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2 BIULETYN SAMORZĄDOWY wydarzenia
Szanowni Państwo

Sołtysi Gminy Ciasna – z okazji Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa przypadającego w dniu 11 marca Wszystkim 

Paniom i Panom Sołtysom Gminy Ciasna oraz Radom Sołeckim składamy serdeczne życzenia. 

Dziękujemy za trud i wysiłek w realizowaniu zadań na rzecz sołectw. 

Życzymy wytrwałości w realizacji kolejnych pomysłów w działalności sołeckiej, przyjaznych ludzi 

oraz satysfakcji z pełnionej funkcji.

Przewodniczący Rady Gminy                          Wójt Gminy Ciasna

Henryk Pluta                                 Zdzisław Kulej

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
W niedzielę 14 stycznia 2018 odbył się w hali sportowej w Ciasnej 

koncert #nałowy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W gorącej 
atmosferze bawiliśmy się wspólnie przy występach mażoretek Copaca-
bana, orkiestrze dętej i żywiołowym pokazie grupy break dance 3 MO-
VEMENT z Dobrodzienia. Zebraliśmy 23345,45 zł oraz 14,42 euro co 
oznacza najwyższy wynik w historii 'nałów sztabu Ciasna i  najwyższy w 
powiecie – poza Lublińcem.  W tegorocznym 'nale WOŚP wspiera naj-
młodszych, za zebrane pieniądze zostanie zakupiony sprzęt do ratowania 
życia i zdrowia noworodków. 10 wolontariuszy już od piątku 11 stycznia 
prowadziło zbiórkę na ternie szkół, przedszkoli i zakładów pracy. W or-
ganizację tegorocznego 'nału włączyli się: Szkoła w Ciasnej, OSP Cia-
sna, Gminny Ośrodek Kultury, Sołectwo Ciasna oraz Sołectwo Jeżowa. 
W trakcie przygotowań w hali sportowej panowała świetna atmosfera i 
można było wyraźnie odczuć, że uczestniczy się w wyjątkowym przed-

sięwzięciu, które jednocześnie jednoczy całą gminę. Jak zwykle podczas 
'nałowego koncertu niezastąpiona Małgorzata Gzyl prowadziła licyta-
cje - w tym roku udało się zlicytować wszystkie przedmioty (61szt. – na 
łączną kwotę 5455 zł!), szczególną popularnością cieszyły się gadżety z 
autografem Jakuba Błaszczykowskiego, które przekazał proboszcz Cia-
snej ks. Wojciech Włoch. Spośród zaproszonych gości przybyli Pani Dy-
rektor ZSP Barbara Kaczmarek, Sekretarz Gminy Albina Pogoda, prze-
wodniczący Rady  Gminy Henryk Pluta oraz ks. proboszcz Adam Jan-
kowski z Wędziny. Kulminacją imprezy było światełko do nieba - na 
boisku przy Hali sportowej widzowie ustawili się tworząc kształt serca – 
i zapalili zimne ognie. 

Wszystkim zaangażowanym w organizację, sponsorom oraz wspierają-
cym WOŚP serdecznie dziękuję – szef sztabu Ciasna Małgorzata Prowda
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Inwestycje 2018 

Wójt Gminy Ciasna 

mgr inż. Zdzisław Kulej

Przebudowa części budynku komunalno-oświatowego poprzez adapta-

cję pomieszczeń na sale lekcyjne Szkoły Podstawowej w Zborowskiem. 

 Przedsięwzięcie obejmuje przebudowę części budynku z przeznacze-
niem na pomieszczenia szkoły. 

Przebudowa obejmuje:
- Podłogi i posadzki.
- Ściany, roboty murowe, 
- Su'ty.
- Instalacja sanitarna  i CO.
- Instalacje elektryczne.
- Instalacja hydrantowa.
- Wyposażenie sal lekcyjnych
- Koszty dokumentacji  projektowej i kosztorysowej
- Koszty Inspektora nadzoru
W związku z wdrożeniem reformy systemu oświaty nastąpiły przemiesz-

czenia uczniów. Dostosowanie pomieszczeń  do potrzeb szkoły związa-
ne jest z koniecznością przebudowy pomieszczeń.  Nowe pomieszczenia 
zapewnią uczniom warunki do pełnej realizacji podstawy programowej, 
wartość aktualnie prowdzonych prac to: 328 130,00  zł. Całkowita war-
tośc inwestycji to około 500 000 zł

Modernizacja boiska sportowego w Glinicy przy ul. Brzezinkow-

skiej 8 w Gminie Ciasna.

Celem planowanego przedsięwzięcia jest poprawa stanu technicznego i  
warunków termicznych. boiska sportowego w Glinicy.  W ramach inwe-
stycji planowane jest wykonanie następującego zakresu robót : Niezbędne 
prace przygotowawcze, zdjęcie istniejącej nawierzchni boiska, rozbiórka 
ogrodzenia. Wykonanie koryta  wraz z pro'lowaniem podłoża. Wyko-
nanie drenażu boiska oraz systemu nawadniania. Ułożenie warstw kon-
strukcyjnych płyty boiska. Wykonanie nawierzchni boiska, ogrodzenia, 
oświetlenia boiska treningowego. Płytę boiska będzie stanowił prosto-
kąt o wymiarach 108m x 68 m ( boisko 100x64m) , Boisko będzie posia-
dać  nawierzchnię z trawy naturalnej układanej z rolki . - planowane jest 
wykonanie drugiej płyty treningowej boiska treningowego o wymiarach 
68m x 34m wyposażonego w oświetlenie - ogrodzenie terenu boiska pił-
karskiego i treningowego. - wyposażenie sportowe obiektu obejmuje wy-
konanie pola do gry w piłkę nożną o wymiarach 100 x 64 m wraz z wy-
dzielonymi pasami ochronnymi 2 m i 4 m oraz wyznaczenie pola do gry 
zgodnie z wymaganiami stawianymi dla obiektów piłkarskich. Planowa-
na wartość inwestycji ponad 1,2 mln zł .

