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jubIleusz Partnerstwa GmIn

Z okazji 20-lecia partnerstwa Gmin Ciasna – Wolperswende, w dniach 02-05.08.2019 
odbyły się obchody jubileuszu w Mochenwanegen w Niemczech.

Strona niemiecka zaprosiła przedstawicieli Gminy Ciasna, Gmin-
ną Orkiestrę Dętą oraz Mażoretki Copacabana. 
W piątek po przyjeździe na miejsce odbyło się powitanie w hali 
sportowej oraz występy orkiestr. Na hali została przygotowana 
wystawa przez Gerharda Tempel, ukazująca jego spojrzenie na 
20 lat współpracy pomiędzy gminami a także przyjaźnie które, 
narodziły się w tym czasie pomiędzy mieszkańcami. 
W sobotę rano odbyła się wycieczka do Ulm, a popołudniu fe-
styn w Mochenwangen.
Na niedzielę gospodarze zaplanowali główne obchody 20–lecia 
Partnerstwa Gmin. Uroczystości rozpoczęło nabożeństwo eku-
meniczne. Następnie odbyły się przemówienia Burmistrza Wol-
pertswende Daniela Steiner oraz Wójta Gminy Ciasna Zdzisława 
Kuleja. Pan Wójt w swoim wystąpieniu przypomniał o zasługach 
osób, które doprowadziły do podpisania partnerstwa. Podzięko-
wał wszystkim zaangażowanym osobom w tym: Wójtowi Wal-
demarowi Ploska oraz Burmistrzowi Eberhardowi Henrichowi 
, Honorowym Obywatelom Gminy Ciasna Państwu Christine i 
Hansa Schöllhorn, Panom Zimermmerman i Keberle, Probosz-
czowi Oswaldowi Bobrzik, Państwu  Elżbiecie i Henrykowi Cie-

ślik, rodzinie Jerzego Kupki, rodzinie Bryłka i Strzelczyk. 20-lecie 
to czas podsumowań działań, w których uczestniczyli przedsta-
wiciele różnych grup społecznych naszych mieszkańców, które 
zaowocowały znajomościami i przyjaźniami. „To właśnie przez 
wzajemne poznawanie się, współpracę mieszkańców, poprzez 
sportowców, młodzież i seniorów tworzą więzi, które pozwala-
ją budować silne oparte na wartościach cywilizowanego świata 
wspólnoty dążące, do jak najlepszego funkcjonowania w zjed-
noczonej Europie. [...] To mieszkańcy naszych gmin tworzą kli-
mat naszej wspólnej współpracy. Niech nadal się rozwija. Two-
rzymy wspaniałą rodzinę, pomagajmy sobie nawzajem, cieszmy 
się Wszyscy naszymi wspólnymi osiągnieciami. Niech trwa na-
sza współpraca, niech owocuje kontaktami z przyszłymi pokole-
niami.” – takimi słowami zakończył swoje przemówienie.
Artystyczne występy Mażoretek Copacabana, Gminnej Orkie-
stry Dętej wraz z wokalistką Patricią Wilk zachwyciły publicz-
ność. Wystąpiły również orkiestry z Niemiec w tym Orkiestra z 
Mochenwangen.
W poniedziałek rano nastąpiło pożegnanie oraz powrót do Polski.
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Inwestycje 2019 

Wójt Gminy Ciasna 
mgr inż. Zdzisław Kulej

Inwestycje bIeżĄce I zakończone
modernizacja oświetlenia na terenie Gminy ciasna.

Gmina Ciasna pozyskała środki finansowe na realizację drugie-
go etapu modernizacji oświetlenia. W wyniku realizacji Pro-
jektu pt.” Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia na 
terenie Gminy Ciasna „planowane jest zmniejszenie emisji ga-
zów poprzez wymianę na terenie Gminy Ciasna oświetlenia 237 
opraw oświetleniowych rtęciowych i sodowych na oprawy ty-
pu LED o zmniejszonej mocy. Inwestycja zostanie przeprowa-
dzona na terenie miejscowości:
Ciasna – Oczyszczalnia, OSP, ul.: Szkolna, Bema, Hubala, Pie-
truchowe – Leśna
Dzielna, – ul. Leśna
Glinica, – ul. Lubecka, Brzezinkowska,
Jeżowa, – ul. Polana, Leśna, Wiejska,
Molna, – OSP, ul. Łąkowa, Wiejska, Cegielniana,
Panoszów, – ul. Szkolna, Łąkowa
Sieraków Śląski, – ul. Długa, OSP, Oczyszczalnia, Targowi-
sko, POM, Przywary
Wędzina – ul. Sosnowa, Szklarska, Szkolna, PGR, Szklarnia, 
Muzealna,
Zborowskie – ul. Stasiowe, Polna, Brzegi.
Planowany termin realizacji – 06.2020r.
Wartość całkowita projektu: 429 815,81 zł

Trwają prace przy budowie dróg rowerowych na terenie Gminy Ciasna 

realizowane w ramach projektu współfinasowanego z UE pt: 
„Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z bu-
dową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckie-
go w Gminie Ciasna”.
Kolejne etapy obejmują wykonanie odcinka w  Sierakowie Ślą-
skim oraz Ciasna / Zborowskie realizowanego zamiennie w wy-
niku zmian wprowadzonych do projektu. 
Planowane jest wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi DK 11 
w Glinicy na skrzyżowaniu Dąbrowa/Górna oraz oświetlenie 
przejścia dla pieszych.

Termomodernizacja budynków. 

