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mgr inż. Zdzisław Kulej

Budynek oświatowo-komunalny w Ciasnej

Jakie inwestycje zostały już zakoń-
czone w zakresie dróg, kanalizacji 
i wodociągów?

Z.K. Została zakończona budo-
wa kanalizacji sanitarnej w Zborow-
skiem i Glinicy – II etap. Wykonano 
2 przepompownie ścieków i przyłą-
czono 57 sztuk posesji. Jeśli chodzi 
o infrastrukturę drogową to zakoń-
czona jest przebudowa dróg gmin-
nych w Zborowskiem, ul. Myśliwska 
i Fabryczna łączących się z drogą po-
wiatową S 2011 – ul. Górną i Głów-
ną wraz z budową nowego oświetle-
nia drogowego. W ramach tego za-
dania wykonano drogi o dł. 1883 m, 
8639 m2, chodnik o powierzchni 
2411 m2 z kostki betonowej, kanali-
zację deszczową o dł. 1807 mb, mon-
taż słupów oświetleniowych w ilo-
ści 70 sztuk z lampami LED, ułoże-
nie kabla oświetleniowego 2045 mb. 
Zakończone zostały również prze-
budowy innych dróg w gminie Cia-
sna: drogi na dł. 1200 mb i 330 mb 
ul. Przywary w Sierakowie Śląskim 
o wartości 430 000 zł, ul. Na Cegiel-
nię w Dzielnej o dł. 1000 mb o warto-
ści 214 000 zł oraz ul. Młyńska w Pa-
noszowie o dł. 1000 mb o wartości 
189 000 zł i sięgacz ul. Zjednocze-
nia w Ciasnej o wartości 120 000 zł.

Jakie inwestycje w infrastruktu-
rze drogowej są obecnie realizowa-
ne, a jakie są planowane?

Z.K. Obecnie trwa przebudo-
wa dróg od ul. Wiejskiej do ul. No-
wy Dwór w Molnej oraz ul. Górna 
w Zborowskiem. Ogłosiliśmy prze-

targi na przebudowę dróg – ul. Le-
śna w Ciasnej o dł. 1 km, ul. Szkol-
na w Dzielnej o dł. 840 m, ul. Oleska 
w Jeżowej II etap o dł. 1 km, ul. Sta-
wowa w Ciasnej I etap o dł. 200 m. In-
westycje te uzależnione są od pozyska-
nia dofinansowania. Całość inwesty-
cji to koszt ok. 700 tys zł.

Niezmiernie miło mi poinformować 
mieszkańców bloków w Panoszowie, 
że gmina po długich staraniach pod-
pisała porozumienie z Agencją Rolną 
w Opolu na I etap prac, polegających 
na przebudowie dróg, parkingów i ka-
nalizacji deszczowej. Rozpoczynają 
się prace pierwszego etapu o warto-
ści powyżej 300 tys zł. Jeszcze w tym 
roku Gmina przejmie tereny wokół 
bloków, co zostanie potwierdzone 
umową w formie aktu notarialnego. 
Prowadzę dalsze negocjacje z Agen-
cją, która określi, ile przekaże pienię-
dzy na dalsze prace w 2016 roku. Wa-
runkiem podpisania umowy notarial-
nej ze strony Gminy jest przekazanie 
dofinansowania.

Przygotowujemy również wykona-
nie koncepcji przebiegu tras rowero-
wych, dofinansowanych w ramach 
Zintegrowanych Inwestycji Teryto-
rialnych. Jesteśmy na etapie wyboru 
wykonawcy. Rok 2016 będzie to czas 
przygotowywania dokumentacji i wy-
kupywania terenów. Inwestycja plano-
wana jest na 2017 rok.

Został zakończony nabór wniosków 
na przebudowę dróg w ramach Lokal-
nego Programu Przebudowy Dróg tzw. 
Schetynówek. Gmina złożyła wniosek 

na drogi ul. Nowa i Świerkowa od DK 
11 aż do ul. Polnej. Wartość inwesty-
cji to ok. 1,8 mln zł.

Mamy także przygotowaną doku-
mentację na przebudowę drogi ul. Dą-
browa w Glinicy. Wniosek złożymy 
jeszcze w tym roku, jeśli zostaną ogło-
szone nabory. Wartość inwestycji to…

Kiedy zostanie ukończony kolej-
ny etap kanalizacji i sieci wodocią-
gowej w gminie Ciasna?

Z.K. W październiku zakończy-
ła się budowa sieci wodociągowej 
wraz z przyłączami w gminie Cia-
sna, łącznie wykonano 4766 mb sie-
ci i 72 przyłącza do posesji. Zakoń-
czenie III etapu budowy kanalizacji 
sanitarnej w Zborowskiem plano-
wane jest na 2016. Przyłączonych 
będzie 74 sztuki posesji. Położony 
został asfalt w ramach budowy wo-
dociągu na ul. Nadrzecznej w Niw-
kach o dł. 1 km.

