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Jubileusz 50-, 55-, 60- i 65-lecia 
Pożycia małżeńskiego w 2018 roku
6 lutego 2019 roku w Zajeździe „Nowy Dwór” w Molnej od-

był się Jubileusz z okazji 50-, 55-, 60 – i 65-lecia Pożycia 
Małżeńskiego.

W 2018 roku 50-lecie Pożycia Małżeńskiego obchodziło 11 
par z Gminy Ciasna: Weronika i Jerzy Baron, Maria i Stanisław 
Imiołczyk, Ewa i Stefan Janik, Maria i Edward Jelonek, Krysty-

na i Jan Koza, Maria i Franciszek Kuliberda, Teresa i Ernest Ma-
ciosek, Maria i Józef Nieświec, Halina i Norbert Smolin, Maria 
i Joachim Speck, Anna i Jan Wolny.

W 2018 roku 55-lecie Pożycia Małżeńskiego obchodziło 12 par 
z Gminy Ciasna: Alfreda i Eugeniusz Borowscy, Maria i Alfred 
Garus, Waltrauda i Czesław Janota, Władysława i Stanisław Jelo-

nek, Adelajda i Alojzy Kaczmar-
czyk, Teresa i Ireneusz Matyja, 
Małgorzata i Karol Michalok, 
Anna i Józef Ochman, Hildegar-
da i Bernard Rataj, Magdalena 
i Henryk Szweda, Maria i Piotr 
Świerc, Maria i Edmund Woś.

Natomiast 60-lecie Poży-
cia Małżeńskiego w 2018 roku 
obchodziły 3 pary: Maria i Al-
fred Barakowscy, Renata i Alek-
sy Kuzaj oraz Wanda i Teodor 
Pawołka, a Państwo Hildegar-
da i Jerzy Kozala oraz Państwo 
Emilia i Jan Suda w 2018 ob-
chodzili Jubileusz 65-lecia Po-
życia Małżeńskiego.

Pary, które przeżyły ze sobą 
50 lat po ślubie otrzymały z rąk 
Wójta Gminy Ciasna Pana mgr 
inż. Zdzisława Kuleja medale 
przyznane przez Prezydenta RP 
za Długoletnie Pożycie Małżeń-
skie, natomiast pozostałym pa-
rom obchodzącym w 2018 roku 
55-, 60 – i 65-lecie wspólnego 
życia małżeńskiego wręczono 
pamiątkowe statuetki.

Wójt Gminy Ciasna mgr inż. 
Zdzisław Kulej wraz z Sekre-
tarz Gminy Ciasna Panią mgr 
Albiną Pogoda i Przewodniczą-
cym Rady Gminy Ciasna Pa-
nem Henrykiem Pluta złożyli 
wszystkim życzenia i gratula-
cje. Jubilaci otrzymali również 
kwiaty i upominki, a następnie 
obejrzeli specjalnie przygoto-
wany na tę uroczystość występ 
uczniów z Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego z Ciasnej 
przez nauczycieli Panią Doro-
tę Wołowczyk i Panią Ewę No-
wak. Na zakończenie występu 
wszystkim Jubilatom odśpiewa-
no tradycyjne „Sto lat”, a po czę-
ści oficjalnejJubilaci zostali za-
proszeni na poczęstunek.
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Inwestycje 2019 

Wójt Gminy Ciasna 
mgr inż. Zdzisław Kulej

Zakończona została realizacja projektu pn.: ”Rewitalizacja 
obszaru ulic: Lublinieckiej, Stawowej i Dobrodzieńskiej poprzez 
zagospodarowanie terenu w celu nadania funkcji rekreacyjnej i 
gospodarczej „.

Przedmiotem projektu jest rewitalizacja części obszaru Gmi-
ny Ciasna. W ramach projektu zagospodarowany został  teren 
znajdujący się w obszarze ulic Lublinieckiej, Stawowej i Do-
brodzieńskiej w celu nadania mu funkcji społecznej, rekreacyj-
nej i gospodarczej, w tym przebudowany został  istniejący, par-
terowy budynek gospodarczy na potrzeby Centrum Aktywizacji 
Społecznej, znajdujący się przy ul. Lublinieckiej. 

Prace na terenie rewitalizowanym obejmowały wykonanie in-
stalacji technicznych, utwardzenie terenów, nasadzenie zieleni, 
wykonanie elementów małej architektury, placów pod działal-
ność gospodarczo-wystawienniczą oraz kompleksową przebudo-
wę budynku gospodarczego na Centrum Aktywizacji Społecznej. 
Realizacja projektu przyczyni się do uporządkowania i ożywie-
nia przestrzeni publicznej, poprawy życia mieszkańców oraz ich 
aktywizacji społeczno-zawodowej i ograniczenia wykluczenia 
społecznego. Projekt został zrealizowany z dofinansowaniem z 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2014-2020.

