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B I U L E T Y N  S A M O R Z Ą D O W Y  G M I N Y  C I A S N A

OTwARcIE NOwEJ HALI - EJOT

DNI GMINY cIASNA

s. 2

s. 5 s. 13, 14

s. 10OSP

MAŻORETKI cOPAcABANA

Dni Gminy
ciasna

Gwiazdą Dni będzie 
zespół WEEKEND

Mażoretki copacabana
Ostatnie tygodnie to wyjątkowo pracowity czas dla mażoretek Co-

pacabana z Ciasnej. Aż trudno wyliczyć wszystkie imprezy, nagra-
nia i konkursy w których brały udział.

Więcej informacji str. 5

Zbliżają się Dni Gminy Ciasna – w tym roku bawimy się od 30 czerw-
ca do 2 lipca. Program imprezy jak zawsze będzie bogaty i zróżnicowany. 
Gwiazdą Dni będzie zespół WEEKEND. Posłuchamy ich na wielki finał 

– w niedzielę o 21.30
Więcej informacji str. 13, 14
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Otwarcie nowej hali – EJOT

W dniu 6 maja w firmie EJOT miało miejsce uroczyste 
otwarcie nowej hali o powierzchni 4000m2. Cała inwestycja 

kosztowała ponad 20 mln złotych i zaowocowała nowoczesnym 
budyniem na miarę XXI w którym znajdzie miejsce wiele 

maszyn wtryskowych. W części magazynowej jest 1500 miejsc 
paletowych a na zewnątrz są silosy na 150 ton tworzywa.

W tym samym dniu – 6 maja br. Rada Gminy Ciasna przyjęła uchwałę nada-
jącą panu Christianowi Frakowi Kocherscheidt tytuł „Honorowego Obywatel-
stwa Gminy Ciasna”. Sesja Rady Gminy odbyła się w nowym budynku EJOT. 

Christian Kocherscheidt urodził się w 1960 r. w Essen. Wykształcenie zdo-
był na uniwersytetach w Los Angeles oraz Berlinie. Z miejscowością Cia-
sna związany jest od 1998 kiedy to powstała na bazie firmy Kupka Metal 
& Plasyk firma EJOT Tworzywa Sztuczne Sp. z o.o. przekształcona później 
w EJOT Polska Sp. z o.o.
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Inwestycje w Gminie Ciasna 

Wójt Gminy Ciasna 
mgr inż. Zdzisław Kulej

Inwestycje w 2017 r.

Gmina Ciasna w roku 2017 z determinacją podjęła się zazielenienia ob-
szarów będących w jej granicach. Na nowo wybudowanym parkingu przed 
budynkiem Urzędu Gminy Ciasna, zasadzono hortensje oraz różnoko-
lorowe begonie, ułożone w falujące wzory. Bezpośrednio przy Urzędzie 
posadzono m. in. aksamitki, smagliczki oraz żeniszki. W Zborowskiem 
przy ul. Głównej przy OSP, ul. Górnej oraz ul. Fabrycznej miejsca zaziele-
nione wysypano korą oraz zasadzono tam kwiaty. Ponadto na ul. Myśliw-
skiej posadzono dęby kolumnowe. Co więcej wiele miejsc na terenie ca-
łej gminy zostało zazielenionych np.: Panoszów bloki, Sieraków Śl. miej-
sca przy ulicy Szkolnej i Osiedlowej.

Rewitalizowany jest teren przy szkole w Sierakowie Śląskim, w ramach 
realizacji inwestycji dotyczących obiektów infrastruktury rekreacyjnej 
i turystycznej, która polega na utworzeniu odpowiedniego terenu pod 
plac zabaw, zaplecza rekreacyjnego dla mieszkańców. Inwestycja realizo-
wana jest ze środków Gminy.

Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Cia-

sna

Poprawiając efektywność energetyczną wykonane zostaną roboty pole-
gające na modernizacji istniejącego oświetlenia ulicznego w Gminie Cia-
sna. W celu zrealizowania robót będących przedmiotem modernizacji ko-
nieczne jest zdemontowanie starych opraw, dostawa i montaż w miejsce 
zdemontowanych lamp 621 kompletnych opraw oświetlenia ulicznego ze 
źródłami LED, 254 wysięgników rurowych, przewodów zasilających opra-
wy oraz niezbędnego osprzętu (bezpieczników, mocowań, zabezpieczeń). 
Gmina Ciasna zamierza realizować inwestycję z udziałem środków po-
zyskanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Śląskiego (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego). Ponadto 
zdemontowane oświetlenie uliczne sodowe zostaną zainstalowane w miej-
scach gdzie jest ich brak, są to ulice:

Panoszów ul. Łąkowa
Jeżowa ul. Leśna i Polna

Glinica ul. Brzezinkowska, Nowa.
Ulica Hubala w Ciasnej oraz ul. Bema, Leśna, Pietruchowe.
Molna ul. Wiejska(Gawęda, Kuzaj, Pietrucha oraz Strzoda), Tylna
Zborowskie ul. Polna, Stasiowe, Dębowa
Sieraków Śl. – Przywary, Myśliwska
Wędzina ul. Sosnowa, Muzealna, Szklarska.
Dzielna ul. Leśna
Inwestycje te realizowane są ze środków własnych Gminy.

Przebudowa dróg gminnych

Planuje się przebudować drogę gminną 652 004 S (ul. Dąbrowa) łączącą 
drogę powiatową nr S2308 z drogą krajową nr 11 w Gminie Ciasna – po-
wiat lubliniecki, o długości 980mb o nawierzchni bitumicznej wraz od-
wodnieniem oraz oświetleniem lampami LED w ilości 17 sztuk oraz wy-
mianę przyłączy wody i instalacji technicznych. Inwestycję tą planuje się 
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Gminny Konkurs Plastyczny na 
Najpiękniejsze wiosenne Drzewo

5 czerwca 2017r. rozstrzygnięto „Gminny Konkurs 
Plastyczny na Najpiękniejsze Wiosenne Drzewo”, 

zorganizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Ciasnej. Na konkurs wpłynęło ponad 50 prac z całej 

gminy. Tematem przewodnim pracy plastycznej 
było ukazanie kwitnącego wiosną drzewa. 

