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Narodowe CzytaNie 

po raz pierwszy w CiasNej
W sobotę  8 września w Hali Sportowej w Ciasnej odbyło się Narodowe Czytanie  „Przedwiośnia’’ 

Stefana Żeromskiego pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  , które zostało 
zorganizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Ciasnej . Na spotkanie przybyli

 czytelnicy i przyjaciele Biblioteki  , swoim udziałem zaszczycili nas : Pan Wójt Gminy Ciasna mgr inż. 
Zdzisław Kulej , Pani Sekretarz Gminy mgr Albina Pogoda , Pani Sołtys Ciasnej Teresa Królik . 

Uroczystość rozpoczęła się od powitania przybyłych przez Pa-
nią Dyrektor GBP w Ciasnej mgr Mirosławę Swaczyna, która 

przedstawiła plan spotkania, a następnie podczas odczytu przybli-
żyła historię Narodowego Czytania. Przybyli mogli dowiedzieć się, 
iż od 2012 r. trwa akcja zapoczątkowana przez Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego propagująca znajo-
mość literatury narodowej, w której obszerne fragmenty dzieł lite-
rackich są odczytywane publicznie.Pomysłodawcą była Agnieszka 
Celeda – dyrektor Biura Kultura, a celem stała się obecność litera-
tury w szeroko rozumianym życiu społecznym, a nie tylko w na-
uczaniu szkolnym. Po raz pierwszy Narodowe Czytanie odbyło się 8 
września 2012 r. i wówczas w dziesiątkach miejscowości odczytano 
„Pana Tadeusza‘’ Adama Mickiewicza. W następnym roku w akcji 
uczestniczyło już 700 miejscowości, a Kancelaria Prezydenta przy-
gotowała specjalną pieczęć i plakat – odczytywano wówczas frag-
menty Dzieł Aleksandra Fredry. Trzecia edycja również pod patrona-
tem Prezydenta Bronisława Komorowskiego odbyła się 6 września 
2014 r. Fragmenty „Trylogii’’ Henryka Sienkiewicza czytano w po-
nad 1.500 miejscowościach. Czwarta edycja akcji w 2015 r. odby-
ła się już pod patronatem pary prezydenckiej Prezydenta Andrzeja 
Dudy i Agaty Kornhauser ‑Dudy – przygotowano wówczas specjal-
ną krótszą adaptację „Lalki’’ Bolesława Prusa, a dzieło odczytano 
w 1.600 miejscowościach.W 2016 r. w drodze losowania internetowe-
go wybrano „Quo Vadis‘’ Henryka Sienkiewicza, a w kolejnej edy-
cji w 2017 r. na „Wesele‘’ Stanisława Wyspiańskiego głosowało 18 

tys. osób spośród 37 tys. głosujących. Utwór odczytano w setkach 
miejscowości w kraju i za granicą W 2018 r. na kulminację Narodo-
wego Czytania, które odbywa się w roku 100‑lecia odzyskania nie-
podległości wybrano „ Przedwiośnie‘’ Stefana Żeromskiego. Ponad-
to para prezydencka zaproponowała do czytania na uroczystościach 
przez cały rok 44 teksty Antologii Niepodległości.

Również na naszym spotkaniu zostały zaprezentowane na wy-
stawce wybrane teksty z tejże Antologii.Po prezentacji historii Na-
rodowego Czytania do przeczytania Listu Prezydenta RP Andrzeja 
Dudy wystosowanego z okazji Narodowego Czytania „Przedwio-
śnia‘’ Stefana Żeromskiego zaproszona została Pani mgr Małgorza-
ta Goinda.Główną część imprezy zapoczątkowała interpretacja frag-
mentu dzieła Stefana Żeromskiego przez Wójta Gminy Ciasna mgr 
inż. Zdzisława Kuleja. Następnie fragment „Przedwiośnia‘’Odczy-
tała Pani Sekretarz Gminy Ciasna mgr Albina Pogoda. Kolejne oso-
by odczytywały wybrane fragmenty dzieła: wśród nich znalazły się 
nauczycielki, bibliotekarki, osoby wykonujące różne zawody. Bar-
dzo ucieszyła nas obecność młodych czytelników, którzy również 
umiejętnie odczytali prozę poetycką Stefana Żeromskiego. Każdy 
z uczestników został obdarowany pięknie wydrukowanym podzięko-
waniem oraz pieczęcią pamiątkową na tekście Stefana Żeromskiego.

Obecnie mamy możliwość, aby gorąco podziękować wszystkim, 
którzy przyczynili się do zrealizowania tej imprezy, w szczególności 
dziękujemy za pomoc okazaną przez Urząd Gminy Ciasnej, Dyrek-
cję Zespołu Szkolno ‑Przedszkolnego wCiasnej oraz Sołtysa Ciasnej .
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inwestycje 2018 

Wójt Gminy Ciasna 

Szanowni Państwo

 

Mijają kolejne 4 lata pracy Rady Gminy i Wójta Gminy Cia-
sna. Był to czas ogromnego wysiłku. Gmina Ciasna jest przyjazna 
mieszkańcom i przedsiębiorcom. Jest wspólnym dobrem miesz-
kańców, z którego jesteśmy dumni. Staramy się ją unowocześniać 
i upiększać realizując gminne inwestycje:

1. Na podstawie umowy z dnia 08.01.2018 dla  zadania: „Bu-
dowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zborowskie w 
Gminie Ciasna”, objęta V etapem realizacji zadania ‑  zakończo-
no realizację robót zasadniczych. Na chwilę obecną trwają prace 
związane z przygotowaniem zrealizowanego zakresu do odbioru. 
Umowny termin zakończenia robót to listopad 2018.

2. Na podstawie  umowy z dnia  11.01.2018 dla zadania  pn: 
„Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową 
dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego w Gmi-
nie Ciasna w formule zaprojektuj i wybuduj” dla części zadania 
trwa proces i uzgadniana rozwiązań projektowych, zaś w obrębie 
ul. Dobrodzieńskiej i Jeżowskiej  oraz ul. Zjednoczenia w Ciasnej 
trwają  roboty budowlane. Wykonawca to  konsorcjum firm: Gra-
mar Sp. zo.o, Hucz Sp. z o.o. Domax Sp. z o.o. Arkadiusz Mika. 
Cena zgodna z ofertą 12 959 999,99zł brutto. Planowany termin 
zakończenia całej inwestycji to maj 2019. 

3. Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych ratowniczych 
w Gminie Ciasna poprzez zakup średniego samocodu ratowniczo – 
gaśniczego planowana kwota wydatku w 2018 roku – 982 125,00 
zł.

4. Modernizacja boiska sportowego w Glinicy przy ul. Brze-
zinkowskiej 8 – planowana kwota wydatku w 2018 roku – 630 
000,00 zł

5. Termomodernizacja budynku komunalnego w Wędzinie 
przy ul. Muzealnej 10 – planowana kwota wydatku w 2018 roku 

– 95 000,00 zł.
6. Na podstawie umowy z dnia  28.03.2018 dla zadania pn. 