Jesteśmy po wyborze oferty na bu-
dowę wodociągu na terenie gminy 
Ciasna – Pawełki. Przetarg wygrała 
firma Usługi Budowlane Joachim i Te-
resa Ledwoń sp.j z Lublińca. Przygo-
towujemy się do podpisania umowy 
z wykonawcą a także czekamy na do-
finansowanie tej inwestycji w ramach 
WFOŚ w Katowicach. Trwają na bie-
żąco podłącza posesji do wodociągu 
jak i do kanalizacji w Gminie w po-
szczególnych sołectwach. 

Trwają termomodernizacje bu-
dynków w gminie Ciasna. Jakie re-
monty są aktualnie wykonywane?

Obecnie trwa kompleksowa ter-
momodernizacja budynku oświato-

wo – komunalnego w Ciasnej przy 
ul. Zjednoczenia 10. Zakres robót 
obejmuje docieplenie ścian zewnętrz-
nych i stropodachu, wymiana stolar-
ki drzwiowej i okiennej. Prace te bę-
dą wykonane jeszcze w tym roku. 
W przyszłym roku będzie wymiana 
centralnego ogrzewania. Całość re-
montu budynku potrwa do połowy 
2016 roku. Podobnie w Zborowskiem 
rozpoczęliśmy kompleksową termo-
modernizację budynku oświatowo-

-komunalnego przy ul. Myśliwskiej 
1. W tym roku planujemy docieple-
nie ścian i dachu oraz wymianę sto-
larki okiennej i drzwiowej, a w przy-
szłym – wymianę co.

Jesteśmy na etapie wyboru wyko-
nawcy w ramach termomoderni-
zacji budynku szkoły w Sierakowie, 
gdzie w ramach tego zadania będzie 
wykonana wymiana dachu, ocieple-
nia ścian, wymiana stolarki okiennej 
i drzwiowej oraz wymiana co na ga-
zowe. Całość inwestycji zakończy się 
w 2016 roku. Po sezonie grzewczym 
w 2016 roku będzie też wymienione 
ogrzewanie co w Szkole Podstawo-
wej w Sierakowie na gazowe.

Jesteśmy na etapie remontu budyn-
ku Fabryki Fajek w Zborowskiem. Za-
kres obejmuje w szczególności impre-
gnację przeciw korozji biologicznej, 
remont oraz wzmacnianie elementów 
ścian, stropów i więźby, odtwarzanie 
brakujących lub zniszczonych elemen-
tów oraz wymiana dachu.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała: Anna Dyksik

Fabryka fajek w Zborowskiem

Sięgacz ul. Zjednoczenia w Ciasnej
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samorząd/edukacja
Na Sesji Rady Gminy Ciasna w dniach 16.07/14.08.2015 r. 
radni podjęli następujące uchwały:

16.07.2015 r.

1.Uchwała w sprawie przystąpie-
nia do sporządzenia miejscowe-
go planu zagospodarowania prze-
strzennego dla fragmentu gmi-
ny Ciasna.

2.Podjęcie uchwały w sprawie 
miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego fragmentów 
Gminy Ciasna – Etap I.

3.Uchwała w sprawie zmiany 
Uchwały Nr XXV/171/2012 Ra-
dy Gminy Ciasna z dnia 2 sierp-
nia 2013 r. w sprawie: zasad udzie-
lania rozmiaru zniżek i zwolnień 
z tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć dydaktycz-

nych, wychowawczych i opiekuń-
czych nauczycielom, którym po-
wierzono stanowisko dyrektora 
lub wicedyrektora, a także nauczy-
cielom realizującym obowiązki dy-
rektora w zastępstwie nauczyciela, 
któremu powierzono stanowisko 
dyrektora oraz określenia przypad-
ków, w których nauczycielowi za-
trudnionemu w pełnym wymiarze 
zajęć można obniżyć tygodniowy 
obowiązkowy wymiar zajęć oraz 
warunków i trybu tego obniżenia.

4.Podjęcie uchwały w sprawie po-
wołania zespołu ds. zaopiniowania 
kandydata na ławnika.

5.Uchwała w sprawie zasięgnię-
cia od Komendanta Wojewódzkie-

go Policji informacji o kandydacie 
na ławnika.

6.Podjęcie uchwały w sprawie 
zmian w WPF.

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

8.Podjęcie uchwały w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej 
Gminie Koszęcin.

14.08.2015 r.

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

2.Podjęcie uchwały w sprawie za-
ciągnięcia pożyczki długotermi-
nowej w Wojewódzkim Funduszu 
Ochrony Środowiska pod nazwą: 

„Budowa kanalizacji sanitarnej 
w Zborowskiem – IV etap”.

3.Podjęcie uchwały w sprawie za-
ciągnięcia pożyczki długotermi-
nowej w Wojewódzkim Funduszu 
Ochrony Środowiska pod nazwą: 

„Kompleksowa termomoderniza-
cja budynku oświatowo-komu-
nalnego w Ciasnej przy ul. Zjed-
noczenia 10”.

