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                                           - Najtrudniej    

                                            rozpocząć, bo nie 

mając w gminie ani sieci, ani 

oczyszczalni, niemożliwe jest wsparcie 

środkami zewnętrznymi, więc 

początkowe etapy trzeba realizować ze 

środków własnych. To z kolei wszystko 

wydłuża w czasie - tłumaczy wójt gminy 

Anna Iskała. 

W 2013 i 2014 roku kanalizacja w 

Ciechowicach została zbudowana na 

ulicach: Kosmonautów, 

Księżycowej, Dojazdowej, 

Gwiaździstej, Raciborskiej, 

Promowej, Wodnej, Bocznej i 

Betonowej. Łącznie sieć o długości 

4.385,37 m wraz z odtworzeniami 

nawierzchni. Koszt to 1.987.921,97 

zł brutto. 

    Niedawno zakończyła się budowa 

kolejnego odcinka kanalizacji - na ul. 

Odrzańskiej w Ciechowicach.  Koszt 

inwestycji to 446.781,70 zł brutto.  

    Podane kwoty wynikają z umów o 

roboty budowlane, natomiast nie 

zawierają wyliczeń związanych z 

wydatkami poniesionymi, m.in. na: 

koncepcję aglomeracji, umowy o  

prace projektowe, nadzory autorskie 

i inwestorskie, przyłączenia do sieci 

elektroenergetycznej, dokumenty 

geodezyjne, koszty wykupu gruntów 

pod pompownie ścieków i sieć 

kanalizacji oraz związane z tym 

prace geodezyjne, oszacowania 

wartości, opłaty notarialne i sądowe. 

 

- Budowa kanalizacji to bardzo 

koszto- i czasochłonna inwestycja. 

Najtrudniej rozpocząć, bo nie mając 

w gminie ani sieci, ani oczyszczalni, 

niemożliwe jest wsparcie środkami 

zewnętrznymi, więc początkowe 

etapy trzeba realizować ze środków 

własnych. To z kolei wszystko 

wydłuża w czasie - tłumaczy wójt 

gminy Anna Iskała. - Warunkiem 

aplikowania o środki zewnętrzne jest 

uzyskanie efektu ekologicznego, co 

z kolei będzie możliwe po 

wybudowaniu oczyszczalni ścieków 

- wyjaśnia wójt. 

    Ścieki będą tłoczone do 

oczyszczalni w Ciechowicach.  

    Do rozruchu oczyszczalni 

wymagana jest minimalna ilość 

ścieków, którą zapewnią ścieki z 

terenu sołectwa Ciechowice 

doprowadzone siecią oraz ścieki 

dowiezione taborem. 

    Gmina jest gotowa aplikować po 

środki zewnętrzne na jej budowę z 

RPO WSL 2014-2020, które będą 

rozdane w bieżącym roku.  ● 

 

W gminie Nędza zrealizowano 

kolejny odcinek sieci wraz z 

odtworzeniami nawierzchni - 

wykonano go na ul. Odrzańskiej w 

sołectwie Ciechowice.  

    W ostatnich pięciu latach na 

budowę kanalizacji w gminie Nędza 

wydano około 3 mln zł.  

    Przypomnijmy, że w 2011 roku sieć 

powstała w Nędzy na ul. Żwirowej i 

Osiedlowej (o długości 555,52 m) 

wraz z nową nawierzchnią asfaltową. 

Koszt to 519.560,99 zł brutto. 

    W 2012 roku w Ciechowicach na ul. 

Melioracyjnej powstała sieć o 

długości 148 m wraz z nową 

nawierzchnią asfaltową. Koszt 

220.396,27 zł brutto. 
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zlokalizowano dom rodzinkowy, zaś 

na parterze było miejsce na 

magazyn wykorzystywany przez 

Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej do programu 

żywnościowego.     Kilka miesięcy 

temu podjęto ostateczną decyzję o 

przeprowadzce na Leśną 1 całego 

GOPS-u. Wcześniej swoją siedzibę 

miał w budynku urzędu gminy. W 

nowym miejscu zaczął 

funkcjonować 21 marca. 

