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Koncert Kolęd s. 2

Gminny Bal Karnawałowy s. 6–7

Dzień Babci i Dziadka s. 9

90 lat Lasów Państwowych s. 15

Ferie zimowe już za nami. To był wymarzony 
czas dla wszystkich uczniów. Jak co roku 

w całej gminie Ciasna nie brakowało 
atrakcji dla dzieci w tym okresie.

Program ferii zorganizowany przez szkoły był 
bogaty w wiele różnorodnych zajęć ruchowych, 

matematycznych, plastycznych i innych. Były 
wyjazdy na basen i na lodowisko. Tradycją sta-
ło się już zimowisko dla dzieci w Glinicy, zorga-
nizowane przez ks. Marcina Wojtczaka. Gminny 
Ośrodek Kultury w Ciasnej przeprowadził sze-
reg warsztatów rękodzielniczych dla dzieci m.in. 
rzeźbienie w mydle, quiling, origami, papieropla-

styka. Niekwestionowanym hitem tegorocznych 
ferii okazał się Gminny Bal Karnawałowy, zorga-
nizowany po raz pierwszy przez Gminny Ośro-
dek Kultury w Ciasnej i Stowarzyszenie Rozwo-
ju Sołectwa Glinica, podczas którego bawiło się 
ponad 130 przedszkolaków i uczniów Szkół Pod-
stawowych z gminy Ciasna. (relacja z balu str. 7)



Koncert Kolęd
W niedzielne popołudnie 18 

stycznia 2015 roku w hali 
sportowej w Ciasnej odbył 

się coroczny Koncert Kolęd, 

w którym wystąpiły dzieci 

i młodzież gminy Ciasna.

Koncert prowadziła Wirginia 
Sczesny, członkini Młodzieżowej 
Orkiestrty Dętej i podopieczna 
sekcji wokalnej Gminnego Ośrod-
ka Kultury w Ciasnej. Na scenie za-

prezentowały się sekcje Gminnego 
Ośrodka Kultury w Ciasnej – MOD, 
Mażoretki i sekcja wokalna. Ucznio-
wie SP w Zborowskiem przedstawili 
jasełka, a uczniowie Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego w Ciasnej ko-
lędy w j. niemieckim. Sandra Ro-
se, uczennica Państwowej Szkoły 
Muzycznej w Oleśnie zaprezento-
wała dwie kolędy – „Magia Świąt” 
i „Mizerna cicha”.

/Redakcja/
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Zebrania wiejskie w Gminie Ciasna
Zapraszam wszystkich mieszkańców Gminy Ciasna na zebrania wiejskie. Pod-

czas spotkań Sołtysi i Rady Sołeckie przedstawią sprawozdania za okres minio-
nej kadencji. Odbędą się wybory Sołtysa i Rad Sołeckich na następną kadencję. 
Terminy zebrań w poszczególnych sołectwach przedstawiam poniżej:

Ciasna

Dzielna

Glinica

Jeżowa

Molna

Panoszów

Sieraków Śląski

Wędzina

Zborowskie

mgr inż. Zdzisław Kulej

Wójt Gminy Ciasna

1.Uchwała w sprawie nadania na-
zwy ulicy w miejscowości Ciasna 
w gminie Ciasna.

2.Uchwała w sprawie ustalenia 
wynagrodzenia dla Wójta Gminy.

3.Uchwała w sprawie zmiany 
uchwały Nr II/24/2014 w sprawie 
określenia wysokości miesięcznej 
diety dla sołtysów.

4.Uchwała w sprawie rozpatrzenia 
wezwania do usunięcia naruszenia 
prawa w uchwale Nr III/34/2014 Ra-
dy Gminy Ciasna z dnia 30.12.2014r. 
w sprawie rozpatrzenia skargi 
na działalność Wójta Gminy Ciasna.

5.Uchwała w sprawie udzielenia 
pożyczki dla Stowarzyszenia Roz-
woju Sołectwa Glinica.

6.Uchwała w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzen-
nego dla fragmentów gminy Ciasna.

7. Uchwała w sprawie przystąpie-
nia do sporządzenia zmian miej-
scowych planów zagospodarowa-
nia przestrzennego Gminy Ciasna.

8. Uchwała w sprawie poparcia re-
alizacji inwestycji polegającej na Bu-
dowie obwodnicy Tarnowskich Gór 
zawartej w projekcie „Programu 
Budowy Dróg Krajowych na lata 
2014–2023”.

Informacja Przewodniczącego 
Rady Gminy w z pracy 
w okresie międzysesyjnym.

Przewodniczący Rady Gminy po-
informował, że w okresie między-
sesyjnym uczestniczył w Koncer-
cie Kolęd w Ciasnej. Pełnił dyżur 
w biurze Rady Gminy.

Ponadto odbyło się posiedzenie 
Komisji Wspólnej Rady Gminy.

Informacja Wójta Gminy z pracy 
w okresie międzysesyjnym

Wójt Gminy poinformował, 
że w okresie międzysesyjnym m. in.:

1.Prowadził postępowanie admini-
stracyjne zmierzające do komunali-
zacji nieruchomości Skarbu Państwa.

2.Przeprowadził przetarg ustny 
nieograniczony na sprzedaż nie-
ruchomości gruntowej, położonej 
w Glinicy przy ul. Dąbrowa. Prze-
targ wygrał Pan Mirosław D., pro-
wadzący działalność gospodarczą.

3. Przeprowadził przetarg ustny 
nieograniczony na sprzedaż nieru-
chomości położonej w Glinicy przy 
ul. Asfaltowej. Przetarg zakończył 
się wynikiem negatywnym.

4. Przeprowadził II przetargi ust-
ne nieograniczone na sprzedaż nie-

ruchomości położonych w Ciasnej 
przy ul. Świerkowej, przeznaczonych 
pod zabudowę mieszkaniową. Jeden 
przetarg wygrali Państwo Barbara 
i Andrzej Sz. Pozostałe zakończyły 
się wynikiem negatywnym.

5. Przeprowadził IV przetarg ustny 
nieograniczony na sprzedaż nieru-
chomości położonej w Ciasnej przy 
ul. Brzozowej, przeznaczonej pod za-
budowę mieszkaniową. Przetarg za-
kończył się wynikiem negatywnym.

6. Prowadzi postępowanie zmie-
rzające do sprzedaży lokalu miesz-
kalnego usytuowanego w Wędzi-
nie przy ul. Wyzwolenia na rzecz 
najemcy Pani Alicji B.

7. Zawarł umowę sprzedaży w for-
mie aktu notarialnego nierucho-
mości położonej w Ciasnej przy ul. 
Brzozowej, zabudowanej budyn-
kiem garażowym, składającym się 
z czterech garaży.

8.Przyjmuje zgłoszenia dotyczące 
oświetlenia ulicznego.

9.Prowadzi prace związane 
z wymianą oświetlenia ulicznego 
na oświetlenie ledowe.

10.Ogłosił przetarg na realiza-
cję zadania pn.” Przebudowa dróg 
gminnych ulicy Fabrycznej oraz 
Myśliwskiej łączących się z drogą 
powiatową ulicą Główna i Górną 

w Zborowskiem.
11.Trwają prace na kanalizacji sa-

nitarnej w Zborowskiem etap II i III.
12. Trwają prace związane z „Budo-

wą sieci wodociągowej wraz z przy-
łączami w Gminie Ciasna” dotyczy 
to zakresu ulicy Nadrzecznej w Pa-
noszowie oraz szeregu indywidu-
alnych przyłączy na terenie Gminy 
oraz budowa pompowni wody przy 
ulicy Dąbrowej w Glinicy i redukto-
rów ciśnienia na sieci dla miejsco-
wości Panoszów i Wędzina.

13.Przygotowuje dokumenty 
do ogłoszenia przetargu na budo-
wę sieci wodociągowej w kierun-
ku Pawełek.

14.Prowadzi prace wykończenio-
we w budynku wielofunkcyjnym 
w Dzielnej.

15. Przygotowuje dokumenty 
do ogłoszenia przetargów na ter-
momodernizację budynków szkol-
nych w Sierakowie Śląskim, Zborow-
skiem oraz budynku przedszkolne-
go w Ciasnej.

16.Uczestniczył w spotkaniu zor-
ganizowanym w Poznaniu na te-
mat drogi S-11.

17. Uczestniczył w spotkaniu w Lu-
blińcu w sprawie Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych.

/Przygotowała:
mgr Urszula Świercok/

Na Sesji Rady Gminy Ciasna w dniu 11.02.2015 r.
radni podjęli następujące uchwały:

Ciasna, 8 marca 2015

Z okazji Dnia Kobiet
-

-

-
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Rozmawiamy z mgr inż. 
Zdzisławem Kulejem, 

Wójtem Gminy Ciasna

Anna Dyksik: Rozpoczyna się 
okres możliwości pozyskania 
środków zewnętrznych na lata 
2014–2020. Jakie zadania plano-
wane są w gminie Ciasna w ra-
mach pozyskania nowych środ-
ków?