Wykonano I etap zadania ” Poprawa efektywności energetycznej 
budynków  i ograniczenie niskiej emisji w gminie Ciasna w ra-
mach Kompleksowej termomodernizacji budynków komunalnych 
w Ciasnej przy ul. Zjednoczenia 2 i 2a” – budynek hali sporto-
wej oraz budynek OSP i Gminnego Ośrodka Kultury w Ciasnej. 
W ramach I etapu wykonano wewnętrzną instalację gazu wraz z 
kotłownią gazową w obu budynkach . Tym samym w nowym se-
zonie grzewczym budynki będą opalane gazem ziemnym. Dru-
gi etap obejmuje docieplenie , wymianę dachu  i  modernizację 
oświetlenia. W ramach zadania w hali sportowej planowane jest 
docieplenie ścian zewnętrznych, dachu podwieszanego oraz wy-
miana drzwi zewnętrznych oraz montaż instalacji fotowoltaicz-
nej, natomiast w budynku OSP planowane jest docieplenie ścian 
zewnętrznych, stropodachu oraz wymiana drzwi zewnętrznych i 
bramy garażowej. W obu budynkach wymienione zostanie także 
oświetlenie na energooszczędne.
Planowany termin zakończenia całej inwestycji - 09.2021r.
Wartość całkowita: 1 235 695,00 zł
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W budynku szkoły  podstawowej w Ciasnej w ramach termomo-
dernizacji wymieniono kocioł gazowy a do końca roku zostanie 
docieplony dodatkowo strop nad ostatnią kondygnacją w ramach  
termomodernizacji budynku. Ponadto w okresie wakacji odno-
wiono sale lekcyjne, szatnie i korytarz. 
W ramach termomodernizacji budynku w Sierakowie Śląskim 
przy ul. Dobrodzieńskiej 13 wykonano pierwszy etap zadania: tj. 
wymieniono źródło ciepła  z węgla na gaz propan – butan. Za-
montowano kotły gazowe, wymieniono grzejniki i wykonano we-
wnętrzną instalację gazu. Rozstrzygnięto także drugi etap inwe-
stycji polegający na wymianie pokrycia dachu, dociepleniu ścian 
i wymianie stolarki drzwiowej. Prace planujemy zakończyć do 
końca grudnia 2019r.   

Gospodarka wodno – ściekowa

1. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej 
w miejscowościach Ciasna i Molna w Gminie Ciasna „przedmio-
tem projektu jest wybudowanie kanalizacji sanitarnej ulic Bocznej, 
Wiejskiej i Osiedlowej oraz przyległych w miejscowości Molna 
a także w wodociągu i kanalizacji sanitarnej ulicy Świerkowej 
i terenu po jej północno-wschodniej stronie w Ciasnej. Ponadto 
planowana jest budowa 6 hydrantów podziemnych oraz 4 prze-
pompowni ścieków.  
Planowany termin zakończenia inwestycji -10.2020r.
Wartość całkowita: 4 583 583,07 zł

2. Wykonanie przyłączy wodociągowych  w Ciasnej ul. Maga-
zynowa, Polna, Zjednoczenia, Glinicy ul. Górna, Zborowskim ul. 
Niedźwiecka ( wraz z budową wodociągu) oraz Sieraków SŁ.
3. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w sięgaczu ul. Osiedlowej 
w Sierakowie Śląskim w Gminie Ciasna wraz z zakupem zestawu 
maszyn i urządzeń niezbędnych do utrzymania sieci kanalizacji 
sanitarnej w należytym stanie technicznym .” W ramach projektu 
uzbrojono w kanalizację sanitarną sięgacz ul. Osiedlowej w Sie-
rakowie Śląskim  oraz zakupiono zestaw maszyn i urządzeń nie-
zbędnych do utrzymania sieci kanalizacji sanitarnej w należytym 
stanie technicznym  w skład którego wchodzą : 
Ciągnik (New Holland) do obsługi systemów oczyszczania ście-
ków o mocy 116 KM wraz z wyposażeniem: 
Wóz Asenizacyjny o poj. 8000 l do utrzymania sieci kanalizacji 
sanitarnej w należytym stanie technicznym; 
Ładowacz czołowy udźwig 1600 kg do załadunku, odpadów, ście-
kowych, wytwarzanych w oczyszczalni ścieków.
Nakłady inwestycyjne: 490 619,61 zł

Budowa dróg

1. Przebudowa ul. Lipowej w miejscowości Ciasna w km 0+794 
– 1+180 – etap II
Przebudowa końcowego (375m) odcinka drogi ul. Lipowej od 
skrzyżowania z ul. Sikorskiego do skrzyżowania z ul. Krótką.  
Poszerzenie drogi do 6m oraz wykonanie kanalizacji deszczowej. 
Planowany termin zakończenia robót budowlanych – 11.2019r.
2. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gminie 
Ciasna, sołectwo Zborowskie, ul. Stasiowa dł. 985 m”. Przebu-
dowa 985m odcinka ul. Stasiowa na odcinku od mostu na rzece 
Liswarcie w kierunku Braszczoka. Przebudowa obejmuje wyko-
nanie jezdni asfaltowej oraz remont przepustów rurowych. Re-
alizacja projektu – 11.2019r.
3. „Przebudowa ul. Myśliwskiej w miejscowości Zborowskie 
w km  5+330 - 6+ 030 dł. 700m” III i ostatni etap przebudowy 
ul. Myśliwskiej łączącej Zborowskie z przysiółkiem Stasiowe. 
Przebudowa obejmuje wykonanie jezdni asfaltowej na ostatnim, 
700m odcinku drogi.
4. „Przebudowa ciągu dróg gminnych ulic, Lipowa (652 104 S), 
Polna (652 108 S) oraz budowa drogi gminnej ulicy Kwiatowej 
w miejscowości Ciasna Gmina Ciasna”. Zadanie swoim zakre-
sem obejmuje przebudowę ul. Polnej wraz z przebudową syste-
mu odwodnienia, częściową przebudowę ul. Zielonej, częściową 
przebudowę Lipowej wraz z montażem oświetlenia oraz budowę 
ul. Kwiatowej wraz z budową parkingu w obrębie cmentarza.
Wartość inwestycji 4,6 mln. zł.

