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Fotorelacja z dożynek

dożynki Gminne w Zborowskiem 10–11 września
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fotorelacja str. 5-8 

dożynki Gminy Ciasna 2016
W tym roku Dożynki 

Gminy Ciasna odbyły się 
w Zborowskiem w dniach 

10–11.09.2016r.

W czasie święta rolników mie-
liśmy okazję podziwiać mister-
nie wykonane korony dożynkowe 
oraz niezwykle pomysłowe pojazdy 
uczestniczące w korowodzie. Decy-
zją jury nagrodzone zostały prezen-
tacje następujących sołectw:

Konkurs koron –
1 miejsce – Zborowskie
2 miejsce – Ciasna
3 miejsce – Wędzina
Konkurs pojazdów –
1 miejsce – Ciasna
2 miejsce – Wędzina
3 miejsce – Glinica
W czasie Dożynek wójt Gminy 

Ciasna mgr Zdzisław Kulej wrę-
czył również nagrody dla laureatów 

konkursu na „Najpiękniejszą zagro-
dę rolniczą i nierolniczą 2016 ro-
ku” w Gminie Ciasna. Oto finaliści:

I miejsce w kategorii zagroda rol-
nicza, zagroda nierolnicza – duży 
ogród oraz zagroda nierolnicza – 
mały ogród otrzymali: 
– Paweł Loose z Wędziny 
– Beata i Ryszard Jaschik z Ciasnej 
– Agata i Robert Blachecki 
z Ciasnej 

– Bożena Czaja z Wędziny 
– Czesław Fijak z Sierakowa 
Śląskiego 

– Lucyna Uherek z Ciasnej 
– Joanna Wojsa z Sierakowa 
Śląskiego 

– Kazimierz Jaworski z Panoszowa 
– Tomasz Chmiel z Wędziny 
– Małgorzata i Jacek Zalas z Glinicy 
– Bernadeta i Krzysztof Nowak 
z Ciasnej 

– Łucja i Bernard Jonek z Ciasnej

II miejsce w kategorii zagroda rol-
nicza, zagroda nierolnicza – duży 
ogród oraz zagroda nierolnicza – 
mały ogród otrzymali: 
– Jan i Agnieszka Goinda z Glinicy 
– Marek Gruca z Wędziny 
– Gertruda Owczarek z Glinicy 
– Zgromadzenie Sióstr Św.Józefa 
z Sierakowa Śląskiego 

– Eugeniusz Glinka z Panoszowa 
– Mirosława i Adam Piosek 
z Glinicy 

– Renata Głąb z Sierakowa 
Śląskiego
III miejsce w kategorii zagroda 

nierolnicza – duży ogród przyznano
Beacie i Janowi Mikołajczak z Gli-

nicy
Dodatkowo Dożynki były świetną 

okazją do wręczenia statuetek dla: 
– Państwa Żanety i Romana Tyra-

ła z Wędziny za zajęcie I-go miejsca 
w etapie wojewódzkim XIV Ogól-

nokrajowego Konkursu „Bezpiecz-
ne Gospodarstwo Rolne” 2016 
– Państwa Teresy i Józefa Brzezi-

ny z Molnej za udział i wyróżnienie 
w etapie regionalnym XIV Ogólno-
krajowego Konkursu „Bezpieczne 
Gospodarstwo Rolne” 2016 
– Dawida Krawczyka z Jeżowej 

za zajęcie I-go miejsca w Krajo-
wej Olimpiadzie Młodych Produ-
centów Rolnych 2016. 
– Państwa Marii i Horsta Ziaja 

z Jeżowej za zajęcie I-go miejsca 
w etapie wojewódzkim Konkursu 
AGROLIGA 2016

W czasie Dożynek nie mogło za-
braknąć występów artystycznych, 
oprócz prezentacji artystów naszej 
gminy mogliśmy posłuchać zespo-
łu EJ oraz programu w wykonaniu 
wokalistów i muzyków Radia Pieka-
ry, które w tym roku świętuje 20-le-
cie działalności.
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Oktoberfest w Ciasnej
W tym roku dożynki w sołectwie 

Ciasna zamieniły się w święto 
piwa czyli niemiecki Oktoberfest.

