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Złote i szmaragdowe gody

Szanowni Mieszkańcy
Gminy Ciasna!

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia składamy Państwu
serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności.

Niech zbliżający się czas będzie pełen radości oraz rodzinnego
ciepła, a jednocześnie skłoni Państwa do refleksji i zadumy

nad planami na przyszłość.
Niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia, poczucie prywatnego

i zawodowego spełnienia towarzyszą Państwu przez cały Nowy, 2017 Rok.

Wójt Gminy Ciasna
mgr inż. Zdzisław Kulej z Pracownikami

Przewodniczący Rady Gminy Ciasna
Henryk Pluta z Radnymi

Narodziny nowej, świątecznej tradycji
Uczniowie Gimnazjum w Ciasnej 

w ramach zajęć plastycznych wykonali 
według własnego projektu ozdoby 

choinkowe, a następnie przygotowanymi 
ozdobami ustroili świąteczne drzewko 

w holu Urzędu Gminy Ciasna.

artykuł na str. 2
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Dzień Seniora

W tym roku Dzień Seniora 
w Gminie Ciasna obchodzony 

był w dniu 09.12.2016 r.

Obchody rozpoczęły się uroczy-
stą Mszą Św. w kościele pw. św. Ja-
na Nepomucena w Sierakowie Ślą-
skim. Bezpośrednio po mszy miał 
miejsce występ dzieci i młodzieży 
z ZSP w Sierakowie Śląskim przy-
gotowany przez p. Jolantę Kaczma-
rzyk. Młodzi wykonawcy zapre-
zentowali wiersze oraz piosenki 
związane z tematyką uroczysto-
ści, a następnie odśpiewali wspól-
nie z Seniorami oraz Radą Sołecką 

uroczyste Sto Lat. Dalszy ciąg Dnia 
Seniora odbywał się w restauracji 

„Pod Lasem”, gdzie wszystkim licz-
nie zgromadzonym gościom ży-
czenia złożył Wójt Gminy Ciasna 
Zdzisław Kulej. W czasie uroczy-
stości miała miejsce prezentacja 
filmu na temat ochrony przyro-
dy na terenie Gminy Ciasna, pre-
zentacja inwestycji w Sierakowie 
Śląskim, a także pokaz archiwal-
nych fotografii związanych z te-
renem i mieszkańcami sołectwa. 
Dla wszystkich zaproszonych go-
ści podany został obiad oraz kawa 
z tradycyjnych ciastem.

Narodziny nowej, świątecznej tradycji
Sekretarz Gminy, pani Albina 

Pogoda ma nadzieję, że ta pierw-
sza przygotowana przez uczniów 
choinka stanie się początkiem tra-

dycji i każdego roku w okresie bo-
żonarodzeniowym gimnazjaliści 
będą ozdabiać choinkę w Urzę-
dzie Gminy.

Uczniowie podpisali efekt swojej 
pracy w bardzo pomysłowy sposób – 
na prezencie do choinką widnieje 
napis: „Ozdoby choinkowe wykonali 

uczniowie Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Ciasnej uczęszczający 
do świetlicy szkolnej oraz na zajęcia 
Szkolnego Saloniku Artystycznego”.
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29 listopada oraz 1 grudnia 
2016 roku w USC w Ciasnej 

odbyły się Jubileusze 
z okazji 50, 55 oraz 60-lecia 

Pożycia Małżeńskiego.

W tym roku 50-lecie Pożycia Mał-
żeńskiego obchodziło 11 par z gmi-
ny Ciasna: Klara i Gerard Czok, Anna 
i Werner Czyrny, Gabriela i Joachim 
Hanusch, Hildegarda i Teodor Lelo-
nek, Elżbieta i Franciszek Maleska, 
Anna i Jerzy Pietrucha, Marta i Au-
gustyn Popanda, Krystyna i Ginter 
Ptok, Czesława i Jerzy Rose, Marta 
i Bernard Sygula oraz Genowefa i Bo-

lesław Zając. Wójt Gminy Ciasna mgr 
inż. Zdzisław Kulej wraz z Sekretarz 
Gminy Ciasna Panią mgr Albiną Po-
goda i Przewodniczącym Rady Gmi-
ny Ciasna Panem Henrykiem Pluta 
wręczyli Jubilatom medale Prezyden-
ta RP oraz złożyli wszystkim życzenia 
i gratulacje. Jubilaci otrzymali również 
kwiaty i upominki.

W bieżącym roku 55-lecie Poży-
cia Małżeńskiego obchodziło 15 par 
z gminy Ciasna: Państwo Helena 
i Gerhard Krause, Jadwiga i Jerzy Du-
biel, Hildegarda i Alojzy Jelonek, He-
lena i Gerhard Krause, Józefa i Kazi-
mierz Męcka, Maria i Bernard Nowak, 

Ruta i Jan Piecka, Gertruda i Bernard 
Pilawa, Helena i Józef Przywara, An-
na i Teodor Respondek, Gertruda i Je-
rzy Serafin, Maria i Czesław Suchec-
cy, Gertruda i Alojzy Wengel, Anna 
i Hans Werner, Hildegarda i Hernyk 
Wieczorek oraz Maria i Bernard Woś.

60-lecie Pożycia Małżeńskiego ob-
chodziły w tym roku dwie pary: Pań-
stwo Klara i Paweł Mikołajczyk oraz 
Państwo Jadwiga i Leon Skiba.

Wójt Gminy Ciasna mgr inż. Zdzi-
sław Kulej wraz z Sekretarz Gmi-
ny Ciasna Panią mgr Albiną Pogo-
da i Przewodniczącym Rady Gmi-
ny Ciasna Panem Henrykiem Pluta 

wręczyli Jubilatom pamiątkowe sta-
tuetki, kwiaty i upominki oraz złoży-
li Wszystkim najserdeczniejsze gratu-
lacje i życzenia długich lat życia oraz 
doczekania w zdrowiu kolejnych ju-
bileuszy. Następnie Jubilaci obejrze-
li wytęp przygotowany przez dzieci 
z sekcji wokalnej GOK w Ciasnej, pro-
wadzonej przez Pana Mariana Chro-
bok. Po części oficjalnej Jubilaci zostali 
zaproszeni do Urzędu Gminy na po-
częstunek składający się z tradycyjne-
go kołacza weselnego, podczas któ-
rego odśpiewano uroczyste „Sto lat”.

Jolanta Kuczyńska-Maj
zastępca kierownika USC

Jadwiga i Jerzy Dubiel Klara i Paweł Mikołajczyk

OSP w Ciasnej – zakup nowego sprzętu
15.11.2016 odbyło się praktyczne szkolenie oraz ćwiczenia 
dotyczące obsługi nowego sprzętu zakupionego w tym roku 
przez jednostkę OSP Ciasna. Jest to motopompa przewoźna 

do wody czystej i zanieczyszczonej firmy Klaudia – Geco Power 
SPD-F 6/12 o wydajności 4100 l/min. Agregat pompowy znajdzie 

zastosowanie podczas akcji przeciwpowodziowych, lokalnych 
podtopieniach jak również podczas pożarów w których niezbędne jest 

przepompowywanie wody na długich odcinkach.
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INWESTYCJE w Gminie Ciasna 

1. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA.

Wnioski złożone do Urzędu Marszałkowskiego RPO obejmowały:

a) Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie gminy Ciasna – dofinansowanie 737 
065,24 zł, termin zakończenia inwestycji – 31.05.2017

b) Poprawa efektywności energetycznej budynków i ograniczenie niskiej emisji w Gminie Ciasna – dofinan-
sowanie 272 417,02 zł.
•	Kompleksowa	termomodernizacja	budynku	oświatowo-komunalnego	w	Ciasnej	przy	ul.	Zjednoczenia	10
•	Budynek	oświatowo-komunalny	w	Sierakowie	Śląskim	przy	ul.	Szkolnej	2.	Zakres	kompleksowej	termomo-

dernizacji przedmiotowego budynku obejmuje następujące główne zadania:
– Zakup i montaż kotłów gazowych wraz z niezbędnymi robotami w obrębie źródła ciepła.
– Wykonanie instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania.
– Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej.
– Docieplenie budynku – docieplenie ścian zewnętrznych styropianem grubości 14cm, cokołów i stropu nad 

ostatnią kondygnacją oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.

1. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW.

a) Fabryka Fajek – Skansen – Zborowskie.
Modernizacja Fabryki Fajek w Zborowskiem docelowo prowadzi do zmiany sposobu jej użytkowania jako skansen. Tym samym zmiany ograni-

czone zostały do zakresu niezbędnego dla zachowania budynku w istniejącej postaci, zrezygnowano z rozbiórki obiektu na rzecz jego zabezpiecze-
nia, a także wzmocnienia istniejącej struktury.

b) Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Sierakowie Śląskim.
42–793 Ciasna, ul. Szkolna 4, Sieraków Śląski.
Inwestycja miała miejsce w Sierakowie Śląskim, jej przedmiotem był budynek szkoły podstawowej. W ramach prac wykonano instalację central-

nego ogrzewania oraz instalację gazową. Ponadto wymieniono drzwi zewnętrzne oraz pomalowano elewację ww. budynku.

c) Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ciasnej.
Przedszkole w Ciasnej – Oddział zamiejscowy w Zborowskiem – 42–793 Ciasna.
ul. Myśliwska 1, Zborowskie.
Prowadząc termomodernizacje budynku wielofunkcyjnego w Zborowskiem, wymieniono stolarkę drewnianą i okienną, wymieniono system do-

ciepleń ścian zewnętrznych przedmiotowego budynku, a także zainstalowano centralne ogrzewanie.

d) Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ciasnej.
Przedszkole w Ciasnej – 42–793 Ciasna, ul. Zjednoczenia 10.
W ramach termomodernizacji przedszkola w Ciasnej wykonano instalację gazową, a także instalację centralnego ogrzewania. Co więcej, roboty 

obejmowały wykonanie stolarki drewnianej i okiennej, wymiany pokrycia dachowego, a także odrestaurowania ścian zewnętrznych.

Wójt Gminy Ciasna
mgr inż. Zdzisław Kulej

3. BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI ZBOROWSKIE W GMINIE CIASNA.

Całkowity koszt inwestycji to 5 238 485,31 zł, z czego dofinansowanie wyniosło 4 452 712,51 zł

4. INWESTYCJE DROGOWE – GMINA CIASNA.

a) Przebudowa ciągu ul. Nowej i Świerkowej łączących drogę krajową nr 11 z drogą powiatową nr S2011 w miejscowości Ciasna – odcinek 
ul. Świerkowej do 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
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5. Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Ciasna – etap 1.

Wartość projektu: 75 168,43 zł brutto
Projekt polegający na demontażu, zebraniu oraz transporcie wyrobów azbestowych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Ciasna w roku 

2016. Przedmiotowy projekt został sfinansowany przy wsparcia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

W ramach robót przeprowadzona została gruntowna przebudowa obejmująca odwodnienie, wymianę przyłączy wodociągowych, podbudowę 
oraz wykonanie nowej nawierzchni parkingu – granitowo-betonowego. Nawierzchnia dróg Nowej oraz Świerkowej jest bitumiczna. Całość dopeł-
nia nowoczesne i oszczędne oświetlenie LED.

b) 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 wniosku, 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.

c) 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 podstawowej, dofinansowany jest w ok. 80% ze środków Urzędu Wojewódz-

kiego w ramach dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. W ramach robót nawierzchnia drogi wykonana została z mieszkanki mineralno-
-bitumicznej gr. 4cm – warstwa ścieralna, natomiast pobocze z tłucznia kamiennego gr. 10cm na szer. 0,5m obustronnie. Cała długość drogi to ok. 
1km. Przebudowa objęła również odwodnienie w sąsiedztwie szkoły podstawowej.

d) Przebudowa dróg, parkingów i chodników przy blokach w Panoszowie.
(dz. nr. 5/18 i 5/27)
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 
był w wyniku pozyskania kolejnych środków finansowych pochodzących z oszczędności z poprzedniego postępowania przetargowego. Inwestycje 
dotyczyły 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.

Parking przed Urzędem Gminy – etapy pracy

Panoszów – parking i chodnik ul. Nowa ul. Nowa
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W ramach wniosków powodziowych otrzymano promesy o wartości razem – 1 383 920 zł
Zbliża się koniec roku, lecz na terenie Gminy Ciasna mamy 13 miejsc, gdzie prace wciąż jeszcze trwają:

– ul. Krótkiej w Ciasnej, której nawierzchnia wyłożona zostanie kostką + odwodnienie
– ul. Nowy Dwór w Ciasnej, której nawierzchnia będzie asfaltowa + odwodnienie
– ul. Hubala w Ciasnej, której nawierzchnia będzie asfaltowa
– ul. Stawowej w Ciasnej, której nawierzchnia wyłożona zostanie kostką
– ul. Leśnej w Jeżowej, której nawierzchnia będzie asfaltowa, długość – 400m, w ramach etapu I
– ul. Wrzosowej w Ciasnej, której nawierzchnia wysypana zostanie tłuczniem + odwodnienie
– ul. Bocznej w Glinicy, której nawierzchnia wysypana zostanie tłuczniem, – 800m, w ramach etapu I
– ul. Jarzębinowej w Ciasnej, której nawierzchnia wysypana zostanie tłuczniem + odwodnienie
– ul. Oleskiej w Jeżowej, w ramach etapu III, której nawierzchnia wysypana zostanie tłuczniem
– sięgacza ul. Zjednoczenia do oczyszczalni w Ciasna, której nawierzchnia będzie asfaltowa.
– ul. Osiedlowej w Molnej, której nawierzchnia będzie asfaltowa
– sięgacza ul. Zjednoczenia do starego ujęcia wody w miejscowości Ciasna, której nawierzchnia wysypana zostanie tłuczniem, w ramach etapu II 

+ odwodnienie
– ul. Bocznej w Dzielnej, której nawierzchnia będzie wyłożona tłuczniem, w ramach etapu I.
Kolejnym etapem przebudowy dróg jest rok 2017.

Inwestycje w trakcie realizacji

Planowane inwestycje
1. Wniosek oceniony pozytywnie – Przebudowa drogi gminnej 652 004 S (ul. Dąbrowa) łączącej drogę powiatową nr S2308 z drogą krajo-

wą nr 11 w Gminie Ciasna
Termin realizacji: 04.2017 r. – 11.2017 r.
Wkład własny: 816 609 zł
Dofinansowanie: 816 608 zł
Suma: 1 633 217 zł

Stan istniejący:
Przedsięwzięcie obejmuje odcinek drogi gminnej 652004S (ul. Dąbrowa) o długości 995,50m.
Obecny stan nawierzchni przedmiotowego odcinka jest zły (spękania, nierówności) spowodowane nieuregulowaną gospodarką wodną.

Stan docelowy:
Ulica Dąbrowa: jezdnia o długości 995,50m z betonu asfaltowego o stałej szerokości 5,5 m. Odwodnienie, kanalizacja deszczowa, wykonanie 

oświetlenia – zamontowanych zostanie 17 lamp LED spełniających warunki niskiej emisji. Przebudowa skrzyżowań z drogami gminą oraz drogą 
krajową. Droga zyska nowe oznakowanie.

Odcinek ma bezpośrednie powiązanie (skrzyżowanie) z drogą krajową nr 11. Droga graniczy z Gminą Pawonków i łączy dwie miejscowości – Gli-
nica oraz Łagiewniki Wielkie w Gminie Pawonków.

Zakres robót obejmuje odcinek drogi w Gminie Ciasna. W dalszym odcinku przebiegającym w Gminie Pawonków droga łączy się z drogą powia-
tową S2308. Projekt obejmuje również przebudowę skrzyżowania z ulicą Szczyrkową (652 003 S).

2. Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego
Wartość projektu: 31 868 164,07 zł brutto
Wnioskowana kwota dofinansowania: 27 087 939,46 zł
Termin realizacji: 04.2018 – 04.2021

Przedmiotowa inwestycja obejmuje Powiat Lubliniecki + Lubliniec, Ciasna, Herby, Kochanowice, Koszęcin, Pawonków. Jej głównym celem jest 
poprawa bezpieczeństwa na Drodze Krajowej 11. Inwestycja obejmie między innymi Glinicę, Ciasną oraz Sieraków Śląski. W ramach projektu po-
wstanie także ścieżka rowerowa z Ciasnej do Dzielnej (planowanym punktem docelowym jest przedsiębiorstwo INVADO) oraz ścieżka rowerowa 
na ul. Jeżowskiej, prowadząca do przedsiębiorstwa EJOT Sp. z o.o. Co więcej, na skrzyżowaniu DK 11 z drogą w kierunku na Patokę, umiejscowio-
ne zostaną dwie lampy fotowoltaiczne, w celu poprawy widoczności na powyższym skrzyżowaniu.

a) Budowa drogi rowerowej wzdłuż drogi krajowej nr 11 w granicach Gminy Ciasna, na odcinku ok. 12600 mb (odcinek I). Nawierzchnia z beto-
nu asfaltowego.

b) Budowa drogi rowerowej wzdłuż drogi powiatowej 2305S, na odcinku ok. 2060 mb (odcinek II. Nawierzchnia z betonu asfaltowego.
c) Budowa drogi rowerowej wzdłuż drogi powiatowej 2011S, na odcinku od planowanego punktu przesiadkowego do ul. Wiejskiej w miejscowo-

ści Ciasna, długości ok. 590 mb (odcinek V). Nawierzchnia z betonu asfaltowego.
d) Budowa drogi rowerowej wzdłuż drogi powiatowej 2306S, ul. Jeżowska w miejscowości Ciasna, na odcinku ok. 430 mb (odcinek VI). Nawierzch-

nia z betonu asfaltowego.
e) Budowa punktu przesiadkowego w miejscowości Ciasna obejmującą:
· budowę parkingu dla 20. samochodów osobowych (z uwzględnieniem 2. miejsc dla niepełnosprawnych o nawierzchni z kostki brukowej betonowej
· budowę zadaszonych miejsc postojowych na 20 rowerów. Konstrukcja stalowa kryta blachą stalową powlekaną
· zagospodarowanie terenu wokół punktu przesiadkowego w elementy małej architektury wraz z oświetleniem LED.
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„Burzymy bariery architektoniczne”

19.10.2016r. w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Sierakowie 
Śląskim odbył się happening 

pod hasłem „Burzymy bariery 
architektoniczne”. Działania 
te wynikają z realizowanego 

przez szkołę rządowego projektu, 
którego celem jest poprawa 

bezpieczeństwa w szkole i poza 
nią oraz kształtowanie otwartości 

i pozytywnego klimatu szkoły.

Celem happeningu było podnie-
sienie świadomości uczniów odno-
śnie różnych trudności w codzien-
nym życiu jakie napotykają osoby 
niepełnosprawne.

Pierwsza część wydarzenia rozpo-
częła się przed budynkiem szkoły 
w Sierakowie Śląskim. Przy dźwiękach 

muzyki uczniowie prezentowali swo-
je transparenty zachęcające do likwi-
dowania barier i wspomagania osób 
niepełnosprawnych. Wspólnie z pa-
nią wicedyrektor Jolantą Kaczma-
rzyk, która prowadziła przedsięwzię-
cie uczniowie wskazywali różne prze-
szkody, które utrudniają życie mniej 
sprawnym kolegom i koleżankom.

Kolejnym elementem było „burze-
nie muru”. Uczniowie zbudowali mur, 
który nasi najmłodsi podopieczni 
wraz z uczniami niepełnosprawnymi 
pokonali. Miało to na celu pokazanie, 
jak trudno osobom niepełnospraw-
nym pokonywać te wszystkie bariery, 
które są wokół nich. Uczniowski mur 
runął przy dźwiękach muzyki Stani-
sława Sojki „Tolerancja”.

Ostatnim elementem pierwszej czę-

ści happeningu było ogłoszenie laure-
atów konkursu plastycznego na logo 
miejsc przyjaznych osobom niepełno-
sprawnym. Spośród wielu prac wyło-
niono 5 zwycięzców:

I miejsce – Joanna Galiczak, kl. VI
II miejsce – Bartosz Gmyrek, kl. II
III miejsce – Agata Werner, kl. III
Wyróżnienia: Paweł Patrzykowski, 

kl. II, Patryk Kardas, kl. II
Druga część happeningu odbyła się 

na terenie całej miejscowości. Ucznio-
wie klas VI wzięli udział w przemar-
szu po Sierakowie Śląskim w poszu-
kiwaniu miejsc przyjaznych osobom 
niepełnosprawnym. Odwiedzali różne 
miejsca, jak np.: sklepy, aptekę, ośro-
dek zdrowia, przedszkole. Sprawdza-
li oni, czy miejsca te są dostosowane 
do potrzeb osób niepełnosprawnych 

czy jednak skorzystanie z nich stano-
wi dla tych osób barierę. Udało nam 
się rozdać kilka certyfikatów, w miej-
scach, które dostrzegają problem i po-
trzeby osób niepełnosprawnych. Nie-
stety znalazły się też takie placówki, 
którym certyfikatu nie mogliśmy wrę-
czyć. Przemarsz ten miał uświadomić 
naszym uczniom jak trudno jest ko-
rzystać osobom niepełnosprawnym 
z wielu usług oraz jak rzeczy dla nas 
zwyczajne i naturalne mogą stano-
wić ogromny mur dla osób niepeł-
nosprawnych.

Organizacja happeningu zbiegła się 
w czasie z inwestycją:
„Budowa pochylni dla potrzeb osób 

niepełnosprawnych wraz z przebu-
dową schodów zewnętrznych przy 
budynku gimnazjum w Sierakowie 
Śląskim przy ul. Szkolnej 2”.

„Dzień Edukacji Narodowej w SP Ciasna
„Bo nauczyciel jest kapitanem, 

co na okręcie dookoła świata 
Płynie wraz z nami 
przez szkolne lata!”

Dnia 11.10.2016r. uczniowie klasy 
IV Szkoły Podstawowej w Ciasnej 
wraz z dziewczynami z zespołu mu-
zycznego pod okiem pań: Sylwii Ga-
luska oraz Doroty Wołowczyk przy-
gotowali uroczystą akademię z okazji 
Dnia Edukacji Narodowej.

Cała społeczność uczniowska zgro-

madziła się w hali gimnastycznej, 
by wspólnie podziękować nie tylko 
nauczycielom, ale również wszystkim 
pracownikom administracji i obsługi. 
W tym uroczystym dniu nie zabrakło 
życzeń, wierszy, piosenek, słów „prze-
praszam” i „dziękuję”. Wszyscy zapro-
szeni goście: dyrekcja, nauczyciele, 
pracownicy obsługi otrzymali sym-
boliczną różę oraz pamiątkową laurkę.

Na zakończenie apelu pani dyrektor 
oraz pani wicedyrektor podziękowa-
ły za przepiękną akademię i życzyły 

nauczycielom wiele radości oraz sa-
mych sukcesów!

Bardzo dziękujemy Radzie Rodzi-

ców za pomoc w zorganizowaniu 
uroczystości.

Sylwia Galuska
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Dzień Niepodległości – PSP Zborowskie
Tegoroczny uroczysty apel odbył 
się w czwartek 10 listopada, został 
przygotowany przez klasę IV pod 

kierunkiem wychowawczyni 

p. Barbary Mrozek.

Po odśpiewaniu polskich pieśni pa-
triotycznych, dzieci zaprezentowa-

ły scenkę z lekcji historii. W spekta-
klu wykorzystano także technologie 
multimedialne- wyświetlono współ-
czesny teledysk hip-hopowy o treści 

patriotycznej, który wzbudził szcze-
gólne zainteresowanie wśród uczniów, 
zaśpiewano również piosenkę w for-
mie karaoke.

Dzień Zdrowego Śniadania 
– „Śniadanie Daje Moc”

Publiczna Szkoła Podstawowa 
w Zborowskiem uczestniczy 
w ogólnopolskim programie 

„Śniadanie Daje Moc”. Głównym 
zadaniem tej akcji edukacyjnej 
jest zwiększanie świadomości 
nt. zdrowego odżywiania i roli 

śniadania w diecie dziecka. 
Podsumowaniem programu, 
jest zorganizowanie w szkole 
dnia ze zdrowym śniadaniem. 

W tym roku zaplanowano 

go na 8 listopada, nasza 
szkoła zorganizowała wspólne 

śniadanie dzień wcześniej.

