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Nowa Rada Gminy Ciasna

Warsztaty w Gok-u

s. 2

s. 3-7 s. 18

s. 13Dla Niepodległej

Inwestycje

Przewodniczący 

Rady Gminy Ciasna

Henryk Pluta

wraz z Radnymi

Wójt Gminy Ciasna

mgr inż. Zdzisław  Kulej

z Pracownikami Urzędu Gminy

Ciasna, grudzień 2018 r.

Szanowni Państwo

Życzymy, by nadchodzące Święta Bożego Narodzenia niosły ze sobą miłość,
 szczęście i wzajemną bliskość, a zbliżający się Wigilijny Wieczór upłynął 
w nastroju radości i serdecznych spotkań w gronie rodziny  oraz przyjaciół.

  Niech każdy dzień nadchodzącego Nowego, 2019 Roku, obfituje w zdrowie, 
dobro oraz spełnienie na płaszczyźnie prywatnej i zawodowej.
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Pierwsza w tej kadencji sesja 

rady Gminy ciasna. 
Ślubowanie wójta i radnych

W czwartek 22 listopada w sali Urzędu Gminy w Ciasnej  odbyła się  pierwsza sesja nowej Rady 
Gminy Ciasna. Radni oraz wójt otrzymali zaświadczenia o wyborze i złożyli ślubo-wanie. 

W trakcie obrad wybrano przewodniczącego i wiceprzewodni-
czących rady gminy oraz składy 5 stałych komisji. Na funk-

cję przewodniczącego wybrano radnego Henryka Plutę. Funkcję 
wiceprzewodniczących objęli radni Mirosław Kalarus oraz radna 
Grażyna Gała.

Poniżej składy komisji :

Komisja Rewizyjna :
1. Józef Nieświec
2. Piotr Maroń
3. Czesław Małczak
4. Mariola Werner
5. Damian Szpank
6. Teresa Kozala

Komisja Budżetu :
1. Mariola Werner
2. Piotr Maroń
3. Oktawian Vieth
4. Grażyna Gała
5. Adam Jelonek
6. Marcin Wasyliszyn

Komisja Gospodarki :
1 .Paweł Krawczyk
2. Mirosław Kalarus
3. Józef Nieświec
4. Helmut  Grzesik
5. Adam Jelonek
6. Marcin Wasyliszyn

Komisja Spraw Społecznych :
1. Oktawian Vieth
2. Czesław Małczak
3. Helmut Grzesik
4. Andrzej Kosytorz
5. Grażyna Gała
6. Mirosław Kalarus

Komisja Skarg, Wniosków i petycji :
1. Paweł Krawczyk
2. Damian Szpank
3. Andrzej Kosytorz
4. Teresa Kozala

Biuletyn Samorządowy Gminy Ciasna. Redaktor naczelny: Katarzyna Płuciennik, tel. 34 351–24–19, e-mail: gok@ciasna.pl. 
Nakład 800 egz.; skład i druk: Sil-Veg-Druk, Lubliniec, ul. Niegolewskich 12, tel. 34 356–29–61, www.svd.pl, e-mail: biuro@svd.pl
Materiały do gazety i ogłoszenia są przyjmowane w siedzibie GOK, ul. Zjednoczenia 2, Ciasna. Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych. 
Zastrzega sobie prawo do ich redagowania i skracania. Nie przyjmowane są artykuły niepodpisane. Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam.
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inwestycje 2018 

Wójt Gminy Ciasna 

Szanowni Państwo

 

Zakończenie poprzedniej kadencji Wójta Gminy Ciasna i Rady 
Gminy Ciasna zbiegło się w mijającym roku z jego zakończeniem. 
Znajdujemy się w okresie kiedy przychodzi czas podsumowania zre-
alizowanych spraw i przedstawienie planowanych zamierzeń.

Zakończone inwestycje w roku 2015:
1. Kompleksowa termomodernizacja budynku komunalnego w 

Panoszowie ul. Ceramiczna 19 – 337 391,58 zł,
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Zborowskiem – IV etap – 

125 580,00 zł,
3. Budowa fontanny w Sierakowie Śląskim – 23 889,00 zł,
4. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz zabudowa 

reduktorów ciśnienia wody w Panoszowie i Wędzinie i budowa pom-
powni wody w Glinicy – 1 041 559,19 zł,

5. Modernizacja i przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie 
Gminy Ciasna – 578 720,65 zł,

6. Przebudowa sięgacza ul. Zjednoczenia do starego ujęcia wo-
dy w miejscowości Ciasna w km 0+000 – 0+100, I etap – 128 574,86 
zł,

7. Kompleksowa termomodernizacja budynku komunalnego w 
Zborowskiem przy ul. Głównej 34 – 455 131,92 zł,

8. Przebudowa ul. Na Cegielnię w miejscowości Dzielna w km 
0+000 – 1+000, etap II – 219 096,07 zł,

9. Budowa oświetlenia ulicznego w ilości 70 sztuk w Zborow-
skiem – 433 572,55 zł,

10. Modernizacja budynku spotkań wiejskich przy ul. Muzeal-
nej 10 w Wędzinie – 23 940,88 zł,

11. Przebudowa dróg gminnych nr 652302 S (ul. Fabryczna) 
oraz nr 652305 S (ul. Myśliwska) łączących się z drogą powiatową 
nr S2011 (ul. Główna i Górna) w Zborowskiem – 2 926 418,05 zł,

12. Przebudowa ul. Górnej w miejscowości Zborowskie, w km 
0+675 – 1+355 – 1184 907,13 zł,

13. Przebudowa ul. Górnej w miejscowości Zborowskie – 57 
514,21 zł,

14. Przebudowa ul. Młyńskiej w Panoszowie, w km 0+000 – 
1+000, etap II – 192 327,02 zł,

15. Przebudowa mostu w miejscowości Panoszów na ul. Młyń-
skiej, w km 1+390 – 210 714,01 zł,

16. Przebuwowa siegacza ul. Wiejskiej do ul. Nowy Dwór w 
miejscowości Molna, km 0+000 – 0-400, etap I – 159 190,88 zł,

17. Przebudowa ul. Przywary w Sierakowie Śląskim km 0+000 
– 1+200 – 340 170,74 zł,

18. Przebudowa ul. Przywary w Sierakowie Śląskim 1-200 – 
1-530 – 97 219,19 zł,

19. Przebudowa ul. Oleskiej w miejscowości Jeżowa w km 0+000 
– 0-800, etap II – 189 751,94 zł,

20. Przebudowa ul. Leśniej w miejscowości Ciasna w km 0+500 
– 1+000 – 114 118,42 zł,

21. Przebudowa ul. Leśniej w miejscowości Ciasna w km 0+000 
– 0+500 – 106 866,19 zł,

22. Przebudowa ul. Stawowej w miejscowości Ciasna w km 
0+000 – 0+200, I etap – 149 040,49 zł,

23. Przebudowa ul. Szkolnej w miejscowości Dzielna w km 
0+000 – 0+840, etap I – 264 366,46 zł,

24. Adaptacja poddasza budynku wielofunkcyjnego na cele re-
kreacyjne i społeczno-kulturalne oraz zagospodarowanie terenu prze-
strzeni publicznej wokół budynku w miejscowości Dzielna – 390 
017,22 zł,

25. Zagospodarowanie tere-
nów Przestrzeni publicznej przy 
szkole podstawowej na cele re-
kreacyjne i społeczno-kultural-
ne w Wędzinie – 293 149,51 zł,

26. Zagospodarowanie terenu przed budynkiem społeczno-kul-
turalnym wraz z boiskiem wielofunkcyjnym w miejscowości Pano-
szów przy ul. Tysiąclecia 2 – 341 102,09 zł,

27. Zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej wokół bu-
dynku wielofunkcyjnego w miejscowości Glinica, Gmina Ciasna – 
113 977,11 zł,

28. Adaptacja budynku na cele społeczno-kulturalne wraz z za-
gospodarowaniem terenów przestrzeni publicznej w Molnej – 246 
430,07 zł,

29. Przebudowa dróg i parkingów przy blokach w Panoszowie 
na dz. Nr 5/18 i 5/27 – 150 029,91 zł,

30. Przebudowa kanalizacji deszczowej przy blokach w Pano-
szowie na dz. Nr 5/18 i 5/27 – 150 134,92 zł,

31. Budowa kanalizacji sanitarnej w Zborowskiem i Glinicy, II 
etap – 1 061 905,40 zł,

32. Przebudowa drogi wraz z kanalizacją deszczową, likwidacja 
istniejących osadników nadziałce Nr 308/58 obręb Ciasna (sięgacz 
ul. Dobrodzieńska) – 25 327,19 zł.