Zdzisław Kulej: Jest początek roku 
2015. To rok, w którym rozpocznie 
się nowy okres możliwości pozy-
skiwania środków zewnętrznych – 
okres do�nansowania na lata 2014–
2020. Zamierzam pozyskać środki 
na następujące zadania i zamierzam 
przyznać je na budowę dróg rowe-
rowych, termomodernizację bu-
dynków, odnawialne źródła ener-
gii, gospodarkę wodno- ściekową 
oraz rewitalizację terenów. Jeśli cho-
dzi o gospodarkę wodno-ściekową 
wszystko wskazuje na to, że środki 
będą dostępne w 2016 roku. Nasza 
Gmina jest w trakcie opracowywa-
nia Planu Gospodarki Niskoemi-
syjnej, niezbędnego do pozyskania 
funduszy europejskich na termo-
modernizację budynków w latach 
2015–2020. Ze względu na tzw. li-
nie demarkacyjne zasady pozyski-
wania tych funduszy będą się róż-
nić. Spółdzielnie mieszkaniowe 
oraz przedsiębiorstwa będą mogły 
ubiegać się o pożyczki preferen-
cyjne w Wojewódzkim Funduszu 
Ochrony środowiska i Gospodar-
ki Wodnej – nie są znane jeszcze 
szczegóły dotyczące oprocentowa-
nia oraz wartości umorzenia poży-
czek. Osoby prywatne prawdopod-
nie będą uczestniczyć w szerszych 
programach gminnych, opracowa-
nych na podstawie ankiet złożo-
nych przez Państwa. Gminy będą 
ubiegać się o takie do�nansowania 
w Urzędzie Marszałkowskim, ale 
możliwość ubiegania się o te środ-
ki nastąpi dopiero w latach 2016–
2020. W ramach prac termomo-
dernizacyjnych nie będzie możli-
wości wymiany kotła na węglowy, 
w tym na ekogroszek i miał. Możli-
we do realizacji projekty to: Likwi-
dacja „niskiej emisji” poprzez wy-
mianę / modernizację indywidual-
nych źródeł ciepła lub podłączenie 
budynków do sieciowych nośników 
ciepła; Termomodernizacja budyn-
ków użyteczności publicznej oraz 

wielorodzinnych budynków miesz-
kalnych; Budowa instalacji z odna-
wialnych źródeł energii w moder-
nizowanych energetycznie budyn-
kach – w tym wypadku warunkiem 
w domach jednorodzinnych będzie 
likwidacja kotła węglowego. Te za-
sady mogą ulec zmianie do czerw-
ca 2015 roku, o czym niezwłocznie 
mieszkańców poinformuję.

A.D. Jakie zostały złożone wnio-
ski na pozyskanie środków ze-
wnętrznych na poprawę jakości 
dróg gminnych?

Z.K. Złożone wnioski na pozy-
skanie środków zewnętrznych do-
tyczą modernizacji dróg w Gmi-
nie Ciasna. Środki pochodzić bę-
dą z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Gruntów Rolnych i Tere-
nów Leśnych i dotyczą przebudo-
wy dróg dojazdowych do gruntów 
rolnych. Są to – ul. Polna w Molnej 
o dł. 938 m, ul. Wiejska w Dzielnej 
o dł. 1490 m oraz ul. Polna w Je-
żowej o dł. 437 m. W tym miej-
scu podkreślić należy, że na drogi 
w miejscowości Zborowskie po-
zyskano 1 604 743 tys zł. Obecnie 
jesteśmy na etapie przygotowania 
do podpisania umowy na „schety-
nówkę” w Zborowskiem – Przebu-
dowa dróg gminnych 652302S (ul. 
Fabryczna) oraz 652305S (ul. My-
sliwska) łączących się z drogą po-
wiatową nr S2011 (ul. Główna i ul. 
Górna) w Zborowskiem.

W tym miejscu chciałbym prze-
kazać mieszkańcom informację 
o dwóch innych, ale ważnych pro-
jektach dotyczących poprawy jako-
ści dróg w naszej gminie.

Pierwszy dotyczy utworzenia dróg 
rowerowych w Gminie Ciasna.Je-
steśmy na etapie podpisywania po-
rozumienia z Powiatem Lubliniec-
kim i innymi Gminami Powiatu 
Lublinieckiego w sprawie wspól-
nego przygotowania dokumentacji 
technicznej dotyczącej projektu pt 

„Budowa zintegrowanych węzłów 
Park&Ride i Bike&Ride na terenie 
Powiatu Lublinieckiego w miejsco-
wościach Lubliniec, Ciasna, Herby 
wraz z budową łączących je dróg 
rowerowych w gminach: Ciasna, 
Pawonków, Herby, Lubliniec, Ko-
szęcin, Kochanowice” w ramach 
Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Śląskiego 
na lata 2014–2020.

Do�nansowanie projektu prze-

widziane jest w ramach Zintegro-
wanych Inwestycji Terytorialnych 
Województwa Śląskiego na lata 2014 
-2020. Wartość całości projektu 
przewidziana jest na ok. 28 mln zł, 
a do�nansowanie z EFRR wynieść 
ma ponad 24 mln zł. Obecnie trwają 
prace koncepcyjne i analizy �nan-
sowe projektu i będą one jednak 
w znacznym stopniu uzależnione 
od wyniku trwających prac nad opi-
sem szczegółowym priorytetów dla 
RPO WŚL na lata 2014 – 2020. Bu-
dowa dróg rowerowych ma spowo-
dować, że mieszkańcy Gmin biorą-
cych udział w projekcie zrezygnują 
z dojazdów samochodem do pracy 
w Lublińcu czy też zakładach za-
trudniających największą ilość osób 
w pozostałych gminach, na rzecz ro-
werów, co z kolei wpłynie na popra-
wę jakości powietrza. Chcielibyśmy, 
aby powstałe centra przesiadkowe 
w Ciasnej, Herbach oraz Lublińcu 
skłoniły jadących do centrum ślą-
skiej aglomeracji do pozostawie-
nia na przygotowanych parkingach 
swoich samochodów i skorzysta-
nia z połączeń kolejowych, co rów-
nież ma wpłynąć na poprawę jako-
ści powietrza, nie tylko w naszych 
gminach, ale na całym Śląsku. Za-
kłada się, że droga rowerowa bu-
dowana w Gminie Ciasna połączy 
wzdłuż drogi krajowej DK 11 miej-
scowości Sieraków, Ciasna, Glini-
ca, Lubecko i Lubliniec. Pozostałe 
miejscowości Gminy i największe 
zakłady pracy takie jak INVADO, 
KOSPAN, EJOT powinni swoją sie-
cią dróg rowerowych połączyć Sta-
rostwo Powiatowe wzdłuż dróg po-
wiatowych.

Zapewnienie bezpieczeństwa po-
ruszania się po drogach rowero-
wych jest nierozerwalnie związane 
z budową ronda w Ciasnej w miej-
scu skrzyżowania drogi krajowej DK 
11 z drogami powiatowymi, w tym 
z ul. Zjednoczenia. Potrzebę tej in-
westycji wielokrotnie uzgadniałem 

i uzasadniałem Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad. Inwe-
stycja ta może być przeprowadzo-
na wspólnie przez GDDKiA i Gmi-
nę Ciasna po uprzedniej rozbiórce 
niezbędnej części znajdującej się 
tam stodoły. Należy zwrócić jed-
nak uwagę, że długość dróg i moż-
liwość budowy ich jak najszerszej 
sieci będzie zależała w znacznej 
mierze od uszczegółowień wpro-
wadzonych przez Urząd Marszał-
kowski Województwa Śląskiego 
w opisie RPO na lata 2014- 2020. 
Mogą bowiem pojawić się w nim 
ograniczenia dotyczące m.in. dłu-
gości drogi rowerowej prowadzo-
nej do najbliższego centrum prze-
siadkowego.