4.Uchwała w sprawie zaciągnię-
cia kredytu długoterminowego.

5.Uchwała w sprawie utworze-
nia odrębnego obwodu głosowa-
nia do przeprowadzenia wybo-
rów do Sejmu Rzeczpospolitej Pol-
skiej i do Senatu Rzeczpospolitej 
Polskiej.

 /Przygotowała: 
 mgr Urszula Świercok/

Życzenia
Z okazji nowego roku szkolnego 2015/2016 

w imieniu władz samorządowych gminy Ciasna
 składam wszystkim Nauczycielom i Pracownikom Oświaty 

życzenia satysfakcji i zadowolenia z pracy 
dydaktyczno-wychowawczej oraz wielu sukcesów zawodowych. 

A wszystkim uczniom gminy Ciasna życzę 
przede wszystkim bardzo dobrych ocen, 

wspaniałych przyjaźni, rozwijania pasji i zainteresowań. 
Rodzicom i opiekunom życzę, by osiągnięcia Waszych dzieci

 były codziennym powodem do radości.
  Z poważaniem
  Zdzisław Kulej Wójt Gminy Ciasna

Uczniowie gminy Ciasna 
uroczyście przywitali rok 

szkolny 2015/2016. 

W ZSP w Ciasnej oraz SP w Siera-
kowie Śląskim i Zborowskiem odby-
ły się uroczyste akademie, podczas 
których serdecznie powitano przede 

wITAJ SZkOŁO!
wszystkim tych uczniów, którzy po raz 
pierwszy przekroczyli mury szkoły. 

W Szkole Podstawowej w Cia-
snej w klasie I rozpoczęło naukę 
41 uczniów, w Gimnazjum – 59. Kla-
sa I Szkoły Podstawowej w Zborow-
skiem liczy 12 uczniów, a w Sierako-
wie Śląskim – 31.

Rozpoczęcie roku szkolnego w SP w Sierakowie Śląskim

Rozpoczęcie roku szkolnego w SP w Zborowskiem
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Najpiękniejsza zagroda rolnicza 
i nierolnicza w gminie Ciasna w 2015 roku

Podczas uroczystości 
dożynkowych w dniu 

23 sierpnia 2015 roku Wójt 
Gminy Ciasna wręczył 

dyplomy i nagrody zwycięzcom 
Konkursu na „Najpiękniejszą 
zagrodę rolniczą i nierolniczą 

w gminie Ciasna”.

W kategorii „zagroda rolnicza” 
przyznano następujące miejsca: 
I miejsce - Krzysztof Gała z Gli-
nicy, Paweł Kosytorz ze Zborow-

Wyniki konkursu zagroda rolnicza I miejsca

Krzysztof Gała z Glinicy Paweł Kosytorz ze Zborowskiego Ryszard Jaschik z Ciasnej

Sebastian Kozala z Wędziny Gotfryd Gawęda z Molnej

Wyniki konkursu zagroda rolnicza II miejsca

Jadwiga i Ernest Lesik z Wędziny Grażyna Wańczyk ze Zborowskiego

Wyniki konkursu zagroda rolnicza III miejsca

Magdalena Jonek z Wędziny Renata Jarzombek z Sierakowa Śląskiego Małgorzata Kaczmarczyk ze Zborowskiego

skiego, Ryszard Jaschik z Ciasnej, 
Sebastian Kozala z Wędziny, Got-
fryd Gawenda z Molnej; II miejsce 

- Jadwiga i Ernest Lesik z Wędziny, 
Grażyna Wańczyk ze Zborowskie-
go; III miejsce - Magdalena Jonek 
z Wędziny, Renata Jarzombek z 
Sierakowa Śląskiego, Małgorza-
ta Kaczmarczyk ze Zborowskiego

W kategorii „zagroda nierolni-
cza – duży ogród” przyznano na-
stępujące miejsca: I miejsce – Li-
dia i Sylwester Mroziewicz z Gli-

nicy, Adam Zamoski z Sierakowa 
Śląskiego, Parafia Rzymskokato-
licka ze Zborowskiego; II miejsce – 
Iwona i Mirosław Dudzik z Glini-
cy, Jan i Danuta Matusek z Glinicy, 
Beata i Joachim Fronzek z Sierako-
wa Śląskiego

W kategorii „zagroda nierolni-
cza – mały ogród” przyznano na-
stępujące miejsca: I miejsce – Syl-
wia i Henryk Poloczek z Sierako-
wa Śląskiego, Kazimierz Jaworski 
z Panoszowa, Helena Pawełczyk ze 

Zborowskiego, Lucyna i Grzegorz 
Borowscy z Glinicy, Czesława i Je-
rzy Rose z Ciasnej, Ryszard Chmiel 
z Wędziny, Elżbieta Połomska z Je-
żowej; II miejsce – Helena i Ge-
rard Majer z Ciasnej, Teresa Królik 
z Ciasnej, Anna Chmiel z Wędziny, 
Irena Popławska ze Zborowskiego, 
Joanna i Dariusz Graba z Glinicy; 
III miejsce – Krystyna Blachecka 
ze Zborowskiego, Eugeniusz Glin-
ka z Panoszowa, Bożena i Euge-
niusz Fronczyk z Glinicy.
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Wyniki konkursu zagroda nierolnicza - duży ogród I miejsca