Jury w oceniało samodzielność wykonania, pomysło-
wość, różnorodność wykorzystanych materiałów oraz 
zgodność z tematyką konkursu. Poniżej przedstawiamy 
wyniki konkursu:

Kategoria klas I-III:
I miejsce  – Kacper Kalamorz (ZSP w Ciasnej)
II miejsce  – Emilia Wieloch (ZSP w Ciasnej)
III miejsce  – Olivier Hanusch (ZSP w Ciasnej)
wyróżnienie – Tomasz Brylka (PSP w Zborowskiem) i Oli-

vier Grzechac (ZSP w Ciasnej, Szkoła Filialna w Glinicy)
Kategoria klas IV-VI:
I miejsce  – Karolina Kierat (ZSP w Sierakowie Śląskim)
II miejsce  – Paulina Woś (ZSP w Ciasnej)
III miejsce  – Sylwia Skowronek (ZSP w Sierakowie Śląskim)
wyróżnienie – Paulina Respondek (ZSP w Ciasnej) i Ju-

lia Rost (ZSP w Ciasnej)
Cieszymy się, że tak wielu uczniów naszej gminy posia-

da talent plastyczny i zachęcamy do dalszej twórczości ar-
tystycznej.

Zofia Radzioch, 
Aleksandra Mrosek

zrealizować ze środków z Urzędu Wojewódzkiego. (Schetynówki) oraz 
środków własnych Gminy.

Rozbudowa sieci wodociągowej

Rozbudowana zostanie sieć wodociągowa wraz z przyłączami na terenie 
Gminy Ciasna w miejscowości Zborowskie (ul. Polna), Glinica, Ciasna 
i Sieraków Śląski o długości 426 mb, obejmująca wymianę 5 sztuk wę-
złów wodociągowych oraz 11 sztuk przyłączy na 77 mb w ramach środ-
ków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

Gmina Ciasna planuje rozpocząć budowę sieci kanalizacji sanitarnej 
w miejscowości Ciasna, ul. Nowy Dwór. Rozbudowana zostanie sieć wo-
dociągowa na ul. Słonecznej w Sierakowie Śląskim.

Rozpoczęty zostanie kolejny etap budowy kanalizacji sanitarnej w miej-
scowości Zborowskie, obejmujący ulice: Dolną, Tylną, Myśliwską, Polną, 
Niedźwiedzką, Wierzbową, Borkową i Piaskową. Inwestycja realizowa-
na będzie z pozyskanych przez Gminę środków Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 oraz środków 
własnych Gminy Ciasna.

Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych

Inwestycje związane z przebudową dróg dojazdowych do gruntów rol-

nych zostaną wsparte środkami z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 
pozyskanymi z Urzędu Marszałkowskiego. Droga będzie miała nawierzch-
nię bitumiczną. W miejscowości Sieraków Śląski, ul. Długa i Wędzina, ul. 
Szklarska – jako jeden ciąg drogowy – 1310m długości

Modernizacja boiska sportowego w Glinicy przy ulicy 

Brzezinkowskiej

W tym roku Gmina Ciasna ponownie wystąpiła z wnioskiem do Mini-
sterstwa Sportu i Turystyki o przyznanie dofinansowania na wsparcie in-
westycji związanej z modernizacją boiska sportowego w Glinicy przy uli-
cy Brzezinkowskiej. Przyjęty wniosek nie wymagał uzupełnień. W wyni-
ku pozytywnej oceny złożonego wniosku Ministerstwo Sportu i Turystyki 
przyznało dofinansowanie na realizację zadania inwestycyjnego polegają-
cego na modernizacji boiska sportowego w Glinicy. Realizacja zadania zo-
stała przewidziana na lata 2017–2018. W ramach wspartej przez Minister-
stwo inwestycji planowane jest wykonanie następującego zakresu robót:

Niezbędne prace przygotowawcze, zdjęcie istniejącej nawierzchni boiska, 
rozbiórka ogrodzenia. Wykonanie koryta wraz z profilowaniem podłoża, 
drenażu boiska oraz systemu nawadniania. Ułożenie warstw konstrukcyj-
nych płyty boiska. Wykonanie nawierzchni boiska oraz jego ogrodzenia.

Planowane jest również wykonanie boiska treningowego o wymiarach 
68m x 34m wyposażonego w oświetlenie. Zakończenie modernizacji bo-
iska planowane jest w 2018 roku.
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Mażoretki copacabana
Ostatnie tygodnie to wyjątkowo pracowity czas dla mażoretek 

Copacabana z Ciasnej. Aż trudno wyliczyć wszystkie 
imprezy, nagrania i konkursy w których brały udział.

Najważniejsze, o których nie można nie wspomnieć, to na pewno wyjazdy 
na konkursy oraz mistrzostwa mażoretek. Copacabana brała udział w IX Ogól-
nopolskim Festiwalu Mażoretek Parada w Czerwionce Leszczynach oraz XIX 
Mistrzostwach Polski Mażoretek w Kędzierzynie Koźlu. W Paradzie po naj-
wyższe trofeum – 1 miejsce i złoty medal sięgnęła grupa Copacabana +, gru-
pa juniorek zdobyła srebro w dwóch kategoriach – pom pom oraz mix, se-
niorki miniformacja także srebro, kadetki – czyli Capacabana III mix – wy-
różnienie oraz Copacabana I – brązowy medal w kategorii flaga.