Mieszkańcy sołectwa bawili się 
w sobotę 24.09.2016r. w hali spor-

towej w Ciasnej. Na tak popular-
nym święcie nie mogło zabraknąć 
gwiazd. Jedną z nich był znany i lu-
biany przez wszystkich kabaret KA-
FLIKI, który jak zawsze rozbawił pu-
bliczność do łez. Podczas zabawy ta-

necznej grał zespół RELAX, dzięki 
któremu parkiet był pełen tańczą-
cych par. Jak tradycja mówi Okto-
berfest nie mógłby odbyć się bez 
pysznego piwka, golonki, ciapkapu-
sty, kiełbaski oraz chleba z smalcem.

Rada Sołecka bardzo dziękuje 
wszystkim mieszkańcom za wspar-

cie finansowe oraz pomoc w zorga-
nizowaniu piwnego święta.

Mamy nadzieję, że Oktoberfest 
na stałe wpisze się w harmonogram 
imprez i będzie przyciągał jeszcze 
większą liczbę gości.

Sołtys wraz z Radą Sołecką

dożynki Sołeckie w Glinicy
W sobotę 27 sierpnia 

2016 odbyły się Dożynki 
Sołeckie w Glinicy.

Rozpoczęły się one uroczystą mszą 
świętą. Następnie wszyscy przeszli 
na boisko sportowe, gdzie odbyła 
się część artystyczna. Jako pierwsi 
na scenie zaprezentował się zespół 

Arkadia Band z Rudy Śląskiej. Nie-
co później wystąpiły Claudia i Kasia 
Chwołka. Dożynki zakończyła zaba-
wa taneczna z zespołem Fenix, który 
zagrał doskonale znane wszystkim 
przeboje. Wydarzeniu towarzyszył 
mecz piłki nożnej: Promień Glini-
ca – Huragan Jezioro.

dożynki Sołeckie w Sierakowie Śląskim
fotorelacja str. 9 

Koncert Dominiki i Janusza 
Żyłka był największym 

wydarzeniem Dożynek Sołeckich, 
które odbyły się w Sierakowie 

Śląskim 21 sierpnia. 

Zgodnie z tradycją sołectwo zapre-
zentowało i promowało osiągnięcia 
własnych twórców i rodzimych sek-

cji. Dzięki współpracy z lokalnymi 
instytucjami udało się zorganizować 
różnorodną i ciekawą imprezę. Mimo 
kapryśnej pogody mieszkańcy z całej 
okolicy bawili się znakomicie. Kolejne 
Dożynki Sołeckie zaplanowano w ter-
minie 19–20 sierpnia 2017.

Julian Werner

dożynki Sołeckie 2016
Miesiące sierpień i wrzesień to okres prac związanych ze żniwami 

oraz czas organizacji Dożynek. 
Oprócz wspólnych, gminnych Dożynek, które w tym roku odbyły 

się w Zborowskiem, poszczególne sołectwa gminy obchodziły święto 
rolników również we własnych miejscowościach. 

Zgodnie z tradycją obchody obejmowały uroczystą mszę św. i po-
święcenie Korony Dożynkowej, ale ciąg dalszy imprez był już bar-
dziej zróżnicowany. Np w Ciasnej Dożynki przybrały postać Okto-

berfestu odbywającego się w hali sportowej, sołectwo Jeżowa bawiło 
się w Jeżowiance, w pozostałych sołectwach najczęściej odbywały się 

festyny plenerowe. 
Oto relacja z najciekawszych momentów tych imprez:

fotorelacja str. 9 

fotorelacja str. 9-12 
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dożynki Powiatowe 2016

W tym roku dożynki 
powiatowe Powiatu Lubliniec 

odbyły się w Woźnikach, 
w dniach 27–28 sierpnia.

W bogatym programie obcho-
dów znalazł się czas na prezenta-
cje artystyczne wszystkich gmin. 
Gminę Ciasna reprezentowali wo-

kaliści – Wirginia Szczesny, Fran-
ciska Ochman oraz Martin Werner. 
W programie pojawił się m.in. Ka-
baret Młodych Panów, zespół Le-
sioki, Vajra Con Trios, Kola i Jula 
oraz sporo innych atrakcji. Impre-
zę zakończył Teatr Ognia.

III Piknik Strażacki
W połowie sierpnia strażacy 

z Ciasnej zorganizowali 
III Piknik Strażacki. 