Trwa realizacja inwestycji pn.:” Budowa zintegrowanych wę-
złów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na tere-
nie gmin powiatu lublinieckiego w Gminie Ciasna”.

W ramach projektu planowane jest wybudowanie około 13km 
dróg rowerowych. (+ ok. 4757mb - wybudowane przez GDDKiA). 
Drogi te zostaną zlokalizowane wzdłuż DK11 oraz w przy ul Do-
brodzieńskiej i Zjednoczenia. Kolejnym zadaniem jest budowa 
Centrum Przesiadkowego z parkingiem typu Park&Ride i Bike-
&Ride. W ramach budowy dróg rowerowych powstaną ciągi o 
szer. min. 2 m. Przy ul. Zjednoczenia w odległości ok. 170m od 
stacji PKP  Ciasna powstało Centrum Przesiadkowego, w  ramach 
którego  wybudowano parking na 18 miejsc do parkowania plus 
2 miejsca dla pojazdów osób niepełnosprawnych. Planowana jest 
także przebudowa ul. Dworcowej, która stanowi oś komunikacji 
Centrum przesiadkowe-peron PKP, celem wydzielenia ciągu pie-
szo-rowerowego łączącego obiekty. Przy parkingu zlokalizowana 
została zadaszona wiata stalowa o wymiarach ok. 5,50m x 11,0m, 
z częściowo osłoniętymi ścianami dla umiejscowienia w niej par-
kingu dla rowerów  20 szt. i miejsca z ławeczkami dla oczekiwa-

nia na środek transportu jako 
poczekalnia dla podróżnych. 
Wiata będzie osłonięta od wia-
tru i opadów atmosferycznych

Przedstawiony przez Szkołę Podstawową w Zborowskiem  
projekt pod nazwą  „Przyroda to Przygoda „ został laureatem   
konkursu   pn.    ZIELONA PRACOWNIA_PROJEKT’2019,

organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Zadanie polega na 
utworzeniu  szkolnej pracowni na potrzeby prowadzenia zajęć z 
przyrody, biologii, chemii, fizyki i geografii.

Usuwanie azbestu
 Trwa nabór  wniosków o dofinansowanie ze środków Woje-

wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Katowicach kosztów usunięcia  wyrobów zawierających 
azbest, znajdujących się na terenie Gminy Ciasna.

W ramach Programu przewiduje się udzielenie do 100% do-
finansowania na zadanie obejmujące demontaż wyrobów oraz 
transport i unieszkodliwienie na składowisku odpadów azbe-
stowych. Prace będą realizowane przez wykonawcę wybranego 
przez Gminę w trybie zamówienia publicznego.
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Metale i tworzywa sztuczne 
Należy wrzucać: 
• plastikowe butelki po napojach, 
• plastikowe opakowania po produktach 
Spożywczych,  
• opakowania wielomateriałowe (np. kartony po 
mleku i sokach), 
• opakowania po środkach czystości 
i kosmetykach (np. opakowania po proszkach, 
kosmetykach, paście do zębów), 
• plastikowe torby, worki, reklamówki, inne 
folie, 
• aluminiowe puszki po napojach i sokach 
• puszki po konserwach, 
• folię aluminiową, 
• metale kolorowe, 
• kapsle, zakrętki od słoików, 

Nie należy wrzucać: 
• butelek i pojemników z zawartością, 
• opakowań po lekach i zużytych artykułów 
medycznych, 
• zatłuszczonych opakowań, 
• części samochodowych, 
• plastikowych zabawek, 
• zużytych baterii i akumulatorów, 
• puszek i pojemników po farbach i lakierach, 
• zużytego sprzętu elektronicznego i AGD, 
• opakowań po olejach silnikowych, 
 
 
 
 

Papier i makulatura
Należy wrzucać: 
• opakowania z papieru, karton, tektura, 
• gazety i czasopisma, 
• katalogi, ulotki, 
• papier szkolny i biurowy, 
• zadrukowane kartki, 
• zeszyty i książki, 
• torby i worki papierowe, 

Nie należy wrzucać: 
• ręczników papierowych i zużytych chusteczek 
higienicznych, 
• papieru lakierowanego i powlekanego folią, 
• papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego, 
• kartonów po mleku i napojach, 
• papierowych worków po materiałach budowlanych, 
• tapet, 
• pieluch jednorazowych oraz innych produktów 
higienicznych, 
• zatłuszczonych naczyń jednorazowych z papieru, 