Rewitalizacja obszaru ulic: Lublinieckiej, Stawowej i Dobrodzień-

skiej poprzez zagospodarowanie terenu w celu nadania funkcji rekre-

acyjnej i gospodarczej - etap I

Przedmiotem projektu jest rewitalizacja części obszaru Gminy Ciasnej. 
W ramach projektu zagospodarowany zostanie teren znajdujący się w ob-

szarze ulic Lublinieckiej, Stawowej 
i Dobrodzieńskiej , w celu nadania 
mu funkcji społecznej, rekreacyjnej 
i gospodarczej, w tym przebudo-
wany zostanie istniejący, parterowy 
budynek gospodarczy na potrzeby 
Centrum Aktywizacji Społecznej, 
znajdujący się przy ul. Lublinieckiej  , na terenie Gimnazjum Publicz-
nego Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Ciasnej. Prace na terenie re-
witalizowanym obejmą wykonanie instalacji technicznych, utwardzenie 
terenów, nasadzenie zieleni, wykonanie elementów małej architektury, 
placów pod działalność gospodarczo-wystawienniczą oraz komplekso-
wą przebudowę budynku gospodarczego na Centrum Aktywizacji Spo-
łecznej. Realizacja projektu przyczyni się do uporządkowania i ożywie-
nia przestrzeni publicznej, poprawy życia mieszkańców oraz ich akty-
wizacji społeczno-zawodowej i ograniczenia wykluczenia społecznego(+ 
wizualizacja). Planowana wartość inwestycji 2,9 mln zł 

„Budowa obiektu infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Cia-

sna” - Skatepark

W ramach inwestycji planowane jest zagospodarowanie terenu w miej-
scowości Ciasna  poprzez budowę skateparku. Projekt  obejmuje wyko-
nanie  płyty skateparku wraz z urządzeniami służącymi do jazdy. Pro-
jekt skierowany jest do społeczności lokalnej ma na celu rozwój funkcji  
rekreacyjnych  i turystycznych  Gminy Ciasna   , poprawę  jakości  ży-
cia  oraz aktywizację  i  integrację  mieszkańców. Zakłada się dotarcie 
do przedstawicieli grup defaworyzwanych głównie młodzieży .  Reali-
zacja operacji przyczyni się do wzrostu  atrakcyjności  obszaru Gminy 
poprawi wykorzystanie posiadanych  walorów naturalnych  i  kulturo-
wych ,będzie miała pozytywny wpływ na rozwój turystyki rekreacyj-
nej.  Powstała infrastruktura wpłynie na stworzenie miejsc służących 
integracji społecznej i dających możliwość wspólnego spędzania wol-
nego czasu. Wszystkie urządzenia oraz teren będą udostępnione nieod-
płatnie lokalnej społeczności .  Teren ma spełniać funkcję rekreacyjną 
dla okolicznej młodzieży, a także dla użytkowników z innych miejsco-
wości i regionów jeżdżących na deskorolkach, rolkach i rowerach  bmx,  
może być miejscem rozgrywania zawodów dla miłośników skateboar-
dingu. Cała powstała infrastruktura  udostępniona będzie nieodpłatnie 
. Oświetlenie LED z technologią  energooszczędną zapewni oświetlenie 
terenu oraz ochronę przez zniszczeniem . Planowana wartość inwesty-
cji ok. 300 000,00 zł

W Gminie Ciasna zaplanowane są następujące inwestycje:
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Budowa  ogólnodostępnych stref aktywności oraz tworzenie prze-

strzeni aktywności sportowej na terenie Gminy Ciasna .  
Celem inwestycji jest budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyj-

nej o charakterze wielopokoleniowym , obiektów ogólnodostępnych, wie-
lofunkcyjnych. Plenerowych stref aktywności, skierowanych do różnych 
grup wiekowych oraz tworzenie przestrzeni aktywności sportowej, sprzy-
jającej międzypokoleniowej integracji społecznej. Projekt obejmuje, in-
stalację urządzeń siłowni, a także sprawnościowy plac zabaw dla dzieci, 
strefę gier i relaksu oraz zagospodarowanie zieleni. Celem programu jest 
budowa ogólnodostępnych, bezpłatnych stref sportowo-rekreacyjnych, 
które mają szansę stać się miejscem pierwszej aktywności 'zycznej dla 
dzieci, dorosłych oraz osób starszych, które podniosą w sposób znaczą-
cy estetykę przestrzeni publicznej i poprawią jakość życia mieszkańców 
Gminy. Budowa pierwszych placów sportowo-rekreacyjnych planowa-
na jest w miejscowości :  Ciasna, Zborowskie oraz Glinica. Planowana 
wartość inwestycji ok. 100 000,00 zł za jeden plac sportowo-rekreacyjny

WYDZIAŁ ID – Inwestycje i Drogownictwo

1. Trwa realizacja zdania pn. : „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w 
miejscowości Zborowskie w Gminie Ciasna” objęta V etapem realiza-
cji zadania.”

Umowę podpisano w dniu 08.01.2018 – wartość 4 660 014,73zł brutto
Umowny termin zakończenia robót listopad 2018.
Zakres robót: budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż ulic : Borkowa, Po-

lna, Niedźwiedzka, Wierzbowa. W ramach zadnia wykonane zostanie rów-
nież odtworzenie nawierzchni dróg jw. Łączna długość kanałów: 4836m

Trwa realizacja robot.