Drugi projekt dotyczy drogi kra-
jowej S11. W styczniu br. brałem 
udział w posiedzeniu Sejmowego 
Zespołu do spraw budowy drogi 
ekspresowej S 11, które odbyło się 
w Warszawie z udziałem General-
nego Dyrektora Dróg Krajowych 
i Autostrad, członków Stowarzy-
szenia Gmin, Powiatów i Woje-
wództw drogi krajowej pod nazwą 

„Droga S11”. W lutym brałem udział 
w Walnym Zgromadzeniu człon-
ków Stowarzyszenia „Droga S11”. 
Spotkanie odbyło się w Poznaniu. 
Stowarzyszenie Gmin, Powiatów 
i Województw „Droga S11” sku-
pia ponad 50 samorządów, a jego 
celem jest przebudowa drogi kra-
jowej nr 11, która przebiega przez 
całą gminę Ciasna. Przedstawiono 
listę kontraktów na budowę dróg. 
Do 2024 roku nie przeznaczono 
środków na województwo śląskie. 
Przedmiotem spotkania był pro-
test wobec nieumieszczenia prze-
budowy tej drogi w „Programie 
Budowy Dróg Krajowych na lata 
2014–2023”. W trakcie Zgroma-
dzenia podjęto uchwałę w sprawie 
wniosku kierowanego do Ministra 
Infrastruktury i Rozwoju dotyczą-
cego wprowadzenia do „Progra-

Nowy okres możliwości pozyskania 
środków zewnętrznych
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mu Budowy Dróg Krajowych na la-
ta 2014–2013” przebudowy DK11 
do parametrów drogi ekspresowej. 
Obwodnica Tarnowskich Gór zna-
lazła się na 3 miejscu listy rezerwo-
wej zadań inwestycyjnych, przewi-
dzianych do wykonania w ramach 

„Programu Budowy Dróg Krajowych 
na lata 2014–2023”, której budowa 
obejmowałaby również powiat lu-
bliniecki łącznie z gminą Ciasna. 
Jesteśmy na etapie podejmowania 
czynności, by przenieść tę inwesty-
cję z listy rezerwowej zadań inwe-
stycyjnych przewidzianych do re-
alizacji w ramach opracowanego 
projektu „Programu Budowy Dróg 
Krajowych na lata 2014–2023” na li-
stę podstawową.

A.D. Czy złożone wnioski o po-
zyskanie środków zewnętrznych 
dotyczą tylko modernizacji dróg?

Z.K. Złożyłem również wniosek 
na kontynuacje remontu Fabryki 
Fajek w Zborowskiem. Informacje 
o wysokości i przyznaniu środków 
na rok 2015 otrzymamy pod koniec 
kwietnia. Ponadto z przykrością 
chciałbym poinformować, że środ-
ki w wysokości 100 000,00 zł pozy-
skane od Śląskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków w 2014 ro-
ku zostały nie wykorzystane. Skar-
gi pisane przez mieszkańca do Kon-
serwatora Zabytków spowodowały, 
że zmuszony byłem do przerwania 
prac. W tej sytuacji na moją prośbę, 

została powołana Komisja w celu 
zbadania wnoszonych skarg na ja-
kość wykorzystywanych materiałów 
przy pracach remontowych zabytku. 
Jednocześnie podkreślam, iż inspek-
torem nadzoru konserwatorskiego 
działającego na rzecz i w imieniu 
Gminy był specjalista w tej dzie-
dzinie pan dr P. Łaboda i inspektor 
nadzoru pan Kaizerbrecht.

Po analizie Komisja z ramienia 
Śląskiego Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków stwierdziła, 
że skargi wniesione były nieza-
sadne. Jednak termin rozpatrywa-
nia skarg, który wydłużył czas re-
alizacji zadania uniemożliwił wy-
korzystanie pozyskanych dotacji. 
Konserwator w rozmowie ze mną 
poinformował, iż zabytek ma nie-
przychylnych sąsiadów.

A.D. Jakie obecnie realizowane 
są inwestycje w gminie Ciasna?

Z.K. Przed przedstawieniem in-
westycji wykonywanych w tym ro-
ku, odniosę się krótko do artyku-
łu, którego autorem jest pan Julian 
Werner, sołtys Sierakowa Śląskiego 
(przykład podatek rolny). Cena ży-
ta na rok 2015 jest ustalona i opu-
blikowana w Komunikacie Preze-
sa Głównego Urzędu Statystycz-
nego z dn. 20.10.2014 roku (M.P. 
Z 2014 poz. 935) i wynosi 61,37 zł 
za 1 dt (q). Taka informacja zosta-
ła przekazana na posiedzeniu po-
szczegolnych Komisji Rady Gminy. 

Stawka ogłoszona w tym komuni-
kacie została obniżona przez Radę 
Gminy do wysokości 50 zł za 1 dt 
(q), co daje 125 zł za 1 ha przelicze-
niowy. Natomiast stawka wg Roz-
porządzenia wynosi 153,425 zł za 1 
ha przeliczeniowy użytków rolnych. 
Uważam więc, że podatek nie zo-
stał podniesiony w stosunku do cen 
podanych przez Ministra, tylko zo-
stał obniżony. Stawka opłat za wodę 
i ścieki wzrosła średnio o 13,5 gro-
szy. Jednym z czynników wzrostu 
cen jest amortyzacja. Środki z te-
go wzrostu należy wykorzystać 
na remonty i modernizacje tej in-
frastruktury i na to będą przezna-
czone. Koszt opłaty za 1 m ³ ście-
ków wynosi 9,16 zł brutto, a ustalo-
na opłata dla mieszkańców wynosi 
4,05zł brutto za 1 m³ – 4,30 zł netto 
+ vat = 4,64 zł. Resztę dopłaca się 
z budżetu Gminy. Dopłatę ustala 
Rada Gminy. Za dopłatą głosowa-
ło 8 Radnych, przeciw było 7.

Obecne inwestycje to II i III etap 
kanalizacji Zborowskie, wodociągo-
wanie gminy wraz z przyłączami Pa-
noszów – Niwki, Ciasna ul. Leśna, 
przyłącza w ilości 30 sztuk. Dobie-
gają prace na zadaniach: Adaptacja 
poddasza budynku wielofunkcyjne-
go na cele rekreacyjne i społeczno – 
kulturalne oraz zagospodarowanie 
terenu przestrzeni publicznej wo-
kół budynku w miejscowości Dziel-
na; Przebudowa istniejących zabu-

Ochrona powietrza a ekonomia
Od dłuższego czasu zgodnie 

twierdzimy, że kanalizowanie 
naszych miejscowości, 

a co za tym idzie poprawa 
jakości wód gruntowych 
i powierzchniowych jest 

czymś oczywistym. Każdy 
z nas zdaje sobie sprawę 

z tego, że są to dodatkowe 
koszty, ale w ten sposób 
dbamy o nasze zdrowie 
i czystość naszej planety.

Dlaczego zatem zupełnie inne po-
dejście ma jeszcze duża część spo-
łeczeństwa, jeśli chodzi o czystość 
powietrza? W znacznym stopniu 
nasze zdrowie jest bardziej uzależ-
nione od jego czystości. Tymcza-
sem w okresie grzewczym w stre-
#e częstochowsko – lublinieckiej 
zanotowano przekroczenia stan-
dardów jakości powietrza. Bez-
pieczne stężenie w zakresie ben-
zo(a)pirenu przekraczane jest nie-
rzadko sześciokrotnie. Przypomnę, 
że benzopireny to organiczne związ-

ki chemiczne z grupy wielopier-
ścieniowych węglowodorów aro-
matycznych i są związkami silnie 
rakotwórczymi.

Spalanie śmieci, słabej jakości 
węgla i jego pochodnych oraz brak 
termomodernizacji budynków – 
wszystko to wpływa na znaczne 
pogorszenie jakości powietrza, 
a co za tym idzie, pogorszenie sta-
nu naszego zdrowia. Coraz czę-
ściej słyszymy o zakazie palenia wę-
glem w dużych miastach ze względu 
na powstający tam smog, jednocze-
śnie oburzamy się, że palenie inny-
mi paliwami jest za drogie. Czy jed-
nak nie czas pomyśleć o problemie 
ochrony powietrza jako o proble-
mie ochrony zdrowia, a nie ekono-
mi? Czy wymiana ogrzewania i do-
cieplenie budynków musi nam się 
opłacać #nansowo? A może jest 
to długotrwała inwestycja w na-
sze zdrowie?

Środki #nansowe z Unii Europej-
skiej w latach 2015–2020 przezna-
czone na termomodernizację nie 

będą umożliwiały do#nansowania 
obiektów, w których chcemy umie-
ścić nowy piec na węgiel lub eko-

-groszek. Koniecznością będzie 
wymiana kotła na gazowy lub in-
ny o znacznie wyższej sprawności 
i mniejszej emisji CO² niż węglo-
wy. Największe do#nansowania 
skierowane będą jednak na od-
nawialne źródła energii tj. solary, 
ogniwa fotowoltaiczne czy mini 
bio gazowe lub elektrownie wia-
trowe. Do większości z tych w mia-
rę nowych technologii nawet przy 
do#nansowaniu będziemy musieli 

dowań gospodarczych na budynek 
wielofunkcyjny wraz z zagospoda-
rowaniem terenu w Molnej; Zago-
spodarowanie terenu przestrzeni 
publicznej przy szkole podstawo-
wej na cele rekreacyjne i społecz-
no – kulturalne w miejscowości 
Wędzina; Zagospodarowanie tere-
nu przed budynkiem społeczno – 
kulturalnym wraz z boiskiem wielo-
funkcyjnym w miejscowości Pano-
szów przy ul. Tysiąclecia 2 – budowa 
boiska wielofunkcyjnego – etap I; 
Kompleksowa termomodernizacja 
budynku komunalnego w Panoszo-
wie ul. Cermiaczna 19; Komplek-
sowa termomodernizacja budyn-
ku komunalnego w Zborowskiem 
przy ul. Głównej 34. Trwa moder-
nizacja oświetlenia w całej gminie.