EFS. Rozwój usług społecznych poprzez podniesienie jakości 
i dostępności wsparcia rodziny w Gminie Ciasna  

1. Termin rozpoczęcia projektu: 2020-01-01,
2. Termin zakończenia projektu: 2020-11-30
Celem projektu jest aktywizacja i integracja społeczna oraz prze-
ciwdziałanie marginalizacji społecznej oraz wzrost umiejętności. 
Grupa docelowa: 20 osób powyżej 60 roku życia, wykluczonych 
lub zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz 32 opiekunów 
faktycznych, opiekunów osób niesamodzielnych, zamieszkują-
cych na obszarze Gminy Ciasna. 
Zakres usług obejmuje : 
1. Usługi dziennej opieki środowiskowej ,
2. Teleopieka, 
3. Wsparcie opiekunów faktycznych (szkolenia). 
Wartość całkowita: 300 000,00 zł
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Park w Sierakowie Śląskim

Obecnie realizowana jest inwestycja pod nazwą „Ochrona par-
ku Pałacowo-Parkowego w Sierakowie Śląskim – Ii etap” . Jest 
to drugi ostatni etap prac przy drzewostanie parku. Postępowa-
nie przetargowe przeprowadzono wiosnę jednak prace ruszy-
ły dopiero we wrześniu z uwagi na okres gniazdowania ptaków.
W ramach robót prowadzone są wycinki drzew niepożądanych 
(chorych, kolidujących z innymi cenniejszymi, samosiejek) za-
biegi pielęgnacyjne w koronach drzew (wiązania, cięcia sanitar-
ne, cięcia prześwietlające).  
Wykonawcę robót, konsorcjum z liderem firmą Bilpol-Kużaj  
Sp.K wyłoniono w przetargu. Z uwagi na specyfikę zadania: ko-
nieczność wykonania zabiegów i cięć pielęgnacyjnych oraz fakt 
pewnej nieodwracalności wykonanych zabiegów, wykonawcom 
przystępującym do przetargu postawiono szereg wymogów po-
zwalających ocenić ich kwalifikację i doświadczenie.
Część zadania realizowana jest siłami własnymi gminy. W ra-
mach tych robót wykonywane są jedynie wycinki drzew. Wszyst-
kie roboty wykonywane są pod nadzorem autora opracowania 
projektowego.

Dobiega końca realizacja inwestycji pt.: „ Zagospodarowa-
nie terenu skweru przylegającego do ulicy  Lublinieckiej w celu 
stworzenia reprezentacyjnej przestrzeni publicznej oraz wykre-
owania lokalnego miejsca spotkań, rekreacji i integracji miesz-
kańców miejscowości Ciasna”. Zadanie inwestycyjne uzyska-
ło dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Śląskiego 
w Marszałkowskim Konkursie „Inicjatywa Sołecka” w 2019 ro-
ku. Wszystkie elementy powstałej infrastruktury oraz wyposaże-
nie będą udostępnione nieodpłatnie dla lokalnej społeczności. W 
związku z lokalizacją inwestycji nieopodal Zespołu Szkół w Cia-
snej imienia Powstańców Śląskich dla upamiętnienia wydarzeń 
szczególnych dla historii i dziedzictwa miejscowości oraz nasze-
go województwa, przyległemu skwerowi zostanie nadana nazwa: 

„100 rocznicy wybuchu I Powstania Śląskiego” co zostanie ozna-
czone na pamiątkowej tablicy umiejscowionej na terenie obiektu.

Planowane inwestycje: 
1. Kanalizacje i wodociągi:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w 
miejscowościach Ciasna, Glinica, Przywary, Sieraków Śląski i 
Wędzina w Gminie Ciasna.
Przedmiotem projektu jest wybudowanie kanalizacji sanitarnej 
ulic Długiej, Oleskiej, Lipowej, Lublinieckiej, Dębowej oraz „do 
Strzelnicy” w miejscowościach Ciasna, Glinica, Sieraków Śląski 
i Wędzina wraz z 10 przepompowniami. Ponadto przewidzia-
no budowę sieci wodociągowej na ulicy Lipowej, Lublinieckiej, 
Dębowej, Dworcowej, Zjednoczenia, „do Strzelnicy” w miejsco-
wościach Ciasna, Glinica, Przywary, Sieraków Śląski i Wędzina.
Planowany termin zakończenia inwestycji – 05.2023r.
Wartość całkowita: 10 587 079,86 zł
Planowane zadanie obejmuje:
- Budowę wodociągu w Przywarach;
- Wymiana przyłączy wodociągowych w Ciasnej ul. Zjednoczenia;
- Budowa kanalizacji i wodociągu w obrębie stacji paliw w Ciasnej;
- Budowa kanalizacji i wodociągu w Sierakowie ul. Długa, Szklar-
nia, Oleska, Strzelnica;

2. Termomodernizacje: 
Opracowano dokumentację projektowo kosztową oraz złożono 
wniosek o dofinansowanie inwestycji dotyczącej Kompleksowej 
termomodernizacji budynków w Miejscowości Panoszów i Zbo-
rowskie pt.: „Termomodernizacja budynków mieszkalnych po-
łożonych w Panoszowie przy ul. 1 Maja 21 i 23 oraz w Zborow-
skiem przy ul. Polnej 24. 
Celem projektu jest zmniejszenie zapotrzebowania na energię oraz 
zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez poprawę 
właściwości energetycznych budynku za pomocą poprawy izola-
cyjności przegród zewnętrznych oraz wymiany źródła ciepła. Pro-
jekt obejmuje 3 budynki 2-kondygnacyjne zlokalizowane w Gmi-
nie Ciasna, miejscowości Panoszów przy ul. 1 Maja 21, 1 Maja 23 
oraz w miejscowości Zborowskie, przy ul. Polnej 24. W ramach 
inwestycji planowanej jest docieplenie ścian zewnętrznych, coko-
łów i piwnic oraz docieplenie dachu, wymiana okien i drzwi oraz 
wymiana źródeł ciepła z węglowych na gazowe.
Nakłady inwestycyjne: 1 202 195,34 zł

3. Budowa dróg:
Przebudowa drogi ul. Górnej w miejscowości Glinica w Gminie 
Ciasna. Celem inwestycji jest poprawa warunków życia miesz-
kańców oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Cia-
sna. Długość przebudowanej drogi wynoś ok. 400 m . Planowana 
wartość inwestycji  to ok. 800 000.zł . Nowa droga o nawierzch-
ni  z kostki betonowej wyposażona zostanie w nowe oświetlenie , 
odwodnienie , oznakowanie oraz kanały technologiczne dla prze-
wodów szerokopasmowej sieci internetowej.

4. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunal-
nych w Ciasnej.  
Projekt polega na budowie punktu selektywnego zbierania odpa-
dów komunalnych w Gminie Ciasna, w ramach którego planowa-
na jest budowa wiaty, wagi najazdowej, brodzika do dezynfekcji 
kół pojazdów, utwardzenia terenu obiektu oraz jego ogrodzenie 
wraz z przebudową infrastruktury kolidującej. Ponadto planowany 
jest zakup kontenerów i skrzyń na odpady oraz kompostownika. 
W ramach zadania powstanie także punkt napraw przygotowują-
cy odpady do ponownego użycia oraz punkt wymiany używanych 
przedmiotów. W ramach projektu przeprowadzona zostanie kam-
pania informacyjno-edukacyjna, której celem będzie podniesienie 
świadomości dotyczącej właściwego postępowania z odpadami.  
Termin realizacji -2019/ 2020r.
Wartość całkowita: 1 796 945,00 zł
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Pierwszy dzień Dożynek Powiatu Lublinieckiego i Gminy Cia-
sna rozpoczął się występami sekcji Gminnego Ośrodka Kultury 
w Ciasnej. Jako pierwsze zaprezentowały się Mażoretki Copaca-
bana, wystąpiły wszystkie grupy od przedszkolaków po senior-
ki. Następnie wystąpili młodzi wokaliści z sekcji GokVoice oraz 
Mała Orkiestra Dęta. Po występach sekcji działających w Gmin-
nym Ośrodku Kultury rozpoczęły się występy znanych między 
innymi z śląskich rozgłośni radiowych artystów.

Do wspólnej biesiady zachęcali mieszkańców gminy – jako pierw-
si Roman Kurosz i Szwarne Karlusy. Piosenki, anegdoty i kawa-
ły w ślonskij godce rozbawiły publiczność. Gwiazdą sobotnie-
go wieczoru było małżeństwo Jacek i Jolanta Kierok. Niektórzy 
fani przyjechali nawet 80 kilometrów, aby zobaczyć ich występ. 
Na zakończenie wieczoru odbyła się zabawa taneczna z zespo-
łem SunRise. Publiczność bawiła się do późnej nocy.
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Uroczyste obchody Dożynek rozpoczęły się Mszą Świętą w in-
tencji rolników Powiatu Lublinieckiego w Kościele Św. Trójcy 
w Ciasnej. Na mszę zjechali się zaproszeni goście, przedstawi-
ciele gmin i sołectw. Po raz pierwszy zaprezentowano korony do-
żynkowe. Starostami dożynkowymi w tym roku zostali Państwo 
Regina i Henryk Marczyk. Właściciele przekazywanego z poko-
lenia na pokolenie gospodarstwa w Ciasnej.
Po uroczystości wyruszył barwny korowód z Kościoła na teren 
przy hali sportowej. Pochód otwierała Gminna Orkiestra Dęta 
wraz z towarzyszącymi jej Mażoretkami Copacabana. Następ-
nie szły władze gminy oraz wszyscy zaproszeni goście. Przedsta-
wiciele gmin Powiatu Lublinieckiego zaprezentowali się w po-

rządku alfabetycznym natomiast Gmina Ciasna, jako gospodarz, 
zamykała pochód. Barwny folklorystyczny pochód podziwiali 
stojący mieszkańcy nie tylko z naszego powiatu.
Imprezę rozpoczęły powitania i przemówienia. Zgodnie z trady-
cją, starości dożynkowi wręczyli chleby przedstawicielom Gmin 
Powiatu oraz Sołtysom Gminy Ciasna.
Tradycyjnie w tym dniu odbył się konkurs na Najpiękniejszą Koro-
nę Dożynkową, w której pierwsze miejsce zdobyła Glinica, miej-
sce drugie zajęła Wędzina, a trzecie miejsce Molna. W Konkursie 
na Najpiękniejszy Pojazd Dożynkowy, pierwsze miejsce zajęła 
Ciasna, drugie Glinica a trzecie Molna. W obu konkursach pozo-
stałe sołectwa zajęły miejsce czwarte. Wszystkie miejsca zostały 
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dożynkI PowIatu lublInIeckIeGo 18.08.2019

nagrodzone finansowo za udział w konkursach. (Po zebraniuma-
teriałów z poszczególnych sołectw zostanie przedstawiony, w od-
dzielnym artykule, proces powstawania koron oraz pojazdów.)
W konkursie powiatowym na Najpiękniejszą Koronę Dożynko-
wą pierwsze miejsce zdobyła Gmina Kochanowice, drugie Gmi-
na Ciasna, oraz trzecie Gmina Koszęcin. W konkursie na Naj-
piękniejszy Pojazd Dożynkowy Pierwsze miejsce zajęła Gmina 
Ciasna, drugie Gmina Kochanowice, a trzecie Gmina Koszęcin.
W Ciasnej odbyły się prezentacje poszczególnych gmin. Oprócz 
wspaniałych zespołów z wieloletnim doświadczeniem scenicz-
nym można było podziwiać uzdolnioną młodzież, której w na-
szym powiecie nie brakuje. Po wszystkich występach, gorącą 

atmosferę zapewnił zespół Robert i Brygida Łukowscy. Roztań-
czona publiczność, po takim koncercie, oczekiwała już tylko-
gwiazdy wieczoru – Sławomira. Na ten koncert czekało wielu 
fanów, także tych najmłodszych. Wieczór zakończyły autografy 
i zdjęcia – gradka dla fanów.
Tegoroczne dożynki, były największą od lat imprezą plenerową 
w Gminie Ciasna. Bardzo dziękujemy Pani Sołtys Teresie Kró-
lik, Radzie sołeckiej oraz wszystkim mieszkańcom zaangażowa-
nym w wydarzenie. Dziękujemy wszystkim sołectwom za wspa-
niałe Korony Dożynkowe oraz Pojazdy.
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PIerwsze mIejsce GmInnej 
orkIestry dętej z cIasnej!

