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mgr inż. Zdzisław Kulej

Szanowni Państwo
Inwestycje w dużym stopniu fi-

nansowane są ze środków zewnętrz-
nych m.in. Funduszy Europejskich. 
Gmina Ciasna wyróżnia się dużym 
stopniem wykorzystania tych fun-
duszy, w związku z powyższym zo-
stałem zaproszony w dniu 19 czerw-
ca 2015 roku na konferencje regional-
ną pt.” Program Rozwoju Obszarów 
Wiejskich w województwie śląskim 

– dokonania i perspektywy”, w któ-
rej uczestniczyłem wraz ze skarbni-
kiem gminy. Celem konferencji by-
ło przedstawienie efektów wdraża-
nia działań samorządowych PROW 
2007 – 2013 w województwie ślą-

skim, jak również przekazanie infor-
macji na temat nowego programowa-
nia w latach 2014–2020. W związku 
z tym, iż Gmina Ciasna była liderem 
w województwie śląskim pod wzglę-
dem realizacji projektów finansowa-
nych ze środków europejskich, Mar-
szałek Województwa Śląskiego zwró-
cił się z prośbą o zaprezentowanie 
podczas konferencji w formie po-
kazu multimedialnego, ukazującego 
efekty osiągnięte dzięki realizacji pro-
jektów z PROW na lata 2007–2013 
na terenie Gminy Ciasna. Prezenta-
cja została przygotowana i zaprezen-
towana przez koordynatora realizacji 
projektów Skarbnika Gminy Urszu-

lę Szukalską. Dzięki konferencji gro-
no uczestników dowiedziało się, jak 
skutecznie wykorzystywane są środ-
ki unijne przeznaczone na rozwój ob-
szarów wiejskich. Była to dobra okazja 
do promocji gminy na szerokim fo-
rum województwa śląskiego. Chciał-
bym zachęcić Mieszkańców naszej 
gminy do zapoznania się z prezen-
tacją, która jest dostępna na stronie 
internetowej gminy www.ciasna.pl

Chciałbym również poinformo-
wać Mieszkańców gminy o konkur-
sie w ramach Zintegrowanych Inwe-
stycji Terytorialnych, który zostanie 
ogłoszony 27 lipca 2015 roku. Gmi-
na Ciasna złoży projekt w tym kon-
kursie pt. „Poprawa efektywności 
energetycznej budynków i ograni-
czenie emisji w Gminie Ciasna” i mo-
że otrzymać dofinansowanie w kwo-
cie 737 065, 24 zł. Celem projektu jest 
poprawa efektywności energetycznej 
oraz zwiększenie zastosowania odna-
wialnych źródeł energii, poprzez kom-
pleksową modernizację kotłowni wraz 
z wymianą instalacji co, cwu oraz in-
stalacją kolektorów słonecznych, do-
ciepleniem budynków i wymianą sto-
larki okiennej i etc. w budynkach sta-
nowiących infrastrukturę publiczną.

Jeśli chodzi o bieżące inwestycje, 
to obecnie największe wykonujemy 
w miejscowości Zborowskie – budo-

wa kanalizacji etap II i III, przebudo-
wa dróg tzw. „schetynówka”. Ogólna 
wartość inwestycji w Zborowskiem 
to ok. 8 mln zł. Planowana jest też 
kontynuacja dalszego odrestauro-
wania XVIII-wiecznej Fabryki Fajek 
w Zborowskiem. Jesteśmy w trak-
cie przygotowywania dokumentacji 
do przetargu.

Zakończyły się inwestycje na obiek-
tach użyteczności publicznej w miej-
scowościach – Wędzina, Molna Pa-
noszów, Dzielna. Wyremontowano 
wnętrza budynków, dzięki czemu 
mieszkańcy zyskali miejsca do spo-
tkań sołeckich oraz upowszechniania 
kultury i rekreacji. Zagospodarowa-
no również tereny przed budynkami 
z przeznaczeniem na cele rekreacyjne 
i sportowe. Została również ukończo-
na inwestycja lamp oświetleniowych 
na terenie gminy Ciasna.

W kwestii infrastruktury drogowej 
trwają prace przebudowy dróg – ul. 
Cegielniana w Dzielnej, ul. Młyńska 
w Panoszowie oraz droga na Przywary 
w Sierakowie Śląskim. Do przebudo-
wy zaplanowane są ul. Tylna w Mol-
nej, sięgacz ul. Zjednoczenia w Cia-
snej na wysokości sklepu Segeth oraz 
prawdopodobnie ul. Oleska w Jeżowej 
(II etap) i ul. Górna w Zborowskiem.

/Wójt Gminy Ciasna
mgr inż. Zdzisław Kulej/
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Plac zabaw w Dzielnej Adaptacja poddasza w budynku wielofunkcyjnym 
w Dzielnej

Boisko w Panoszowie

Budynek OSP w Zborowskiem

Budynek wielofunkcyjny w Molnej

Plac w Wędzinie

Bieżnia w Wędzinie

Parking przed OSP w Zborowskiem

Budynek wielofunkcyjny w Molnej



Szanowni Państwo
Zakończyły się prace nad projek-

tem opracowania Planu Gospodarki 
niskoemisyjnej dla Gminy Ciasna. 
Opracowanie programu jest dofi-
nansowane w ramach działania 9.3 
Termomodernizacja obiektów uży-
teczności publicznej priorytetu IX 
infrastruktura energetyczna przyja-
zna środowisku i efektywność ener-
getyczna Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2007–
2013. Dysponentem środków jest 
Instytucja Wdrażająca – Narodo-
wy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej.

Program wskazuje nam główne 
źródła emisji gazów cieplarnianych 
do atmosfery. Dzięki przeprowa-
dzonym wśród Państwa badaniom 
ankietowym, znamy potrzeby ter-
momodernizacyjne większości go-
spodarstw domowych. Jednocześnie 

informuję, że Plan Gospodarki ni-
skoemisyjnej dla Gminy Ciasna jest 
połączony z powstałą w trakcie ba-
dań bazą danych, która ma być sta-
le uzupełniania zgodnie z przedsta-
wionymi przez Państwa nowymi 
danymi dotyczącymi potrzeb ter-
momodernizacyjnych i wykona-
nych przez Państwa prac.

Plan Gospodarki niskoemisyjnej 
pokazuje nam przede wszystkim, 
w jakiej kolejności powinniśmy wy-
konać prace termomodernizacyjne 
na budynkach użyteczności publicz-
nej od tych emitujących największą 
liczbę zanieczyszczeń po te, których 
termomodernizacja jest potrzebą 
najmniej pilną. Plan gospodarki ni-
skoemisyjnej jest również niezbęd-
ny w ubieganiu się o fundusze euro-
pejskie związane obniżaniem emi-
sji CO2 w latach 2014–2020.

/Dariusz Staszyński/

Projekt Planu Gospodarki 
niskoemisyjnej dla Gminy 
Ciasna zakończony

Na Sesji Rady Gminy Ciasna w dniu 
02.06.2015 r. radni podjęli następujące 
uchwały:

1.Uchwała w sprawie zatwierdze-
nia sprawozdania finansowego wraz 
ze sprawozdaniem z wykonania bu-
dżetu Gminy Ciasna za 2014r.

2.Uchwała w sprawie udzielenia ab-
solutorium Wójtowi Gminy Ciasna 
z tytułu wykonania budżetu gminy 
za rok 2014.

3.Uchwała w sprawie zatwierdze-

nia sprawozdania finansowego GOK 
za 2014r.

4.Uchwała w sprawie zatwierdze-
nia sprawozdania finansowego GBP 
za 2014r.

5.Uchwała w sprawie zmian w WPF.
6.Uchwała w sprawie zmian w bu-

dżecie gminy na 2015r.
/Przygotowała:

mgr Urszula Świercok/

Na Sesji Rady Gminy Ciasna w dniu 
24.06.2015 r. radni podjęli następujące 
uchwały:

1.Uchwała w sprawie zawarcia po-
rozumienia pomiędzy Gminą Ciasna, 
a Powiatem Lublinieckim.

2.Uchwała w sprawie zmian w bu-
dżecie gminy na 2015r.

3.Uchwała w sprawie zmiany uchwa-
ły Nr VI/58/2015 Rady Gminy Cia-
sna z dnia 22 kwietnia 2015r. w spra-
wie inkasa podatku od nieruchomo-
ści, rolnego i leśnego.

4.Uchwała w sprawie szczegółowych 
zasad i trybu umarzania, odraczania 

i rozkładania na raty należności pie-
niężnych, mających charakter cy-
wilnoprawny przypadających Gmi-
nie Ciasna oraz jej jednostkom or-
ganizacyjnym.

5.Uchwała w sprawie zaliczenia dróg 
do kategorii dróg gminnych.

6.Uchwała w sprawie utworzenia od-
rębnego obwodu głosowania do prze-
prowadzenia referendum ogólno-
krajowego.

/Przygotowała:
mgr Urszula Świercok/
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Otwarcie boiska 
w Panoszowie

9 maja 2015 roku w Panoszowie 
odbyło się uroczyste 

poświęcenie i otwarcie boiska.

Poświęcenia dokonał ks. Jacek Woźni-
ca, proboszcz parafii w Sierakowie Ślą-
skim. Na uroczystym otwarciu obecni 
byli Albina Pogoda, Sekretarz Urzędu 
Gminy w Ciasnej, Henryk Pluta, Prze-

wodniczący Rady Gminy Ciasna wraz 
z Radnymi, Roman Gbur, Sołtys Pano-
szowa oraz mieszkańcy. Po uroczystym 
otwarciu chętni mogli strzelić pierw-
szego symbolicznego gola. Wystąpiła 
również grupa Mażoretek z Ciasnej, 
a uczniowie ZSP z Sierakowa Śląskie-
go mieli okazję rozegrać pierwszy mecz.

/Redakcja/



Sołtysi 
Gminy Ciasna 
w kadencji 
2015–2019

Ciasna – Sołtys Teresa Królik
członkowie Rady Sołeckiej: Mo-

nika Tarka, Krystyna Brzezina, Re-
nata Kaczmarczyk, Rafał Schőn, 
Jolanta Segeth – Jaworek, Jolanta 
Mrugała, Rita Dikta, Gerard Ma-
jer, Irena Derner.

Dzielna – Sołtys Dariusz Cza-
pla, członkowie Rady Sołeckiej: Ad-
rian Lempa, Kornelia Lempa, Gi-
zela Bednorz, Agnieszka Kiełtyka, 
Andrzej Bednorz, Adam Popanda, 
Rajnold Strowa

Glinica – Sołtys Grażyna Gała, 
członkowie Rady Sołeckiej: Krysty-
na Drożdziok, Joanna Tudzio, Mag-
dalena Sier, Jan Lizoń, Alina Kulik, 
Danuta Matusek, Teresa Grzechac, 
Krystyna Paradecka, Justyna Pollok

Jeżowa – Sołtys Bernadeta Skow-
ronek, członkowie Rady Sołeckiej: 
Piotr Witek, Aneta Brylka, Ewa Ko-
łodziejczyk, Teresa Chmiel, Domi-
nika Bohm, Brygida Respondek

Molna – Sołtys Brygida Pietru-

Tegoroczne Dożynki Gminne odbędą się w dniach 22–23 sierpnia w Molnej.