2.  Została podpisana umowa z Wykonawcą wyłonionym w drodze 
przetargu na realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
w miejscowości Ciasna, ul. Nowy Dwór w Gminie Ciasna”

Wartość: 2 476 115,15 zł brutto
Przewidywany termin Zakończenie robót: maj 2019
Zakres robót:  wykonanie kanalizacji sanitarnej obejmującej swoim za-

kresem Nowy Dwór, przedsiębiorstwo Kospan, z włączeniem kanałem 
ciśnieniowym do sieci istniejącej i odprowadzenie do oczyszczalni ście-
ków  w Ciasnej. Łączna długość kanałów: 4431m. W ramach zadnia wy-
konane zostanie również odtworzenie nawierzchni dróg.

3. W dniu 11.01.2018 podpisano umowę na realizację zadnia pn: „Bu-
dowę zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg ro-
werowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego w Gminie Ciasna” w 
formule „zaprojektuj i wybuduj”

Wartość: 12 959 999,99zł brutto.
Przewidywany termin zakończenia robót: maj 2019
Zakres robót:
ETAP I – wykonanie projektu , uzyskanie pozwolenia na realizację

ETAP II – realizacja robót budowlanych zgodnie z projektem, który obej-
mować ma wykonanie min: 

 - centrum przesiadkowe w  obrębie dworca kolejowego w Ciasnej (par-
king na 20 psamochodów)
- przebudowa ul. Dworcowej w Ciasnej + ścieżka do Pana Gajek
- ścieżki pieszo rowerowe :

-
siębiorstwa INVADO – dł. ok. 3,50km 

-
stwa EJOT – dł. 0,78km

4. Pod koniec I kwartału planowane jest wyłonienie w drodze przetar-
gu Wykonawcy,  podpisanie umowy oraz rozpoczęcie robót  zadania pn: 

„„Budowa drogi gminnej (ul. Słoneczna) i przebudowa drogi wewnętrz-
nej (ul. Dworcowa) łączące się z drogą powiatową nr S 2010 w Sierakowie 
Śląskim – Gmina Ciasna”

Szacunkowa wartość robót: 2 200 000zł.
Przewidywany termin zakończenia: wrzesień 2018
Zakres robót:

- wykonanie odcinka sieci wodociągowej w obrębie ul. Słonecznej
- odwodnienie korpusu drogowego,
- wykonanie podbudowy , oraz nawierzchni mineralno bitumicznej na 

ul. Słonecznej i Dworcowej 
- budowa chodnika/ścieżki rowerowej wzdłuż w/w ulic.
- budowa oświetlenia drogowego,
- przebudowa/budowa  przyłączy wodociągowych zakończonych stud-

niami wodomierzowymi

5. W roku bieżącym planowane są ponadto następujące inwestycje związa-
ne z przebudowami/modernizacjami   w zakresie infrastruktury drogowej:

1) Ul. Leśna w miejscowości Jeżowa – dł. 1,2km
2) Ul. Boczna w miejscowości Glinica – dł. 0,8km
3) Sięgacz ul. Wiejskiej do ul. Nowy Dwór w miejscowości Molna – dł. 

ok. 0,4km
4) Ul. Osiedlowa  w miejscowości Molna (do oczyszczalni) – dł. ok. 0,6 km
5) Remont mostu w ciągu ul Łąkowej w Molnej – szacowany koszt ok. 

400 000zł
6) Ul. Zjednoczenia (sięgacz do starego ujęcia wody) w Ciasnej  - dł. 0,12 km
7) Ul. Lipowa (od ul. Krótkiej do Witosa) – dł. ok. 0,45km
8) Ul. Leśna  (Pietruchowe) – dł. ok. 0,80km
9) Zborowskie (Stasiowe) – dł. ok. 0,50km
10) Ul. Tylna w Zborowskim
11) W ramach do'nansowania modernizacji dróg dojazdowych do pól 

planuje się wykonać następujące zadania :
a) Ul .Cegielniana w miejscowości Molna od drogi krajowej DK11 do 

skrzyżowania z drogą relacji Molna  - Panoszów
b) Ul. Polna w miejscowości Jeżowa
c) Ul. Wiejska w Dzielnej
Zadania zostaną wykonane pod warunkiem uzyskania do'nansowania.

6. PARK W SIERAKOWIE
            Na terenie parku w Sierakowie realizowane są prace pielęgnacyj-

ne i rewitalizacyjne wykonywane w ramach zadania  „Ochrona parku Pa-
łacowo-Parkowego w Sierakowie Śląskim” – etap I. Prace polegają na usu-
nięciu wybranych drzew, przeprowadzeniu cięć pielęgnacyjnych i sanitar-
nych w koronach drzew oraz założeniu specjalistycznych wiązań. Z uwagi 
na zabytkowy charakter parku roboty poprzedzone były wykonaniem do-
kumentacji dendrologicznej i uzyskaniem koniecznych decyzji Wojewódz-
kiego Konserwatora Zabytków.

Wszystkie drzewa w parku zostały zinwentaryzowane i naniesione na ma-
pę. Następnie oceniono stan drzew i zakwali'kowano je indywidualnie do 
zabiegów pielęgnacyjnych, pozostawienia bez interwencji lub do wycinki. 
Obecnie realizowany jest I etap zadania obejmujący drzewostan północnej 
strony parku. Roboty zakończone zostaną do końca kwietnia bieżącego roku.

            Roboty dotowane są ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Wykonawca został wy-
łoniony po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego. 
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Stanowisko w sprawie likwidacji Przedsiębiorstwa 
Komunikacji Samochodowej w Lublińcu

Zaspokojenie potrzeb lokalnego transportu zbiorowego mieszkańców 
to jedno z wielu zadań do zrealizowania przez jednostki samorządowe. 
Wymaga  dobrej współpracy Samorządowców z podmiotami  świadczą-
cymi usługi w zakresie  transportu publicznego.    

Przekazanie informacji o rozpoczętym procesie likwidacji PKS-u Lu-
bliniec  na trzy tygodnie przed końcem roku i  bliskim terminie zaprze-
stania realizowania przewozów w kanonie dobrej i prawidłowej współ-
pracy PKS -u z Samorządowcami  raczej się nie mieści.   