    Przez kilka tygodni trwały prace 

adaptacyjne. Znalazło się tam 

wystarczająco dużo miejsca,  aby 

rozdzielić dział świadczeń 

rodzinnych od świadczeń pomocy 

społecznej.  

    Planowany remont zakłada m.in. 

remont elewacji i dachu, wymianę 

okien i drzwi, naprawę schodów. W 

specyfikacji określono, że tynki 

będą koloru jasnożółtego. Zgodnie z 

planem inwestycja powinna się 

zakończyć do połowy lipca. ● 

                               Gmina Nędza ogłosiła     

                               przetarg na modernizację 

budynku wielofunkcyjnego w Nędzy przy 

ul. Leśnej 1. 

To budynek, w którym przed laty 

mieściło się gimnazjum. Po 

rozbudowaniu sąsiedniego budynku, 

w którym znajdowała się tylko szkoła 

podstawowa, miejsca starczyło dla 

obu placówek. Budynek po 

gimnazjum przez jakiś czas stał 

niewykorzystany, a potem na piętrze  

Na parterze od niedawna funkcjonuje 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 

a na piętrze - dom rodzinkowy.  

 

BYTOM WYBUDUJE OSP  

W GÓRKACH ŚLĄSKICH 

Oświęcimskich z ul. Rudzką. Niedaleko znajduje się 

obiekt, w którym przed laty funkcjonowała pierwsza we 

wsi remiza OSP. 

- Nowa siedziba będzie też wyposażona w salę do spotkań 

okolicznościowych, której dziś mieszkańcom wsi brakuje 

- mówi wójt Anna Iskała. 

    Wszystkie remizy OSP w gminie Nędza, poza tą 

właśnie w Górkach Śl., są w bardzo dobrym stanie. - 

Strażacy muszą mieć odpowiednie warunki do pracy. Na 

tym nam zależy, bo to kwestia bezpieczeństwa 

wszystkich mieszkańców - dodaje wójt.   ● 

                                       Firma A1 Projekt Sp. z o. o. z Bytomia  

                                       wybuduje remizę Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Górkach Śląskich. Wartość oferty - 855.752,80 zł 

brutto. 

Inwestycja będzie przedsięwzięciem dwuletnim. 

Pierwszy etap miałby się zakończyć do 15 listopada tego 

roku. Drugi - do 30 września 2017 roku. To budowa od 

podstaw. 

    Przypomnijmy, że obecna siedziba OSP w Górkach Śl. 

przylega do budynku należącego do osoby prywatnej. 

Obiekt rozsypuje się na oczach mieszkańców i nie zanosi 

się, by właściciel miał zamiar coś z tym zrobić. Sprawa 

nawet swojego czasu trafiła do sądu, bo wójt obawiała się, 

że stan obiektu może zagrażać bezpieczeństwu. 

    Ponieważ budynek OSP przylega bezpośrednio do 

kłopotliwego sąsiada, pozyskanie środków zewnętrznych 

na jakąkolwiek modernizację jest właściwie niemożliwe. 

Stąd plan, by nie inwestować w starą siedzibę, ale 

wybudować nową strażnicę w zupełnie innym miejscu. 

Budynek ma stanąć w okolicach skrzyżowania ul. Ofiar  
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ochotnikom służył o wiele mniejszy 

budynek. Teraz siedziba została 

rozbudowywana i dostosowywana 

do potrzeb OSP. Strażacy nareszcie 

zyskają miejsce, w którym będą 

mogli się spotykać i kształcić 

młodych. 

    Inwestycja została podzielona na 

części. We wcześniejszych etapach, 

w jednym z dwóch budynków, tym 

większym zostało wyodrębnionych 

kilka mniejszych pomieszczeń, 

powstały wtedy m.in. garaż, 

kotłownia i pomieszczenie 

gospodarcze.  

    Potem wydzielono część mogącą 

służyć jako pomieszczenie biurowe.     

   W kolejnym etapie zbudowano 

dodatkowy garaż dla ciężkiego 

wozu bojowego.  

    Została też docieplona elewacja, 

stropodach, pokrycie dachowe, 

zamontowane zostały okna i drzwi, 

wykonano instalację wodno-

kanalizacyjną, elektryczną oraz 

wentylację. W kotłowni stanął nowy 

ekologiczny piec.  ● 

                                    Wkrótce mają ruszyć     

                                    dalsze prace w remizie 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Babicach. 

