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Inwestycje w Gminie Ciasna 

Wójt Gminy Ciasna 
mgr inż. Zdzisław Kulej

W Gminie Ciasna koniec roku to czas wzmożonych inwe-
stycji drogowych, remontowych oraz wodno-kanaliza-
cyjnych.
Realizowane są następujące projekty wodno-kanaliza-
cyjne:

1. Trwa realizacja zadania „Rozbudowa sieci wodociągowej 
wraz z przyłączami na terenie Gminy Ciasna w miejscowości Cia-
sna, Glinica, Sieraków Śląski i Zborowskie.” Prace wykonywane 
są przez firmę Usługi Budowlane Joachim i Teresa Ledwoń Sp. J

2. Trwa realizacja zadania – budowa sieci wodociągowej wraz 
z wymianą węzłów wodociągowych oraz budową przyłączy w Zbo-
rowskiem, ul. Polna. Prace wykonywane są przez firmę Usługi Bu-
dowlane Joachim i Teresa Ledwoń Sp. J.

3. Trwa procedura związaną z przetargiem nieograniczonym 
na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w przysiółku No-
wy Dwór. W dniu 06.11.2017 dokonano rozstrzygnięcia przetar-
gu. Wybrano firmę Ekobud Sp. z o.o z Glinicy. Podpisanie Umo-
wy i przekazanie terenu budowy wybranemu Wykonawcy w li-
stopadzie.

4. Ogłoszono przetarg nieograniczony „Budowa sieci kanaliza-
cji sanitarnej w miejscowości Zborowskie w Gminie Ciasna”, ob-
jęta V etapem realizacji zadania. Trwa procedura przetargowa.

5. Molna – zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 
Bocznej, Wiejskiej i Osiedlowej w miejscowości Molna”.

6. Trwa procedura przygotowawcza zadania pn.: „Rozbudowa 
sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości 
Ciasna i Molna w gminie Ciasna – sieć wodociągowa Ciasna ul. 
Zielona”

Prace remontowe w Gminie Ciasna
1. Szkoła w Ciasnej – remont łazienek, sali lekcyjnej i część ko-

rytarzy.
2. Szkoła w Zborowskiem – remont pomieszczeń na sale lekcyj-

ne wraz z wyposażeniem
3. Budynek w Sierakowie – remont i adaptacja pomieszczeń 

po bibliotece na pomieszczenia mieszkalne.
4. Budynek OSP Ciasna – przystosowanie i remont pomieszczeń 

pod działalność i potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury.

Inwestycje drogowe:
1. Trwają prace drogowe w Glinicy: „Przebudowa drogi gmin-

nej 652 004 S (ul. Dąbrowa) łączącej drogę powiatową nr S 2308 
z drogą krajową nr 11 w Gminie Ciasna”. Wykonawca robót – PHU 
Larix. Planowane zakończenie 20.11.2017

2. Trwają prace na zadaniu pn.: „Modernizacja drogi dojazdo-
wej do gruntów rolnych ul. Długa w sołectwie Sieraków Śląski 
i ul. Szklarska w sołectwie Wędzina dł. 1,31 km”. Wybrano fir-
mę HUCZ – (688 768,99 zł brutto). W dn. 17.10.2017 podpisano 
Umowę – roboty na w/w zadaniu rozpoczęły się w dn. 18.10.2017. 
planowane zakończenie robót to: 15.11.2017

3. Trwa procedura przetargowa na zadaniu pn. „Przebudowa ul. 

Oleskiej w miejscowości Jeżowa w km 0+800 – 1+400 – etap II” 
W dniu 31.10.2017 dokonano rozstrzygnięcia przetargu – wybra-
no firmę HUCZ. Podpisanie Umowy, przekazanie placu budowy 
oraz rozpoczęcie robót w listopadzie 2017. Planowane zakończe-
nie inwestycji jeszcze w roku 2017.

4. Ogłoszono przetarg nieograniczony pn. „Przebudowa ul. Le-
śnej w miejscowości Jeżowa w km 0+400 – 1+690 – etap I”. Trwa 
procedura przetargowa. Planowane zakończenie inwestycji jesz-
cze w roku 2017

5. Ogłoszono przetarg nieograniczony pn. „Przebudowa ul. 
Bocznej w miejscowości Glinica w km 0+650 – 1+450 – etap II”. 
Otwarcie ofert w dn. 07.11.2017

Ogłoszono przetarg nieograniczony pn. „Zimowe utrzymanie 
dróg – odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg na terenie Gmi-
ny Ciasna w sezonie 2017/2018”. Trwa procedura przetargowa. 
Umowy z Wykonawcami którzy złożyli najkorzystniejsze oferty 
na poszczególnych rejonach podpisane zostaną w listopadzie 2017.

