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Jubileusz pożycia małżeńskiego s. 2

Dzień Seniora w Molnej s. 2

Obchody Święta Marcina 
w gminie Ciasna

s.16

Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia niosą ze sobą wiele radości oraz refleksji 

dotyczących minionego okresu i planów na nadchodzący Nowy Rok.

W tych wyjątkowych dniach chcemy Państwu życzyć zdrowych, spokojnych 

i pełnych rodzinnego ciepła Świąt Narodzenia Pańskiego, odpoczynku 

od codziennego zabiegania i chwili zadumy oraz wszelkiej pomyślności 

w nadchodzącym Nowym Roku 2016, spełnienia marzeń oraz wielu sukcesów 

w życiu zawodowym.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Ciasna!

Wójt Gminy Ciasna 
mgr inż. Zdzisław Kulej
wraz z Pracownikami

Przewodniczący Rady 
Gminy Ciasna

Henryk Pluta wraz z Radnymi
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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 gminy 
Ciasna: Rozalia i Karol Figlak, An-
na i Alojzy Jonisek, Teresa i Domi-

nik Kaczmarczyk, Maria i Gerard 
Kalus, Maria i Ludwik Kokot, Hil-
degarda i Bernard Kosytorz, Marta 
i Piotr Kwak, Dorota i Jerzy Mar-
czyk, Łucja i Józef Paprotny, Elżbie-
ta i Waldemar Ploska, Edyta i Paweł 
Roj, Wiesława i Hubert Werner oraz 
Danuta i Wiesław Włóka. Wójt Gmi-
ny Ciasna mgr inż. Zdzisław Kulej 

wraz z Sekretarz Gminy Ciasna Pa-
nią mgr Albiną Pogoda i Przewodni-
czącym Rady Gminy Ciasna Panem 
Henrykiem Pluta wręczyli Jubilatom 
medale Prezydenta RP oraz kwia-
ty i upominki. Dwie pary z gminy 
Ciasna obchodziły 60-lecie pożycia 
małżeńskiego Państwo Łucja i Aloj-
zy Ceglarek oraz Marta i Paweł Za-

moscy, którym również Wójt Gmi-
ny Ciasna wręczył kwiaty i upominki. 
Po wręczeniu medali i upominków 
odbył się występ wokalno-muzycz-
ny dzieci z ZSP w Ciasnej. Następ-
nie po części oficjalnej Jubilaci zo-
stali zaproszeni do Urzędu Gminy 
na poczęstunek, gdzie odśpiewano 
tradycyjne „Sto lat”, a Wójt Gminy 
Ciasna złożył Wszystkim życzenia 
i gratulacje.

 /Jolanta Kuczyńska/

Dzień Seniora w Molnej
2 grudnia 2015 roku odbyły 

się uroczystości z okazji Dnia 
Seniora w Molnej, połączone 
ze spotkaniem opłatkowym. 

Na uroczyste spotkanie zostało 
zaproszonych ponad 50 seniorów. 

Seniorom za przybycie i spotkanie 
we wspólnym gronie podziękował 
Wójt Gminy Ciasna Zdzisław Kulej. 
Obecni byli również Sekretarz Gmi-
ny Ciasna Albina Pogoda, Skarb-
nik Gminy Ciasna Urszula Szukal-
ska, Przewodniczący Rady Gminy 

Ciasna Henryk Pluta, Radna Gmi-
ny Ciasna, Mariola Werner, Sołtys 
Molnej Brygida Pietrucha. Uroczy-
stość rozpoczęła się krótkim nabo-
żeństwem, które prowadził ks. Jacek 
Woźnica, proboszcz Sierakowa Ślą-
skiego. Uczniowie kl. III SP w Molnej 

zaprezentowali się w krótkim pro-
gramie artystycznym i umilili świę-
towanie seniorom. Po gorącym po-
częstunku, prezentację multimedial-
ną o inwestycjach w gminie Ciasna 
oraz rysie historycznym miejscowo-
ści Molna przekazała uczestnikom 
spotkania Sekretarz Gminy Ciasna.

 /Redakcja/

Archiwum USC w Ciasnej
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samorząd
Na Sesji Rady Gminy Ciasna w dniu 
30.09.2015r. radni podjęli następujące 
uchwały:

1. Uchwała w sprawie przyjęcia 
planu gospodarki niskoemisyjnej.

2. Podjęcie uchwały w sprawie 
powołania Komisji Skrutacyjnej 
do wyboru ławnika na kadencję 
w latach 2016–2019.

3. Uchwała w sprawie wybo-
ru ławnika na kadencję w latach 
2016–2019.

4. Podjęcie uchwały w sprawie 
zmian w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej.

5. Uchwała w sprawie zmian 
w budżecie gminy na 2015r.

6. Podjęcie uchwały w sprawie 
zaciągnięcia pożyczek długoter-
minowej w WFOŚ i GW na za-
danie kompleksowa termomo-
dernizacja budynku oświatowo-

-komunalnego w Zborowskiem 
przy ulicy Myśliwskiej 1.

7. Uchwała w sprawie zmiany 

uchwały Nr X/83/2015 z dnia 
14.08.2015. w sprawie zacią-
gnięcia pożyczki długotermino-
wej w Wojewódzkim Funduszu 
Ochrony Środowiska pod nazwą 

„Budowa kanalizacji sanitarnej 
w Zborowskiem – IV etap”.

 /mgr Urszula Świercok/

Na Sesji Rady Gminy Ciasna w dniu 
11.12.2015 roku radni podjęli następujące 
uchwały:

1. Podjęcie uchwały w sprawie ter-
minu, częstotliwości i trybu uisz-
czania opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi.

2. Uchwała w sprawie wyboru me-
tody ustalania opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia stawki opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi.

3. Podjęcie uchwały w sprawie 
nadania nazw ulic w miejscowości 
Ciasna w gminie Ciasna.

4. Uchwała w sprawie regulami-
nu korzystania z toalety publicznej 
na terenie gminy Ciasna w miejsco-
wości Sieraków Śląski przy ul. Wy-
zwolenia.

5. Podjęcie uchwały w sprawie 
określenia wysokości stawek podat-
ku od nieruchomości na 2016 rok.

6. Uchwała w sprawie opłaty tar-
gowej na 2016 rok.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wy-
sokości podatku od środków trans-
portowych na rok 2016.

8. Uchwała w sprawie wzorów for-
mularzy deklaracji i informacji po-

datkowych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wie-

loletniej prognozy finansowej.
10. Uchwała w sprawie dopłaty do 

taryfy dla zbiorowego odprowadza-
nia ścieków na terenie gminy Ciasna.

 /mgr Urszula Świercok/
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mgr inż. Zdzisław Kulej

Jakie inwestycje zostały już za-
kończone w zakresie dróg, kana-
lizacji i wodociągów?