Jak na imprezę strażacką przystało 
nie zabrakło typowo pożarniczych 
akcentów, np. pokaz gaszenia za po-
mocą zabytkowej sikawki konnej 

czy pokaz udzielania pierwszej po-
mocy. Impreza ta skierowana była 
dla całych rodzin. Sporym zainte-
resowaniem cieszyła się prezentacja 

klub ASG 1st Recon Team Lubliniec. 
Dodatkową atrakcją był mecz piłki 
nożnej rozgrywany przez miejsco-
wy Klub Sportowy Rybak Ciasna.
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dożynki Gminne w Zborowskiem
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dożynki Sołeckie w Glinicy

dożynki Sołeckie w Sierakowie
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dożynki Sołeckie w Jeżowej

dożynki Sołeckie w Wędzinie
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dożynki Sołeckie w Panoszowie
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dożynki Sołeckie w Molnej
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INWESTYCJE w Gminie Ciasna 
Inwestycje drogowe w Gminie Ciasna
1. PRZEBUDOWA CIĄGU UL. NOWEJ I ŚWIERKOWEJ ŁĄCZĄCYCH DROGĘ KRAJOWA 
NR 11 Z DROGĄ POWIATOWĄ NR S2011 W MIEJSCOWOŚCI CIASNA – ODCINEK UL. 
ŚWIERKOWEJ OD SKRZYŻOWANIA Z UL. NOWĄ DO SKRZYŻOWANIA Z UL. POLNĄ

Wartość inwestycji: 2 298 739,00 zł brutto
Szacunkowe dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego: 952 599,00 zł
Zakres prac obejmuje wykonanie nowej podbudowy oraz nawierzchni, parking przed siedzibą Urzędu Gmi-

ny pokryty zostanie kostką granitową oraz brukowo betonową, natomiast po dwóch stronach remontowanej 
ulicy Nowej powstanie nowy chodnik. Nawierzchnia na ul. Świerkowej będzie bitumiczna. Sumaryczna dłu-
gość remontowanych ulic (Nowej, Świerkowej) wynosi 835m. Ponadto prace obejmują również odwodnienie 
korpusu drogowego oraz wymianę przyłączy wodociągowych przy ul. Nowej. Co więcej, instalowane będzie 
oświetlenie typu LED na przystosowanych do tego słupach aluminiowych. Oświetlenie to spełnia wszystkie 
wymogi niskiej emisji.

2. PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO 
GRUNTÓW ROLNYCH W GMINIE CIASNA, 

SOŁECTWO MOLNA, UL.POLNA

Wartość inwestycji: 227 210,00zł brutto
Dofinansowanie do inwestycji z Urzędu Marszałkowskiego: 187 

600,00 zł
Na przedmiotową inwestycję, w wyniku złożonego przez Gminę wnio-

sku, przyznano środki z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Funduszu 
Ochrony Gruntów Rolnych. Powyższa droga ma długość 942m, posiada 
pobocza oraz stanowi dojazd do pól. Jej nawierzchnia pokryta jest asfaltem.

Plac przed Urzędem Gminyul. Nowa

Molna ul. Polna

Plac przed Urzędem GminyPlac przed Urzędem Gminy

Wójt Gminy Ciasna
mgr inż. Zdzisław Kulej
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3. PRZEBUDOWA UL. TYLNEJ W MIEJSCOWOŚCI MOLNA

Wartość inwestycji: 306 743,00zł brutto
Szacunkowe dofinansowanie ze środków Urzędu Wojewódzkiego: 

224 000,00zł
Remont ulicy Tylnej w miejscowości Molna, w sąsiedztwie szkoły pod-

stawowej, dofinansowany jest w ok. 80% ze środków Urzędu Wojewódz-
kiego w ramach dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. W ra-
mach robót nawierzchnia drogi wykonana zostanie z mieszkanki mi-
neralno-bitumicznej gr. 4cm – warstwa ścieralna, natomiast pobocze z 
tłucznia kamiennego gr. 10cm na szer. 0,5m obustronnie. Cała długość 
drogi wyniesie ok. 1km. Przebudowa obejmie także odwodnienie w są-
siedztwie szkoły podstawowej.