W 2015 roku na inwestycje wydano łącznie 11 132 134,85 zł.

Zakończone inwestycje w roku 2016:
1. Kompleksowa termomodernizacja budynku oświatowo – ko-

munalnego w Zborowskiem przy ul. Myśliwskiej 1 – 839 526,36 zł,
2. Komplekowa termomodernizacja budynku oświatowo-ko-

munalnego w Ciasnej przy ul. Zjednoczenia 10 – 558 878,53 zł,
3. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Glinica oraz 

budowa przyłączy na terenie miejscowości Ciasna, Jeżowa, Glinica 
– 128 934,96 zł,

4. Budowa i wymiana przyłączy wodociągowych przy ul. No-
wej w miejscowości Ciasna – 177 374,81 zł,

5. Przebudowa ciągu ul. Nowej i Świerkowej łączących drogę 
nr 11 z drogą powiatową nr S2011 w miejscowości Ciasna – odci-
nek ul. Świerkowej od skrzyżowania z ul. Nową do skrzyżowania z 
ul. Polną – 1 978 980,97 zł,

6. Przebudowa oświetlenia ul. Nowej i Świerkowej łączących 
drogę nr 11 z drogą powiatową nr S2011 w miejscowości Ciasna – 
odcinek ul. Świerkowej od skrzyżowania z ul. Nową do skrzyżowa-
nia z ul. Polną – 181 707,17 zł,

7. Przebudowa ul. Krótkiej w miejscowości Ciasna w km 0+000 
– 0+130 – 172 036,70 zł,

8. Przebudowa ul. Jarzębinowej w miejscowości Ciasna, w km 
0+000 – 0+130, etap I – 109 923,69 zł,

9. Przebudowa sięgacza ul. Zjednoczenia do starego ujęcia wody, 
w miejscowości Ciasna, w km 0+100 – 0+280, etap II – 157 539,75 
zł,

10. Przebudowa ul. Osiedlowej w miejscowości Molna w km 
0+00 – 0+200 -143 583,26 zł,

11. Przebudowa ul. Oleskiej w miejscowości Jeżowa, w km 0+800 
– 1+400, etap III - 153 530,91 zł,

12. Przebudowa ul. Bocznej w miejscowości Dzielna w km 0+840 
– 1+300, etap I – 123 277,48 zł,

13. Przebudowa ul. Hubala w miejscowości Ciasna, w km 1+090 
– 1+720, etap II – 157 520,08 zł,
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14. Przebudowa ul. Stawowej w miejscowości Ciasna, w km 

0+200 – 0+400, etap II – 156 449,72 zł,
15. Przebudowa ul. Wrzosowej w miejscowości Ciasna, w km 

0+000 - 0-130, etap I – 103 395,54 zł,
16. Przebudowa ul. Leśnej w miejscowości Jeżowa, w km 0+000 

– 0+400, etap I – 157 539,81 zł,
17. Przebudowa ul. Bocznej w miejscowości Glinica, w km 

0+650 – 1+450, etap I -157 532,10 zł,
18. Przebudowa ul. Tylnej w miejscowości Molna, w km 0+000 

– 1+000 – 312 653,45 zł,
19. Przebudowa ul. Nowy Dwór w  miejscowości Ciasna, w km 

0+000 – 0+210 – 157 545,17 zł,
20. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gmi-

nie Ciasna, sołectwo Molna ul. Polna – 237 998,91 zł,
21. Remont i zmiana użytkowania budynku Fabryki Fajek na 

skansen miejscowości Zborowskie ul. Fabryczna 7 – 361 730,03 
zł,

22. Budowa kanalizacji sanitarnej w Zborowskiem, etap III 
– 2 024 950,34 zł,
23. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Gminie Cia-

sna – 343 350,34 zł,
24. Przebudowa ul. Niedźwiedziej w Zborowskiem – 85 717,86 

zł,
25. Przebudowa dróg, parkingów i chodników przy blokach 

mieszkalnych w Panoszowie ul. 1 Maja (dz.5/18 i 5/27) – 306 515,12
26. Wykonanie centralnego ogrzewania budynku wielofunkcyj-

nego w Dzielnej przy ul. Szkolnej 3 – 12 676,99 zł,
27. Wykonanie drogi i parkingu w Molnej przy ul. Tylnej 
- 32 287,70 zł,
28. Budowa placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego 
w Ciasnej – 23 617,03 zł,
29. Przebudowa sięgacza ul. Zjednoczenia do oczyszczalni w 

miejscowości Ciasna, w km 0+000 – 0+100  -157 014,86 zł
30. Wykonanie parkingu przy przedszkolu w Jeżowej 
– 40 889,25 zł,
31. Przebudowa chodników oraz miejsc postojowych przy ul. 

1 Maja i przy blokach mieszkalnych w Panoszowie – 28 595,36 zł,
32. Kompleksowa termomodernizacja budynku oświatowego 

w Sierakowie Śląskim przy ul. Szkolnej 4 – 299 081, 91 zł,
33. Kompleksowa termomodernizacja budynku oświatowo – ko-

munalnego w Sierakowie Śląskim przy ul. Szkolnej 2 – 775 379,81 
zł.

W 2016 roku na inwestycje wydano łącznie 11 154 666,32 zł.

Zakończone inwestycje w roku 2017:
1. Wykonanie centralnego ogrzewania w części budynku wie-

lofunkcyjnego w Dzielnej przy u. Szkolnej 3 -9 204,71 zł,
2. Zagospodarowanie terenu wokół budynku wielofunkcyjne-

go w Panoszowie – 7 591,01 zł,
3. Zagospodarowanie terenu w Ciasnej przy ul. Ks. Twardo-

cha – 10 499,42 zł,
4. Zagospodarowanie terenu wokół budynku wielofunkcyjne-

go w Glinicy – 24 584,72 zł,
5. Zagospodarowanie placu przy świetlicy środowiskowej w 

Zborowskiem – 22 124,19 zł,
6. Zagospodarowanie terenu wokół budynku w Wędzinie przy 

ul. Muzealnej 10, etap II – 12 449,56 zł,
7. Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na te-

renie Gminy Ciasna w miejscowościach: Ciasna, Glinica, Sieraków 
Śląski i Zborowskie – 279 670,15 zł,

8. Modernizacja nawierzchni dróg poprzez ułożenie kruszy-
wa betonowego i destruktu wraz z utwardzeniem – 93 328,96 zł,

9. Modernizacja nawierzchni drogi sięgacza ul. 22 Lipca w 
miejscowości Sieraków Śląski poprzez korytowanie i ułożenie kru-
szywa łamanego – 87 046,03 zł,

10. Modernizacja nawierzchni drogi poprzez ułożenie destruk-
tu wraz z utwardzeniem – 98 184,75zł,

11. Modernizacja nawierzchni drogi polegająca na kruszeniu 
gruzu betonowego będącego własnością Gminy Ciasna wraz z wbu-

dowaniem w ul. Łąkową w Panoszowie – 129 729,64 zł,
12. Modernizacja odbudowy oświetlenia ulicznego na terenie 

Gminy Ciasna  - 56 403,97 zł,
13. Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami na 

terenie Gminy Ciasna w miejscowości Zborowskie, Glinica, Cia-
sna i Sieraków Śląski – 173 060,41 zł,

14. Rekultywacja terenu przy szkole w Sierakowie Śląskim w 
wykonanie podbudowy tłuczniowej, etap I – 94 528,13 zł,

15. Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej na sięgaczu ul. 
Zjednoczenia do posesji zlokalizowanej w rejonie ujęcia wody 

– 29 092,21 zł,
16. Uzupełnienie tłucznia oraz niwelacji powierzchni tłucznio-

wej na sięgaczu ul. Szkolnej w Panoszowie – 20 440,09 zł,
17. Wykonanie drenażu w Glinicy przy ul. Dąbrowa – 25 054,61 

zł,
18. Wykonanie nawierzchni utwardzonej dojazdów i chodników 

przy w Panoszowie – 50 429,84 zł,
19. Przebudowa ul. Szkolnej w Panoszowie – 51 660,00 zł,
20. Przebudowa ul. Bocznej w miejscowości Dzielna, etap II – 