Od połowy października rozpoczęły 
się w szkole przygotowania. Dzieci ze 
wszystkich klas na lekcjach poznawa-
ły Piramidę zdrowego żywienia. Na-
uczyły się m.in. co oznaczają poszcze-
gólne jej poziomy, których produktów 
mogą jeść więcej, a których powinni 
jeść mniej oraz z których produktów 

można przygotować zdrowe śniada-
nie. Dowiedziały się również, że na-
leży pamiętać o aktywności fizycznej 
oraz dostarczaniu organizmowi 2 li-
trów wody w ciągu doby. Na gazetce 
szkolnej wywieszono 12 zasad zdro-
wego żywienia oraz przykładową pi-
ramidę żywienia i plakaty z hasłami 
o zdrowym odżywianiu wykonane 
przez uczniów klas I-III.

Efektem wspólnej pracy było uro-
czyste, ogromne śniadanie dla wszyst-

kich uczniów i nauczycieli oraz pa-
ni dyrektor szkoły. Były pogadanki, 
wierszyki i witaminkowe piosenki. 
Gwoździem programu okazał się jed-
nak posiłek, który wszystkim przypał 
do gustu. Na talerzach gościły owoce, 
warzywa, sery i wędliny. Ten koloro-
wy i pełen wrażeń poranek na stałe 
już wpisze się w kalendarz naszych 
uroczystości szkolnych, a cele zor-
ganizowanej akcji z pewnością zo-
stały spełnione.
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Pokaz mody EKO z okazji akcji „Sprzątnie 
Świata” w ZSP Sieraków Śl.

Tegoroczna akcja Sprzątanie 
Świata (16–18 września) odbyła 

się pod hasłem „Podaj dalej – 
Drugie życie odpadów” Jej 
przesłanie to poszanowanie 

zasobów, unikanie tworzenia 
odpadów i szacunek 

do wytworzonych przedmiotów, 
a także uświadamianie 

Polakom ich codziennego 
wpływu na środowisko.

Sprzątanie Świata jest częścią mię-

dzynarodowego ruchu na rzecz 
ochrony środowiska Clean up the 
World wywodzącego się z Austra-
lii. W ruchu tym uczestniczy bli-
sko 40 mln wolontariuszy na całym 
świecie. Sprzątanie świata to najpow-
szechniejsza w naszym kraju wolon-
tariacka akcja na rzecz poszanowania 
środowiska. Jest ona częścią świato-
wego ruchu, który od ponad 25 lat 
pod egidą UNEP (Program Środo-
wiskowy ONZ) w trzeci weekend 
września jednoczy dziesiątki milio-

nów ludzi na całym świecie w dzia-
łaniach dla ochrony Ziemi. 19 wrze-
śnia w ZSP Sieraków Śl. uczniowie 
aktywnie uczestniczyli w akcji Sprzą-
tania Świata, w filii szkoły w Wędzi-
nie odbył się Pokaz Mody Ekologicz-
nej w wykonaniu uczniów klas I-III.

Uczniowie z pomocą rodziców 
wykonali fantastyczne stroje z nie-
potrzebnych odpadów (butelki, ga-
zety, papier, folia, nakrętki, pudełka, 
sznurki, itp.) i zaprezentowali je pod-
czas pokazu. Dzieci prezentujące 

stroje zostały nagrodzone gromki-
mi brawami przez licznie przybyłych 
rodziców, uczniów i przedszkolaków. 
Zależało nam, aby dzieci uczyły się 
o ekologii poprzez zabawę i aby wy-
kazały się kreatywnością ożywiając 
bezużyteczne odpady. Na pokazie 
można było zobaczyć m.in. ekolo-
giczny strój małej modnisi, księż-
niczki, rycerza, kosmity. Stroje były 
wyjątkowe, a dzieci w rolach mode-
lek i modeli sprawdziły się dosko-
nale, można by rzec profesjonalnie.
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Ślubowanie klas pierwszych ZSP Sieraków 
Śląski

Dzień 25 października 
2016 roku to ważna data 
w życiu Zespołu Szkolno – 

Przedszkolnego w Sierakowie Śl..

Tego dnia 7 uczniów klasy pierw-
szej zdało swój pierwszy szkolny egza-
min i zostało pasowanych na uczniów 
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego 
w Sierakowie Śl. Rozpoczęcie nauki 
w szkole jest wielkim przeżyciem dla 
dziecka i jego rodziny. Dzieci pozna-
ją nowe środowisko, jakim jest szko-
ła. Muszą sprostać nowym wyma-
ganiom, jakie stawiają przed nimi 
nauczyciele. Do uroczystości ślubo-
wania uczniowie przygotowywali się 
po okiem wychowawcy od począt-
ku roku szkolnego. Uczyli się piose-
nek, wierszy, poznawali prawa i obo-
wiązki ucznia.Uroczystość ślubowa-
nia odbyła się w sali OSP, która na ten 
dzień przybrała odświętny wygląd. Te-
go dnia uczniowie przybyli do szko-
ły w strojach galowych. Nie zabra-
kło też gości, była sekretarz gminy 
Ciasna pani Albina Pogoda, dyrek-
tor szkoły pan Jerzy Dubiel, kierow-

nik przedszkola pani Beata Ulewicz, 
wychowawczyni z przedszkola pani 
Ewa Różańska oraz rodzice, prawni 
opiekunowie, dziadkowie, nauczycie-
le. Uczniowie zaprezentowali swoje 
programy artystyczne. Mimo dużej 
tremy wszystko wypadło znakomi-
cie. Kulminacyjnym punktem było 
uroczyste ślubowanie. „Ślubuję uro-
czyście! Będę starał się być dobrym 
i uczciwym. Będę strzegł honoru i do-
brego imienia szkoły. Będę szanował 
swoich nauczycieli przełożonych i ro-
dziców. Będę uczył się tego co piękne. 
Będę kochał swoją Ojczyznę. Następ-
nie uczniowie zostali pasowani przez 
Dyrektora Szkoły na ucznia przy po-
mocy symbolicznego ołówka. Ucznio-
wie klas starszych powitali pierwszo-
klasistów w szkolnej rodzinie i zaofe-
rowali swą pomoc w razie trudności. 
Zostały wręczone pamiątkowe dy-
plomy i Książeczki Pierwszoklasisty. 
Na koniec uroczystości były pamiąt-
kowe zdjęcia. Wszystkim pierwszo-
klasistom życzymy sukcesów w na-
uce i jak najlepszych ocen na pierw-
szym szklonym świadectwie.

Wycieczka do Wrocławia
W czwartek 20 października 

uczniowie wszystkich klas 
Publicznej Szkoły Podstawowej 

w Zborowskiem wraz 
z opiekunami wyruszyli 
na wycieczkę edukacyjną 

do Wrocławia.

Głównym jej celem było zwiedza-
nie wrocławskiego ZOO i mieszczą-
cego się w nim Afrykarium – unika-
towego na skalę światową kompleksu 
przedstawiającego różne ekosyste-
my związane ze środowiskiem wod-
nym Czarnego Kontynentu. W ta-
kim miejscu uczniowie wzbogacają 
wiadomości na temat zwierząt nie-
spotykanych na co dzień, obserwują 
i czerpią pozytywne wrażenia z kon-
taktu z przyrodą i rozbudzają w sobie 
zainteresowanie różnorodnością ga-
tunków świata zwierząt. To dosko-
nała okazja również do kształtowa-
nie świadomości ekologicznej i po-
czucia odpowiedzialności za jakość 
współistnienia z przyrodą. W Afry-
karium przyglądaliśmy się prezento-
wanym zwierzętom zamieszkującym 

plażę i rafę koralową Morza Czer-
wonego, rzekę Nil, krainę Wielkich 
Rowów Afrykańskich, głębię Kana-
łu Mozambickiego, plaże Wybrzeża 
Szkieletów (Namibia) i Dżunglę do-
rzecza Kongo. Odwiedziliśmy także 

motylarnię.
W drodze powrotnej udaliśmy się 

do do kina na seans animowanej bajki 
pt. „Bociany” (polecamy;), a następnie 
zjedliśmy ciepły posiłek. Warto wspo-
mnieć, że taka rozrywka jest dosko-

nałą okazją do kształtowania wrażli-
wości estetycznej oraz nawyków kul-
turalnego zachowania się w miejscu 
publicznym. Po powrocie uczniowie 
dzielili się wrażeniami oraz napisali 
sprawozdania z przebytej wycieczki.