Molna ul. Tylna

4. PRZEBUDOWA DRÓG, PARKINGÓW I CHODNIKÓW PRZY BLOKACH W PANOSZOWIE

Wartość inwestycji (kompleksowa): 632 683,00zł brutto
Wartość inwestycji: 302 525,00zł brutto / na rok 2015
Wartość inwestycji: 330 158,00 zł brutto / na rok 2016
Szacunkowa wartość dofinansowania ze środków Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa za rok 2016: 270 000,00zł
Na wniosek Gminy został przejęty do jej zasobów teren z lokalami w Panoszowie przy ul. 1 Maja. Kolejny etap prac na ww. terenie prowadzony 

jest w wyniku pozyskania kolejnych środków finansowych pochodzących z oszczędności z poprzedniego postępowania przetargowego. Inwesty-
cje dotyczą parkingów, dróg, dojazdów, chodników. Całość nawierzchni wykonana jest z kostki betonowej. Inwestycja powstała po przejęciu dzia-
łek 5/18 oraz 5/27 w 2016 r.

Dodatkowo należy podkreślić, iż wnioski dotyczące 9 dróg uszkodzonych w wyniku klęsk żywiołowych z terenu Gminy (znajdujących się w miej-
scowościach Ciasna, Molna i Jeżowa) są aktualnie rozpatrywane. Po otrzymaniu promes przyznających dofinansowanie jesteśmy gotowi do reali-
zacji inwestycji.

5. PLANOWANA PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 652 004 S (ul. Dąbrowa) ŁĄCZĄCEJ DROGĘ 
POWIATOWĄ NR S2308 Z DROGĄ KRAJOWĄ NR 11 W GMINIE CIASNA

Planowane na rok 2017 przedsięwzięcie ( obejmuje odcinek drogi gminnej 652004S ul. Dąbrowa w Glinicy) o długości 995,50m. W istniejącym 
stanie na odcinku objętym opracowaniem występuje jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego o zmiennej szerokości od 3,00 – 4,50 m. Obecny 
stan nawierzchni przedmiotowego odcinka jest zły . W wyniku realizacji inwestycji powstanie jezdnia o długości 995,50m z betonu asfaltowego o 
stałej szerokości równej 5,5 m. Planowane jest wykonanie kanalizacji deszczowej, oświetlenia, przebudowa skrzyżowań z drogami gminą oraz dro-
gą krajową . Droga zyska nowe oznakowanie . 

Trwa proces pozyskiwania środków na dofinansowanie inwestycji, której wartość wyniesie (ogółem): 1 839 183,00zł brutto

Na podstawie posiadanej dokumentacji w marcu 2016 roku został przygotowany i złożony wniosek do Ministra Sportu i Turystyki o dofinanso-
wanie w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej. W ramach inwestycji zaplanowano wykonanie kompleksowej przebudowy bo-
iska w Glinicy. Płyta boiska zostanie powiększona, wykonany zostanie drenaż, nawodnienie, oświetlenie. Obiekt zyska również dodatkowe boisko 
treningowe. Teren będzie ogrodzony, przy boisku powstaną wiaty z miejscami siedzącymi dla zawodników rezerwowych. Obiekt będzie spełniał 
wszystkie wymagania stawiane obiektom piłkarskim oraz zapewniał udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami.

Wniosek pozytywnie przeszedł ocenę dokonaną przez Ministerstwo, jednak dofinansowanie przyznawane jest do wysokości dostępnych środków. 
Pula środków dostępnych w 2016 roku została wyczerpana.

Obecnie jesteśmy na etapie wyjaśniania z Ministerstwem możliwości uzyskania wsparcia inwestycji w roku bieżącym. W przypadku braku takiej 
możliwości złożony zostanie kolejny wniosek o wsparcie zaplanowanej inwestycji na lata 2017/2018.

Planowana modernizacja boiska sportowego w Glinicy
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Inwestycje w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, 
realizowanych w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Poprawa efektywności energetycznej budynków i ograniczenie niskiej emisji w Gminie Ciasna
Mimo podejmowanych przez Gminę Ciasna w ostatnich latach działań, utrzymuje się wysoki poziom tzw. niskiej emisji. Dotychczasowe inicja-

tywy, takie jak modernizacja kotłów, przejście z tradycyjnych źródeł wytwarzania energii elektrycznej i ciepła na OZE, czy też termomoderniza-
cja budynków wymagają kontynuacji. Skala potrzebnych modernizacji związanych z efektywnością energetyczną i niską emisją jest wciąż znacząca. 
W związku z powyższym Gmina Ciasna realizuje projekty związane z poprawą efektywności energetycznej budynków i ograniczeniem niskiej emisji.