„Budowa drogi gminnej (ul. Słoneczna) i przebudowa drogi we-
wnętrznej (ul. Dworcowa) łączące się z drogą powiatową nr S 
2010 w Sierakowie Śląskim – Gmina Ciasna”  zakończono pra-
ce budowlane i dokonano odbioru robót. Wartość zadania: 2 529 
654,58 zł. brutto. Na chwile obecną trwają prace porządkowe oraz 
nasadzenia realizowane przez Gminę Ciasna.

7. Przebudowa części mieszkalnej budynku komunalno ‑ 
oświatowego poprzez adaptację na sale lekcyjne Szkoły Podsta-
wowej w Zborowskiem – planowana kwota wydatku w 2018 ro-
ku.

8. Na podstawie umowy z Wykonawcą ( z dnia 01.10.2018r.) 
wybranym w przetargu nieograniczonym trwają prace budowla-
ne    dla zadania pn.: „Przebudowa ul. Osiedlowej w miejscowo-
ści Molna, w km 0+200 – 0+800”.  Zakres obejmuje wykonanie 
nawierzchni bitumicznej oraz poboczy na przedmiotowym odcin-
ku. Wartość brutto zadnia to 243 250,70zł. Termin zakończenia i 
rozliczenia robót: 16 listopad 2018. 

9. W dniu 12.09.2018 ogłoszono przetarg nieograniczony na 
realizacje zadania pn: Przebudowa sięgacza ul. Wiejskiej do ul. 
Nowy Dwór w miejscowości Molna w km 0+400 – 0+780 z dofi-
nansowaniem z ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administra-
cji. Wartość zadania: 172 592,12 zł brutto. planowany termin za-
kończenia i rozliczenia robót: listopad 2018.

10. W dniu 18.09.2018 ogłoszono przetarg nieograniczony na 
realizację zadania pn: Przebudowa ul. Myśliwskiej w miejscowo-
ści Zborowskie w km 3+330 – 5+330, dł. 2 km”, z planem reali-

zacji wspólnie z nadleśnictwem 
Lubliniec – kwota: 380 316,00zł 
brutto. Planowany termin zakoń-
czenia i rozliczenia robót: listo-
pad 2018r.

11. Na podstawie umowy z Wykonawcą ( z dnia 02.10.2018r.) wy-
branym w przetargu nieograniczonym trwają prace budowlane dla za-
dania pn.: „ Przebudowa sięgacza ul. Zjednoczenia do starego ujęcia 
wody w miejscowości Ciasna, w km 0+180 – 0+300 IV etap „.  Za-
kres obejmuje wykonanie nawierzchni z kostki betonowej  wraz z od-
wodnieniem na przedmiotowym odcinku. Wartość brutto zadania to 
157 014,86 zł. Termin zakończenia i rozliczenia robót to : 16 listopad 
2018r. 

12. Rozpoczeła się realizacja zadania pn: Przebudowa drogi dojaz-
dowej do gruntów rolnych w Gminie Ciasna, sołectwo Jeżowa, ul. Po-
lna”, z dofinansowaniem Województwa Śląskiego w ramach dróg do-
jazdowych do pól. Otwarcie ofert zaplanowania na dzień 17.10.2018r. 
Planowany termin zakończenia i rozliczenia robót: listopad 2018r.

13. Na podstawie umowy z dnia 12.02.2018  dla zadnia  pn.: „Bu-
dowa kanalizacji sanitarnej w przysiółku Nowy Dwór” trwają pra-
ce budowlane. Cena zgodna z ofertą 2 476 115,15 brutto. Na chwilę 
obecną kończone są prace zasadnicze  na terenie Nowego Dworu. Do 
wykonania pozostaje przejście kanalizacją pod drogą DK11 w stronę 
zajazdu ( w technologii przewiertu) . Umowny  termin zakończenia 
robót to maj 2019. 

14. W dniach 16.08.2018 oraz  17.08.2018 podpisano umowy z 
wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego biurem projekto-
wym, na wykonanie następujących opracowań projektowych związa-
nych z kanalizacją sanitarną oraz rozbudowa wodociągu sieciowego 
na terenie Gminy Ciasna

Umowa nr RGK.ID.271.8.2018 – wartość 47 880 zł brutto
1. Kanalizacja w Sierakowie Śląskim  na części ul. Długiej oraz 

części ul. Oleskiej z włączeniem do istniejącej sieci kanalizacji na ul. 
Oleskiej (szacunkowa długość kanalizacji 650 m)

2. Kanalizacja oraz wodociąg do strzelnicy w Sierakowie Ślą-
skim z włączeniem w/w sieci do ul. Długiej. Szacunkowa długość ka-
nalizacji 260m, oraz wodociągu260 m.

3. Kanalizacja oraz wodociąg w Ciasnej przy ul. Lipowej (teren 
na wschód od ul. Lipowej  równoległy do drogi DK11 ograniczony 
linią lasu). Szacunkowa długość kanalizacji 900.m, oraz wodociągu 
900m.

Przetarg nr RGK.ID.271.9.2018 – wartość 89 175,00 zł brutto
1. Kanalizacja w Sierakowie Śląskim  w ciągu  ul. Długiej do 

skrzyżowania z drogą powiatową nr S2301z włączeniem do istnieją-
cej sieci kanalizacji na skrzyżowaniu ul. Długiej z ul. Stawową. Sza-
cunkowa długość kanalizacji 1700m).

2. Kanalizacja w miejscowościach Wędzina oraz Panoszów w 
ciągu ulic: ul Osada Myśliwska, ul. 1 Maja, ul. Młyńska, ul. Tysiąc-
lecia, oraz ul. Leśna. Szacunkowa długość kanalizacja 3700m. 

3. Kanalizacja oraz wodociąg w ciągu sięgacza ul. Słonecznej w 
Sierakowie Śląskim. Szacunkowa długość wodociągu: 190m,  kana-
lizacji 190m. 

Przetarg nr RGK.ID.271.10.2018 – wartość 79 950,00zł. brutto
1. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Przywary z 

włączeniem do istniejącego wodociągu Ø225. Szacunkowa długość 
rurociągu: 2700m.

2. Budowa wodociągu łączącego nowe ujęcia wody nr S1 i S1 z 
ujęciami istniejącymi S3 i S3A . Ujęcia nowe S1 i S2 położone ssą na 
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terenie powiatu oleskiego poza granicami Gminy Ciasna na dział-
ce nr 102/1. Ujęcia istniejące położone są na terenie gminy Ciasna 
na działce nr 67/14. Szacunkowa długość rurociągu : 2600m.