Z.K. Została zakończona budo-
wa kanalizacji sanitarnej w Zbo-
rowskiem i Glinicy – II etap. Wy-
konano 2 przepompownie ścieków 
i przyłączono 57 sztuk posesji. Za-
kończona jest przebudowa dróg 
gminnych – ul. Myśliwska i Fa-
bryczna w Zborowskiem, łączą-
cych się z drogą powiatową S 2011 

– ul. Górną i Główną wraz z bu-
dową nowego oświetlenia dro-
gowego. W ramach tego zadania 
wykonano drogi o dł. 1883 m, 
8639 m2, chodnik o powierzchni 
2411 m2 z kostki betonowej, ka-
nalizację deszczową o dł. 1807 mb, 
montaż słupów oświetleniowych 
w ilości 70 sztuk z lampami LED, 
ułożenie kabla oświetleniowego 
2045 mb; ul. Przywary w Sierako-
wie Śląskim o dł. 530 mb o war-
tości 430 000 zł, ul. Na Cegielnię 
w Dzielnej o dł. 1000 mb o warto-
ści 214 000 zł, ul. Młyńska w Pa-
noszowie o dł. 1000 mb o warto-
ści 189 000 zł i sięgacz ul. Zjed-
noczenia w Ciasnej o wartości 
120 000 zł, sięgacz od ul. Wiej-
skiej do ul. Nowy Dwór w Molnej 
o dł. 400 mb o wartości 155 627 
zł, ul. Górna w Zborowskiem o dł. 
800 mb o wartości 185 000 zł.

Jakie inwestycje w infrastruk-
turze drogowej są obecnie re-
alizowane?

Z.K. Obecnie trwa przebudowa 
dróg Niwki ul. Nadrzeczna o dł. 
1 km i wartości 120 000 zł, dal-
sza część ul. Górnej w Zborow-
skiem o dł. 780 mb, ul. Leśna 

w Ciasnej o dł. 1 km, ul. Szkolna 
w Dzielnej o dł. 840 m, ul. Ole-
ska w Jeżowej II etap o dł. 800mb, 
ul. Stawowa w Ciasnej I etap o dł. 
200 m. Całość inwestycji to koszt 
ok. 780 000 zł.

Niezmiernie miło mi poinfor-
mować mieszkańców bloków 
w Panoszowie, że gmina po dłu-
gich staraniach podpisała poro-
zumienie z Agencją Rolną w Opo-
lu na I etap prac, polegających 
na przebudowie dróg, parkingów 
i kanalizacji deszczowej. Trwają 
prace pierwszego etapu o war-
tości powyżej 300 tys zł. Jeszcze 
w tym roku Gmina przejmie tere-
ny wokół bloków, co zostanie po-
twierdzone umową w formie ak-
tu notarialnego. Prowadzę dalsze 
negocjacje z Agencją, zmierzają-
ce do ustalenia jak najkorzystniej-
szych warunków przyjęcia tere-
nów z Agencji, za którym winny 
iść też środki finansowe, które 
w części powinny pokryć remont 
i modernizację infrastruktury 
na terenie obok bloków miesz-
kalnych w Panoszowie. Warun-
kiem podpisania umowy nota-
rialnej ze strony Gminy jest prze-
kazanie dofinansowania.

Przygotowujemy również wy-
konanie koncepcji przebiegu tras 
rowerowych, dofinansowanych 
w ramach Zintegrowanych In-
westycji Terytorialnych. Jeste-
śmy na etapie wyboru wykonawcy. 
Rok 2016 będzie to czas przygo-
towywania dokumentacji i wyku-
pywania terenów. Inwestycja pla-
nowana jest na 2017 rok.

Został zakończony nabór wnio-

sków na przebudowę dróg w ra-
mach Lokalnego Programu Prze-
budowy Dróg tzw. Schetynówek. 
Gmina złożyła wniosek na drogi 
ul. Nowa i Świerkowa od DK 11 
aż do ul. Polnej. Wartość inwe-
stycji to ok. 1,8 mln zł.

Mamy także przygotowaną do-
kumentację na przebudowę dro-
gi ul. Dąbrowa w Glinicy. Wnio-
sek zostanie złożony. Ostateczny 
termin składania wniosków upły-
wa 5 stycznia 2016 roku.

Kiedy zostanie ukończony ko-
lejny etap kanalizacji i sieci wo-
dociągowej w gminie Ciasna?

Z.K. W październiku zakończy-
ła się budowa sieci wodociągowej 
wraz z przyłączami w gminie Cia-
sna, łącznie wykonano 4766 mb 
sieci i 72 przyłącza do posesji. Za-
kończenie III etapu budowy kana-
lizacji sanitarnej w Zborowskiem 
planowane jest na 2016. Przyłą-
czonych będzie 74 sztuki posesji.

Jesteśmy po wyborze oferty 
na budowę wodociągu na tere-
nie gminy Ciasna – Pawełki. Prze-
targ wygrała firma Usługi Budow-
lane Joachim i Teresa Ledwoń 
sp.j z Lublińca. Podpisano umo-
wę z wykonawcą. Inwestycja bę-
dzie współfinansowana z pożycz-
ki w ramach WFOŚ w Katowicach. 
Trwają na bieżąco podłącza pose-
sji do wodociągu jak i do kanali-
zacji w Gminie w poszczególnych 
sołectwach.

Trwają termomodernizacje 
budynków w gminie Ciasna. Ja-
kie remonty są aktualnie wyko-
nywane?

Z.K. Obecnie trwa komplekso-
wa termomodernizacja budynku 
oświatowo – komunalnego w Cia-
snej przy ul. Zjednoczenia 10. Za-
kres robót obejmuje docieplenie 
ścian zewnętrznych i stropoda-
chu, wymiana stolarki drzwiowej 
i okiennej. Prace te są wykonane. 
W przyszłym roku będzie wymia-
na centralnego ogrzewania. Ca-
łość remontu budynku potrwa 
do połowy 2016 roku. Podobnie 
w Zborowskiem rozpoczęliśmy 
kompleksową termomoderniza-

cję budynku oświatowo-komu-
nalnego przy ul. Myśliwskiej 1. 
W tym roku – docieplenie ścian 
i dachu oraz wymianę stolarki 
okiennej i drzwiowej, a w przy-
szłym – wymianę co.

Dokonano wyboru wykonawcy 
w ramach termomodernizacji bu-
dynku szkoły w Sierakowie. W ra-
mach tego zadania będzie wyko-
nana wymiana dachu, ocieplenia 
ścian, wymiana stolarki okien-
nej i drzwiowej oraz wymiana 
Co na gazowe. Całość inwestycji 
zakończy się w 2016 roku. Po se-
zonie grzewczym w 2016 roku bę-
dzie też wymienione ogrzewanie 
co w Szkole Podstawowej w Sie-
rakowie na gazowe.

Jesteśmy na etapie remontu bu-
dynku Fabryki Fajek w Zborow-
skiem. Zakres obejmuje w szcze-
gólności impregnację przeciw ko-
rozji biologicznej, remont oraz 
wzmacnianie elementów ścian, 
stropów i więźby, odtwarzanie 
brakujących lub zniszczonych 
elementów oraz wymiana dachu. 
Prace te zostały wykonane.

Jakie działania podejmie pan 
Wójt w przyszłym roku, aby 
zmniejszyć koszty energii na uję-
ciach wody i oczyszczalniach 
ścieków?

Z.K. Koszty energii co roku 
wzrastają. Na koszty energii skła-
dają się opłata dystrybucyjna 
zmienna szczytowa i pozaszczy-
towa, opłata dystrybucyjna stała, 
opłata przejściowa i abonament. 
Gmina przygotowuje dokumenta-
cję budowy źródeł energii odna-
wialnej. W planach mam zamiar 
wyposażyć przepompownie wody 
i oczyszczalni ścieków w fotowol-
taikę produkującą energię na po-
trzeby nowych urządzeń. Plano-
wane inwestycje na oczyszczal-
niach ścieków i ujęciach wody 
to rok 2016/2017. Po wykonaniu 
tych inwestycji powinien znacz-
nie zmaleć koszt energii, który 
jest istotnym elementem kalku-
lacji opłaty.