Prowadzone oraz planowane inwestycje zgodne są z opracowanym lokalnym planem gospodarki niskoemisyjnej, który w sposób kompleksowy 
zmierza do poprawy parametrów energetycznych obszarów gminy. Realizowane obecnie inwestycje oparte są o energooszczędne i ekologiczne sys-
temy grzewcze. Realizowane projekty dotyczące kompleksowej termomodernizacji budynków oświatowo-komunalnych w Sierakowie Śląskim i Cia-
snej na terenie Gminy Ciasna będą miały wpływ na ograniczenie niskiej emisji oraz poprawę jakości powietrza na terenie gmin powiatu lubliniec-
kiego. Nie bez znaczenia pozostają koszty ponoszone przez gminy na ogrzewanie i ciepłą wodę. Jednym ze sposobów ich ograniczenia jest zmniej-
szenie ilości zużywanej energii cieplnej. Termomodernizacja gwarantuje znaczne ograniczenie ponoszonych kosztów obecnie jak i w przyszłości. 
Koszt termomodernizacji dwóch szkół Gminy Ciasna to 1 mln. 173 tys. zł. z czego dofinansowanie wyniesie ponad 737 tys. zł.

Poprzez termomodernizację budynków wzrasta komfort pracy i nauki w pomieszczeniach, w których panuje stała optymalna temperatura. Istot-
na jest też poprawa samopoczucia i zdrowia osób przebywających w pomieszczeniach budynków. Działania termomodernizacyjne wpływają na po-
lepszenie warunków życia mieszkańców, ochronę zasobów naturalnych, stwarzają dogodne warunki dla nowych mieszkańców oraz inwestorów 
w Gminie Ciasna oraz pozostałych gminach powiatu lublinieckiego.

Budynek fabryki fajek w Zborowskim.
W dniu 12 września rozpoczął się kolejny etap robót przy zabytkowym budynku fabryki fajek w Zborowskim. Budynek ten w zeszłym roku zabez-

pieczono poprzez wykonanie iniekcji żywicznej elementów drewnianych, wymianie i odtworzeniu nieistniejących elementów i wykonaniu nowe-
go poszycia dachu z blachy walcowanej na wzór oryginalnej. W tym roku przewidziano wykonanie przemurowań fundamentów, specjalistycznych 
zespoleń murowanego komina i sklepienia piwnic, odtworzeniu brakujących fragmentów stropów i podłóg, odtworzenie według oryginalnych re-
ceptur warstw polepy i tynków glinianych. Przewidziano również odtworzenie stolarki okiennej oraz pewne roboty związane z ukształtowaniem 
terenu przylegającego do budynku. Spękania trzonu kominowego i sklepienia piwnic nie będą przemurowywane, ale łączone za pomocą „szycia 
muru” kotwami spiralnymi i klejenia spękań metodą iniekcji. Pozwoli to na naprawę ustrojów murowanych przy zachowaniu oryginalnej substan-
cji zabytkowej. Zakończenie robót planowane jest na koniec października bieżącego roku.

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.  

Realizacja projektu przyczyni się do poprawy jakości wód powierzchniowych i podziemnych oraz zmniejszy ilość nieoczyszczonych ścieków wpro-
wadzanych do gleby i rzek. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej to nie tylko korzyść dla środowiska, to również podwyższenie standardu i jakości życia 
mieszkańców Gminy Ciasna. Podłączenie do sieci to nie tylko działanie związane z ochroną środowiska. Sieć kanalizacyjna to udogodnienia zwią-
zane z brakiem nadzoru nad gromadzonymi ściekami oraz terminami wywozu. Projekty tego typu przyczyniają się w procesie długofalowym do 
poprawy naszego zdrowia oraz znacznego polepszenia warunków życia na terenie Gminy. Stwarzają dogodne warunki dla przyciągania i realizacji  
inwestycji, a w konsekwencji do lokowania w nich przedsiębiorstw produkcyjnych oraz usługowych, stają się zachętą do osiedlania nowych miesz-
kańców. Planowa wartość inwestycji związanych z gospodarką wodno – ściekową wynosi ponad 6 mln złotych.