Organizatorzy proszą sołectwa Gminy Ciasna o przygotowanie
koron dożynkowych i korowodów.

Wieniec dożynkowy, który zdobędzie I miejsce 
w Konkursie na Najpiękniejszą Koronę będzie reprezentować Gminę Ciasna 

na Dożynkach Powiatowych 30 sierpnia 2015 r. w Gminie Koszęcin.

Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Ciasnej prosi o zgłaszanie 
się osób chcących otrzymać pacz-
kę żywnościową zawierającą takie 
produkty jak: makaron świderki, 
ryż, kasza jęczmienna, herbatniki, 
kawa zbożowa, płatki kukurydzia-
ne, mleko, ser żółty, ser topiony, 
groszek z marchewką, sok jabłko-

wy, koncentrat pomidorowy, dżem, 
mielonka wieprzowa, klopsiki, cu-
kier i olej rzepakowy.

Kryterium dochodowe dla rodzi-
ny wynosi 684 zł na osobę w rodzi-
nie natomiast dla osoby samotnie 
gospodarującej 813 zł – dochód 
z miesiąca czerwiec 2015r.

Oprócz kryterium dochodowego 

musi być także spełniona przyczyna 
z art. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 
12 marca 2004r. o pomocy spo-
łecznej (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 182 
z poźn. zm.), pomocy społecznej 
udziela się m.in. z powodu: ubó-
stwa, sieroctwa, bezdomności, bez-
robocia, niepełnosprawności, dłu-

cha, członkowie Rady Sołeckiej: Al-
fred Jochem, Henryk Musik, Kry-
stian Marczyk, Beata Kalamorz, 
Eryk Kalamorz, Henryk Ceglarek, 
Irena Jochem, Joachim Łach, Kry-
stian Pietrucha

Panoszów – Sołtys Roman Gbur, 
członkowie Rady Sołeckiej: Beata 
Kontny, Rafał Czok, Krystyna Straus, 
Beata Czok, Gerard Rose, Arkadiusz 
Jelonek, Barbara Koza, Jacek Wie-
cha, Katarzyna Parkitna

Sieraków Śląski – Sołtys Julian 
Werner, członkowie Rady Sołec-
kiej: Krzysztof Strzoda, Waldemar 
Gorzolka, Irena Ziaja, Natalia Kuc, 
Marek Widera, Renata Jarzom-
bek, Mariusz Dragon, Rudolf Le-
sik, Grzegorz Nowak

Wędzina – Sołys Teresa Koza-
la, członkowie Rady Sołeckiej: Ja-
rosław Waryś, Irena Loose, Artur 
Zając, Rafał Hadzik, Przemysław 
Korczowski, Roman Tyrała, Elż-
bieta Maj, Sławomir Korczowski, 
Marek Gruca

Zborowskie – Sołtys Henryk Pie-
trucha, członkowie Rady Sołeckiej: 
Edmund Pielorz, Alojzy Ledwoń, 
Zygmunt Segeth, Renata Pietru-
cha, Alfred Blachecki, Żaneta Pie-
trucha, Monika Plonka, Janusz Je-
ziorski, Henryk Pielorz.

/Redakcja/

gotrwałej lub ciężkiej choroby.
Osoby zainteresowane winny za-

deklarować udział w działaniach 
towarzyszących prowadzonych 
w formie warsztatów.

Szczegołowych informacji udziala 
biuro nr 5 Gminnego Ośrodka Po-
mocy, tel. (34) 3535102 lub (34) 
3535100 w. 77
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Pomoc żywnościowa 
dla mieszkańców 
gminy Ciasna



Gminny Dzień Strażaka 
i Gminny Dzień Dziecka w Zborowskiem

30 maja 2015 roku 
w Zborowskiem odbyło się 
podwójne święto – Gminny 

Dzień Strażaka oraz jubileusz 
90-lecia OSP Zborowskie.

W obchodach oficjalnych wzięły 
udział poczty sztandarowe wszyst-
kich jednostek OSP gminy Ciasna 
oraz zaproszeni goście i mieszkańcy 
gminy. Wśród oficjalnych gości by-
li m.in. Zdzisław Kulej, Wójt Gmi-

ny Ciasna, Albina Pogoda, Sekretarz 
Gminy Ciasna, Michał Chrząstek, 
Komendant Powiatowy PSP w Lu-
blińcu, Henryk Kiepura, Wicepre-
zes Zarządu Województwa Związku 
OSP, Krzysztof Strzoda, Prezes Za-
rządu Oddziału Powiatowego OSP 
w Lublińcu. W trakcie uroczystości 
oprócz oficjalnych przemówień, An-
drzej Rojek odczytał 90-letnią histo-
rię OSP Zborowskie, a ks. proboszcz 
Jan Grochla poświęcił nowo otwar-
tą remizę strażacką. O 15.30 odby-
ła się uroczysta msza święta w in-

tencji strażaków. Oprawę artystycz-
ną uroczystości zapewniły występy 
m.in. Młodzieżowej Orkiesrty Dętej 
wraz z Mażoretkami z Ciasnej, zespo-
łu Wesoły Masorz i Przyjaciele. Wie-
czorem uczestnicy festynu bawili się 
na zabawie tanecznej z zespołem Jack. 
W niedzielę, 31 maja odbył się po raz 
pierwszy Gminny Dzień Dziecka. Dla 
najmłodszych przygotowano szereg 
atrakcji. Na scenie wystąpili ucznio-
wie Szkoły Podstawowej w Zborow-
skiem, podopieczni sekcji wokalnej 
GOK w Ciasnej, animatorzy z Koła 

Naukowego Animatorów i Artete-
rapeutów z Uniwersytetu Opolskie-
go wraz z Młodzieżowym Kołem 
Wolontariatu działającym przy ZSP 
w Ciasnej. Była również bajka dla 
dzieci „Koziołek Matołek”. Wśród 
innych atrakcji znalazły się pokaz ba-
niek mydlanych, malowanie twarzy, 
kącik plastyczny, modelowanie balo-
ników, gry i zabawy z chustą anima-
cyjną. Nie zabrakło karuzeli i dmu-
chańców, z których dzieci mogły ko-
rzystać bezpłatnie.

/Redakcja/

zborowskie

5biuletyn SAMORZĄDOWy GMiny CiASnA • nR 2-3/2015fotorelacja

Fo
to

: S
eg

et
h-

ne
t, 

A
. D

yk
si

k



Gminny Dzień Dziecka
6 biuletyn SAMORZĄDOWy GMiny CiASnA • nR 2-3/2015 fotorelacja

Fo
to

: K
la

ud
ia

 P
lu

ta



Historia OSP Zborowskie
ciasna

Oto krótka historia 
naszej Jednostki, którą 

napisałem na podstawie 
wspomnień dh Józefa Ligusa 

/s. Franciszka/ i Alojzego 
Strzody /s. Jana/- założycieli 

tutejszej Straży Ogniowej.

Z książki Józefa Tyrola pt. „Nad Li-
swartą i Potokiem Jeżowskim” wiemy, 
że w roku 1753 powstała w naszej 
miejscowości jedyna na terenie Nie-
miec Śląska Fabryka Jednorodnych 
Fajek Glinianych, która funkcjono-
wała przez około 100 lat, zatrudnia-
jąc w czasach świetności ponad 115 
osób. Fajczarnia zajmowała całą ul. 
Fabryczną, a w pierwszym budynku 
po lewej stronie patrząc od ul. Gór-
nej znajdowała się kuźnia pracująca 
na potrzeby fabryki fajek. W tej kuź-
ni, według relacji najstarszych miesz-
kańców, od roku 1873 miał znajdować 
się podręczny sprzęt gaśniczy w tym 
sikawka ręczna, która była wykorzy-
stywana przez strażaków w czasie po-
żarów. Taką informację odnajdujemy 
w kronice miejscowej szkoły z roku 
1873. Niestety kronika jest jeszcze 
w trakcie tłumaczenia i powyższe in-
formacje nie zostały do końca oficjal-
nie potwierdzone. Ale z dobrze poin-
formowanych źródeł dowiadujemy się, 
że być może za 8 lat OSP Zborowskie 
będzie świętować 150 lat istnienia.

Pozostaniemy jednak przy udoku-
mentowanych faktach,: w dniu 6 ma-
ja 1925 r. za czasów sołtysa dh Karo-
la Ledwonia w czasie uroczystego ze-
brania powołana została Ochotnicza 
Straż Ogniowa w Zborowskiem. Po-
czątkowo ich siedzibą była wspomnia-
na stara kuźnia, usytuowana przy ulicy 
Fabrycznej. Inspiratorami i założycie-
lami Jednostki byli m. in.: Jan Strzo-
da, Jan Seget Tomasz Brylka, Franci-
szek Ligus i inni. Pierwszym wypo-
sażeniem do gaszenia pożarów była 
dwucylindrowa pompa konna, którą 
gaszono ogień jeszcze długo po woj-
nie. Przekazano ja później dla OSP 
w Wierzbiu. Drugą pompą ręczną 
z trzema rozdzielaczami na wozie 
konnym ufundowało strażakom miej-
scowe społeczeństwo, a było to w ro-
ku 1931. Pompa ta po remoncie kapi-
talnym jest nadal sprawna i znajduje 
się w naszej Jednostce.

Przed wojną o wysoki poziom wy-
szkolenia swych strażaków bardzo 
dbał komendant Franciszek Ligus. 
To właśnie on na zawodach w Ny-
sie zdobył pompę motorową typu 

„KOBE-1000”. Wspomniana pom-

pa w okresie wojny, za zgodą księ-
dza Alojzego Gotschalka, ukryta by-
ła w kościele pod chórem. Szczęśli-
wie ocalona, służyła ochotnikom 
do 1969 r. gasząc przez ponad 30 
lat wiele groźnych pożarów.Latem 
1937 roku, jak wspominają najstar-
si druhowie, na terenie wsi odbył się 
zjazd wszystkich Straży Ochotniczych 
z powiatu Dobrodzień. Wśród gości 
honorowych, którzy zajechali tu uma-
jonym zielenią – wozem drabiniastym, 
byli przedstawiciele władz opolskich, 
a także dyrektorzy tamtejszego Za-
kładu Ubezpieczenia Mienia. Na za-
kończenie obrad jednostka przepro-
wadziła bardzo udane ćwiczenia po-
kazowe „gasząc wzorowo” – sklep 
masarza Pawła Czudeja. Suto zakra-
piana kolacja, przy której omawiano 
pokaz i podsumowano akcję, trwa-
ła do północy, a z dobrze poinfor-
mowanych źródeł wiadomo, że du-
żo, dużo dłużej. W tym samym roku 
OSP wzbogaciła się o 6 osobowy sa-
mochód marki DKW a jego kierowcą 
był właściciel restauracji dh Wilhelm 
Winkler. Od tego momentu nie by-
ło tygodnia, aby ochotnicy nie urzą-
dzali „ibungu”, czyli próbnego alarmu, 
który kończył się tradycyjnie podsu-
mowaniem ćwiczeń w restauracji dh 
Winklera. W kilka miesięcy później 
na Dolnej Wsi w czynie społecznym 
zbudowany został zbiornik wody obok 
domu pana Hadzika. Z przedwojen-
nych, groźnych pożarów zapamięta-
no tu podłożony ogień w zabudowa-
niach Tomasza Ledwonia i Franciszka 
Ligusa. Z pomocą miejscowej Jedno-
stce przybyła wtedy straż z Sierakowa, 
a pompy obydwu straży pracowały 
bez przerwy przez 4 godziny. Latem 
1945 r. na skutek podpalenia płonęły 
zabudowania u pana Alojzego Szczy-
gła i u państwa Ptoków. W trakcie ga-
szenia ognia, korzystając z zamiesza-
nia, złodzieje skradli z okolicznych 
obór kilka krów. Kilka pożarów wy-
buchło także od uderzeń pioruna, m. 
in. spaliły się stodoły u gospodarzy 
Pawła Świerca i państwa Ulbrychów. 
Przypomnijmy teraz czasy i wydarze-
nia mniej odległe, które wielu z obec-
nych tu druhów pamięta osobiście. 
W 1975 r. z okazji 50 rocznicy OSP 
Zborowskie mieszkańcy ufundowali 
swoim strażakom sztandar ze Św. Flo-
rianem. W czasie uroczystej mszy św. 
odprawionej przez księdza Romana 
Kulesę poczet sztandarowy stanowi-
li Alojzy Kosytorz, Gerard Pyka i Jan 
Jeziorski. W nocy 9 listopada 1988 r. 
wybuchł największy i najgroźniejszy 
pożar w miejscowej Szkole Podsta-
wowej. W akcji gaśniczej udział bra-