155 213,11 zł,
21. Przebudowa ul. Bocznej w miejscowości Glinica, etap II – 

269 640,69 zł,
22. Przebudowa drogi gminnej 652004S (ul. Dąbrowa) łącząca 

drogę powiatową  2 372 130,45 zł,
23. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gmi-

nie Ciasna sołectwo Sieraków Śląski ul. Długa i Wędzina ul. Szklar-
ska jako jeden ciąg drogowy – 706 136,22 zł,

24. Przebudowa ul. Jarzębinowej w miejscowości Ciasna 
– 88 288,69 zł,
25. Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego 

na terenie Gminy Ciasna – 693 923,05 zł,
26. Przebudowa ul. Leśnej w miejscowości Jeżowa – 246 735,82 

zł,
27. Przebudowa ul. Oleskiej w miejscowości jeżowa  - 241 952,52 

zł,
28. Przebudowa ul. Wrzosowej w miejscowości Ciasna 
- 90 085,23 zł,
29. Przebudowa sięgacza ul. Zjednoczenia do starego ujęcia wo-

dy w Ciasnej, etap III – 102 707,15 zł.
W 2017 roku na inwestycje wydano łącznie 6 234 304,32 zł.

Inwestycje rozpoczęcie w 2018 roku: 
1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej 

w miejscowości Ciasna i Molna w Gminie Ciasna – kwota w 2018 
roku :10 000,00 zł, planowana kwota wydatku w 2019 roku - 

4 765 260,00 zł,
3. Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z 

budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu Lublinieckie-
go w Gminie Ciasna – planowana kwota wydatku w 2018 roku – 5 
645 133,00 zł. oraz w 2019 roku – 7 470 867,00 zł – łączne nakła-
dy wyniosą 13 116 000,00 zł,

4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cia-
sna ul. Nowy Dwór w Gminie Ciasna planowana kwota wydatku 
w 2018 roku – 1 198 858,00 oraz w 2019 roku – 1 331 142,00 zł. – 
łączne nakłady wyniosą 2 530 000,00 zł,

5. Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych w Gminie Cia-
sna poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego 
planowana kwota wydatku w 2018 roku – 982 125,00 zł,

6. Rewitalizacja obszaru ulic Lublinieckiej, Stawowej, Dobro-
dzieńskiej poprzez zagospodarowanie terenu w celu nadania funk-
cji rekreacyjnej i gospodarczej, etap I – planowana kwota wydatku 
w 2018 roku – 1 700 000,00 zł, oraz w 2019 roku 1 690 000,00 zł, 
łącznie nakłady wyniosą 3 390 000,00 zł.

7. Rewitalizacja obszaru ulic Lublinieckiej, Stawowej, Dobro-
dzieńskiej poprzez zagospodarowanie terenu w celu nadania funk-
cji rekreacyjnej i gospodarczej, etap II – planowana kwota wydat-
ku w 2018 roku – 961 290,00 zł, oraz w 2019 roku 1 208 714,00 zł, 
łącznie nakłady wyniosą 2 170 004,00 zł.

8. Modernizacja boiska sportowego w Glinicy przy ul. Brze-
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zinkowskiej 8 – planowana kwota wydatku w 2018 roku 
– 630 000,00 zł oraz w 2019 roku 591 000,00 zł. łącznie nakła-

dy wyniosą 1 221 000,00 zł.
9. Termomodernizacja budynku komunalnego w Wędzinie 

przy ul. Muzealnej 10- planowana kwota wydatku w 2018 roku – 
95 000,00 zł.

10. Budowa drogi gminnej (ul. Słoneczna) i przebudowa dro-
gi wewnętrznej (ul. Dworcowa) łącząca się z drogą powiatową nr 
S2010 w Sierakowie Śląskim – Gmina Ciasna – planowana kwo-
ta wydatku w 2018 roku – 2 575 000,00 zł,

11. Przebudowa części mieszkalnej budynku komunalno – oświa-
towego poprzez adaptację pomieszczeń na sale lekcyjne Szkoły Pod-
stawowej w Zborowskiem – planowana kwota wydatku w 2018 ro-
ku – 100 000,00zł,

12. Kompleksowa termomodernizacja budynku komunalne-
go w Sierakowie Śląskim przy ul. Dobrodzieńskiej 13 – planowa-
na kwota wydatku w 2018 roku 1 000,00 zł oraz w 2019 roku 325 
000,00 zł, łączne nakłady wyniosą 326 000,00 zł,

13. Budowa rozbudowa SUW oraz sieci wodociągowej i kana-
lizacyjnej na terenie gminy Ciasna – planowana kwota wydatku w 
2018 roku – 40 000,00 zł. oraz w 2019 roku – 266 000,00 zł. łączne 
nakłady wyniosą 306 000,00 zł.

14. Budowa placu zabaw w Jeżowej - planowana całość inwe-
stycji 120 000,00 zł.

15. Zakup mundurów dla Gminnej Orkiestry Dętej oraz strojów 
i butów dla Mażoretek Copacabana - 59 735,90 zł.

16. W miejscowości Ciasna został zrealizowany skatepart przez Klub 
Sportowy Rybak Ciasna - wartość inwestycji 300 000,00 zł.
17. Zielona pracownia w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w 

Ciasnej - 6 500 zł.
W 2018 oraz w 2019 roku na inwestycje zostanie wydane łącz-

nie 31 586 389,00 zł.

 Zielona pracownia w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Ciasnej

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zborowskie w gminie Ciasna
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 Plac zabaw w Jeżowej

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zborowskie w gminie Ciasna

Skatepart został zrealizowany przez Klub  Sportowy Rybak Ciasna
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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wspar-
cie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego „KUL-

TYWOWANIE TRADYCJI REGIONALNYCH ORAZ MUZYCZNYCH POPRZEZ ZAKUP STROJÓW DLA CZŁONKÓW ORKIE-
STRY DĘTEJ I ZESPOŁÓW MAŻORETEK”

Współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie 
podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury oraz powiązanej infrastruktury” Program Rozwoju Ob-

szarów Wiejskich na lata 2014-2020.

PLAN NA LATA 2019–2023

I. Gospodarka wodno ‑kanalizacyjna
1. Budowa kanalizacji ul. Długiej w Sierakowie i ul. Szklar-

skiej w Panoszowie.
2. Budowa kanalizacji w miejscowości Panoszów.
3. Budowa kanalizacja i wodociągu w przysiółku Przywary.
4. Przyłączenie dodatkowych 

studni głębinowych stanowiących nowe ujęcia wody w w Przywarach.
5. Budowa kanalizacji i wodociągu w przysiółku Stasiowe.
6. Rozbudowa kanalizacji i wodociągu w części miejscowości 

Molna – Plaszczok oraz części Ciasnej (grunty koło dawnego CPN).
7. Dokumentacja oraz wykonanie kanalizacji w miejscowości 

Molna oraz Jeżowa.
8. Rozbudowa kanalizacji i wodociągu w Sierakowie Śląskim 

od ul. Długiej do Strzelnicy, ul. Cicha koło Orlika, ul. Osiedlowa 
oraz ul. Słoneczna.

9. Dodatkowe przyłącza wodociągów i kanalizacji do nowych 
posesji zgodnie z potrzebami.

II. Infrastruktura drogowa
1. Budowa dróg rowerowych w Gminie Ciasna.
2. Kontynuacja budowy i przebudowy dróg w gminie:
– Ciasna – teren koło cmentarza,
– Sieraków – ul. Lipowa do ul. Sikorskiego; ul. Leśna, ul. My-

śliwska, ul. Wyzwolenia do skrzyżowania z ul. Ceramiczną,
– Zborowskie – ul. Borkowa, ul. Stawowa, ul. Stasiowa, droga 

polna w kierunku przysiółku Brzegi,
– Panoszów ul. Szklarska,
– Glinica – ul. Brzezinkowe, ul. Górna, ul. Boczna, ul. Polna
– Wędzina – ul. Lompy, droga od ul. Sosnowej w kierunku Łom-

nicy (do granicy gminy),
– Molna – ul. Cegielniana do DK11, ul. Łąkowa,
– Dzielna – ul. Wiejska, ul. Leśna,
– Jeżowa – ul. Polna, ul. Młyńska, droga Jeżowa – Nowy Dwór.
3. Remont mostu ul. Łąkowa, ul. Boczna w Molnej.
4. Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na oświetle-

nie LED w Gminie.

III. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 
przy pozyskaniu środków zewnętrznych.

1. Budynek Urzędu Gminy.
2. Budynek Staży Pożarnej w Ciasnej i hali sportowej wraz 

z wymianą piecy na gazowe oraz wymianą oświetlenia hali.
3. Remont pomieszczeń na biblioteki w miejscowościach: Sie-

raków Śląski ul. Wyzwolenia, Zborowskie ul. Główna oraz Ciasna 
ul. Zjednoczenia wraz z wymianą ogrzewania i oświetleniem.

4. Odnawialne źródła energii w obiektach:
– użyteczności publicznej (budynek Urzędu Gminy, oczyszczal-

nie i przepompownie ścieków)
– budynki mieszkańców gminy.
5. Remont budynku Straży Pożarnej w Dzielnej i budynku OPS 

Wędzina we współpracy z Radą Sołecką z Wędziny.
6. Remont polegający na termomodernizacji budynków:
– Sieraków: ul. Dobrodzieńska;
– Panoszów: bloki przy ul. 1 Maja, budynek po klubie ul. 1 ma-

ja oraz budynek mieszkalny ul. 1 Maja.
– Zborowskie: kontynuacja prac przy budynku przy ul. Głównej 

oraz bloku przy ul. Polnej.
– Molna: OSP wraz z częścią po byłym sklepie oraz budynek ko-

ło boiska.

IV. Rewitalizacja terenów zdegradowanych
1. II etap zagospodarowania terenu za szkołą w Ciasnej.
2. Rewitalizacja parku w Sierakowie Śląskim i terenów po by-

łej gorzelni przy ul. Wyzwolenia.
3. Rewitalizacja Zamku w Sierakowie Śląskim.
4. Zagospodarowanie terenu przy ul. 1 Maja pomiędzy blokami 

polegające na budowie placu zabaw oraz urządzenia zieleni wraz 
z wybudowaniem chodnika na gminnym odcinku ul. 1 Maja.

V. Mała architektura
1. Glinica – budowa placu zabaw w ramach programu Otwar-

ta Strefa Aktywności (OSA) koło szkoły, zagospodarowanie terenu 
koło szkoły oraz terenu wokół budynku OSP przy ul. Brzezinkowe.

2. Ciasna – zagospodarowanie terenu w sąsiedztwie hali sporto-
wej i przedszkola, budowa placu zabaw w ramach programu Otwar-
ta Strefa Aktywności (OSA)

3. Zborowskie – zagospodarowanie terenu obok fabryki fajek 
oraz zagospodarowanie terenu koło szkoły wraz z budową placu za-
baw w ramach programu Otwarta Strefa Aktywności (OSA)

Skatepart został zrealizowany przez Klub  Sportowy Rybak Ciasna



 

Informuję iż uchwałą Rady Gminy Ciasna zostały uchwalone stawki 
podatków i opłat na rok 2019 w następującej wysokości: 

Lp. Przedmiot opodatkowania Stawka z 
2018 roku 

Stawka na 2019 
rok 

Stawka 
Ministra na 

2019 rok 
1. Budynki mieszkalne 0,75 0,76 0,76 

2. Budynki związane z działalnością 
gospodarczą 

21,00 21,90 23,47 

3. Budynki pozostałe 5,50 5,60 7,90 

4. Świadczenie usług medycznych 4,70 4,78 4,78 

5. Grunt pozostały 0,35 0,37 0,49 

6. Grunt związany z prowadzoną 
działalnością 

0,89 0,92 0,93 

7. Grunty pod wodami 
powierzchniowymi 

4,63 4,71 4,71 

8. Niezabudowanych objętych obszarem 
rewitalizacji 

3,04 3,09 3,09 

9. Budynki – dział. gospodarcza materiał 
siewny 

10,80 10,98 10,98 

10. Budowle 2% 2% 2% 

     

• Opłata targowa 20,00 30,00 zł 765,94 zł 

    Stawki GUS 

• Podatek rolny  2,5q x 52,49 zł 
131,225 zł 

2,5q x 54,36 zł  
135,90 zł 

54,36 zł/1q 

• Podatek rolny w nieruchomości 5q x 52,49 zł 
262,45 zł 

5q x 54,36 zł 
271,80 zł 

54,36 zł/1q 

• Podatek leśny 0,220 x 197,06 
zł 43,3532 zł 

0,220 x 191,01 zł 
42,0222 zł 

191,01 zł/m3 

 
Na uwagę zasługuje fakt iż uchwalone stawki są niższe niż obowiązująca w 
2019 roku stawka ustalona przez ministerstwo. 

0,79
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INfoRMUję Iż UChWAłą RADy GMINy CIAsNA 

ZosTAły UChWALoNE sTAWkI PoDATkóW 
I oPłAT NA Rok 2019 W NAsTęPUjąCEj 

Zakup energii Rok 2018
brutto

Rok 2019
brutto

Podwyżka

1 MWh 245,70 376,22 około 54 %

Podwyżka energii elektrycznej przekłada się bezpośrednio na koszt zakupu usług przez gminę w celu realizacji zadań obli-
gatoryjnych (min. utrzymanie budynków, oświetlenie ulic , itp.), jak również ma bezpośredni wpływ na wzrost kosztów wydo-
bycia wody oraz odprowadzenia ścieków komunalnych. W związku z powyższym wydatki bieżące gminy w celu realizacji za-
dań w przyszłym roku znacząco wzrosną.

PoDWyżkI ENERGII DLA GMINy CIAsNA



InfoRMaCja dotyCząCa opłaty za odbIóR I 
zaGospodaRoWanIe odpadóW koMUnalnyCh od 
MIeszkańCóW GMIny CIasna. 

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funk-
cjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
2) obsługi administracyjnej tego systemu;
3) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.
Przy obecnych stawkach system nie będzie się bilansował co oznacza, że osiągane wpływy od 

mieszkańców gminy nie pokryją ww. kosztów. Wobec tego ustalenie nowych – wyższych sta-
wek jest konieczne i zasadne.

Umowa wykonawcza na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkań-
ców zamieszkałych na terenie Gminy Ciasna została zawarta na okres 3 lat, od 29.12.2015 r., do 
29.12.2018 r. W związku z końcem umowy została stworzona grupa zakupowa, w której skład 
wchodzą Gmina Pawonków, Miasto  Kalety, Gmina Kochanowice, Gmina Konopiska, Gmina 
Woźniki, liderem grupy jest Gmina Ciasna. Grupa zakupowa gmin ogłosiła przetarg na odbiór i 
zagospodarowanie odpadów od mieszkańców zamieszkałych na terenie poszczególnych gmin. 
Przetarg zostanie rozstrzygnięty z końcem marca. W celu utrzymania ciągłości w odbiorze odpa-
dów przeprowadzone zostały negocjacje z dotychczasowym Wykonawcą, który zaproponował 
ceny; 680 zł/t za odbiór odpadów zmieszanych oraz 650 zł/t za odbiór odpadów segregowanych. 
W efekcie przeprowadzonych negocjacji grupa zakupowa na czele której stoi Gmina Ciasna uzy-
skała następujące stawki za odbiór odpadów komunalnych 620 zł/t za odbiór odpadów zmiesza-
nych oraz 590 zł/t za odbiór odpadów segregowanych. Umowa została zawarta na okres od sty-
czeń do końca marca 2019 r.

Stawka za osobę obejmująca tylko koszty wywozu odpadów przy wynegocjowanych cenach 
wynosi 15,69 zł, przy liczbie osób objętych deklaracjami wynoszącej 5634. 

Rada Gminy Ciasna Uchwałą Nr II/17/2018 z dnia 28 listopada 2018 r., ustaliła następujące 
miesięczne stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na 
których zamieszkują mieszkańcy:

• 14,50 zł w przypadku kiedy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
• 30,00 zł w przypadki kiedy odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
Zauważyć należy, że uchwalone miesięczne stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy gminy Ciasna nie pokryją 
faktycznych kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

 

Informacja dotycząca opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od 
mieszkańców Gminy Ciasna.  