Działania skierowane na zachowanie i odtwarzanie dziedzictwa przyrodniczego i przyrodniczo-kulturowego  oraz  zrównoważone  korzystanie  
z zasobów przyrody i świadome kształtowanie środowiska przyrodniczego są uważane w najbliższych latach za niezbędne.  Liczne inwestycje pro-
wadzone przez Gminę Ciasna wpływają na poprawę, jakości gleby ,wód i powietrza co podnosi atrakcyjność turystyczną  i przyrodniczą najcie-
kawszych obszarów Gminy Ciasna .Większość realizowanych oraz planowanych przez Gminę Ciasna inwestycji nie byłaby możliwa bez udziału 
środków z aktualnej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020. W szczególności wdrażane przez lokalne samorządy Zintegro-
wane Inwestycje Terytorialne w ramach RPO WŚL, które to narzędzie umożliwia realizacje wspólnych przedsięwzięć wpływających na rozwój go-
spodarczy Gminy Ciasna 

Gospodarka wodno-ściekowa 
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Młodzieżowa Orkiestra dęta w Ciasnej ogłasza NABÓR nowych członków
Wszystkich zainteresowanych wstąpieniem w szeregi naszej orkiestry zapraszamy w sobotę  

29 października 2016 r. o godzinie 9.00 do salki katechetycznej obok kościoła w Ciasnej.

Członkostwo zaczyna się od nauki gry na instrumentach dętych (do wyboru – trąbka, puzon, tuba, waltornia, flet, klarnet, saksofon) oraz gitarze ba-
sowej i perkusji. Opłata miesięczna to zaledwie 20 zł miesięcznie. Zapewniamy instrumenty oraz profesjonalnych nauczycieli. Zapraszamy serdecznie.

Warsztaty orkiestry w Pawełkach
W dniach 22-23 sierpnia 2016 Mała Orkiestra z Ciasnej odbyła mini warsztaty w Pawełkach. 

Celem wyjazdu było przygotowanie repertuaru na Dożynki Gminy Ciasna oraz integracja dzieci i młodzieży. Korzystając z dobrej pogody mło-
dzież pojechała do schroniska na rowerach, a na miejscu oprócz zajęć muzycznych dla uczestników miały miejsce również gry, konkursy i zabawy 
przygotowane przez Małgorzatę Prowda, Tomasza Wachowskiego oraz Piotra Patrzykowskiego.
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Pierwsze Święto Lasu w kaletach

W ostatnią sobotę września 
Ichtiopark w Kaletach gościł 

uczestników Pierwszego Święta 
Lasu, imprezy zorganizowanej 
przez Lokalną Grupę Działania 

Leśna Kraina Górnego 
Śląska zrzeszającą 16 gmin 

z powiatu lublinieckiego, 
gliwickiego i tarnogórskiego.

Mimo nie najlepszej pogody im-
preza przyciągnęła wielu miłośni-
ków wędkowania, sportów wodnych, 
a także swojskiego jedzenia oraz do-
brej zabawy w regionalnych klimatach. 
W trakcie imprezy na scenie prezen-
towali się lokalni artyści. Swoje umie-

jętności zaprezentowały między inny-
mi grupy taneczne (Gmina Ciasna re-
prezentowana była przez mażoretki 
Copacabana, które stały się już do-
brze rozpoznawalną wizytówką naszej 
gminy), zespoły muzyczne – rocko-
we jak i folkowe. Jednym z punktów 
sobotniego wydarzenia był konkurs 
na najpiękniejsze stoisko wystawien-
nicze „Dary Lasu”. Był to konkurs 
skierowany do stowarzyszeń – każ-
dą gminę mogło reprezentować jed-
no stowarzyszenie – podczas którego 
jury oceniało specjalnie na tę okazję 
przygotowane stoiska wystawienni-
cze ze specjałami kuchni regional-
nej wzbogaconej właśnie darami la-

su. W zakres oceny 
Jury wchodziła: es-
tetyka stoiska, walo-
ry smakowe potraw, 
związek z mottem 
przewodnim „Da-
ry lasu”, materiały 
informacyjne repre-
zentowanej Gminy. 
W zawodach wzię-
ły udział organizacje 
z ośmiu gmin. Oczywiście Gmina Cia-
sna również była obecna w tym kon-
kursie, stoisko przygotowane zostało 
przez mieszkańców Glinicy. Konkurs 
zakończył się sukcesem gospodarzy, 
którzy zajęli pierwsze miejsce zdoby-

wając okazały puchar. Na zakończe-
nie pierwszego święta lasu w Kale-
tach swoje show zaprezentował zna-
ny i lubiany satyryk Marcin Daniec, 
który swoimi dowcipami bawił zgro-
madzoną publiczność.

Szkolny wyjazd
- Pogorzelica 

W dniach 5-11 czerwca 
uczniowie z naszej szkoły 

wraz z opiekunami przebywali 
w przepięknej nadmorskiej 
miejscowości - Pogorzelicy. 