ło kilkanaście jednostek straży zawo-
dowych i ochotniczych m. in. z Czę-
stochowy, Lublińca i Ciasnej. Spłonęło 
II piętro szkoły, ale dzięki poświęce-
niu i sprawnej akcji gaśniczej urato-
wano budynek mieszkalny przylega-
jący do szkoły. 3 maja 1995 roku 70 
lat swojego istnienia obchodziła OSP 
w Zborowskiem i przy tej okazji w wi-
gilię Św. Floriana odbyła się miła uro-
czystość, w czasie której sztandar Jed-
nostki medalem „Za zasługi dla pożar-
nictwa” udekorował prezes ZW ZOSP 
RP- Grzegorz Lipowski, a ówczesny 
wójt gminy Waldemar Ploska, wręczył 
ochotnikom nowy sprzęt. Uroczystą 
msze św. w intencji strażaków i ich ro-
dzin odprawił ks. dziekan Jan Grochla. 
W latach 1991–93 w czynach spo-
łecznych powiększono i oczyszczo-
no 2 zbiorniki wodne, wymieniono 
wrota do remizy i naprawiono wie-
żę do suszenia węży. W 1994 r. zaku-
piono i przystosowano do zadań ga-
śniczych- wóz marki Żuk, który jak 
wiemy z dobrze poinformowanych 
źródeł, nie wiedzieć, dlaczego w mo-
mencie kupna miał na drzwiach na-
pis Polmos. W tym czasie zakupio-
no także nowe mundury, buty, topo-
ry, radiostacje. W miejscowym SKR 
za kwotę ówczesnych 3mln zł zaku-
piono starą metalową beczkę o poj. 
3,5 tys. litrów, na której po remoncie 
zainstalowano motopompę. W razie 
pożaru ten oryginalny pojazd gaśni-
czy, holowany przez ciągnik przystę-
pował samodzielnie do skutecznej ak-
cji. Napisy na beczkowozie w czynie 
społecznym namalował Antoni Ko-
zubek, miejscowy malarz i artysta lu-
dowy. W roku 2004 dzięki staraniom 
kilku społeczników i Urzędowi Gmi-
ny udało się pozyskać nieodpłatnie 
aż dwa ciężkie samochody gaśnicze ty-
pu Jelcz GCBA 6/32. W każdym z po-
jazdów znajduje się zbiornik na 6.000 
litrów wody. Jeden pojazd został prze-
kazany z Zakładów Koksowniczych 
w Wałbrzychu dla jednostki OSP Gli-
nica, a drugi z Zakładu „Lentex” S.A. 
w Lublińcu trafił do OSP w Zborow-
skiem. Samochody te po dokonaniu 
drobnych napraw blacharsko-lakier-
niczych zostały wprowadzone do po-
działu bojowego. Oprócz niewątpliwie 
wysokiej wartości taktycznej samo-
chodów ich wartość rynkowa wa-
hała się w granicach około 40.000 zł 
za każdy. Oficjalna uroczystość prze-
kazania pojazdu w Zborowskiem od-
była się 23 maja 2004 roku.

Z dobrze poinformowanych źródeł 
wiemy, ze pierwszymi „strażakami”, 
którzy pod opieka wychowawcy An-
drzeja Rojka i mechanika Waltera Le-

sia przetestowali” pojazd byli ucznio-
wie ówczesnej kl. VI miejscowej szkoły. 
Ich opinia była zgodna z opinią doro-
słych: nareszcie OSP w Zborowskiem 
ma wóz strażacki Jelcz z prawdziwe-
go zdarzenia.

W połowie 2013 roku pojawił się 
pomysł rozbudowy małej, przedwo-
jennej remizy. Wtedy Wójt Gminy 
Zdzisław Kulej zaproponował, aby 
dotychczasową salę mniejszości prze-
budować na remizę OSP. Ta koncep-
cja spotkała się z uznaniem wszyst-
kich zainteresowanych i już w drugim 
półroczu 2013 roku ruszyły prace re-
montowe. Z funduszu sołeckiego po-
kryto koszty montażu bram wjazdo-
wych. W 2014 roku wymieniono dach 
i wykonano termomodernizację całe-
go budynku. Oprócz funduszy gmin-
nych uzyskano także dotacje w kwo-
cie 5000 zł z Zarządu Wojewódzkiego 
Związku OSP, oraz Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej z Katowic. Od wcze-
snej wiosny 2015 roku prace wewnątrz 
obiekty ruszyły pełną parą. Wykona-
no instalację elektryczną, ekologiczne 
ogrzewanie gazowe, podłączono wo-
dociąg i kanalizację, zakończono mu-
rowanie i tynkowanie ścian i sufitów. 
Równocześnie wokół remizy ruszy-
ły prace związane z przebudową dro-
gi i budową nowego parkingu. Dzi-
siaj oglądamy efekt końcowy będący 
znakomitym akcentem i uhonorowa-
niem 90-lecia OSP w Zborowskiem.

Aktualne informacje o jednostce: 
OSP Zborowskie jest jednostką typu 

„S2” i liczy: strażaków ochotników 22, 
uprawnionych do akcji 15-tu. Mamy 
Młodzieżową Drużynę Pożarniczą 
w liczbie 8 członków. W planach ma-
my założenie MDP dziewcząt. Star-
szych członków honorowych jest 5-ciu. 
Funkcje w Zarządzie pełnią:
– Prezes dh Norbert Hadzik
– Naczelnik dh Krzysztof Roj
– Skarbnik dh Alojzy Maciosek
– Kierowca mech. dh Adam Saflik
– Kronikarz dh Andrzej Rojek 

OSP Zborowskie jest jedną z 8 jedno-
stek straży pożarnej w Gminie Ciasna. 
Posiadamy samochód VW Transpor-
ter z agregatem gaśniczym proszko-
wym, pompą pływającą i innym pod-
ręcznym sprzętem gaśniczym.

We wrześniu 2012 roku w związ-
ku z zakupem samochodu gaśnicze-
go Volvo dla OSP Ciasna, dla Zbo-
rowskiego został przekazany z Cia-
snej Star GBA2,5/16

Tym samym mocno wyeksplo-
atowany Jelcz został przeznaczony 
do sprzedaży.

Posiadamy także wspomnianą ory-
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ginalną, zabytkową już, sprawną si-
kawkę konną z roku 1931. Bierze ona 
udział w Zawodach Sikawek Konnych 
na Górnym Śląsku w Szemrowicach 
od 2004 roku. Od maja 2004 jeste-
śmy wyposażeni w system selektyw-
nego wywoływania, a ponadto centra-
la GSM wysyła e-esemesy do wszyst-

kich ratowników OSP. Każdego roku 
bierzemy udział w zawodach pożar-
niczych i ćwiczeniach zgrywających. 
Od ponad 30 lat gości u nas Opol-
ska Pielgrzymka Piesza na Jasną Gó-
rę Liczbę jej uczestników szacuje się 
na ok. 2000 wiernych, z czego trady-
cyjnie już prawie połowa znajduje 

nocleg w Zborowskiem. W tym czasie 
nad porządkiem i bezpieczeństwem 
we wsi oraz dostawą wody dla piel-
grzymów czuwają miejscowi strażacy.

Z dobrze poinformowanych źró-
deł wiem, że strażacy OSP Zborow-
skie nie tylko gaszą pożary i się szkolą, 
ale także jeżdżą na wycieczki, współ-

pracują ze Świetlicą Środowiskową 
„Iskierka” i wspomagają MDP dzia-
łającą przy jednostce.

/Opracował dh Andrzej Rojek 
i odczytał w dniu 30.05.2015 ro-

ku z okazji 90 –lecia 
OSP Zborowskie

mgr Andrzej Rojek/
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DNI GMINY CIASNA 2015
26–28 czerwca 2015 w Ciasnej 

odbyły się Dni Gminy.

Już w piątkowy wieczór młodzież 
mogła bawić się na dyskotece, którą 
poprowadził dj z Klubu Młyn. W so-
botnie popołudnie mieliśmy okazję 
oglądać uczniów ze SP z Ciasnej, wy-
stępy taneczne Mażoretek z Ciasnej. 
Po raz pierwszy przed publiczno-
ścią zaprezentowała swe umiejęt-

ności grupa akrobatyczna z Fitness 
Factory z Lublińca. Sobotnie popo-
łudnie uczestnicy festynu spędzi-
li także w rytmie ślaskiej biesiady. 
Na scenie zaprezentowały się Baba 
z Chopym i Kabaretowa Grupa Bie-
siadna. Wieczorem zabawę tanecz-
ną prowadził zespół Arex. Niestety 
niedzielna, kapryśna pogoda pokrzy-
żowała plany strażakom. Z powodu 
ulewnego deszczu zostały odwoła-

ne Gminne Zawody Sportowo-Po-
żarnicze. Za to popołudnie i wieczór 
upłynęły bezdeszczowo pod znakiem 
świetnej zabawy. Uczniowie z gminy 
Ciasna, biorący udział w projekcie 

„Rozwój daje radość” przedstawili 
barwny spektakl „Królewna śnież-
ka po śląsku”, a podopieczni sekcji 
wokalnej z Gminnego Ośrodka Kul-
tury w Ciasnej zaprezentowali pio-
senki Majki Jeżowskiej. Rockowych 

brzmień mogliśmy posłuchać w wy-
konaniu zespołu WWBand, forma-
cji składającej się z wykładowców 
Młodzieżowego Studium Muzyki 
Rozrywkowej w Oleśnie oraz gru-
py Great Line. Gwiazdami tegorocz-
nych Dni Gminy byli Robert Koról-
czyk z Kabaretu Młodych Panów 
oraz zespół ŁZY! Patronat medial-
ny nad imprezą objął Dziennik Za-
chodni, naszemiasto.pl
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Gminny Ośrodek Kultury w Ciasnej składa serdeczne podziękowania 
sponsorom oraz wszystkim osobom zaangażowanym w organizację te-
gorocznych Dni Gminy Ciasna, a w szczególności firmom tj:

ALS Agencja Koncertowa
ASKLA. Automatyka Serwis Józef Klabis
Bank Spółdzielczy Gliwice
EJOT sp. z o. o.
ELMONT sp. z o. o.
INVADO sp. z o. o.
KOSPAN sp. j
PATOKA Industries Ltd sp. z o. o.
POLAN Krzysztof Polak, Firma Instalacji Sanitarnej
PPHU ARPOL Import-Export Bożena Pluta
Produkcja Podłoża Przemysław Wrona
Przedsiębiorstwo Handlowo-Transportowe Paweł Gaida
Usługi transportowe PARS Eugeniusz Osadnik
Żwir Prom sp j Grzegorz Pyka i wspólnicy
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Miejscowość Godziny otwarcia

Ciasna poniedziałek, środa, czwartek – 10.00 – 17.00
wtorek, piątek – 10.00 – 15.00

Glinica poniedziałek – 7.30 – 10.00
wtorek – 14.00 – 19.00
środa – 7.30 – 12.30
czwartek – 12.30 – 17.00
piątek – 16.00 – 19.00

Sieraków Śląski poniedziałek, piątek – 9.00 – 13.00
wtorek, środa, czwartek – 13.00 – 17.00

Zborowskie wtorek – 12.00 – 16.30
czwartek – 9.00 – 13.00

Światowy Dzień Książki
Światowy dzień Książki i Praw 
Autorskich to coroczne święto 
ustanowione przez UNESCO 
w celu promocji czytelnictwa. 