Gmina Nędza właśnie ogłosiła przetarg 

na kolejny etap adaptacji budynku do 

celów babickiej OSP. 

montaż nowego, montaż bramy 

stalowej oraz zakup i montaż 

wyposażenia. Na realizację 

zamówienia wykonawca będzie miał 

czas do 27 lipca.   

    Wójt gminy Anna Iskała podkreśla, 

że inwestycje w OSP to ważne 

przedsięwzięcia. - Od strażaków 

można wymagać, ale należy im też 

stworzyć odpowiedni warsztat pracy - 

zaznacza wójt.  

    Wcześniej w Babicach strażakom- 

Kolejny etap prac zakłada, m.in.: 

wykonanie posadzki w 

pomieszczeniach technicznych i 

garażu wraz z wykończeniem, 

rozebranie istniejącego ogrodzenia i  

 

ZAGŁOSUJ NA PODWÓRKO 

NIVEA W NĘDZY! 

Codziennie każdy mieszkaniec ma możliwość oddania 

jednego głosu, a im więcej głosów, tym większa szansa 

na wygraną i wspólną zabawę. 

    Konkurs Podwórko NIVEA składa się z dwóch etapów 

głosowania: 

- etap I: od 5 maja do 2 czerwca,  

- etap II: od 3 czerwca do 30 czerwca. 

    W każdym etapie głosowania wyłanianych jest 20 

zwycięskich lokalizacji.  ● 

                                     Gmina Nędza ma szansę na nowoczesny,  

                                     rodzinny plac zabaw. Do akcji Podwórko 
Nivea ponownie zgłoszono lokalizację przy Przedszkolu w 

Nędzy. W pierwszym etapie można głosować do 2 czerwca.  

Rodzinne miejsca zabaw ufundowane przez firmę 

kosmetyczną powstaną w 40 miejscach w całej Polsce. 

Tych, które zbiorą największą liczbę głosów.  

    Gmina Nędza zgłosiła do konkursu teren przy ulicy 

Mickiewicza, tuż przy Przedszkolu w Nędzy. To bardzo 

dobre miejsce, z dobrym dojazdem i parkingiem.  

    W cieniu drzew można zlokalizować ławeczki do 

wypoczynku, a w części słonecznej zamontować 

urządzenia zabawowe. Z podwórka mogłyby korzystać 

zarówno dzieci z przedszkola, jak i inni mieszkańcy.  

    Konkursowa rywalizacja polega na aktywnym 

głosowaniu na zgłoszoną lokalizację za pośrednictwem 

strony: www.nivea.pl/podworko2016 bądź przez mobilną 

aplikację. 
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                                    Poprzez gry i zabawy,    

                                    quizy wiedzy i 

przedstawienia teatralne nawet 

przedszkolaki mogą zrozumieć, że 

ochrona Matki Ziemi to interes nas 

wszystkich. 

piosenki, scenki teatralne, quizy a 

nawet pokaz mody ekologicznej!     

- Nasze dzieci sporo wiedzą o 

ekologii, bo realizujemy w szkole 

specjalny program - mówiła 

dyrektor ZSP Hanna Kowalska.     

     Gośćmi specjalnymi spotkania w 

babickiej szkole byli strażacy z 

tutejszej Ochotniczej Straży 

Pożarnej oraz Leszek Pietrasz, 

prezes Zarządu Oddziału Gminnego 

Związku OSP w Nędzy, który 

opowiadał dzieciom, m.in. o 

szkodliwości wypalania traw. 

   Na uczniów czekała 

niespodzianka na szkolnym boisku. 

Strażacy przygotowali zabawy i 

pokaz sprzętu strażackiego.  ● 

W obchody Dnia Ziemi włączyła 

się również szkoła w Babicach. Dzieci 

przygotowały wiersze,  

 

ARABESKI ZNOWU 

WYMIOTŁY! 