Kamila Polaczek
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„Zdrowe Dzieci” – kolejny 
europejski projekt
realizowany w szkole 
podstawowej w Sierakowie Śląskim

Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Sierakowie Śląskim bierze 

udział w projekcie europejskim 
„Zdrowe Dzieci”/”Healthy 
Kids” w ramach programu 

Erasmus+. Projekt trwa dwa 
lata: od 1 września 2016 roku 

do 31 sierpnia 2018 roku.

Budżet całego projektu wynosi 
143 340,00 eur, natomiast budżet 
dla szkoły w Sierakowie Śląskim 
to kwota 20 770,00 eur.

Głównym koordynatorem projek-
tu jest Pani Jbdun Uysal, nauczyciel-
ka języka angielskiego z tureckiej 
szkoły w miejscowości Efeler w za-
chodniej Turcji niedaleko wybrzeża 
Morza Egejskiego. Koordynatorem 
szkolnym jest Małgorzata Kluza.

W projekcie uczestniczą także 
szkoły z innych państw europej-
skich.

Głównym celem projektu jest 
propagowanie zdrowego stylu ży-
cia: prawidłowego odżywiania się 
i aktywności fizycznej.

Równie ważne jest poznawanie 
innych europejskich krajów – ich 
tradycji, kultury i historii. Wspól-

ny projekt może przyczynić się 
do wzmocnienia współpracy euro-
pejskiej, przezwyciężenia stereoty-
pów, większej otwartości i tolerancji.

Co wydarzy się podczas dwulet-
niego projektu?

Podczas dwuletniego projektu zo-
stały zaplanowane rozmaite działa-
nia, między innymi: szkolny kon-
kurs na logo projektu, spotkanie 
z dietetykiem, akcja „Czy wiem, 
co jem na śniadanie?”, zawody spor-
towe, szkolny konkurs na najzdrow-
szą potrawę oraz wiersz promujący 
zdrowe odżywianie, a także zakła-

danie szkolnego ogródka.
W październiku br. odbył się 

pierwszy konkurs związany z pro-
jektem – uczniowie mieli za zadanie 
zaprojektować logo przy pomocy 
programów komputerowych. Zwy-
cięzcami okazali się: Daniel Krupa 
z klasy 3 (I miejsce), Karolina Kor-
czowska z klasy 5 (II miejsce) oraz 
Paulina Kos z klasy 3 (III miejsce).

Ważnym elementem projektu 
są także spotkania międzynarodowe.

Już w grudniu br. w Turcji spotkają 
się nauczyciele ze wszystkich szkół 
partnerskich. Sierakowską szko-

łę będą reprezentować Małgorza-
ta Kluza i Simona Hanzel.

W lutym 2017 roku nauczycie-
le i uczniowie będą mieli okazję 
poznać swoich kolegów i kole-
żanki podczas tygodniowej wizy-
ty w Hiszpanii.

W czerwcu 2017 roku 4-osobowa 
grupa nauczycieli zawita do Por-
tugalii.

W październiku 2017 roku na-
uczyciele ze szkół partnerskich będą 
obradować w Sierakowie Śląskim.

Daniel Krupa (I miejsce)

Zwycięzkie prace (logo projektu), w kolejności:

Karolina Korczowska (II miejsce) Paulina Kos (III miejsce)

Projekt realizowany przy wsparciu programu 
Unii Europejskiej Erasmus+

Lekcja w bibilotece
15 listopada IV klasa PSP 

w Zborowskiem swoją 
lekcję języka polskiego 

odbyła …w Filii Gminnej 
Biblioteki Publicznej.

Treści nauczania w klasie IV obej-
mują zagadnienia związane z czy-
telnictwem i wypożyczaniem ksią-
żek, zatem była to doskonała okazja 
do nauki. Bibliotekarka – p. Maria 
Pluta opowiedziała nam o rozmiesz-
czeniu zbiorów, wskazała miej-
sca w których dzieci znajdą odpo-
wiednie dla siebie książki. Ucznio-
wie poznali zasady wypożyczania 
i nauczyli się samodzielnie korzy-
stać z dostępnych katalogów. Chętni 
zapisali się do biblioteki i wypoży-

czyli swoje pierwsze książki, z kolei 
inni uczniowie dopisali kolejne po-
zycje do swoich kart czytelniczych.

Spotkanie zakończyło się zgod-
nym stwierdzeniem, że Biblioteka 
będzie miejscem regularnych od-
wiedzin nie tylko w ramach lek-
cji, lecz także w godzinach wol-
nych od szkoły.

Wydarzenie zostało zorganizo-
wane w ramach realizacji w szko-
le Narodowego Programu Rozwo-
ju Czytelnictwa.
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Bądź widoczny

Przypominamy: od 31 sierpnia 
2014 roku każdy pieszy, który 

porusza się po zmierzchu 
po drodze poza obszarem 
zabudowanym, musi mieć 

odblask umieszczony 
w sposób widoczny dla 

kierujących. Za brak elementu 
odblaskowego grozi mandat.

Dotychczasowe zapisy ustawy – pra-
wo o ruchu drogowym nakładały 
obowiązek noszenia elementów od-
blaskowych jedynie na osoby poni-
żej 15 roku życia. Teraz ustawodaw-
ca rozszerzył go na wszystkich, nie-
zależnie od wieku, którzy poruszają 
się po zmierzchu poza obszarem za-
budowanym.

W przepisach przewidziano wyjątek: 
pieszy może poruszać się po zmierz-
chu poza obszarem zabudowanym 
bez elementów odblaskowych, jeżeli 
znajduje się na drodze przeznaczonej 
wyłącznie dla pieszych lub na chodni-
ku. Nowy przepis nie ma zastosowa-
nia w strefie zamieszkania – tam pie-
szy korzysta z całej szerokości drogi 
i ma pierwszeństwo przed pojazdem.

Elementami odblaskowymi mogą 
być przedmioty doczepiane do ubra-
nia, opaski, kamizelki oraz smycze. 
Ważne jest ich umieszczenie: odbla-
ski zaleca się umieszczać na wysoko-
ści kolan, dłoni, w okolicy środka klat-
ki piersiowej i pleców – wówczas bę-
dziemy mieli pewność, że są dobrze 
widoczne dla innych uczestników ru-
chu drogowego.

Warto przypomnieć, że po zmroku 
pieszy ubrany w ciemny strój jest wi-
doczny przez kierującego pojazdem 
z odległości ok. 20 m natomiast osoba 
piesza mająca na sobie elementy od-
blaskowe, staje się widoczna nawet 
z odległości 150–300m. Te dodatko-
we metry pozwalają kierowcy wyha-
mować i bezpieczne ominąć pieszego.

W uzasadnieniu do projektu nowe-
lizacji prawa o ruchu drogowym pod-
kreślano, że koszty elementów odbla-
skowych są znikome, natomiast kosz-
ty leczenia ofiar wypadków, nie licząc 
strat materialnych, są zdecydowanie 
wyższe i trudne do oszacowania. No-
wy przepis nie powoduje obciążenia 
dla budżetu państwa, może natomiast 
ocalić życie wielu użytkownikom dróg.

I Gminne Potyczki Profilaktyczne
W ramach realizacji rządowego 

programu Bezpieczna +, 
w naszej szkole odbyła się 

impreza profilaktyczna, której 
uczestnikami byli uczniowie 
klas 4–6 z terenu całej gminy.

Głównym celem spotkania było 
wyposażenie uczestników w wiedzę 
i umiejętności z zakresu pierwszej 
pomocy przedmedycznej, a także 
poznanie zjawiska przemocy i agresji. 
Uczestnicy poznali sposoby radzenia 
sobie w sytuacjach zagrożenia zdro-
wia, życia. Przybliżono tematykę ra-
dzenia sobie z negatywnymi emocja-
mi, reagowania w sytuacjach kontak-
tu z przemocą.

