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Festyn Rodzinny

Występy artystyczne w wykonaniu uczniów, dmuchany 
zamek, wspólne grillowanie. To tylko część atrakcji, jakie 

czekały w sobotę na dzieci Zespołu Szkolno -Przedszkolnego 
z Sierakowa Śl. oraz ich rodziców. Wspólna zabawa odbyła się 

24 czerwca na boisku przy hali sportowej w Sierakowie Śl. Przez 
cały dzień towarzyszyła nam wspaniała, słoneczna pogoda.

Sobotnia impreza plenerowa ubiegła pod znakiem zakończenia wakacji ale 
w tym dniu głównie chodziło o wspólne spędzanie czasu przez dzieci i ro-
dziców. Piknik Rodzinny to połączone obchody Dnia Mamy, Dnia Dziecka 
i Dnia Ojca. Wszystkich gości powitał Dyrektor szkoły Pan Jerzy Dubiel oraz 
Wicedyrektor Pani Jolanta Kaczmarzyk. Dla przybyłych na piknik przygoto-
wano wiele atrakcji, których zadaniem była wspólna integracja.

Zebrani mieli okazję wysłuchania występów artystycznych naszych uczniów. 
Były tańce, piosenki oraz bardzo zabawne inscenizacje. Hitem okazał się 
wspólny występ nauczycieli oraz rodziców w inscenizacji wiersza „Kaczka 
Dziwaczka”, barwna interpretacja wiersza rozbawiła publiczność do łez. Po wy-
stępach odbyła się loteria fantowa, każdy los krył w sobie cenne nagrody. Do-
chód ze sprzedaży losów zostanie przeznaczony na wycieczkę dla uczniów. 
Odbył się również wcześniej zapowiedziany konkurs kulinarny w ramach 
projektu „Erasmus +”, gdzie każdy uczestnik otrzymał fantastyczne nagrody.

W kolejnym punkcie programu znalazł się pokaz straży pożarnej z OSP Sie-
raków, podczas której odbyły się dwa pokazy gaśnicze. Nie zabrakło wody 
i piany, w której uczniowie chętnie się chłodzili. Później zebrani mogli wziąć 
udział w zorganizowanych dla nich grach, zabawach, malowaniu twarzy.

Były tańce z Myszka Miki, taniec na gazecie, rzucanie balonami z wodą oraz 
wiele innych. Maluchy mogły skorzystać urządzeń, które sprawiały im sporo 
frajdy. Dzieci bawiły się skacząc w dmuchanym zamku oraz jeżdżąc na go-
kartach. Starsi mogli spróbować swych sił w strzelaniu z broni pneumatycz-
nej (wiatrówki) podczas Zawodów Strzeleckich organizowanych przez Klub 
Strzelecki LOK. Goście korzystali z punktu gastronomicznego – dla pokrze-
pienia były darmowe ciasta, sałatki oraz kiełbaski z grilla. Obfite stoły spo-

wodowały, że nikt nie wyszedł głodny.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom, gościom, organizatorom, sponso-

rom i wszystkim dobrym duszom, które przyczyniły się do tego, że Piknik 
Rodzinny wypadł tak świetnie! Najważniejsze podziękowania i brawa nale-
żą się Rodzinom, które wzięły udział w tegorocznym Pikniku. Bez Was – bez 
Waszych uśmiechów, zaangażowania, pięknej rywalizacji i radości te święto 
nie miałoby sensu. Wszyscy świetnie się bawili. Miło jest spędzać weeken-
dowe popołudnia wraz z rodziną. Fajnie jest słyszeć dobiegający z każdego 
zakątka śmiech dzieci i dumne głosy rodziców. Mamy nadzieję, że na kolej-
nej edycji pikniku będzie nas jeszcze więcej!