Dziękuję za rozmowę.
 /Rozmawiała: Anna Dyksik/

Podsumowanie 
roku 2015

Termomodernizacja budynku oświatowo-komunalnego w Zborowskiem
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Koszty za odpady w 2016 roku:
• 8,50 zł za odpady segregowane za osobę
• 17 zł za odpady niesegregowane za osobę

Wójt Gminy Ciasna:
Od 1 stycznia 2016 roku zosta-

ła ustalona nowa stawka za odpa-
dy segregowane i niesegregowane. 
Stawka jest uzgodniona z gmina-
mi, które wspólnie z gminą Ciasna 

Koszty wody i ścieków

Wójt Gminy Ciasna informuje, że od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku na terenie gminy Ciasna obowią-
zywać będzie następująca taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków:

• dopłata do ścieków z budżetu Gminy – 5,94 zł plus obowiązujący podatek VAT za 1 m³
• woda – 3,69 zł brutto za 1 m³
• abonament – 5,58 zł brutto za 1 m³
• ścieki – 4,45 zł brutto za 1 m³
• ścieki z indywidualnych przepompowni przydomowych – 4,13 zł brutto za 1 m³

Wójt Gminy Ciasna:
Podwyżka wynika z kalkula-

cji i kosztów ponoszonych przez 
Gminę. Na taryfę składają się na-
stępujące koszty: wynagrodzenie 
pracowników administracyjnych 
i obsługi, monitoring ujęć wody, 
oczyszczalni ścieków i przepom-
powni, zużycie energii elektrycz-
nej na ujęciach wody, oczyszczalni 

ścieków i przepompowni, bieżąca 
obsługa obiektów sieci wodocią-
gowych, ujęcia wód i hydroforni 
oraz oczyszczalni ścieków wraz 
z przepompowniami i siecią ka-
nalizacji sanitarnej, zakupy ma-
teriałów, analiza wody, ścieków, 
osadów i gleby, wynagrodzenie 
inkasenta, opłaty za gospodarcze 
korzystanie ze środowiska, po-

datek od budowli – 2%, amorty-
zacja – 25 %, ubezpieczenie. In-
westycje związane z budową wo-
dociągu w 2015 roku wyniosły 
905 300,24 zł, koszty kanalizacji 
w 2015 roku to 2 027 191 zł. Na-
leży także podkreślić, że dopła-
ta do ścieków w 2016 roku jest 
znacznie wyższa, wynosi 5,94 zł 
plus obowiązujący VAT za 1 m³ 

i pochodzi ze środków własnych 
budżetu gminy. W 2015 roku 
dopłata wynosiła 4,13 zł za 1 m³ 
brutto. W związku z powyższym 
działania gminy i decyzje, któ-
re są podjęte są zasadne i win-
ny przynieść wymierne korzyści 
gminie i jej mieszkańcom.

przeprowadziły przetarg. Głównym 
elementem wpływającym na zmia-
nę kwoty jest większa niż zakłada-
no przy pierwszym przetargu licz-
ba odpadów produkowanych przez 
mieszkańców gminy Ciasna.
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INWESTYCJE ROKU 2015
Termomodernizacja budynku komunalnego Ciasnej przy ul. Zjednoczenia

Przebudowa ul. Na Cegielnię w Dzielnej

Przebudowa sięgacza ul. Zjednoczenia w Ciasnej

Koszt inwestycji:  503 219,25 zł

Koszt inwestycji:  214 040,47 zł

Koszt inwestycji:  125 462,92 zł
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INWESTYCJE ROKU 2015
Adaptacja poddasza budynku wielofunkcyjnego w Dzielnej

Zagospodarowanie terenu przy budynku wielofunkcyjnym w Glinicy

Koszt inwestycji:  22 140,00 zł

Koszt inwestycji:  107 091,28 zł
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INWESTYCJE ROKU 2015
Budowa pompowni wody w Glinicy oraz reduktorów ciśnienia

Przebudowa dróg gminnych w Glinicy

Przebudowa sięgacza ul. Wiejskiej do ul. Nowy Dwór w Molnej

Koszt inwestycji:  1 217 136,16 zł

Koszt inwestycji:  2 227 432,86 zł

Koszt inwestycji:  155 626,49 zł
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INWESTYCJE ROKU 2015
Przebudowa zabudowań gospodarczych na budynek wielofunkcyjny w Molnej

Zagospodarowanie terenu wraz z boiskiem wielofunkcyjnym w Panoszowie

Przebudowa ul. Młyńskiej w Panoszowie

Koszt inwestycji:  234 732,28 zł

Koszt inwestycji:  329 759,87 zł

Koszt inwestycji:  198 844,88 zł
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INWESTYCJE ROKU 2015
Termomodernizacja budynku komunalnego w Panoszowie

Budowa fontanny w Sierakowie Śląskim

Przebudowa ul. Przywary w Sierakowie Śląskim

Koszt inwestycji:  311 103,65 zł

Koszt inwestycji:  22 140,00 zł

Koszt inwestycji:  332 252,74 zł
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INWESTYCJE ROKU 2015
Zagospodarowanie przestrzeni przy szkole w Wędzinie

Budowa kanalizacji sanitarnej w Zborowskiem III etap

Termomodernizacja budynku oświatowo-komunalnego w Zborowskiem

Koszt inwestycji:  283 147,33 zł

Koszt inwestycji:  2 373 043,00 zł

Koszt inwestycji:  791 313,48 zł

Termomodernizacja budynku komunalnego w Zborowskiem

Koszt inwestycji:  260 286,12 zł

Koszt inwestycji:  3 279 908,36 zł

 Przebudowa dróg w Zborowskiem, ul. Fabryczna i Myśliwska
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INWESTYCJE ROKU 2015 w trakcie realizacji
Przebudowa ul. Stawowa w Ciasnej

Inwestycja w trakcie realizacji

Przebudowa drogi ul. Szkolna w Dzielnej

Przebudowa drogi ul. Oleska w Jeżowej

Inwestycja w trakcie realizacji

Inwestycja w trakcie realizacji

Remont budynku Fabryki Fajek w Zborowskiem

Inwestycja w trakcie realizacji

Przebudowa drogi ul. Górna w Zborowskiem

Inwestycja w trakcie realizacji
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WARSZTATY EKOLOGICZNE W OLSZTYNIE

W dniach od 7 do 9 
października uczniowie 

kl. IIa oraz IIIb Gimnazjum 
w Ciasnej uczestniczyli 

w warsztatach ekologicznych 
w „Międzynarodowym 

Miasteczku Edukacji 
Ekologicznej w Olsztynie” 

na Jurze Krakowsko-
Częstochowskiej.

Organizatorami wyjazdu były Anna 
Kozielska i Maria Koza. W pierwszym 
dniu uczniowie wędrowali po wyżyn-
nym terenie, podziwiając piękno kra-
jobrazu i uczyli się rozpoznawać florę 

występującą na jurze, aktywnie uczest-
niczyli w zajęciach, poznając cechy 
systematyczne roślin. Zajęcia prowa-
dził pochodzący z Tadżykistanu prof. 
Oimahmad Rahmonov z Wydzia-
łu Nauk o Ziemi Uniwersytetu Ślą-
skiego. W drugim dniu warsztatów 
uczniowie wysłuchali prelekcji o ka-
mieniach, skałach, a następnie wydo-
bywali młotkami ze skał kalcyt, amo-
nity i galenę – charakterystyczne dla 
Jury Krakowsko – Częstochowskiej. 
Podczas warsztatów uczniowie zwie-
dzili również ruiny Zamku Królew-
skiego, liczne jaskinie, zdobyli szczy-
ty w Górach Towarnych. Ostatniego 

dnia udali się na wycieczkę do Zło-
tego Potoku i wraz z przewodnikiem 
wędrowali czerwonym szlakiem Or-
lich Gniazd i doliną rzeki Wiercicy. 