Na organizowanych spotkaniach reprezentujący przedsiębiorstwo PKS 
(likwidator z księgową) przedstawili Samorządowcom wymagalne zobo-
wiązania PKS-u na dzień 5 stycznia 2018 r. w kwocie około 2 mln zł, nie 
podając jednocześnie wartości majątku. 

Z przedstawianych informacji domniemywać należy , że zobowiązania 
'rmy wynoszące blisko 2 mln zł są trzy razy większe niż majątek 'rmy. 
Wskazać należy także na 30 letni , nieekonomiczny stan taboru.

Wydawanie pieniędzy publicznych na taki cel  jest  nieuzasadnione i 
niezgodne z prawem .

Żadna z gmin  ani powiat nie wyraziły  zgody na przejęcie PKS-u w 
obecnym kształcie. Gminy podpisały wraz ze starostą  deklarację  współ-
pracy oraz ustaliły rozkład jazdy  z przewoźnikami realizującym trans-
port osób( rozkład jazdy w zakładce na stronie internetowej gminy Cia-
sna pod adresem( www.ciasna.pl).

Trwają prace zmierzające do realizowania  lokalnego transportu zbio-
rowego dla wszystkich gmin powiatu wspólnie  wraz z usługą  dowozu 
uczniów do szkół.

ORGANIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIORO-
WEGO W GMINACH POWIATU LUBLINIECKIEGO OBO-
WIĄZUJĄCA OD 01.02.2018 r.

W przypadku pytań dotyczących organizacji publicznego transportu 
zbiorowego w gminach powiatu lublinieckiego prosimy o kontakt z pra-
cownikiem odpowiedzialnym w przedmiotowej sprawie – Pani Renata 
Baroń – (34) 3510531

Wykaz linii realizowanych na podstawie aktualnych zezwoleń dostęp-
ny na www.ciasna.pl 

Zakup biletów miesięcznych możliwy u kierowcy danego przewoźnika 

Trasa Zborowskie-Woźniki 
„PARASOL” Marek Szewczyk linia przez Lubliniec, Lubecko, Glinicę, 

Jeżową, Przywary, Sieraków Śląski - 3 kursy na dobę. 
„PARASOL” Marek Szewczyk linia przez Lubliniec, Lubecko,  Glinicę, 

Ciasną, Molną, Patokę, Wędzinę - 7 kursów na dobę; 
Firma Usługowo-Handlowa „TRELEK” Bartłomiej Macioł linia Lu-

bliniec-Woźniki przez Sadów, Wierzbie, Rzyce, Koszęcin, Strzebiń, Psary, 
Babienicę, Kamienicę, Lubszę - 6 kursów na dobę - obowiązuje od 

5.02.2018r.;  
  

Sieraków-Lubliniec 

7:15

9:20

14:00

8:55

13:40

 przez 

7:05  8:15  10:15  12:05

15:00  16:05   17:40

6:30  7:45  9:45  11:30

14:25  15:30  17:10

 przez 

6:35  11:35 7:28  8:28  10:28  13:28

14:28  15:28
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Uchwała Rady Gminy
Koniec roku i początek następnego to dla Radnych czas podejmo-

wania ważnych decyzji i głosowania – w tym chyba nad najważniejszą 

z punktu widzenia mieszkańców – uchwałą budżetową. Poniżej naj-

ważniejsze punkty z posiedzeń Rady Gminy na przełomie 2017/2018 r.

    Na Sesji Rady Gminy Ciasna w dniu 30.01.2018r. radni podjęli na-

stępujące uchwały :

1.Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
2.Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r.

             Na Sesji Rady Gminy Ciasna w dniu 28.12.2017r. radni pod-

jęli następujące uchwały :

  1.Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
  2.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.
  3.Uchwała w sprawie dopłaty do taryfy dla zbiorowego odprowadze-

nia ścieków na terenie Gminy Ciasna.
  4.Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

na lata 2018-2027.
     a) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat 

przedłożonej WPF przez Wójta Gminy Ciasna.
  5.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018r.:

     a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej,
     b) odczytanie opinii i wniosków stałych Komisji Rady Gminy,
     c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
     d) przedstawienie stanowiska Wójta Gminy w sprawie opinii i wnio-

sków stałych komisji Rady Gminy,
     e) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
     f) głosowanie nad uchwałą budżetową.
  6.Uchwała w sprawie zatwierdzenia Planów Stałych Komisji Rady 

Gminy Ciasna na 2018r.    
  7.Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIV/237/2017 Rady 

Gminy Ciasna z dnia 
     19.06.2017r. w sprawie udzielenia pomocy 'nansowej dla Miasta Opola. 
  8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji zadania polega-

jącego na budowie dróg rowerowych w pasach drogowych dróg powia-
towych nr 2011S, 2305 S, oraz 2306S 

      zlokalizowanych na terenie gminy Ciasna.
  9.Uchwała w sprawie zmiany w uchwale w sprawie określenia stawek 

podatku od nieruchomości na 2018 rok.
Przygotowała : mgr Urszula Świercok

Budżet na 2018 rok
Uchwała budżetowa (po zmianach wprowadzonych w styczniu 2018) przewiduje:
Dochody Gminy – 42.585.522,72
Wydatki Gminy – 45.552.805,72
De'cyt pokryty zostanie dochodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na 

'nansowanie zadań inwestycyjnych. Rozchody budżetu, które zostały przezna-
czone na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów wynoszą 1.668.376 zł

Najważniejsze zadania inwestycyjne:
1. Budowa kanalizacji w Zborowskiem  - V etap
2.  Rewitalizacja okolicy ulic Dobrodzieńska i Lubliniecka (lata 2018 i 2019)
3. Budowa węzłów przesiadkowych (lata 2018 i 2019)
4. Budowa kanalizacji – Nowy Dwór (lata 2018 i 2019)
5. Zakup samochodu ratowniczego dla OSP Sieraków
Powyższe zadania współ'nansowane są ze środków Unii Europejskiej.
Zadania do'nansowane z budżetu państwa:

1. Modernizacja boiska w Glinicy
2. Przebudowa drogi Słonecznej i Dworcowej w Sierakowie Śląskim
Inne inwestycje:
Termomodernizacja budynku komunalnego w Wędzinie przy ul. Muzealnej 10
Dokończenie prac w budynku komunalno-oświatowym w Zborowskiem
Dokończenie budowy budynku gospodarczego przy boisku w Ciasnej
Najważniejsze wydatki budżetowe w Gminie Ciasna:
1. Inwestycje – około 19,4 mln zł
2. Oświata i wychowanie  - około 9,5 mln zł
3. Opieka społeczna – około 7,5 mln zł (w tym prawie 6,5 mln zł na świadcze-

nie 500+)
4. Dotacje na organizacje pozarządowe – około 0,5 mln zł
5. Dotacje na instytucje kultury – niecałe 0,5 mln zł. 
6. Utrzymanie bieżące wodociągów – 314.000 zł. 
7. Utrzymanie bieżące kanalizacji – 348.777 zł.

Rada Gminy Ciasna  w drodze uchwały określiła wysokość stawek podatku od nieruchomości  na 2018 rok  obniżając ich wysokość od stawek Ministra 

Wysokość podatku od gruntów pozostałych została określona na poziomie 73% stawki Ministerialnej  natomiast wysokość podatku od 
pozostałych  budynków na poziomie 70,8 % stawki Ministerialnej.

Stawka Rady Gminy Ciasna na 2018r.

-

2% 2%
765,94

 

y
3 

0,220 m3
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Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina 
Górnego Śląska” w Ciasnej

LGD Leśna Kraina Górnego Śląska w ramach przygotowań do prowa-
dzonych naborów wniosków o przyznanie do'nansowań na otwarcie i 
rozwój działalności gospodarczych organizuje spotkania informacyjno 

– szkoleniowe dla bene'cjentów. 12 lutego takie spotkanie odbyło się w 
sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Ciasnej. Spotkanie zgromadzi-
ło pełną salę słuchaczy, a dla osób biorących udział w szkoleniu wyda-

Statystyka zdarzeń kryminalnych odnotowanych przez Policję 
na terenie Gminy Ciasna
Statystyka ujawnionych zdarzeń o charakterze kryminalnym (skutku-

jących wszczętym postępowaniem) na terenie Gminy Ciasna w 2017r.:
Ilość wszczętych postępować – 96
Na tę liczbę składają się m. in.:

-  ujawnionych nietrzeźwych kierujących - 19 + 1 pod wpływem środ-
ków odurzających
- kradzież z włamaniem – 6
- kradzież – 2
- wypadki drogowe – 6

Ludowy Klub Sportowy Rybak Ciasna
Przedstawiamy kolejną, historycz-

ną fotogra'ę udostępnioną przez 
p. Piotra Noga. Zdjęcie przedsta-
wiające zawodników zostało wy-
konane w 1951r. Niestety nie zna-
my wszystkich osób widocznych 
na zdjęciu. Jeśli ktoś jest w stanie 
uzupełnić brakujące nazwiska pro-
szę o kontakt. 

Na fotogra'i od lewej:
Ptok Henryk, Małczak Zenon, 

Lukosek Wilchelm, Zaks Joachim, 
Jasiński Jan, _, _, Noga Edwin.

- posiadanie środków odurzających – 8
- zniszczenie mienia – 6
- kierowanie pojazdem w trakcie orzeczonego zakazu prowadzenie 

pojazdów - 5
Policja ujawniła w okresie od 01.01.2018 do 14.02.2018 cztery zdarze-

nia o charakterze kryminalnym, w tym:
1 nietrzeźwy kierujący
1 (dwie osoby) posiadanie środków psychotropowych

wane były zaświadczenia, które przy składaniu wniosku podnoszą oce-
nę wniosku. Aktualny cykl szkoleń prowadzony jest pn „Aktywizacja za-
wodowa mieszkańców Leśnej Krainy Górnego Śląska” i skierowana jest 
do osób w wieku 30-64 lat, bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo. 
Dalsze informacji dostępne są na www.lesnakrainalgd.pl



OSP

Gmina

Cia-

sna
OSP Ciasna tak 6 27 2 35

Cia-

sna
tak 10 48 0 58

Cia-

sna
nie 3 4 0 7

Cia-

sna
OSP Zborowskie nie 4 8 0 12

Cia-

sna
nie 1 5 0 6

Cia-

sna
nie 3 4 0 7

Cia-

sna
nie 0 1 0 1

Cia-

sna
nie 0 1 0 1
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Czas podsumowań
W jednostkach OSP, podobnie jak we wszystkich stowarzyszeniach i 

organizacjach pożytku publicznego, trwa obecnie czas zebrań sprawoz-
dawczych i podsumowań 2017 roku. Jak co roku, najwięcej emocji i ko-
mentarzy budzi statystyka interwencji za miniony rok. Poniżej przedsta-
wiamy zestawienie zdarzeń w poszczególnych gminach powiatu lubliniec-
kiego oraz ilość wyjazdów poszczególnych jednostek OSP gminy Ciasna:

Gmina
   

Boronów 5 31 3 39

CiCiCiCiasasasna 12 93 6 111

8 78 5 91

-
8 76 8 92

22 124 12 158

38 221 53 312

Pawonków 15 79 1 95

16 136 2 154

Powiat       
124 838 90 1052

Oczywiście udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych to nie jedyna for-
ma działalności OSP.  Strażacy na bieżąco dbają o swój sprzęt. Dokonują 
próbnych rozruchów, konserwacji, a w razie potrzeby napraw, aby w ra-
zie alarmu niezawodnie wyruszyć do akcji. Co roku przeprowadzane są 
gminne ćwiczenia zgrywające jednostek OSP. W czerwcu 2017 r. odbyły 
się na terenie 'rmy „Invado” w Dzielnej. Natomiast podczas Dni Gminy 
Ciasna rozgrywane są zawody sportowo-pożarnicze.   W 2017 r. 19 mło-
dych strażaków ukończyło szkolenie podstawowe strażaków – ratowni-
ków, ćwiczenia w komorze dymowej, uprawniające do działań w apara-
tach ochrony dróg oddechowych. Ponadto kilka osób odbyło kursy uzu-
pełniające, jak np. konserwator sprzętu pożarniczego, czy kwali'kowanej 
pierwszej pomocy przedmedycznej. To ostatnie szczególnie przydatne 
jest podczas usuwania skutków wypadków drogowych, których nieste-
ty kilkanaście miało miejsce w ubiegłym roku na terenie naszej gminy. 
O ile samochody strażackie w naszych OSP są już mocno leciwe, to „po-
tencjał ludzki” mamy doskonały. Na koniec 2017 r. w sumie 149 straża-
ków spełnia  wszelkie kryteria wymaganych uprawnień do udziału w ak-
cjach ratowniczo – gaśniczych. 

O „narybek” również możemy być spokojni. Strażacy poszczególnych 
jednostek dość regularnie zapraszani są do szkół i przedszkoli, kiedy to 
dzieci z zaciekawieniem poznają tajniki działań strażackich oraz zasad 
działania sprzętu ratowniczego.  Ostatnio, chociażby w szkole podsta-
wowej w Glinicy, tamtejszy Naczelnik Czesław Małczak i Komendant 
Gminny Krzysztof Strzoda przeprowadzili pogadankę  o tematyce stra-
żackiej . Na zakończenie, szczególnie po przymierzeniu hełmu strażac-
kiego, większość dzieci (w tym dziewczyny) zadeklarowało, że w przy-
szłości zostaną strażakami 

 
Krzysztof Strzoda 

Ilość wyjazdów jednostek OSP do zdarzeń w okresie 01.01.2017 - 31.12.2017 r.:

Statystyka interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej za rok 2017
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Jasełka - „Ziarenko czułości” 21.12.2017r.
 SP Ciasna

Boże Narodzenie jest najbardziej oczekiwanym i niezwykle ważnym cza-
sem w polskiej tradycji. To wówczas gasną wszelkie spory i nieporozumie-
nia, a narodzony Jezus jednoczy wszystkie serca. W związku z tymi niezwy-
kłymi świętami, 21.12.2017r. zorganizowaliśmy w naszej szkole bożonarodze-
niowe jasełka pod tytułem „Ziarenko czułości”. Zgromadzona publiczność z 
wielkim skupieniem oglądała wędrówkę Maryi i Józefa oraz wizytę pasterzy i 
Trzech Króli. Wielu wzruszeń dostarczyły kolędy i pastorałki wykonane przez 
szkolny zespół muzyczno-gitarowy. Przedstawienie przybliżyło historię Bo-
żych narodzin, ale poruszało również współczesne problemy: brak bliskości 

i szacunku dla drugiego człowieka. Przypomniało, że najważniejsza jest mi-
łość, przebaczenie oraz obecność rodziny. W wirze codzienności często za-
pominamy o prostych gestach czy dobrym słowie. Inscenizacja skłania do re-
Yeksji, zachęca do zatrzymania się, choć na chwilę w tej pogoni. Na zakoń-
czenie spotkania pani sekretarz Albina Pogoda oraz pani dyrektor Barbara 
Kaczmarek życzyły wszystkim uczniom, nauczycielom oraz rodzicom rado-
snych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku. 
Bardzo dziękujemy rodzicom za pomoc w przygotowaniu pięknych strojów.

Sylwia Galuska, Sabina Pyka, Dorota Wołowczyk

„Kolorowe Ferie”. Rekordowa frekwencja!
ROZRYWKA: W niedzielę, w hali sportowej w Sierakowie Śląskim, 

odbyła się impreza pod nazwą „Kolorowe Ferie”. Jak zawsze, największą 
atrakcją dla dzieci były bezpłatne dmuchańce. Oprócz tego mieszkań-
cy mogli liczyć na inne atrakcje. Twórcy imprezy podkreślają, że takie-
go zainteresowania mieszkańców nie było od ośmiu lat, a więc od po-
czątku corocznych spotkań!

Julian Werner
W hali głównej najmłodsi mieszkańcy z całej okolicy oddali się szaleń-

stwu na dmuchańcach. W tym roku nowością był olbrzymi, pompowany 
byk, na którym bardzo trudno było się utrzymać. Dzieciaki nie dawały 
jednak za wygraną i szybko opanowały urządzenie. Beztroskiej zabawy 
nie zabrakło również na dmuchanym placu zabaw.

Jak co roku, organizatorzy zadbali o inne atrakcje. Mieszkańcy w każ-

dym wieku mogli spóbować swoich sił w zawodach strzeleckich z broni 
pneumatycznej, przygotowanych przez miejscowy klub strzelecki. Dzie-
ci wzięły również udział w warsztatach tanecznych. Ogromne zaintereso-
wanie wzbudziły również zajęcia rzeźbiarskie, pod okiem pana Andrzeja 
Krysztopy, artysty z Sierakowa Śląskiego. Dzięki zaangażowaniu nauczy-
cieli i rodziców, w bufecie znalazło się m.in. pyszne ciasto.