Mistrzostwa w Kędzierzynie – Koźlu odbyły się w weekend 19–21.05.2017. 
Nominacje do udziału w Mistrzostwach wywalczyły na regionalnych estra-
dach kwalifikacyjnych łącznie 72 zespoły mażoretkowe z całej Polski. Podczas 
prezentacji konkursowych nazwa Copabacana pojawiła się w 18 różnych ka-
tegoriach, a efektem występów są następujące tytuły:

1 miejsce Mistrz Polski – formacja mix kadetki
2 miejsce Vice Mistrz Polski – miniformacja flagi seniorki
2 miejsce Vice Mistrz Polski – duet flagi seniorki Angelika Gajda i Kin-

ga Nowińska
2 miejsce – show mamy mażoretek Copacabana Plus
2 miejsce – formacja przedszkolaki pompom
3 miejsce II Vice Mistrz Polski – formacja pompom scena seniorki
3 miejsce II Vice Mistrz Polski – solo flaga seniorki Angelika Gajda
3 miejsce II Vice Mistrz Polski – minimix kadetki
W ocenie instruktorek to najbardziej udane mistrzostwa dla Copacaba-

ny od kilku lat.
Niezwykły występ mażoretek z Ciasnej u boku Bernadety Kowalskiej odbył 

się w Zabrzu w trakcie jubileuszowej, X Śląskiej Gali Biesiadnej. Niezwykła 
atmosfera Domu Muzyki i Tańca, burzliwe oklaski oraz żywo i spontanicz-
nie reagująca publiczność stworzyły niezapomniane widowisko, które nieba-
wem powinno być retransmitowane przez TVS.

Czerwionka Leszczyny

Kędzierzyn-Koźle

Zabrze
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Dzień Seniora w wędzinie

Dzień Seniora w Gminie Ciasna w tym roku obchodzony 
był w marcu, w Wędzinie. Tradycyjnie obchody 

zainaugurowała msza św. w kościele w Wędzinie pod 
wezwaniem św. Urbana, a dla wszystkich gości krótki występ 

przygotowały przedszkolaki z miejscowego przedszkola. 

Dalszy ciąg spotkania z Seniorami miał miejsce w klubie przy ul. Muze-
alnej. Przedstawiciele Urzędu Gminy przygotowali dwie prezentacje – sen-
tymentalną – czyli historyczne fotografie Wędziny oraz przegląd inwestycji 
przeprowadzonych w Wędzinie oraz Gminie Ciasna w ostatniej dekadzie. Jak 
co roku w tracie spotkania przygotowany został obiad oraz kawa dla wszyst-
kich zaproszonych gości.

IV Dzień Śląski gimnazjum w ciasnej
W dniu 24 maja uczniowie oraz nauczyciele gimnazjum w Ciasnej byli 

organizatorami czwarty już rok z kolei „Dnia Śląskiego”. Jego celem 
było ukazanie śląskiej kultury, tradycji i historii. W organizację imprezy 

czynnie zaangażowali się głównie uczniowie klas gimnazjalnych 
uczących się w Oddziale Zamiejscowym w Sierakowie Śląskim, pod 

kierunkiem nauczycieli Patrycji Hądzel oraz Jerzego Kosytorza.. 
Całą uroczystość prowadzili uczniowie ubrani w oryginalne 

śląskie stroje ludowe – Julia Czwalińska oraz Sebastian Karkos

Podobnie jak w latach poprzednich, na uroczystość zaproszone zostały osoby 
bezpośrednio związane z naszym regionem. Tym razem byli to: aktor Marcin 
Tyrol, którego ojciec Józef pracował kiedyś w gminie Ciasna jako nauczyciel,, 
Czesław Tyrol – wujek Marcina, leśnik, znawca ale też miłośnik miejscowej 
flory i fauny, oraz członek klubu biegacza META z Lublińca i znany w świecie 
biegacz górski Marcin Świerc pochodzący z Lisowic.. Przybyli również zaprzy-
jaźnieni członkowie Klubu Zapomnianej Historii z Lublińca i Kochanowic.

Zebrani na sali uczniowie z zainteresowaniem wysłuchali wypowiedzi za-
proszonych gości, którzy w ciekawy sposób opowiadali o swojej pracy i pa-
sjach jakie ich do niej zachęciły. Podkreślili przy tym wartość i przywiązanie 
do własnego regionu.

Wystąpienia gości przeplatane były prezentacjami multimedialnymi w wy-
konaniu uczniów. Na wstępie przedstawiono sylwetki tych, którzy gościli 
na Dniach Śląskich w poprzednich latach.. W kolejnej części uczniowie przed-
stawili historyczno – geograficzne położenie Śląska, genezę i odmiany jego 
nazwy oraz barwy i symbole. regionu. Innym ciekawym elementem spotka-
nia była prezentacja sportowców, którzy urodzili się na terenie Śląska. Uświet-
nieniem całości był występ teatrzyku opowiadający o historii siedmiu krasno-
ludków do którego wmieszały się postacie z innych bajek – oczywiście wszyst-
kiego w gwarze śląskiej. Uzupełnieniem wszystkiego były występy wokalne.

Dla zebranych na widowni uczniów, organizatorzy przygotowali ciekawe za-

dania. Mogli w nich wykazać się. znajomością śląskiej gwary a także umiejęt-
nością jej czytania. Dyscypliną sportową było przenoszenie węgla w tzw. ko-
ulkastli, czyli węglarce z jednej kupki na drugą.