(z 2 pałkami) oraz Arabeska II (z pomponami). Brązowe medale: Natalia 

Rucińska (z pałką), Oliwia Tomala (z pomponami), Wiktoria Gatnar (z 

pomponami), duet Wiktoria Gatnar i Nadia Kowalczyk (z pomponami) oraz 

Arabeska I (z pałką). Wyróżnienia dla Nadii Kowalczyk (z buławą) i 

Arabeski II (za mini mix). Zespoły do konkursu przygotowała Aldona 

Krupa-Gawron, Katarzyna Łabińska, Martyna Nowak i Monika Pielczyk. 

Kierownikiem zespołów jest Weronika Riemel.  

    Zespoły działają w strukturach Gminnego Centrum Kultury w Nędzy i 

pod skrzydłami Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Bajtel", 

które zorganizowało wyjazd.  ● 

                                         40 grup tanecznych  

                                         z pięciu 

województw. 900 mażoretek w 190 

choreografiach. Wśród nich 

fantastyczne dziewczyny z Zawady 

Książęcej. Arabeski na festiwalu 

"Parada" w Czerwionce-Leszczynach w 

sumie zdobyły 13 miejsc na podium! 

Złote medale zdobyły: Wiktoria 

Szyra (układ z 2 pałkami), duet 

Natalia Rucińska i Wiktoria Cynarska 

(z pałką), duet Sandra Pieruszka i 

Martyna Nowak (z pałką), Aleksandra 

Siruga (z pomponami) oraz Arabeska 

III (z pomponami).  Srebrne medale 

zdobyły: Oliwia Tomala (z pałką), 

duet Nadia Kowalczyk i Wiktoria 

Szyra 
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okolicy, tam również nawiązałam 

wiele wspaniałych znajomości w 

środowisku artystycznym, chciałam 

wykorzystać potencjał tych ludzi – 

wyjaśnia. – Od lat pracuję z ludźmi 

z każdej grupy wiekowej animując 

działania społeczno-kulturalne. 

Doświadczenie zdobywałam 

prowadząc zajęcia, prelekcje, 

warsztaty, uczestnicząc w 

konferencjach i szkoląc nauczycieli 

m.in. w Bytowskim Centrum 

Kultury, Zrzeszeniu Kaszubsko - 

Pomorskim, Fundacji Partnerstwo 

Dorzecze Słupii, Muzeum 

Zachodniokaszubskim, Centrum 

Młodzieżowym „Przystań”, 

placówkach kulturalno-

oświatowych na terenie Kaszub i 

Śląska – wymienia Jakacka. 

   Wystawa grupy Gwasz, którą 

można do 13 maja oglądać w GCK, 

nosi tytuł „Remus”. To opowieść o 

podróży, historia losów artysty, 

twórcy i założyciela grupy.  ● 

                                  W Gminnym Centrum  

                                 Kultury w Nędzy można 

oglądać wystawę kaszubskiej grupy 

Gwasz, powstałej w 2009 r., skupiającej 

artystów, głównie plastyków i 

animatorów kultury, założonej przez 

obecną dyrektor GCK, Mariolę Jakacką. 

Wieku działającego przy GCK. 

    - Chcieliśmy w ten uroczysty i 

subtelny sposób poznać bliżej grupę 

55+, z którą współpracujemy, a 

jednocześnie dać im szansę, aby bliżej 

poznali nas – mówiła Mariola 

Jakacka, która stanowisko 

kierownicze w GCK pełni od marca 

tego roku. – Przez 12 lat mieszkałam 

na Kaszubach w pięknej malowniczej  

Wernisaż miał miejsce 28 kwietnia, 

a jego głównymi odbiorcami byli 

członkowie Uniwersytetu Trzeciego  

 

NA AGATĘ NIE MA MOCNYCH! uczestników z powiatu raciborskiego i wodzisławskiego. 

W sumie wzięło w nim udział 80 gimnazjalistów z ponad 

20 szkół.  

    W Powiatowym Konkursie Wiedzy o Stanach 

Zjednoczonych Ameryki, organizowanym przez Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w 

Raciborzu, uczennica z Nędzy również zajęła drugie 

miejsce. Zadaniem było rozwiązanie testu na temat 

kultury, sztuki, geografii, polityki USA oraz znajomość 

gramatyki i słownictwa języka angielskiego na poziomie 

zaawansowanym.  ● 

 

                                 Agata Procek z klasy III b Gimnazjum w Nędzy  

                                 zdobyła pierwsze miejsce i tytuł laureata w 

Międzyszkolnej Lidze Języka Angielskiego, która odbyła się w 

Rybniku. Pokonała 64 uczestników z 24 szkół powiatu 

raciborskiego, rybnickiego, wodzisławskiego, pszczyńskiego i 

żorskiego! 

