków	Kubuś.	Je-
go celem jest promocja codziennej 
aktywności fizycznej dzieci. W na-
szym przedszkolu w ramach tego 
projektu zostały przeprowadzone 
zajęcia Zumby przez instruktor Ju-
stynę Sklorz, podczas których dzie-

ci	rewelacyjnie	się	bawiły.	Kolejnym	
celem	Kubusiowego	projektu	są	za-
jęcia recyklingu – wdrażanie troski 
o środowisko oraz proekologicznych 
zachowań od najmłodszych lat. Wy-
posażyliśmy nasze przedszkolne sa-
le w kosze na śmieci wymagające se-
gregacji śmieci (papier, szkło, plastik). 
Kubusiowi	Przyjaciele	Natury	to	rów-
nież świętowanie Urodzin Marchew-
ki, podczas których dzieci samodziel-
nie przygotowują przeróżne smako-
łyki z marchwi, poznają zdrowotne 
walory tego warzywa, a przy okazji 
świetnie się bawią.

Na każdym kroku naszego przed-
szkolnego życia staramy się w jak naj-
większym stopniu zapewnić naszym 
Wychowankom bezpieczeństwo oraz 
uświadamiać i zaznajamiać ich ze 
szkodliwymi czynnikami czyhają-
cymi na nich w codziennym świe-
cie.	Każdy	ich	świadomy,	bezpiecz-
ny i prozdrowotny wybór jest na-
szym wspólnym sukcesem.
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Konkurs Recytatorski
7 marca 2017 odbył się 

Gminny Konkurs Recytatorski, 
którego tegorocznym 

organizatorem była Szkoła 
Podstawowa w Zborowskiem. 

Uczestnikami konkursu byli 
uczniowie szkół podstawowych 
gminy Ciasna, wyłonieni drogą eli-
minacji w swoich placówkach. Ry-

walizowano w dwóch kategoriach – 
I-III, 2 utwory poetyckie i IV-VI, 
gdzie ocenie podlegała recytacja 
wiersza	i	fragmentu	prozy.	Klasy-
fikacja na etapie gminnym przed-
stawia się następująco:

kategoria I-III
I- Zofia Kurek, SP Ciasna
II- Klaudia Jelonek, ZSP Sie-

raków Śl.

III- Magdalena Respondek, SP 
Ciasna/ f. Glinica

wyr. Zuzanna Czornik, ZSP Sie-
raków Śl.

wyr. Laura Matejczyk, PSP Zbo-
rowskie

kategoria IV-VI
I- Oliwier Ochman, PSP Zbo-

rowskie
II- Julia Niesłony, ZSP Siera-

ków Śl.
III-Franziska Ochmann, SP Cia-

sna
wyr. Anna Kosytorz, PSP Zbo-

rowskie
wyr. Julia Mura, ZSP Sieraków Śl.
Serdecznie gratulujemy laureatom 

oraz wszystkim uczestnikom kon-
kursu i jednocześnie przypomina-
my, że kolejny etap odbędzie się 4 
kwietnia w Lublińcu:

http://mdk.lubliniec.pl/arty-
kul/1683