Odebrałem również promesy 
przyznające środki na przebudo-
wy dróg o wartości 540 000,00 zł 
w ramach podziału środków na usu-
wanie skutków klęsk żywiołowych 
na następujące zadania: Przebudo-
wa ul. Na Cegielnię w miejscowości 
Dzielna etap II, Remont ul. Młyń-
skiej w Panoszowie etap II, prze-
budowa ul. Przywary w Sierako-
wie Śląskim. W celu realizacji zadań 
musimy mieć także środki własne.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała: Anna Dyksik

dopłacać. Musimy sobie jednak po-
stawić pytanie, czy tylko oszczęd-
ności są najważniejsze?

/Dariusz Staszyński/
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Gminny Bal Karnawałowy
10 lutego 2015 roku 

w Budynku Wielofunkcyjnym 
w Glinicy odbył się I Gminny 

Bal Karnawałowy dla 

dzieci z gminy Ciasna.

Organizatorami balu byli Gminny 
Ośrodek Kultury w Ciasnej i Stowa-
rzyszenie Rozwoju Sołectwa Glinica. 
Podczas balu bawiło się łącznie po-
nad 130 przedszkolaków i uczniów 
szkół podstawowych z całej gminy. 
Wszystkich serdecznie powitała pa-
ni Albina Pogoda, Sekretarz Gminy 
Ciasna, życząc najmłodszym udanej 
zabawy. Wtorkowe popołudnie za-
mieniło się w zaczarowaną krainę 
pełną wróżek, księżniczek, piratów 
i innych postaci z dziecięcych bajek. 
W trakcie balu organizowane były 
liczne konkursy i zabawy, w których 
każdy mógł wziąć udział, m.in. po-
kaz mody, modelowanie zwierzątek 

z baloników. W grupie uczniów kl. 
IV – VI przeprowadzono konkur-
sy na królową i króla balu oraz naj-
lepszego tancerza i tancerkę balu. 
Królem balu został Patrik Kompa-
ła ze Zborowskiego, a królową So-
nia Dudzik z Glinicy. Najlepszymi 
tancerzami zostali Paulina Cziu-
daj i Maciej Kaczmarzyk z Glinicy. 
Zwycięzcy otrzymali korony i na-
grody rzeczowe. Na balu pojawił się 
również znany wszystkim dzieciom 
Sznupek wraz z przedstawicielką 
Komendy Powiatowej Policji w Lu-
blińcu, która przekazała najmłod-
szym kilka informacji na temat bez-
pieczeństwa oraz wręczyła opaski 
odblaskowe. Dla wszystkich gości 
organizatorzy przygotowali słodki 
poczęstunek. Skoczne tańce i barw-
ne korowody sprawiły dzieciom 
wiele radości.

/Redakcja/
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23 Finał WOŚP
11 stycznia 2015 roku odbył 

się 23 �nał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy.

W tym roku zebrane pieniądze bę-
dą przeznaczone dla podtrzymania 
wysokich standardów leczenia dzieci 
na oddziałach pediatrycznych i on-
kologicznych oraz godnej opieki 
medycznej seniorów. Nauczyciele 
i uczniowie Gimnazjum w Ciasnej 
w tym roku po raz pierwszy utwo-
rzyli sztab w Ciasnej. 15 wolontariu-
szy z całej gminy zbierało pieniądze 
na ten szczytny cel, a mieszkańcy 
gminy licznie uczestniczyli w ak-
cji. Zebrano około 9 tys zł. W hali 
sportowej w Ciasnej odbywały się 
występy, koncerty, m.in. koncert 
rockowy, reggae’owy. Nie zabrakło 

również występów Młodzieżowej 
Orkiestry Dętej i Mażoretek z Cia-
snej. Dla najmłodszych przygotowa-
no zajęcia plastyczne, mi.in. lepie-
nie z masy solnej, malowanie �gur 
z gipsu, wykonanie laurki dla babci 
i dziadka. Było także stoisko fotogra-
�czne, fryzjerskie i malowanie twa-
rzy. Przez cały czas trwała loteria fan-
towa z cennymi nagrodami. Bardzo 
aktywnie w tegoroczną akcję włączy-
li się strażacy OSP z Ciasnej, którzy 
przeprowadzili pokaz ratownictwa 
medycznego oraz pierwszej pomocy 
przedmedycznej. Można było rów-
nież zwiedzić wóz strażacki i prze-
brać się w strój strażaka. Nie zabra-
kło także licytacji gadżetów WOŚP 
oraz światełka do nieba.

/Redakcja/
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Niech nam żyją 100 lat – Dzień Babci i Dziadka

Tradycją Przedszkola 
Samorządowego w Sierakowie 

Śląskim stały się już bale 
karnawałowe z udziałem Babć 

i Dziadków organizowane 
z okazji ich Święta.

To wspaniała okazja do wspólnej 
zabawy wnucząt ze swoimi Dziad-
kami, ale także możliwość wysłu-
chania i zatańczenia przebojów z lat 
młodości naszych szanownych go-
ści. Dzieci, jak co roku, w wierszu, 

piosence i tańcu zadedykowały naj-
szczersze życzenia swoim ukocha-
nym Babciom i Dziadkom oraz 
wręczyły samodzielnie wykonane 
upominki. Po części artystycznej 
nadszedł czas na wspólną zabawę, 
konkursy, pląsy oraz taneczne �-
gury przy akompaniamencie ze-
społu Spektrum. Dzieci w karna-
wałowych przebraniach prezento-
wały swoje wdzięki.Każda Babcia 
i Dziadek mieli okazję zatrzymać 
czas, wykonując pamiątkowe zdję-
cie z wnuczkiem i wnuczką.

/B.Respondek/

22 stycznia 2015 roku w Szkole 
Podstawowej w Zborowskiem 

odbył się uroczysty Dzień Babci 
i Dziadka z okazji ich święta, 
przygotowany przez uczniów, 

grono pedagogiczne i rodziców.

Uczniowie przedstawili bogaty pro-
gram artystyczny. Po raz kolejny moż-

na było poczuć magię Świąt Bożego 
Narodzenia, gdyż uczniowie kl. I,II 
i IV zaprezentowali dla babć i dziad-
ków jasełka. Nad całością czuwały na-
uczycielki Gabriela Pruska i Klaudia 
Górniak. Następnie na scenie zapre-
zentowali się uczniowie klasy III pod 
opieką nauczycielki Elżbiety Misztal. 
Dla babć i dziadków rodzice przygo-
towali słodki poczęstunek.

/Redakcja/

22 stycznia uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Glinicy 
zaprosili swoje babcie 

i dziadków na uroczystą 
akademię z okazji ich święta.

Swoim kochanym seniorom oraz 
zaproszonym gościom klasy I i III 
przedstawiły świąteczne Jasełka, 
a uczniowie klasy II zaprezentowa-
li barwną inscenizację „Czerwone-
go Kapturka”.

Spotkanie odbyło się w Budynku 

Wielofunkcyjnym w Glinicy i było 
okazją do rodzinnej integracji po-
koleń. Tym bardziej, że o stronę or-
ganizacyjną całej imprezy, miłą at-
mosferę i pyszny poczęstunek dla 
wszystkich zadbali rodzice naszych 
pociech, zwłaszcza mamy. Babcie 
i dziadkowie ze wzruszeniem i łez-
ką w oku dziękowali swoim małym 
artystom za występ, życzenia oraz 
przepiękne laurki i kwiaty.

Nad całością uroczystości czuwały 
nauczycielki – Mariola Siwiaszczyk, 
Ewa Mnich i Aleksandra Mrosek.

/A.Mrosek/

Jak co roku o tej porze
Czy kto może, czy nie może
Lecz, gdy już nadejdzie pora

Śpieszy na Dzień Seniora.

W kalendarzu pojawia się 
coraz więcej dni, które mają 

stanowić okazję do celebrowania 
dojrzałego czy starszego wieku. 
Jak co roku Szkoła Podstawowa 

w Ciasnej obchodziła Dzień 
Seniora. Uroczystość ta odbyła 

się 19 stycznia 2015r. w hali 
sportowej w Ciasnej.

Pomimo nieładnej pogody 
za oknem, w hali atmosfera była bar-

dzo gorąca. Na imprezę przybyli nie 
tylko seniorzy, których było ponad 
200, ale również Wójt Gminy Cia-
sna Pan Zdzisław Kulej oraz grono 
pedagogiczne.

W bogatym programie zna-
lazły się występy artystyczne i ta-
neczne w wykonaniu dzieci 
i młodzieży wszystkich klas Szkoły 
Podstawowej. Młodzi artyści zachwy-
cili publiczność ciekawymi przedsta-
wieniami oraz znanymi i lubianymi 
piosenkami. Gromkie brawa roz-
legały się po zakończeniu każdego 
z występów.