Pogoda nam dopisała, odpoczy-
waliśmy na plaży i zwiedzaliśmy za-
kątki i największe atrakcje Gminy 
Rewal: Latarnię morską, Motylarnię 

i Wystawę Lego w Niechorzu, ruiny 
kościoła w Trzęsaczu i pobliskie je-
ziora. Największą atrakcją wyciecz-
ki był przejazd Nadmorską Kolejką 
Wąskotorową, która jest wizytówką 
tego rejonu Wybrzeża. Tegoroczny 
wyjazd zaliczamy do bardzo uda-
nych i na pewno długo pozostanie 
on w naszej pamięci.

Święto Pieczonego Ziemniaka
15 września w ogrodzie 

Przedszkola Samorządowego 
w Sierakowie Śląskim odbyło 
Święto Pieczonego Ziemniaka, 

impreza integracyjna dla 
naszych Przedszkolaków oraz 

ich kochanych Rodziców 
z ziemniakiem w roli głównej.

Zgromadzeni w koło ogniska, 
z świetnymi humorami, cieszyli-
śmy się wspaniałą pogodą, konkur-
sami, zabawami oraz pysznościami 
przygotowanymi przez nasze nie-
zawodne Mamy. Była krótka baj-
ka o ziemniaku, konkurs dla Mam 
na najdłuższą obierkę, dla Tatusiów 
na najszybciej startego ziemnia-
ka, rzut ziemniakiem do celu, bieg 
w workach, slalom z ziemniakiem 
itp. Dzieci dekorowały nasze świę-
tujące warzywo przeróżnymi mate-
riałami, w wyniku czego powstała 

armia przewspaniałych i jedynych 
w swoim rodzaju Ziemniaków-Cu-
daków. Przy kawie i swojskich cia-
stach bardzo słodko płynął nam 
czas, a finałowym punktem impre-
zy było jedzenie upieczonych w ża-
rze ogniska ziemniaków, jak rów-
nież innych ziemniaczanych specja-
łów przygotowanych przez Mamy, 
m.in. zapiekanki, różnego rodzaju 
sałatki, talarki, frytki, ziemniaki 
nadziewane, kuleczki ziemniacza-
ne, a nawet ziemniaczane ciastecz-
ka! Święto Pieczonego Ziemnia-
ka skupiło w sobie wiele atrakcji, 
z których największą był wspólnie 
spędzony czas oraz integracja na-
szej dużej przedszkolnej Rodzinki.

Na tym nasz Dzień Pieczonego 
Ziemniaka się jednak nie zakoń-
czył. Sierakowskie Przedszkolaki 
wzięły bowiem udział w tradycyj-
nych wykopkach! W gumowcach 

na nogach, z wiaderkami w dło-
niach, Dzieci buszowały po polu, 
zbierając ziemniaki. Zapach palo-
nego ogniska, wilgotnej ziemi świe-
żo zbronowanego pola, smak gorą-
cej kawy zbożowej już zawsze będą 

kojarzyć się Przedszkolakom z tym 
wspaniałym dniem, pełnym radości, 
podekscytowania i świetnej zabawy. 
Nauczyciele Przedszkola Samorzą-
dowego w Sierakowie Śląskim wraz 
z Wychowankami pragną serdecz-
nie podziękować Jolancie Respon-
dek-Kos za tak gościnne i niezapo-
mniane przyjęcie!

Magdalena Lesch
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dzień Rodziny 2016
Przedszkole w Ciasnej 

zaprosiło swoich wychowanków 
z Rodzicami 8 czerwca 

2016r. na Halę Sportową 
w Ciasnej na wspólne 

świętowanie Dnia Rodziny. 

Swoją obecnością zaszczyciła nas 
Pani Barbara Kaczmarek-Dyrektor 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 
Ciasnej. Mali artyści wystąpili dla 
swoich Kochanych Rodziców pre-
zentując bogaty program artystyczny, 
złożony z pięknych tańców, wierszy 

i piosenek. Dzieci wspólnie wykona-
ły także utwór w języku angielskim. 

Przedszkolacy, jako wyraz dziecię-
cej wdzięczności za trud rodziciel-
ski, wręczyli  Rodzicom samodziel-
nie wykonane prezenty i medale oraz 
ofiarowali moc uścisków i całusów.