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty 
funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty: 

1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych; 
2) obsługi administracyjnej tego systemu; 
3) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. 

Przy obecnych stawkach system nie będzie się bilansował co oznacza, że osiągane wpływy od 
mieszkańców gminy nie pokryją ww. kosztów. Wobec tego ustalenie nowych – wyższych 
stawek jest konieczne i zasadne. 

Umowa wykonawcza na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od 
mieszkańców zamieszkałych na terenie Gminy Ciasna została zawarta na okres 3 lat, od 
29.12.2015 r., do 29.12.2018 r. W związku z końcem umowy została stworzona grupa 
zakupowa, w której skład wchodzą Gmina Pawonków, Miasto  Kalety, Gmina Kochanowice, 
Gmina Konopiska, Gmina Woźniki, liderem grupy jest Gmina Ciasna. Związek  gmin ogłosił 
przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów od mieszkańców zamieszkałych na terenie 
poszczególnych gmin. Przetarg zostanie rozstrzygnięty z końcem marca. W celu utrzymania 
ciągłości w odbiorze odpadów przeprowadzone zostały negocjacje z dotychczasowym 
Wykonawcą, który zaproponował ceny; 680 zł/t za odbiór odpadów zmieszanych oraz 650 zł/t 
za odbiór odpadów segregowanych. W efekcie przeprowadzonych negocjacji grupa zakupowa 
na czele której stoi Gmina Ciasna uzyskała następujące stawki za odbiór odpadów 
komunalnych 620 zł/t za odbiór odpadów zmieszanych oraz 590 zł/t za odbiór odpadów 
segregowanych. Umowa została zawarta na okres od styczeń do końca marca 2019 r. 

 

Prognozowana ilość odpadów w I kwartale 2019 r., 
 

 

Ilość odpadów 
zmieszanych [Mg] 

  

Ilość odpadów 
segregowanych [Mg] 

 styczeń  126,46 
  

19,42 
 luty  129,08 x 620 zł 

 
15,78 x 590 zł 

marzec  125,3 
  

14,08 
 razem  380,84 

 
razem  49,28 

  

Stawka za osobę obejmująca tylko koszty faktur przy wynegocjowanych cenach 
wynosi 15,69 zł, przy liczbie osób objętych deklaracjami wynoszącej 5634.  
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PUNkT sELEkTyWNEGo ZBIERANIA 

oDPADóW koMUNALNyCh
Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych obsługiwany 

przez PZOM STRACH Sp. z o.o. Sp. k., ul. Przemysłowa 7, 42-274 Konopiska.

Adres punktu: ul. Zjednoczenia 137a, Ciasna, teren oczyszczalni ścieków;
Punkt jest czynny w poniedziałek i czwartek w godzinach od 8.00-15.00 

oraz w trzecią sobotę miesiąca od 10.00-14.00. 

Bez dodatkowych opłat mieszkańcy mogą tam oddać następujące rodzaje odpadów: 
papier i makulaturę, metale, tworzywa sztuczne. Szkło, opakowania wielomateriało-

we (kartony po mleku, napojach), przeterminowane leki i chemikalia, 
zużyte baterie i akumulatory, meble i inny sprzęt wielkogabarytowy, 

zużyte opony, odpady zielone w ilości do 200 kg/posesję/rok, 
odpady remontowo-budowlane w ilości 300 kg/posesję/rok. 

Aby bez dodatkowej opłaty oddać w punkcie ww. odpady należy zabrać ze sobą 
dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający zameldowanie na terenie gminy 

Ciasna. 
Przed przywiezieniem odpadów do miejsca składowania  należy skontaktować się 

z pracownikiem Urzędu Gminy, pod numerem  telefonu 34 35 72 771. 

Większość odpadów nadaje się do ponownego wy-
korzystania. Recykling to oszczędność energii oraz 
pieniędzy (niższe rachunki za wywóz odpadów). Dla-
tego przypomina się podstawowe zasady segregacji 
odpadów komunalnych. Do worka na szkło wrzuca-
my czyste butelki i słoiki, oraz opakowania po kosme-
tykach. Nie należy wrzucać min. ceramiki, porcelany, 
szkła hartowanego. Do worka brązowego, czyli wor-
ka na odpady biodegradowalne wrzucamy: resztki 
owoców, warzyw, trawę i liście oraz trociny i nieza-
impregnowane drewno. Odpady te można umieszczać 
w kompostowniku, z czasem zmienią się w pożytecz-
ny, ogrodowy nawóz. Unikać należy umieszczania w 
brązowych workach np. kości zwierząt, oleju jadalne-
go, popiołu czy też ziemi, doniczek i kamieni. Kolej-
ną frakcją jest papier, do worka oznaczonego kolorem 
niebieskim wrzucamy czysty papier, karton i tekturę. 
Zatłuszczony papier należy wrzucać do kosza na od-
pady zmieszane. Ostatnią i największą grupą odpadów 
segregowanych są metale i tworzywa sztuczne, nale-

żą do nich m.in. plastikowe butelki, opakowania wie-
lomateriałowe (kartoniki po mleku), puszki, zakrętki 
i kapsle, oraz metale kolorowe. Do żółtego worka nie 
należy wrzucać np. baterii, zatłuszczonych opakowań, 
części samochodowych, opakowań po farbach i ole-
jach, oraz plastikowych zabawek. 

Po weryfikacji protokołów z kontroli prawidłowo-
ści segregowania odpadów, zauważyć należy, że naj-
częstszymi błędami mieszkańców Gminy Ciasna są 
min. umieszczanie odpadów budowlanych w workach 
na odpady segregowane, mieszanie frakcji tj. umiesz-
czanie tworzyw sztucznych i metali w workach na 
szkoło (słoiki z zakrętkami). Często wyrzucane są za-
brudzone opakowania zarówno szklane jak i te wyko-
nane z tworzyw sztucznych. 

Na chwilę obecną ponad 40 % odpadów trafia na 
składowisko, a więc nie może zostać poddane recy‑
klingowi. W ten sposób tracimy cenne surowce i moż‑
liwość ponownego przetworzenia wielu materiałów.  



Ceny zatwierdzone przez 
Wody Polskie

Ceny z dopłatami z budże-
tu Gminy Ciasna zatwierdzo-
ne Uchwałą Rady Gminy pła-
cone przez odbiorcę

Wysokość dopłaty z Bu-
dżetu Gminy Ciasna za 1m3

Cena wody zł/m3 6,70 zł/m3 5,62 zł/m3 1,08 zł

stawka opłaty abo-
namentowej

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

Cena usługi odpro-
wadzania ścieków dla 
Grupy 1 (zł/m3)

16,66 zł/m3 7,48 zł/m3 9,18 zł

Cena usługi odpro-
wadzania ścieków dla 
Grupy 2 (zł/m3)

16,34 zł/m3 7,16 zł/m3 9,18 zł

Dopłaty odbiorcom do wody i odprowadzania ścieków wynoszą w skali roku 1,3 miliona złotych, i są ponoszone 
przez Gminę Ciasna z jej budżetu. 

Reasumując, wzrost wydatków bieżących oraz dopłaty gminy do świadczonych usług dla mieszkańców wpływa w 
znaczny sposób na zmniejszenie środków mogących być przeznaczane na realizację inwestycji, a co za tym idzie zada-
nia inwestycyjne wymagają zaciągania kredytów i pożyczek.

Rok 2018, to przede wszystkim wielka 
rocznica związana ze 100 – leciem odzyska-
niem przez Polskę niepodległości. Z tej oka-
zji nasza szkoła podjęła działania upamięt-
niające to wydarzenie. Wzięliśmy udział w 
VI Dyktandzie Narodowym „Po polsku o hi-
storii”,w Czytaniu Narodowym oraz dzięki 
wsparciu Nadleśnictwa Lubliniec i Pana A. 
Kos – włączyliśmy się do ogólnopolskiej ak-
cji sadzenia „Dębów Niepodległości”.

Posadzony Dąb będzie przypominał nam 
o bohaterskiej przeszłości naszego narodu, a 
rosnąc będzie świadkiem rozwoju Niepodle-
głej Rzeczypospolitej i wychowania nowych 
pokoleń w oparciu o wartości chrześcijańskie.