                                                          
Szkło

Należy wrzucać:  
• butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym 
butelki po olejach), 
• szklane opakowania po kosmetykach, 

Nie należy wrzucać: 
• ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów, 
• szkła żaroodpornego, 
• monitorów, 
• termometrów i strzykawek, 
• zniczy z zawartością wosku, 
• żarówek i świetlówek, 
• reflektorów, 
• opakowań po rozpuszczalnikach, 
• luster, 
• szyb okiennych, 

 Bioodpady 
Należy wrzucać: 
• resztki warzyw i owoców (w tym obierki itp.), 
• gałęzie drzew i krzewów, 
• skoszona trawa i liście, 
• trociny, 
• niezaimpregnowane drewno, 
• resztki jedzenia, 
• zwiędłe kwiaty, 

Nie należy wrzucać: 
• kości zwierząt, 
• oleju jadalnego, 
• odchodów zwierząt, 
• popiołu węglowego, 
• drewna impregnowanego lub malowanego, 
• płyt wiórowych, płyt MDF, 
• ziemi, doniczek i kamieni, 
 
 

 

”Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia na terenie 
Gminy Ciasna - etap II”.

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągo-
wej w miejscowościach:  Ciasna , Sieraków Śląski, Panoszów, 
Wędzina i Glinica w Gminie Ciasna”.

„Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w sięgaczu ul. Osiedlowej 
w Sierakowie Śląskim w Gminie Ciasna wraz z zakupem zesta-
wu maszyn i urządzeń niezbędnych do utrzymania sieci kanali-
zacji sanitarnej w należytym stanie technicznym .”

„Poprawa efektywności energetycznej budynków i ogranicze-
nie niskiej emisji w gminie Ciasna w ramach kompleksowej ter-
momodernizacji budynków komunalnych w miejscowości Cia-
sna przy ul. Zjednoczenia 2 i 2a”. 

 
„Przebudowa ul. Górnej w miejscowości Glinica w Gminie 

Ciasna”

„Przebudowa ciągu dróg gminnych ulic Zielona , Świerkowa 
(obecnie Lipowa) oraz ul. Polna  w miejscowości Ciasna - Gmi-
na Ciasna”

Planowane Inwestycje 2019-2020
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sP ciasna w Vii Powiatowym 
konkursie Piosenki 
w Językach obcych „ŚPiew 
łączy euroPę”
Dnia 14 grudnia 2018r. w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana 

Pawła II w Lublińcu odbył się VII Powiatowy Konkurs Pio-
senki w Językach Obcych „Śpiew łączy Europę”. W konkursie 
wzięło udział 43 uczestników z 11 różnych szkół podstawowych 
z powiatu. Konkurs składał się z jednego etapu, a trzyosobowe ju-
ry oceniało wykonawców. Uczestnicy zostali podzieleni na dwie 
kategorie wiekowe: klasy I -IV i V – VIII. W tym roku wszystkie 
konkursowe piosenki związane były z nadchodzącymi świętami 
Bożego Narodzenia. Trzech uczniów SP Ciasna również wzięło 
udział w tym konkursie. Kevin Wojsa z kl. 6 uplasował się na trze-
cim miejscu! Kevin wykonał piosenkę „All I want for Christmas is 
You”. Na wyróżnienie zasłużyła Franziska Ochmann z kl. 7, któ-
ra wykonała piosenkę „ Wer am Weihnachten glaubt „. W kon-
kursie wzięła udział też Zuzanna Cieśla z kl. 8, która zaśpiewała 
piosenkę „ It’s beginning to look a lot like Christmas”. Zwycięz-
cy otrzymali atrakcyjne nagrody w postaci bonów upominkowych 
i licznych gadżetów. Serdecznie gratulujemy!

Sylwia Galuska

Pokaz historyczny
 „ku niePoDległeJ”
28 stycznia w naszej szkole zaprezentowała się Grupa Ar-

tystyczna „Rekonstrukto” z pokazem historycznym za-
tytułowanym „Ku niepodległej”. Była to żywa lekcja historii, 
upamiętniająca dążenie Polaków do niepodległości. Uczniowie, 
po krótkim wprowadzeniu, zobaczyli jak wyglądał ekwipunek 
i uzbrojenie żołnierza, stroje z epoki. Po wysłuchaniu opowie-
ści o tym jak bohaterowie walczyli o wolność, honor i ojczyznę, 

uczniowie poznali technikę posługiwania się bronią. Na koniec, 
zachęceni przez prowadzących pokazem, uczniowie z ochotą 
aktywnie włączali się w spektakl, bandażowali rannych, pozna-
wali rekwizyty z dawnych czasów. Z pewnością nasi uczniowie 
szybciej i lepiej zapamiętają tradycje i zwyczaje ludzi żyjących 
w dawnych czasach czynnie uczestnicząc w pokazie.
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gminny konkurs ortograficzny 
„o Pióro Dyrektora”
Tegoroczny konkurs ortograficzny odbył się 7 lutego w Szkole 