Jak podkreślają organizatorzy imprezy – w tym roku ilość uczestników, 
która zawitała do hali sportowej, przerosła wszelkie oczekiwania. W kul-
minacyjnym momencie, trzeba było dostawiać zapasowe krzesełka i ław-
ki. Cieszy obecność mieszkańców innych miejscowości. Dzięki temu Sie-
raków Śląski mógł liczyć na dobrą promocję. „Kolorowe Ferie” to zasłu-
ga wielu osób i instytucji, którym należą się słowa uznania.    

wydarzenia
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Okres świąteczny i noworoczny w szkole w 
Zborowskiem- Podsumowanie

Okres przedświąteczny i noworoczny to czas szczególny i magiczny. Za-
jęcia i wydarzenia w naszej szkole od lat organizowane są w ten sposób, 
aby dać uczniom jak najlepszą sposobność do dobrego przeżycia tego 
okresu i przygotowania się do Świąt Bożego Narodzenia. Dzieci z przy-
jemnością uczestniczą w przygotowywaniu świątecznych ozdób i deko-
racji, poznają i kultywują świąteczne zwyczaje, rokrocznie śpiewają ko-
lędy i pastorałki. 

Powyższe tradycje w naszej szkole rozpoczyna wizyta św. Mikołaja, któ-
ra przypada oczywiście 6 grudnia. Nasz gość zawsze jest witany w bar-
dzo dostojny sposób- dzieci oczekują go w odświętnych strojach z czer-
wonymi czapkami na głowach, przedstawieniu teatralnemu towarzyszą 
dekoracje i oprawa muzyczna. Tegoroczny występ został przygotowa-
ny przez siostrę Kamilę, występowali uczniowie szkolnego koła teatral-
nego. W krótkiej inscenizacji zaprezentowali pozostałym uczniom pro-
ste sposoby postępowania i przykładowe uczynki, dzięki którym można 
przezwyciężyć wszechobecne zło i pokusy. Warto dodać, że nasza szko-
ła od lat, w ramach wolontariatu, wspólnie z Caritasem odwiedza Ośro-
dek Rehabilitacyjno-Edukacyjny dla Dzieci i Młodzieży Niepełnospraw-
nej w Rusinowicach. Tam też powtarzamy przygotowane przedstawie-
nie teatralne oraz wręczamy podopiecznym Ośrodka świąteczne paczki. 
Ta piękna tradycja została zapoczątkowana przez naszą nauczycielkę p. 
Elżbietę Misztal, aktualnie jest podtrzymywana dzięki p. Edycie Świąć i 
siostrze Kamili. Dodatkowo uczennice naszej szkoły aktywnie udzielają 
się poza zajęciami lekcyjnymi. W okresie przedświątecznym swój wolny 
czas poświęcają na odwiedziny i kolędowanie w domach osób starszych, 
schorowanych i samotnych mieszkających w Zborowskiem.

Następne tygodnie to czas aktywnych przygotowań. Sale szkolne za-
czynają się mienić kolorowymi światełkami, papierowymi łańcuchami i 
bombkami, w oknach pojawiają się piękne dekoracje, stoły i biurka zdo-
bią świąteczne stroiki wykonane przez rodziców. Młodsze klasy wraz z 
wychowawczyniami p. Gabrysią Pruską, p. Klaudią Górniak i p. Kariną 

Chmiel przygotowują szkolne jasełka, które jak co roku prezentowane są 
seniorom, rodzicom oraz uczniom i nauczycielom naszej szkoły. Dzięki 
temu wydarzeniu 18 grudnia kolejny raz mogliśmy przeżyć Cud Bożego 
Narodzenia, w wykonaniu naszych małych artystów- uczniów klas I-III.

Postaraliśmy się również o wydarzenie atrakcyjne dla naszych najstar-
szych uczniów. Pani Kamila Polaczek zorganizowała wyjazd dla klas VI 
i VII do Teatru Nowego w Zabrzu na spektakl pt. „Scrooge. Opowieść 
wigilijna” oparty na podstawie opowiadania Karola Dickensa. Wspania-
ła scenogra'a i kostiumy, znakomita muzyka, bogactwo ruchu zagwa-
rantowały nam widowisko z głębokim przesłaniem, opowiadające o tym, 
co w życiu jest najważniejsze.

Kolejne dni upłynęły pod znakiem klasowych wigilii – spędzaniu wy-
jątkowych chwil w gronie najbliższych przyjaciół, wyjaśnianiu nieporo-
zumień, składaniu życzeń i wspólnym kolędowaniu.

Podsumowaniem okresu świątecznego było wydarzenie środowiskowe 
– I Koncert Kolęd i Pastorałek, zorganizowany pod kierunkiem siostry 
Kamili i p. Edyty Świąć. Wszyscy chętni uczniowie mogli zaprezento-
wać swoją interpretację świątecznych utworów muzycznych i poetyckich. 
Wśród przepięknej, bajkowej scenerii popłynęły dźwięki najpiękniejszych 
kolęd i pastorałek, przerywane ciekawostkami na temat ich genezy i tra-
dycji. Dzięki uprzejmości i zaangażowaniu rodziców po występach cze-
kał na gości słodki poczęstunek i gorący napój. Wydarzeniu towarzyszy-
ła dobrowolna zbiórka pieniężna a zgromadzone środki zostaną przeka-
zane na cele szkolne.

Ostatni miesiąc w naszej szkole był bez wątpienia wyjątkowy i szcze-
gólny dla każdego z nas. Dziękujemy wszystkim, którzy dołożyli starań, 
aby tak właśnie było- kadrze pedagogicznej, uczniom i rodzicom. Wie-
rzymy, że wszystkie minione chwile powtórzymy w obecnym - 2018 ro-
ku, czego sobie z całego serca życzymy. 