- Agata cały czas czyta książki w oryginale, nie mówiąc 

o filmach i serialach amerykańskich i angielskich. 

Posługuje się tym językiem płynnie w mowie i piśmie. 

Ostatnio brała udział w kilku konkursach, powiatowych i 

wojewódzkich, z niemałymi sukcesami - chwali swoją 

uczennicę Anna Wojtek. 

    Kilka dni temu Agata zdobyła pierwsze miejsce w IX 

edycji Międzyszkolnej Liga Języka Angielskiego, która 

odbywa się pod patronatem Kuratorium Oświaty.  

    To konkurs na bardzo wysokim poziomie. Tym razem 

rywalizowało w nim 65 uczestników z 24 szkół powiatu 

raciborskiego, rybnickiego, wodzisławskiego, 

pszczyńskiego i żorskiego. 

    Agata ma na swoim koncie też inne imponujące 

sukcesy! W IX Powiatowym Konkursie Języka 

Angielskiego dla gimnazjum zajęła drugie miejsce wśród  
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dawnych Słowian w wykonaniu 

grupy rekonstrukcyjnej. 

    Gwoździem programu był wyjazd 

do Krakowa, który z pewnością 

odcisnął mocną pieczęć we 

wspomnieniach naszych gości. 

Sukiennice, Wawel, Kościół 

Mariacki to przecież światowa liga. 
    Niemiecka młodzież przyjechała 

pod opieką dwóch nauczycielek z 

ich macierzystej Lutherschule – 

Petry Janschersky i Violi Jäger, 

które zamieszkały w ośrodku 

formacyjnym przy nędzańskiej 

parafii.  

    Z polskiej strony całość 

zorganizowały panie Monika Sosna, 

Anita Grycman, Aleksandra Nieć i 

Małgorzata Kozielska przy pomocy 

sporej części grona pedagogicznego.    

    Przedsięwzięcie było 

finansowane ze środków Polsko-

Niemieckiej Współpracy. ● 

Kornelia Czogalik 

                                Szkoła w Nędzy realizuje  

                                wymianę młodzieży. 

Nasi uczniowie gościli u siebie 

niemieckich gości. 

klasztorno-pałacowy z pięknym 

parkiem to mocny punkt naszej 

okolicy i jest tam co pokazywać oraz 

o czym opowiadać. Wtorek wypełniło 

zwiedzanie Raciborza zakończone 

chlapaniem się w H2Ostróg, zajęcia 

środowe zaczęły się warsztatami 

integracyjnymi w Domu Współpracy 

Polsko-Niemieckiej z Gliwic, a 

skończyły na kręglach w Rybniku. Po 

drodze zahaczając o pokaz walk  

Obie grupy dowiedziały się o sobie 

nawzajem, że mają w swoich krajach 

dwujęzyczne nazwy miejscowości. 

Mogły też porównać przyczyny tego 

zjawiska. Godziny poobiednie 

spędziła grupa w Rudach. Zespół  

 

WIESŁAW DRABIK 

GOŚCIEM BIBLIOTEKI 

pierwszej, całej bajeczki. Miało być śmiesznie i o... 

smoku - opowiada autor. 

    Książeczki jego autorstwa to pełne humoru 

wierszowane bajeczki, chętnie czytane i oglądane przez 

najmłodszych.  

    Książeczki mają wspaniałe ilustracje Marka Szala, 

Andrzeja Kłapyty, Doroty Szoblik, Elżbiety Śmietanki-

Combik, Pawła Kołodziejskiego i Carlosa Busquetsa. 

    Najbardziej znane to: Bajka o Smoku i Kraku i o tym 

jak powstał Kraków, Awantura na podwórku, 

Łakomczucha, Kocie łakocie. ● 

 

                                  Gminna Biblioteka Publiczna w Nędzy to nie   

                                  tylko wypożyczalnia książek. Jest też dla 

mieszkańców, dorosłych i dzieci, miejscem spotkań. 