15. Na podstawie umowy z Wykonawcą ( z dnia 17.09.2018r.) 
wybranym w przetargu nieograniczonym trwają prace projektowe   
dla zadania pn.: Opracowanie dokumentacji rozbudowy sieci wo-
dociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Glinica.  Zakres 
robót dotyczy dokumentacji na rozbudowę kanalizacji i wodocią-
gu w okolicach Brzezinkowego. Wartość umowy brutto: 12 000 zł. 

16. Na podstawie umowy z Wykonawcą ( z dnia 17.09.2018r.) 
wybranym w przetargu nieograniczonym trwają prace projektowe 
dla zadania pn.: „Opracowanie  dokumentacji projektowej rozbu-
dowy sieci wodociągowej w miejscowości Ciasna oraz rozbudo-
wy sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej w miejscowości Zbo-
rowskie w Gminie Ciasna”.. Zakres robót dotyczy dokumentacji 

na rozbudowę kanalizacji i wodociągu w okolicach ul Dworcowej 
i Zjednoczenia w Ciasnej oraz wodociągu ul. Borkowej w Zborow-
skim. Wartość umowy 33 456  zł brutto. 

17.   W dniu 18.09.2018 ogłoszono przetarg nieograniczony na 
realizację zadania pn: Przebudowa ul. Myśliwskiej w miejscowo-
ści Zborowskie w km 3+330 – 5+330, dł. 2 km”, z planem realizacji 
wspólnie z nadleśnictwem Lubliniec na kwotę: 380 316,00zł brutto. 
Planowany termin zakończenia i rozliczenia robót: listopad 2018r.

18. W dniu 03.10.2018 ogłoszono przetarg nieograniczony na re-
alizację zadania pn: Przebudowa ul. Lipowej w miejscowości Cia-
sna w km 0+794 – 1+180 – etap I”, z dofinansowaniem Ministerstwa 
Sprawa Wewnętrznych i Administracji. Otwarcie ofert zaplanowa-
nia na dzień 18.10.2018r. Planowany termin zakończenia i rozlicze-
nia robót: listopad 2018r.
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W dniu 09 marca 2018 r. Wójt Gminy Ciasna wystąpił do Dyrektora 
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospo-

darstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu z wnioskiem o zatwierdze-
nie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowa-
dzania ścieków.

W przedstawionej do Wód Polskich kalkulacji Urząd Gminy Ciasna 
nie przewiduje osiągnięcia dodatniej rentowności na działalności wodo-
ciągowej i kanalizacyjnej. Przewidziano pełne pokrycie bieżących kosz-
tów funkcjonowania, nadwyżki finansowej nie zaplanowano. Celem opłat 
nie jest osiągnięcie zysku przez gminę, lecz jedynie pokrycie wydatków 
ponoszonych na realizację zadań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w 
wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków. 

W Gminie Ciasna stawka opłaty abonamentowej na lata 2018 – 2020 
wynosi 5,17 zł + obowiązujący VAT. Z tytułu opłaty abonamentowej po-
krywane są koszty poniesione w związku z utrzymaniem w gotowości do 
świadczenia usług urządzeń wodociągowych. Stanowią one 8,87% kosz-

tów eksploatacji urządzeń wodociągowych.

W dniu 16 maja 2018 r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodar-
ki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu zatwierdził Taryfę dla zbiorowe-
go zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na tere-
nie Gminy Ciasna.

W celu uniknięcia dużej rozbieżności w taryfach za lata ubiegłe, a ta-
ryfą, która zostanie wprowadzona w życie Wójt Gminy Ciasna przedło-
żył Radzie Gminy Ciasna projekt uchwały o dopłacie do taryfy dla zbio-
rowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków. 

Na podstawie Uchwały Nr XLVII/ 322 /2018 Rady Gminy Ciasna 
z dnia 29.05.2018 r. wprowadzono dopłatę w wysokości 9,50 zł plus 
obowiązujący podatek VAT do 1 m3 odprowadzonych ścieków oraz na 
podstawie Uchwały Nr XLVII/ 321 / 2018 Rady Gminy Ciasna z dnia 
29.05.2018 r. wprowadzono dopłatę w wysokości 1,60 zł plus obowią-
zujący podatek VAT do 1 m3 zużytej wody.

Z dniem 16 czerwca 2018 r. weszła w życie nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie od 1 stycznia 2018 pełni funkcję regulatora stawek za usługi 
wodociągowo-kanalizacyjne. Spółki zajmujące się dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków musiały 

do 12 marca złożyć do Wód Polskich wnioski taryfowe z cenami mediów na następne trzy lata.

W ramach projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego pn. „Mon-
taż instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii zlokalizowa-
nych na obiektach Gminy Ciasna” planujemy montaż paneli fotowol-

Ceny zatwierdzone przez 
Wody Polskie

Ceny z dopłatami z bu-
dżetu Gminy zatwierdzone 
Uchwałą Rady Gminy

Wysokość dopłaty z bu-
dżetu Gminy

Cena wody  zł/m3 6,70 zł/m3 4,97 zł/m3 1,73 zł

Stawka opłaty 
abonamentowej

5,58 zł / 1 miesiąc 5,58 zł/ 1 miesiąc ----

Cena usługi odpro-
wadzania ścieków

dla Grupy 1 (zł/m3)

16,66 zł/m3 6,40 zł/m3 10,26 zł

Cena usługi odpro-
wadzania ścieków

dla Grupy 2 (zł/m3)

16,34 zł/m3 6,08 zł/m3 10,26 zł

taicznych na oczyszczalniach ścieków w Ciasnej i Sierakowie Śląskim 
oraz przepompowniach na terenie Gminy Ciasna, dzięki czemu obniży-
my koszty eksploatacji.

DOPŁATY DO ZUżYTEJ WODY 
I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW



Mała książka - wielki Człowiek
Gminna Biblioteka Publiczna w Ciasnej oraz filie biblioteczne w Glinicy, Sierakowie 

Śląskim, Zborowskiem biorą udział w pilotażowym projekcie dla trzylatków realizowanym 
w ramach ogólnopolskiej kampanii „Mała książka - wielki człowiek” . 

Gminna Biblioteka Publiczna w Ciasnej oraz filie biblioteczne w 
Glinicy, Sierakowie Śląskim, Zborowskiem biorą udział w pilo-

tażowym projekcie dla trzylatków realizowanym w ramach ogólno-
polskiej kampanii „Mała książka ‑ wielki człowiek” . Dzieci urodzo-
ne w 2015 roku, które przyjdą z rodzicem do biblioteki, otrzymają w 
prezencie „Wyprawkę Czytelniczą”. W jej skład wchodzą: 

‑ książka „Pierwsze wiersze dla…”
‑ karta Małego Czytelnika 

Za każde wypożyczenie minimum jednej książki Mały Czytelnik 
otrzyma naklejkę. Gdy uzbiera ich dziesięć dostanie dyplom, który 
będzie dowodem na jego czytelnicze zainteresowania.  W wyprawce 
znajdzie się również broszura informacyjna dla rodziców: „Książką 
połączeni, czyli o roli czytania w życiu dziecka”. Więcej informacji 
można  uzyskać w naszych placówkach oraz na stronie internetowej 
www.wielki‑człowiek.pl 

Serdecznie zapraszamy.