Podczas wspólnego spotkania na ha-
li sportowej uczniowie obserwowali 
pokaz pierwszej pomocy przedme-
dycznej, przygotowanej przez człon-
ków OSP Ciasna. Rywalizowali w kon-
kurencjach sportowych, w konkursie 
wiedzy. Każda ze szkół zaprezento-
wała piosenkę oraz wykonała plakat, 
który szkoły wymieniły między sobą 
na pamiątkę spotkania. W ostatecznej 
punktacji drużyny z Ciasnej i Siera-
kowa Śląskiego zremisowały, o wygra-
nej zadecydowały rzuty do kosza, de-

cydujące o wygranej Ciasnej. Podczas 
imprezy wręczono nagrody zwycięz-
com konkursu plastycznego „Zamiast 
złości wolę..”. Zakończeniem imprezy 
był wspólny grill, a także możliwość 
obejrzenia wozów strażackich. Nie-
spodzianką dla drużyn było wspól-
ne wypuszczenie balonów z helem 
w powietrze, jako symbol współpra-
cy między szkołami.

Bardzo dziękujemy wszystkim dru-
żynom za uczestnictwo i wspólną za-
bawę! Dziękujemy Strażakom OSP 
Ciasna za przygotowanie pokazu 
pierwszej pomocy, za zaangażowanie 
w przygotowanie imprezy. Dziękuje-
my jury: p. Margocie Kichamn- dy-
rektorowi GOPS Ciasna, p. Arminowi 
Picz- przedstawicielowi OSP Ciasna, 
p. Michałowi Sklarczyk- profilaktyko-
wi z Komendy Powiatowej w Lubliń-
cu, p. Katarzynie Czakiert- pedagog 
z gimnazjum w Ciasnej. Dziękujemy 
p. Grzegorzowi Skuballa za sponsoro-
wanie balonów z helem. Dziękujemy 
wszystkim, którzy pomogli w przy-
gotowaniach i organizacji spotkania.

Imprezę uważamy za udaną, zosta-
nie na długo w naszej pamięci.

Pedagog szkolny
Magdalena Gałuszka SP Ciasna
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Mażoretki Copacabana podnoszą swoje 
umiejętności

W dniach 19–20 listopada 2016r. 
w Opolu, 14 mażoretek z Copaca-
bana I wraz z instruktorkami: Pa-
nią Małgorzatą Prowda, Angeliką 
Gajda oraz Roksaną Halemba wzię-
ły udział w szkoleniu- seminarium 
III stopnia nt.: „Akrobatyka, gim-

nastyka- Pom Pom, Baton”. Szkole-
nie te zorganizowane było dla tre-
nerów, choreografów, instruktorów 
oraz tancerzy zespołów mażoretko-
wych. Szkolenie prowadziła Lenka 
Bachova z zespołu Jesenik z Czech 

– doświadczony trener, a jednocze-

śnie juror wielu międzynarodowych 
imprez tanecznych. Jak mówi Ka-
rolina Dudzik – dziewczyny przez 
dwa dni ciężko walczyły ucząc się 
nowych kroków, doskonaląc te, 
które już potrafiły oraz poznawa-
ły obowiązkowe elementy chore-

ografii wymagane dla danych ka-
tegorii podczas mistrzostw. Szko-
lenie uznają za bardzo przydatne 
i na pewno nabyte umiejętności 
zostaną wykorzystane w układach 
scenicznych.

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
W 2017r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Ciasnej powstanie kółko fotograficzne.

Oferta jest skierowana do wszystkich miłośników fotografii w wieku od lat 10 do 100 którzy chcą podnosić 
swoje umiejętności. Zajęcia będą się odbywać 2 razy w miesiącu. Odpłatność – 20 zł miesięcznie.

Zajęcia poprowadzi Sebastian Romankiewicz.
Zainteresowanych proszę o pobranie ze strony www.ciasna.pl karty zgłoszeniowej

(z zakładki Gminny Ośrodek Kultury – sekcje, – kółko fotograficzne) którą po wypełnieniu proszę odesłać
na adres: gok@ciasna.pl (temat maila – Kółko fotograficzne)

Zgłoszenia można przesyłać także pocztą, (adres: Gminny Ośrodek Kultury, Ul. Zjednoczenia 2, 42–793 Ciasna) 
lub wrzucić do skrzynki na listy GOK.

Pierwsze spotkanie odbędzie się 05.01.2017r. o 18.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Ciasnej.
Na spotkanie należy zabrać swoje 3 najlepsze zdjęcia.

Zapraszamy.
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Teatr w Zborowskiem

W pewien listopadowy 
poniedziałek gościliśmy 

w starej szkole pewną 
Panią Czarodziejkę;)

Okazała się nią nauczycielka ję-
zyka polskiego – Ania Trzepizur, 
która przyjechała na zaproszenie 
naszej polonistki- p.Kamili Pola-
czek i pani pedagog- Magdaleny 
Gałuszki. Nasza sala lekcyjna sta-
ła się na 2 godziny deskami teatru, 
a my sami zamieniliśmy się w naj-

prawdziwszych aktorów. Pani Ania 
napisała specjalnie dla nas opowieść. 
Pod maskami zwierząt kryły się ce-
chy ludzi (nawet nas samych), a uka-
zana w baśni walka ze złem często 
znajduje swoje odzwierciedlenie 
w rzeczywistości…

Wizyta Pani Ani to ciąg nietypo-
wych spotkań z dziećmi w ramach 
projektu „Anka Czytanka”. Spotka-
nie w szkole w Zborowskiem było 
nowym, lecz bardzo udanym do-
świadczeniem zarówno dla nauczy-

cielek, jak i uczniów klas IV-VI.
Jak mówi sama autorka: „Projekt 

„Anka Czytanka” to warsztaty czy-
telnicze z elementami inscenizacji. 
Uczestnicy czytają opowieść […] 
stworzoną specjalnie na spotkanie. 
Jest to forma aktywnego czytelnic-
twa. Uczestnicy słuchają historii 
i od razu ją odgrywają, wszyscy sta-
ją się aktorami. Wcielają się w różne 
role, można być księżniczką, ryce-
rzem, a można być drzewem, pta-
kiem, wilkiem, czy wieżą. Narracja 

opowieści jest tak skonstruowana, 
że uczestnicy wchodzą w interakcję 
z innymi. Dodatkowo pojawiają się 
kostiumy i rekwizyty, które wzbo-
gacają zajęcia i pozwalają uczestni-
kom przenieść się w świat fantazji. 
To okazja do kontaktu z rówieśni-
kami, wspólnego działania i prze-
żywania różnych emocji.”

Jak założenia projektu wypadły 
w praktyce? Zapraszamy do obej-
rzenia galerii zdjęć

Bezpieczny Pies – Bezpieczne Dziecko
Realizując priorytety pracy 
przedszkola, zaprosiliśmy 

do naszej placówki 
przedstawicieli Polskiego 

Centrum Dogoterapii 
Czechowice-Dziedzice, pana 
Tomasza Wójcika oraz jego 
czworonożnego przyjaciela – 
Largo, którzy przeprowadzili 

z dziećmi warsztatowe 
zajęcia „Bezpieczny Pies 
– Bezpieczne Dziecko”.

Sama obecność dużego, piękne-
go labradora wywołała na dzieciach 
ogromne wrażenie, ważniejsze jed-
nak było doświadczenie oraz przy-
swojone wiadomości, które prze-
kazał nam Largo wraz z swoim pa-
nem. Zawody, którym na co dzień 
w swej pracy pomagają wytresowa-
ne psy, postawy psa, które świadczą 
o tym jakie ma on co do nas zamia-
ry (machanie ogonem, warczenie), 
ćwiczenie pozycji bezpiecznej w ra-
zie ataku psa – pozycja żółwik, za-

sady zachowania w razie kontaktu 
z obcym psem. O te wiadomości bo-
gatsi są nasi Przedszkolacy po spo-
tkaniu ze specjalistami z centrum 
dogoterapii.

Po spotkaniu z Largiem, nasi Wy-
chowankowie wzięli udział w dru-
gim bloku zajęć warsztatowych pro-
wadzonych przez Pana Tomasza 

„I ty możesz udzielić pierwszej po-
mocy”.