Poza swoją podstawową funkcją, książnica organizuje 

np. różnego rodzaju zajęcia dodatkowe dla najmłodszych 

albo bardzo ciekawe spotkania autorskie. Ostatnio z 

Wiesławem Drabikiem. 

    Właściciel kotki Frotki i autor już ponad dwustu 

bajeczek. Pisze dla dzieci od ponad 20 lat. Pochodzi z 

Krakowa. Przez wiele lat pracował w budownictwie, aż 

w 1989 roku postanowił zaczął wszystko od nowa. Wraz 

z żoną założył firmę reklamową.  

    - Początkowo powstawały piękne plansze, przeważnie 

z napisem "hurtownia", a potem, kiedy nauczyłem się 

obsługiwać komputer i programy graficzne - ulotki, 

katalogi, naklejki i pierwsze okładki do malowanek. 

Czasami trzeba było podpisać jakiś obrazek, żeby było 

śmieszniej albo wymyślić zagadkę, bo było wolne 

miejsce. Powstały wtedy pierwsze teksty. Widocznie nie 

były takie złe, bo otrzymałem zamówienie na napisanie  
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                                                 Trzydniowa impreza majówkowa  

                                                 organizowana od 23 lat zdążyła 

zdobyć wiernych fanów. - Przyjeżdżamy tu od lat. Czekamy co 

roku, bo tu zawsze ciekawie. A bliżej i tak nic ciekawego się 

nie dzieje - przyznają państwo Irena i Jerzy spod Gliwic. 

majówce w Nędzy są pierwszy raz. - O imprezie 

dowiedzieliśmy się z internetu. Zapowiada się ciekawie - 

stwierdzili. - A poza tym, ładna tu okolica, zielono i 

przyjemnie, dlatego chętnie przyjeżdżamy – 

dopowiedzieli państwo Irena i Jerzy spod Gliwic. 

WIELKI FESTYN 
Pierwszy dzień wielkiego festynu majowego w Nędzy to 

tradycyjnie już zabawa z muzyką śląską i Radiem 

Vanessa.  

    Ale impreza rozpoczęła się nędzańskimi akcentami, 

czyli koncertem Gminnej Orkiestry Dętej oraz występem 

świetnych tancerzy z zespołu folklorystycznego Łężczok 

z Zawady Książęcej.  

    - Co roku organizatorzy starają się tak dobrać program, 

żeby każdy znalazł w nim coś dla siebie - mówiła Anna 

Iskała, wójt gminy Nędza. - Majówka od dawna jest takim 

naszym produktem promocyjnym. Tysiące osób z całego 

regionu majówkowo bawi się właśnie u nas - dodała wójt.      

    Państwo Ania, Beata i Józef z Kędzierzyna-Koźla na 

Pierwszego dnia majówki prezenter Piotr Scholz zaprosił 

na muzykę śląską. Na początek zagrali Brygida i Robert 

Łukowscy. Ich szlagier W małej kawiarni śpiewali 

wszyscy!  

    Większość ludzi myśli, że są siostrami. Klaudię i Kasię 

Chwołka rzeczywiście łączą więzy rodzinne - trudno w to 

uwierzyć, ale to duet mamy i córki. Publiczność bawiła 

się przy ich największych przebojach. 

    A na finał pierwszego dnia wystąpił Gang Marcela. 

Wszystko zaczęło się w 1979 roku. Barbara Pysz, Marcel 

Trojan i Jerzy Różycki  postanowili założyć zespół. Od 

tamtej pory grupa wykonała tysiące koncertów. Muzycy 

proponują łagodny rock, pop i country.  
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Drugi dzień majówki przyciągnął przede wszystkim 

młodszą publiczność. - Rodzice balowali wczoraj przy 

swojej ulubionej śląskiej muzyce, a dziś coś dla mnie! - 

mówiła z uśmiechem Karolina. Na koncert Oberschlesien 

czekała ze znajomymi od miesięcy. 

po niemiecku szybko podbiła światowe rynki muzyczne, 

Oberschlesien sięga po industrialne brzmienia z mocnymi 

tekstami śpiewanymi po śląsku. Efektem są szczere 

piosenki o radości życia, etosie pracy górnika, 

rozstaniach i powrotach, kobietach…czyli o życiu. 