Ogłoszono przetarg nieograniczony pn. „Budowa zintegro-
wanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowero-
wych na terenie gmin powiatu lublinieckiego w Gminie Ciasna” 
w formule zaprojektuj i wybuduj. – otwarcie ofert zaplanowana 
na dzień 17.11.2017

Prace projektowe i budowa dróg rowerowych do końca 2018r.
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Dożynki Gminne

Tegoroczne Dożynki Gminne odbyły się w Dzielnej – najmniejszym 
sołectwie w naszej gminie. Mieszkańcy Dzielnej z sołtysem – Dariuszem 

Czapla na czele udowodnili, że nawet niewielka społeczność może 
doskonale przygotować tak dużą imprezę. Pogoda niestety była 

wyjątkowo kiepska, a mimo to imprezę odwiedziła ogromna liczba gości.

Tradycyjnie obchody święta rolników rozpoczęła msza, następnie odbył się 
barwny korowód dożynkowy (na szczęście deszcze jeszcze nie był intensyw-
ny). W korowodzie oprócz Młodzieżowej Orkiestry Dętej wzięli udział wszy-
scy zaproszeni gości oraz malowniczo ustrojone pojazdy dożynkowe. Po czę-
ści oficjalnej obejmującej m. in. przekazanie chlebów dożynkowych miało 
miejsce wręczenie nagród w konkursach na Najpiękniejszą zagrodę rolni-
czą i nierolniczą 2017 roku w Gminie Ciasna, koron oraz pojazdów dożyn-
kowych. Oto wyniki konkursów:

Konkurs na „Najpiękniejszą zagrodę rolniczą i nierolniczą 2017 roku” 
w Gminie Ciasna.

I miejsce w kategorii zagroda rolnicza, zagroda nierolnicza – duży ogród 
oraz zagroda nierolnicza – mały ogród otrzymali: – Sebastian Kozala z Wę-
dziny – Róża i Ryszard Wieloch z Ciasnej – Krzysztof Gała z Glinicy – Mał-
gorzata i Ryszard Bator z Wędziny – Artur i Monika Tarka z Ciasnej – Beata 
Kompała z Wędziny – Roman Myśliński z Panoszowa – Irena i Henryk Ma-
leska z Ciasnej – Helena i Gerard Majer z Ciasnej

II miejsce w kategorii zagroda rolnicza, zagroda nierolnicza – duży ogród 
oraz zagroda nierolnicza – mały ogród otrzymali: – Dorota Gaida z Wędzi-
ny – Teresa i Jan Mzyk z Ciasnej – Paweł Garus z Glinicy

III miejsce w kategorii zagroda nierolnicza – duży ogród otrzymali: – Ali-

cja Grzonka z Panoszowa – Artur Glenc z Panoszowa – Gratulacje dla Pań-
stwa Eugeniusza i Teresy Kozalów z Wędziny za zajęcie III-go miejsca w eta-
pie regionalnym XV Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodar-
stwo Rolne” 2017

Konkurs na Najpiękniejszą Koronę Dożynkową 2017r.
1 miejsce – Dzielna
2 miejsce – Zborowskie
3 miejsce – Ciasna, Jeżowa
Konkurs na Najciekawszy Pojazd Dożynkowy 2017r.
1 miejsce – Ciasna
2 miejsce – Glinica, Zborowskie
3 miejsce – Dzielna, Molna
Na program artystyczny dożynek składał się występ orkiestry, mażoretek 

Copacabana, kółka wokalnego, a przede wszystkim koncert zespołów zwią-
zanych z Radiem Piekary. Mogliśmy usłyszeć takich artystów jak Bożena 
Mielnik, Tim Fabian, Sandra i Joachim Koj, Weronika, Arkadia Band oraz – 
jako ostatnia prezentacja przed zabawą taneczną – wystąpiła Bernadeta Ko-
walska i Przyjaciele.

W trakcie imprezy, z powodu rzęsistego deszczu, wyznaczone parkingi zmie-
niły się w błotną pułapkę dla zaparkowanych samochodów, lecz żaden z go-
ści nie był pozostawiony bez pomocy.

Dekoracje dożynkowe okolicy były barwne, ciekawe i odznaczały się dużą do-
kładnością wykonania. Społeczność Dzielnej pokazała, że nawet przy tak nie-
sprzyjającej aurze dobrze zaplanowana impreza może się udać za co wszystkim 
zaangażowanym – a przede wszystkim Sołtysowi, Radzie Sołeckiej, i Wszyst-
kim Mieszkańcom sołectwa Dzielna – serdecznie dziękujemy.