Zwieńczeniem wycieczki było zwie-
dzanie pstrągarni w Złotym Potoku 
u hodowli pstrąga tęczowego.

 /Anna Kozielska i Maria Koza/

„Poezja mej duszy” 
–  promocja tomiku wierszy Julii Kaczmarzyk

jalności ludzkiego życia, ale tak-
że o szukaniu sensu życia, rado-
ści i istnienia, o poszukiwaniu mo-
tywacji do działania”. Uwagę pani 
A. Pogody zwrócił wiersz „Jestem 
jej częścią”, który otwiera zbiór. 
W swym wystąpieniu sekretarz 
Gminy pochwaliła Julię za ten po-
etycki hymn na cześć Ziemi Cia-
śnieńskiej – swojej małej Ojczyzny.

Magii i uroczystego charakteru 
promocji dodał występ uczniów 
przygotowany pod czujnym okiem 
p. M. Gzyl. Oryginalny mon-
taż muzyczno – poetycki oparty 
na wierszach Julii sprawił,że nad 
wszystkimi uczestnikami uroczy-
stości w sali nr 7 tego wieczoru 
unosił się duch poezji.

Na promocji gościł również Mar-

cel Ligus, który wykonał pięk-
ne grafiki do wierszy Julii i, któ-
re zostały zamieszczone w tomiku. 
Również projekt okładki do tomi-
ku jest jego autorstwa Oprócz tego 
można było podziwiać inne prace 
Marcela, gdyż stanowiły one ele-
ment scenografii.

Po uroczystości można było za-
kupić książkę wraz z autografem 
autorki.

Młodej poetce gratulujemy suk-
cesu i pomimo, że jak zauważa Ju-
lia „poezja jest to kultura niszowa, 
przeznaczona dla wąskiego grona 
odbiorców”, to jednak należy pa-
miętać,że dobry wiersz może być jak 
chleb, każdy może się nim nakar-
mić do syta. Dlatego warto pisać !

 /Ewa Nowak/

20 listopada w Gimnazjum 
w Ciasnej odbyła się uroczysta 

promocja debiutanckiego 
tomiku wierszy młodej 

literatki – uczennicy klasy 
III – Julii Kaczmarzyk. 

Tomik „Poezja mej duszy” zo-
stał wydany przez Wydawnictwo 
św. Macieja pod patronatem Wój-
ta Gminy Ciasna.

Na promocji gościli sekretarz 
Gminy Ciasna – p. Albina Pogo-
da, przewodniczący Rady Gmi-
ny p. Henryk Pluta oraz rodzina, 
nauczyciele, znajomi i przyjaciele 
Julii. Zainteresowanie twórczością 
Julii wykazał również p. Grzegorz 
Kopiec - pisarz z Lublińca, który 
przybył na promocję z żoną Arlettą.

Pan Edward Przebieracz – prowa-
dzący promocję - po zaprezentowa-
niu tomiku przeprowadził z Julią 
rozmowę, z której można się było 
dowiedzieć o tematyce utworów, 
inspiracji i planach na przyszłość.

Pomimo tremy i dreszczyku emo-
cji jaki towarzyszył uroczystości, 
Julia z pełną swobodą odpowiadała 
na pytania prowadzącego i zapro-
szonych gości.

Poeta E. Przebieracz nazywa Julię 
poetycką perłą Ziemi Lublinieckiej. 
Uwagę zwraca fakt, że młoda poet-
ka w swym debiutanckim zbiorze 
wierszy prezentuje pesymistycz-
ną wizję współczesnego człowie-
ka i świata, a źródeł tych zagro-
żeń nie z zewnątrz lecz z wnętrza 
człowieka. „To utwory o przemi-
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Przekazanie podnośnika dla 
OSP Sieraków Śląski

5 grudnia 2015 roku w OSP 
w Sierakowie Śląskim 
odbyło się uroczyste 

przekazanie podnośnika 
z jednostki PSP Lubliniec.

Część oficjalną prowadził prezes 
OSP Sieraków Śląski Krzysztof Strzo-
da, który podsumował działania jed-
nostki w mijającym 2015 roku. Ko-
mendant powiatowy PSP Lubliniec 

Michał Chrząstek dokonał oficjal-
nego przekazania podnośnika i wrę-
czył niezbędną dokumentację naczel-
nikowi OSP Sieraków Śląski Markowi 
Majchrzakowi. Sekretarz Gminy Al-
bina Pogoda przedstawiła działania 
gminy wspomagające poprawę wa-
runków funkcjonowania OSP na te-

renie gminy Ciasna i podziękowała 
strażakom za aktywność w 2015 ro-
ku. Ks. Jacek Woźnica, proboszcz pa-
rafii dokonał poświęcenia podnośnika. 
Dotychczasowe urządzenia ratownic-
twa drogowego przekazano do OSP 
Stary Koniecpol. Podczas uroczysto-
ści byli obecni burmistrz Starego Ko-
niecpola Ryszard Suliga wraz z przed-
stawicielami OSP Stary Koniecpol.

 /www.sierakowslaski.com.pl/

Mikołajkowo
6 grudnia to wyjątkowa 
data – tego dnia Święty 

Mikołaj odwiedza 
dzieci na całym świecie 
i obdarza je prezentami. 

Do uczniów klas I-III Szkoły 
Filialnej w Glinicy Święty Mi-
kołaj przyjechał w piątek 4 grud-
nia. Z tej okazji uczniowie kl. III 
przygotowali program artystyczny, 
dzięki któremu wszystkie dzieci 
poznały Legendę o Biskupie Mi-

Mikołajki w SP w Glinicy Mikołajki w SP w Zborowskiem

I Ty możesz zostać św. Mikołajem
6 grudnia 2015 roku uczniowie 

ze SP w Zborowskiem 
udali się z paczkami 

do Ośrodka Rehabilitacyjno 
– Edukacyjnego dla Dzieci 

i Młodzieży Niepełnosprawnej 
w Rusinowicach. 

Akcja ta była zorganizowana 
wspólnie z Parafialnym Zespołem 

„Caritas” w Zborowskiem, które-
go przewodniczącą jest p. Urszu-
la Ledwoń. Wspólnie przygotowa-
ne paczki to dary uczniów w for-
mie: artykułów szkolnych, słodyczy, 
maskotek itp. oraz datki pieniężne 
od wszystkich parafian Zborow-
skiego, za które to członkinie ze-
społu parafialnego zakupiły sło-
dycze i owoce. Łącznie w tym roku 

przygotowano 83 paczki. Uczest-
nikami orszaku mikołajkowego 
w tym roku byli uczniowie kla-
sy IV pod opieką wychowawczy-
ni klasy p. Edyty Świąc oraz rodzi-
ców i członkiń Cartitas. Uczniowie 
wystąpili z przygotowanymi wier-
szami i piosenkami świątecznymi, 
które się bardzo wszystkim podo-
bały i zostały nagrodzone gromki-

mi brawami. Dzięki tej współpra-
cy dzieci uczą się tolerancji, pozna-
ją się, podziwiają rówieśników i ich 
osiągnięcia szkolne i terapeutyczne, 
korespondują ze sobą, zaprzyjaźnia-
ją się – mówi dyr. szkoły p. Aneta 
Chyra. Dziękuję wszystkim, któ-
rzy przyczynili się do utworzenia 
orszaku mikołajkowego i stali się 

„Świętym Mikołajem”, warto było 
zobaczyć na twarzach wszystkich 
dzieci w Ośrodku radosny uśmiech.