Po występach artystycznych 
Wójt Gminy Pan Zdzisław Ku-
lej oraz Wicedyrektor Szkoły 

Pani Urszula Woś złożyli przybyłym 
gościom najserdeczniejsze życzenia 
wszelkiej pomyślności, zdrowia i stu 
lat życia. I tym miłym akcentem za-
kończyła się cała uroczystość.

Radość i wzruszenie w oczach se-
niorów były dla nas bezcenną nagrodą.
„Człowiek jest wielkim nie przez to, co posia-

da lecz przez to 
kim jest, nie przez to co ma lecz przez to, 

czym dzieli się z innymi”
Ojciec Święty Jan Paweł II

Uroczystość ta nie mogłaby być zre-
alizowana, gdyby nie ludzie o wielkim 
sercu – serdeczne podziękowania dla 
wszystkich zaangażowanych w przy-
gotowanie uroczystości Dnia Seniora.

/Lidia Skorupa/

SIERAKÓW ŚLĄSKI
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Miły gość w redakcji „Juniorpress”

Mistrz Ortografii 
Niemieckiej

Spotkanie ze sztuką

Teatrzyki w Szkole

W dniu 24 stycznia na zaproszenie 
koła dziennikarskiego, 

działającego w ramach programu 
unijnego „Rozwój daje radość” 

naszą redakcję odwiedziła 

pani Aneta Kaczmarek – 

dziennikarka z Dziennika 

Zachodniego w Lublińcu.

Mimo natłoku prac i obowiązków 
pani redaktor znalazła czas dla mło-
dych adeptów dziennikarskiej sztuki. 
W czasie spotkania nasz gość zapoznał 
nas z ciekawą, ale równocześnie trudną 
i odpowiedzialną pracą zespołu dzien-
nikarskiego i objaśnił nam, na czym 
polega tzw. warsztat dziennikarski fe-
lietonisty. Pani redaktor z przyjemno-
ścią odpowiadała na wszystkie nasze 

dociekliwe pytania, prezentując cieka-
we materiały z pracy redakcji. Chęt-
nie dzieliła się zawodowym doświad-
czeniem z „przyszłymi publicystami” 
i ciekawie opowiadała o tym, czym zaj-
mują się dziennikarze odpowiedzial-
ni za poszczególne działy gazety, aby 
sprostać oczekiwaniom czytelników. 
Bardzo miłym akcentem naszego spo-
tkania była bardzo pozytywna opinia 
o naszej gazetce „Juniorpress”, któ-
rą redagujemy podczas prac nasze-
go koła. To miłe spotkanie pozwoliło 
nam spojrzeć na pracę dziennikarza 
nie tylko z punktu widzenia zwykłe-
go czytelnika, ale także odpowiedzial-
nego za przekazywane wiadomości 
dziennikarza.

Na koniec owocnego spotkania pani 

redaktor zaprosiła nas do odwiedze-
nia redakcji Dziennika Zachodniego 

w Lublińcu.
/Juniorpress/

Uczniowie SP w Ciasnej wzięli 

udział w II Powiatowym 

Dyktandzie z Języka 

Niemieckiego „Mistrz Ortogra!i 

Niemieckiej”, zorganizowanym 

przez Zespół Szkolno – 

Przedszkolny w Kochciach.

Każda gmina z powiatu lubliniec-
kiego wytypowała trzech najlepszych 
uczniów, poprzedzając powiatowe 
dyktando eliminacjami gminnymi. 

Na szczeblu powiatowym wystartowa-
ło 50 uczniów. Gminę Ciasna repre-
zentowali Adrian Kurek z kl VI b SP 
w Ciasnej, który zajął III miejsce, Na-
talia Nowinska z VI a SP w Ciasnej – 
zdobyła wyróżnienie oraz Marcin 
Kupka z V kl SP w Ciasnej – również 
zdobywca wyróżnienia. Uczniowie 
zostali przygotowani przez nauczy-
cielkę języka niemieckiego Grażynę 
Raczyńską. Gratulujemy!

/Redakcja/

„Teatr – to aktywna re"eksja 

człowieka nad samym sobą ”

/ Novalis/

Jednym z głównych celów kształce-
nia i wychowania młodzieży jest przy-
gotowanie młodych ludzi do uczest-
nictwa w życiu kulturalnym, więc 
zgodnie z koncepcją programu na-
uczania uczniowie Gimnazjum wyjeż-
dżają na spektakle teatralne. Edukacja 
teatralna ma przygotować młodzież 
do odbioru sztuki przez rozwijanie 
wrażliwości, ukazywanie pozawer-
balnych środków ekspresji i przeży-
wanie emocji.

W styczniu uczniowie klas drugich 
byli w „Teatrze Nowym” w Zabrzu 
na spektaklu „Dziady”cz. II. Po wcze-

śniejszym opracowaniu lektury mie-
li możliwość porównania własnego 
wyobrażenia sztuki z wizją reżysera. 
Młodzieży bardzo podobała się gra 
aktorska oraz wierne odzwierciedle-
nie atmosfery grozy i niesamowito-
ści. Zwrócili również uwagę na cie-
kawą scenogra#ę, w której wykorzy-
stane były efekty świetlne.

Z kolei uczniowie klas trzecich byli 
w Teatrze im. A. Mickiewicza w Czę-
stochowie na spektaklu „Moralność 
pani Dulskiej”. Mimo że jest to sztu-
ka wykraczająca poza program gim-
nazjalny, uczniowie zostali wcześniej 
przygotowani do jej odbioru, poprzez 
omówienie treści i wyjaśnienie pojęć 
związanych z #listerią i mieszczańską 
kołtunerią. Wizja współczesnej pani 
Dulskiej – kobiety niezadowolonej 

Jak, co roku uczniowie klas I – III 

Szkoły Podstawowej w Ciasnej 

mogą podziwiać przedstawienie 

artystyczne prezentowane 

przez profesjonalnych 

aktorów z teatru z Krakowa.

Teatrzyki zawierają wiele humo-
rystycznych scen, na które żywo re-
agują dzieci oraz nauczyciele. Każdy 
spektakl niesie za sobą wątki eduka-
cyjne oraz morał.

Aktorzy często angażują uczniów 
w tok przedstawienia. Inscenizacje 
przeplatane są narracją oraz bajko-
wą muzyką.

Dzieci bardzo chętnie uczestniczą 
w przedstawieniach teatralnych, na-
gradzając aktorów gromkimi brawami.

/Wychowawcy Klas I-III

Szkoły Podstawowej w Ciasnej/

z życia i wiecznie narzekającej – przy-
padła do gustu młodzieży..Po spekta-
klu uczniowie wzięli udział w lekcji te-
atralnej „Od scenariusza do premie-
ry”, na której zapoznali się z historią 
teatru częstochowskiego i z proce-
sem tworzenia spektaklu teatralnego.

Rola szkoły w rozbudzaniu potrzeb 

kulturalnych i rozwijaniu zaintereso-
wań teatralnych uczniów jest ogrom-
na. Cieszymy się więc,że dzięki dobrej 
współpracy szkoły z rodzicami może-
my zapewnić młodzieży spotkanie ze 
kulturą wysoką.

/ E. Nowak/
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Kolędnicy misyjni „HEJ, KOLĘDA, KOLĘDA…”

MATKI

koleżance mgr Marii Grzyb przewodniczącej komisji
rewizyjnej Zarządu Gminnego

członkowie i zarząd gminny PSL w Ciasnej

14 lutego w Budynku Wielofunkcyjnym w Glinicy podczas Babskiego Combru bawiło 
sie kilkadziesiąt mieszkanek gminy. Organizatorami byłi Sołtys i Rada Sołecka 

z Glinicy

„Już po raz kolejny uczniowie 
Szkoły Podstawowej w Ciasnej, 

członkowie Koła Misyjnego, 
wzięli udział w kolędowaniu 

na rzecz dzieci na Madagaskarze

10 stycznia dwie grupy uczniów 
odwiedziły mieszkańców Para�i 
Trójcy Świętej w Ciasnej, zbierając 
o�ary na zakup żywności dla dzie-
ci na Madagaskarze.

Mali kolędnicy odwiedzając domo-

stwa nieśli radosną nowinę o Bożej 
Dziecinie, śpiewali kolędy i życzy-
li gospodarzom szczęścia, zdrowia 
i pomyślności na cały Nowy Rok.

W tym roku kolędnicy Koła Mi-
syjnego zebrali 850 zł. Cała kwota 
została przekazana Ojcu Jerzemu 
Wilk z Zakonu Ojców Kamilianów.

Dziękujemy za złożone o!ary
Opiekunowie Koła Misyjnego

wraz z Ojcem Jerzym Wilk

Babski Comber Konkurs wokalny 
w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Ciasnej
17 lutego 2014 roku w Gminnym 

Ośrodku Kultury w Ciasnej 
został przeprowadzony 

Konkurs Wokalny dla dzieci 
z terenu gminy Ciasna.

