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Inwestycje  
w Gminie Ciasna  
w 2011 roku

Szanowni mieszkańcy Gminy Ciasna!

Jesteśmy u progu zbliżającego się 2011 roku. To szczególna okazja 
do podsumowań i refleksji, a także przedstawienia planów na przy-
szły 2012 rok. Miniony rok upłynął pod znakiem wytężonej pracy 
w zakresie ważnych inwestycji i kontynuacji rozpoczętych już wcze-
śniej przedsięwzięć. Zrealizowany został szereg inwestycji, które 
w znacznym stopniu poprawią byt mieszkańców gminy i stworzą 
lepsze warunki do życia.

Głównymi inwestycjami naszej gminy są: wodociągi, kanalizacje 
i infrastruktura drogowa.

Z przyjemnością informuję, że w czerwcu tego roku została ukoń-
czona budowa kanalizacji sanitarnej w Glinicy wraz z budową kana-
lizacji deszczowej oraz przebudową dróg ul. Mlecznej i Równej. Pro-
jekt był współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007–2013 w kwocie 7 308 
159, 02 zł. Całość inwestycji to 11 458 263,30 zł.

Zakończony został drugi etap wodociągowania wraz z przyłącza-
mi w miejscowościach Panoszów, Wędzina, Ciasna, Molna i Zbo-
rowskie. Projekt był współfinansowany w ramach Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich w kwocie 2 224 480,00 zł. Całość inwesty-
cji to 4 096 804,64 zł.

Aktualnie trwa budowa budynku wielofunkcyjnego w Glinicy w ra-
mach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zakończenie jej pla-
nujemy na koniec 2012 roku.

W roku 2011 zrealizowaliśmy wiele inwestycji drogowych, które 
w znacznym stopniu poprawią stan naszych dróg oraz, co najważ-
niejsze – bezpieczeństwo mieszkańców.

Pozyskując na ten cel środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rol-
nych przebudowaliśmy ul. Wyzwolenia w Wędzinie – drogę dojazdo-
wą do pól o długości 3,6 km. Z własnych środków nastąpiła moderni-
zacja dróg gminnych w Ciasnej i w Sierakowie Śląskim – ul. 22 lipca, 
Nowa i Szyszków. Po otrzymaniu dotacji z tzw. „Schetynówek” oraz 
z Powiatu Lublinieckiego przebudowano ul. Zjednoczenia w Ciasnej. 
Zmodernizowaliśmy ul.Muzealną w Wędzinie, kładąc nawierzchnię 
asfaltu na długości 2,2 km.

Przeprowadziliśmy ważne inwestycje mające na celu poprawę jako-
ści pracy placówek oświatowych. W tym roku zakończymy komplek-

sową termomodernizację budyn-
ku szkoły w Molnej. W 2012 roku 
rozpoczynamy również remont 
szkoły w Wędzinie, tj.: wymiana 
centralnego ogrzewania, okien, 
dachu i elewacja budynku.

Z myślą o najmłodszych w Sie-
rakowie Śląskim wybudowaliśmy 
nowy plac zabaw.

W listopadzie bieżącego roku 
oddany został do użytku kom-
pleks sportowy „Orlik” w Siera-
kowie Śląskim. Czynimy starania, 
by w przyszłym roku rozpocząć budowę „Orlika” w Ciasnej.

Od września tego roku ruszyła realizacja projektu „Przedszkole 
dla wszystkich dzieci”, do którego przystąpiła Gmina Ciasna w ra-
mach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  Utworzono w gmi-
nie 2 dodatkowe oddziały przedszkolne w Jeżowej i Glinicy, wypo-
sażono sale w meble i pomoce dydaktyczne, wydłużono czas pracy 
przedszkoli, wprowadzono dodatkowe zajęcia z języka angielskiego, 
rytmiki i logopedii. W ramach tego działania realizowany jest również 
projekt nakierowany w na uczniów szkół podstawowych w klasach 
I-III.

W przyszłym roku planujemy również wybudować boiska wielo-
funkcyjne w Wędzinie i Molnej, a także przebudować drogi gminne 

– ul. Szkolną w Panoszowie i ul. Ceramiczną w Molnej.
Z nadchodzącym Nowym Rokiem mam nadzieję, że realizacja ko-

lejnych zadań inwestycyjnych zakończy się również sukcesem.
Chciałbym podziękować Radzie Gminy oraz wszystkim pracow-

nikom Urzędu Gminy, którzy z zaangażowaniem i odpowiedzialno-
ścią wykonują swoje obowiązki oraz życzyć wszystkim dużo szczę-
ścia w Nowym Roku.

 
Z poważaniem
Zdzisław Kulej

Wójt Gminy Ciasna
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CIASNA
1.Remont ul. Zjednoczenia

2.Budowa parkingu pomiędzy ul. Szkolną, Nową i Zjednoczenia
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3. Rozbudowa przyłączy wodociągowych i przykanalików sanitarnych przy ul. Ks. Twardocha

JEŻOWA

MOLNA
1.Termomodernizacja szkoły.