Lidia i Sylwester Mroziewicz z Glinicy Adam Zamoski z Sierakowa Śląskiego Parafia Rzymskokatolicka ze Zborowskiego

Wyniki konkursu zagroda nierolnicza - duży ogród II miejsca

Iwona i Mirosław Dudzik Jan i Danuta Matusek z Glinicy Joachim Fronzek z Sierakowa Śląskiego

Wyniki konkursu zagroda nierolnicza - mały ogród I miejsca

Sylwia i Henryk Poloczek z Sierakowa Śląskiego Kazimierz Jaworski z Panoszowa Helena Pawełczyk ze Zborowskiego

Lucyna i Grzegorz Borowscy z Glinicy Ryszard Chmiel z Wędziny Elżbieta Połomska z Jeżowej

Wyniki konkursu zagroda nierolnicza - mały ogród III miejsca

Krystyna Blachecka ze Zborowskiego Eugeniusz Glinka z Panoszowa Bożena i  Eugeniusz Fronczyk z Glinicy

Wyniki konkursu zagroda nierolnicza - mały ogród II miejsca

Helena i Gerard Majer z Ciasnej Teresa Królik z Ciasnej Anna Chmiel z Wędziny

Irena Popławska ze Zborowskiego Joanna i Dariusz Graba z Glinicy
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dożynki Gminne w Molnej

Zakończyły się tegoroczne 
Dożynki Gminne, które 

odbyły się 22 - 23 sierpnia 
2015 roku w Molnej.

Podczas uroczystości dożyn-
kowych obecni byli przedsta-
wiciele władz samorządowych 
na czele z wójtem gminy Ciasna 
Zdzisławem Kulejem, delegacja 
z partnerskiej gminy Wolpertswen-
de wraz z burmistrzem gminy Da-
nielem Steinerem, wiceminister fi-
nansów i poseł na Sejm RP Izabela 
Leszczyna, naczelnik Wydziału Ru-
chu Drogowego KPP w Lublińcu 
Mirosław Gawroński, księża gmi-
ny Ciasna, radni i sołtysi gminy 
Ciasna. Tegoroczne uroczystości 
dożynkowe w Molnej rozpoczęły 
się od przejścia barwnego koro-
wodu z udziałem wszystkich so-
łectw gminy Ciasna. Na jego cze-
le znalazły się Mażoretki z Ciasnej, 
które w rytm dźwięków wydoby-
wających się z instrumentów Mło-
dzieżowej Orkiestry Dętej przema-
szerowały na boisko, gdzie odbyła 
się msza św. polowa. Nabożeństwo 
w intencji rolników odprawił ks. Ja-

cek Woźnica, proboszcz parafii Sie-
rakowa Śląskiego wraz z ks. Woj-
ciechem Włochem, proboszczem 
parafii Ciasna i ks. Janem Grochlą, 
proboszczem parafii Zborowskie. 
Po mszy św. nastąpiło poświęce-
nie wyremontowanego budynku 
wielofunkcyjnego przeznaczone-
go dla sołectwa Molna i hodow-
ców gołębi. Starostami tegorocz-
nych dożynek byli Aneta Tomala 
i Piotr Kuzaj, którzy tradycyjnie 
wręczyli chleb dożynkowy wój-
towi Gminy Ciasna Zdzisławowi 
Kulejowi. Włodarz gminy wyraził 
wdzięczność i szacunek dla pracy 
rolnika oraz podziękował za trud 
codziennej pracy rolniczej. Głos 
zabrał również burmistrz partner-
skiej gminy Woleprtswende, Daniel 
Steiner, który był pod wrażeniem 
uroczystości, dobrej organizacji, 
polskiej gościnności i serdeczno-
ści mieszkańców. Izabela Leszczy-
na, wiceminister finansów i poseł 
na Sejm RP wręczyła rolnikom 
z gminy Ciasna odznaki Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Zasłu-
żony dla Rolnictwa”. Wyróżnienia 
odebrali: Ernest Kik z Sierakowa 