Nie tylko dzieci sprawiły Rodzi-
com wiele radości występami arty-
stycznymi, ale także Rodzice pod 
okiem przedszkolnego Grona Peda-
gogicznego przygotowali dla wszyst-
kich obecnych niespodziankę i za-
prezentowali utwór Juliana Tuwima 

pt. „Rzepka”. Przedstawienie wszyst-
kich bardzo ubawiło i pokazało, że 
współpraca przedszkola z rodzicami 
jest naszym mocnym atutem.

Następnie wicedyrektor pani Wie-
sława Buchlińska wręczyła upomin-
ki i dyplomy Rodzinom naszych 
przedszkolaków, którzy brali udział 
w Gminnym konkursie plastycz-
nym pt.: „Moja szczęśliwa Rodzina”.

Kolejną atrakcją były zabawy z ani-
matorami, w których bardzo aktyw-
nie uczestniczyły dzieci z Rodzicami. 

Wszyscy uczestnicy imprezy mo-
gli częstować się ciastami, owocami 
oraz różnorodnymi napojami przy-
niesionymi przez rodziców. 

Uśmiechy, pozytywna energia, do-
bry humor, na bieżąco wyrażane 
bardzo pochlebne opinie świadczy-
ły o tym, że Dzień Rodziny sprawił 
wszystkim jej uczestnikom wiele ra-
dości, a organizatorom uroczystości 
dał przekonanie, że była to kolejna 
bardzo udana impreza.

Pani wicedyrektor Wiesława Bu-
chlińska oraz Grono Pedagogicz-
ne Przedszkola w Ciasnej dziękują  
Rodzicom, dzieciom, pani dyrek-
tor Barbarze Kaczmarek, persone-
lowi obsługowemu i wszystkim lu-
dziom dobrej woli, dzięki którym to 
przedsięwzięcie z takim powodze-
niem zostało zrealizowane.

Ogłoszenie

Sprzedam cegłę klinkierową Clas-
sic CRH. ilość – 2 palety po 371 sztuk. 

Pierwszy gatunek. Informacje  
– tel. 34 3512419 w środy i piątki  

w godzinach 7.30-15.00

Ogłoszenie

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc 
Chłopska” w Ciasnej posiada do:

- wynajęcia lokal po byłym gabine-
cie kosmetycznym  

(przy ul. Zjednoczenia)
- sprzedaży nie używany magazy-

nek siatkowy
informacje: tel. 34 3535520



Relax 
Zborowskie ul. Borkowa 6 

tel. 889 318 889, 692 874 496

Przyjmujemy zapisy 
-komunie
-wesela
-urodziny
-imprezy integracyjne
-jubileusze
-spotkania klasowe

Rabaty przy dużej ilości osób
 
www.facebook.com/kawiarniarelax
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dzień dziecka w Przedszkolu w Ciasnej

Dzień Dziecka dla każdego 
przedszkolaka w Przedszkolu 

w Ciasnej był wyjątkowy. 

Nauczycielki z panią wicedyrektor 
złożyły przedszkolakom z okazji ich 
święta najlepsze życzenia. Następnie 
dzieci wzięły udział w grupowych za-
wodach sportowych, w których mu-
siały wykazać się nie lada sprawno-
ścią, zwinnością, szybkością i innymi 
umiejętnościami. Po emocjach spor-
towych wszyscy wesoło bawili się przy 
muzyce z użyciem chusty animacyj-
nej. Dla pokrzepienia sił przedszko-

lacy częstowali się owocami.
W tym dniu każde dziecko, zgod-

nie ze swoim życzeniem, miało po-
malowaną twarz stając się np.: pira-
tem, wampirem, księżniczką, moty-
lem…etc. Niemałą atrakcją był pokaz 
dużych baniek mydlanych wykonany 
przez panią animator. 

Każde dziecko otrzymało specjalny 
medal, bańki mydlane oraz wymode-
lowane z balonów pieski, miecze i inne. 

Ten dzień na długo zostanie w pa-
mięci naszych milusińskich.

Grono Pedagogiczne 
Przedszkola w Ciasnej

Planowane inwestycje
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” ogłasiła nabór 

wniosków o udzielenie wsparcia w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie opera-
cji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Pro-
gramem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Gmina Ciasna planuje złożyć 
wniosek w zakresie „Zwiększanie atrakcyjności turystycznej obszaru”, inwestycja doty-

czy zagospodarowania i wyposażeniu terenu w Sierakowie Śląskim. Szacowana wartość 
inwestycji to 140 tys. zł.
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