Powtórzenie i utrwalenie nume-
rów alarmowych, określanie w ja-

kiej sytuacji wzywamy poszczegól-
ne służby, powtórzenie reguł prowa-
dzenia rozmowy w razie kontaktu ze 
służbami ratunkowymi – podanie 
imienia, nazwiska, adresu i szczegó-
łów zdarzenia, jak również tamowa-
nie krwotoku, instruktaż opatrywa-
nia ran. Wszystko to z myślą o za-
pewnieniu dzieciom niezbędnych 
informacji, które zwiększają ich bez-
pieczeństwo i pewność prawidłowe-
go działania w sytuacjach zagraża-
jących ich życiu i zdrowiu.
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Konkurs na dyniową ozdobę
Dodatkową atrakcją 

tegorocznego Dnia Dyni 
w Przedszkolu Samorządowym 

w Sierakowie Śląskim, 
był I Rodzinny Konkurs 

na Dyniową Ozdobę.

Celem konkursu było rodzinne 
zaprojektowanie ozdoby, wspólne 
spędzenie czasu podczas wykony-
wania pracy, czerpanie radości, po-
czucie współdziałania i stwórstwa dy-
niowych ozdób. Konkurs cieszył się 
ogromnym zainteresowaniem – zgło-
szono bowiem aż 16 rodzinnych prac!

Ogromnie trudne zadanie stanę-
ło przed organizatorami konkursu 
w chwili wyłonienia zwycięzców, po-
nieważ wszystkie prace były wspania-
łe. Jednak jak w każdym konkursie, 

musiano wskazać zwycięzców, któ-
rym z tego miejsca serdecznie gra-
tulujemy!

I miejsce – Rodzina Nowak, Ro-
dzina Lempa

II miejsce – Rodzina Kozuch
III miejsce – Rodzina Kandora, Ro-

dzina Wawrzynek
Wyróżnienie – Rodzina Kuczyński, 

Rodzina Imiołczyk, Rodzina Gnacy.
Nagrodami głównymi za miejsca 

na podium były gry planszowe dla 
całej rodziny, dyplomy oraz koloro-
wanki, natomiast wszyscy uczestni-
cy zostali nagrodzeni pamiątkowy-
mi dyplomami, kolorowankami, od-
blaskowymi breloczkami oraz grami 
karcianymi.

Gratulujemy i zachęcamy do udzia-
łu w przyszłych edycjach konkursu!

Kalendarz adwentowy
Już czwarty raz został 

zorganizowany w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym 

w Sierakowie Śląskim gminny 
konkurs plastyczny na „Mój 

kalendarz adwentowy-
Mein Adventskalender”.

W tym roku udział w konkur-
sie wzięło 41 prac, z tego 31 prac 
z Sierakowa.

Dominującą część stanowiły prace 
rodzinne. Było ich 30 i jak łatwo po-
liczyć, prac samodzielnych było 11.

Prace, które można podziwiać 
w naszej szkole, są małymi dzie-
łami sztuki. Ogrom pracy, dbałość 
o szczegóły i pomysłowość ich twór-
ców jest godna podziwu. A my mo-
żemy tylko im pozazdrościć tych 
niesamowitych zdolności.

Komisja, która w tym roku mia-

ła wybrać te, ich zdaniem najpięk-
niejsze miała bardzo trudne zada-
nie i bardzo się przed tym zadaniem 
broniła. Wszystkie prace były pięk-
ne i niełatwo było je wybrać. Kalen-
darzy, które zostały przez komisję 
nagrodzone było 19. 14 prac w ka-
tegorii rodzinnej i 5 w kategorii in-
dywidualnej

Komisja w składzie: Beata Ule-
wicz- dyrektor przedszkola w Sie-
rakowie Śląskim, Halina Toma- na-
uczyciel plastyki i techniki w Siera-
kowie Śl. oraz Jarosław Prowda- p. 
o. dyrektor GOK w Ciasnej wyło-
nili następujące prace.

KATEGORIA RODZINNA:
Kacper Nowak- ZSP Sieraków Śl.
Adam i Joanna Galiczak- ZSP Sie-

raków Śl.
Rodzina Czernik- ZSP Sieraków Śl.
Kinga Wieczorek-ZSP Sieraków Śl.

Julia Kierat-ZSP Sieraków Śl.
Sebastian Wilkosz-ZSP Siera-

ków Śl.
Rafał i Katarzyna Waryś- ZSP 

Sieraków Śl.
Bartosz Balas- SP Zborowskie
Rodzina Zamoskich-ZSP Sie-

raków Śl.
Szymon Wilkosz-ZSP Sieraków Śl.
Karol Marzec- ZSP Sieraków Śl.
Kacper i Dawid Dragan- ZSP Sie-

raków Śl.
Ewelina Wieczorek- ZSP Siera-

ków Śl.
Kamila i Mateusz Zaniewscy- ZSP 

Sieraków Śl.
KATEGORIA INDYWIDUAL-

NA:
Karolina Kierat -ZSP Sieraków Śl.
Daniel Krupa-ZSP Sieraków Śl.
Markus Paruzel- SP Zborowskie
Paulina Respondek- ZSP Ciasna

Martyna Świtała- ZSP Ciasna.
Wszystkim uczestnikom bar-

dzo dziękujemy za wzięcie udzia-
łu w konkursie. Dziękujemy za za-
angażowanie, za czas, który spę-
dziliście przy wykonaniu tych 
kalendarzy, za Waszą pomysło-
wość i włożony trud. DZIĘKUJEMY

Alicja Mika
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Zwycięska „Skrzynka marzeń” z Sierakowa 
Śląskiego

Uczniowie klasy IIIb Zespołu 
Szkolno- Przedszkolnego 

w Sierakowie Śląskim wzięli 
udział w konkursie „Skrzynki 

marzeń” organizowanym 
przez Urząd Marszałkowski 

Województwa Śląskiego.

Partnerami konkursu były Aka-
demia Sztuk Pięknych w Katowi-
cach oraz Radio Zet Gold. Kon-
kurs polegał na wykonaniu autor-
skiej „skrzynki marzeń” (tj. skrzynki 
pocztowej 3D), do której mieszkań-
cy śląskiego będą mogli wrzucać li-
sty ze swoimi marzeniami dotyczą-
cymi najbliższej okolicy czy regio-

nu. Uczniowie napisali również list 
ze swoimi marzeniami. W konkur-
sie wzięło udział 240 uczniów z 37 
szkół województwa. Przy wybo-
rze najciekawszych skrzynek bra-
no pod uwagę nie tylko kreatyw-
ność pomysłu i wykonania oraz 
użyteczność i trwałość skrzynki. 
Nasi uczniowie dostali się do ścisłe-
go finału, który odbył się 5 grudnia 

w gmachu Sejmu Śląskiego w Kato-
wicach. Mali artyści zdobyli pierw-
sze miejsce i otrzymali w nagrodę 
jednodniową wycieczkę po atrak-
cjach turystycznych województwa 
śląskiego. Finałowe skrzynki moż-
na podziwiać w siedzibach Urzę-
du Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Śląskiego w Katowicach, Biel-
sku-Białej i Częstochowie.

Spotkanie z Mikołajem
Dzień 6 grudnia jest 

wyjątkowym dniem dla 
wszystkich, zarówno dla dzieci 

jak i dorosłych. Jest to dzień 
wypełniony uśmiechem, 

radością i życzliwością, dzień, 
w którym wszyscy świętujemy 

imieniny ulubionego przez 
wszystkich Świętego Mikołaja.

W naszej szkole również zorgani-
zowane zostały obchody tego pięk-
nego dnia.

Wtorkowy poranek rozpoczął się 
dla uczniów spacerem do hali gim-
nastycznej, gdzie uczniowie naszej 
szkoły spotkali się z przedszkolaka-

mi z Sierakowa Śląskiego. Spotka-
nie rozpoczęło się od przekazania 
na ręce pani dyrektor Beacie Ule-
wicz zabawek, które uczniowie na-
szej szkoły zebrali podczas dorocz-
nej zbiórki. Następnie wspólnie 
bawiliśmy się śpiewając i tańcząc 
dziecięce przeboje.

Po zakończonej zabawie nastąpił 
główny punkt programu, czyli wi-
zyta najważniejszego w tym dniu 
Gościa – Świętego Mikołaja.