W ostatni, upalny weekend wakacji na Rynku w Tarnowskich 
Górach odbył się XII Tarnogórski Festiwal Orkiestr Dętych 

im. Józefa Szweda. „Józef Szwed to tarnogórski muzyk i kom-
pozytor. Długoletni korepetytor i dyrygent w Operze Śląskiej w 
Bytomiu oraz pedagog na Katowickiej Akademii Muzycznej na 
Wydziale Jazzu i Muzyki Rozrywkowej. Przez kilka lat pełnił 
funkcję kierownika uczelnianego studium dla kapelmistrzów or-
kiestr dętych. Równolegle do pracy pedagogicznej podjął współ-
pracę z Polskim Związkiem Chórów i Orkiestr, przez kilkana-
ście lat sprawując merytoryczną opiekę nad orkiestrami dętymi. 
Na dorobek kompozytorski Józefa Szweda składają się różno-
rodne kompozycje, opracowania i wiązanki pieśni ludowych, w 
tym dla Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” oraz dzieło sceniczne pt. 
Miłośnica królewska. Poczesne miejsce w jego dorobku kompo-
zytorskim stanowią także wiązanki pieśni powstańczych, legio-
nowych, śląskich i opracowania popularnych utworów muzyki 
klasycznej” – czytamy w folderze festiwalowym. 
W tym roku w konkursie startowały cztery orkiestry:  Młodzieżo-
wa Orkiestra Dęta OSP z Milówki, Górnicza orkiestra Dęta KWK 
Sośnica z Gliwic, Parafialna Kamiliańska Orkiestra Dęta z Tar-
nowskich Gór oraz Gminna Orkiestra Dęta z Ciasnej. Każda z 
orkiestr zagrała obowiązkowy utwór Józefa Szweda oraz utwo-
ry dowolne z których trzy były oceniane.  W tegorocznym kon-

kursie brali udział laureaci z poprzednich lat, co świadczy o bar-
dzo wysokim poziomie. 
Gminna Orkiestra w Ciasnej wygrała konkurs zdobywając I miej-
sce oraz Nagrodę Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry w wyso-
kości 5 tysięcy złoty i Nagrodę Dyrektora Filharmonii Śląskiej 
im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach, którą jest wy-
konanie koncertu w filharmonii.
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zwIerzęta „nasI bracIa mnIejsI” Pod 
coraz lePszĄ ochronĄ Państwa.

Przypominamy, że Sejm zaostrzył kary za znęcanie się nad zwierzętami. Trzymanie zwierząt 
w niewłaściwych warunkach jest również formą znęcania się podlegającą każe.

Wzrosła świadomość społeczna, z roku na rok wzrasta ilość ujaw-
nianych przestępstw przeciwko zwierzętom. Z danych policji 
wynika, że w 2010 r. wszczęto niecałe 2 tys. takich postępowań, 
a w 2018 – ponad 3 tys., z czego około 2 tys. było przestępstwami.
W styczniu 2018 roku, sejm zaostrzył kary za znęcanie się nad 
zwierzętami – za zabijanie, uśmiercanie lub znęcanie się nad 
zwierzętami grożą 3 lata pozbawienia wolności. Za czyny doko-
nane ze szczególnym okrucieństwem górna granica kary wynosi 
5 lat. Ustawa precyzuje również, że w razie skazania sąd będzie 
orzekał,wobec sprawcy, obowiązkową kwotę do zapłaty na cele 
związane z ochroną zwierząt w wysokości od 1 tysiąca do 100 
tysięcy złotych. Ponadto sąd może orzec zakaz posiadania zwie-
rząt, każdego gatunku, oraz zakaz wykonywania zawodów zwią-
zanych z wykorzystywaniem zwierząt lub oddziaływaniem na nie 
do 15 lat, trwania zakazu. Ustawa wprowadziła karę pozbawienia 
wolności do 5 lat za niestosowanie się do tych zakazów. Ustawo-
dawca usunął przepis zakładający, iż odebrane zwierzę, jeżeli ży-
je, podlega zwrotowi po upływie okresu trwania zakazu.
Hodowca zwierząt jest odpowiedzialny za wyposażenie, sprzą-
tanie, dostarczanie odpowiedniego pożywienia oraz dostępu 
do świeżej wody.
Sąd w jednym z wyroków, przypomniał że „z hodowlą zwie-
rząt wiążą się obowiązki zapewnienia im godziwych warunków, 
uwzględniających ich potrzeby właściwe dla gatunku, wieku zwie-
rzęcia i jego cech indywidualnych, wyżywienia, dostępu do świe-
żej i czystej wody, czystego miejsca bytowania, odpowiedniego 
pomieszczenia chroniącego je przed niekorzystnymi warunka-
mi środowiskowymi i drapieżnikami, a także właściwe warunki 
opieki nad potomstwem. […] Zgodnie z treścią art. 6 ust. 2 Usta-
wy o ochronie zwierząt znęcanie się nad zwierzęciem dotyczy 

sytuacji, gdy sprawca świadomie dopuszcza do zadawania bólu 
lubcierpienia, a w szczególności poprzez utrzymywanie zwierząt 
w niewłaściwych warunkach bytowania, w tym w stanie rażącego 
zaniedbania lub niechlujstwa, bądź w pomieszczeniach albo klat-
kach uniemożliwiających im zachowanie naturalnej pozycji.”1.
Na terenie powiatu działa wiele organizacji działających na rzecz 
zwierząt np: Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt 
OTOZ „ANIMALS” www.otozlubliniec.pl gdzie można zgła-
szać niepokojące przypadki.
1. Wyrok Sądu Rejonowego w Legionowie, sygn. akt II K 1068/17

krótkI zarys hIstorII budowy koścIoła 
Pod wezwanIem św. jadwIGI, PatronkI 

ślĄska, w jeżowej /cz.3./.
Jeżowa chciała mieć własny Dom Boży.