Serdeczne podziękowania sponsorom:
- AWEX GPR z Sierakowa Śląskiego
- Sklep NOMI
- Joanna Parkitna
- Pan Tadeusz Kulej
- TARTAK
- Stacja Paliw, pan Edmund Kasprzak
- AMAR
- Centrum Ogrodnicze OBRUŚNIK
- Sklep upominkowy „Świat Prezentów u --Basi”, Barbara Zamowska
- „Chochla smaku”, Barbara Prządka-Nowicka
- Anna i Joachim Hadasik
- Klarisa, salon kosmetyczny z Lublińca
- Fryzjerstwo damsko-męskie Katarzyna Kosytorz
- Pizzeria Margarita z Lublińca
- CLARIA, Dorota Gowarzewska, Lubliniec
- Hurtownia NOVA z Lublińca
- Firma ogrodnicza STODOŁA z Lublińca
- Państwo Pluszczak ze sklepu sportowego
- MEGADOM z Lublińca
- Firmie OTTIMO z Lublińca
- Drukarni SVD z Lublińca
- Aptece Centrum z Lublińca
- Piekarni FAMUŁA z Kochanowic
- Stacji Paliw Orlen w Lublińcu
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciasnej.
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Inwestycje w Gminie Ciasna 

Wójt Gminy Ciasna 
mgr inż. Zdzisław Kulej

Przebudowa budynków szkolnych.

W związku z reformą systemu oświaty oraz likwidacją gimnazjum rozpo-
częły się remonty w szkołach: Sierakowie Śląskim, Ciasnej i Zborowskiem.

Zborowskie – zachodzi konieczność utworzenia dodatkowych 3 klas 
funkcjonujących w ramach szkoły podstawowej. Przebudowywane są lo-
kale mieszkalne izby lekcyjne i pomieszczenia niezbędne do funkcjo-
nowania szkoły. Budynek w przyszłości będzie pełnić funkcje wyłącz-
nie oświatowe.

Panoszów – remont budynku wielofunkcyjnego wraz z zagospodaro-
waniem terenu i budową placu zabaw.

Sieraków Śląski oraz Ciasna – trwają prace w budynkach szkolnych 
polegające na przebudowie sanitariatów, tworzone są także toalety dla 
niepełnosprawnych. Dodatkowo w Sierakowie powstał plac zabaw w są-
siedztwie szkoły..

Inwestycje 2017
Efektywność energetyczna

Zakończony został II etap poprawy efektywności energetycznej. W za-
daniu tym zostały wymienione lampy sodowe na LED w ilości 621 szt. 
Całość inwestycji to prawie 1 mln złotych z dofinansowaniem prawie 80% 
do ceny netto. Z wyliczeń wynika, że oszczędność energii w ramach te-
go zadania to ponad 50%. Zostały założone lampy marki Philips z gwa-
rancją 10 lat. W każdej lampie został zamontowany system, który ogra-
nicza pobór mocy w godzinach 8–23.00 – 25% mocy a od 23–4.00 ra-
no o 50% mocy.

Gospodarka wodno-ściekowa

Otwarto przetarg na budowę V etapu kanalizacji w Zborowskiem tj. 
ul. Niedźwiedzka, Polna, Wierzbowa, Borkowa, Piaskowa. Najniższa ce-
na wykonawcy była wyższa od ceny ofertowej o ok. 600 tys. zł. Ponad-
to ogłoszony został przetarg na budowę kanalizacji Nowy Dwór – Cia-
sna (do oczyszczalni w Ciasnej), natomiast wybór wykonawcy nastąpi 
na przełomie sierpnia i września 2017 r. Do końca sierpnia bieżącego 
roku złożony zostanie wniosek do Funduszy Europejskich, następnie 
budowana będzie kanalizacja na Plaszczoku w Ciasnej wraz z krótkim 
odcinkiem wodociągu na ul. Zielonej w Ciasnej. Planowane jest zlece-
nie wykonania dokumentacji na wodociąg Przywary wraz z przyłączem 
dodatkowych dwóch studni położonych w Łomnicy, a także planuje się 
wykonanie dokumentacji kanalizacji na Przywarach, w Sierakowie na ul. 
Długiej i w Wędzinie na ul. Szklarskiej.