SPROSTOWANIE DO ARTYKUŁU „EMOCJE I KONTROWERSJE. STRAŻACY 
RYWALIZOWALI W WĘDZINIE” Z EXPRESSU GMINNEGO NR 3/2018:

W ostatnim numerze, w artykule „Emocje i kontrowersje. Strażacy rywalizowali 
w Wędzinie” zamieściliśmy wypowiedź żeńskiej drużyny z Sierakowa Śląskiego, która 

wskazała, że w pozostałych zespołach żeńskich funkcję dowódców pełniły osoby 
niepełnoletnie - miało odbiegać to od regulaminu imprezy. W rzeczywistości, w kobiecej 

drużynie OSP Ciasna, na stanowisku dowódcy wystąpiła osoba pełnoletnia.
 Julian Werner
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krótki zarys historii budowy kośCioła pod 
wezwaNieM św. jadwigi, patroNki śląska, 
w jeżowej /Cz.2./.  głód kośCioła w jeżowej.

2 3.09.1951 postawiono krzyż budowlany w miejscu przyszłego ko-
ścioła  na gruncie, który podarował Franciszek Macioł. Warto do-

dać,że Konstanty Brylka jako pierwszy zaproponował swoją działkę, 
lecz niestety była ona zbyt oddalona od centrum i dlatego propozy-
cja nie została zakceptowana. 28.11.1951 utworzono oficjalny Komi-
tet Budowy Kościoła w Jeżowej pod przewodnictwem ks. proboszcza 
Alfonsa Rolnika. W skład komitetu jako członkowie zostali powoła-
ni: Józef Wittek, Wilhelm Jarzombek, Piotr Kaczmarczyk, Jakub Re-
ska, Jan Erlebach, Józef Noczyński, Józef Młynek.

Dnia 19.03.1952 roku projekt inż. Antoniego Skoczylasa z Ole-
sna został zatwierdzony przez Kurię Opolską. Mieszkańcy Jeżowej 
nie czekając na zezwolenie władz administracyjnych samorzutnie i 
niezwłocznie przystąpili do budowy. Prace specjalistyczne wykonała 
firma budowlana z Olesna Śl. Spajda, Affta i Skoczylas.

Niestety 21.06.1952 roku władze Powiatowej Rady Narodowej w 
Lublińcu wydały zakaz budowy kościoła w Jeżowej. Proboszcza A. 
Rolnika ukarano grzywną wys. 4500 zł oraz nakazano rozbiórkę czę-
ściowo wzniesionych już murów. Prośba mieszkańców o uchylenie 
decyzji Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Lublińcu wysłana 
do Ministerstwa Budownictwa Miast i Osiedli w Warszawie pozosta-
ła niestety bez odpowiedzi. Umorzono jedynie proboszczowi grzyw-
nę, ale budowę kościoła musiano przerwać.

09.05. 1953 roku powstaje nowy Komitet (mieszkańców) Budowy 
Kościoła pod wezwaniem św. Jadwigi Patronki Śląska. W skład ko-
mitetu budowlanego wtedy weszli: Józef Wittek, Jan Stobrawa, Fran-
ciszek Stobrawa, Paweł Ziaja, Jan Erlebach, Paweł Knieć.

Ciekawostką jest, że syn p. Wittka – Paweł na mocy Dekretu z dnia 
10 listopada 1945 r. o zmianie i ustalaniu imion i nazwisk oraz na pod-
stawie ustawy z dnia 3 stycznia 1945 r . o trybie wydawania dekre-

tów z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr 1, poz. 1) musiał zmienić pisow-
nie swojego nazwiska na Witek, czyli przez jedno „t”.

Proboszcz i nowy komitet musieli się jeszcze wiele natrudzić by 
Wojewódzka Rada Narodowa w Katowicach ( w latach 1953 – 1956 
Stalinogród ) zatwierdziła projekt. Tym razem dawny plan kościoła 
afirmował inż. bud. Ryszard Dzięgielewski z Opola. Po wielu trudach 
i pięciu latach zastoju projekt został zatwierdzony w dn. 29.07.1957 
roku. Po zatwierdzeniu projektu, jeszcze rok trzeba było czekać na po-
zwolenie kontynuowania budowy częściwo już wzniesionych murów. 
Pozwolenie na budowę uzyskano w dniu 09.06.1958 roku. Nie mo-
gło być lepszej zachęty dla pracowitych mieszkańców Jeżowej. Ro-
boty ruszyły pełną parą.

Teraz powinienem z imienia i nazwiska wymienić wszystkich bez 
wyjatku budowniczych i sponsorów, którzy przyczynili się do budo-
wy kościoła. Niestety, jest to możliwe tylko częściowo, ponieważ nie 
dysponuję wszystkimi danymi na ten temat. W związku z powyższym 
bardzo proszę wszystkich czytelników, zainteresowanych i ludzi do-
brej woli o pomoc w uzupełnieniu tej luki w opisywanej historii bu-
dowy kościoła w Jeżowej. Ja ze swojej strony opublikuję nadesłane 
materiały, foto, informacje itp. w naszym Expressie w następnym nu-
merze. Proszę wszystkie zapytania, informacje itp. kierować do Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Ciasnej gok@ciasna.pl, pani sołtys Berna-
dety Skowronek, lub przesyłać na adres internetowy arojek2@o2.pl

Z góry dziekuję.
c.d.n.

Opracował Andrzej Rojek
PS. Bardzo serdecznie dziękuję Panu Karolowi Chmielowi za oka-

zaną mi bezinteresownie pomoc. Autor.

LUDOWY KLUb SPORTOWY RYbAK CIASNA
Przedstawiamy kolejną fotografię udostępnioną przez Pana Pio-

tra Noga, pokazujacą historię klubu z Ciasnej. Zdjęcie  zosta-
ło wykonane jesienią 1983 (Klasa A)

Na zdjęciu są: Stojm, Sendzia, Straus Gerard, Sier Wili, Swi-

tała Waldemar, Kuzior Marek, Pawołka Bogdan, Nowak Hubert, 
Klenczon, Ptok Joachim, Pieprzyca Marian, Nowak Henryk, No-
ga Piotr, Jastrzemski Jan
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Dożynki Gminne odbyły się w tym roku w Panoszowie 18‑19.08.2018r. 
Pierwszego dnia wystąpiły mini formacje mażoretek Copacaba-

na, następnie Mała Orkiestra Dęta. Główną atrakcją sobotniego wie-
czoru był występ popularnego zespołu Karpowicz Family. Następnie 
do zabawę prowadził zespół The Boss‑Rataje. 