Podstawowej w Zborowskiem. Podzielony został na dwie ka-
tegorie wiekowe : klasy IV – VI oraz klasy VII – VIII i III gimna-
zjum. Celem konkursu było szerzenie wśród uczniów nawyków 
pracy nad poprawnością ortograficzną. W konkursie uczestni-
czyło 28 uczniów (17- w kategorii młodszej oraz 11- w kategorii 
klas starszych). Wszyscy uczniowie pisali dyktando, pełne „pu-
łapek” ortograficznych. Rywalizacja była bardzo zacięta, jednak 
zwycięzcami okazali się ci, którzy wykazali się najlepszą zna-
jomością zasad ortograficznych oraz umiejętnością  zastosowa-
nia ich w praktyce.

Laureci klas młodszych:
Miejsce I - Jakub Pruski, klasa VI, SP w Zborowskiem.
Miejsce II  - Kompała Oliwia, klasa Va, SP w Ciasnej
Miejsce III – Wańczyk Emilia, klasa V, SP w Zborowskiem
Wyróżnienia: 
Brodacka Agnieszka, klasa VI, SP w Ciasnej
Mrozek Marek, klasa VI, SP w Zborowskiem

W kategorii klas starszych:
Miejsce I – Ledwoń Sebastian, klasa VIII, SP w Ciasnej
Miejsce II – Sygula Mateusz, klasa IIIa, SP w Ciasnej

Miejsce III – Jeziorska Dominika, klasa VIII SP w Zborowskiem
Wyróżnienia:
Leś Emilia – SP w Sierakowie Śląskim
Kaczmarzyk Agata – SP w Ciasnej
Składam ogromne podziękowania wszystkim uczestnikom.
 

Organizator – Monika Warzyńska

Dzień seniora w zborowskiem
16 grudnia 2018 r. z bożonarodzeniowym przesłaniem dla se-

niorów w Zborowskiem, wystąpili uczniowie z klas I -III, 
pod kierunkiem nauczycielek: p. Gabrieli Pruskiej, p. Klaudii 
Górniak i p. Kariny Chmiel. Mali aktorzy prezentowali na scenie 
jasełka oraz przepiękne kolędy i pastorałki. Tym razem jasełka 
miały nieco inny charakter. Były to tak zwane „Baśniowe jaseł-
ka”, w których do Stajenki Betlejemskiej przed oblicze Dzieciątka 
Jezus przybyły postacie z najsłynniejszych baśni i opowieści dla 
dzieci. Wśród gości w Betlejem znaleźli się: Dziewczyna z Zapał-

kami, Jaś i Małgosia, Pinokio, Smerf, Czerwony Kapturek, Kop-
ciuszek. Przybywający z pokłonem do Dzieciątka i jego Matki 
przynieśli dary, a w wraz z nimi otwarte serca na Bożą miłość.

Uczniowie z dużym przejęciem i poświęceniem wiernie od-
tworzyli swoje role. Jasełka nie tylko pozwoliły na chwilę ode-
rwać się od codzienności, ale przede wszystkim wprowadziły 
wszystkich w iście świąteczny nastrój, a aktorzy swym pięknym 
i oryginalnym występem, podbili serca publiczności.

bal karnawałowy w sP 
w zborowskiem
Karnawał to miła, szalona, pełna wrażeń, kolorów i zabaw tra-

dycja, nie tylko dla dorosłych. Bal karnawałowy jest atrakcją 
bardzo lubianą również przez dzieci, dostarcza im wielu przeżyć 
i radości. Tak też było u nas w dniu 5 lutego 2019 r. na balu dla 
najmłodszych klas Szkoły Podstawowej w Zborowskiem. Na pięk-
nie udekorowanej sali pojawiły się kolorowe postaci. Dzieci prze-
brane były za bohaterów znanych bajek. Można było zobaczyć: 
wróżki, królewny, księżniczki, rycerzy, piratów, policjantów i in-
ne bardzo pomysłowe przebrania. Nie sposób zliczyć i wymienić 
tych wszystkich postaci. Podczas pląsów było bardzo kolorowo, 
wszyscy bawili się wesoło, a uśmiech nie znikał z twarzy dzieci. 