Nóż Komandosa
W piątek 6.10.2017r., na stadionie Sparty Lubliniec odbyły się 

biegi dzieci w ramach 21 edycji Biegu o Nóż Komandosa. 

Dzieci z Przedszkola Samorządowego w Sierakowie Śląskim i oddziału 
w Wędzinie wzięły udział w biegu w kategorii Krasnale i Starszaki i licz-
nie zdobyli miejsca na podium. W pierwszej kategorii wygrali: I miejsce – 
Maksymilian Brzezina, II miejsce – Jakub Junker, III miejsce – Magdale-

na Wolny. W kategorii Starszaki – dziewczynk: I miejsce – Zuzanna Roj, II 
miejsce – Anna Morawiec. Chłopcy w tej kategorii zdobyli kolejno: II miej-
sce – Antoni Roj, III miejsce – Bartosz Lizurej. Wszyscy uczestnicy biegu 
otrzymali pamiątkowe dyplomy, medale i upominki a zwycięscy w kate-
gorii Starszaki – wspaniałe puchary. Wszystkim zwycięzcom gratulujemy 
i życzymy dalszych sportowych sukcesów.
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Konkurs gmina na 6

Gmina Ciasna wzięła udział w konkursie „Dziennika 
Zachodniego” Gmina na 6 w dwóch kategoriach „Gmina 

przyjazna mieszkańcom” oraz „Gmina przyjazna inwestorom”.

Miło nam poinformować, iż w kategorii „Gmina przyjazna inwestorom” 
Gmina Ciasna zajęła pierwsze miejsce. 7 września podczas uroczystej gali 
w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach wójt Zdzisław Kulej odebrał na-
grody oraz gratulacje.

Konkurs Gmina na 6, skierowany do wszystkich samorządów wojewódz-
twa śląskiego, organizowany był w czterech kategoriach. Dzięki temu wyróż-
nione zostały miasta i gminy, które w minionym roku zaprezentowały nową 
jakość, dbając o warunki życia mieszkańców, środowisko, a także o rozwój 
warunków i stworzenie dobrego klimatu dla biznesu i turystyki. Do konkur-
su przystąpiło 46 gmin. Zgłaszając się w poszczególnych kategoriach, gminy 
nadsyłały do redakcji „Dziennika Zachodniego” prezentacje przedstawiają-
ce ich osiągnięcia. Oceniane były nie tylko na podstawie dostarczonych ma-
teriałów, ale także na podstawie wiedzy członków kapituły reprezentujących 
różne dziedziny i branże. Przewodniczącym kapituły był prof. dr hab. Robert 
Tomanek, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Unikat na poddaszu
Nie wszyscy wierni odwiedzający kościół parafialny p.w. 

Św. Piotra i Pawła w Sierakowie Śląskim wiedzą o istnieniu 
zabytkowych malowideł na poddaszu świątyni. Dzisiaj 
zasłania je kasetonowy sufit ale dziewiętnastowieczne 

freski wciąż zachwycają nielicznych obserwatorów.

Budowę kościoła ukończono przed nadejściem zimy w 1861 roku. Ma-
lowidła pochodzą z roku 1896. Przez 40 lat były one widoczne dla wier-
nych uczęszczających na nabożeństwa. W 1936 roku, w trakcie remontu 
świątyni, zamontowano jednak drewniany, kasetonowy sufit, który zasło-
nił pierwotne dzieło. Według zapisów pozostawionych na ścianie szczy-
towej kościoła – freski powstawały od kwietnia do lipca. Przedstawiały 
sklepienie niebieskie, wizerunki aniołów oraz Stwórcę.

Na uwagę zasługuje również, wykute w ścianie przejście, którym moż-
na dostać się znad nawy (części przeznaczonej dla wiernych) ponad pre-
zbiterium, w którym kapłan przy asyście ministrantów odprawia msze. 
Przejście to musiało jednak powstać później, ponieważ wyraźnie naru-
sza spory fragment istniejącego malowidła.

Takich cennych miejsc może być tutaj jeszcze więcej. Budynek przetrwał 
wojenne zawieruchy choć utracił kilka pereł, takich jak figury świętych 
czy kielichy. Wiele elementów przechowywali w ukryciu sami mieszkań-
cy, chroniąc dorobek parafii.