Wniosek o dofinansowanie zostanie złożony prawdopodobnie w pierw-
szych miesiącach roku 2018. Oprócz powyższych zadań przedmiotowy 
wniosek będzie obejmował również ul. Osiedlową, ul. 22 Lipca w kierun-
ku Orlika w Sierakowie Śląskim oraz wodociąg od ul. Stawowej do obiek-
tu Strzelnicy w Sierakowie Śląskim.

Budowa dróg obejmuje:

ul. Dąbrowa w Glinicy – w wyniku otwarcia przetargu, koszt zadania 
będzie wyższy o 400 tys. zł; ul. Długa w Sierakowie wraz z ul. Szklar-
ską w Wędzinie – po otwarciu przetargu wartość zadania zwiększyła się 
o 200 tys. zł.; ul. Wrzosowa w Ciasnej – zadanie ma wartości ok. 120 tys. 
zł i zostanie zrealizowane w ramach II etapu.

Gmina chcąc podpisać umowy z wykonawcami na wykonanie inwe-

stycji których wartość przekracza 1.500.000 zł założonych kosztów inwe-
storskich, przedstawi zmiany w gminnym budżecie Radzie Gminy, która 
podejmie stosowną uchwałę w przedmiotowej kwestii.

Wiąże się to ze zwiększeniem zadłużenia. Argumentem za zaciągnię-
ciem zobowiązań jest pozyskanie ponad 30 mln zł i wykonanie bardzo 
istotnych dla gminy inwestycji.

Modernizacja boiska w Glinicy.

W ramach modernizacji boiska w Glinicy ponownie ogłoszono prze-
targ, ponieważ uprzednio rozstrzygnięcie miało charakter negatywny, tj. 
najniższa oferta na wykonanie zadania przedstawiała wartość o 1 mln zł. 
wyższą aniżeli określona była w kosztorysie inwestorskim. Tym samym 
wybór wykonawcy nastąpi w kolejnym przetargu.

Poprawa bezpieczeństwa przy DK 11

Gmina Ciasna otrzymała dofinansowanie na zaprojektowanie i wybu-
dowanie dróg rowerowych na trasach Glinica – Sieraków Śląski, Ciasna 

– Dzielna „INVADO” i „Ejot” oraz od ul. Dworcowej do skrzyżowania ul. 
Zjednoczenia w Ciasnej z ul. Wiejską w Molnej wraz z centrum przesiad-
kowym na posesji obok ul. Dworcowej w Ciasnej. Całkowity koszt sza-
cunkowy to około 17 mln zł. Ogłoszenie przetargu na przedmiotowe ro-
boty nastąpiło 18 sierpnia bieżącego roku.

Drogi Krajowe są na etapie projektu i wytyczenia geodezyjnego ścież-
ki rowerowej na trasie Ciasna (Gospodarstwo Rybackie GROBLEX Ma-
rek Ferlin) – Sieraków (ul. Ogrodowa).

W ramach poprawy bezpieczeństwa drogowego na odcinku ul. Szkol-
na aż do ul. Szyszków w Sierakowie Śląskim Wójt Gminy Ciasna zwró-
cił się do Inspekcji Transportu Drogowego o zamontowanie urządzenia 
pomiarowego. Propozycja została przyjęta pozytywnie.

Po otrzymaniu przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego do-
finansowania w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego „Zwiększenie skuteczności i efektywności Systemu Automa-
tycznego Nadzoru Nad Ruchu Drogowym” będzie możliwość zainsta-
lowania dodatkowego urządzenia rejestrującego w Sierakowie Śląskim.
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Ogromne sukcesy Sierakowskich 
uczniów w Międzynarodowym Konkursie 
Matematycznym „KANGUR”

16 marca 2017 roku uczniowie z całej Polski mogli sprawdzić swoje 
umiejętności matematyczne w XXVI edycji Międzynarodowego 

Konkursu Matematycznego „Kangur”. Konkurs wywodzi się z Australii, 
gdzie został zainaugurowany w latach osiemdziesiątych przez 

światowej sławy popularyzatora matematyki Petera O’Hallorana.