Nad częścią konkursową czuwały panie –Łucja Matecka, Lidia Skorupa 
oraz pan Józef Tyrol. Organizacją poczęstunku dla gości i uczniów zajęła się 
pani Elżbieta Nowak, zaś zadaniem sportowym pan Michał Hruzik. (śląskie 
teksty konkursowe są dostępne na stronie www.ciasna.pl w aktualnościach)

Nieodłącznym elementem kultury śląskiej, jak i Dnia Śląskiego są kulinarna. 
Temu też służyła jedna z prezentacji multimedialnych ukazująca typowe ślą-
skie przysmaki.. Podsumowaniem tej części był poczęstunek dla wszystkich 
uczestników w postaci śląskiego kołacza oraz chleba ze smalcem i ogórkiem.

Jak zapewniają organizatorzy podobna impreza odbędzie się za rok.
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Fabryka Fajek 
w Zborowskiem

Zabytkowy budynek Fabryki Fajek w Zborowskiem był 
remontowany w latach 2014 – 2016. Prace miały na celu 

przede wszystkim zabezpieczyć zabytek przed zniszczeniem. 
Sposób prowadzenia prac został doceniony przez 

generalnego konserwatora zabytków dr hab. Magdalenę 
Gawin. Przesłała do Urzędu Gminy następujący dyplom:

Sesja Rady Gminy
Dzień Sołtysa był okazją do złożenia podziękowań i życzeń dla sołty-

sów poszczególnych sołectw Gminy Ciana. W trakcie sesji Rady Gminy 
28 marca Wójt Gminy Ciasna Zdzisław Kulej oraz Przewodniczący Rady 
Gminy Henryk Pluta złożyli gratulacje wszystkim sołtysom.

V Gminny Konkurs Przyrodniczy 
„chronimy Planetę”

Dnia 22.03.2017 roku odbył się GMINNY KONKURS PRZYRODNICZY 
pod hasłem „CHRONIMY PLANETĘ” skierowany do uczniów Szkół Pod-
stawowych naszej gminy. Został on zorganizowany przez Dyrekcję i nauczy-
cieli Gimnazjum w Ciasnej mgr Annę Kozielską i mgr Aleksandrę Kąpałę. 
Konkurs obejmował zagadnienia z zakresu OCHRONY ŚRODOWISKA 
NATURALNEGO I WPŁYWU CZŁOWIEKA NA ŻYCIE NA ZIEMI. 
Konkurs składał się z trzech części. W pierwszej uczniowie przez 45 minut 
rozwiązywali test składajacy się z 21 pytań w tym z 9 otwartych. W drugiej 
części uczestnicy konkursu musieli sklasyfikować i wpisać w odpowiednie 
rubryki tabeli nazwy odpadów nadających się do recyklingu, przedstawio-
nych na szkolnym stole, rozpoznać pięć chronionych gatunków roślin za-
prezentotowanych na poszczególnych fotografiach. W trzeciej części uczest-
nicy konkursu na podstawie prezentacji multimedialnej przedstawiajacej 
poszczególne Parki Nrodowe Polski musieli ustalić: kolejność pokazywa-
nych Parków Narodowych Polski, ich nazwę, położenie geograficzne oraz 
charakterystyczne obiekty znajdujace się na terenie parku. Uczniowie do-
skonale poradzili sobie z zadaniami konkursowymi. W gminnym etapie 
konkursu wzięło udział 11 uczestników.

I miejsce zajęła Paulina Respondek uczennica Szkoły Podstawowej 
w Ciasnej

II miejsce zająła Dominika Jezior-
ska uczennica Szkoły Podstawowej 
w Zborowskim III miejsce zajął Do-
minik Kompała uczeń Szkoły Pod-
stawowej w Zborowskim IV miej-
sce zajął Oliwier Ochmann uczeń 
Szkoły Podstawowej w Zborowskim

WSZYSTKIM GRATULUJEMY 
I ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW.

Anna Kozielska 
Aleksandra Kąpała
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Gminny Rambit klas I-III

30 marca w hali sportowej w Sierakowie Śląskim odbyły się 
zawody dla uczniów klas I-III SP Gminy Ciasna. W zawodach 

brali udział uczniowie klas I-III z czterech szkół z Gminy: 
z Sierakowa Śl., Ciasnej, Zborowskiego oraz Glinicy. Organizatorem 

zawodów była szkoła podstawowa z Sierakowa Śl. 

Uczniowie rywalizowali w konkurencjach sportowych oraz teoretycz-
nych. Każdą szkołę reprezentowały drużyny 15 osobowe. Pozostali ucznio-
wie dzielnie i głośno kibicowali. O punkty zawodnicy walczyli w 6 kon-
kurencjach sportowych i 4 konkurencjach teoretycznych, wymagających 
różnych umiejętności. Było więc: chodzenie na czworaka, sadzenie ziem-
niaków, rzuty woreczkiem do celu, przewlekanie szarfy, bieg, przewoże-
nie piłek taczkami, tor przeszkód. Grupa „teoretyków” musiała zmierzyć 
się z zadaniami z zakresu matematyki, przyrody, języka polskiego oraz an-
gielskiego. Wraz z kolejnymi konkurencjami emocje rosły u zawodników 
jak i wśród kibiców. Szerokim echem po sali niosły się słowa dopingujące 
uczniów. Pojawiły się rumieńce na twarzy, słychać było, jak startujące dru-