Dzień ten obchodzony jest 
23 kwietnia. Data ta została 

wybrana jako symboliczna dla 
literatury światowej. W tym dniu 
przypada rocznica urodzin lub 
śmierci wielu wybitnych pisarzy 

m.in. Williama Szekspira.

Rys historyczny
W Katalonii na 23 kwietnia przy-

pada święto narodowe – jest to dzień 
św. Jerzego, patrona Katalonii. Tego 
dnia kobiety obdarowywano zgod-
nie z tradycją czerwonymi różami – 
miał to być symbol krwi smoka, któ-
rego pokonał św. Jerzy. Mężczyźni 
zaś otrzymywali książki. W 1926 ro-
ku wydawca kataloński zapropono-
wał więc ustanowienie dnia książki. 
Tak więc Dzień Książki w Hiszpa-
nii obchodzony jest już od 1930 ro-
ku, od 1964 roku w innych krajach 
hiszpańskojęzycznych, a w Polsce 
od 2007 roku. Z okazji Światowego 
Dnia Książki i Praw Autorskich na ca-
łym świecie podejmowane są różne 
inicjatywy, które służą promocji czy-
telnictwa, ochrony praw autorskich 
i własności intelektualnej.

Spotkanie w Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Ciasnej

Z okazji Światowego Dnia Książki 
i Praw Autorskich Bibliotekę Publicz-

ną w Ciasnej zaszczycili swą obec-
nością prof. zw dr hab. Jan Malicki, 
dyrektor Biblioteki Śląskiej w Kato-
wicach oraz Magdalena Madejska – 
kierownik działu instrukcyjno- me-
todycznego przy Bibliotece Śląskiej 
i Lidia Przybylska – instruktor.

Spotkanie odbyło się 21 kwietnia 
w filii biblioteki w Zborowskiem. 
Na spotkaniu obecni byli również 
Albina Pogoda, Sekretarz Gminy Cia-
sna, Henryk Pluta, Przewodniczą-
cy Rady Gminy Ciasna, Maria Pluta, 
Dyrektor GBP w Ciasnej, Anna Dyk-
sik, Dyrektor GOK w Ciasnej oraz bi-
bliotekarki – Gizela Gajowska, repre-
zentująca filię biblioteki w Sierakowie 
Śląskim, Małgorzata Goinda z biblio-
teki w Glinicy oraz Małgorzata Kacz-
marczyk z biblioteki w Ciasnej.

Zgodnie z tradycją obchodów tego 
święta prof. Jan Malicki wręczył pani 
dyrektor GPB w Ciasnej czerwoną ró-
żę. Dla biblioteki przekazano również 
ok. 50 książek, wśród których znala-
zły się pozycje naukowe, historyczne, 
jak i beletrystyczne nowości m.in. au-
torstwa K. Grocholi i M. Kalicińskiej.

W trakcie rozmowy prof. Jan Malic-
ki zasugerował, jak w efektywny spo-
sób można zwiększyć poziom czytel-
nictwa, zwłaszcza wśród młodzieży, 
która w natłoku zajęć i dobie kom-
puteryzacji oraz internetu coraz rza-
dziej korzysta z wypożyczania ksią-
żek w bibliotekach.

/Redakcja/

Laureaci Konkursu „Bezpieczne 
Gospodarstwo Rolne 2015”

Agata i Gotfryd Gawenda 
z Molnej zajęli II, a Magdalena 

i Mirosław Sier z Glinicy III 
miejsce w etapie regionalnym 

XIII Ogólnopolskiego Konkursu 
Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 

organizowanego przez KRUS, 
którego honorowy patronat 

objął Prezydent Rzeczpospolitej 
Polskiej Bronisław Komorowski.

Uroczyste rozstrzygnięcie etapu 
Regionalnego Konkursu odbyło się 
w dniu 11 czerwca br w siedzibie Od-
działu Regionalnego KRUS w Często-
chowie. Państwo Gawenda prowa-
dzą 40-hektarowe gospodarstwo rol-
ne, które nastawione jest na hodowlę 
trzody chlewnej. Państwo Sier nato-
miast prowadzą 15-hektarowe, które 

również nastawione jest na hodowlę 
trzody chlewnej.

Celem Konkursu jest promocja za-
sad ochrony zdrowia i życia w gospo-
darstwach rolnych. Kryteria oceny go-
spodarstw to: – ład i porządek w obrę-
bie podwórza, zabudowań i stanowisk 
pracy – stan budynków inwentarskich 
i gospodarczych, w tym: stan scho-
dów i używanych drabin oraz insta-
lacji i urządzeń elektrycznych – wy-
posażenie maszyn i urządzeń uży-
wanych w gospodarstwie w osłony 
ruchomych części, podpory i inne za-
bezpieczenia – stan techniczny pilarek 
tarczowych i łańcuchowych – warun-
ki obsługi i bytowania zwierząt gospo-
darskich – stosowanie, stan i jakość 
środków ochrony osobistej.

Laureatom serdecznie gratuluje-

my, dziękujemy i życzymy dalszych 
sukcesów. Zapraszamy jednocze-

śnie do udziału wszystkich rolników 
powiatu lublinieckiego do udziału 
w przyszłorocznym konkursie Bez-
pieczne Gospodarstwo Rolne, któ-
rego regulamin ukaże się na począt-
ku 2016r.

/Małgorzata Zalas/
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W Wiedniu

W ofercie edukacyjno-
turystycznej naszego 

gimnazjum w tym roku 
szkolnym znalazł się 

trzydniowy wyjazd od Wiednia. 
Dwudziestodwuosobowa 

grupa uczniów pod opieką 
pani Katarzyny Czakiert 

i wicedyrektor – pani 
Małgorzaty Gzyl odwiedziła 

stolicę Austrii pod koniec maja.

Pierwszego dnia uczestnicy wy-
cieczki pojechali do Morawskie-
go Krasu znajdującego się jeszcze 
na terenie Czech. Tu, chodząc sta-
lagmitowymi korytarzami, zwiedzili 
przepiękne jaskinie, a następnie do-
szli do zapierającej dech w piersiach, 
liczącej 138 m przepaści Macochy 

– największej przepaści w Europie 
Środkowej. Wielu wrażeń dostarczył 
również spływ łodzią po podwod-
nej rzece Punkvi jak również zjazd 
i wjazd kolejką linową, z której moż-
na było podziwiać krajobrazy kanio-
nu kresowego. Dopełnieniem tego 
dnia był spacer po niedalekim Brnie 

– drugim co do wielkości mieście 
Czech. Następnego dnia, po krót-
kim pobycie w strefie wolnocłowej, 
młodzież pojechała do Wiednia. 
Zwiedzanie stolicy rozpoczęło się 
od pobytu na wzgórzu Kahlenberg, 
gdzie są wspaniałe tarasy widokowe 
na stolicę austriacką, choć dla nas, 
Polaków, ważniejsze okazało się tu-
taj coś innego. Znajduje się tu Ko-
ściół Polski i Muzeum Odsieczy 
Wiedeńskiej. We wnętrzu kościo-
ła, uczniowie, słuchając opowieści 
księdza Romana o sławnym wyda-
rzeniu z roku 1683 oraz o królu Ja-
nie Sobieskim, wzięli udział w nie-
typowej, ale bardzo ciekawej lekcji 
historii z dziejów narodu polskie-
go i Europy. Około godziny 13.00 
udaliśmy się do Schoenbrunn – let-
niej rezydencji cesarzy austriackich. 
Zwiedzaliśmy kompleks pałacowy 
w sposób multimedialny – posłu-
gując się słuchawką, bezpośred-
nio słuchaliśmy nagranej opowie-
ści przewodnika, który w polskim 
języku oprowadzał nas po kom-
natach cesarskiej rezydencji, obja-
śniał przeznaczenie pomieszczeń, 
ich wystrój, wyposażenie, zdarze-
nia sprzed wieków oraz zapozna-
wał nas z intrygującą historią rodu 
Habsburgów. Po obejrzeniu wnętrz 
pałacowych spacerowaliśmy alejka-
mi ogrodów, którymi przechadzała 
się słynna z urody i charakteru ce-
sarzowa Sissi w towarzystwie Fran-
ciszka Józefa- cesarza Austrii. Ko-

lejnym punktem wycieczki była 
wizyta na Praterze – w znanym we-
sołym miasteczku znajdującym się 
w samym sercu Wiednia. Mieliśmy 
tu niestety za mało czasu, aby sko-
rzystać ze wszystkich proponowa-
nych atrakcji, ale niektórym dzięki 
karuzelom, szybkim kolejkom uda-
ło się po praz pierwszy doznać ta-
kich wrażeń, o których się długo 
pamięta. Być może utkwi nam też 
w pamięci nocleg w hotelu u pewne-
go Marokańczyka, ale tylko uczest-
nicy wycieczki będą wiedzieli dla-
czego. Wieczorem udaliśmy się jesz-
cze na spacer: jedni zatrzymali się 
w pewnej pizzerii, inni w restaura-
cji, by skosztować austriackiej ka-
wy podawanej ze szklaneczką wo-
dy. Trzeci dzień należał do najbar-
dziej intensywnych podczas tego 
wyjazdu – kompleksowe zwiedza-
nie wszystkiego, co tylko w Wied-
niu należy, trzeba i można zoba-
czyć. Zaczęliśmy od objazdu Ringu, 
potem Katedra św. Szczepana, Ho-
fburg – zimowa rezydencja cesarska 
wraz z ogrodami, w których kwitły 
wszystkie najprawdopodobniej zna-
ne odmian róż, Parlament, Kościół 
Minorytów, Kościół Augustianów, 
Kościół Św. Karola Boromeusza, 
dom aukcyjny Dorotheum, Ra-
thaus, Plac Marii Teresy. Ostatnim 
miejscem, które zwiedziliśmy było 
fascynujące Muzeum Historii Na-
turalnej. Zbiory tego gmachu (mi-
nerały, flora, fauna) są tak ogrom-
ne i różnorodne, że trzeba było-
by kolejnego wyjazdu do Wiednia, 

by z uwagą wszystkie je obejrzeć.
Wyjazd do Wiednia należy już 

do przeszłości. Być może niektó-
rzy z nas byli w tym miejscu po raz 
pierwszy i jedyny w życiu. Ważne 
jest to, że dzięki szkolnej wycieczce 
mieliśmy okazję zobaczyć tę piękną 
architekturę, te wspaniałe zabytki 
kultury materialnej i duchowej, po-
czuć atmosferę wielkiej stolicy, po-
znać miejsca owiane legendą histo-
rii europejskiej – to czyni z nas lu-
dzi, którzy z pewnością poszerzyli 

swą wiedzę o świecie, w którym ży-
jemy i którzy wrócili bogatsi o wra-
żenia i doznania, nie tylko tury-
styczne. W przypadku tego wyjaz-
du trzeba przyznać, iż prawdą jest 
powiedzenie, że podróże kształcą.