W 1990 roku konkurs został po raz pierwszy zorganizowany w Europie 
na terenie Francji i podobnie jak w Australii zyskał od razu dużą popular-
ność. Z inicjatywy matematyków francuskich konkurs ogarniał stopniowo co-
raz więcej krajów europejskich i nie tylko. Międzynarodowy Konkurs „Kan-
gur Matematyczny” jest w chwili obecnej najbardziej masową imprezą ma-
tematyczną na świecie.

W 1994 roku zostało utworzone towarzystwo Kangourou Sans Frontieres 
skupiające organizatorów konkursu z wszystkich krajów. Na corocznym wal-
nym zgromadzeniu ustala ono szczegóły najbliższej edycji konkursu i między 
innymi wybiera ostateczne zestawy zadań konkursowych spośród propozy-
cji wcześniej nadesłanych przez poszczególne kraje.

Także uczniowie z sierakowskiej szkoły zgłosili się do tegoż konkursu, chę-
cią zmierzenia się z królową wszystkich nauk osiągając świetne, bardzo wy-
sokie wyniki!!! Z ogromną dumą i radością możemy poinformować, iż uzy-
skali aż 4 wyróżnienia oraz jeden wynik bardzo dobry!

Daniel Krupa z klasy IV otrzymał wynik bardzo dobry
Anna Widawska z klasy IIIa otrzymała wyróżnienie
Nikola Huć z klasy IV otrzymała wyróżnienie
Kinga Majchrzak z klasy V otrzymała wyróżnienie
Martin Huć z klasy VIa otrzymał wyróżnienie
9 czerwca w I LO im. Adama Mickiewicza w Lublińcu odbyło się uroczy-

ste podsumowanie konkursu i wręczenie nagród, którym towarzyszyła pięk-

na oprawa artystyczna i przemówienia lokalnych organizatorów konkursu.
Według organizatorów, główną umiejętnością badaną przez Kangura jest 

umiejętność myślenia logicznego, a nie czysta wiedza i znajomość wzorów. 
Konkurs ten, to przez organizatorów wysoko postawiona poprzeczka. Jej 
pokonanie wymaga zapału do pracy, nauki i rozwiązywania licznych zadań, 
a także poświęcenia, nie tylko ze strony uczniów, ich rodziców, ale także przy-
gotowujących do tegoż konkursu nauczycieli. Z tego miejsca, uznania nale-
żą się także pani Justynie Krupie, matematyczce oraz szkolnemu koordyna-
torowi konkursu za coroczne świetne i owocne przygotowanie uczniów klas 
IV-VI do konkursu, a także pani Simonie Hanzel za wyłonienie i przygoto-
wanie do konkursu najmłodszej uczestniczki z klasy IIIa.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów oraz jeszcze lepszych wyników 
w kolejnych edycjach tego konkursu!

Szanowni Państwo
Członkowie Rodziny Christine Schőllhorn, Jej Przyjaciele i Znajomi 

zgromadzeni na uroczystości pogrzebowej.
Zmarła Honorowa Obywatelka Gminy Ciasna Pani Christine Schőll-

horn była Człowiekiem Wielkiego Czynu. Niosła bezinteresownie po-
moc drugiemu człowiekowi.

W imieniu Mieszkańców Gminy Ciasna oraz własnym wyrażam 
wdzięczność i szacunek Pani Christine Schőllhorn za umiejętność dzie-
lenia się z potrzebującymi, za wielkie serce, za przywracanie nadziei 
i wiary w drugiego człowieka.

Składam także serdeczne podziękowania zmarłej za trud i wysiłek 
włożony w podpisanie partnerstwa pomiędzy Gminą Ciasna i Gminą 
Wolpertswende. Za wszystkie gesty budujące przyjaźń pomiędzy spo-
łecznościami loklanymi Gmin Ciasna i Wolpertswende.Za dziesięcio-
lecia pomocy potrzebującym. Za pomoc materialną i finansową, którą 
otrzymywali mieszkańcy Gminy Ciasna.

Zapewniam, że Pani Schőllhorn na zawsze pozostanie w Pamięci 
Mieszkańców Gminy Ciasna i mojej, jako przykład ofiarności ludzkiej, 
jako człowiek, który żył dla innych i zawsze wyciągał do ludzi swoją 
pomocną dłoń.