Tańce, zabawy odbywały się pod przewodnictwem animatorki. 
Dodatkową atrakcją balu była postać bałwana Olafa, który nie 
tylko zabawiał dzieci, ale również można było zrobić sobie z nim 
zdjęcie. Bal umożliwił dzieciom spędzenie czasu w miłej atmos-
ferze. Wspólna zabawa przyniosła wiele radości naszym wycho-
wankom, a to było głównym celem tej imprezy.

Dziękujemy dzieciom i rodzicom za zaangażowanie w przy-
gotowanie pięknych balowych strojów oraz słodkiego poczęstun-
ku. Kolejny bal karnawałowy już za rok.

Chmiel Karina
Górniak Klaudia
Pruska Gabriela
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sPrawozDanie ze Święta 
babci i DziaDka

Tradycyjnie, jak co roku, postanowiliśmy w Szkole Podstawo-
wej w Zborowskiem wspólnie w klasach I-III zorganizować 

uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka.

 W dniu 6.02.2019r. do naszej szkoły przybyli wszyscy zapro-
szeni goście. Podczas uroczystości dzieci zatańczyły polone-

za, złożyły życzenia, wręczyły upominki i pięknie z dużym zaan-
gażowaniem przedstawiły inscenizację, którą wcześniej również 
przygotowywały. W trakcie spotkania przy herbacie, kawie i ciast-
kach, babcie i dziadkowie wspominali dawne czasy.

 Spotkaniu towarzyszył podniosły nastrój. Honorowi goście 
byli bardzo z tej uroczystości zadowoleni. Piękne stroje dzie-

ci oraz wykonane przez nich przedstawienie i odśpiewane pio-
senki, były nagradzane gromkimi brawami.

 Na zakończenie w naszej szkole  zagościł Ojciec Werbista 
Stefan Kukuła, który  opowiadał dzieciom oraz zaproszo-

nym gościom o życiu na misjach.  Wszyscy mogli wysłuchać je-
go barwnego świadectwa.

biwak z Pierwszą Pomocą

W dniach 22–24 w Ciasnej odbyła się 2 edycja Biwaku z Pierw-
szą Pomocą dla dzieci i młodzieży z gmin Ciasna i Dobro-

dzień organizowanego przez OSP Ciasna oraz OSP Główczyce. 
Pierwsza edycja która odbyła się w Głowczycach przeznaczona 
była dla młodzieży z klas VII i VIII, natomiast w Ciasnej uczestni-
czyła młodzież z klas IV -VI.

Biwak dla obu grup składał się z szkolenia dotyczącego udzie-
lania pierwszej pomocy:

– rozpoznania sytuacji i umiejętności wezwania pomocy,

– BLS (Podstawowe zabiegi resuscytacyjne, BLS (ang. Basic 
Life Support) – zespół czynności obejmujący bezprzyrządowe 
utrzymywanie drożności dróg oddechowych oraz podtrzymywa-
nie oddychania i krążenia

W zakres podstawowych zabiegów resuscytacyjnych wcho-
dzą również: rozpoznanie nagłego zatrzymania krążenia, pozy-
cja bezpieczna i postępowanie w zadławieniu.

Natychmiastowe rozpoczęcie resuscytacji przez świadków zda-
rzenia zwiększa szansę przeżycia trzykrotnie, dlatego algorytm 



8 biuletyn SAMORZĄDOWy GMiny CiASnA • nR 1/2019 wydarzenia
BLS został stworzony dla osób, które nie posiadają wykształce-
nia medycznego, ale są świadkami zdarzenia i w sposób znaczą-
cy mogą wpłynąć na zminimalizowanie ryzyka zgonu osoby po-
szkodowanej. Istotą BLS jest resuscytacja krążeniowo -oddechowa.

Podstawowe zabiegi resuscytacyjne mają kluczowe znaczenie 
w ratowaniu życia osobom poszkodowanym z NZK. Warto roz-
poczynać BLS bez obaw przed brakiem doświadczenia, ponieważ 
udowodniono, że kilka tych prostych czynności znacznie zmniej-
sza prawdopodobieństwo zgonu.)