żyny ustalają strategię wykonania zadania. Można było też zauważyć do-
datkową rozgrzewkę wykonywaną przez zawodników. Na wielu twarzach 
oprócz wysiłku dało zauważyć się promienny uśmiech, błysk w oku i ra-
dość z bycia tu i teraz. Wszyscy startujący wykazywali się pełną koncentra-
cją a nie jednokrotnie i poświęceniem. Na szczęście obyło się bez urazów 
i kontuzji. Po zsumowaniu punktów ze wszystkich kategorii okazało się, 
iż uczniowie ZSP Glinica zajęli 4 miejsce, ZSP Sieraków Śl. trzecie miejsce, 
ZSP Zborowski drugie miejsce, natomiast uczniowie z ZSP Ciasna zajęli 
pierwsze miejsce. Wszyscy otrzymali puchary, dyplomy oraz sprzęt spor-
towy. Wspólną zabawę urozmaiciło przybycie maskotki Myszka Miki oraz 
wspólne tańce i zabawy. Taki konkurs międzyszkolny daje uczniom możli-
wość spotkania się z rówieśnikami z innych szkół, integracji, współzawod-
nictwa w większym zakresie oraz poznania własnych możliwości. Dla na-
uczycieli jest to możliwość współpracy, wymiany doświadczeń, porównania 
swojej pracy. Uczniowie z wszystkich szkół wykazali się wiedzą, umiejęt-
nościami i duchem walki. Najważniejszymi celami jest jednak współpraca, 
integracja oraz dobra zabawa!



asp. Dawid Wocław
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Mieszkaniec Sierakowa Śląskiego biegł 
przez 24 godziny!

Michał Koziarski – mieszkaniec naszej miejscowości, wziął 
udział w 10 Mistrzostwach Polski w Biegu 24 H. Impreza odbyła 

się w Łodzi, w dniach 8–9.04.2017. Organizatorem biegu było 
miejscowe Stowarzyszenie Klub Sportowy „Alaska”. W gronie 

81 zawodników Koziarski zajął bardzo dobre, 27 miejsce!

Trasę stanowiła pętla o długości ponad 1900 metrów – wytyczono 
ją w łódzkim parku im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. W całości oświe-
tlona ścieżka miała szerokość 4 metrów. Reguły były stosunkowo proste – 
uczestnicy biegu musieli pokonać jak największą ilość okrążeń w czasie 
jednej doby. Michał Koziarski zdołał obiec pętlę 83 razy.

Z uwagi na to, że nieustanny bieg w tak rozległym czasie byłby niemoż-
liwy, zawodnicy mogli liczyć na strefę bufetową, umywalki i toalety roz-
lokowane wzdłuż trasy. Niektórzy śmiałkowie korzystali również z na-
miotów, w których mogli odbywać drzemki. Każdy uczestnik korzystał 
z tych przerw wedle indywidualnego uznania.

W trakcie mistrzostw doszło do niezwykłego wydarzenia – Patrycja 
Bereznowska pobiła rekord świata pań pokonując 129 okrążeń, zajmu-
jąc jednocześnie drugie miejsce w Łodzi. Wielogodzinne pokonywanie 
monotonnych, powtarzających się okrążeń było wielkim wyzwaniem nie 
tylko pod względem kondycyjnym ale też w wymiarze psychicznym. Jak 
zatem swój udział w biegu podsumował Michał Koziarski? – Najważniej-
sze było dla mnie nie dopuszczanie myśli o rezygnacji. Starałem się orga-
nizować sobie krótkie przerwy – dłuższy odpoczynek sprawiał, że ciężko 
było zmobilizować ciało do dalszego wysiłku. Po 16 godzinach zamieni-
łem bieg na marsz. Nie miałem jednak odczucia, że popadam w kryzys. 
Przy tak ekstremalnej konkurencji zwycięstwem jest przede wszystkim 
wypełnienie regulaminowych 24 godzin.

Po zakończeniu mistrzostw Michał miał niewiele czasu na regenerację. 
Już 12 kwietnia bronił barw LKS’u Sieraków Śląski w pucharowym me-
czu z MLKS’em Woźniki – zagrał tam całe 90 minut i należał do wyróż-
niających się piłkarzy w swoim zespole.

Jak przyznaje sam mieszkaniec Sierakowa Śląskiego – Wszystko zale-
ży od nastawienia, pokory i ciężkiej pracy – nie tylko sprawnościowej 
ale też teoretycznej. Do tego dochodzi odpowiednie odżywanie, przed 
i w trakcie biegu. To wspaniała forma rekreacji, którą polecam wszyst-
kim miłośnikom sportu. Przebiegnięcie nawet jednego kilometra może 
być zwycięstwem. Każdy ma swoją metę. Najważniejsze, to ukończyć bieg 
i osiągnąć zamierzony cel – dodaje maratończyk z Sierakowa Śląskiego.

Julian Werner

Dzielnicowy bliżej nas
Kim jest dzielnicowy? To policjant, który utrzymuje bezpośredni 
kontakt ze społecznością lokalną w swoim rejonie. Dzielnicowy 

wspólnie z mieszkańcami rozpoznaje lokalne problemy i pomaga 
w ich rozwiązaniu. Dzielnicowy to policjant, którego każdy może 

prosić o pomoc lub przekazać informacje dotyczące zagrożeń.

Dzielnicowy to policjant pierwszego kontaktu, można mu zgłaszać 
wszystkie zdarzenia o jakich wiemy i które wymagają działań doraź-
nych lub prewencyjnych.

Gmina Ciasna ma dwóch dzielnicowych, oto ich sylwetki:

asp.szt.Tadeusz Szymański
dzielnica nr XII

tel. 798 032 079
adres email dzielnicowy.lubliniec.12@lubliniec.ka.policja.gov.pl

nadzoruje miejscowości:
Jeżowa, Panoszów, Przywary, Wędzina, Molna, Sieraków Śląski

asp.Dawid Wocław
dzielnica XI

tel 723 645 043
adres email dzielnicowy.lubliniec.11@lubliniec.ka.policja.gov.pl

nadzoruje miejscowości:
Ciasna, Glinica, Zborowskie, Dzielna

asp. szt. Tadeusz Szymański
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Strażacki maj

W okolicach 4 maja, kiedy to przypada dzień Świętego Floriana, 
strażacy naszej gminy uczestniczyli w mszach św. w swoich 

parafiach, a także tradycyjnych spotkaniach w swoich remizach. 
Odstąpiono w bieżącym roku od organizacji festynu, czy też 
innej formy wspólnego świętowania w skali gminy. Ale też 
pierwsza połowa maja br, była wyjątkowo nie sprzyjająca 

organizacji festynów. Niska temperatura i fatalne warunki 
atmosferyczne dodatkowo wywołały wiele zdarzeń i kryzysowych 

sytuacji, w których niezbędne były interwencje strażaków.