 /Redakcja/

kołaju, który został Świętym. Trze-
cioklasiści recytowali wiersze i śpie-
wali piosenki o tym, że każdy z nas 
może zostać Świętym Mikołajem, 
zachęcając tym samym do czynienia 
dobra, pomagania innym i obdaro-
wywania nie tylko bliskich, ale tak-
że tych najbardziej potrzebujących. 
Po występie klasy III, piosenkę dla 

Mikołaja zaśpiewała klasa I, a na-
stępnie klasa II. 7 grudnia św. Mi-
kołaj zawitał do SP w Zborowskiem. 
Uczniowie kl. IV i V pod kierun-
kiem wychowawczyni kl. IV Edy-
ty Świąć przedstawili program arty-
styczny. Wszystkie dzieci otrzyma-
ły prezenty od św. Mikołaja.

 /Redakcja/
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5.10.2015 r. uczniowie klasy 
II a na lekcję j. polskiego 

pojechali do Lublińca do Miejsko 
– Powiatowej Biblioteki 
Publicznej im.J. Lompy.

Tam mieli możliwość zapoznania 
się z pracą bibliotekarza oraz poszcze-
gólnymi działami biblioteki: z dzia-
łem gromadzenia i opracowywania 
zbiorów, działem wypożyczania ksią-
żek i działem czytelniczym. Ucznio-
wie zostali zapoznani z zasadami ko-
rzystania z księgozbioru oraz czytel-
ni. Oprócz wysłuchania wiadomości 
teoretycznych uczniowie nabyli rów-

To była ciekawa lekcja j. polskiego
nież sprawność praktyczną w obsłu-
dze elektronicznego katalogu „So-
wa”. Umiejętności zdobyte podczas 
lekcji bibliotecznej z pewnością zo-
staną wykorzystane przez uczniów 
w dalszej edukacji.

Dodatkową atrakcją było zwiedzenie 
pobliskiego Muzeum E. Stein, gdzie 
uczniowie mogli zapoznać się z bio-
grafią patronki miasta Lublińca. Cie-
kawa ekspozycja,liczne fotografie oraz 
wirtualny spacer po ciekawych miej-
scach Lublińca sprawiły, że krótki po-
byt w muzeum był atrakcyjny.

 /E. Nowak/

Uczniowie pomagają myśliwym w akcji 
dokarmiania zwierząt zimą

Żołędzie dla „Bażanta”.

Wędzina – Szklarnia. 5 
grudnia odbyło sie jedenaste 

podsumowanie akcji zbierania 
żołędzi przez uczniów dla 

Siemianowickiego Koła 
Łowieckiego „Bażant”. 

Od wielu lat na terenie Gminy Cia-
sna pomysłodawcą akcji „Dokarmia-
my zwierzęta zimą” jest myśliwy Jan 
Nowak, stale współpracujący ze szko-
łami w Molnej, Ciasnej, Glinicy, Sie-
rakowie Śl., Wędzinie i Zborowskiem. 
W tym roku do akcji dołączyli ucznio-
wie z Gosławic oraz uczeń kl. I Rafał 
Mrosek /120 kg/ ze Szkoły Podstawo-
wej nr1 w Lublińcu.

Dwa lata temu akcja przerosła ocze-
kiwania samych organizatorów, któ-
rzy nie spodziewali się, że zdobyw-
ca I miejsca Marcin Bień ze szkoły 
w Molnej zbierze 850 kg. II był Marcel 
Marzec z Sierakowa Śl., który zebrał 
530 kg, a III Ewelina Kubosz /256 kg/ 
także z Sierakowa Śl.

W całej akcji udział wzięło: Mol-
na 30 uczniów, 32 Zborowskie i 35 
z Sierakowa Śl., a w sumie uzbiera-
no 6 344 kg żołędzi oraz kilkanaście 
worków siana przyniesionych przez 
dzieci ze Zborowskiego.

W zeszłym roku wyniki były nieco 
gorsze, ale „starzy myśliwi” przewi-
dzieli, że zima będzie krótka i łagod-
na, więc żołędzi starczyło spokojnie 
do świąt wielkanocnych. Pierwsze 
miejsce zajęła wtedy Wiktoria Kazuch 
ze SP w Molnej, która zebrała 520 kg, 
II miejsce Adam Wałęga – 300,5 kg 
także ze szkoły w Molnej, a III miej-
sce Martyna Wieczorek 300 kg ze 
SP w Wędzinie. Łącznie w 2014 ro-
ku zebrano ponad 4 tony żołędzi i 5 
worków siana.

W tym roku do pobicia rekordu 
sprzed 2 lat zabrakło zaledwie 500 kg. 
I miejsce zajęła Kinga Wieczorek z wy-
nikiem 353 kg ze ZSP Sieraków Śl., II 
był Grzegorz Wieczorek – 312 kg ze 
ZSP Ciasna, III Filip Mićka – 310 kg 
ze ZSP Ciasna, a IV Bartek Dulok – 
286 kg ze SP w Molnej. Po raz drugi 

do akcji włączyli się uczniowie z Glini-
cy pod opieką wychowawczyni Alek-
sandry Mrosek. Jeszcze 4 uczniów 
przekroczyło wagę 200 kg zebranych 
żołędzi. W akcji udział wzięło ok. 80 
uczniów. Dla 4 pierwszych zwycięz-
ców były 4 cenne nagrody w postaci 

„wypasionych” aparatów fotograficz-

nych oraz piłki nożne, przybory do pi-
sania, rzutki. Wszystkie dzieci biorą-
ce udział w akcji zostały nagrodzo-
ne przez koło łowieckie dyplomami, 
przyborami szkolnymi, grami, puzla-
mi, kredkami, a wszyscy bez wyjątku 
poczęstowani napojami, ciasteczkami, 
czekoladą i myśliwską kiełbaską z gri-
la, pieczoną na prawdziwym, pachną-
cym ognisku.

 /A. Rojek/
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Uczniowie z Glinicy wzięli udział w Biegu 
Przełajowym o Nóż Komandosa

W październiku 
2015 roku uczniowie 

Szkoły Filialnej w Glinicy 
wraz z nauczycielkami 
p. Aleksandrą Mrosek 

i p. Grażyną Raczyńską 
odwiedzili Jednostkę 

Wojskową w Lublińcu.

Uczniowie uczestniczyli także 
w zawodach sportowych – XIX 
Biegu Przełajowym o Nóż Ko-
mandosa. W Sali Tradycji Jed-
nostki Wojskowej uczniowie zo-
stali zapoznani ze specyfiką pracy 
w wojsku. Dzieci poznały histo-
rię, dewizę i osiągnięcia żołnierzy 
Jednostki Wojskowej w Lubliń-
cu oraz zobaczyły jak zmieniało 
się umundurowanie i wyposaże-
nie żołnierza w ciągu ostatnich 
stu lat. Po zwiedzaniu ucznio-
wie udali się na Stadion Spor-
towy Sparta, gdzie wzięli udział 
w biegu na przełaj na dystansie 
1100 metrów. Każdy z uczestni-
ków otrzymał medal, pamiątko-
wy dyplom i nagrodę.