W niedzielę tradycyjnie obchody święta rolników rozpoczęła 
polowa msza św., następnie odbył się barwny korowód dożynkowy. 
Korowód otwierały Mażoretki Copacabana wraz z Gminną Orkie-
strą Dętą, następnie szli wszyscy zaproszeni goście oraz pomysło-
wo udekorowane pojazdy dożynkowe. Oficjalna część składała się 
z przemówień min. Pana Wójta Zdzisława Kuleja, przekazania chle-
bów dożynkowych księżom oraz sołtysom. Wręczono również na-
grody w konkursach na Najpiękniejszą zagrodę rolniczą i nierolni-
czą 2018 roku w Gminie Ciasna. Oto wyniki konkursów:

I miejsce w kategorii zagroda rolnicza, zagroda nierolnicza otrzy-
mali: Rita i Józef Tyrała z Wędziny, Aneta i Norbert Kompalla z Cia-
snej, Krzysztof Gała z Glinicy, Gotfryd Gawenda z Molnej, Maria i 
Paweł Kosytorz ze Zborowskiego, Anna Chmiel z Wędziny, Bożena 
Drynda  z Panoszowa, Teresa i Jerzy Królik z Ciasnej, Anna i Bar-
tłomiej Witek z Ciasnej, Lucyna Strzoda – Borowska i Grzegorz Bo-
rowski z Glinicy, Rzymskokatolicka Parafia św. Urbana w Wędzinie

II miejsce w kategorii zagroda rolnicza, zagroda nierolnicza otrzy-
mali: Jadwiga Lesik z Wędziny, Zofia Kozłowska z Panoszowa, An-
na Antonik z Ciasnej, Alicja Grzonka z Panoszowa. 

W tym roku wyjątkowo, w Konkursie na Najpiękniejszą Koronę 
Dożynkową oraz Najciekawszy Pojazd dożynkowy, jurorami były 
wszystkie osoby biorące udział w dożynkach. Głosy oddawane by-
ły do urny. Następnie komisja zliczyła wszystkie głosy. W konkur-
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MINNE W PANOSZOWIE

sie na Najpiękniejszą Koronę Dożynkową wygrały: 
I miejsce Jeżowa (134 głosów)
II miejsce Wędzina (121 głosów)
III miejsce Panoszów (114 głosów)
W Konkursie na Najciekawszy Pojazd Dożynkowy najwięcej 

głosów zdobyły:
I miejsce Jeżowa (139 głosów)
II miejsce Panoszów (117 głosów)
III miejsce Wędzina (99 głosów)
Gratulujemy zwycięzcom, jednak z tego miejsca należy podzię-

kować wszystkim osobom ze wszystkich sołectw, które zaangażo-
wały się w przygotowanie koron i pojazdów. Cała punktacja zosta-
ła umieszczona na stronie internetowej ciasna.pl

Część artystyczna składała się z występów wszystkich grup Ma-

żoretek Copacabana, Gminnej Orkiestry Dętej, kółko wokalne przy 
Goku reprezentował Martin Werner.

Gwiazdami dożynek byli artyści tj. B.A.R, Duo Fenix, Bregida 
i Robert Łukowscy oraz Bernardeta Kowalska i Przyjaciele. Na za-
kończenie zagrał zespół The Rio.

Całości imprezy towarzyszyły stoiska gastronomiczne, atrakcje 
dla dzieci: dmuchańce, karuzele i stoiska oraz kurtyna wodna usta-
wiona przez OSP Ciasna.

Pragniemy również podziękować Sołtysowi, Radzie Sołeckiej 
oraz wszystkim Mieszkańcom sołectwa Panoszów za zaangażo-
wanie, piękne dekoracje dożynkowe oraz za wspaniałą atmosferę. 
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DOżYNKI POWIATOWE 
I WOJEWÓDZKIE

Dożynki Powiatowe w Lublińcu odbyły się 26.08.2018r. Rozpo-
częły się mszą świętą w kościele pw. św. Stanisława Kostki, na-

stępnie był korowód i prezentacja gmin. Gminę Ciasna reprezentowała 
Gminna Orkiestra Dęta wraz z Mażoretkami Copacabana. Zwycięska 
korona z dożynek gminnych, z sołectwa Jeżowa, zajęła w Powiato-
wym Konkursie Koron II miejsce.

Z kolei 9 września 2018r. w Wiśle odbyły się XIX Dożynki Wo-
jewództwa Śląskiego. Tradycyjnie wśród imprez towarzyszących 
miał miejsce XII Regionalny Konkurs Wieńców Dożynkowych w 
trzech kategoriach Kompozycja, Korona oraz Wieniec. Korona Do-
żynkowa Sołectwa Glinica zajęła I miejsce w swojej kategorii. Gra-
tulujemy obydwóm sołectwom!!!
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MAżORETKI COPACAbANA 
MISTRZOSTWA ŚWIATA W PRADZE

W sobotę 25.08.2018r. w Pradze odbyły się mistrzostwa WORLD 
CHAMPIONSHIP MAJORETTES SPORT. W tym ważnym 

konkursie występowały mażoretki Copacabana z Ciasnej. W konku-
rencji Flaga Senior Solo Angelika Gajda zajęła czwarte miejsce, po-
konując dwanaście innych reprezentantek. W konkurencji Flaga Se-
nior Mini, formacja złożona z siedmiu dziewcząt: Karolina Dudzik, 
Angelika Gajda, Martyna Jelonek, Emilia Kosytorz, Julia Kosytorz, 
Simona Mrugała i Julia Wieczorek, zdobyła tytuł Mistrza Świata Ma-
żoretek, pokonując dziewięć zespołów z różnych krajów. Po ogłosze-
niu wyników nasze złotka zrobiły sobie pamiątkowe zdjęcia w cen-
trum Pragi. Gratulujemy!

JAK GLINICA DOSTAŁA SIĘ NA 
KARTY HISTORII SZTUKI W POLSCE

Wszyscy mieszkańcy naszej gminy zapewne 
słyszeli o słynnej niegdyś fajczarni 

w Zborowskiem. Ale, że manufaktura w Glinicy 
jest bardziej znana, że ma trwałe miejsce w historii 

sztuki i rzemiosła polskiego.. to już chyba nie.

W roczniku Miejskiego Muzeum Przemysłowego w Krakowie z 
1930 roku glinicka fabryka fajansu została nazwana jedną z najwy-
bitniejszych. „W pierwszym najświetniejszym okresie Glinicy (do r. 
1800) specjalnością jej były wielkie wazy z plastycznie nakładane-
mi i barwnie malowanemi bukietami kwiatów, teryny, pots ‑pourris, 
figury, naczynia w kształcie zwierząt, kałamarze i t. p.” Była pierw-
szą na Śląsku, niewiele później powstała kolejna (dużo większa) w 
Prószkowie Śląskim koło Opola, a w końcu XVIII wieku w Raciborzu.  