Żegnamy dziś Panią w smutku, ale także z wiarą, że Pani dzieło po-
mocy ludziom znajdzie godnych kontynuatorów w społecznościach nie 
tylko gmin Ciasna i Wolpertswende, ale także współczesnego świata.

Zmarła Honorowa Obywatelka Gminy Ciasna Pani Christine Schőllhorn. 
Wójt Gminy Ciasna Zdzisław Kulej oraz Przewodniczący Rady Gminy Henryk Pluta wzięli udział 

w uroczystościach pogrzebowych i w imieniu mieszkańców pożegnali zmarłą w następujących słowach:
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Piknik Rodzinny klas I -III
Szkoła Podstawowa w Ciasnej
W sobotę 24 czerwca już po raz trzeci odbył się PIKNIK RODZINNY 

dla dzieci i ich rodzin z klas II i III Szkoły Podstawowej w Ciasnej. 
Łączył trzy ważne święta rodzinne: Dzień Dziecka, Dzień 

Matki oraz Dzień Ojca. Jak na prawdziwy piknik przystało było 
barwnie i wesoło. Słoneczna i piękna pogoda, a także przyjazna 
atmosfera oraz dobry humor były kluczem do udanej imprezy.

Jak co roku uroczystość rozpoczęły występy artystyczne w wykonaniu 
uczniów, a w tym roku po raz pierwszy na scenie pojawili się także rodzi-
ce klas II, którzy z pomocą Pani Zofii Radzioch i Pani Aleksandry Mro-
sek zaprezentowali spektakl pt.: „Kopciuszek”. Uczniowie z klas III zapro-
sili wszystkich do muzycznego pociągu prezentując znane układy tanecz-
ne z różnych zakątków świata. Z kolei uczniowie klasy IIb zaprezentowali 
bajkę w języku niemieckim pt.: „Wilk i siedem koźlątek”. Finałowym punk-
tem występów było odśpiewanie i zagranie na fletach pieśni „Sto lat” dla 
wszystkich rodziców.

Rozstrzygnięto rodzinny konkurs na „Najpiękniejszy latawiec”. Zadaniem 

rodzin było wcześniejsze skonstruowanie latawca i zaprezentowanie swo-
jego dzieła na pikniku. Komisja oceniła latawce pod względem pomysło-
wości, estetyki wykonania oraz umiejętności latania. Miejsce I zajęła Mi-
chalina Wilczek, miejsce II Karolina Maciosek a miejsce III Emilia Wie-
loch. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody, które ufundował 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciasnej.

Podczas pikniku była przeprowadzona loteria fantowa oraz odbyły się za-
wody sportowe, w których wzięli udział uczniowie wraz z rodzicami. Dzie-
ciaki mogły do woli korzystać z licznych atrakcji: dmuchana zjeżdżalnia, 
wata cukrowa, malowanie twarzy. W trakcie trwania imprezy można by-
ło zakupić kawę, ciasto oraz kiełbaskę i szaszłyki z grilla.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy pomogli nam zorganizować 
tę imprezę. Szczególne podziękowania składamy rodzicom, wszystkim 
sponsorom, nauczycielom, którzy aktywnie zaangażowali się w przygo-
towanie tego dnia.

Nauczyciele klas II-III
Szkoły Podstawowej w Ciasnej
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Harmonogram dożynek sołeckich
1. Sołectwo Glinica - 26.08.2017r.
2. Sołectwo Jeżowa – 16.09.2017r.
3. Sołectwo Molna – 20.08.2017r.
4. Sołectwo Panoszów – 09.09.2017r. ( wstępny termin ).
5. Sołectwo Sieraków Śląski – 20.08.2017r.
6. Sołectwo Wędzina – 26.08.2017r.
7. Sołectwo Zborowskie – 03.09.2017r.( msza św. dożynkowa ),  
  09.09.2017r. ( zabawa taneczna ).
8. Sołectwo Ciasna – 27.08.2071r. ( msza. św. dożynkowa  ),
  07.10.2017r. Oktoberfest
9. Sołectwo Dzielna – 02-03.09.2017r. Dożynki Gminne. 