W przyszłym roku kolejny wyjazd 
zagraniczny. W myśl idei „Szlakiem 
stolic europejskich” może będzie 
to Budapeszt. A może gdzieś dalej 
się wybierzemy – Wenecja, Wero-
na i Padwa?

/Małgorzata Gzyl/

MOD uhonorowana 
statuetką

Zakończyła się II edycja 
Gali Wolontariatu LGD 

„Spichlerz Górnego Śląska”. 
Gala odbyła się 23 kwietnia 

2015 rou w restauracji 
„Leśna Perła” w Rudzińcu.

Wśród wyróżnionych znalazło się 
20 stowarzyszeń i instytucji oraz 
12 osób. Miło nam poinformować, 
że Młodzieżowa Orkiestra Dęta 
z Ciasnej znalazła się wśród wy-
różnionych i otrzymała certyfikat 
Fundacji oraz statuetkę „Przyja-
ciel wolontariatu 2015”.

/Redakcja/
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V Turniej Wiedzy o Samorządzie Gminy 
Ciasna

Już po raz piąty uczniowie 
naszego gimnazjum 

wzięli udział w turnieju 
wiedzy o naszej gminie.

Musieli się w nim wykazać za-
równo wiedzą dotyczącą funkcjo-
nowania gminy jako jednostki sa-
morządowej, jak też wiedzą zwią-
zaną z historią, geografią, biologią 
oraz dniem dzisiejszym naszej gmi-
ny. W konkursie wzięło udział kil-
kunastu uczniów naszego gimna-
zjum. Ich wiedza dotycząca zasad 
funkcjonowania samorządu gmi-
ny jak i jej historii oraz dzień dzi-

siejszy była na najwyższym pozio-
mie. Świadczy o tym fakt, że licz-
ba uzyskanych punktów między 
zwycięzcami różniła się minimal-
nie. Wyniki:

1. Izabela Kosytorz – kl. III „b”
1. Weronika Marzec – kl. II „b”
2. Natalia Rubiś – kl. III „b”
Dla zwycięzców nagrody i dyplo-

my zostały ufundowane przez Urząd 
Gminy Ciasna a wręczone zostały 
uroczyście w trakcie wspólnych ko-
misji Rady Gminy przez przewodni-
czącego Rady Gminy Ciasna P. Hen-
ryka Plutę oraz Sekretarza Gminy 
Ciasna P. Albinę Pogodę.

/Jerzy Kosytorz/

Wiosenne recytowanie
W dniu 18 maja 2015 roku 

w Hali Sportowej w Sierakowie 
Śląskim odbył się IV Powiatowy 

Konkurs Recytatorski dla 
Przedszkolaków „Wiosenne 

recytowanie”, pod patronatem 
Wójta Gminy Ciasna, 
zorganizowany przez 

Przedszkole Samorządowe 
w Sierakowie Śląskim.

Wystąpiło 38 przedszkolaków z po-
wiatu lublinieckiego. Każdy uczest-
nik otrzymał pamiątkowe dyplomy 
i nagrody rzeczowe. Jury w trzyoso-
bowym składzie polonistów: p. Je-

rzy Dubiel, p. Klaudia Wacławik i p. 
Ewa Nowak wyróżniło 8 wykonaw-
ców, nagradzając ich statuetkami. 
Oto zwycięzcy:

1. Zofia Ulfik, Koszęcin
2. Daria Brylka, Jeżowa
3. Krzysztof Kowalski, Łagiew-

niki Małe
4. Karolina Potempa, Lubliniec
5. Laura Grabalus, Łagiewniki 

Wielkie
6. Ewa Jarząbek, Sadów
7. Emilia Sikora, Olszyna
8. Przemysław Śliwa, Lubliniec
Serdecznie gratulujemy!

/Barbara Respondek/

Minifestiwal Piosenki Dziecięcej
W dniu 15 maja 2015 roku 

w Hali Sportowej w Sierakowie 
Śląskim odbył się Minifestiwal 

Piosenki Dziecięcej dla 
Przedszkolaków „Wiosenne 

śpiewanie”, zorganizowany przez 
Przedszkole Samorządowe 

w Sierakowie Śląskim.

W przesłuchaniu wzięło udział 21 
przedszkolaków z 7 przedszkoli z gmi-
ny Ciasna. Występy młodych artystów 
oceniało jury w składzie: Renata Igna-
siak, Iwona Dymek i Jarosław Prowda. 
Każdy uczestnik otrzymał pamiątko-
wy dyplom i nagrodę rzeczową, a 10 
wyróżnionych wykonawców zdoby-

ło statuetkę – mikrofon. Są to:
1.Chyra Zofia
2. Dziembala Karolina
3. Gaida Jakub

4. Kosytorz Karolina
5. Majchrzak Aleksandra
6. Małczak Magdalena
7. Parkitny Alan

8. Sławiński Tomasz
9. Pipa Amelia
10. Witczak Alicja

/Barbara Respondek/

sieraków śląski

sieraków śląski
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Komers klas VI w Szkole Podstawowej 
w Ciasnej

„Już wspólnej drogi pryska czar
Ostatni uścisk rąk;
Niech serca nasze grzeje żar
Najmilszych wspomnień krąg.”
Już po raz kolejny w naszej szko-

le został zorganizowany komers 
na zakończenie szkoły podstawo-
wej. Wzięli w nim udział ucznio-
wie klasy VI a i VI b, wraz z na-
uczycielami i rodzicami. Komers 
odbył się 11 czerwca w Szkolnym 
Schronisku Młodzieżowym na Pa-
wełkach. Na miejsce dotarliśmy już 
rano o godz. 10.00, rowerami z Cia-
snej i zostaliśmy do dnia następne-
go. Po przybyciu do schroniska przy-
dzielono pokoje, następnie po krót-
kim odpoczynku i posiłku udaliśmy 
się rowerami na wycieczkę do pobli-
skiego parku krajobrazowego „Lasy 
nad górna Liswarta”, gdzie zwiedzi-
liśmy „Brzozę ”, rezerwat rododen-
dronów. Po powrocie o godz.13.00 
zorganizowano gry i zabawy spor-
towe oraz przećwiczono polone-
za. Następnie uczniowie udali się 

do pokoi, aby przygotować się do ko-
mersu. W tym samym czasie mamy 
uczniów przygotowały piękny wy-
strój sali, zadbały o posiłki i napo-
je podczas zabawy.

Uroczysty komers rozpoczął się 
o godz.17.00 przybyli zaproszeni 
goście, w tym pani wicedyrektor, na-
uczyciele, pracownicy szkoły, rodzi-
ce. O oprawę muzyczną zadbał profe-
sjonalny DJ. Rozpoczęliśmy od „Po-
loneza” aby tradycji stała się zadość. 
Następnie usiedliśmy do wspólnego 
obiadu, poprzedzonego modlitwą. 
Były podziękowania dla rodziców 
i wspólny taniec dedykowany wła-
śnie im. Po tak uroczystym rozpo-
częciu przyszedł czas na tańce, któ-
re urozmaiciła pani Dorota – na-
uczycielka muzyki. Zabawa trwała 
do godz.22.00. Wszyscy bawili się 
znakomicie, były popisy taneczne, 
śpiewy i wywrotki. Nadeszła po-
ra na sen.

Rano mamy przygotowały dla 
uczniów pyszne śniadanie i ciepłą 
herbatę. Mogliśmy po raz kolejny 
usiąść przy wspólnym stole i na-
cieszyć się ostatnimi chwilami ra-

zem. Tego samego dnia zwiedzili-
śmy jeszcze miejscowość Kochcice 
i znajdujący się tam zamek. O godz. 
11.40 wyruszyliśmy w drogę powrot-
ną do Ciasnej.

Podczas tej wycieczki i komersu 
towarzyszyło nam wiele radosnych, 
śmiesznych chwil, uczniowie mo-
gli poczuć zbliżające się wakacje, 

poprzez kontakt z przyrodą, sport, 
czas wolny. Były to nie zapomnia-
ne chwile, które na zawsze zostaną 
w naszej pamięci.

Z całego serca jeszcze raz składa-
my podziękowania dla rodziców 
za pomoc przy organizacji komersu!

/Nauczyciele SP
i uczniowie klas szóstych/

Wycieczka do Wrocławia
28 maja 2015 uczniowie 

ZSP w Ciasnej wraz 
z opiekunami i ojcem Jerzym, 

misjonarzem wybrali się 
na jednodniową wycieczkę 

do Wrocławia, zorganizowaną 
przez Koło Misyjne.

Zwiedzanie miasta zaczęliśmy 
od starego dworca kolejowego świe-
bodzkiego, gdzie aktualnie znajdu-
je się największa w Polsce makieta 
kolejki zwana „Kolejkowo”. Dzieci 
były zachwycone rozmiarem i jako-
ścią wykonania makiety. Atmosfe-
ra starego dworca dodawała wyjąt-
kowości temu miejscu.

Uczniowie mieli okazję zwiedzić 
również Metropolitalne Wyższe Se-
minarium Duchowne, znajdującego 
się przy katedrze św. Jana Chrzci-
ciela. Przywitał nas jeden z klery-
ków seminarium, który oprowa-
dził nas po budynku, opowiadając 
co dzieje się w jego murach. Na ko-
niec wzięliśmy udział w Mszy Św., 
odprawionej przez ojca misjonarza 
wraz z klerykami, w naszej intencji. 
Zwiedziliśmy także z przewodni-
kiem najciekawsze miejsca na Ryn-

ku Wrocławskim i związaną z nimi 
historię. Zrobiliśmy sobie pamiąt-
kowe zdjęcie. Najbardziej wycze-
kiwaną atrakcją wycieczki był rejs 
statkiem po Odrze, z rynku do zoo.

Rejs zakończyliśmy przy bramie 
ogrodu zoologicznego, ostatniego 
punktu wycieczki.

Zwiedziliśmy zoo, w tym afryka-
narium, które wzbudziło najwięk-
szy zachwyt wśród dzieci. Była oka-
zja to kupienia pamiątek związa-
nych z zoo.

Wycieczka była bardzo udana, 
dzieci miło i pożytecznie spędziły 
ten dzień, pełen wrażeń i nowych 
doświadczeń. Nie możemy się do-
czekać kolejnej wycieczki.

Serdeczne podziękowania dla 
sponsorów oraz rodziców.