Wyjątkowo intensywne opady śniegu 19 kwietnia br spowodowały wiele 
szkód w drzewostanie i sieci energetycznej. Połamane pod naporem śnie-
gu drzewa i gałęzie tarasowały drogi i do ich usuwania zadysponowano 
strażaków prawie wszystkich naszych jednostek. Dodatkowo w ramach 
tzw „Grupy Respirator”, OSP Molna przez kilkanaście godzin zabezpie-
czała zasilanie elektryczne z własnego agregatu dla osoby korzystającej 
z koncentratora tlenu. 28 kwietnia OSP Ciasna i Sieraków Śl. w ramach 
lublinieckiej kompanii pożarniczej uczestniczyły w ćwiczeniach na tere-
nie bazy paliw w Boronowie.

Niestety, na naszych drogach też było niebezpiecznie. 14 maja około 
godz. 10 tej doszło do kolizji dwóch samochodów osobowych w Jeżo-

wej, na skrzyżowaniu w kierunku Przywar.
W nocy z 5 na 6 maja w Wędzinie doszło do czołowego zderzenia sa-

mochodu osobowego z ciągnikiem rolniczym. Tu już skutki były po-
ważniejsze, bowiem pasażer samochodu z obrażeniami głowy zabrany 
został do szpitala.

Niestety, najtragiczniejsze były skutki wypadku, do którego doszło 29 
kwietnia na drodze krajowej nr 11 na wysokości Zajazdu „Nowy Dwór”. 
W zderzeniu trzech samochodów poszkodowanych zostało 6 osób. 

Chociaż nasi strażacy są w pełni wyszkoleni i przygotowani do wszel-
kich działań, to jednak postępujmy tak, aby nie korzystać „z ich usług”.

Krzysztof Strzoda

Sukcesy młodych wokalistów
Kółko wokalne prowadzone przez Mariana Chroboka w Gminnym 

Ośrodku Kultury w Ciasnej może pochwalić się kolejnymi sukcesami.

W tegorocznej, drugiej edycji festiwalu piosenki „Koszęcińska Kuźnia 
Talentów” organizowanym przez Dom Kultury w Koszęcinie reprezen-

tantka Gminnego Ośrodka Kultury – Zosia Chyra – zdobyła 3 miejsce 
w kategorii klas 1–3, Natalia Czernik – 2 miejsce natomiast Martin Wer-
ner – wyróżnienie.

Dodatkowo Natalia Czernik zajęła trzecie miejsce w Lublinieckiej Wio-
śnie Kulturalnej.

Marin Werner Natalia Czernik Zosia Chyra

Gminny Konkurs Pięknego czytania Bajek
7 czerwca 2017r. o godz. 10.30 – 12.00 w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym w Ciasnej, w Szkole Podstawowej 
w Molnej odbył się II Gminny Konkurs Czytania Bajek 

w języku angielskim i niemieckim dla klas I-III. 

W konkursie wzięło udział 12 uczniów, reprezentujących szkoły z terenu 
gminy. Zadaniem uczestników było przeczytanie fragmentu bajki w języku 
angielskim lub niemieckim. W tym roku uczniowie mogli wybrać fragment 
bajki pt. „Pinokio”, „Calineczka” lub „Jaś i Małgosia”. Podczas czytania jury 
w składzie p. Izabela Rećko i p. Sylwia Świercok oceniały prawidłową wymo-
wę, odpowiednią intonację i ogólny wyraz artystyczny. Poniżej przedstawia-
my wyniki konkursu:

Język angielski:
I miejsce  – Grzegorz Jonek (PSP w Zborowskiem)

II miejsce  – Agnieszka Dzida (ZSP w Ciasnej, Szkoła Filialna w Glinicy)
III miejsce  – Laura Matejczyk (PSP w Zborowskiem)
wyróżnienie – Zofia Kurek (ZSP w Ciasnej) i Karol Marzec (ZSP w Siera-

kowie Śląskim)
Język niemiecki
I miejsce – Karolina Kosytorz (PSP w Zborowskiem)
II miejsce – Kamil Piecyk (ZSP w Ciasnej)
III miejsce  – Amelia Kompała (ZSP w Ciasnej)
wyróżnienie  – Marta Świtała (PSP w Zborowskiem) i Camill Czaja (ZSP 

w Sierakowie Śląskim)
Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w na-

uce języków obcych.
Sylwia Galuska, 

Aleksandra Mrosek
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Konkurs recytatorski

W dniach 4 i 5 kwietnia odbyły się w Miejskim Domu 
Kultury w Lublińcu eliminacje powiatowe Regionalnych 

Spotkań Młodych Recytatorów „Wrażliwość na słowa”. 
Konkurs ten stanowi kontynuację naszych szkolnych 

oraz gminnych konkursów recytatorskich.