Mikołaj z radością wysłuchał 
przygotowanych przez dzieci pio-
senek, a także utworu, który zo-
stał zadedykowany specjalnie dla 
Mikołaja zagranego na akorde-

onie przez naszą uczennicę Alek-
sandrę Parkitną.

Mikołaj również przygotował dla 
dzieci niespodziankę, z uwagi na to, 
że odwiedził dzieci na śląskiej wsi, 
przeczytał im wierszyk o Panu Hil-
larym po Śląsku. Następnie wraz 
z aniołkami wręczył wszystkim 
dzieciom słodkie upominki.

Na zakończenie wręczone zosta-
ły dyplomy dla laureatów konkur-
su na kalendarz adwentowy organi-
zowanego przez panią Alicję Mikę.

Nasz Mikołaj odwiedził również 
naszych uczniów w Wędzinie. Dzie-
ci przygotowały dla Mikołaja przed-
stawienie oraz piosenki. Ponadto 

również wysłuchały śląskiego wier-
szyka w wykonaniu naszego gościa 
oraz otrzymały upominki.

Ten wyjątkowy dzień w naszej 
szkole upłynął w atmosferze ra-
dości, szczęścia i życzliwości. Na-
sza szkoła przybrała w tym dniu 
czerwoną barwę, gdyż wszystkie 
dzieci ubrane były na czerwono, 
a na głowie miały założone miko-
łajkowe czapki.

Szkoła wypełniona jest już 
po brzegi świąteczną atmosferą, 
a wszyscy z niecierpliwością ocze-
kujemy zbliżających się Świąt Bo-
żego Narodzenia.
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MIEJSCOWOŚĆ

Zborowskie (oprócz ul. Niedźwiedzkiej, Polnej, Wierzbowej), Molna

Glinica

Dzielna, Zborowskie (tylko ulice: Polna, Niedźwiedzka, Wierzbowa), 
Ciasna (tylko ulice: Zjednoczenia i Stawowa) 

Wędzina, Sieraków Śląski (tylko ulice: Aleja Parkowa, Długa, STawowa, Szyszków, 
Wyzwolenia)

Ciasna (oprócz ulic: Stawowej i Zjednoczenia)

Panoszów, Jeżowa

Sieraków Śląki (oprócz ulic: Aleja Parkowa, Długa, Stawowa, Szyszków, Wyzwolenia) 

Kosze i worki Gmina Ciasna
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APEL

Do Mieszkańców Gminy Ciasna

Zwracam się z apelem do Mieszkańców naszej Gminy, korzystających
z gminnej sieci kanalizacyjnej do korzystania z kanalizacji zgodnie z jej przeznaczeniem 

czyli odprowadzaniem tylko i wyłącznie ścieków.
W ostatnim okresie kilkukrotnie doszło do awarii spowodowanych niedrożnością sieci kanalizacyjnej przez wysypywanie

tam popiołu, gruzu, a nawet części odzieży.
Apeluję o rozważne i przemyślane użytkowanie kanalizacji oraz niezaśmiecanie jej zbędnymi odpadami, które

są zagrożeniem dla prawidłowego funkcjonowania ww. kanalizacji.

Wójt Gminy Ciasna

Utrzymanie zimowe dróg gminnych na terenie Gminy Ciasna w sezonie 2016/2017r.
Urząd Gminy Ciasna ul. Nowa 1a
tel. centrali 34 3535100 lub 34 3535101 fax 34 3535105
koordynator: Eugeniusz Krogulecki – tel. służbowy 34 357 27 70

Rejon 1 – sołectwo Ciasna i przysiołek Nowy Dwór
Rejon 2 – sołectwo Glinica i przysiółek Brzezinkowe
Rejon 3 – sołectwo Dzielna
Rejon 4 – sołectwo Wędzina
Rejon 5 – sołectwo Jeżowa i przysiółek Przywary
Rejon 7 – sołectwo Sieraków Śląski
firma AUTOMOBILE -POLAND” Dorota Wacławek, ul. Dworcowa 10, 42–700 Lubliniec, tel. biurowy: 34 3242431
tel. Jacek Baer: 693 794 024

Rejon 6 – sołectwo Molna i przysiółek Plaszczok
Rejon 8 – sołectwo Panoszów i przysiołek Patoka im Niwki – firma Adrian Kalamorz, Molna, ul. Osiedlowa 2, 42–793 Ciasna
tel. Adrian Kalamorz: 605 366 262

Rejon 9 – sołectwo Zborowskie i przysiółek Brzegi i Bogdala – BiG PROJEKT Artur Ball, Solarnia ul. Lubliniecka 11A,  
   42–700 Lubliniec

tel. Artur Ball: 508 066 663

Terminy wywozów odpadów komunalnych (koszy) i segregowanych (worki) 
w grudniu 2016 r. i styczniu, lutym, marcu 2017 r. w Gminie Ciasna
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Terminarz imprez 2017 r.

W nadchodzącym roku odbędą 
się imprezy, które już na stałe 

zagościły w naszej Gminie.

Jak zawsze najhuczniej obchodzo-
ne będą Dni Gminy oraz Dożynki 
Gminne. Koncert Kolęd – odmien-
nie niż w latach ubiegłych odbędzie 

się w Kościele Trójcy Św. w Ciasnej. 
W programie m. in. występ Młodzie-
żowej Orkiestry Dętej, chóru oraz 
znana i lubiana Bernadeta Kowal-
ska w swoim świątecznym repertu-
arze. Mam nadzieję, że w następnych 
latach będziemy słuchać kolęd w ko-
lejnych kościołach Gminy.

15.01.2017
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy hala sportowa w Ciasnej

22.01.2017 Koncert Kolęd Kościół Trójcy Św. w Ciasnej

maj 2017 Dzień Strażaka

30.06.2017– 02.07.2017 Dni Gminy Ciasna Ciasna, boisko obok hali sportowej

2.09.2017 – 3.09.2017 Dożynki Gminy Ciasna Dzielna

W styczniu gorąco zapraszamy na fi-
nał Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy, tym razem zbiórka pro-
wadzona będzie dla ratowania życia 
i zdrowia dzieci na oddziałach ogólno-
pediatrycznych oraz dla zapewnienia 
godnej opieki medycznej seniorom.

Najważniejsze imprezy 2017r.:

Wykaz imprez organizowanych przez szkoły dostępny jest na stronie www.ciasna.pl
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BEZPIECZNIE TU I TAM
Szkoła Podstawowa 

w Ciasnej przystąpiła 
w roku szkolnym 2016/2017 
do ogólnopolskiego projektu 
fundacji Orange pod hasłem 

BEZPIECZNIE TU I TAM.

W projekcie biorą udział ucznio-

wie klas III a, III b i IV. Aby zdo-
być nagrody dzieci wraz z rodzica-
mi i nauczycielami zbierają punkty 
dla swojej szkoły poprzez realiza-
cję różnych działań i udział w kon-

kursach. Pierwszym zadaniem kon-
kursowym był pojedynek na słowa. 
Uczniowie mieli za zadanie napisać 
opowiadanie, historyjkę lub wiersz 
o pożytecznym i bezpiecznym ko-

Serdecznie zapraszamy na 25 
finał Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy.

Po ubiegłorocznym sukcesie i ze-
braniu ponad 15 000 zl na rzecz fun-
dacji WOŚP, szef szabu Małgorza-

ta Prowda uzyskała zgodę na utwo-
rzenie sztabu w Ciasnej.

Impreza odbędzie się 15 stycz-
nia 2017 roku na hali sportowej 
w Ciasnej o godzinie 17.30, pod-
czas koncertu będzie można zaku-
pić przekazane przedmioty na rzecz 

fundacji, zobaczymy wielu artystów 
oraz wypuścimy światełko do nie-
ba z lampionów szczęścia. Przygo-
towaliśmy wiele atrakcji dla dzieci 
i dorosłych oraz smaczne przekąski 
i ciasta. Przyjdź, zobacz, pomóż.

Podczas 25 finału wspieramy naj-

młodszych i najstarszych, za ze-
brane pieniądze zostanie zakupio-
ny sprzęt medyczny dla oddziałów 
pediatrii i geriatrii.

rzystaniu z Internetu.
Zachęcamy wszystkich do prze-

czytania zwycięskich prac, które 
zostały umieszczone na stronie in-
ternetowej Gminy Ciasna.