Śląskiego, Helmut Chmiel z Jeżo-
wej, Rudolf Krawczyk z Jeżowej, 
Józef Brzezina z Glinicy, Walde-
mar Wieloch z Ciasnej, Alojzy 
Szczygieł z Zborowskiego i Piotr 
Szweda z Dzielnej. W części ofi-
cjalnej Wójt Gminy Ciasna wrę-
czył dyplomy i nagrody w konkur-
sie „Najpiękniejsza zagroda rolni-
cza i nierolnicza w gminie Ciasna” 
oraz statuetki dla zwycięzców eta-
pu regionalnego XIII Ogólnopol-
skiego Konkursu „Bezpieczne Go-
spodarstwo Rolne 2015” - dla Mi-
rosława Sier oraz Agaty i Gotfryda 
Gawęda. Wójt Gminy Ciasna złożył 
również podziękowania i wręczył 
statuetkę przedstawicielowi sekcji 
Ciasna Polskiego Związku Hodow-
ców Gołębi Pocztowych za kulty-
wowanie tradycji śląskiej w hodow-
li gołębi. Gratulacje od Wójta oraz 
dyplom i nagrodę odebrał również 
Steven Mrugała, uczeń III klasy 
Gimnazjum w Ciasnej za przygo-
towanie i wystawę prac własnych 
z papieru i masy solnej w Muzeum 
Edyty Stein w Lublińcu pod nazwą 

„Moje pasje”. Podczas uroczystości 
dożynkowych odbył się również 

Konkurs na Najpiękniejszą Koronę 
Dożynkową. Większością głosów 
sołtysi gminy Ciasna zdecydowa-
li o przyznaniu I miejsca wieńco-
wi z Molnej, II miejsce przypadło 
Wędzinie. Pozostałe korony otrzy-
mały ex aequo miejsce III. W czę-
ści artystycznej uczestnicy doży-
nek mogli podziwiać występy sek-
cji Gminnego Ośrodka Kultury 
w Ciasnej - Młodzieżowej Orkie-
stry Dętej i Mażoretek oraz sekcji 
wokalnej, a także gwiazd TVS Si-
lesia. Na scenie pojawiły się Kola 
i Jula, Karpowicz Family i zespół 
B.A.R. Wieczorem goście dożyn-
kowi bawili się z zespołem Onyx. 
W sobotni dożynkowy wieczór wy-
stapiy Mała Młodzieżowa Orkie-
stra Dęta i Leszek Filec. Zabawę 
taneczną prowadził zespół Revo. 
Więcej zdjęć w zakładce: Galeria.

Organizatorzy składają serdecz-
ne podziękowania sponsorom te-
gorocznych Dożynek Gminnych: 
Bank Spółdzielczy Gliwice, EJOT 
Polska sp. z o.o, Hoger sp. z o.o, Pa-
toka Industries Ltd sp. z o.o, Pro-
dukcja Podłoża Przemysław Wro-
na, P.W. Argo-Eko Grzegorz Pilch, 
Usługi Transportowe PARS Eu-
geniusz Osadnik, Żwir Prom sp.j 
Grzegorz Pyka i  wspólnicy.

Podziękowania
Składam serdeczne podziękowania Sołtysom, Radom Sołeckim i Mieszkańcom sołectw 

gminy Ciasna za zaangażowanie w przygotowanie tegorocznych uroczystości dożynko-
wych, które odbyły się w dniach 22 – 23 sierpnia 2015 roku w Molnej. Dziękuję tym 
wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji Święta Plonów, przygotowali korowody, 
wieńce dożynkowe i udekorowali swoje posesje, co wymagało ogromnego nakładu pra-
cy i trudu oraz zaangażowania wielu osób. Słowa wdzięczności kieruję również do Miesz-
kańców za udział w ceremonii dożynkowej i mszy świętej. Wierzę, że dzięki wspólnemu 
wysiłkowi tegoroczne Dożynki Gminne stały się wspaniałą okazją do dziękczynienia za ca-
ły rok pracy naszych mieszkańców oraz do radosnego świętowania.

 mgr Zdzisław Kulej
 Wójt Gminy Ciasna
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Korowód dożynkowy

Msza Święta Starostowie dożynek - Aneta Tomala i Piotr Kuzaj
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Otwarcie wyremontowanego budynku wielofunkcyjnego przeznaczonego dla mieszkańców sołectwa i hodowców gołębi

Wręczenie chleba dożynkowego

Delegacja z gminy partnerskiej Wolpertswende

Część oficjalna

Część oficjalna

Występ MOD i Mażoretek z Ciasnej
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Animacje dla dzieci

Sekcja wokalna GOK w Ciasnej

Wystawa prac własnych Stevena Mrugały

Sekcja wokalna GOK w Ciasnej
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Sekcja wokalna GOk w Ciasnej 
na dożynkach w Chorzowie
29 sierpnia 2015 roku na terenie 

Rodzinnych Ogródków 
Działkowych „Niedźwiedziniec” 

w Chorzowie odbyły się 
coroczne Hajduckie Dożynki. 

Wśród licznych atrakcji scenicz-
nych nie zabrakło występów dzieci 
i młodzieży. Na scenie zaprezento-
wali się również podopieczni sekcji 
wokalnej Gminnego Ośrodka Kul-

tury w Ciasnej w repertuarze ludowo 
- rockowym. Podopieczni sekcji wo-
kalnej wystąpili także we wspólnym 
repertuarze z młodzieżą z Miejskie-
go Domu Kultury „Batory” w Cho-

rzowie. Młodzież z Ciasnej zosta-
ła bardzo ciepło przyjęta i otrzyma-
ła moc upominków. GOK w Ciasnej 
składa podziękowania organizatorom 
chorzowskich dożynek za serdeczne 
przyjęcie dzieci i otrzymane prezenty.