Tekst – K. Polaczek
Zdjęcia – K. Polaczek, A.Chyra, M.Ochman, M.Balas
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Koncert Kolęd

W niedzielę 28 stycznia odbył się w kościele p.w. Piotra i Pawła w Sierako-
wie Śląskim koncert kolęd zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury. 
Występy orkiestry z Ciasnej, Martina Werner, a przede wszystkim Jacka Kie-
rok z zespołem zgromadziły komplet słuchaczy - niemały przecież kościół 
szczelnie wypełnił się publicznością. Jacek Kierok z właściwą sobie swobo-
dą zachęcił zgromadzonych do wspólnego śpiewania, a umiejętnie dobrany-
mi żartami dbał o luźną atmosferę. Po koncercie wykonaliśmy wspólną foto-
gra'ę wszystkich wykonawców, przedstawicieli Gminy Ciasna oraz gospo-
darza - ks. Jacka Woźnica – któremu należą się serdeczne podziękowania za 
możliwość zorganizowania koncertu oraz bardzo serdeczne przyjęcie wszyst-
kich wykonawców. 

Warsztaty mażoretek i orkiestry         
w Pokrzywnej

Tegoroczne ferie zimowe to dla mażoretek Copacabana oraz Młodzieżowej 
Orkiestry Dętej z Ciasnej nie tylko czas odpoczynku ale przede wszystkim 
wytężonej pracy gdyż obie formacje brały udział  w warsztatach w Pokrzyw-
nej. Pokrzywna sprawia wrażenie że znajduje się na końcu świata – trudno 
znaleźć równie ciche i spokojne miejsce. Idealne warunki zarówno do wy-
poczynku jak i do prowadzenia zajęć. Każdy dzień był wypełniony próbami 
grupowymi jak i (w przypadku orkiestry) także zajęciami indywidualnymi. 
Nie zabrakło oczywiście rozrywek - spacer w górach, basen czy kręgle bar-
dzo podobały się uczestnikom. 

Dla możoretek koniec warsztatów oznaczał kolejne zajęcia – tym razem w 
hali sportowej w Ciasnej – na szkolenie przyjechała jedna z najbardziej uty-
tułowanych trenerek tańca mażoretkowego – Lenka Bachova z Czech. To 
wielka postać w tej dyscyplinie i wielkie wyróżnienia dla naszych zespołów 
gdyż p. Lenka rzadko decyduje się na takie wyjazdy i tylko do dobrze roku-
jących zespołów. 
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Historyczna perła – zakład krawiecki 
w Sierakowie

PRZESZŁOŚĆ: Przechowywanie starych pamiątek oraz utrwalanie ro-
dzinnych historii zawsze stanowiło bezcenną wartość, bez której bogata 
przeszłość naszego regionu odeszłaby w zapomnienie. Dzięki uprzejmo-
ści pani Renaty Fürguth z Sierakowa Śląskiego, odkrywamy kolejne karty 
historyczne. Tym razem powrcamy do zakładu krawieckiego, prowadzo-
nego przez Josefa Fürguth – dziadka mieszkanki Sierakowa.

Julian Werner

Materiałem wyjściowym w analizie zbiorów dotyczących pracowni są uni-
kalne zdjęcia udostępnione przez wnuczkę właściciela zakładu. Mężczyzna 
stojący po lewej stronie to właśnie Josef Fürguth – mistrz krawiectwa cięż-
kiego, dyplomowany w Lipsku (niemiecka Saksonia). Pracownia mieściła 
się na piętrze budynku przy ulicy Oleskiej, w którym dzisiaj znajdują się 
piekarnia oraz sklep mięsny. Przy maszynie do szycia zasiada pracownik, 
pomocnik Josefa. Zdjęcie datowane jest na lata trzydzieste ubiegłego wieku.

Kolejne, bardzo intersesujące zdjęcia, odzwierciedlają niewątpliwą reno-
mę jaką musiał cieszyć się zakład należący do J.  Fürguth’a. Warto zwró-
cić uwagę na 'rmową tasiemkę, wszywaną do spodni lub spódnic. Na-
zwa miejscowości wyszyta na tasiemce wskazuje na produkcję w latach, 
w których dotychczasową nazwę, Schierokau, ówczesna władza zamieni-
ła na Breitenmarkt – nastąpiło to dokładnie 25 maja 1936 roku. Skrót O/S 
(Oberschlesien) wskazuje na region Górnego Śląska. Nazwę Breitenmarkt 

tłumaczyć można jako „duży rynek”. Wiąże się ona prawdopodobnie z dy-
namicznym rozwojem wsi w owym czasie.

Kolejne pamiątki to nożyce i nożyczki z Solingen (miasta w północnej 
Nadrenii Westfalii, nazywanego do dziś miastem ostrzy). Pewnym jest, że 
nożyce wyprodukowane zostały w 'rmie Augusta Knechta, która powsta-
ła w końcu XVII w. Firma ta produkowała również noże, brzytwy a nawet 
sztylety. Być może te ostatnie przyczyniły się do upadku 'rmy, jako że wy-
twarzała je dla członków oddziałów szturmowych S.A., po dojściu do władzy 
Adolfa Hitlera. Sztylety takie opatrzone były orłem, swastyką i nawet wy-
grawerowanym napisem „Alles für Deutschland” – Wszystko dla Niemiec.

Na mniejszych nożyczkach widoczna jest jedynie nazwa Solingen, reszta 
uległa wytarciu. Zachował się jednak znak 'rmy, prawdopodobnie inicjały 
jej właściciela PK lub FK gdzie dwie litery są obrócone do siebie plecami. 
W tym przypadku nie jest to jednoznaczne, że chodzi o 'rmę Knechtów 
bowiem od średniowiecza Solingen uważane było za zagłębie mieczy, no-
ży i sztyletów, a także i nożyczek. Na zdjęciach uwieczniono również drew-
niany grzybek, pomocny  przy cerowaniu rozmaitych materiałów. Używa-
ła go przede wszystkim żona Josefa Fürguth.

Informacje zgromadziła i przekazała: Renata Fürguth. Dziękujemy!

Mężczyzna stojący po lewej stronie to właśnie Josef Fürguth – mistrz 

krawiectwa ciężkiego, dyplomowany w Lipsku (niemiecka Saksonia).

Warto zwrócić uwagę na 3rmową tasiemkę, wszywaną do spodni 

lub spódnic. 