– RKO (Resuscytacja krążeniowo -oddechowa, RKO – zespół 
czynności stosowanych u poszkodowanego, u którego wystąpiło 
podejrzenie nagłego zatrzymania krążenia, czyli ustanie czynno-
ści serca z utratą świadomości i bezdechem. Celem resuscytacji 
jest utrzymanie przepływu krwi przez mózg i mięsień sercowy 
oraz przywrócenie czynności własnej układu krążenia. Natych-
miastowe rozpoczęcie resuscytacji przez świadków zdarzenia 
zwiększa prawdopodobieństwo przeżycia trzykrotnie) oraz umie-
jętności zakładania podstawowych opatrunków. Oprócz zajęć ści-
śle związanych z udzielaniem pierwszej pomocy, prowadzonych 
przez ratowników medycznych z Fundacji Ratownictwo Motocy-

klowe Polska, strażacy obu jednostek przeprowadzili pogadanki 
z młodzieżą na tematy związane z bezpieczeństwem przeciw-
pożarowym w domach. Przeprowadzone zostały również zaję-
cia profilaktyczne dotyczące bezpieczeństwa prowadzone przez 
przedstawicieli oddziałów KRUS w Lublińcu oraz Oleśnie. Pomi-
mo napiętego planu szkoleniowego udało się również wygospo-
darować czas na wspólne zajęcia integracyjne, ognisko, dla gru-
py starszej również wyjście na basen. Nie lada atrakcją okazały 
się mini zawody strzeleckie zorganizowane przez Stowarzyszenie 
na Rzecz Obronności Kraju Red Line. Podczas których uczest-
nicy mieli okazję sprawdzić swoje umiejętności podczas strzela-
nia z replik różnorakiej broni.

Zwieńczeniem szkolenia był egzamin oraz pokaz nabytych 
umiejętności przez uczestników, któremu bacznie przyglądali się 
zaproszeni rodzice.

Dzięki wsparciu gmin Ciasna i Dobrodzień oraz niezawod-
nych sponsorów udział w Biwaku był całkowicie darmowy. Chcie-
libyśmy również podziękować wszystkim osobom które wspar-
ły Naszą inicjatywę.

rybak ciasna
Przedstawiamy ostatnią, historyczną fotografię udostępnioną 

przez Pana Piotra Noga. Zdjęcie przedstawia LKS Rybak Cia-
sna 1983/84 Klasa A. Wycinek z gazety dokumentuje historycz-
ny awans LKS Rybak Ciasna do klasy okręgowej.
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W pierwszym rzędzie: Zdrojewski Andrzej, Noga Piotr, Ptok Joachim, Sier Wili, Mnich Gerard, Bonk Krzysiek

W drugim: Straus Gerard , Kuzior Marek, Pawołka Bogdan, Pieprzyca Marian, Mnich Rajmund, Nowak Hubert, Jaszczemski Jan

woŚP w ciasneJ

W niedzielę 13.01.2019r. odbył się finał Wośp na Hali Sporto-
wej w Ciasnej. W rodzinnej atmosferze oglądaliśmy wystę-

py Mażoretek Copacabana, Sekcji Wokalnej oraz Gminnej Orkie-
stry Dętej. Całość była poprzeplatana licytacjami prowadzonymi 
przez Panią Martę Kmieć znaną min. z „Teatru po pracy” z Lu-
blińca. Ilość rzeczy na licytacji przekroczyła nasze najśmielsze 
oczekiwania jak i kwota którą udało się uzbierać podczas impre-
zy – ponad 10 tysięcy. Ogólnie sztab w Ciasnej zebrał 20 287,93zł, 
11,28euro, 20rappennów. Rzeczy które nie zostały sprzedane na li-

cytacji, zostały wystawione na aukcjach internetowych, dzięki 
którym zostało dołożone do puszki jeszcze 250zł.

Jak co roku ogromną pracę wykonali wolontariusze, bez ich 
zaangażowania nie udałoby się przeprowadzić takiego przedsię-
wzięcia za co ogromnie dziękujemy.

Serdecznie dziękujemy rodzicom Mażoretek za przepysz-
ne ciasta i babeczki, Sołectwu Ciasna oraz Osp Ciasna. Szcze-
gólne podziękowania kierujemy do wszystkich firm związanych 
z Gminą Ciasna i ludzi dobrej woli, którzy wspomogli licytacje.
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koŚcioł w JeżoweJ
W przedostatnim numerze Expressu w artykule o budowie 

kościoła w Jeżowej zwróciłem się do naszych czytelników 
z następującym i ciągle aktualnym apelem o pomoc:… powinie-
nem z imienia i nazwiska wymienić wszystkich bez wyjatku bu-
downiczych i sponsorów, którzy przyczynili się do budowy ko-
ścioła. Niestety, jest to możliwe tylko częściowo, ponieważ nie 
dysponuję wszystkimi danymi na ten temat. W związku z powyż-
szym bardzo proszę wszystkich czytelników, zainteresowanych 
i ludzi dobrej woli o pomoc w uzupełnieniu tej luki w opisywanej 
historii budowy kościoła w Jeżowej. Ja ze swojej strony opubliku-
ję nadesłane materiały, foto, informacje itp. w naszym Expressie 
w następnym numerze. Proszę wszystkie zapytania, informacje 
itp. kierować do Urzędu Gminy w Ciasnej, pani sołtys Bernade-
ty Skowronek, lub przesyłać na adres internetowy arojek2@o2.pl