Wygrała Jeżowa
Komisję sędziowską stanowili funkcjonariusze pożarnictwa pod prze-

wodnictwem kpt. Mirosława Gałuszkiewicza. Od samego startu widać 
było wielkie zaangażowanie zawodników. Niestety niektórym drużynom 
przytrafiały się punkty karne za nieregulaminowe wykonywanie ćwiczeń 
i to rzutowało na końcowe wyniki. Po przeprowadzeniu wszystkich kon-
kurencji, końcowa klasyfikacja ułożyła się następująco:

Grupa A (drużyny męskie): 1 miejsce OSP Jeżowa z wynikiem 112,21 
sek., 2 miejsce OSP Glinica z wynikiem 112,66 sek., 3 miejsce OSP Siera-
ków Śl. z wynikiem 116,15 sek., 4 miejsce OSP Ciasna z wynikiem 119,53 
sek., 5 miejsce OSP Molna z wynikiem 123,52 sek., 6 miejsce OSP Dziel-
na z wynikiem 125,11 sek., 7 miejsce OSP Zborowskie z wynikiem 127,40 
sek., 8 miejsce OSP Wędzina z wynikiem 135,75 sekundy.

Grupa B (młodzieżowe drużyny pożarnicze): 1 miejsce Sieraków Śl. 
z wynikiem 33,80 sek., 2 miejsce Wędzina z wyn. 36,80s., 3 miejsce Zbo-
rowskie z wyn. 37,92 s., 4 m. Molna z wyn. 38,40 s., 5 m. Glinica z wyn. 
42,40 s., 6 m. Ciasna z wyn. 61,13 sekundy.

Grupa C (kobiece drużyny pożarnicze): 1 miejsce Sieraków Śl. z wyni-
kiem 131,85 sek., 2 miejsce Ciasna z wyn. 137,20 sek., 3 miejsce Jeżowa 
z wyn. 140,95 sek., 4 miejsce Zborowskie z wyn. 155,04 sekundy. Zwycięz-
cy w poszczególnych grupach reprezentować będą naszą gminę w zawo-
dach powiatowych zaplanowanych na 8 października w Kochanowicach.

Oprócz zawodów, nasze jednostki OSP również sprawdzały swoją spraw-
ność w ćwiczeniach zgrywających dnia 3 czerwca na terenie firmy Inva-
do, gdzie „gaszono” hipotetyczny pożar hali produkcyjnej.

Niestety nie obyło się też bez akcji ratowniczo – gaśniczych, z których 
najgroźniejszy był pożar zabudowań gospodarskich 21/22 czerwca w Wę-
dzinie, skutkiem czego spłonął dach i piętro z części budynku, a dogasza-
nie dużej ilości słomy trwało jeszcze kilka następnych godzin.

Na koniec radosna informacja. 18 lipca br, po wielu wspólnie przepro-
wadzonych akcjach i ćwiczeniach;) sakramentalny związek małżeński za-
warli Roksana Halemba i Tomasz Kaczmarzyk – oboje są strażakami ra-
townikami OSP w Ciasnej. Młodej parze życzymy szczęścia i niech Wa-
sza miłość „nigdy nie zagaśnie”.

Krzysztof Strzoda

Tradycją już się stało, że podczas Dni Gminy Ciasna rozgrywane są gminne zawody sportowo – pożarnicze. Tak było i tym razem. W sobotę 1 
lipca do rywalizacji w jubileuszowych XX-tych zawodach stanęło 8 drużyn męskich, 4 drużyny kobiece i 6 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. 
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OKTOBERFEST CIASNA

Serdecznie zapraszamy 7.10.2017 r. 
na OKTOBERFEST, który odbędzie się 
w budynku hali sportowej w Ciasnej. 