Grudzień dla naszych uczniów to czas 
przygotowywania się do Świąt, Jasełek, Mi-
kołaja w Ośrodku Rehabilitacyjno - Edukacyj-
nym w Rusinowicach, ale nie tylko...ucznio-
wie z klas IV – VI uczestniczyli w Gminnym 
Konkursie Mistrz Pięknego Czytania w Cia-
snej. Laureatem został uczeń SP w Zborow-
skiem – Jakub Pruski z klasy VI. Konkurs 
cieszył się ogromnym zainteresowaniem i z 
niecierpliwością czekamy na następne edycje.

Odwiedzili nas również policjanci, którzy 
przypomnieli nam podstawowe zasady zacho-
wywania się  na drodze i nie tylko, za co ser-
decznie dziękujemy. Natomiast Pan Przyrod-
nik opowiedział o swoich ukochanych gadach, 
które mogliśmy dotknąć i zobaczyć. To było 
naprawdę fascynujące spotkanie.

W klasach II i III pedagog szkolny pani 
Joanna Sroczyńska przeprowadziła program 
rekomendowanej wczesnej profilaktyki „Cu-
kierki”. Natomiast uczniowie klas starszych 
uczestniczą w wielu warsztatach zapobiega-
jącym zachowaniom trudnym. Dla naszych 
najstarszych, wkraczających za chwilę w no-

z życia szkoły

wy świat, zostały zorganizowane zajęcia za-
wodoznawcze prowadzone przez specjali-
stów z Publicznej Poradni Psychologiczno 
– Pedagogicznej w Lublińcu. Miejmy na-
dzieję, że pomoże im to w wyborze swojej 
drogi życiowej.

PSP Zborowskie
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CENy ZA DosTARCZENIE 1M3 WoDy I oDPRoWADZENIA 1M3 
śCIEkóW ksZTAłTUją sIę NAsTęPUjąCo:



Gminna spółdzielnia „sch” w Ciasnej posiada do:

- wynajęcia lokal sklepowy w siedzibie spółdzielni po byłym sklepie odzieży używanej,

- inne pomieszczenia na terenie siedziby,

- do sprzedaży magazynek siatkowy - cena do uzgodnienia, Informacje: tel. 34/3535520

PROJEKT WSPIERA 
MARKA FOXY

dla każdego dziecka

Wszystkie Kolory Świata

Plakat A2 - 1.indd   1 2018-10-18   16:32:18

uczniowie z zsP w ciasnej 
ratują dzieci na Świecie!

zespół Szkolno – Przedszkolny w Ciasnej bierze udział w ogólno-
polskiej akcji „Wszystkie Kolory Świata” organizowanej przez 

UNICEF Polska. Uczniowie z naszej placówki przygotowują szma-
ciane laleczki, będące symbolem pomocy, jakiej udzielą najbardziej 
potrzebującym dzieciom na świecie.

 „Wszystkie Kolory Świata” to akcja UNICEF, która już po 
raz piąty jest przeprowadzana w polskich placówkach edukacyjnych. 
Ma na celu wsparcie programów szczepień ratujących życie dzieci 
w najuboższych krajach świata. 

 W ramach akcji uczniowie własnoręcznie projektują i szy-
ją szmaciane laleczki. Każda z nich będzie miała akt urodzenia, a w 
nim nadane imię i przypisany kraj, z którego pochodzi. Po zakoń-
czeniu pracy, w szkole odbędzie się ich wystawa. Na ten dzień dzie-
ci zaproszą do szkoły rodziców, dziadków, opiekunów i społeczność 
lokalną. Każdy będzie mógł wybrać laleczkę, zaopiekować się nią, 
a jednocześnie uratować życie dziecku, przekazując na ten cel da-
rowiznę. Zebrane środki umożliwią zaszczepienie dzieci mieszka-
jących w najbiedniejszych krajach świata, gdzie codziennie zagra-
żają im takie choroby jak gruźlica, odra, tężec czy polio. 

 Projekt „Wszystkie Kolory Świata” wspiera Majka Jeżow-
ska, Ambasadorka Dobrej Woli UNICEF. 

 Celem projektu jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży 
postawy tolerancji i otwartości na inne kultury. Akcja ta uświada-
mia również, że pomaganie może być nie tylko pożyteczne, lecz tak-
że przyjemne, a dodatkowo pozwala na zebranie środków koniecz-
nych do ratowania życia najbardziej potrzebujących dzieci.

 Wszelkie dodatkowe informację można uzyskać u p. Ireny 
Jelonek oraz p. Barbary Mrozek w Szkole w Ciasnej. Tam również 
można zgłaszać się po szablon laleczki oraz jej akt urodzenia. Zapra-
szamy wszystkich uczniów, wraz z rodzicami i dziatkami do przyłą-
czenia się do wspólnej akcji niesienia pomocy potrzebującym.
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Już 15 grudnia br strażacy OSP gminy Cia-
sna spotkali się na tradycyjnej "wigilii stra-
żackiej". W spotkaniu wraz z zaproszonymi 
gośćmi wzięło udział blisko 80 osób. Były 
życzenia, wspólne śpiewanie kolęd i trady-
cyjne "dzieciątko". Strażacy życzą wszyst-
kim zdrowych i bezpiecznych Świąt i Szczę-
śliwego Nowego Roku.

WIGILIA 
sTRAżACkA



dla niePodleGłej
9 listopada 2018 r. o godzinie 11.11 na hali w Ciasnej rozległy sie dźwięki Mazurka dąbrowskiego 

i wszyscy zgromadzeni odśpiewali cztery zwrotki hymnu państwowego.

tym samym rozpoczęła sie uroczysta akademia z okazji stule-
cia odzyskania przez nasz kraj niepodległości. Przygotowana 

przez uczniów uroczystość miała charakter widowiska słowno 
– muzyczno – tanecznego. Ponad studwudziestoletnia historia 
Polski została przedstawiona w sposób niezwykły i wzrusza-
jący. Najpierw szczęśliwe lata Polski szlacheckiej wytańczy-
li polonezem uczniowie klas piątych a potem gimnazjalnych, 
następnie w formie dramy widzowie mogli oglądać tragiczne 
dla narodu rozbiory, potem dramatyczne historie powstań na-
rodowowyzwoleńczych, walk Legionów Polskich i I Brygady 
zostały wyśpiewane i ukazane słowem i obrazem. Do zgroma-
dzonych ustami uczniów przemówił Tadeusz Kościuszko skła-
dając przysięgę oraz Józef Piłsudski przemawiając do swoich 

legionistów. Uczestnicy uroczystości usłyszeli werble wojenne 
oraz „Rotę”, najpierw zagraną na trąbce a potem odśpiewaną na 
baczność przez wszystkich zgromadzonych. Podniosły moment 
upamiętniający rok 1918 zobrazował taniec z flagami. Całą uro-
czystość uatrakcyjniły pieśni powstańcze, ułańskie i legionowe 
w wykonaniu uczniów różnych klas, choć nie zabrakło również 
utworów współczesnych.

 Taka okazja do świętowania zdarza się raz na sto lat. W tym 
dniu zgromadzeni na hali w Ciasnej uczniowie, nauczycie-

le, rodzice i zaproszeni goście świętowali uroczyście i dostojnie. 
Niezwykła atmosfera pozwoliła wszystkim przeżyć święto w spo-
sób podniosły ale i bardzo wzruszający.

Małgorzata Gzyl
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mądre bajki
książka Agnieszki Antosiewicz pt.: ,,Mą-

dre bajki” wyjątkowo skradła moje ser-
ce. Pomimo tego, że nie jestem już dziec-
kiem, wszystkie dziewiętnaście opowiadań 
znajdujących się w niej jest warte uwagi, 
ale jedno szczególnie. Czasami wybierając 
się do biblioteki, nie jesteśmy świadomi co 
tak naprawdę chcielibyśmy przeczytać. Szu-
kamy na półkach… literatura polska, zagra-
niczna, a może kryminały? A tu taka pereł-
ka… w dodatku na regale dla najmłodszych 
dzieci. Warto szukając czegoś dla siebie po-
myśleć  o swoich bliskich. A może coś we-
zmę mojej córce? Synowi? Wnukowi? I sa-
ma jej/ mu przeczytam? Wtedy wrócimy do 
lat kiedy było się dzieckiem.