W okresie międzywojennym wyroby z Glinicy były pokazywa-

ne na wystawach i w muzeach, opisywane w publikacjach. W Mu-
zeum Miejskim Wrocławia (Pałac Królów Pruskich) ceramice śląskiej 
XVIII wieku była poświęcona oddzielna sala. Do czasów współcze-
snych przetrwało dużo mniej tych kruchych fajansowych przedmio-
tów. Dzisiaj można je podziwiać w kolekcji Muzeum Górnośląskie-
go w Bytomiu.

W obszernej publikacji „Przemysł Rzemiosło Sztuka” z 1922 
roku czytamy „Przeszły nad ziemią śląską wraz z zawieruchami 
wojennemi XVIII. w. wszelakie style i upodobania, którym Euro-
pa współczesna hołdowała — nie zdołały jednak z śląskiego dorob-
ku artystycznego usunąć na plan drugi pewnej cechy dominującej, 
będącej wspólnym jego mianownikiem. Jest nią ten pierwiastek ob-
cy współczesnej ceramice Niemiec: pełen świeżości i radości życia 
temperament, przejawiający się zarówno w wdzięcznych wyrobach 
Glinicy, jak również w przepysznych plastycznych dekorach kwia-
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towych Pruszkowa, nie mających w tworzywie fajansowem ani pro-
totypu, ani nigdzie potem nie naśladowanych. Przejawiła się siła te-
go ducha nawet w dziełach zniemczonych artystów wrocławskich 
jak Bottengruber, dla którego utworów nawet sumienni badacze nie-
mieccy nie umieją znaleźć prototypu. Bo też ta wspólna dominanta, 
owładająca całą ceramiką śląską XVIII. w. jest z ducha polską — i 
nie mogło być inaczej, skoro była dorobkiem pracy polskiego ludu 
śląskiego. Stąd też tryska krynica tej niezrozumiałej dla Niemców i 
podnoszonej przez nich oryginalności i pełni życia, niezwykłej wresz-
cie śmiałości i temperamentu. Po cechach tych tak znamiennych dla 
rasy słowiańskiej, a charakteryzujących w szczególności naród pol-
ski, można by od razu poznać prace Glinicy czy Pruszkowa, nawet 
gdyby nie stało pisanych aktów i dokumentów, stwierdzających iż 
wszystkie prawie siły robocze i artystyczne w epokach najświetniej-
szych były prawie wyłącznie polskie.”

 Według starej gazety „Ziemia Śląska” wszystko zaczęło się, 
kiedy „Dziedzic lubliniecki pan Andrzej de Garnier natrafił na bia-
łą, tłustą glinę w swoim lesie na Zborowskiem”. Wraz ze wspólni-
kami założył 1752 roku fabrykę wyrobów fajansowych, fajek i na-
czyń stołowych. Jednak przy utylitarnym podejściu, fajki, na które 
był ogromny popyt całkowicie zdominowały produkcję, a spółka 
miała wieloletnie przywileje na wyłączność. Jednak w tym czasie 
rząd pruski zaczął  podejmować działania mające na celu ożywie-
nie produkcji przemysłowej na ziemiach Śląska. Już w 1763 roku 
hr. Leopold z Prószkowa (koło Opola) założył manufakturę fajan-
su, która w niedługim czasie stała się największą i wiodącą na Ślą-
sku. Właściciele Zborowskiego próbowali ożywić produkcję naczyń 
fajansowych. Zatrudnili pełnomocnika króla Prus do spraw rozwo-
ju przemysłu ceramicznego, kapitana von Kloden, który w 1766 ro-
ku usiłował przejąć na własność ten dział produkcji.  Rok później 
zmarł Andrzej de Garnier. Jego siostra hrabina Anna Barbara von 
Gaschin wykupiła całość od wspólników i utworzyła w Glinicy no-
wą manufakturę nastawioną wyłącznie na wytwarzanie ozdobnych 
naczyń stołowych. Fabryka mieściła się w zabudowaniach dwor-
skich w jednopiętrowym budynku, gdzie znajdowały się pomiesz-
czenia do suszenia i szkliwienia wyrobów. Wybudowano dwa piece, 
przygotowano miejsca  do dołowania gliny.  W 1771 ruszyła pro-
dukcja pod kierunkiem kapitana von Klodena. W katalogu z wysta-
wy w Poznaniu w 1927 roku napisano: „Była jedną z największych 
i najruchliwszych obok Prószkowa, odznaczając się pięknością wy-
robu i malowideł kwiatowych. Glinickie fajanse są bardzo podob-
ne do wyrobów Prószkowa, z powodu bliskiego  z nim sąsiedztwa 

i ciągłej wymiany majstrów i artystów”.  Pracownicy w większości 
byli miejscowi, a wśród artystów modelarzy i malarzy przeważa-
li początkowo Morawianie. Najbardziej znani to Jan Muller, Józef 
Dreyhann i najważniejszy Józef Fiala. Produkcja napotykała różne 
trudności w wyniku problemów z zarządcą. Już po czterech latach 
kilku pracowników opuściło Glinicę i w niedalekim Wierzbnie zało-
żyło konkurencyjny zakład, który jednak nie utrzymał się długo. Po 
16 latach w 1787 roku, Anna Barbara sprzedała manufakturę  rzą-
dowi pruskiemu (zakład w Prószkowie został sprzedany w 1783 ro-
ku). Od tego czasu właściciele często się zmieniali.  W 1799 roku 

wytwórnię wydzierżawił Jan Fiala z rodziny opolskich ceramików. 
Swoje umiejętności doskonalił na Morawach i w znanym zakładzie 
Holicz na Węgrzech. Z jego okresu zachowało się wiele talerzy z fa-
jansu delikatnego z przedstawieniem bardzo popularnego wówczas 
kroczącego pawia. Po jego śmierci w 1814 roku  zakład prowadzi-
ła jego żona, a  później jej zięć Fryderyk Karol Mittelstedt z Wiel-
kopolski. Po 1825 roku zaczęto wyrabiać kamionkę. W 1861 roku 
podczas wielkiej burzy budynek został zniszczony przez powalo-
ne drzewo. Fabryka została odbudowana, ale ostatecznie zaniecha-
no produkcji ok. 1870 roku.  Jeszcze przez kilka lat byli pracownicy 
manufaktury wyrabiali prywatnie filiżanki i talerzyki. Na początku 
XX wieku mieszkaniec Glinicy uruchomił cegielnię, lecz wkrótce, 
w 1906 roku przeniósł działalność do Lublińca.           