Wszyscy goście imprezy zostali 

poczęstowani wojskową grochów-
ką. Dzieci z klasy III mogły tak-
że uczestniczyć w pokazie sprzę-
tu wojskowego, wejść do środka 
ambulansu, wozu strażackiego 
i policyjnego. Klasa obejrzała wy-
stęp Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” 
i pobawiła się na dmuchańcach. 
Następnie grupa udała się do je-
dynej w Europie wideostrzelni-
cy, znajdującej się na terenie Jed-
nostki Wojskowej. Wyjazd okazał 
się nie tylko wspaniałą zabawą, 
ale także okazją do poszerzenia 
wiedzy na temat funkcjonowa-
nia wojska, pogłębienia uczuć pa-
triotycznych i wiedzy historycznej 
na temat własnej Ojczyzny. Szcze-
gólne podziękowania składamy p. 
Sylwestrowi Mroziewiczowi, któ-
ry przyczynił się do zorganizo-
wania wyjazdu, spędził z grupą 
czas, oprowadzał po Jednostce 
Wojskowej i wraz z nauczycielka-
mi czuwał nad bezpieczeństwem 
uczniów podczas imprezy z oka-
zji XIX Biegu o Nóż Komandosa.

 /Aleksandra Mrosek/

Obchody Święta Marcina w gminie Ciasna
10 listopada 2015 roku 
odbył się Glinicki Dzień 

Świętego Marcina.

Organizatorami uroczystości by-
li ZSP w Ciasnej – Filia w Glinicy, 
Rada Sołecka Wsi Glinica i Parafia 
Lubecko. Uczestnicy uroczystości 
wzięli udział w nabożeństwie, któ-
re odbyło się w kościele św. Józefa, 
w przemarszu „pochodu” do bu-
dynku wielofunkcyjnego. Tam od-
były się występy uczniów, zabawy 
dla dzieci, pieczenie rogali, wspólne 
biesiadowanie przy ognisku.

11 listopada 2015 roku święto mar-
cińskie odbyło się również w Ciasnej. 

Organizatorami byli ZSP w Ciasnej 
– Szkoła Podstawowa pod kierun-
kiem nauczycielki Lidii Skorupy 
oraz GOK w Ciasnej. Po krótkim 
nabożeństwie w kościele w Ciasnej 
odbył się wspólny korowód, podczas 
którego wystąpiła Młodzieżowa Or-
kiestra Dęta z Ciasnej. Po powrocie 
na placu kościelnym odbyły się za-
bawy dla dzieci oraz poczęstunek. 
W dniu 11 listopada także w Siera-
kowie Śląskim odbyła się uroczy-
sta msza św. z okazji Dnia Święte-
go Marcina. Po nabożeństwie dzieci 
zostały poczęstowane tradycyjnymi 
Rogalami Marcińskimi.

 /Redakcja/

Rogale Marcińskie – to rogale z nadzieniem z białego maku tradycyjnie przygoto-
wywane z okazji Dnia Św. Marcina. Tradycja ta wywodzi się z czasów pogańskich, gdy 
podczas jesiennego święta składano bogom ofiary z wołów lub z ciasta zwijanego 
w wole rogi. Kościół przejął ten zwyczaj, łącząc go z postacią św. Marcina. Kształt cia-
sta interpretowano jako nawiązanie do podkowy, którą miał zgubić koń św. Marcina.
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Wycieczka 
do teatru

W kalendarz wycieczek 
Szkoły Podstawowej w Glinicy 

na stałe wpisała się wizyta 
w Teatrze im. Adama 

Mickiewicza w Częstochowie.

W tym roku szkolnym był to wy-
jazd na spektakl pt. „Plastusiowy Pa-
miętnik”. Uczniowie zwiedzili także 
Jasną Górę, m.in. bazylikę i skarbiec 
oraz dworzec kolejowy w Częstocho-
wie. Wyjazd odbył się 19 październi-
ka 2015 roku.  

Edukacyjna wycieczka do Ojcowa
24 września 2015 roku 
uczniowie kl. II – VI SP 

w Zborowskiem udali się 
na wycieczkę edukacyjną 

do Ojcowskiego Parku 
Narodowego. 

Wraz z przewodnikiem zwiedzili 
Dolinę Prądnika, Chełmową Gó-
rę, by stąd udać się do największej 
jaskini w Ojcowskim Parku Na-
rodowym – Groty Łokietka. Po-
dziwiali piękne i oryginalne na-
cieki skalne, poznając przy tym 
różne ciekawostki przyrodniczo-

-historyczne. Zwiedzili również 
Salę Rycerską, w której według 

legendy przez 6 tygodni przeby-
wał Władysław Łokietek, który 
schronił się w niej po ucieczce 
z Krakowa przed wojskami cze-
skiego króla Wacława II. Następ-
nym etapem wycieczki były Bra-
ma Krakowska i Jaskinia Ciem-
na, aż w końcu uczniowie dotarli 
pod zamek w Pieskowej Skale, 
jednakże tej nie mogli zwiedzić 
ze względu na remont. Ostatnim 
etapem wycieczki była Maczuga 
Herkulesa. Po raz kolejny ucznio-
wie SP w Zborowskiem przeko-
nali się, jak piękny i różnorodny 
jest nasz kraj.

 /Redakcja/
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Informacja dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, 
spec jalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna

Od dnia 1 października 
2015 r. rolnik, małżonek 

rolnika lub domownik, który 
prowadził gospodarstwo rolne 

lub w nim pracował i z tego 
tytułu podlegał ubezpieczeniu 

społecznemu rolników, 
a następnie dostał pomoc 

finansową w związku 
z opieką nad 

niepełnosprawnym krewnym, 
będzie mógł zdecydować, 

gdzie chce podlegać i gdzie 
będą odprowadzane jego 

składki emerytalno-rentowe 
do ZUS czy do KRUS.

Pozostawienie tej decyzji do wy-
boru rolnika, jego małżonka lub 
domownika zakłada ustawa z 5 
sierpnia 2015 r. o zmianie usta-
wy o ubezpieczeniu społecznym 
rolników oraz ustawy o systemie 
ubezpieczeń społecznych.

W przypadku wybrania ubez-
pieczenia emerytalno-rentowe-
go w KRUS rolnik, małżonek rol-
nika lub domownik pobierający 
świadczenie pielęgnacyjne, spe-

cjalny zasiłek opiekuńczy lub za-
siłek dla opiekuna może, w ciągu 
30 dni od wydania decyzji przy-
znającej odpowiedni zasiłek lub 
świadczenie, złożyć w dotych-
czasowej jednostce organizacyj-
nej KRUS wniosek w tej sprawie 
(druk poniżej).

Natomiast rolnicy, małżonko-
wie rolników i domownicy którzy 
na podstawie dotychczasowych 
przepisów mają odprowadza-
ne składki do ZUS, będą mogli 
wrócić do KRUS. Dla tej gru-
py czas na podjęcie decyzji wy-
nosi 6 miesięcy od dnia wejścia 
w życie ustaw, tj. do dnia 1 kwiet-
nia 2016r. Wniosek o odstąpienie 
od ubezpieczenia w ZUS i objęcie 
ubezpieczeniem emerytalno-ren-
towym w KRUS należy złożyć wój-
towi, burmistrzowi lub prezyden-
towi miasta, który opłaca składki.