Soliści śpiewali dowolną piosen-
kę w języku polskim. Grand Prix 
otrzymała Julia Wieczorek z Cia-
snej. Nagrodą główną jest zaprosze-
nie do Ogólnopolskiego Programu 
Estradowego „Wygraj szansę”, które-
go eliminacje odbędą się 23 marca 

w Akademickim Centrum Kultury 
w Częstochowie. I miejsce w konkur-
sie wokalnym zajął Martin Werner 
z Jeżowej, II miejsce – Dawid Werner 
z Molnej, III miejsce – Mateusz Ro-
se z Panoszowa. Wyróżnienia otrzy-
mali – Klaudia Jelonek i Julia Nie-
słony z Sierakowa Śląskiego.

Wręczenie dyplomów i upomin-
ków odbędzie się 10 marca 2015 ro-
ku w świetlicy GOK w Ciasnej 
o godz. 15.00.

/Redakcja/

Gala Wolontariatu
W kwietniu 2015 roku Fundacja 
LGD Spichlerz Górnego Śląska 
organizuje Galę Wolontariatu.

W ten sposób chce uhonorować oso-
by, które aktywnie i społecznie włą-
czyły się w realizację przedsięwzięć 
realizowanych na terenie obszaru 
Spichlerza. Do Gali można zgłaszać 
organizacje lub osoby indywidualne, 
które nie tylko brały udział podczas re-
alizacji różnorodnych przedsięzięć ze 
środków PROW, ale również przy in-
nych działaniach na rzecz społeczno-
ści lokalnych.Uhonorowani otrzyma-
ją statuetki „Przyjaciel wolontariatu”. 
LGD planuje wyróżnić 20 organiza-

cji i 12 wolontairuszy indywidualnych. 
Do 13 marca 2015 roku można zgła-
szać kandydatów do tutułu „Przyja-
ciel wolontariatu”, wskazując organi-
zację i osobę ze swojej gminy. Druki 
do pobrania i wypełnienia znajdują 
się na stronie internetowej www.spi-
chlerz.org.pl. Szczegółowych infor-
macji udziała biuro Fundacji pod nr 
tel: 34 343 05 62.

/Redakcja/

Pani Krystynie Straus
Prezes Zarządu GS „SCh” MĘŻA

Rada Nadzorcza
Zarząd i pracownicy GS „SCh” w Ciasnej
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Julia Kaczmarzyk i Natalia 
Rubiś, gimnazjalistki z Ciasnej 

zaprezentowały swojewiersze 

podczas spotkania poetyckiego 

pod hasłem „Rajskie Walentynki”, 

zorganizowanego przez Edwarda 

Przebieracza, poetę i dziennikarza 

związanego z Ziemią Lubliniecką. 

Poniżej prezentujemy utwory 

poetyckie uczennic.

”Przemoc jest straszna, przemoc 

to choroba, okrutne czyny, czasem 

nawet słowa, ogarnia wszystkich, 

winnych i bez winy, nie szukajmy 

zemsty, szukajmy przyczyny.’’.

03.12.2014 r. na hali sportowej 
w Ciasnej odbyła się Pro�laktyczna 
Środa -impreza ogólnoszkolna,w któ-
rej wzięli udział wszyscy uczniowie 
gimnazjum. Nad całością organiza-
cji imprezy czuwała p. K. Czakiert 
przy współpracy z p. A. Brzeziną, p. 
M. Kozą i p. W. Inglotem. Ideą im-
prezy jest propagowanie zdrowe-
go, dobrego stylu życia bez przemo-
cy. Ze względu na to że przemoc jest 
wszechobecna uczniowie zmierzyli 
się z tematyką przemocy – zarówno 
rówieśniczej, cyberprzemocy i prze-

mocy domowej – oraz agresji.
Nad całością czuwało jury w skła-

dzie: Katarzyna Czakiert – pedagog 
szkolny, Joanna Grajcar z Sanepidu 
oraz przedstawiciel policji – starszy 
aspirant Tadeusz Szymański. Ob-
serwatorami zmagań pro�laktycz-
nych byli również zaproszeni goście: 
przedstawiciel policji – mł. aspirant 
Dawid Wocław, Margota Kichman 
z GOPS w Ciasnej, przedstawiciele 
Rady Rodziców- p. Stelmach i p. Jo-
lanta Kaczmarzyk.

Podczas imprezy reprezentanci klas 
zmagali się z różnymi zadaniami i mu-
sieli wykazać się znajomością tema-
tyki dotyczącej przemocy, cybeprze-
mocy i agresji. Mimo dużego stopnia 
trudności, zawodnicy dobrze radzili 
sobie z zadaniami. Jury było pod wra-

Profilaktyczna Środa – już po raz 12!
żeniem udzielanych odpowiedzi, po-
nieważ uczniowie, wykazali się znajo-
mością takich pojęć jak: zespół inter-
dyscyplinarny, phishin, grooming czy 
!aming, wiedzieli kim jest troll w In-
ternecie i dlaczego sexting jest niebez-
pieczny dla młodych ludzi.

Podczas spotkania młodzież obej-
rzała krótki �lm na temat przemocy 
w szkole i dostępnych form pomocy. 
Szczególnie zaakcentowany został wą-
tek udziału świadków przemocy, któ-
rzy milcząc, dają tym samym przy-
zwolenie na przemoc.

W tym roku gimnazjaliści szcze-
gólnie zaangażowali się w przygoto-
wanie scenek propagujących życie 
bez przemocy.. W tym celu tworzyli 
własne scenariusze lub wykorzystali 
różne motywy ze znanych seriali te-

lewizyjnych. Nie zabrakło również 
ciekawych kostiumów i rekwizytów 
scenicznych. Klasy pierwsze przed-
stawiały scenki dotyczące przemo-
cy �zycznej, klasy drugie scenki do-
tyczące cyberprzemocy,a uczniowie 
klas trzecich scenki o konsekwen-
cjach przemocy psychicznej.

Po ostatecznym podsumowaniu 
wyników za część teoretyczną i sce-
niczną najlepsza okazała się druży-
na klasy III C. Drugie miejsce zajęli 
uczniowie klasy II A, a trzecie miej-
sce zdobyła – I B

Nagrody dla młodzieży ufundowała 
Gminna Komisja Przeciwdziałania Al-
koholizmowi. W tym roku były to du-
że paczki ze słodyczami i słodkie nie-
spodzianki dla reprezentantów klas.

/ K. Czakiert /

28 stycznia 2015 roku odbył się 

w naszej szkole VII Gimnazjalny 

Dzień Językowy, który w tym roku 

zawierał prezentacje projektów 

edukacyjnych poprowadzonych 

pod opieką p. Anny 

Mierzwińskiej i p. Katarzyny 

Rećko. Natomiast p. Wojciech 

Inglot i p. Anna Kozielska 

zadbali o piękną scenogra$ę 

i elementy dekoracyjne.

W ramach projektu „"eater spie-
len- Zabawa w teatr”, uczniowie klasy 
2a zaprezentowali w języku niemiec-
kim sztukę według bajki braci Grimm 
pt.”Schneewitchen”-”Królewna Śnież-
ka”, do której uczniowie samodzielnie 
wykonali rekwizyty i kostiumy.

Drugim prezentowanym projektem 
był „Knight’s world – Rycerski świat”- 
projekt w języku angielskim. Ucznio-
wie klas 2a i 2b przedstawili legendę 

VII Gimnazjalny Dzień Językowy
o Królu Arturze i Rycerzach Okrą-
głego Stołu, opowiedzieli o najsłyn-
niejszych rycerzach średniowiecza, 
o ideałach rycerza i kodeksie rycer-
skim, a także o współczesnych brac-
twach rycerskich i grach kompute-
rowych, w których wykorzystywane 
są motywy rycerskie. Poza prezen-
tacjami, widzowie mogli posłuchać 
piosenek w języku angielskim i fran-
cuskim, a także zobaczyć scenkę jak 

Święty Jerzy pokonał smoka.
Podczas imprezy zostały również 

wręczone nagrody dla zwycięzców 
w szkolnym konkursie wiedzy o Lon-
dynie- „London Landmarks”. I miej-
sce zajęła Katarzyna Winkler z klasy 
3a, Justyna Kozela z klasy 2a zdoby-
ła II miejsce, natomiast Milena Siwek 
z klasy 3a i Monika Kompala z klasy 
2a zajęły ex aequo miejsce III.

/ Anna Mierzwińska

i Katarzyna Rećko /

RAJSKIE WALENTYNKI
Paradoks miłości

Napełniona stoję po kolana.

Dajesz mi uroki duszy twej

I ciepło ciała.

Jesteś niczym ambrozja

Napawająca słodyczą niebiańską

Słodyczą czułości

Słodyczą wieczności.