Nasuwa się tu pytanie skąd wziął się pomysł i realizacja produkcji 
na wysokim poziomie artystycznym. Odpowiedź jest prosta – piękna 
ceramika stała się modna. Importowana od XVII wieku porcelana z 
Dalekiego Wschodu była wzorcem , wspaniałe, malowane fajanse 
europejskie były poszukiwane. Zwiększyła się ogromnie różnorod-
ność naczyń stołowych wcześniej nie znanych. Weszły w modę  ca-
łe „garnitury stołowe”. Ozdobne naczynia ustawiano na kredensach 

„miśniakach”, wazony na szafach, talerze wieszano na ścianach. Zna-
ny jest przykład testamentu z 1770 roku gdzie zapisano „dwa gar-
nitury farfurowe, jedynaście sztuk do postawienia na szafę”. Około 
połowy XVIII wieku powstają wytwórnie na Morawach, później w 
Polsce w magnackich majątkach ziemskich. W Prusach rząd stwa-
rza zachęty, a nawet w 1771 roku wydał zakaz importu ceramiki, ka-
mionki i fajansu cienkościennego.

Anna Barbara córka Piotra de Garnier, pana na Lublińcu, poprzez 

małżeństwa weszła w kręgi najbogatszej arystokracji Opolszczyzny. 
Po pierwszym mężu Antonim von Loewenkron odziedziczyła Tu-
rawę, utworzony majorat przekazała później w spadku bratankowi 
i w ten sposób posiadłości przeszły na rodzinę Garnierów. W 1760 
roku poślubiła hrabiego Franciszka Adama von Gaschin z Żyrowa.  
Weszła do magnackiej, katolickiej rodziny, która od pokoleń otacza-
ła opieką sanktuarium na Górze Św. Anny. Mało powiedziane – pra-
wie wszystko co tam wzniesiono do końca XVIII wieku i do dzisiaj 
widzimy jest dziełem fundowanym, inicjowanym przez Gaschinów. 
Począwszy od sprowadzenia franciszkanów w poł. XVII wieku, bu-
dowę kościoła, klasztoru, koncepcję Kalwarii  z kaplicami, urzą-
dzenia wzgórza dla potrzeb zakonników i pielgrzymów.    Wielce 
prawdopodobne, że Anna Barbara nie była w stanie wystarczająco 
nadzorować spraw w Glinicy i w 1787 roku sprzedała zakłady wraz 
z całością tamtejszych dóbr rządowi pruskiemu. Również można do-
myślać się, że po prostu wspierała małżonka prowadzącego wraz z 
bratem Antonim kolejną  rozbudowę Kalwarii oraz gruntowną reno-
wację kościoła i klasztoru. Hrabina zmarła 1804 roku w wieku 78 lat.

Tak jak nazwisko hrabiów von Gaschin na zawsze związało się 
z symboliczną dla Śląska Górą Św. Anny, tak nazwisko Anny Bar-
bary von Gaschin weszło na trwałe do historii polskiego rzemiosła 
artystycznego.

14 wydarzenia
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ŚWIĘTO PIECZONEGO 
ZIEMNIAKA

Tradycyjnie już od lat dzieci z Przedszkola w Ciasnej uczestniczą w 
ŚWIĘCIE PIECZONEGO ZIEMNIAKA, organizowanym na łonie 

natury w czasie wykopów. Dzieciaki wyposażone w wiaderka z wielką 
radością zbierały na polu kartofelki, zsypując je do wielkich worków. 
Przedszkolaki brały udział w zabawach i konkursach z kartoflem w ro-
li głównej. Po skończonej pracy i zabawie dzieci odpoczywały na ko-
cykach i zajadały się pysznymi kiełbaskami i chrupiącymi bułeczkami.

Bardzo dziękujemy wszystkim rodzicom za pomoc i organiza-
cję tej wspaniałej imprezy.

Dyrekcja, nauczyciele 

oraz dzieci z przedszkola w Ciasnej



WARSZTATY EKOLOGICZNE 
W PODLESICACH SP CIASNA

W dniach 12 – 14 września 2018 r. uczniowie klas: V a, V b, VI 
oraz VII brali udział w warsztatach ekologicznych w Podlesi-

cach. Celem wyjazdu było zapoznanie z pięknem Jury Krakowsko – 
Częstochowskiej. Gdy przybyliśmy na miejsce, zostawiliśmy bagaże w 
hotelu i ruszyliśmy na zajęcia terenowe z panią przewodnik‑ p. Agatą. 
Spacerowaliśmy szlakiem na skaliste wzgórze‑ Górę Aptekę. Wypo-
sażeni w młotki, szukaliśmy srebra, kalcytu oraz wapieni. Wniesienie 
to jest bardzo dobrym punktem widokowym. Po powrocie do ośrodka, 
rozlokowaliśmy się w pokojach i zjedliśmy obiad. Po południu uda-
liśmy się do pobliskiego lasu, gdzie zostaliśmy podzieleni na grupy i 
pan Maciej zorganizował dla nas zabawy terenowe. Wieczorem spo-
tkaliśmy się przy wielkim ognisku, upiekliśmy kiełbaski, śpiewaliśmy 
piosenki. Drugiego dnia, zaraz po śniadaniu ruszyliśmy z panią Aga-
tą na zajęcia terenowe w kierunku Góry Zborów.  Jej bezleśny wierz-
chołek, zakończony zbudowaną podczas okupacji hitlerowskiej wie-
życzką triangulacyjną, jest znakomitym punktem widokowym ( 462 m 

n.p.m.), z którego można  podziwiać panoramę Jury. Pani Agata opo-
wiedziała nam o zjawiskach  krasowych, które ukształtowały liczne 
wapienne ostańce, jaskinie i leje krasowe. Na zboczach  Góry Zbo-
rów znajdują się skałki o wysokości do 30 metrów, idealne do ćwi-
czeń wspinaczkowych, o ciekawych nazwach Wielbłąd  czy Koguty. 
Popołudniowe zajęcia filcowania odbyły się w ośrodku, uczniowie 
wykonywali m.in. dredy. Natomiast wieczorem ruszyliśmy na długi 
spacer w okolice Góry Zborów oraz Jaskini Głębokiej. Spacer ten do-
starczył nam wielu pozytywnych wrażeń. Trzeciego dnia rano odbyły 
się warsztaty tkackie‑ wykonywaliśmy kolorowe bransoletki i opaski. 
Następnie udaliśmy się na zajęcia terenowe‑ wspięliśmy się na wzgó-
rze, aby zobaczyć ruiny zamku w Morsku. Pełni wrażeń ruszyliśmy 
w drogę powrotną do domu. Pogoda dopisała nam przez cały pobyt, 
wszyscy wrócili bardzo zadowoleni i bogatsi w nowe doświadczenia. 

 Organizatorzy: Lidia Skorupa, Sylwia Galuska
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OKTObERFEST W CIASNEJ

Po raz kolejny Sołectwo z Ciasnej 
zorganizowało Oktoberfest który odbył 

się 6 października 2018 roku. 

Na scenie wystąpił Silesian Tyrol Band, wykonując utwory za-
równo utwory biesiadne jak i muzykę popową. Usłyszeć można 

było wspaniałe brzmienia instrumentów dętych. Organizatorki przy-
gotowały wspaniały bufet, w którym królowały golonka i ciapkapu-
sta. Jak przystało na biesiadę były tańce, śpiewy, nietuzinkowa zaba-
wa oraz złoty napój.  