/Opiekunowie koła misyjnego/

Informujemy, że biuletyn informacyjny „Express Gminny” 
od sierpnia 2015 roku będzie ukazywał się co miesiąc w formie elektronicznej 

na stronie internetowej www.ciasna.pl, natomiast wersja drukowana biuletynu 
będzie ukazywać się raz na kwartał.

Redakcja „Expressu Gminnego”
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OSP Ciasna i Jeżowa na Zawodach Sikawek Konnych w Szemrowicach
W dniach 13–14 czerwca 

2015 roku w Szemrowicach 
odbyły sie XII ZAWODY 
SIKAWEK KONNYCH 

NA GÓRNYM ŚLĄSKU oraz XI 
ZAWODY MŁODZIEŻOWYCH 

DRUŻYN POŻARNICZYCH.

Gmina Ciasna reprezentowana by-
ła przez jednostki OSP Ciasna oraz 
OSP Jeżowa. Jednostki z gminy Cia-

sna uplasowały się odpowiednio: OSP 
Jeżowa w kategorii mężczyzn na IV 
miejscu, OSP Ciasna w kategorii ko-
biet na V miejscu. Ogromnym suk-
cesem zakończył się występ Młodzie-
żowej Drużyny Pożaniczej z Jeżowej, 
która zdobyła mistrzostwo, a Młodzie-
żowa Drużyna Pożarnicza z Ciasnej 
uplasowała się tuż za podium, zajmu-
jąc IV miejsce.

/Redakcja/

Dzień Rodziny pod hasłem
„ZDROWO – NA SPORTOWO”

Z okazji minionego Dnia 
Matki i zbliżającego się Dnia 

Ojca, 10 czerwca 2015r. na Hali 
sportowej w Ciasnej odbył 

się przedszkolny piknik 
z udziałem przedszkolaków 

z Ciasnej i ich rodziców.

Wszystkie przedszkolaki zaprezento-
wały bogaty program artystyczny zło-
żony z pięknych tańców, układów ru-
chowych w stylu sportowym, wierszy 
i piosenek dedykowanych Kochanym 
Rodzicom. Zwieńczeniem części ar-
tystycznej było gromko odśpiewane 
przez dzieci Sto lat oraz wręczenie 

prezentów mamie i tacie.
Ideą przewodnią uroczystości by-

ło wyrażenie dziecięcej wdzięczności 
za trud rodzicielski oraz propagowa-
nie zdrowego i aktywnego stylu życia, 
dlatego w dalszej części odbyły się za-
wody sportowe dla dzieci i dla rodzi-
ców, które poprowadził pan Andrzej 
Zdrojewski. Bardzo aktywny udział 
dzieci i rodziców w konkurencjach 
oraz sportowy duch walki świadczy-
ły o wspaniałej zabawie wszystkich 
uczestników imprezy.

Zebrani mogli się częstować ciasta-
mi, owocami oraz różnorodnymi na-
pojami, które zapewnili rodzice.

Rodzinom biorącym udział w przed-
szkolnym konkursie plastycznym pt.: 

„Dyscypliny sportowe” wręczono upo-
minki i dyplomy.

Wszystkie Rodziny uczestniczą-
ce w pikniku rodzinnym otrzyma-
ły dyplomy, a dzieci bańki mydlane 
i piłki plażowe.

Pani wicedyrektor Wiesława Bu-

chlińska oraz grono pedagogiczne 
przedszkola w Ciasnej dziękują Ro-
dzicom, dzieciom, panu Andrze-
jowi Zdrojewskiemu, sponsorom, 
personelowi obsługowemu i wszyst-
kim ludziom dobrej woli, dzięki któ-
rym to przedsięwzięcie zostało zre-
alizowane.

/Grono Pedagogiczne/

Zielona Szkoła – pobyt w Ustroniu Morskim
Najlepszą okazją do poznania 
tego, co nas otacza, uczenia się 

życia wśród innych, są śródroczne 
wyjazdy połączone z nauką. 

Dają one najwięcej możliwości 
rozwijania aktywności 

poznawczej i twórczej ekspresji 
uczniów. Zdobyte w ten sposób 

umiejętności, sprawności i wiedza 
są bardziej trwałe i efektywne.

Uczniowie klas IV, V oraz VI Szko-
ły Podstawowej w Ciasnej w dniach 
od 29 maja do 5 czerwca 2015 r. uda-
li się na zieloną szkołę do Ustronia 
Morskiego zorganizowaną przez p. 
Lidię Skorupę, która była kierowni-
kiem wycieczki oraz opiekunów p. 
Grażynę Raczyńską i p. Małgorzatę 
Budzyńską-Surmę. Pobyt nad mo-
rzem pozwolił dzieciom na pozna-
nie krajobrazu tamtejszych obszarów, 
ich kultury, historii zabytków i wie-
lu atrakcji turystycznych. Realizacja 
zajęć w terenie, pokazywanie piękna 
i niezwykłości przyrody miało uświa-
damiać jak ważna jest dbałość o czy-
stość środowiska i promować posta-
wy pro-ekologiczne.

Uczestniczy wycieczki oprócz 
Ustronia Morskiego zwiedzili rów-
nież inne pobliskie malownicze miej-
scowości, takie jak: Międzyzdroje 
(spacer Aleją Gwiazd, wejście do Mu-
zeum Figur Woskowych, podziwia-
nie Jeziora Turkusowego znajdujące-
go się na obszarze Wolińskiego Parku 
Narodowego), Kołobrzeg (rejs stat-
kiem o nazwie Pirat), Gąski (wejście 
na latarnię morską), Sianożęty (prze-
jazd kolejką turystyczną) oraz Trzę-
sacz (obejrzenie malowniczych kli-
fowych brzegów oraz ruin kościoła 
wymywanych przez morze).

Fragmenty wypracowań uczniów: 
,,29 maja o godzinie 9.15 wyjecha-
liśmy na zieloną szkołę. Droga 
do Ustronia Morskiego była bardzo 
długa i trwała ok. 10 godzin. Po dotar-
ciu do Ośrodka,,Węgielek” otrzymali-
śmy klucze do naszych pokoi, w któ-
rych szybko ulokowaliśmy bagaże. 
Następnie wyruszyliśmy na powitanie 
morza. Mieszkaliśmy bardzo blisko 
bo wejście na plażę mieściło się w od-
ległości 30 metrów od naszego pen-
sjonatu…Uważam, że wyjazd na zie-
loną szkołę był wspaniałym doświad-

czeniem i bardzo chciałabym jeszcze 
raz tu przyjechać.” Zuzanna Cieśla-
,,Przed ośrodkiem znajduje się ma-
ły plac zabaw z huśtawkami, za któ-
rym jest boisko do gry w piłkę nożną 
oraz siatkówkę. Często organizowa-
ne są ogniska i dyskoteki…Mam na-
dzieję, że będę miała możliwość prze-
życia podobnych wakacji raz jeszcze.” 
Patrycja Sopa,,Zrobiliśmy mnóstwo 
zdjęć. Zachód słońca był wspaniały. 
Następnego dnia odwiedziliśmy cie-
kawe miejsce, a mianowicie Western 

Park, w którym jeździliśmy quadem 
oraz konno, strzelaliśmy także z broni, 
co dawało możliwość wygrania plu-
szaka…Wyjazd bardzo mi się podo-
ba, szkoda jednak, że jest tak krótki. 
Kiedyś na pewno jeszcze tu przyja-
dę”. Dominika Klosok.

Tegoroczny wyjazd na zieloną szko-
łę można uznać za udany, a miłe 
wspomnienia pozostaną w naszej 
pamięci na długo…

Z pozdrowieniami uczestnicy oraz 
organizatorzy zielonej szkoły 2015

ciasna
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PARADA 
2015

26 kwietnia 2015 roku 
odbył się VII Festiwal 

Mażoretek „PARADA 2015” 
w Czerwionce – Leszczyny.

W Konkursie brały udział również 
Mażoretki z Ciasnej. Miło nam po-
informować, że Mażoretki Copaca-
bana II Mini Formacja i Formacja 
w kategorii pom-pom juniorki pod 
kierunkiem Aleksandry Sier zajęły 
II miejsce, Copacabana III Forma-
cja w kategorii pom-pom kadetki 
pod kierunkiem Klaudii Pluty za-
jęły III miejsce, również Copaca-
bana I Mini Formacja w kategorii 
pom-pom seniorki pod kierunkiem 
Małgorzaty Prowdy zajęły III miej-
sce. Gratulujemy!

Występy MOD i Mażoretek 
z Ciasnej na międzynarodowych 
przeglądach muzycznych

Grupy mażoretek z Ciasnej – 
Copacabana I, II i III otrzymały 

nagrodę specjalną i puchar 
na Międzynarodowym 
Przeglądzie Twórczości 

Dziecięcej i Młodzieżowej 
„Twórcze spotkania 

na Opolszczyźnie”.

Impreza miała miejsce w Zwadz-
kiem w dniu 2 maja 2015 roku. Ze-
spół Mażoretek z Ciasnej został wy-
typowany przez Stowarzyszenie 
Mażoretek Polskich do reprezen-
towania Polski. 17 maja najstarsze 

mażoretki Copacabana I uczestni-
czyły w kolejnym festiwalu w Bia-
łej na Międzynarodowym Przeglą-
dzie Orkiestr Dętych i Mażoretek. 
Występowały razem z Orkiestrą 
Reprezentacyjną Policji z Katowic.

Mistrzostwa Polski Mażoretek
W dniach od 22 do 24 maja 
2015 roku w Kędzierzynie 
Koźlu odbywały się XVII 

Mistrzostwa Polski Zespołów 
Mażoretkowych, podczas 

których zaprezentowały się 

również zespoły mażoretkowe 
Copacabana z Ciasnej.

Miło nam poinformować, że naj-
młodsze uczestniczki z gminy Cia-
sna w kategorii „Pompon Przed-

szkolaki Formacje” zajęły III miej-
sce. Po raz pierwszy zorganizowany 
był podczas Mistrzostw konkurs 
na „Diamentowe Mażoretki”, w któ-
rym seniorki Copacabana z Cia-
snej zajęły II miejsce. Gratulujemy!

czerwionka-leszczyny
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II Dzień Śląski w Gimnazjum
20 maja 2015 roku w Gimnazjum 

w Ciasnej odbył się po raz 
drugi Dzień Śląski. 