……………………………………….

O ironio!

Ja miodu ziemskiego łaknę.

/ Julia Kaczmarzyk l. 15 /

MIŁOŚĆ
Dziennie mocno pukam

w czerwone serca drzwi

przez dziurkę od klucza kukam

z nadzieją, że otworzysz mi.

Ciągle po głowie mi chodzisz

na moment nie opuszczasz mnie

w snach do mnie przychodzisz

proszę przytul mnie!

Zdjęcia twe oglądam

już kolejny raz

w wymarzoną przyszłość spoglądam

i widzę zakochanych nas.

Niestety tchórzem jestem

i o nas tylko śnię

lecz doskonale wiem

że mocno KOCHAM CIĘ!

/ Natalia Rubiś l.16 /
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KONKURS PRZYRODNICZY
Dnia 19 lutego 2015 r. odbył się III 

Gminny Konkurs Przyrodniczy 
dla Szkół Podstawowych pt. 

„Wycieczka po Polsce”. Konkurs 
zorganizowały panie Anna 

Kozielska i Maria Koza.

Celem konkursu jest zdobywanie 
i pogłębianie wiadomości na temat 
kraju ojczystego, rozbudzanie zainte-
resowań otaczającym światem i jego 
problemami, uświadomienie koniecz-
ności ochrony przyrody, poznanie fau-
ny i �ory Polski oraz doskonalenie 
umiejętności posługiwania się mapą.

Uczniowie musieli wykazać się du-
żą wiedzą dotyczącą następujących 
różnych zagadnień, np.ukształtowa-
nie powierzchni Polski, podział ad-
ministracyjny kraju, parki narodo-

we Polski czy �ora i fauna naszego 
kraju łącznie ze znajomością gatun-
ków chronionych. Młodzi przyrodni-
cy musieli również wykazać się zna-
jomością przyczyn i skutków zanie-
czyszczenia powietrza, wód i gleb oraz 
umiejętnością wyjaśniania trudnych 
pojęć:smog, kwaśne opady, gazy, pyły, 
ścieki, dzikie wysypiska itp.

Konkurs składał się z czterech czę-
ści – części testowej i multimedialnej 
oraz części doświadczalnej i fotogra-
�cznej. Podczas konkursu panowała 
miła atmosfera,a wszyscy uczniowie 
owocnie pracowali i świetnie się bawi-
li. Ostatecznie I miejsce w konkursie 
wywalczył Arkadiusz Kurek ze Szko-
ły Podstawowej w Ciasnej, II miejsce 
zajęli ex æquo Jakub Pakuła ze Szko-
ły Podstawowej w Ciasnej oraz Dirk 

Widawski uczeń Szkoły Podstawo-
wej w Sierakowie Śląskim, a III miej-
sce zdobył Karol Woś ze Szkoły Pod-
stawowej w Ciasnej

Zwycięzcy otrzymali nagrody książ-

kowe, a wszyscy uczestnicy dostali dy-
plomy i drobne upominki. Zwycięz-
com serdecznie gratulujemy!

/Anna Kozielska
Maria Koza/

Miło nam poinformować, 
że uczennice SP w Ciasnej 

wzięły udział w III Powiatowym 
Konkursie Piosenki „Śpiew 

łączy Europę” pod patronatem 
Burmistrza Miasta 

Lubliniec Edwarda Maniury, 
zorganizowanym przez 

Gimnazjum nr 2 w Lublińcu.

W konkursie wzięły udział Agata 
Kaczmarzyk, Kamila Koza i Wikto-
ria Jańczyk. Zawodnicy mieli przygo-
tować kolędy lub pastorałki w j. nie-
mieckim lub angielskim. Do �nału 
dostał się duet Agaty i Kamili, któ-
re w ostatecznych rozgrywkach mu-
zycznych zajęły II miejsce.

Uczniowie SP w Ciasnej wzięli 
udział w II Powiatowym Konkursie 

„Mistrz Ortogra�i” z języka niemiec-

kiego, również z sukcesami (od redak-
cji szczegółowa informacja na str.10.) 
Warto również przy tej okazji wy-
szczególnić laureatki ubiegłoroczne-
go wojewódzkiego konkursu z języ-
ka niemieckiego zorganizowanego 
w Chałupkach: Franziskę Ochmann, 

Sukcesy uczniów SP w Ciasnej

Spotkanie
z leśniczym

22 stycznia 2015 r. 
w Przedszkolu Samorządowym 

w Sierakowie Śląskim gościł 
leśniczy z Zespołu Parków 

Krajobrazowych Województwa 
Śląskiego w Kalinie, który 

poprzez ciekawe zajęcia 
edukacyjne poparte zdjęciami 
przybliżył dzieciom tematykę 

„Dokarmiania zwierząt zimą”.

Martynę Woś oraz Zuzannę Cie-
śla. Uczennice zdobyły na 29 zgło-
szonych szkół III i IV miejsce. Dzię-
ki nieustannemu zaangażowaniu się 
rodziców naszych uczniów możemy 
dotrzeć na konkursy, nawet na połu-
dniowe granice naszego kraju i prze-

żyć miłe, i niezapomniane chwile. Lau-
reatom oraz osobom wyróżnionym 
gratuluję zwycięstwa dziękując zara-
zem za reprezentowanie naszej szko-
ły na zewnątrz, za wytrwałość i wiarę 
we własne siły.

/Dorota Richter-Kulig/

Dzieci poznały wygląd i nazwy 
ptaków zimujących w Polsce, do-
wiedziały się jak dokarmiać zwie-
rzęta, by pomóc im, a nie zaszko-
dzić oraz kiedy karmić, gdzie kar-
mić i czym karmić.

/Barbara Respondek/
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Mobilny Uniwersytet
Kultury i Sztuki

Regionalny Ośrodek Kultury 

w Częstochowie organizuje 

Mobilny Uniwersytet 

Kultury i Sztuki, skierowany 

do osób z subregionu 
północnego woj. śląskiego.

Mobilny Uniwersytet obejmuje 6 
programów edukacyjnych dla dzieci, 
młodzieży i seniorów – mieszkań-
ców gmin woj. śląskiego. Programy 
będą realizowane w następujących 
dziedzinach: �lm, fotogra�a, kultu-
ra ludowa, plastyka, teatr i muzyka. 
Mobilny Uniwersytet to nieodpłat-
ny semestralny cykl zajęć w formie 
wykładów, warsztatów, projekcji, 
plenerów artystycznych oraz wizyt 
w instytucjach kultury. Udział w za-
jęciach zwieńczony będzie certy�ka-

tami. Wykłady i warsztaty urozma-
icone będą wyjazdami do centrów 
kultury w innych miejscowościach 
np. do Muzeum Kinematogra�i 
w Łodzi, Łódzkiej Szkoły Filmo-
wej, wytwórni �lmów rysunkowych 
w Bielsku-Białej, do Muzeum Papie-
ru w Dusznikach-Zdroju, a także 
wizytami w galeriach sztuki i pra-
cowniach artystycznych w Polsce. 
Zajęcia będą realizowane przez do-
świadczonych pracowników ROK 
w Częstochowie oraz przez arty-
stów i instruktorów z Polski. Mo-
bilny Uniwersytet rusza od paź-
dziernika 2015 roku.

Więcej informacji udziela Gmin-
ny Ośrodek Kultury w Ciasnej pod 
nr tel. 34 351–24–19.

/ Redakcja /

Zapisy do Przedszkola w Ciasnej
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ciasnej ogłasza zapisy do Przedszkola przy ul. Zjednoczenia w Ciasnej. Zapisów można doko-

nać w dniach 01.03 do 31.03.2015r. w godz. 8:00 – 15:30

Informacja o terminach 
imprez plenerowych 
w gminie Ciasna:

Gminny Dzień Strażaka
30,31 maja 2015 roku w Zborowskiem

Dni Gminy Ciasna
20,21 czerwca 2015 roku w Ciasnej

O terminie i miejscu Dożynek Gminnych 

poinformujemy Państwa w następnym wydaniu biuletynu.



Lasy to jedno z najważniejszych 
odnawialnych zasobów przyrody 
w Polsce. Od najwcześniejszych 

czasów do dzisiaj zapewniają 
różnorodne korzyści dla 

społeczeństwa i gospodarki. 

Sposób, w jaki dziś 

gospodarujemy lasami, chronimy 

je i zapewniamy ich rozwój 

ma zasadnicze znaczenie dla 

następujących po nas pokoleń.

Lasy stanowią ogólnoświatowe 
bogactwo. Dlatego ONZ ogłosi-
ła miniony już rok 2011 Między-
narodowym Rokiem Lasów. Lasy 
zarządzane są w Polsce przez Pań-
stwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy 
Państwowe”. W 2014 roku święto-
wać możemy 90-lecie (od 1924 ro-
ku) istnienie lasów państwowych 
w naszym kraju.