Składki za wyżej wymienione 
osoby do KRUS będzie opłacał 
wójt, burmistrz lub prezydent 
miasta do czasu uzyskania 25-let-
niego okresu ubezpieczenia eme-
rytalno-rentowego.

Kalendarz adwentowy
11 grudnia 2015 roku w SP 

w Sierakowie Śląskim odbyło 
się rozstrzygnięcie Gminnego 

Konkursu Plastycznego 
„Mój kalendarz adwentowy”, 

przeznaczony dla uczniów 
SP z gminy Ciasna.

Prace były oceniane w dwóch ka-
tegoriach praca indywidualna i pra-
ca rodzinna. Ogółem na konkurs na-
desłano 33 prace. Komisja w składzie: 
Klaudia Bolek, nauczyciel j. polskie-
go, Maria Grzyb, nauczyciel naucza-
nia wczesnoszkolnego, Halina Toma, 
nauczyciel przyrody i plastyki, Anna 
Dyksik, dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury w Ciasnej wyłoniła 9 najpięk-
niejszych prac w kategorii rodzinnej 
i 6 w kategorii indywidualnej. Wyróż-
nione prace były oceniane wg kryte-
riów – ogólne wrażenie artystyczne, 
oryginalność pomysłu, wkład i este-
tyka pracy, staranność wykonania, do-
bór i wykorzystanie materiałów oraz 
walory plastyczne. Zwycięzcy otrzy-
mali pamiątkowe dyplomy i nagrody. 
Organizatorem konkursu była Ali-

cja Mika, nauczyciel j. niemieckiego.
Wyniki:
• Prace rodzinne
1. Bożena i Aleksander Patrzykow-

ski, kl. VI SP Sieraków Śląski
2. Emilia i Bartosz Gmyrek, kl. I SP 

Sieraków Śląski
3. Adam i Joanna Galiczak, kl. II i V 

SP Sieraków Śląski
4. Kamila i Mateusz Zaniewscy, kl. 

I i II SP Sieraków Śląski
5. Kacper Nowak, kl. I SP Siera-

ków Śląski
6. Julia Kierat, kl. III SP Sieraków 

Śląski
7. Emilia Wicher, kl. I SP Siera-

ków Śląski
8. Ewelina Wieczorek, kl. V SP Sie-

raków Śląski
9. Patrycja i Patryk Wolny, kl. II SP 

Sieraków Śląski
• Prace indywidualne
1. Daniel Krupa, kl. III SP Siera-

ków Śląski
2. Paulina Respondek, kl. IV SP 

Ciasna
3. Martyna Wieczorek, kl. III SP Sie-

raków Śląski

4. Laura Kokot, kl. II SP Sieraków 
Śląski

5. Karolina Kierat, kl. V SP Siera-

ków Śląski
6. Emilia Leś, kl. V SP Sieraków Ślą-

ski rdakcja
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Zmiany w zasiłku macierzyńskim 
od 1 stycznia 2016 r.

Kasa Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego 

informuje, że od dnia 
1 stycznia 2016 r. zmieniają się 
zasady przyznawania i wypłaty 

zasiłków macierzyńskich 
dla ubezpieczonych 

rolników i domowników.

Komu przysługuje zasiłek ma-
cierzyński według nowych zasad.

Zasiłek macierzyński będzie 
przysługiwał osobie podlegają-
cej ubezpieczeniu emerytalno-

-rentowemu z mocy ustawy lub 
na wniosek, która: 

• jest matką albo ojcem dziecka
• przysposobiła dziecko w przy-

padku objęcia opieką dziecka 
w wieku do ukończenia 7 roku ży-
cia, a w przypadku dziecka, wo-
bec którego podjęto decyzję o od-
roczeniu obowiązku szkolnego 

– do ukończenia 10 roku życia;
• przyjęła dziecko w wieku 

do 7 roku życia na wychowanie, 
a w przypadku dziecka, wobec 
którego podjęto decyzję o od-
roczeniu obowiązku szkolnego 

– do 10 roku życia, jeżeli w tym 
czasie został złożony wniosek 
o przysposobienie;

• przyjęła dziecko w wieku do 7. 
roku życia na wychowanie w ra-
mach rodziny zastępczej, z wy-
jątkiem rodziny zastępczej za-
wodowej, a w przypadku dziec-
ka, wobec którego podjęto decyzję 
o odroczeniu obowiązku szkolne-
go – do 10. roku życia.

Ubezpieczony – ojciec dziec-
ka będzie mógł się ubiegać o za-
siłek macierzyński z tytułu uro-
dzenia przez matkę dziecka tyl-
ko w przypadku:

• skrócenia okresu pobierania 
zasiłku macierzyńskiego na wnio-
sek matki dziecka po wykorzy-
staniu przez nią tego świadcze-
nia za okres co najmniej 14 ty-
godni od dnia urodzenia dziecka

• śmierci matki dziecka
• porzucenia dziecka przez mat-

kę.
Zasiłek macierzyński jako 

świadczenie okresowe będzie 
przysługiwał przez okres 52 ty-
godni w przypadku urodzenia 
jednego dziecka przy jednym po-
rodzie, przysposobienia jednego 
dziecka lub przyjęcia na wycho-
wanie jednego dziecka. Okres po-

bierania zasiłku macierzyńskie-
go ulegnie wydłużeniu w przy-
padku urodzenia przy jednym 
porodzie większej liczby dzieci. 
Osobie uprawnionej do zasiłku 
macierzyńskiego będzie przysłu-
giwał w tym samym czasie jeden 
zasiłek macierzyński bez względu 
na liczbę wychowywanych dzieci.

Zasiłek macierzyński nie będzie 
przysługiwał, jeżeli:

• co najmniej jeden z rodziców 
dziecka lub osoba, która przyjmie 
dziecko na wychowanie, otrzyma 
zasiłek macierzyński lub uposaże-
nie za okres ustalony przepisami 
Kodeksu pracy jako okres urlopu 
macierzyńskiego, okres dodat-
kowego urlopu macierzyńskie-
go, okres urlopu na warunkach 
urlopu macierzyńskiego, okres 
dodatkowego urlopu na warun-
kach urlopu macierzyńskiego 
oraz okres urlopu rodzicielskiego

• dziecko zostanie umieszczone 
w pieczy zastępczej – w przypad-
ku osoby, która jest matką lub oj-
cem oraz osoby, która przysposo-
biła dziecko

• jeden z rodziców dziecka lub 
osoba, która przyjęła dziecko 
na wychowanie, nie będą sprawo-
wać lub zaprzestaną sprawowania 
osobistej opieki nad dzieckiem.

Osoba, która zostanie wyłączo-
na z ubezpieczenia emerytalno-

-rentowego, traci prawo do za-
siłku macierzyńskiego.

Zasiłek macierzyński od 1 stycz-
nia 2016 r. będzie wypłacany 
w kwocie 1000 zł miesięcznie. 
Kwota zasiłku macierzyńskie-
go przysługującego za niepełny 
miesiąc zostanie ustalona propor-
cjonalnie do liczby dni, za które 
przysługuje zasiłek macierzyński.