W przedostatnim numerze Expressu 
w artykule o budowie kościoła w Je-

żowej zwróciłem się do naszych czytelni-
ków z następującym i ciągle aktualnym 
apelem o pomoc:… powinienem z imie-
nia i nazwiska wymienić wszystkich bez 
wyjątku budowniczych i sponsorów, któ-
rzy przyczynili się do budowy kościoła. 
Niestety, jest to możliwe tylko częściowo, 
ponieważ nie dysponuję wszystkimi da-
nymi na ten temat. W związku z powyż-
szym bardzo proszę wszystkich czytelni-
ków, zainteresowanych i ludzi dobrej woli 
o pomoc w uzupełnieniu tej luki w opisy-
wanej historii budowy kościoła w Jeżowej. 
Ja ze swojej strony opublikuję nadesłane 
materiały, foto, informacje itp. w naszym 
Expressie w następnym numerze. Proszę 
wszystkie zapytania, informacje itp. kie-
rować do Urzędu Gminy w Ciasnej, pa-
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ni sołtys Bernadety Skowronek lub prze-
syłać na adres internetowy arojek2@o2.pl
Z góry dziękuję.
Przypomnę tylko, że w odpowiedzi na mój 
apel otrzymałem na początku roku list z Nie-
miec ze zdjęciem od p. Jadwigi Tarary ob-
razujący jak mieszkańcy Gminy Ciasna nie 
szczędzili swojego wolnego czasu, poświę-
cenia i pomysłowości, aby wspomóc dzie-
ło ks. Alfonsa Rolnika.
Kolejna osobą, która pozwoliła mi przybli-
żyć tamte czasy była rozmowa z p. Józefem 
Tyrolem, autorem książki pt. „Ciasna z Je-
żową. Wsie i parafia.” wydanej w 1999 ro-
ku z okazji czterdziestolecia kapłaństwa ks. 
Oswalda Bobrzika. Za zgodą autora pozwo-
lę sobie przytoczyć bardzo ważny fragment 
ze str. 109 tej książki; „Kościół stanął rów-
nież dzięki zabiegom kierowniczki jeżow-
skiej szkoły i posłanki na Sejm Polskiej 
Rzeczpospolitej Ludowej Magdaleny Du-
biel, przy czym bardzo pomocna okazała 
się jej znajomość z ówczesnym wojewodą 
katowickim Jerzym Zientkiem”.
W Wikipedii znalazłem następujące in-
formacje pod tym hasłem: Magdale-
na Dubiel (ur. 13maja 1914 w Dąbrowie 
Miejskiej – obecnie Bytom) – polska na-
uczycielka, poseł na Sejm PRL II, III i IV 
kadencji, bezpartyjna. Uzyskała wykształce-
nie średnie, z zawodunauczycielka. Praco-
wała w Wydziale Oświaty Prezydium Powia-
towej Rady Narodowej w Lublińcu, po czym 
została nauczycielką w szkole podstawo-
wej w Jeżowej. W 1957, 1961 i 1965 uzy-
skiwała mandat posła na Sejm PRL w okrę-
gu Tarnowskie Góry i Bytom (dwukrotnie). 
Przez trzy kadencje zasiadała w Komisji 
Oświaty i Nauki, a w IV ponadto w Ko-
misji Pracy i Spraw Socjalnych. Odzna-
czona Krzyżem Kawalerskim Orderu Od-
rodzenia Polski.
Przypomnę jeszcze, że przewidywany wtedy 
koszt budowy kościoła w Jeżowej to kwota 
1 500 000 zł /półtora miliona złotych/, przy 
cenach wolnorynkowych, kiedy to 100 kg 
żyta kosztowało 240 zł, a 1 kg masła 60 zł.
c.d.n.

Opracował Andrzej Rojek

druGa wIzyta Potomków von GarnIer 
w FajczarnI w zborowskIem.

W środę 28.08. 2019 roku Lubliniec i nasza gminę odwiedziła 
pra -pra -pra -pra -pra wnuczka Andrzeja von Garnier Pani Dag-
mara von Garnier wraz z siostrzeńcem Volkerem von Garnier 
/ 6 pokolenie wnuków/ i mężem Thomasem Klüsche. Przypo-
mnijmym, że w XVIII wieku ojciec Piotr, a potem jego syn An-
drzej von Garnier byli właścicielami dóbr lublinieckich i panami 
na zamku w Lublińcu. Syn w roku 1753 założył Śląską Fabrykę 
Jednorodnych Fajek Glinianych w Zborowskiem. Goście, tak sa-
mo jak podczas I wizyty w 2016 roku zatrzymali się na trzy dni 
w „Zamku Lubliniec”. Podobnie jak poprzednim razem, tak i dzi-
siaj, zwiedzali oni Fajczarnię w Zborowskiem. Opiekę nad Nimi 
sprawowała Pani Daniela Stier właścicielka hotelu i nieoceniona 

tłumaczka języka niemieckiego i polskiego. Gości oprowadzał 
Andrzej Rojek – organizator akcji ratowania miejscowej fabryki, 
emerytowany dyrektor Szkoły Podstawowej w tej miejscowości.
Warto przypomnieć, że w czasie pierwszej wizyty wśród odwie-
dzających był Matjas Kohl, dzięki któremu poznaliśmy historie 
rodu oraz podobizny Piotra i Andrzeja Garnier, a także pozo-
stałych członków tej zasłużonej dla Lublińca i okolicy rodziny.
Goście kierując się ciekawością oraz faktem, że 3 lata temu trwał 
remont Fajczarni byli ciekawi postępów prac na obiekcie.Od ostat-
niej wizyty całe drewno oczyszczono, i poddano impregnacji 
przeciw korozji biologicznej. Następnie wszystkie drewniane ele-
menty wzmocniono iniekcją z modyfikowanej żywicy epoksydo-

Foto z własnych zbiorów udostępnił autor.
PS. Bardzo serdecznie dziękuję Panom 
Karolowi Chmielowi i Józefowi Tyrolo-
wi za okazaną mi bezinteresownie pomoc. 

Autor.
Foto 1, 2, 3: Kościół w trakcie budowy
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wej sporządzonej według receptury dr inż. Piotra Łobody. Kon-
serwacja wykonana była na miejscu bez demontażu elementów. 
Rok wcześniej wymieniono zniszczone poszycie dachu na nowe 
wykonane z blachy walcowanej na wzór oryginalnej.W tym sa-
mym czasie wykonano przemurowania fundamentów i komina 
oraz sklepienia piwnic, odtworzono brakujące fragmenty stropów 
i podłóg, odtworzono według oryginalnych receptur warstwy po-
lepy i tynki gliniane. Ponadto odtworzono stolarkę okienną, a tak-
że wykonano część robót związanych z ukształtowaniem terenu 
przylegającego do budynku. Wszystkie prace pozwoliły na za-
chowanie oryginalnej substancji zabytkowej.
Wszystkie roboty budowlane w latach 2015 – 2019 wykonano 
pod nadzorem autora koncepcji naprawy i projektanta, dr inż. 
Piotra Łobody. Prace konserwatorskie wykonano z wykorzysta-
niem środków finansowych przyznanych w dotacji przez Ślą-
skiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach.
W przyszłości Fajczarnia i przyległy teren zostanie zamieniony 
w skansen gdzie znajdzie miejsce m.in. drewniany zabytkowy-
spichlerz z Ponoszowa.
Zwiedzający swoje bardzo pozytywne opinie przelali na papier 
wpisując sie do Księgi Gości i obiecali, że obowiązkowo przy-
jadą za rok.