1.Budowa boiska sportowego z funduszu sołeckiego
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SIERAKÓW ŚLĄSKI
1.Remont dróg: ul. 22 lipca, Szyszków, Podole, Osiedlowa

2.Budowa placu zabaw

ul. Szyszków

ul. Osiedlowa

ul. Podole

ul. 22 lipca
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3.Budowa Boiska „Moje Boisko-Orlik 2012”

WĘDZINA
1.Remont Mostu na Potoku Jeżowskim

2.Remont ul. Wyzwolenia i Muzealnej

ul. Wyzwolenia ul. Muzealna
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GLINICA
1.Budowa kanalizacji sanitarnej w Glinicy wraz z budową  

kanalizacji deszczowej wraz przebudową ul. Mlecznej i Równej

3.Remont dróg: ul. Dąbrowa, Nowa, Dolna, Górna, Szczyrkowa

2.Budowa wielofunkcyjnego obiektu sportowego

3. Remont dróg: ul. Dąbrowa, Nowa, Dolna, Górna, Szczyrkowa

ul. Równa

ul. Mleczna
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ZBOROWSKIE
1.Remont dwóch mostów Stasiowe

2.Stasiowe – droga

PANOSZÓW
1.Remont mostu w Niwkach
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L.p. Nazwa zadania Wartość inwestycji Źródło i kwota dofinansowania

1. „Przebudowa drogi powiatowej S2011 – ul. Zjednocze-
nia w Ciasnej”

3 374 983,92 zł. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 
2008–2011 – 1 670 000,00 zł.
INVADO – 10 000,00 zł.

2. „Stworzenie Centrum Kultury Miejscowej na bazie zago-
spodarowania przestrzeni publicznej miedzy ul. Szkolną, 
Zjednoczenia i Nową – II etap”

112 822,32 zł. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
– 69 258,00 zł.

3. „Poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych 
w miejscowości Glinica, Gmina Ciasna”

11 458 263,30 zł. Regionalny Program Operacyjny Województwa Ślą-
skiego na lata 2007-2013 – 7 308 159,02 zł.
WFOŚiGW w Katowicach – umorzenie pożyczki – 
1 488 866,54 zł.

4. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miej-
scowościach Panoszów, Wędzina, Ciasna, Molna i Zbo-
rowskie”

4 096 804,64 zł. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 – 
2 224 480,00 zł.
WFOŚiGW w Katowicach – umorzenie pożyczki – 
988 220,00 zł.

5. „Kompleksowa termomodernizacja budynku oświatowe-
go w miejscowości Molna, ul. Tylna”

299 214,17 zł. WFOŚiGW w Katowicach
– pożyczka – 86 909,00 zł.
– dotacja – 60 245,00 zł.
– umorzenie pożyczki – 47 807,33 zł.

6. „Budowa innowacyjnego placu zabaw w miejscowości 
Sieraków Śląski”

42 593,58 zł. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
– 24 675,00 zł.

7. „Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko ORLIK 2012” 
w Gminie Ciasna”

1 117 499,83 zł. Budżet państwa – 499 999,99 zł.
Budżet Województwa Śląskiego – 333 000,00 zł.

8. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych 
w gminie Ciasna, sołectwo Wędzina, ul. Wyzwolenia.

1 034 553,30 zł. Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych – 369 331,00 zł.

9. „Przebudowa dróg gminnych w Ciasnej i Sierakowie Ślą-
skim, ulice: 22 lipca, Nowa i Szyszków, II etap”

2 490 783,23 zł. Środki własne gminy

10. „Przebudowa i rozbudowa przyłączy wodociągowych 
i przykanalików sanitarnych przy ul. Ks. Twardocha w m. 
Ciasna”

529 901,89 zł. Środki własne gminy

11. „Stworzenie warunków do upowszechniania kultury i spor-
tu poprzez budowę obiektu wielofunkcyjnego w miej-
scowości Glinica”

Zadanie w trak-
cie realizacji

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 – 
422 652,00 zł.

Inwestycje planowane na 2012 rok

1. „Stworzenie warunków do upowszechniania kultury i sportu poprzez budowę obiektu wielofunkcyjnego w miejscowości Glinica”
2. Kompleksowa termomodernizacja budynku oświatowego w miejscowości Wędzina, ul. Szkolna 23.
3. Budowa obiektów sportowych w miejscowości Wędzina i Molna.
4. Przebudowa drogi gminnej nr 652405S ul. Szkolnej w Panoszowie i ul. Ceramicznej w Molnej.
5. Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko ORLIK 2012” w Ciasnej. 

INWESTYCJE W GMINIE CIASNA W ROKU 2011

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Panoszów, Wędzina, Ciasna, Molna i Zborowskie