Julian Werner

Dziewiętnastowieczne 
freski w Sierakowie wciąż 
zachwycają nielicznych 
obserwatorów.

historia
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Dobre wyniki naszych strażaków 

8 października 2017 r. w Kochanowicach przeprowadzono 
Jubileuszowe X Zawody Sportowo – Pożarnicze jednostek OSP 
i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych powiatu lublinieckiego. 

Gminę Ciasna w grupie A reprezentowała drużyna OSP Jeżowa, która 
w klasyfikacji końcowej zajęła VII miejsce. W grupie C – Kobieca Dru-
żyna Pożarnicza Sieraków Śl., zajmując ostatecznie III miejsce, natomiast 
w grupie B – Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze – również Sieraków Śl., 
wystawiając drużynę mieszaną (chłopcy i dziewczęta) w składzie: Kinga 
Majchrzak, Karolina Bator, Sarah Ubermanowicz, Maja Kompalla, Denis 
Kompalla, Kamil Frontzek, Dawid Parkitny, Kacper Parkitny i Kevin Mar-
czyk. Drużyna zajęła również III miejsce w swojej kategorii.

Niestety nasi strażacy musieli również wykazywać się swoimi możliwo-
ściami w akcjach ratowniczo – gaśniczych. Do najgroźniejszych w skut-
kach należało w ostatnim czasie usuwanie powalonych drzew po nawałnicy 
5/6 października br. Strażacy zabezpieczali też zerwany dach na budynku 

mieszkalnym w Zborowskiem, a tak-
że budynek gospodarski w Wędzinie. 
Niestety podczas podobnej nawałni-
cy w nocy 10 sierpnia od uderzenia 
pioruna doszczętnie spłonął budy-
nek gospodarski w Molnej. Na dro-
gach również wiele zdarzeń, a naj-
tragiczniejszy wypadek wydarzył 
się 7 października br. na wysokości 
kościoła parafialnego w Sierakowie 
Śl., gdzie rowerzysta został potrąco-
ny przez samochód osobowy. Pomimo natychmiastowej akcji reanimacyj-
nej, 78-mio letni rowerzysta zmarł na skutek odniesionych obrażeń. Stra-
żacy apelują do użytkowników dróg o wzmożoną ostrożność w nadcho-
dzącym okresie jesiennym i zimowym.

Krzysztof Strzoda

Uprawnienia pojazdów 
uprzywilejowanych  

Akcje związane z ratowaniem życia, zdrowia ludzkiego 
lub mienia, to tylko niektóre sytuacje, w których służby 

używają sygnałów pojazdu uprzywilejowanego.

Ustawa Prawo o ruchu drogowym definiuje ,,pojazd uprzywilejowany” 
jako pojazd wysyłający sygnały świetlne w postaci niebieskich świateł bły-
skowych i jednocześnie sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie, jadący z 
włączonymi światłami mijania lub drogowymi.

Określenie to obejmuje również pojazdy jadące w kolumnie, na któ-
rej początku i na końcu znajdują się pojazdy uprzywilejowane wysyłają-
ce dodatkowo sygnały świetlne w postaci czerwonego światła błyskowego. 
Wówczas wszystkie pojazdy poruszające się pomiędzy nimi, nawet jeże-
li nie wysyłają żadnych sygnałów, uważa się za uprzywilejowane. Przepisy 
zabraniają również wjeżdżania między znajdujące się w kolumnie pojazdy.

Kierujący pojazdem uprzywilejowanym może, pod warunkiem zacho-
wania szczególnej ostrożności, nie stosować się do przepisów o ruchu po-
jazdów, zatrzymaniu i postoju oraz do znaków i sygnałów. Oznacza, to że 
kierującego takim pojazdem nie obowiązują m. in. ograniczenia prędko-
ści, może wjechać „pod prąd”, wyprzedzać w miejscach gdzie obowiązuje 
taki zakaz, czy wjechać na skrzyżowanie na czerwonym świetle.

Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiąza-
ni ułatwić przejazd pojazdu uprzywilejowanego, w szczególności przez 
niezwłoczne usunięcie się z jego drogi, a w razie potrzeby zatrzymanie 
się. Obowiązek ułatwienia przejazdu dotyczy także pieszych znajdujących 
się na drodze. Oznacza to, że stojący w korku kierowcy powinni rozjechać 
się na boki, wjechać na pas zieleni lub zjechać na pobocze, a pojazdy znaj-
dujące się w ruchu powinny zmienić pas, tak żeby jak najszybciej przepu-
ścić pojazd uprzywilejowany. Piesi natomiast powinni powstrzymać się od 
przejścia na drugą stronę ulicy, nawet jeżeli maja zielone światło lub już 
znajdują się na przejściu.