Jury eliminacji powiatowych w składzie Janina Tomal – polonista, Piotr 
Hankus – aktor, Mistrz Mowy Polskiej, długoletni pracownik Zespołu 

„Śląsk” oraz Janusz Hurnik – doktor i wieloletni pracownik naukowy, ad-
iunkt w Instytucie Filologii Polskiej Akademii im. Jana Długosza w Czę-
stochowie wśród wielu prezentacji dostrzegło także naszych reprezenta-
nów i przyznało im następujące nagrody:

Zosia Kurek- ZSP SP Ciasna – I miejsce w kategorii klas I-III – promo-
cja do etapu regionalnego

Oliwier Ochman- SP Zborowskie, I miejsce w kategorii klas IV-VI – 
promocja do etapu regionalnego

Julia Niesłony- ZSP Sieraków Śląski, wyróżnienie w kategorii klas IV-VI
18 maja w Regionalnym Ośrodku Kultury w Częstochowie odbyła się 

uroczysta gala finałowa Regionalnych Spotkań Recytatorskich „Wrażli-
wość na Słowa”. W tym roku jest to szczególnie ważne dla nas wydarze-
nie, ponieważ uczeń Publicznej Szkoły Podstawowej w Zborowskiem Oli-
wier Ochman został wyróżniony w kategorii klas IV-VI.

Recytatorskie zmagania Oliwiera rozpoczęły się od ferii zimowych. Sam 
poszukiwał tekstów, które mógłby zaprezentować szerszej publiczności. 
Ostatecznie, po konsultacjach z nauczycielem prowadzącym p. Kami-

lą Polaczek, zdecydował się na książkę pt.”Dziennik cwaniaczka”. Teskt 
w zabawny sposób opowiadający o perypetiach niesfornego nastolatka 
okazał się trafnym wyborem. Oliwier wygrał eliminacje szkolne, gminne 
w Ciasnej i powiatowe w Lublińcu. Dzielnie reprezentował szkołę i gmi-
nę 26 kwietnia w Częstochowie. Poziom eliminacji regionalnych był bar-
dzo wysoki, jednak jury było zgodne co do wyboru laureatów.

Tym bardziej cieszy fakt, że został doceniony talent Oliwiera oraz trud, 
wysiłek i czas wolny, który poświęcił na przygotowania. Pani Kamila Polo-
czek dodaje, że „każdemu nauczycielowi życzy takiego ucznia jak Oliwier”.
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Sierakowska wiosna Kulturalna

Przedszkole Samorządowe w Sierakowie Śląskim gospodarzem 
imprez na szczeblu gminnym i powiatowym.

10 maja 2017r. w Hali Sportowej w Sierakowie Śląskim odbył się Minife-
stiwal Piosenki dla Przedszkolaków – eliminacje gminne. Wzięło w nim 
udział 20 utalentowanych reprezentantów przedszkoli z całej gminy Ciasna.

Imprezę uświetniły swoimi występami tańczące przedszkolaki ze wszyst-
kich grup przedszkolnych oraz absolwentki naszego przedszkola, które kon-
tynuują swoją muzyczną karierę i profesjonalnie rozwijają swoje talenty – 
Natalia Czernik i Klaudia Jelonek. Niech ta mała scena będzie począt-
kiem kariery niejednego z małych wykonawców. Tego wszystkim życzymy.

Poziom wokalnych prezentacji był bardzo wysoki, dlatego jury, nie mia-
ło łatwego zadania. Ostatecznie wyróżnionych zostało 10 laureatów, któ-
rzy będą reprezentować naszą gminę i swoje przedszkola w eliminacjach 
rejonowych w Boronowie, podczas Regionalnego Festiwalu Piosenki dla 
Przedszkolaków:

1. Daria Brylka – Jeżowa
2. Amelia Cieśla – Ciasna
3. Franciszek Kos – Sieraków Śl.
4. Maja Czernik – Sieraków Śl.
5. Lena Główka – Glinica
6. Nikodem Kulej – Zborowskie
7. Marta Matejczyk – Zborowskie
8. Amelia Pipa – Wędzina
9. Julia Sklorz – Wędzina
10. Jakub Wieczorek – Ciasna
11 maja 2017r. w wiosenniej scenerii w Hali Sportowej, zgromadziło się 

aż 32 małych, zdolnych recytatorów z 17 przedszkoli powiatu lubliniec-
kiego, którzy zwyciężyli w eliminacjach na terenie swoich placówek. Po-
ziom był niezwykle wysoki. Dzieci dały popis umiejętności recytatorskich, 
aktorskich, a wrażenie robiło również pamięciowe opanowanie, niejedno-
krotnie bardzo długich utworów.

Jury wyłoniło 10 laureatów VI Powiatowego Konkursu Recytatorskie-
go dla Przedszkolaków:

1. Gajdzik Maciej – Przedszkole w Strzebiniu
2. Heluszka Zuzanna – Przedszkole im. Św. E. Stein KSW w Lublińcu
3. Janas Małgorzata – Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Sadowie
4. Kamil Kazior – Przedszkole Samorządowe w Sierakowie Śl.
5. Konopska Katarzyna – Przedszkole w Rusinowicach
6. Matejczyk Marta – Przedszkole w Zborowskiem
7. Olszewska Aleksandra – Przedszkole w Glinicy
8. Panicz Leon – Przedszkole „Pod dębem” w Koszęcinie
9. Pipa Amelia – Przedszkole w Wędzinie
10. Prauzner – Bechcicka Zofia – Przedszkole im. Św. E. Stein KSW w Lu-

blińcu

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe a laureaci 
wyróżnieni zostali nagrodą specjalną, statuetką Wójta Gminy Ciasna, 
który objął honorowym patronatem obydwa konkursy.

Obie uroczystości uświetnili przedszkolacy z Sierakowa, popisując się umie-
jętnościami tanecznymi i rytmicznymi w tańcach pszczółek, kotów i myszek, 
układach ze wstążkami oraz w orkiestrze z instrumentami perkusyjnymi.