Dyrektor Regionalny Ochrony 
Środowiska w Katowicach Ber-
nard Błaszczyk podkreślił znacze-
nie lasów w 25-letniej przemianie 
naszej, śląskiej ekologii. Na Śląsku 
31,3 % powierzchni zajmują lasy 
(w Polsce – 29,3%), większość z nich 
to lasy państwowe. Do 1989 roku 
lasy pełniły funkcje produkcyjną. 
W 1991 roku nowa ustawa wpro-
wadziła zmianę gospodarowania 
lasem i obecnie są one modelo-
wym sektorem gospodarki krajowej.

Gmina Ciasna na swoim tere-
nie posiada znaczny – 38 % udział 
powierzchni leśnych. Ten fakt zo-
bowiązuje nas do zastanowienia 
się nad problematyką leśną i prze-
strzeganie aktów prawnych zwią-
zanych z tą dziedziną gospodarki. 
Akty prawne, ustalone przez Unię 
Europejską – dyrektywy, muszą być 
przestrzegane i wdrożone do reali-
zacji w każdym kraju członkow-
skim. Za ich nie stosowanie nali-
czane są kary.

Na terenie Unii Europejskiej go-
spodarka leśna prowadzona jest 
od stuleci. Jej celem jest zapewnie-
nie surowców i usług dla ludności 
i środowiska. Dla zapobiegania nie-
korzystnym wpływom na zdrowie 
lasów jest niezbędne czynne go-
spodarowanie ich zasobami. Euro-
pejskie Centrum Informacji o La-
sach zapewnia dane i informacje 
potrzebne do rozwoju leśnej poli-
tyki. Europejski system informacji 
o pożarach lasów służy prognozo-
waniu w zakresie zagrażania poża-

rami i ocenie szkód. Do 10 % lasy 
narażone są na działanie owadów 

– szkodników i choroby. Wichury 
i gwałtowne zmiany klimatu po-
wodują ok. 6% zniszczeń w kom-
leksach leśnych.

UE wspiera zrównoważnoną go-
spodarkę leśną. Plan działań w tym 
kierunku obejmuje kilkanaście za-
dań kluczowych przeznaczonych 
do realizacji w krajach członkow-
skich. Dzięki wsparciu programów 
unijnych zalesiono w Europie ogó-
łem 890 tys hektarów powierzchni. 
W latach 2007 – 2013 na działania 
związane z gospodarką leśną prze-
znaczono 8 mld euro. Na obszarze 
ponad 2 mln hektarów zapewnione 
są środki na ochronę lasów przed 
pożarami, zanieczyszczeniami i ka-
tastrofami naturalnymi. Właścicie-
le lasów otrzymują wsparcie z tytu-
łu uczestnictwa w szkoleniach i ko-
rzystaniu z usług doradczych lub 
na rzecz zwiększenia wartości eko-
nomicznej swoich lasów.

Lasy w UE przyczyniają się 
do walki ze zmianą klimatu. Sek-
tor leśny odgrywa wśród innych 
działów gospodarki człowieka naj-
ważniejszą rolę pod względem wy-
chwytywania dwutlenku węgla z at-
mosfery i magazynowania go w gle-
bie i biomasie. Magazynowanie 
węgla w glebie i drzewach przyczy-
nia się do stabilizacji klimatu. Lasy 
dostarczają drewna – będącego od-
nawialnym surowcem oraz bioma-
sy do produkcji energii, tym samym 
przyczyniając się do ograniczenia 
emisji, któych źródłem są surowce 
i paliwa kopalne. Drewno jest bo-
wiem odnawialnym i przyjaznym 
dla środowiska zasobem. W ten 
sposób lasy przyczyniają się do re-
alizacji celów polityki unijnej ener-
getycznej i polityki przeciwdziała-
nia zmianie klimatu.

Do 2020 roku obowiązują w kra-
jach UE ograniczenia emisji dwu-
tlenku węgla o 20% i zwiększenia 
udziału energii odnawialnej do 20%. 
Prawie połowa energii odnawialnej 
w krajach Unii już teraz pochodzi 
z biomasy. W większości jest to bio-
masa drzewna, a w niewielkim stop-
niu jej źródłem jest rolnictwo. La-
sy na obszarze UE magazynują co-
raz większe ilości dwutlenku węgla.

Leśnictwo wnosi istotny wkład 
w realizację celów unijnej strate-
gii „Europa 2020”. W państwach 

członkowskich jest ponad 16 mi-
lionów właścicieli lasów. Istnie-
je wiele miejsc pracy, szczegól-
nie na terenach wiejskich, zwią-
zanych z tym sektorem. W lasach 
powstaje ogromna różnorodność 
surowców naturalnych, wykorzy-
stywanych przez człowieka od za-
mierzchłych czasów. Lasy wnoszą 
istotny wkład w gospodarkę wiej-
ską, przyczyniając się do zapobie-
gania odpływowi lokalnej ludności 
do miast. W UE wyrąb obejmuje 
tylko 60–70 % rocznego przyro-
stu drewna. Oznacza to, że możli-
we jest dostarczenie większej ilości 
drewna i jego sensowne wykorzy-
stanie – bez narażania na szwank 
zrównoważonej gospodarki lesnej. 
Lasy przyczyniają się do dobrobytu 
i powodzenia obecnych i przyszłych 
pokoleń. Dzięki drewnu i materia-
łom z drewna możemy wytworzyć 
papier, budować domy, produkować 
meble i akcesoria meblowe, ogrze-
wamy nasze domy, wykorzystujemy 
drewno w rękodziele artystycznym.

Trudno wyobrazić sobie życie 
w Europie bez lasów. Lasy i tereny 
zalesione zajmują ok. 177 mln ha 
(42 % powierzchni UE) – z tej po-
wierzchni 89 mln ha wykorzystu-
je się głównie do produkcji drewna 
i produktów niedrzewnych. W sek-
torach wykorzystujących drewno 
to ponad 500 mln euro. 13 % lasów 
w UE to obszary chronione. 30 % 
obszarów „NATURA 2000” to sie-
dliska leśne, obejmujące 23 mln ha. 
(„NATURA 2000” to unijna sieć ob-
szarów objętych ochroną przyrody).

Na terenie gminy Ciasna znaj-
duje się część Parku Krajobrazo-
wego „Lasy nad Górną Liswartą”, 
a w nim rezerwaty „Łęg nad Mły-
nówką” i „Cisy koło Sierakowa”. 
Od 2004 roku wiele kompetencji 
odnośnie terenów chronionych po-
wierzono gminom, m.in.: oddano 
gminom decyzję tworzenia par-
ków krajobrazowych. W tym kon-
tekście należy przypomnieć o obo-
wiązku prawnej opieki nad naszy-

mi obszarami chronionymi w celu 
zachowania pięknych kompleksów 
leśnych naszej gminy.

Trudno wyobrazić sobie życie 
mieszkańców gminy bez lasów. Las 
zapewnia szereg korzyści – oczywi-
stych i mniej oczywistych. Drew-
no i produkty leśne wnoszą istot-
ny wkład w rozwój gospodarczy 
podnoszenie poziomu życia. Go-
spodarka leśna ma centralne zna-
czenie dla zdrowia i równowagi 
środowiska naturalnego i ekosyste-
mów. Lasy zapewniają cenną prze-
strzeń wypoczynku i rekreacji dla 
zurbanizowanego społeczeństwa 
Śląska. Nie dziwi nas fakt, że na ja-
gody i grzyby przyjeżdzają do na-
szych lasów mieszkańcy miast ślą-
skich. Chcą również przebywać 
tutaj dłużej. W tym celu powstają 
budowane na przysiólku Sierakowa 
(Szklarnia) domy z bali drzewnych. 
Cóż – jednak zatruwani „oparami” 
zakładu Wrona, protestują prze-
ciw takiemu traktowaniu walorów 
naturalnego środowiska… i czło-
wieka. Lasy dają nam surowce dla 
przemysłu budowlanego i innych 
sektorów, miejsce pracy i środki 
utrzymania dla ludności. Bioma-
sa leśna to „zielona energia” zastę-
pująca paliwa kopalne, to lepsza 
jakość przed erozją, osuwiskami, 
powodziami, czysta woda, miejsca 
w których możemy odpocząć i po-
ruszać się na świeżym powietrzu, 
schronienie dla dzikiej fauny i �o-
ry oraz korzystne warunki mikro-
klimatyczne dla rzadkich gatunków.

Świadomi tego, że w gminie Cia-
sna posiadamy tak ważne bogac-
two naturalne, jakim są lasy powin-
niśmy pamiętać o tym, że mamy 
prawny obowiązek ochrony i tro-
ski o nasze społeczne dobro i nie 
zapominać o zagrożeniach nasze-
go rezerwatu nad Młynówką i in-
nych bogatych w walory naturalne 
przyrody zakątkach leśnych gminy.

/Opracowała

Elżbieta Ostrowska/
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