Szanowni Państwo

Nauczyciele, Pracownicy Oświaty
Korzystając z okazji jaką daje nam ustanowione Święto Edukacji Narodowej

pragniemy podziękować za cały dotychczasowy trud włożony 
w kształcenie młodego pokolenia.

Życzymy wytrwałości, licznych sukcesów, przekonania o wyjątkowości Waszej pracy
oraz wszelkiej satysfakcji i pomyślności w życiu osobistym.

Wójt Gminy Ciasna
Zdzisław Kulej

Przewodniczący Rady Gminy Ciasna
Henryk Pluta
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PROFILAKTYKA KLUCZ DO ZDROWIA!

Rak piersi to niezwykle 
groźna choroba, która w 

zaawansowanym stadium 
jest praktycznie nieuleczalna. 

Każda kobieta powinna 
się badać, by możliwie 

jak najwcześniej wykryć 
nieprawidłowości. Rak to 

nie wyrok! Zachęcajmy 
nasze mamy, babcie, ciocie 
czy sąsiadki do darmowego 

badania dzięki któremu, 
szansa na wyleczenie 

znacząco wzrasta. 

W poprzednich akcjach, Programu Pro-
filaktyki Raka Piersi – Etap Podsta-

wowy przeprowadzony w mammobusach, 
brała udział bardzo mała ilość osób. Mam-

mobus jest wstanie przebadać ponad 60 ko-
biet dziennie, niestety ilość pań które zdecy-
dowały się na badanie nie przekroczyło 25!

Pamiętajmy że wcześnie wykryty nowo-
twór, w stadium gdy nie jest jeszcze wyczu-
walny, ale staje się widoczny przy badaniu 
mammograficznym, daje niemal 100% szan-
sę na wyleczenie raka. Jeśli guzek ma 1‑2cm, 
szanse maleją do 80‑90%. Im guz jest więk-
szy tym szanse na wyleczenie spadają, gdy 
pojawiają się zmiany, nacieki na skórze lub 
na tkanki klatki piersiowej szansa na wyle-
czenie to tylko 20‑30%.

Bezpłatne badania mammograficzne 
odbywają się regularnie na terenie gmi-
ny. Informacje na ten temat dostępne są 
w przychodniach jak i na stronie inter-
netowej gminy. 

Najbliższe badania można wykonać w 
Ciasnej 23 października 2018r., przy Urzę-
dzie Gminy Ciasna, w godz. 09.00-17.00!
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PROGRAM OPERACYJNY POMOC żYWNOŚCIOWA 
2014 – 2020 PODPROGRAM 2018

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 
jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej po-

trzebujących w całej Polsce.
Podprogram 2018, w ramach którego osoby najbardziej potrze-

bujące będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak 
również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspiera-
jących, edukacyjnych i włączających jest współfinansowany z Euro-
pejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Program realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Ciasnej we współpracy z Bankiem Żywności w Częstochowie.

Osoby, na podstawie skierowania z Ośrodka Pomocy Społecz-
nej, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która 
raz w miesiącu, według poniższego harmonogramu, będzie dystry-
buowana w formie paczek żywnościowych składających się z pro-
duktów następującego typu: makaron jajeczny, makaron kukurydzia-
ny bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, mleko UHT, ser żółty, 
groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, pasztet wieprzowy, 
szynka wieprzowa, szynka drobiowa, kabanosy wieprzowe, filet z 
makrel w oleju,  herbatniki maślane, powidła śliwkowe, fasola bia-
ła, buraczki wiórki, cukier biały, olej rzepakowy, miód nektarowy, 
gołąbki w sosie pomidorowym.

Skierowania do pomocy żywnościowej będą wydawane przez 
pracowników socjalnych od dnia 15 października 2018 roku w biu-
rze nr 13A (I piętro).

Kryterium dochodowe uprawniające do pomocy wynosi:

1)      dla osoby samotnie gospodarującej 1 402,00 zł

2)      dla osoby w rodzinie 1 056,00 zł

Dochód z miesiąca poprzedzającego wydanie skierowania np. za 

wrzesień 2018 w przypadku wydania skierowania w październiku 2018.

Do dochodu rodziny wlicza się dochody wszystkich członków 
rodziny np.: wynagrodzenia z pracy (netto), z praktyki zawodowej, 
staże, zasiłki rodzinne, świadczenie pielęgnacyjne, świadczenie ro-
dzicielskie, zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy, za-
siłek pielęgnacyjny, dodatek pielęgnacyjny, emerytury, renty, świad-
czenia przedemerytalne, dochód z gosp. rolnego (308 zł/1 ha przel.), 
itp.   Do dochodu nie wlicza się świadczeń 500+.

Oprócz spełnienia kryterium dochodowego musi być spełniona 
przynajmniej jedna przesłanka z art. 7 ustawy o pomocy społecznej, 
tj.: sieroctwa; bezdomności; bezrobocia; niepełnosprawności; długo-
trwałej lub ciężkiej choroby; przemocy w rodzinie; potrzeby ochro-
ny ofiar handlu ludźmi; potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielo-
dzietności; bezradności w sprawach opiekuńczo ‑ wychowawczych 
i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach 
niepełnych lub wielodzietnych; trudności w integracji cudzoziem-
ców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, 
ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone 
w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. 
c lub dustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach; trudności 
w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; alko-
holizmu lub narkomanii; zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; 
klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Więcej informacji w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w 
Ciasnej w budynku Urzędu Gminy ul. Nowa 1a.



WARSZTATY W GMINNYM 
OŚRODKU KULTURY
W dniach 30.07‑02.08. 2018r. odbyły się warsztaty cera-

miczno‑rzeźbiarskie, prowadzone przez magistra sztuki 
panią Katarzynę Płuciennik. Na zajęciach dzieci miały moż-
liwość stworzenia rzeczy z gliny, które były pokrywane an-
gobą a następnie wypalone w temperaturze 1150 stopni. Po-
wstały miseczki, ozdobne kafelki i a nawet lody na patyku.

W Gminnym Ośrodku Kultury odbywają się następujące 
zajęcia ‑ Ognisko muzyczne, Kółko wokalne czy Kółko Pla-
styczne, w listopadzie odbędą się również warsztaty teatralne. 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontakto-
wania się z Gokiem  mail: ciasnagok@ug.pl
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W dniach 13‑17.08.2018r. 
odbyły się warsztaty 

fotograficzne. Prowadzone 
były przez panią mgr. Ha-
linę Płuciennik, fotografa z 
prawie 50 letnim stażem pra-
cy. Na zajęciach dzieci foto-
grafowały zarówno przyrodę 
jak i siebie samych. Powsta-
ło wiele ciekawych zdjęć.

zdjęcia: 
Michalina Wilczek, 
Malina 
i Jagoda Maciejewskie, 
Klaudia i Paweł Jelonek, 
Karola i Jacopo de Lena.
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