Z góry dziekuję.
W odpowiedzi na mój apel otrzymałem na poczatku roku 

na adres pani sołtys z Jeżowej Bernadety Skowronek list i zdję-

cie od pani Jadwigi Tarara z Donaueschingen z Niemiec. Pozwolę 
sobie niemal w całości /RODO/ zacytować ten list, gdyż w sposób 
autentyczny i niemal z kronikarską dokładnościa odzwierciedla 
on jak wiele osób i z jaką pomysłowością i poświęceniem angażo-
wało sie w budowę kościoła w Jeżowej. W nawiasach dopisałem 
do listu drobne poprawki. Oto trerść listu w niemal niezmienio-
nej formie: „… Z Sierakowa otrzymałam Ekspres Gminny Cia-
sna z Października 2018 r., w którym wyczytałam, że chodzi Wam 
o informacje lub zdjęcia z historii budowy kościoła św. Jadwigi 
w Jeżowej. W zwiazku z powyższym przesyłam Wam adjęcie 
z przedstawienia z Sierakowa z roku 1957, które to przedstawie-
nie zorganizował kapelonek ks. /Rajmund/ Kocybik z Kongregacji 
Mariańskiej w Zamku w Sierakowie pod tytułem „Róża z Orle-
anu lub IV przykazanie” Dochód /z przedstawienia przeznaczyli-
śmy w całości/ na budowe kościoła w Jeżowej. Na w/w zdjęciu są 
uczestnicy w/w przedstawienia, z przodu po prawej stronie sie-
dzi kapelonek ks. /Rajmund/ Kocybik, w środku pani Róża Ra-

kolęDnicy misyJni sP ciasna 19.01.2019 r.
W sobotnie przedpołudnie dnia 19.01.2019r. uczniowie Szko-

ły Podstawowej w Ciasnej – członkowie Koła Misyjnego 
wzięli udział w kolędowaniu na rzecz dzieci na Madagaskarze. 
Uczniowie wraz z opiekunami odwiedzili mieszkańców Ciasnej 
oraz Jeżowej. Dzieci w przebraniach aniołków, królów i pasterzy 
śpiewały kolędy i składały życzenia noworoczne. Pragniemy ser-
decznie podziękować mieszkańcom Ciasnej i Jeżowej za liczne 
ofiary, gościnność oraz za wszelkie słodkości, którymi zostaliśmy 
obdarowani. Bardzo dziękujemy rodzicom za pomoc w przygo-
towaniu pięknych strojów. W ten sposób wspólnie niesiemy po-
moc dzieciom niedożywionym, chorym, opuszczonym, osieroco-
nym i żyjącym na ulicy. W tym roku zebraliśmy kwotę 993,60zł, 
która została przekazana Ojcu Jerzemu Wilk.

Sylwia Galuska, Zofia Radzioch, Aleksandra Mrosek

ferie na hali

Gmina Ciasna zafundowała dzieciom rozrywkę w ferie, na hali 
sportowej w Ciasnej. Przez tydzień udostępnione były dmu-

chane atrakcje: Rakieta rozmiarów statku kosmicznego z umiesz-
czonym wewnątrz placem zabaw oraz Krokodyl z zamykającą się 

paszczą, przez którą zjeżdżały dzieci. Kolejki do atrakcji świad-
czyły o wspaniałej zabawie najmłodszych mieszkańców gminy.

Podobną atrakcję zorganizowało Sołectwo w Sierakowie 
Śląskim.
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zik oraz /Pąśko/ kierownik Domu Kultury w Sierakowie, z gita-
rą. W w/w przedstawieniu główna rolę grał Alfons Kaczmarczyk 
z Sierakowa, grał (za) chrabiego, a jego córkę grała Anna Kuc 
z Sierakowa (Czudaj z Dzielnej). II -go chrabiego (to) grał Kazi-
mierz Sosnowski z Sierakowa, i pani Adela Zając z Molnej (obec-
nie mieszka w Ciasnej pani Adela Kompała). Te przedstawienie 
/uwiecznione na foto./ było grane w Zamku w Sierakowie 2 ra-
zy, gdyż tylu było chetnych. Jeszcze wyjeżdzaliśmy z przedsta-
wieniem do Dobrodzienia, do Borek Wielkich, do Zborowskie-
go i do Gosławic.