Należy również pamiętać, o zakazie wyprzedzania pojazdu uprzywilejo-
wanego w obszarze zabudowanym.

Święto Ziemniaka
18 października w Szkole Podstawowej w Molnej 

odbyło się „Święto Ziemniaka”. W imprezie na świeżym 
powietrzu uczestniczyli uczniowie klas I, IIIa i IIIb 

Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ciasnej. 

Dzień Ziemniaka rozpoczął konkurs na wykonanie najzabawniejszego 
portretu ziemniaczka. Kreatywność i zaangażowanie uczniów zostały doce-
nione przez nauczycieli. Wszystkie prace zostały nagrodzone i uwiecznio-
ne na zdjęciach. Dzieci samodzielnie przygotowały w klasach sałatkę ziem-

niaczaną, z ugotowanych ziemniaków, marchwi, pietruszki, selera, ogór-
ków kiszonych i jajek. Później grupa udała się na plac zabaw obok budynku 
szkoły, gdzie wszyscy się bawili, piekli kiełbaski na ognisku, częstowali się 
przygotowaną samodzielnie sałatką ziemniaczaną i ciastem upieczonym 
przez mamy uczniów. Następnie dzieci wzięły udział w zawodach sporto-
wych z ziemniakiem w roli głównej. Najlepsza drużyna otrzymała nagro-
dy. Przy wyjątkowo sprzyjającej aurze wszystkim dopisywał dobry humor, 
a poczęstunek smakował uczestnikom spotkania. Nad bezpieczeństwem 
uczniów cały czas czuwali nauczyciele. Celem imprezy była integracja spo-
łeczności szkolnej oraz propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia. 
Serdecznie dziękujemy wszystkim rodzicom i sympatykom szkoły za po-
moc w zorganizowaniu imprezy.

Nauczycielki klas I, IIIa, IIIb Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ciasnej

Materiał przygotowany wspólnie z Komendą 
Powiatową Policji w Lublińcu
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W naszej gminie święto plonów jest obchodzone bardzo uroczyście. 

Dożynki gminne to jedna z największych imprez z gminie. Mimo to so-
łectwa w mniejszym lub większym stopniu organizują własne – sołeckie dożynki. Obchody mają różnorodną formę, zazwyczaj jest to msza i festyn 
lub impreza w sali. W Ciasnej kolejny już raz zamiast typowej zabawy dożynkowej zorganizowany został Oktoberfest.

Oto najciekawsze momenty tych imprez:

fotorelacja 

Dożynki Sołeckie

Ciasna

Rekord Guinnessa - Najdłuższa Kolorowanka
W niedzielę 24 września 2017 r. w ramach obchodów 

800-lecia Opola oraz Europejskich Dni Dziedzictwa, dzieci 
z Przedszkola Samorządowego w Sierakowie Śląskim 
miały okazję uczestniczyć w biciu rekordu Guinnessa 
w kolorowaniu najdłuższej kolorowanki na świecie. 

Impreza odbywała się w Centrum Wystawienniczo – Kongresowym w Opo-
lu. Kolorowanka miała 800 metrów długości, 56 cm szerokości i ważyła po-
nad 100 kg. Przygotowano ponad 10 kg kredek do jej pokolorowania. Ob-
razki na kolorowance nawiązywały do Opola a wykonali je wolontariusze. 
Przedszkolaki z wielkim zaangażowaniem uczestniczyły w kolorowaniu przy-
gotowanych przez seniorów obrazków z historii i aktualnej tematyki Opola. 
Wzięły również udział w konkursie, podczas którego musiały zaprezentować 
swoje przedszkole na scenie, w programie artystycznym „Pszczółki”. A było 
o co walczyć, ponieważ główną nagrodą było zorganizowanie w 2018 roku, 
przez Fundację EXCALIBUR, najwspanialszego Dnia Dziecka dla Przed-
szkola. I udało się!!! Piosenką i tańcem Pszczółek, przedszkolaki z Sierakowa 

 

Śl. wywalczyły sobie nagrodę główną – Dzień Dziecka w stylu średniowiecz-
nym. Bardzo się cieszymy, że mogliśmy uczestniczyć w tak niecodziennym 
wydarzeniu i wymalować swoje kolory na Najdłuższej kolorowance na świe-
cie. To wspaniałe uczucie pobić Rekord Guinnessa!!!!!

Sieraków Śląski
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Wędzina

Panoszów

Jeżowa