Przepisy przejściowe
Ubezpieczonej matce dziec-

ka, której przed dniem 1 stycz-
nia 2016 r. zostanie wypłacony 
zasiłek macierzyński na podsta-
wie przepisów obowiązujących 
do 31 grudnia 2015 r. (tj. w wy-
sokości czterokrotnej emerytury 
podstawowej), po dniu 31 grudnia 
2015 r. będzie przysługiwał zasiłek 
macierzyński przez okres od dnia 
1 stycznia 2016 r. do dnia upływu 
52 tygodni, licząc od dnia uro-
dzenia dziecka/przyjęcia dziec-
ka na wychowanie (bądź odpo-
wiednio dłużej w przypadku cią-

ży mnogiej).
Kwoty miesięczne zasiłku ma-

cierzyńskiego w okresie przej-
ściowym wynoszą odpowiednio:

• 705,00 zł – w przypadku uro-
dzenia jednego dziecka przy jed-
nym porodzie, przysposobienia 
jednego dziecka lub przyjęcia 
na wychowanie jednego dziecka;

• 528,00 zł – w przypadku uro-
dzenia dwojga dzieci przy jednym 
porodzie, przysposobienia dwoj-
ga dzieci lub przyjęcia na wycho-
wanie dwojga dzieci;

• 313,00 zł – w przypadku uro-
dzenia trojga dzieci przy jednym 
porodzie, przysposobienia trojga 
dzieci lub przyjęcia na wychowa-
nie trojga dzieci;

• 110,00 zł – w przypadku uro-
dzenia czworga dzieci przy jed-
nym porodzie, przysposobie-
nia czworga dzieci lub przyjęcia 
na wychowanie czworga dzieci.

Przykład:
Ubezpieczona w KRUS rol-

niczka urodziła dziecko w dniu 
3 czerwca 2015 r. Matka dziec-
ka pobrała zasiłek macierzyń-
ski na podstawie przepisów 
obowiązujących w dacie poro-
du (tj. w wysokości 4 x 880,45 zł 
= 3521,80 zł). Jeżeli w okresie 
od 1 stycznia 2016 r. do 31 mar-
ca 2016 r. ubezpieczona rolnicz-
ka złoży wniosek o wypłatę zasił-
ku macierzyńskiego na podstawie 
nowych przepisów, od 1 stycznia 
2016 r. do 31 maja 2016 r. będzie 
jej przysługiwał zasiłek macie-
rzyński w wysokości 705 zł mie-
sięcznie. Jeżeli kobieta ta złoży 
wniosek o wypłatę zasiłku macie-
rzyńskiego po 31 marca 2016 r., 
zasiłek będzie jej wypłacany 
przez okres od miesiąca, w któ-
rym wpłynął wniosek, do 31 ma-
ja 2016 r.

Przykład:
W dniu 05 maja 2015 r. nie-

ubezpieczona w KRUS kobieta 
urodziła dziecko. W 2015 roku 
ubezpieczony w KRUS rolnik (oj-
ciec dziecka) pobrał zasiłek ma-
cierzyński. Ojciec dziecka nie 
ma prawa do zasiłku macierzyń-
skiego na podstawie nowych prze-
pisów. Matka dziecka jako nie-
ubezpieczona w KRUS również 
nie ma prawa do zasiłku macie-
rzyńskiego.

Postępowanie w sprawie zasił-
ku macierzyńskiego

W celu rozpatrzenia przez jed-
nostkę organizacyjną KRUS 
uprawnień do zasiłku macie-
rzyńskiego należy złożyć wnio-
sek o przyznanie prawa do zasił-
ku macierzyńskiego, a ponadto:

• z tytułu urodzenia dziecka – 
skrócony odpis aktu urodzenia 
dziecka

• z tytułu przyjęcia dziecka 
na wychowanie i wystąpienia 
z wnioskiem do sądu o przyspo-
sobienie – oświadczenie o dacie 
przyjęcia dziecka na wychowanie 
oraz zaświadczenie sądu opiekuń-
czego o dacie wystąpienia o przy-
sposobienie dziecka zawierające 
datę urodzenia dziecka

• z tytułu przyjęcia dziecka 
na wychowanie w ramach ro-
dziny zastępczej – prawomoc-
ne orzeczenie sądu opiekuńcze-
go o umieszczeniu dziecka w ro-
dzinie zastępczej albo umowę 
cywilnoprawną zawartą pomię-
dzy rodziną zastępczą a starostą 
oraz dokument potwierdzający 
wiek dziecka.

Prawo do zasiłku macierzyń-
skiego ustalane będzie od mie-
siąca urodzenia, przysposobienia 
lub przyjęcia dziecka na wycho-
wanie, jeżeli wniosek o ustale-
nie prawa do zasiłku macierzyń-
skiego zostanie złożony w termi-
nie 3 miesięcy od dnia urodzenia, 
przysposobienia lub przyjęcia 
dziecka na wychowanie.

W przypadku złożenia wnio-
sku w terminie późniejszym niż 
3 miesiące od daty urodzenia, 
przysposobienia lub przyjęcia 
dziecka na wychowanie, jednak 
nie później niż w okresie przysłu-
giwania zasiłku macierzyńskiego, 
prawo to ustalane będzie począw-
szy od miesiąca, w którym wpły-
nął wniosek, jednak nie wcześniej 
niż od dnia objęcia ubezpiecze-
niem emerytalno-rentowym.

Podstawa prawna: – art. 4 i art. 
20 ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. 
o zmianie ustawy o świadczeniach 
rodzinnych oraz niektórych in-
nych ustaw (Dz. U. z 2015r. poz. 
1217); ustawa z dnia 20 grudnia 
1990 r. o ubezpieczeniu społecz-
nym rolników (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 704 z późn. zm.)
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UWAGA !
DWIE DZIAŁKI 

NA SPRZEDAŻ W CIASNEJ
(powierzchnia: 0,0682 ha i 0,0803 ha)

Cena: 60,00 zł/m²
Kontakt: Rodzina Malcherek

OFFENBURG
Tel. Nr 0049–78157365

lub na terenie Polski: 
Nr 34/3535486

GS „SCh” w Ciasnej posiada do:
– wynajęcia lokal po byłym gabinecie 

kosmetycznym 
– sprzedaży nie używany magazynek 

siatkowy
Informacje tel. 34 353 55 20

24 grudnia Urząd Gminy 
w Ciasnej 

będzie nieczynny

Spotkanie misyjne
1 października 2015 roku 
w SP w Ciasnej odbyło się 

pierwsze w tym roku szkolnym 
spotkanie Koła Misyjnego. 

Obecni na nim byli ks. Jacek Gan-
carek- Dyrektor Papieskich Dzieł Mi-
syjnych archidiecezji częstochowskiej, 

pani Marta Nowakowska- animator 
misyjny oraz opiekun koła ksiądz Je-
rzy Wilk. Podczas spotkania ksiądz Ja-
cek opowiadał, jak wygląda życie dzie-
ci w Peru, grał na gitarze, uczył dzieci 
piosenek i przekazał wiele ciekawych 
materiałów dotyczących misji. Po spo-
tkaniu odbyła się msza szkolna w ko-

ściele w Ciasnej. Tego dnia proboszcz 
parafii w Ciasnej Wojciech Włoch ob-
chodził urodziny, uczniowie złoży-
li życzenia i wręczyli bukiet kwiatów 
księdzu. Po Mszy Św. odbyło się mi-
syjne nabożeństwo różańcowe, któ-
re miało charakter wyjątkowy, gdyż 
odmawiane było w różnych językach 
świata (polskim, niemieckim, angiel-
skim, francuskim i malgaskim).

 /Sylwia Benska, Sylwia Galuska/
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