Uroczystości nie odbyłyby się bez wsparcia firm, przedsiębiorców – Przy-
jaciół naszego przedszkola, na których możemy liczyć od wielu lat:
•	Firma	EthosEnergy	Poland	S.A.	w	Lublińcu
•	Firma	EJOT	sp.	z.o.o.	w	Ciasnej
•	PATOKA	INDUSTRIES	LTD	sp.	z	o.o.	w	Panoszowie
•	Przedsiębiorstwo	Produkcyjno	–	Usługowo	–	Handlowe	TADEUSZ	KU-

LEJ w Sierakowie Śl.
•	Piekarnia	Łubowski	w	Lublińcu
•	Firma	Doktorvolt	w	Dobrodzieniu
•	Amar	Group	Producent	Urządzeń	Rekreacyjnych	w	Sierakowie	Śl.
•	MDK	Lubliniec	Kino	Karolinka
•	PZU	Lubliniec
•	Zakład	Produkcyjny	Askla	w	Ciasnej
Dziękujemy za wsparcie finansowe i rzeczowe wszystkim sponsorom.
To dzięki Waszemu zaangażowaniu dzieci mogły cieszyć się wspaniałymi 

nagrodami a nasza impreza mogła nabrać stosownej rangi.
Podziękowania kierujemy również w stronę nauczycieli oraz rodziców 

za doskonałe przygotowanie dzieci i zapraszamy do udziału w rywaliza-
cjach w 2018 roku!
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Niedziela 02.07
14.30 – Parada motocykli
Trasa parady

Przedszkolne prezentacje
27.04.2017r. na Hali Sportowej w Ciasnej odbył się 
pokaz tanecznych umiejętności przedszkolaków z 

Ciasnej, Glinicy, Jeżowej i Zborowskiego.

Rolę gospodarza pełniła Dyrektor Przedszkola w Ciasnej z oddziałami 
w Glinicy, Jeżowej i Zborowskiem Pani Wiesława Buchlińska, która po-
prowadziła „Przedszkolne Prezentacje”.

Na imprezie gościliśmy Panią Sekretarz Gminy Albinę Pogoda, Panią 
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Barbarę Kaczmarek, Pana 
Przewodniczącego Rady Gminy Henryka Plutę, Panią Dyrektor Przed-
szkola w Sierakowie Beatę Ulewicz oraz Rodziców i znajomych naszych 
przedszkolaków.

Dla wszystkich obecnych kolejno zaprezentowały  się:

•	„Wesołe	słoneczka”	–	grupa	3-4latków	ze	Zborowskiego	w	tańcu	„Kra-
snoludki”
•	„Muchomorki”	–	3-4	latki	z	Ciasnej	w	tańcu	do	piosenki	„A	ja	mam	psa”
•	„Żabki”	–	grupa	mieszana	z	Jeżowej	w	tańcu	„Chocolate”
•	„Kotki”	–	grupa	mieszana	z	Glinicy	w	„Tańcu	ze	skrzydłami”
•	„Krasnoludki”	–	5-4	latki	z	Ciasnej	w	tańcu	„Smerfy”
•	„Mali	odkrywcy”	–	grupa	5-6	latków	ze	Zborowskiego	w	„Tańcu	z	pił-

kami”
•	„Słoneczka”	–	5-6	latki	z	Ciasnej	w	tańcu	„Polka	Dziadek”.
Nagrodą dla dzieci za ich olbrzymi trud były słowa uznania oraz ogrom-

ne brawa i  różnobarwne wiatraczki.
Organizatorzy prezentacji gorąco dziękują wszystkim osobom, które po-

magały w przygotowaniu tego przedsięwzięcia.

Dni Gminy ciasna 
Po raz drugi odbędzie się parada motocykli - wszystkich chętnych 
do wzięcia udziału zapraszamy na zbiórkę w Glinicy w niedzielę 
– 02.07.2017 o godzinie 13.45 na parkingu obok OSP i boiska. 

Przejazd ulicami gminnymi i powiatowymi, przez Zborowskie i Mol-
ną. Mapka z trasą przejazdu dostępna jest na stronie www.ciasna.pl w 
aktualnościach. Nie zabraknie także atrakcji dla najmłodszych – weso-
łe miasteczko oraz biegi dla dzieci i młodzieży (zapisy w biurze  Gok w 
dniu 02.07.2017 od godziny 11.00 do 13.00). Przewidziane zostały na-
stępujące dystanse – dla przedszkolaków - 100 metrów - rocznik 2013-
2012,  dla uczniów szkół podstawowych 300 metrów (roczniki 2011-
2009),  600 metrów dla dziewczyn – roczniki 2008-2006, oraz taki sam 
dystans dla chłopców z lat 2008-2006. Zapraszamy.
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Piątek 30.06 
20.00 – 02.00 Zabawa – zespół Duo Trompets

Sobota 01.07 
13.00 Zawody strażackie
17.00 – 18.30 Prezentacje GOK (Mała Orkiestra, 
  Kółko wokalne, Copacabana 2 i 5, 
  Copacabana +)
18.30 – 20.00 Pajujo 
20.00 – 21.30 Boney M Imitation
21.30 – 03.00 Zabawa – zespół Averce 

Niedziela 02.07 
13.30 – 14.30 Biegi dla dzieci, różne dystanse
14.30 – Parada motocykli 
15.00 – 16.00 Program dla dzieci – Z Piratami na Ty 
16.00 –17.15 Młodzieżowa Orkiestra Dęta, 
  (w trakcie dekoracja zwycięzców biegów)
17.15 – 18.00 Pokaz akrobatyki rowerowej
18.00 – 18.30 Mażoretki Copacabana
18.30 – 19.45 Megitza trio
19.45 – 21.15 Chrząszcze 
21.30 – 22.30 Zespół Weekend

Dni Gminy 
Ciasna 

30 czerwca 2017 – 02 lipca 2017

Dodatkowe atrakcje:
- wesołe miasteczko
- malowanie twarzy
- catering

• Zapisy na biegi – 11.00 - 13.00 
w GOK w niedzielę

• Zbiórka motocyklistów 
w Glinicy obok OSP o 13.45