Opowiadanie z książki ,,Mądre bajki”  pt.: 
,,Rodzinny stół” otworzyło we mnie ogrom-
ne wspomnienia. Bajka ma tylko trzy stro-
ny, a opowiada nam o dębowym stole, któ-
ry został wyniesiony do pustego pokoju jako 
nieużyteczny mebel.  Poznajemy jego histo-
rię, że stał w domu od kilku pokoleń, był je-
go sercem. Rozmawiało się przy nim, jadło, 
odrabiało lekcje. W dalszej części stół stał 
się niepotrzebny, a na jego miejsce trafiła kanapa. Dom zrobił się 
pusty i cichy, domownicy jadali poza domem. Wszyscy bardzo od 
siebie się oddalili. Na końcu bajki, stół trafia na swoje miejsce, przy 
którym bohaterowie spotykają się, rozmawiają.  Stół stał się znowu 
sercem domu. I nastaje cisza… . Skomentować czy nie? Sami wie-

my, że w dzisiejszych czasach dla większo-
ści z nas liczy się tylko praca, praca, pra-
ca, a życie rodzinne odstawiamy na kolejny 
plan. Większość z nas nie rozmawia ze so-
bą, a inni nie widzą świata poza telefonem. 
Wiem, część z Was się nie zgodzi, inni się 
oburzą, a jeszcze inni uznają że mam ra-
cję. Temat rzeka. Czasem warto wrócić do 
czasów, kiedy było się dzieckiem. W mo-
im domu, stół był jego głównym sercem, 
takim centrum, gdzie wszyscy się spoty-
kali. Pamiętam, kiedy tata przyniósł go do 
kuchni. Góra stołu to był blat kuchenny, a 
na dole napis ,,Anno Domini…” . Teraz 
nie doceniamy , tego co posiadamy. Ku-
puje się coś, ale nie przykłada się do tego 
takiej wartości jak kiedyś. Nowy stół był 
wydarzeniem. Jak ja się cieszyłam. Obiad 
to była podstawa, zawsze jedliśmy razem, 
przyjmowaliśmy gości, odrabiałam lekcje, 
malowałam. Przed świętami Bożego Na-
rodzenia wykrawałam pierniki, a potem 
się lukrowało.  Mogłabym wymieniać bez 
końca. Gorąco zachęcam do odwiedzania 
naszych bibliotek, może komuś z Państwa 

też zdarzy się taka sentymentalna podróż. Książka pt.: ,,Mądre baj-
ki” Agnieszki Antosiewicz, która wywołała we mnie tyle wspomnień 
dostępna jest w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ciasnej oraz w fi-
lii bibliotecznej w Zborowskiem.

  już od kilku lat obchody Święta niepodległości zbiegają się z uroczystościami Św. Marcina

Pojawiają się specjalnie na tę okazję upie-
czone rogale i św. Marcin na koniu przejeż-
dżający ulicami naszej miejscowości. Tych 
tradycyjnych elementów świętomarcińskich 
uroczystości nie zabrakło i w tym roku. Choć 

listopad nie jest miesiącem sprzyjającym or-
ganizowaniu plenerowych imprez stanęliśmy 
na wysokości zadania.

   Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w 
intencji Ojczyzny, podczas której mogliśmy 

usłyszeć pieśni w wykonaniu członków ze-
społu wokalno-instrumentalnego prowadzo-
nego przez panią Dorotę. Po zakończeniu 
mszy, uczniowie naszej szkoły przedstawi-
li krótki program artystyczny- scenę z życia 
Św. Marcina. Następnie uczestnicy obcho-
dów przemaszerowali ulicami naszej miej-
scowości. Orszak prowadziła Młodzieżowa 
Orkiestra Dęta z Ciasnej ze św. Marcinem 
na koniu i pochodniami niesionymi przez 
uczniów klas V-VI naszej szkoły. Nie zabra-
kło też uczniów klas młodszych oraz przed-
szkolaków z lampionami.

   Po przemarszu wróciliśmy na plac ko-
ścielny. Dzięki współpracy ze świetlicą szkol-
ną każdy mógł spróbować przepysznych ro-
gali świętomarcińskich oraz napić się herbaty.  
Na sam koniec wszystkie dzieci zostały za-
proszone do wspólnej zabawy przy dźwię-
kach skocznej muzyki.

   Serdeczne podziękowania dla wszyst-
kich, którzy zaangażowali się w przygoto-
wanie oraz przeprowadzenie uroczystości 
św. Marcina. 

Organizatorzy 
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dzień ŚwięteGo marcina 
sP ciasna



uczniowie zsP w ciasnej na 
„disney on ice”

6 grudnia 2018 r. uczniowie Szkoły Pod-
stawowej w Ciasnej, pod opieką p. Bar-

bary Mrozek i p. Sylwii Galuska, wkroczy-
li w olśniewający świat przygód bohaterów 
Disneya na Gliwickiej Areny, gdzie miały 

okazję obejrzeć rewię łyżwiarską „DISNEY 
ON ICE”. Był to prawie dwugodzinny show 
profesjonalnej grupy łyżwiarzy. Całość hi-
storii zatopiona w świecie bajek Disneya.

Lodowy spektakl poprowadziła wspa-

niała Myszka Miki wraz z przyjaciółmi - 
Myszką Minnie, Goofie’m oraz Kaczorem 
Donaldem. Wspaniały Świat „Disney On 
Ice” to osiem historii rodem z Disneya. Zo-
baczyliśmy niecodzienne adaptacje znanych 
i lubianych bajek: „Zaplątani”, „Gdzie jest 
Dory?”, „Król lew”, „Kraina lodu”, „Mała 
syrenka”, „Królewna Śnieżka i siedmiu kra-
snoludków”, „Aladyn” i „Toy Story”. Po-
stacie wyglądały naprawdę jak te z bajek!

Aktorów-łyżwiarzy było kilkudziesię-
ciu, z kilku krajów. Scenografia ważyła 7 
ton, a jej montaż trwał kilkanaście godzin. 
Zobaczyliśmy niesamowity kunszt łyż-
wiarzy: te wszystkie axelle, loopy, piruety 
czy inne salta wbijały w krzesło każde-
go. A to wszystko w przepięknych, bajko-
wych strojach. 

Tak więc, zachwycająca jazda na lodzie, 
świetne nagłośnienie, imponująca sceno-
grafia oraz wiele niezapomnianych emo-
cji wywierają wrażenie na każdym, nie tyl-
ko na dzieciach. 

Barbara Mrozek.

ludowy klub sPortowy rybak 
ciasna

Przedstawiamy kolejną fotografię udostepnioną przez Pana 
Piotra Noga, pokazującą historię klubu z Ciasnej. Zdjęcie zosta-
ło wykonane jesienią 1977r. Klasa C. Osoby stojące to: Kus Pa-
weł – prezes, Szukalski Ryszard, Straus Gerard, Lasek Krzysz-

tof, Straus Henryk, Sier Wili, Kompała Bernard, Rose Joachim, 
Mnich Gerard.

W pierwszym rzędzie: Popanda Bernard, Noga Piotr, Mnich 
Rajmund, Kokot Bogdan, Kaczmarzyk Henryk
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Serdecznie zapraszamy wraz z pociechami po nowości książ-
kowe. Dokładnie jakie posiadamy łatwo sprawdzić na stronie: http-
s://w.bibliotece.pl/  Zachęcamy również do polubienia oraz śledze-
nia naszej strony na facebooku: 

https://www.facebook.com/Gminna-Biblioteka-Publiczna-w-Cia-
snej-250449761779721/