W organizację uroczystości zaan-
gażowali się głównie uczniowie klas 
gimnazjalnych, uczących się w Od-
dziale Zamiejscowym w Sierakowie 
Śląskim, a także nauczyciele – pani 
Patrycja Hądzel i pan Jerzy Kosy-
torz. Uroczystość ta była przyjem-
nym spotkaniem ze śląską historią, 
kulturą i składały się na nią zadania 
konkursowe dla drużyn klasowych, 
występy artystyczne uczniów, pre-
zentacje, przemówienia gości i filmi-
ki przygotowane przez kreatywnych 
gimnazjalistów. Uczniowie zaprezen-
towali m.in. kalendarium na temat 
najważniejszych wydarzeń Śląska, 
mapę Polski wg Ślązaków, omówili 
elementy stroju śląskiego, nakręcili 
filmy, min. o Panu Hilarym w gwa-
rze śląskiej. Na wesoło zaprezentowa-
li skecze z Kabaretu Młodych Panów. 
Organizatorzy przygotowali zadania, 
w których uczniowie mogli wykazać 
się m.in. znajomością śląskich miast 
i gwary śląskiej. Nie zabrakło rów-
nież zadań sportowych i kulinar-
nych. Najlepsza okazała się klasa III 
c, w składzie: Agata Pownuk, Waldek 
Skorupa i Damian Widera, która za-
jęła I miejsce. Swoją obecnością im-

prezę zaszczycili goście: Jerzy Cnota 
– aktor z Chorzowa, zagrał w 140 fil-
mach, m.in. Sól ziemi czarnej i Per-
ła w koronie w reż. K. Kutza, a także 
serial Janosik, gdzie zagrał rolę zbój-
nika Gąsiora; Eugeniusz Kluczniok – 
scenarzysta, reżyser, producent i ak-
tor w jednej osobie, który realizuje 
swoje filmy w Klubie Filmu Nieza-
leżnego w Rybniku Chwałowicach. 
Wszystkie filmy to pełnometrażo-
we komedie opowiadające o życiu 
na Górnym Śląsku. Z Koszęcina 
przyjechał pan Jan Myrcik, który 
jest autorytetem w dziedzinie kul-
tury, propagatorem lokalnej histo-
rii i tradycji, pedagogiem, społeczni-
kiem. Za wybitne osiągnięcia w dzia-
łalności społecznej na rzecz ochrony 
dóbr kultury oraz za zasługi dla spo-
łeczności lokalnej Jan Myrcik został 
odznaczony Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski – drugim 
najwyższym po Orderze Orła Białe-
go odznaczeniem cywilnym przyzna-
wanym przez Prezydenta RP. Zapro-
szenie przyjął również pan Mariusz 
Jarzombek – mieszkaniec Miasteczka 
Śląskiego, miłośnik kultury śląskiej, 
dziennikarz Nowej Trybuny Opol-
skiej i Radia Opole, w którym pro-
wadził audycję Latający Ślązak. Pod-
czas uroczystości nie zabrakło także 
dobrej, śląskiej kuchni. Wszyscy ze-
brani w hali sportowej w Ciasnej zo-

Sukces uczennicy SP w Glinicy
14 maja 2015 roku 

w Regionalnym Ośrodku 
Kultury w Częstochowie 
odbyła się Gala Finałowa 

XXVII Regionalnych Spotkań 
Młodych Recytatorów 
„Wrażliwość na słowa”.

Adrianna Mroziewicz, uczennica 
kla II ze Szkoły Podstawowej w Gli-
nicy miała możliwość uczestniczyć 
w tej niezwykłej uroczystości, gdyż 
zdobyła wyróżnienie podczas Fina-
łu Konkursu Recytatorskiego, który 
odbył się w Częstochowie w dniach 
28 i 29 kwietnia. Wówczas w Re-
gionalnym Ośrodku Kultury za-
prezentowało się ponad 40 naj-
lepszych młodych recytatorów z 5 
powiatów: częstochowskiego, kło-
buckiego, myszkowskiego, zawier-
ciańskiego i lublinieckiego. Spo-
tkania miały charakter wieloeta-
powy, a najbardziej utalentowani 

artyści otrzymali promocję do Fi-
nału na drodze kilkustopniowych 
eliminacji. Komisja Artystyczna 
konkursu wyróżniła Adę za od-
powiednią interpretację recyto-
wanych wierszy, wysoką kulturę 
słowa i nieskazitelną dykcję. Do-
boru zwycięskiego repertuaru, do-
pasowanego do wrażliwości i tem-
peramentu dziecka dokonała p. wy-
chowawczyni Aleksandra Mrosek. 
Podczas uroczystej Gali Finałowej 
zaprezentowali się Laureaci kon-
kursu oraz uczniowie Zespołu Szkół 
Muzycznych w Częstochowie. Dy-
rekcja Regionalnego Ośrodka Kul-
tury wręczyła Adriannie pamiąt-
kowy dyplom i nagrodę w postaci 
bonu pieniężnego do sieci sklepów 
Empik. Gratulujemy!

/Aleksandra Mrozek/

ciasna

stali zaproszeni na degustację chle-
ba ze smalcem, kiszonych ogórków 
i tradycyjnego kołocza. Bogactwo 
kulturowe Śląska jest tak ogromne, 
że nie sposób przedstawić go na jed-
nej krótkiej uroczystości, dlatego or-

ganizatorzy cieszą się, że Dzień Ślą-
ski odbył się po raz drugi i na stałe 
zagościł w kalendarium imprez or-
ganizowanych przez Gimnazjum 
w Ciasnej.

/Patrycja Hądzel/

PODZIĘKOWANIA

Serdeczne podziękowania dla 
Pani Ireny Maleski za zaproszenie 

do swojej pracowni krawieckiej 
i przeprowadzenie dla uczennic klas 

trzecich Gimnazjum w Ciasnej 
warsztatów krawieckich „Igła z nitką”. 

Pani Irena Maleska – absolwentka 
technikum odzieżowego w Tarnowskich 

Górach zwróciła uczestniczkom 
warsztatów szczególną uwagę na 

kształtowanie poczucia piękna, estetyki 
oraz rozwijanie wyobraźni zarówno przy 
tworzeniu własnych szkiców ubrań, jak 

również podczas korzystania z gotowych 
już projektów.

Wdzięczni:
Wicedyrektor Gimnazjum 
– mgr Małgorzata Gzyl

Nauczyciel techniki 
– mgr Lidia Skorupa

oraz uczennice klasy III Gimnazjum 
w Ciasnej
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„Wygraj szansę”

Eliminacje do Ogólnopolskiego 
Programu Estradowego 

„Wygraj szansę”

23 marca 2015 roku w Akademic-
kim Centrum Kultury w Częstocho-
wie odbyły się eliminacje do ogólno-
polskiego programu estradowego pt. 

„Wygraj szansę”, którego organizato-
rem jest Agencja Telewizyjno-Estra-
dowa TV Media. W ramach przedsię-
wzięcia odbył się konkurs wokalny dla 
utalentowanych dzieci z naszego re-
gionu. W jury zasiedli przedstawicie-
le poszczególnych gmin. Gminę Cia-
sna reprezentowała Katarzyna Gojny, 
instruktorka sekcji wokalnej w GOK 
w Ciasnej, która również przygoto-
wała do występu uczestniczkę kon-

kursu – Julię Wieczorek z Ciasnej. 
Spośród 15 wykonawców jury wy-
łoniło zwycięzców. Miło nam poin-
formować, że Julia Wieczorek z Cia-
snej zdobyła wyróżnienie! Konkurs 
odbywał się w obecności dziecięcej 
widowni reprezentującej poszcze-
gólne gminy. Julię Wieczorek wspie-
rała ponad 30 osobowa grupa gimna-
zjalistów z Ciasnej. Uczniowie mie-
li okazję również obejrzeć spektakl 
dydaktyczny pt. „Uzależnieniom nie” 
w wykonaniu artystów z Profilaktycz-
no-Edukacyjnego Teatru Dla Dzieci 
i Młodzieży z Krakowa. Spektakl był 
ukierunkowany na przeciwdziałanie 
uzależnieniom – dopalaczom, narko-
tykom, nikotynie i alkoholowi w ra-
mach ogólnopolskiego programu 

pod hasłem „Trzeźwość na co dzień”. 
Wszyscy uczestnicy otrzymali dy-
plomy i książki, a zwycięzcy nagro-
dy rzeczowe. Organizatorami przed-
sięwzięcia na szczeblu gminnym byli 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Ciasnej, Gminny Ośrodek Kultury 
w Ciasnej i Gimnazjum w Ciasnej.

/Redakcja/

Lubliniecka Wiosna Kulturalna
W dniach 18, 19 kwietnia 

2015 roku w MDK w Lublińcu 
odbyła się już XVII Lubliniecka 

Wiosna Kulturalna.

W przeglądzie dziecięcej i mło-
dzieżowej twórczości artystycznej 
mogli wziąć udział przedszkola-
ki, uczniowie, studenci oraz zespo-
ły z ośrodków kultury i placówek 
oświatowych. Gminę Ciasna repre-
zentowała sekcja wokalna z Gmin-

nego Ośrodka Kultury w Ciasnej 
oraz uczniowie z Przedszkola Sa-
morządowego w Sierakowie Śląskim. 
Miło nam poinformować, że Mar-
tin Werner z sekcji wokalnej GOK 
w Ciasnej dostał się do finału prze-
glądu, a przedszkolaki z Sierakowa 

Śląskiego stanęli na podium. I miej-
sce zajęła Zofia Chyra, II miejsce – 
Alan Parkitny, wyróżnienia zdoby-
li – Franciszek Kos, Agata Przywara, 
Tomasz Sławiński. Wszystkim zwy-
cięzcom gratulujemy!

/Redakcja/

Podium dla uczniów Gminy Ciasna w konkursie recytatorskim

14 kwietnia 2015 roku 
w Miejskim Domu Kultury 

w Lublińcu odbyły się 
Eliminacje Powiatowych XXVII 
Regionalnych Spotkań Młodych 

Recytatorów „Wrażliwość 
na słowa” w kategorii klas I-III.

W konkursie wzięło udział 24 
uczniów. Nie zabrakło również re-
prezentantów naszej gminy.

Powołana przez organizatorów Ko-
misja Artystyczna oceniała prezenta-
cje uczniów według określonych kry-
teriów. Poziom konkursu był bardzo 

wysoki. Po długich obradach jury 
ogłosiło werdykt, który sprawił wiele 
radości uczniom naszej gminy oraz 
ich wychowawczyniom.

WYNIKI: Julia Niesłony z Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego z Sierakowa 
Śląskiego zdobyła II miejsce, Adrianna 
Mroziewicz ze Szkoły Filialnej w Glini-
cy, należącej do ZSP w Ciasnej zdoby-
ła III miejsce, Oliwier Ochman z PSP 
w Zborowskiem zdobył wyróżnienie.

W trafnym doborze zwycięskiego 
repertuaru i odpowiedniej interpre-
tacji młodym „aktorom” pomogły na-
uczycielki: Barbara Kosytorz ze Szkoły 
w Sierakowie Śl., Aleksandra Mrosek 
ze Szkoły w Glinicy i Elżbieta Misztal 

ze Szkoły w Zborowskiem.
Wszystkim zwycięzcom gratulujemy 

sukcesów, a Julii i Adzie życzymy po-
wodzenia w Finale Konkursu Młodych 

Recytatorów, który odbędzie się już 
28 kwietnia w Regionalnym Ośrod-
ku Kultury w Częstochowie.

/Aleksandra Mrosek/

lubliniec

lubliniec
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Sukces gimnazjalistów podczas Regionalnych Eliminacji 
Międzynarodowego Programu „Odyseja Umysłu” w Krakowie 
oraz ich udział w 24. Ogólnopolskim Finale Odysei Umysłu

Odyseja Umysłu 
to międzynarodowy konkurs 

edukacyjny, w którym co roku 
bierze udział kilkaset uczniów 

i studentów z całego świata. 
Program został stworzony 

w 1978 roku i jest nadzorowany 
przez fundację Odyssey of the 

Mind. Patronat nad polską 
edycją sprawuje Minister 

Edukacji Narodowej.