A. Rojek 
 Foto A. Rojek 

Od lewej stoją: Thomasem Klüsche, Daniela Stier, Dagmara von 
Garnier wraz z siostrzeńcem Volkerem von Garnier.

„mała ksIĄżka – wIelkI człowIek”
Gminna Biblioteka Publiczna w Ciasnej oraz wszystkie jej Fi-
lie: w Glinicy, Sierakowie Śląskim oraz w Zborowskiem biorą 
udział w kolejnej  akcji: „MAŁA KSIĄŻKA – WIELKI CZŁO-
WIEK”. Tym razem projekt skierowany jest dla dzieci w wie-
ku 3-6 lat. W skład Wyprawki Czytelniczej wchodzą:   książka 

„Pierwsze czytanki dla…”, poradnik dla rodziców „Książką po-
łączeni, czyli przedszkolak idzie do biblioteki” oraz Karta Ma-
łego Czytelnika do zbierania naklejek. Więcej informacji moż-
na uzyskać w naszych placówkach oraz na stronie internetowej 
www.wielki-czlowiek.pl. Serdecznie zapraszamy.
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narodowe czytanIe w GmInIe cIasna 

osIem lektur na ósme narodowe czytanIe
7 września 2019 r. na terenie Hali Sportowej w sali użytkowa-
nej przez Sołectwo  Ciasnej miała miejsce impreza zorganizowa-
na przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Ciasnej , a  odbywa-
jąca się pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Andrzeja 
Dudę - Narodowe Czytanie . Tegorocznymi lekturami wybrany-
mi na tę edycję przez parę prezydencką spośród ponad stu pro-
pozycji przesłanych do Kancelarii Prezydenta były następujące 
nowele polskie :
1. Dobra pani – Elizy Orzeszkowej
2. Dym – Marii Konopnickiej
3. Katarynka – Bolesława Prusa
4. Mój ojciec wstępuje do strażaków – Bruno Schultza
5. Orka – Władysława Stanisława Reymonta
6. Rozdzióbią nas kruki , wrony … -  Stefana Żeromskiego
7. Sachem – Henryka Sienkiewicza 
8. Sawa – Henryka Rzewuskiego

Prezydent Andrzej Duda w liście zachęcającym do udziału w Na-
rodowym Czytaniu podkreśla , że

„- Jest to wybór tekstów , których wspólnym mianownikiem jest 
polskość w połączeniu z treściami uniwersalnymi , refleksją nad 
człowiekiem i społeczeństwem. Ich zwięzła forma idzie w parze 
z mistrzostwem stylu i plastycznością , która pozostawia w umy-
słach czytelników niezapomniane wrażenia.’’
  Spotkanie rozpoczęła Pani Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicz-
nej w Ciasnej mgr Mirosława Swaczyna, która na wstępie przy-
witała uczestników imprezy , a następnie zapoznała przybyłych 
z historią Narodowego Czytania .
   Za twórcę tego przedsięwzięcia uważa się Agnieszkę Celedę – 
Dyrektora Biura Kultura za prezydentury Bronisława Komorow-
skiego i właśnie pod patronatem ówczesnego Prezydenta 
akcja zapoczątkowana została w 2012 r.  Celem przedsięwzię-
cia było czytanie dzieł literackich poza szkołą , by literatura po-
wszechna była w każdym środowisku . Z okazji 200-lecia Dru-
giej Wojny Polskiej oraz Najazdu Napoleona na Rosję, kiedy to 
miał miejsce „ostatni zajazd na Litwie’’ opisany w ”Panu Tade-
uszu’’ przez Adama Mickiewicza odbyło się publiczne czytanie 
tej  lektury . W latach 2013 i 2014 impreza również odbywała się 
pod patronatem Prezydenta Bronisława Komorowskiego i czy-
tano wówczas : dzieła Aleksandra Fredry oraz Trylogię Henry-
ka Sienkiewicza .
Prezydent Andrzej Duda kontynuuje publiczne czytanie dzieł li-
teratury narodowej i pod jego patronatem odbywają się kolejne 
edycje Narodowego Czytania : w roku 2015 – czytano skróco-
na adaptację ” Lalki ‘’ Bolesława Prusa , w roku 2016 w drodze 
głosowania internetowego wybrano „Quo vadis’’ Henryka Sien-
kiewicza , w roku 2017 wybrano „Wesele’’ Stanisława Wyspiań-
skiego , a w ubiegłym roku w związku z jubileuszem 100-lecia 
odzyskania niepodległości czytaliśmy „Przedwiośnie ‘’ Stefa-
na Żeromskiego . Impreza od początku jej trwania odbywa się 
w setkach miejscowości , w 2018 r. zorganizowano ją w ponad 
3.000 miejsc na całym świecie , w tym 134 poza granicami Pol-
ski , łącznie w 33 krajach .
  W ramach przygotowań do tegorocznej edycji Narodowego Czy-
tania wydrukowano oraz rozmieszczono na terenie Gminy Cia-
sna plakaty informujące o tym ważnym wydarzeniu , w Gminnej 
Bibliotece Publicznej oraz wszystkich jej filiach przekazywały-
śmy czytelnikom ulotki zachęcające do udziału w imprezie , a 
osoby wykazujące zainteresowanie udziałem w niej – otrzymały 
pięknie wydrukowane zaproszenia . Warto wspomnieć o pięknej 
wystawie , której bohaterami stali się autorzy ośmiu nowel wy-
branych do tegorocznego czytania . Na siedmiu planszach zosta-
ły zamieszczone kolorowe ilustracje dotyczące pisarzy oraz ich 

twórczości . Innym akcentem łączącym się z imprezą była wy-
stawka książek posiadanych w Gminnej Bibliotece Publicznej , 
a zawierających wybrane lektury i biografie pisarzy .
   W Narodowym Czytaniu uczestniczyły osoby zainteresowa-
ne działalnością naszej Biblioteki reprezentujące różne zawody 
, których pasją jest miłość do książek . W związku z ograniczo-
ną liczbą uczestników czytaliśmy 3 spośród 8 lektur , a były to : 