 /Redakcja/

dożynki Powiatowe w Sadowie
Tegoroczne Dożynki Powiatowe 

odbyły się 30 sierpnia 
w Sadowie w gminie Koszęcin. 

Władze samorządowe gminy Cia-
sna reprezentowała Albina Pogoda, 
Sekretarz Gminy Ciasna. W części 
artystycznej wystąpiła Młodzieżowa 
Orkiestra Dęta z Ciasnej. W Powiato-
wym Konkursie Koron gminę Ciasna 
reprezentowało sołectwo Molna, zaj-
mując zaszczytne II miejsce. Serdecz-
nie gratulujemy!

 /Redakcja/

Jubileusz pożycia małżeńskiego
20 października 2015 roku 
w USC w Ciasnej odbył się 
Jubileusz z okazji 50-lecia 

i 60-lecia Pożycia Małżeńskiego.

W tym roku 50-lecie pożycia mał-
żeńskiego obchodziło 13 par z gmi-
ny Ciasna: Rozalia i Karol Figlak, An-
na i Alojzy Jonisek, Teresa i Dominik 
Kaczmarczyk, Maria i Gerard Kalus, 
Maria i Ludwik Kokot, Hildegar-
da i Bernard Kosytorz, Marta i Piotr 
Kwak, Dorota i Jerzy Marczyk, Łu-
cja i Józef Paprotny, Elżbieta i Walde-
mar Ploska, Edyta i Paweł Roj, Wie-
sława i Hubert Werner oraz Danuta 
i Wiesław Włóka. Wójt Gminy Cia-
sna mgr inż. Zdzisław Kulej wraz z Se-
kretarz Gminy Ciasna Panią mgr Al-
biną Pogoda i Przewodniczącym Ra-
dy Gminy Ciasna Panem Henrykiem 
Pluta wręczyli Jubilatom medale Pre-

zydenta RP oraz kwiaty i upominki. 
Dwie pary z gminy Ciasna obcho-
dziły 60-lecie pożycia małżeńskiego 
Państwo Łucja i Alojzy Ceglarek oraz 

Marta i Paweł Zamoscy, którym rów-
nież Wójt Gminy Ciasna wręczył kwia-
ty i upominki. Po wręczeniu medali 
i upominków odbył się występ wokal-

no-muzyczny dzieci z ZSP w Ciasnej. 
Następnie po części oficjalnej Jubila-
ci zostali zaproszeni do Urzędu Gmi-
ny na poczęstunek, gdzie odśpiewa-
no tradycyjne „Sto lat”, a Wójt Gmi-
ny Ciasna złożył Wszystkim życzenia 
i gratulacje.
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Piknik „Sieciaki na wakacjach”
Podczas tegorocznych wakacji 

nasze Gimnazjum włączyło 
się po raz pierwszy do akcji 

„Sieciaki na Wakacjach” 
organizowanej przez 

Fundację „Dzieci Niczyje” 
oraz Fundację „Orange”.

21 sierpnia 2015 r. na boisku Or-
lik został zorganizowany Sieciakowy 
Piknik, którego celem była eduka-
cja dzieci poprzez zabawę i składał 
się on z trzech części: „Sieciako-
we Przedszkole” - zorganizowanej 
z myślą o najmłodszych, głównie 
dla zaproszonych przedszkolaków, 

„Aktywne Sieciaki” – przeznaczonej 
dla dzieci i młodzieży, podczas któ-
rej odbył się mecz piłki nożnej oraz 
konkurs o tytuł „Mistrza Strzelców”, 

„Sieciaki Starszaki”, w której rów-
nież udział wzięli uczniowie szko-
ły podstawowej oraz gimnazjaliści.
„Sieciakowe Przedszkole” miało 

na celu wyjaśnienie najmłodszym, 
z jakimi niebezpieczeństwami mo-
gą spotkać się, jeśli nieuważnie ko-
rzystają z komputera i Sieci Internet. 
W tej części pikniku, poza różno-

rodnymi zabawami, tj. malowanie 
twarzy, tatuaże, wykonywanie ma-
karonowych bransoletek przyjaźni, 
robienie gigantycznych baniek my-
dlanych oraz sieciakowymi koloro-
wankami, znalazły się gry edukacyj-
ne, dzięki którym przedstawione zo-
stały maluszkom zasady korzystania 
z komputerów. Były gry - „Gigan-
tyczne kręgle”, „Pokonaj Sieciucha” 

- megarzutki. Plansza do gigantycz-
nych rzutek była odzwierciedleniem 
cyberświata. Dzieciom zostały wy-
jaśnione zasady bezpiecznego ko-
rzystania z sieci oraz przedstawione 
zostały granice grożącego im nie-
bezpieczeństwa. Trafiając w ozna-
czone „niebezpieczne” pola, dzieci 
otrzymywały określoną ilość punk-
tów. Ostatnią zabawą „Sieciakowe-
go Przedszkola” było wspólne po-
konanie „Sieciucha”, który został 
przedstawiany w postaci piniaty. 
Dzieci za unicestwienie zła, czyli 
symboliczne rozbicie piniaty, były 
nagrodzone cukierkami. Wszyst-
kie przygotowane dla najmłodszych 
gry i zabawy nawiązywały do bez-
pieczeństwa w Sieci i umiejętnego 

poruszania się w wirtualnej cyber-
przestrzeni.