Celem Odysei Umysłu jest uczenie 
dzieci i młodzieży kreatywnego i kry-
tycznego myślenia poprzez zachęca-
nie ich do twórczego rozwiązywania 
problemów rozbieżnych – czyli takich, 
które rozwiązać można na kilka spo-
sobów. Odyseusze uczą się marzyć 

– odważnie i w oparciu o cele, my-
śleć – samodzielnie i nieszablonowo 
i tworzyć – rozwiązania oryginalne 
i zarazem efektywne. Uczestnicy pro-
gramu samodzielnie analizują zada-
nie i definiują jego sedno, wymyślają 
potencjalne możliwości, a następnie 
decydują o tym, jak połączyć w sku-
teczne rozwiązanie to, co w ich po-
mysłach najlepsze.

W myśl chińskiego powiedzenia 
„Słyszę i zapominam, widzę i pamię-
tam, robię i rozumiem” Odyseja Umy-
słu stawia przed uczestnikami wymóg 
samodzielnego tworzenia rozwiązań, 
bez podpowiedzi i ingerencji ze strony 
trenera czy innych osób. Samodziel-
na praca rozbudza odpowiedzialność 
za własne pomysły i proponowane 
rozwiązania, a także wzmacnia po-
czucie dumy z tego, co samemu się 
tworzy. Doświadczenie jest najsku-
teczniejszym nauczycielem: wnioski 
wyciągnięte z własnych sukcesów i po-
rażek mają dla młodzieży duże zna-
czenie i są gwarancją ulepszania efek-
tów pracy dzieci w przyszłości.

Odyseusze pracują w drużynach li-
czących od 5 do 7 osób, reprezentu-
jących macierzyste szkoły. Każdy ze-
spół pracuje pod kierunkiem jednego 
lub kilku trenerów. Drużyna wybie-
ra jeden z Problemów długotermi-
nowych przygotowywanych na da-
ny rok szkolny. Następnie przez kil-
ka miesięcy grupa wymyśla i tworzy 
jego rozwiązanie, które wiosną za-
prezentuje w formie 8-minutowej 
inscenizacji. Drużyna trenuje także 
problemy Spontaniczne – ich roz-
wiązania zespół tworzy w przeciągu 
kilku minut od chwili poznania zada-
nia. To wyjątkowy test kreatywnego 
myślenia i pracy zespołowej. Udział 
w konkursie wynosi 490 zł.

W bieżącym roku szkolnym, po raz 
drugi, naszą placówkę na Regional-
nych Eliminacjach w Krakowie repre-
zentowało sześciu uczniów z klasy IIa. 
Tę wspaniałą, przebojową oraz tryska-
jącą niesamowitą energią i poczuciem 
humoru drużynę stanowili: Julia Ko-
sytorz, Julia Mzyk, Monika Kompa-
la, Kinga Kaczmarek, Wojciech Wrę-
czycki i Kacper Wójcik.

Początki były bardzo trudne ze 
względu na sporą sumę, którą na-
leżało wpłacić, aby zarejestrować 
Członkowstwo i otrzymać materia-
ły niezbędne do udziału w konkur-
sie. Jednak nasi uczniowie nie pod-
dali się. W każdą środę sprzedawane 
były pączki, z których dochód prze-
znaczony został na wpisowe. Mimo 
tych działań nie nazbieraliśmy całej 
sumy. Potrzebne były również pienią-
dze na dojazd do Krakowa. Pomogła 
nam Rada Rodziców, szkoła a także 
piekarnia „Brzezina” z Lublińca oraz 
Pani Krystyna Brzezina z Ciasnej.

Nasi uczniowie w bieżącym ro-
ku szkolnym przeszli eliminacje re-
gionalne w Krakowie. Tym samym 
awansowali do Finału Ogólnopol-
skiego, który odbył się w dniach 28 – 
29 marca w Gdańsku.

Otrzymaliśmy również Nagrodę 
Omera, która przyznawana jest za po-
staw e fair-play. Prowadzący szkolenie 
był pod niesamowitym wrażeniem te-
go, iż uczniowie samodzielnie próbu-
ją pracować (sprzedając pączki) aby 
wziąć udział w Programie. Zaznaczył, 
że są wyjątkową drużyną i musi im 
naprawdę bardzo zależeć na udziale.

Na czym polegał konkurs?
Spośród pięciu możliwych do wy-

boru problemów długoterminowych 
uczniowie wybrali „Jak w starym ki-
nie”. Treść zadania była następująca: 
Światła… Kamera… Akcja! Zespół 
wymyśli i zagra dowcipne przedsta-
wienie, w którym pewien Reżyser 
współcześnie produkuje i prezen-
tuje film niemy. Twórca ów objaśni, 
dlaczego dzieło tego rodzaju powsta-
je w dzisiejszych czasach, a po jego 
pokazie zareaguje na komentarze ze 
strony Krytyka Filmowego. W filmie – 
w którym zabawny Czarny Charakter 
popełnia trzy niepoważne „niecne wy-
stępki” – żadna z postaci nie odezwie 
się słowem, zamiast tradycyjnych dia-
logów pojawią się napisy, a jedynymi 
odgłosami towarzyszącymi „projek-
cji” będzie akompaniament w formie 
ścieżki dźwiękowej – ułożonej przez 
drużynę i wykonywanej na przynaj-
mniej jednym, stworzonym przez 

nią instrumencie. Zespół zasygnali-
zuje początek i koniec filmu nieme-
go; pokaże też krótki zwiastun innej 
produkcji, której premiera odbędzie 
się niebawem. Dodatkowo wszystkie 
wykorzystane przez uczniów rekwi-
zyty i materiały musiały zmieścić się 
w cenie 390zł. Za dobrze wykonane 
zadania drużyna otrzymywała punk-
ty dodatnie, jednak za błędną realiza-
cję któregoś z założeń problemu mo-
gła również punkty stracić. Otrzyma-
liśmy również przewodnik, w którym 
znajdowały się różnorodne uściśle-
nia, których musieliśmy przestrzegać.

Uczniowie muszą również wziąć 
udział w „Spontanie”. Jest to specjal-
nie przygotowane dla nich zadanie, 
o którego treści dowiadują się do-
piero podczas konkursu. Jest to za-
danie wymagające ścisłej współpracy 
drużyny oraz kreatywnego myślenia. 
Za to zadanie są oni również oceniani.

Uczniowie naszego Gimnazjum 
startowali w II grupie wiekowej. Spo-
śród ośmiu drużyn startujących w wy-
branym przez naszych Odyseuszy pro-
blemie długoterminowym oraz gru-
pie wiekowej byliśmy pierwsi.

Zabawa i atmosfera podczas kon-
kursu oraz podsumowania była nie-
samowita. Nasza niesamowicie dy-
namiczna i zgrana drużyna Odyse-
uszy bardzo chciała zaprezentować 
się w Finale Ogólnopolskim Odysei 
Umysłu … i (dzięki pomocy wielu 
osób) udało się! 27 marca o godzi-
nie 8.30 nasza młodzież wraz z opie-
kunami wyjechała nad morze. Podróż 
minęła bardzo szybko i w miłej, we-
sołej atmosferze. Gdańsk przywitał 
nas deszczem, jednak mimo wszyst-
ko uśmiechy nie ginęły z twarzy na-
szych młodych Odyseuszy. Następne-
go dnia zaprezentowaliśmy w Filhar-
monii Gdańskiej przygotowane przez 
nas przedstawienie, a także obejrzeli-

śmy dzieła kilku innych drużyn. Każ-
da drużyna miała za zadanie skontak-
tować się i zaprzyjaźnić z wybraną 
dla nich drużyną kumpelską (na-
sza z Pruszcza Gdańskiego). Mło-
dzież niesamowicie szybko znalazła 
wspólny język i nadal utrzymują ze 
sobą kontakt. Po obiedzie udaliśmy 
się zwiedzić Gdańsk. Wieczorem 
odbyła się w Stoczni Gdańskiej im-
preza integracyjna dla uczestników 
Odysei. Wrażenia były niesamowi-
te. Następnego dnia rano spakowa-
liśmy się i po niedzielnej mszy poje-
chaliśmy na ostatnie zaplanowane dla 
nas zadanie – „Spontan”. Poszło cał-
kiem nieźle! Następnie pojechaliśmy 
na wycieczkę do Sopotu. Wieczorem 
odbył się Filharmonii finał konkursu, 
po którym pełni wrażeń, nowych do-
świadczeń i pomysłów na przyszłość 
wyruszyliśmy do domu. Było niesa-
mowicie. Za umożliwienie nam wy-
jazdu do Gdańska i doświadczenia ty-
lu niesamowitych wrażeń dziękujemy:

Pani wicedyrektor Małgorzacie Gzyl 
oraz Radzie Rodziców gimnazjum

Pani dyrektor Ninie Rytel
Gminnemu Ośrodkowi Pomocy 

Społecznej
Zakład Szklarski „Partyka”
Panu Marcinowi Cyroń „Mpoint”
Pani Kornelia Lempa „Schody Lem-

pa”
Pani Krystynie Brzezina oraz Pie-

karni Brzezina
Pani Katarzynie Czakiert
Pani Aleksandrze Mzyk
I przede wszystkim Rodzicom na-

szych Odyseuszy.
„BEZ WAS BYŁOBY TO NIE-

MOŻLIWE”



Składamy serdeczne podziękowania za udział 
w dniu 30 maja 2015 roku w ceremonii pogrzebowej naszej kochanej 

mamy, babci i prababci Józefy Szostakiewicz, za dobre słowo, modlitwę, 
złożone wieńce i kwiaty oraz za msze święte w jej intencji.

Rodzina

KONDOLENCJE

Zatrudnimy od zaraz osoby do obsługi maszyn szyjących 

lub do przyuczenia oraz osoby chętne do pracy 

na produkcji. 

Przyjmujemy osoby nie tylko młode 

ale i starsze, a także studentów.

Więcej informacji pod nr tel.

34 389 80 62 lub 604 425 280.
CV prosimy składać osobiście w siedzibie firmy:

Kochcice, ul. Kochanowicka 89 C

lub na maila: info@metec.com.pl
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Podziękowania
Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Ciasnej składa serdeczne podziękowa-

nia sponsorom , darczyńcom oraz wszystkim osobom zaangażowanym w  23 Finał  WOŚP, 
który odbył się 12 stycznia br, a w szczególności: CPN Sieraków  Śl., DJ Ricardo, Foto Ate-
lier - J. Kubiciel, Foto Poznański Zakład Fotograficzny – W Poznański, GS „Samopomoc 
Chłopska” Ciasna, Gabinet Odnowy Biologicznej - Barbara Sprot, Komenda Powiatowa 
Policji – Lubliniec, Masarnia Borowe, Masarnia Matyja, Mażoretki Copacabana , Mło-
dzieżowa Orkiestra Dęta z Ciasnej, OSP Ciasna, Piekarnia „Kampa”, Piekarnia” Łubowski”, 
PPHU „Arpol” – Bożena Pluta, Siłownia Vitacenter – Lubliniec, Sprzedaż Artykułów Spo-
żywczych i Przemysłowych - K. Brzezina, Zakład Fryzjerski - Sylwia Wieczorek, Zakład 
Karny w Przywarach, Zespoły „Red Maple” i „Nigdy więcej” , „Zosia” Zakład Handlowy – 
Łucja Mazur, ZPHU Rzeźnictwo Wędliniarstwo – R. Segeth

/Organizatorzy/