„Dobra pani ‘’ Elizy Orzeszkowej , „Katarynka’’ Bolesława Pru-
sa oraz „Dym’’ Marii Konopnickiej . Piękną pamiątką udziału w 
imprezie będzie otrzymane podziękowanie , na którym znalazła 
się pieczęć  nadesłana dla organizatorów  przez Kancelarię Pre-
zydenta Rzeczypospolitej .  Do relacji załączamy zdjęcia , szko-
da jednak , że nie można załączyć dźwięku , gdyż wrażenia z in-
terpretacji tekstów są niezapomniane.
   Pragniemy pięknie podziękować Pani Sołtys Ciasnej Teresie 
Królik , która przyczyniła się do zorganizowania naszego spotka-
nia  użyczając nam pomieszczenia  oraz Gminie Ciasna , gdzie 
wydrukowałyśmy wszystkie potrzebne nam materiały .    
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uroczysta InauGuracja roku szkolneGo 
w zsP w cIasnej.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w szkole w Ciasnej rozpo-
częło się tradycyjnym odśpiewaniem czterech zwrotek „Mazurka 
Dąbrowskiego”. Wydarzenie poprowadziła Pani Dyrektor – Barba-
ra Kaczmarek wspólnie z Panią Wicedyrektor – Małgorzatą Gzyl.
Na początku uroczystości Pani Dyrektor serdecznie powitała po wa-
kacjach uczniów, licznie zgromadzonych rodziców i nauczycie-
li. Po przywitaniu zebranych gości przedstawiono najmłodszych 
uczniów naszej szkoły, czyli klasy pierwsze. Pani Dyrektor prze-
kazała Maluchom słodkie niespodzianki, przygotowane przez ich 
rodziców, czyli tradycyjne tyty. Uczniowie klas pierwszych otrzy-
mali również swoje pierwsze legitymacje szkolne. Inaugurację 
uświetnili swoimi występami artystycznymi uczniowie klas Va 
i Vb w przedstawieniu przygotowanym przez wychowawców p. 
Ewę Nowak i P. Izabelę Figlak.
Życzymy wszystkim naszym uczniom, aby szkoła stała się miej-
scem intelektualnej przygody, miejscem rozwoju zainteresowań, 

przyjaznym i bezpiecznym. A rodzicom – wielu okazji do dumy 
i radości z osiągnięć dzieci.

Nauczyciele ZSP w Ciasnej

dziękuję wszystkim mieszkańcom naszego 
sołectwa, którzy tak licznie i chętnie włączyli 
się do przygotowania i organizacji dożynek 
Powiatowych i Gminnych w naszej miejscowości. 
Firmie askla za wykonanie stelażu do korony 
dożynkowej, Paniom z kGw i rady sołeckiej. 
serdeczne podziękowanie dla osób, które na szóstkę 
z plusem reprezentowały nasz bardzo ciekawy 
i wesoły pojazd dożynkowy. Paniom za wykonanie 
korony dożynkowej począwszy od zbierania 
i przygotowywania zboża, wyplatanie i wykańczania 
tego pięknego dzieła. Paniom pomagającym 
w kuchni przy parzeniu kawy, krojeniu ciasta i chleba 
dożynkowego, obsługi i przygotowania stołów 

festynowych, dekoracjii wystroju, mieszkańcom za 
ciekawe i pomysłowe dekoracje ze słomy.

z poważaniem sołtys sołectwa ciasna

serdecznie zapraszamy chętne osoby do wpisywania 
się i współpracy na rzecz naszego lokalnego 
środowiska do stowarzyszenia koła Gospodyń 
wiejskich w ciasnej, które zostało zarejestrowane 
jako działalność 26.06.2019r. stowarzyszenie liczy 
34 członków. Przewodniczącą została wybrana Pani 
monika tarka. członkami Pani urszula olkis oraz Pani 
łucja Piechota.

koło GosPodyń 
wIejskIch

Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w 
Ciasnej zarejestrowane jako działalność od 

26.06.19r. 
SERDECZNIE ZAPRASZA chętne osoby do 
wpisania się i współpracy na rzecz naszego 

środowiska lokalnego.
Stowarzyszenie liczy 34 członków. 

Przewodnicząca -  Pani Monika Tarka. 
Członkowie -  Pani Urszula Olkis 

oraz Pani Łucja Piechota.
Zapisy u Pani Urszuli Olkis.

oktoberFest 
oraz Festyn 

charytatywny
Sołtys sołectwa Ciasna, Rada Sołecka 

oraz Koło Gospodyń Wiejskich 
SERDECZNIE ZAPRASZA 

w dniu 12.10.2019r. 
na OKTOBERFEST połączony 

z FESTYNEM CHARYTATYWNYM 
na rzecz 5-leniej Lenki Popanda 

chorej na białaczkę. 
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18.08.2019 od godz. 10.00 na Sakte Parku po raz pierwszy odby-
ły się warsztaty i pokazy deskorolkowe. Uczestnicy mogli wy-
próbować deskorolki renomowanych firm pod okiem trenerów 
z Impowoods. Można było zapoznać się z tym sportem, poznać 

techniki, zrobić projekt deskorolki czy wygrać wiele gadżetów. 
Mamy nadzieję, że wydarzenie w rozbudowanej formie jeszcze 
u nas zagości.

24.08.2019 na Mistrzostwach Świata Mażoretek w Pradze nasze 
Mażoretki zaprezentowały dwie choreografie w kategoriach: mi-
niformacja oraz trio. Niestety, obydwie znalazły się poza najlep-
szą trójką. Zajęły czwarte miejsce tracąc do brązowego medalu w 
kategorii miniformacja 0,65 a w trio 0,2 punktu. W tym roku nie 

udało się stanąć na podium, ale dziewczęta już biorą się do pra-
cy i będą startować za rok. Dziękujemy za zaangażowanie i pra-
cę Martynie Jelonek, Emilii Kosytorz, Julii Kosytorz, Simonie 
Mrugała, Emilii Stanossek oraz instruktorkom Karolinie Dudzik 
i Angelice Gajda. Gratulujemy! 
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