Kolejna część pikniku - „Aktyw-
ne Sieciaki” - polegała na rozegra-
niu meczu piłki nożnej między dru-
żyną „Sieciaków” i „Sieciuchów”. 
Po losowaniu drużyn rozpoczę-
ła się gra. Pierwszą część wygra-
ła drużyna „Sieciuchów”, ale osta-
tecznie dobro pokonało zło i „Sie-
ciakowa” drużyna odniosła sukces.

Następnie rozegrany został kon-
kurs o tytuł „Mistrza Strzelców”. 
Nie był to zwykły turniej polega-
jący na strzelaniu golów, bowiem 
w bramce poza bramkarzem po-
jawił się „Sieciuch”, który utrud-
niał uczestnikom konkursom tra-
fienie gola.

Ostatnia część pikniku przezna-
czona została dla starszych dzieci 
oraz młodzieży gimnazjalnej. Po-
dobnie, jak podczas „Sieciakowego 
Przedszkola” uczestnicy mogli po-
malować sobie twarz, zrobić bran-
soletkę przyjaźni, tatuaż, czy też 
pokolorować sieciakowy obrazek. 
Odbył się również konkurs na naj-
większą ilość gigantycznych baniek 

mydlanych. Zostały również zorga-
nizowane konkursy, w trakcie któ-
rych zapoznani zostali z bezpiecz-
nym korzystaniem z sieci.

Na zakończenie pikniku ucznio-
wie udali się do szkoły, gdzie zapre-
zentowany został film „Na zawsze”, 
po którym odbyła się pogadanka 
na temat cyberprzemocy i hejtingu.

Piknik „Sieciaki na wakacjach” 
był bardzo udany. Dopisała nie tyl-
ko pogoda, ale również dzieci mło-
dzież, którzy zaangażowali się za-
równo w przygotowanie zabaw, jak 
i aktywny udział.

Szczególne podziękowania kie-
rujemy w stronę GOPS w Ciasnej 
i pani Krystyny Brzeziny. Dzięki ich 
wsparciu finansowemu uczestnicy 
konkursów i zabaw byli nagradzani.

Dziękujemy także - za niezastąpio-
ną pomoc w organizacji - naszym 
tegorocznym absolwentkom: Mile-
nie Siwek, Aleksandrze Mrącz oraz 
Natalii Markiewicz, a także wszyst-
kim którzy pomogli nam w organi-
zacji oraz rozpropagowaniu infor-
macji o pikniku. Dziękujemy tak-
że rodzicom, dzieciom i młodzieży, 
którzy zaszczycili nas swoją obec-
nością. Zapraszamy za rok 

 /Organizatorzy/

POETYCkI SUkCES
„Poezja jest rodzajem 

muzyki, trzeba ją słyszeć, 
by móc o niej sądzić.”

 /Wolter/

22 października 2015 r. w Gmin-
nej Bibliotece Publicznej w Pa-
wonkowie odbył się II Powiatowy 
Konkurs Jednego Wiersza, do któ-
rego zostali zaproszeni wszyscy 
miłośnicy poezji.

Zadaniem uczestników konkur-
su było osobiste zaprezentowanie 
utworu poetyckiego własnego au-
torstwa o dowolnej tematyce. Or-
ganizatorami konkursu byli Wy-

dawnictwo św. Macieja Apostoła 
w Lublińcu oraz Lubliniecki Klub 
Literacki LOGOS. Patronat me-
dialny nad konkursem objęła re-
dakcja Magazynu Społeczno-Kul-
turalnego „Ziemia Lubliniecka”.

W przepięknie przystrojonej ak-
centami jesiennymi sali uczestni-
cy prezentowali własne utwory 
poetyckie. Jury pod przewodnic-
twem poety – Edwarda Przebie-
racza – ze względu na dużą licz-
bę uczestników i różnorodność 
tematyczną nie miało łatwego za-
dania w dokonaniu wyboru naj-
piękniejszych wierszy, więc tym 

większą niespodzianką był suk-
ces Julek – uczennic klas trzecich:

Julii Kaczmarzyk, która po raz 
drugi zdobyła I miejsce i Julii 
Mzyk – zdobywczyni wyróżnie-

nia w kategorii Gimnazjum.
Dziewczynom GRATULUJE-

MY i życzymy dalszych sukce-
sów w gimnazjalnych konkursach.