nowoŚci w Gminnej bibliotece 
Publicznej w ciasnej

aPel Policji
Święta Bożego Narodzenia coraz bliżej....Jest to czas spotkań 

z bliskimi przy świątecznym stole, obdarowywania się prezentami, 
przystrajania naszych domów. Święta i okres przygotowań do nich, 
jest jednak dla przestępców tylko okresem sprzyjającym okradaniu 
innych. Policjanci apelują, aby w tych dniach przywiązywać większą 
uwagę na zabezpieczenie swoich rzeczy osobistych, domów, miesz-
kań i samochodów. Niestety bardzo często ofiarami przestępstw staje-
my się poprzez roztargnienie i nieuwagę, a złodziej wykorzysta każ-
dą dogodną okazję, by wzbogacić się naszym kosztem. Pamiętajmy, 
że w czasie gorączki przedświątecznych zakupów, w szczególności 
powinniśmy pilnować naszych torebek i bagaży. Uważajmy w zatło-
czonych sklepach, portfel trzymajmy w trudno dostępnym miejscu, 
a płacąc za towar przy kasie, nie pokazujmy wszystkim jego zawar-
tości. Najbliższe dni to również czas spotkań z rodziną i znajomymi 
przy świątecznym stole. Często w tym właśnie okresie wyruszamy 
w podróż, czasami nawet na kilka dni. Poprośmy sąsiadów lub ko-
goś ze znajomych aby doglądali naszego dobytku, a przed wyjazdem 
pozamykajmy drzwi i okna. Przed podróżą zaplanujmy sobie czas 
na wypoczynek, a w trasie dostosujmy prędkość do swoich umiejęt-

ności i warunków panujących na drogach. Przede wszystkim jednak 
przestrzegajmy przepisów ruchu drogowego i zwracajmy uwagę na 
zmiany organizacyjne, bowiem w wielu miejscach kraju prowadzo-
ne są remonty i przebudowy dróg. Jazda „na pamięć”, może mieć 
dla nas przykre konsekwencje. Ostrożność musimy zachować rów-
nież w czasie przedświątecznych zakupów, na zatłoczonych ulicach 
miast i parkingach sklepów. Pozostawione w widocznym miejscu bar-
dziej, lub mniej wartościowe przedmioty, mogą stać się łupem wła-
mywaczy. Nikt przecież nie chciałby – szczególnie w takim czasie 

– aby chwila nieuwagi, oprócz oczywiście poniesionych strat mate-
rialnych, zmusiła nas do poświęcenia czasu na wyrabianie nowych 
dokumentów, zastrzeganie kart bankomatowych czy tez telefonów 
komórkowych. Policjanci dołożą wszelkich starań, aby było bez-
piecznie na drogach, osiedlach i w rejonie ciągów handlowych, jed-
nak sporo zależy od nas samych aby święta spędzić spokojnie i bez 
przykrych niespodzianek.

Policja Przypomina również o zakazie spożywania alkoholu w 
miejscach zabronionych ustawą oraz zakazie zaśmiecania miejsc 
publicznych.
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Piknik niePodleGłoŚciowy 
w szkole w ciasnej

setną rocznicę odzyskania niepodległości przez polskę, zespół szkolno – przedszkolny w Ciasnej 
uczcił m.in. poprzez organizację pikniku niepodległościowego uczniów klas trzecich gimnazjum.

odbył się on 17 października 2018 r w 
uroczysku leśnym w Pietruchowem 

koło Ciasnej. Nie była to jednak impreza 
towarzyska. Uczniowie mieli zapewnione 
zajęcia terenowe, w trakcie których mu-
sieli wykazać się zdobytą w szkole wie-
dzą i umiejętnościami. Przeprowadził je 
były żołnierz zawodowy z Jednostki Spe-
cjalnej w Lublińcu, weteran polskich misji 
wojskowych Aleksander Kukiełka. Przy-
gotowane przez niego zadania uczniowie 
wykonywali parami. Wykorzystując wia-
domości zdobyte na lekcjach geografii, a 
następnie po krótkim przeszkoleniu przez 
prowadzącego, przystąpili do ich wykona-
nia. Musieli m.in. określić swoje położenie 
na mapie w danym kwartale leśnym, po-
łożenie w danym miejscu na drodze oraz 
wykonać marsz na orientację. Bardzo cie-
kawym doświadczeniem była dla młodzie-
ży możliwość rozpalania ognia przy po-
mocy krzesiwa.

 Drugą atrakcją Pikniku Niepodle-
głości były zawody w strzelaniu z broni 
pneumatycznej.  Przeprowadzili je człon-
kowie Klubu Strzeleckiego LOK z Sierako-
wa Śląskiego. Za najlepsze wyniki dziew-

czyny i chłopcy otrzymali z ich rąk medale 
oraz dyplomy.

 Podsumowaniem całe imprezy był 
zaś grill i pieczone kiełbaski.

W imieniu organizatorów 
 Jerzy Kosytorz
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Dzięki współpracy z Mobilnym Uniwersytetem Kultury i Sztuki, 
odbyły się zajęcia teatralne oraz plastyczne. Zajęcia będą odbywać 
się cykliczne. Więcej informacji na stronie http://ciasna.pl/cms/3105/
aktualnosci, na stronie https://www.facebook.com/GOKCiasna/ oraz 
na plakatach na budynku Gok. 

Zajęcia teatralne obejmowały: przybliżenie podstawowych pojęć 
i terminów z zakresu wiedzy o teatrze, przybliżenie specyfiki pracy 
aktora, opanowanie przestrzeni scenicznej, ukazanie roli scenografii 
i rekwizytów, podstawy budowania etiudy scenicznej i spektaklu te-
atralnego. Podczas zajęć będą rozwijane również umiejętności recyta-
torskie uczestników, ich wrażliwość słuchowa, pamięć i koncentracja. 
Zostaną poznane podstawowe zasady sztuki żywego słowa, rola pa-
nowania nad oddechem, gestem, mimiką, ruchem. Zajęcia prowadzi 
Pani Dorota Musiał - kulturoznawca, instruktor do spraw literatury i 
teatru, pomysłodawca i koordynator projektów o charakterze interdy-
scyplinarnym oraz z zakresu literatury, sztuki żywego słowa, teatru.

Zajęcia plastyczne prowadziła Małgorzata Chebel – plastyk, star-
szy instruktor d.s. plastyki, animator kultury, pomysłodawca i koor-
dynator konkursów, przeglądów, warsztatów plastycznych, plene-
rów malarskich w Polsce i zagranicą, organizator wystaw malarskich 
zbiorowych i indywidualnych. Od szeregu lat czynnie współpracu-
je z domami i ośrodkami kultury w północnym subregionie woje-
wództwa śląskiego uczestnicząc w różnych formach artystycznych 
i dydaktycznych.

Dzięki współpracy z MUKiS został zaproszony do przyjechania 

do Gminnego Ośrodka Kultury Pan Włodzimierz Kuca - Tancerz, 
dyplomowany nauczyciel tańca, choreograf, reżyser i scenarzysta, 
sędzia freestyle oraz pomysłodawca i założyciel Częstochowskiego 
Teatru Tańca. Reżyser, autor choreografii i scenografii takich spek-
takli jak: „Dworzec ZOO”, „Feniks”, Dracula”, „Co piszczy w tra-
wie”, „Apokalipsa”, „Edyp”, „Promocja”, „Dziewczyna z pomarań-
czami”, „Dzwonnik”, „Sprzedawca marzeń”. „Aion”, „Kopciuszek”, 

„Kochankowie dnia historia jednej fotografii”, „Witkacy”, „Orfeusz” 
nagrodzony Złotą Maską , „Apasz”, „Wyspa skarbów”. Współpra-
cuje z Teatrem Dramatycznym im. A. Mickiewicza w Częstochowie, 
Ośrodkiem Promocji Kultury GAUDE MATER oraz innymi insty-
tucjami kulturalnymi z terenu Naszego Miasta i poza jego granica-
mi. Prowadzi konsultacje w zakresie choreografii i tańca dla zespo-
łów i szkól tanecznych w wielu Polskich miastach. 

Członek Polskiego Towarzystwa Tanecznego, Polskiej Federa-
cji Tańca i Polskiego Zawodowego Stowarzyszenia Tanecznego. Do 
roku 2008 pełnił funkcję V-ce Prezesa Polskiego Towarzystwa Ta-
necznego Okręgu Freestyle. 

Organizator imprez tanecznych, takich jak: Ogólnopolski Aka-
demicki Turniej Tańca Towarzyskiego, Grand Prix Zawodowych Par 
Tanecznych (rejestrowany przez I Program TVP), Mistrzostwa Pol-
ski Schow Dance, Krajowe Mistrzostwa Polski Internationale Dan-
ce Organization Hip-Hop, Electric Boogie i Breack Dance – elimi-
nacji do Mistrzostw Europy i Świata.

W Ciasnej poprowadził  wyjątkowe zajęcia dla najstarszej gru-
py mażoretek.

warsztaty teatralne, 
Plastyczne oraz taneczne
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