Początek biesiady piwnej o godz. 17.00
Sołtys i Rada sołecka

OSP

Ogłoszenie:

GS „Samopomoc Chłopska” w Ciasnej 
posiada do:

- wynajęcia na terenie siedziby Spółdzielni lokal po 
byłym gabinecie kosmetycznym

- lokal na terenie siedziby Spółdzielni po 
obecnym sklepie odzieży używanej

- do sprzedaży nie używany magazynek 
siatkowy - cena do uzgodnienia.

Informacje: tel. 34/3535520
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Dni Gminy Ciasna 2017
W dniach 30 czerwca – 02 lipca odbyły się Dni Gminy 

Ciasna. Pogoda tym razem nam dopisała, choć 
niedzielny ranek wcale tego nie zapowiadał. 

Najważniejszy dzień święta rozpoczął się Paradą Motocykli połączo-
ną w tym roku z korowodem mażoretek. Parada mogła się odbyć dzięki 
pomocy organizacyjnej MOTO TEAM ZIELONA GMINA, a szczegól-
nie podziękowania składamy dla trójki młodych ludzi – Bartka Kuchar-
skiego, Bartosza Szaruga oraz Marcina Orawiec. Firma PARS udostęp-
niła jeden ze swoich bajecznie pomalowanych pojazdów, na którym spe-
cjalnie na tą okazję zostało zamontowane nagłośnienie. O zabezpieczenie 
przejazdu i medyczne jak zawsze zadbała OSP. Dalszy ciąg imprezy miał 
miejsce na boisku. Były biegi dla dzieci i młodzieży – tutaj specjalne po-
dziękowania dla prowadzących zawody Piotra Patrzykowskiego oraz Mi-
chała Kozielskiego oraz Małgorzaty Prowda za zorganizowanie biura za-
wodów. Dla dzieci był ponadto program artystyczny, dmuchańce, ma-
lowanie twarzy oraz warsztaty z ceramiki. Mieliśmy okazję podziwiać 
niewiarygodne akrobacje rowerowe Piotra Bielaka oraz folkowy koncert 
w wykonaniu Megitza Trio z uroczą kontrabasistką i wokalistką na cze-
le. Następnie wystąpił zespół Chrząszcze – grający muzykę lat 60-tych 
oraz gwiazda Dni Gminy Ciasna – WEEKEND. Zespół nie zawiódł licz-
nie zgromadzonych fanów i wykonał wszystkie swoje największe przebo-
je. Radek Liszewski imponował doskonałym kontaktem z publicznością. 
Na bis niespodzianka – największy hit zespołu wraz z układem chore-
ograficznym mażoretek Copacabana. Impreza w takim kształcie nie mo-
gła by się odbyć bez wsparcia sponsorów, którym serdecznie dziękujemy:

Firma EJOT
PARS TRANSPORT z Ciasnej
Produkcja podłoża WRONA
PATOKA Industries
Bank Spółdzielczy Gliwice filia w Ciasnej
firma INVADO z Dzielnej
HOGER z Lublińca
MARPOL z Ciasnej
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Dozynki GMINNE

DZIELNA 
 2-3.09.2017

Program
SOBOTA | 2 września
18.00   Mała orkiestra oraz mażoretki  na
18.30   Azzurro - największe włoskie przeboje
20.00   Zabawa z zespołem The Boss

NIEDZIELA | 3 września
14.00   Msza plenerowa
15.15   Przemarsz dożynkowy
15.45   Część oficjalna -  przywitanie, wręczenie chleba dożynkowego
16.15   Występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Ciasnej
16.40   Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród za najpiękniejszą zagrodę 
             gminy Ciasna
17.00   Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród za najciekawszy pojazd 
             i najładniejszą koronę dożynkową.
17.15   Kółko wokalne
17.30   Mażoretki Copacabana z Ciasnej
18.00   Artyści Radia Piekary
             18:05 – Bożena Mielnik  
             18:40 – Tim Fabian  
             19:10 – Sandra i Joachim Koj 
             19:45 – Weronika  
             20:30 – Arkadia Band 
             21:10 – Bernadeta Kowalska i Przyjaciele
21.45   Zabawa taneczna - zespół REWO Azzurro

Bernadeta Kowalska
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