 /E. Nowak/
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Spotkanie misyjne 
i różaniec misyjny

Dnia 01.10.2015 r. w naszej 
placówce odbyło się pierwsze 

w tym roku szkolnym 
spotkanie Koła Misyjnego. 

Obecny na nim był ks. Jacek 
Gancarek - Dyrektor Papieskich 
Dzieł Misyjnych archidiecezji czę-
stochowskiej. Gościliśmy również 
panią Martę Nowakowską - ani-
matora misyjnego oraz naszego 
opiekuna księdza Jerzego Wilk. 

Podczas spotkania ksiądz Ja-
cek opowiadał nam jak wygląda 
życie dzieci w Peru, grał na gita-
rze, uczył nas piosenek i przeka-
zał nam wiele ciekawych mate-
riałów dotyczących misji.

Po spotkaniu udaliśmy się do na-

szego kościoła na Mszę Szkolną. 
Tego dnia nasz proboszcz Woj-
ciech Włoch obchodził urodziny 
i dlatego też złożyliśmy mu życze-
nia i wręczyliśmy bukiet kwiatów. 

Po Mszy Św. prowadziliśmy mi-
syjne nabożeństwo różańcowe, 
które miało charakter wyjątko-
wy, gdyż odmawialiśmy je w róż-
nych językach świata (polskim, 
niemieckim, angielskim, fran-
cuskim i malgaskim). Po skoń-
czonej modlitwie podziękowa-
liśmy księdzu misjonarzowi, pa-
ni Marcie oraz księdzu Jerzemu 
i udaliśmy się do swoich domów.

 /Sylwia Benska,
 Sylwia Galuska/

Święto Pieczonego Ziemniaka
„ZIEMNIAKI, ZIEMNIAKI 
TO SMACZNE I ZDROWE 

PRZYSMAKI”

Wrzesień zwiastował 
zakończenie prac polowych 

i okresu letniego. 

Najważniejszymi wydarzeniami 
w życiu wsi były w tym czasie wy-
kopki oraz jesienne siewy zbóż. Po 
zakończonych pracach palono ogni-
ska i pieczono w nich ziemniaki. 
Nawiązując do tradycji i jednocze-
śnie promując zdrowy styl życia 
dnia 30.09.2015 r. zorganizowały-
śmy Święto Pieczonego Ziemniaka. 
Uczniowie klas Ia, Ib, IIa i IIb wraz 
z paniami przemaszerowali spod 
szkoły w Molnej na miejsce wykopu 

ziemniaków. Tam czekało rozpalo-
ne już wcześniej ognisko i uczniowie 
mogli od razu piec kiełbaski i wrzu-
cić do ognia ziemniaki. Była też gorą-
ca herbata i soki. Gdy wszyscy zjedli 
ze smakiem kiełbaski panie zapro-
siły uczniów do udziału w licznych 
zabawach ruchowych, które do-
starczyły wielu pozytywnych wra-
żeń. W zabawach uczestniczyli też 
rodzice mile spędzając czas ze swo-
imi pociechami. Oczywiście nie za-
brakło również słodkich nagród dla 
zwycięzców! Podczas wspomnianych 
zabaw wszyscy trochę się zmęczyli 
i zgłodnieli ale i na to znaleźliśmy 
rozwiązanie. Ziemniaki wrzucone 
wcześniej do ogniska właśnie by-
ły gotowe do spożycia a więc każ-
dy zajadał ze smakiem. Mamy na-

dzieję, że wspólnie spędzony czas 
przyniósł wszystkim wiele radości 
i na pewno pozostanie w pamięci!

 /Anna Królik, Sylwia Galuska,
 Alicja Budzyn, Zofia Radzioch,
 Elżbieta Drapała/

warsztaty teatralne
W ramach Mobilnego 
Uniwersytetu Kultury 

i Sztuki, organizowanego 
przez Regionalny Ośrodek 
Kultury w Częstochowie 
na terenie całego regionu 

w dniu 19 października odbyły 
się warsztaty teatralne dla 

grupy teatralnej działającej 
przy Szkole Podstawowej 

w Sierakowie Śląskim.

Podopieczni grupy wykonywali 
ćwiczenia artykulacyjne niezbęd-
ne do właściwej wymowy, pra-
cowali z tekstem i brali udział 
w scenkach sytuacyjnych i te-
atralnych. Kolejne warsztaty za-
planowano na listopad 2015 ro-
ku. Koordynatorem warsztatów 
jest Gminny Ośrodek Kultury 
w Ciasnej.

Serdecznie zapraszamy miłośników poezji 
na promocję tomiku wierszy

„Poezja mej duszy”  Julii Kaczmarzyk
która odbędzie się 20  listopada 2015  r.o godz.  17.00

w Gimnazjum w Ciasnej.
Promocja połączona będzie 
z wystawą prac plastycznych

absolwenta Gimnazjum Marcela Ligusa, 
który wykonał grafiki do wierszy. 

Wstęp wolny.
  Organizatorzy

Zaproszenie