Dochód z przedstawienia był przeznaczony na budowę ko-
ścioła w Jeżowej (które to) pieniądze daliśmy ks. Alfonsowi Rol-
nikowi z Sierakowa. W tych przedstawieniach bardzo dużo po-
magał nam Prezes G.S. w Sierakowie /Stanisław/ Latosik, który 
dawał nam gratisowo samochód do przewozu osób i dekoracji 
potrzebnych do w/w przedstawienia.

Rónież bardzo dużo pamagał nam /Pąśko/ kierownik Domu 
Kultury w Sierakowie, który przywoził z Teatru z Katowic ubra-
nia i peruki dla uczestników, jak równiez pomagał nam w budowie 
scen/-ografii/do w/w przedstawienia. Po przedstawieniach kape-
lonek ks. /Rajmund/ Kocybik dla uczestników w/w przedstawie-

nia zorganizował 2-dniowa wycieczkę do Kalwarii Zebrzydow-
skiej i do Krakowa do Teatru na sztukę „Wesele”

Z poważniem.
Jadwiga Tarara”
Fotofrafia nadesłana przez Panią Jadwigę Tarara.
PS. Bardzo serdecznie dziękuję Pani Jadwigo za list i foto., 

to bardzo wielki wkład w w przybliżenie historii naszej Gminy 
Ciasna. Sa to bardzo cenne dokumenty pozwalające ocalić od za-
pomnienia imiona i nazwiska tych ludzi, dla których budowa 
Kościoła w Jeżowej miała wielkie znaczenie. Nie szczędzili oni 
swojego wolnego czasu, poswięcenia i pomysłowości aby wspo-
móc dzieło ks. Alfonsa Rolnika. Jeszcze raz serdecznie dziękuję 
w imieniu czytelników i własnym.

c.d.n.
Opracował Andrzej Rojek

Foto z własnych zbiorów udostępnił autor.

koncert kolęD

W niedzielę 06 stycznie odbył się w Kościele Pw. Świętej Trój-
cy w Ciasnej koncert kolęd zorganizowany przez Gmin-

ny Ośrodek Kultury w Ciasnej. Wystąpiły Mała Orkiestra Dęta, 
Gminna Orkiestra Dęta w Ciasnej oraz dzieci z sekcji wokalnej. 

Gościnnie wystąpiła instruktorka Gok-u Pani Particia Wilk z ze-
społem Pagretto z którym wykonała pastorałki. Całemu koncer-
towi towarzyszyła wspaniała świąteczna atmosfera.
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17.03.2019 godz. 17.00 – Warsztaty plastyczne – „Malowanie 
plasteliną” dla dzieci od lat 8, młodzieży i dorosłych, wstęp wolny;

20.03.2019 godz.17.00 – Warsztaty Decoupage – „Wiosenne do-
niczki” dla młodzieży i dorosłych (uczestnicy przynoszą własne 
doniczki do odnowienia, pomalowania i naniesienia zdobień)

23.03.2019 godz. 12.00 – Warsztaty plastyczne GokArt - dla 
dzieci od lat 8 do 15; 

27.03.2019 godz. 17.00 – Warsztaty filmowe – „Filmowe przy-
jaźnie” dla dzieci od 8 do 15 lat, wstęp wolny;

03.04.2019 godz.17.00 – Warsztaty Decoupage – „Wielkanoc” 
dla młodzieży i dorosłych (uczestnicy przynoszą własne wy-
dmuszki bądź inne niewielkie dekoracje świąteczne do odno-
wienia, pomalowania i naniesienia zdobień)

06.04.2019 godz. 12.00 – Warsztaty plastyczne GokArt - dla 
dzieci od lat 8 do 15;

10.04.2019 godz. 17.00 – Warsztaty teatralne dla dzieci od 8 do 
15 lat, wstęp wolny;

Gminny Ośrodek Kultury zaprasza na zajęcia:

(Zajęcia plastyczne odbywają się na parterze- wejście od ul.Zjednoczenia; pozostałe na pietrze wejście od boiska)
Więcej informacji na stronie internetowej www.ciasna.pl/cms/3105/aktualnosci oraz www.facebook.com/GOKCiasna

Zapisy na zajęcia: e-mail gok@ciasna.pl lub telefonicznie 34 351 24 19