MAJOWY 2016 

Wcześniej, w pierwszej części drugiego dnia majówki 

inne klimaty. Gminne Centrum Kultury zorganizowało 

przegląd młodych talentów. Potem na scenie pojawił się 

Robson, czyli Bobo L.w.S.  

    Druga część imprezy to już tylko rock. Najpierw zagrał 

raciborski skład The trAst, który wyłonił się dwa lata 

temu z zespołu AST Artyści Spalonego Teatru.  

    Po 20.00 na scenę wkroczyli muzycy zespołu 

Oberschlesien, o którym zrobiło się głośno w 2012 roku, 

kiedy to kapela dostała się do finału Must Be The Music i 

zajęła drugie miejsce. Obecnie grupę tworzy sześciu 

doświadczonych muzyków, którzy pragną pokazać śląską 

tożsamość w nowym świetle. Zainspirowani formacją 

Rammstein, która śpiewają 

Trzeciego dnia nawet ulewny deszcz nie przeszkodził 

ludziom w zabawie. Po muzyce śląskiej pierwszego dnia 

i rockowym brzmieniu drugiego dnia, trzeciego 

publiczność bawiła się przy muzyce disco. 

    Pierwsza część imprezy to tradycyjnie promocja 

lokalnych talentów. Przed publicznością zaprezentowały 

się zespoły taneczne z Zawady Książęcej, a także trio 

smyczkowe Appassionato – dziewczyny wystąpiły w 

programie telewizyjnym SuperDzieciak.  

    W drugiej części to już tylko muzyka disco. Na scenie 

pojawił się zespół DOXXX. A na finał wystąpił Paweł 

Stasiak ze swoim zespołem Papa D. - dawniej Papa 

Dance. Zespół powstał już w latach 80-tych, ale potem 

wielokrotnie się przekształcał, aż do obecnego kształtu. ● 
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Turniej w randze Grand Prix w 

okręgu Śląsk Południe rozegrano 1 

maja w Nędzy. W sali przy ul. 

Strażackiej przy stolikach zasiadło 57 

zawodników, najwięcej z okręgu 

rybnickiego. Puchar wójt Anny Iskały 

wywalczył Dawid Michalski (Skat 

Mindset Jastrzębie), drugie miejsce 

zajął Józef Armatys (TKKF Skat 

Racibórz), trzecie - Rajnard Przynicki 

(LKS Górki Śląskie). 

Organizatorem turnieju był LKS 

Górki Śląskie, kierownikiem 

turnieju - Ryszard Płaczek, a sędzią 

- Alojzy Huwer.  ● 

 

 

przeglądzie rok temu. Kto ich 

pamięta, sam się przekonał, jak 

dojrzeli przez ten rok pod względem 

artystycznym, choć mają 

kilkanaście, a czasem tylko kilka lat 

– mówi Kamila Besz. 

    Występy artystów analizowało i 

doceniło jury złożone z trzech osób: 

wójt gminy Anny Iskały, Katarzyny 

Gierszewskiej-Widoty – która jest 

muzykiem i dziennikarką (mówiąc 

w dużym skrócie) oraz dyrektor 

GCK Marioli Jakackiej. 

  - To bardzo wzruszające 

przyglądać się jak pracują ci młodzi 

ludzie, od razu przywołują na myśl 

lata szkolne, moje pierwsze 

spotkania z muzyką i występami na 

scenie – mówiła z uśmiechem Kasia 

Gierszewska-Widota. 

    - Jesteśmy z was dumni i mamy 

nadzieję, że wasze talenty z roku na 

rok będą nabierać coraz 

mocniejszego blasku – dodała wójt 

gminy Nędza Anna Iskała. 

    Młodzi prezentowali się w trzech 

kategoriach: zespoły, występy 

wokalno-instrumentalne solo oraz 

taniec.   ● 

                                  Po raz trzeci GCK  

                                  zorganizowało Gminny 

Przegląd Młodych Talentów. W tym roku 

na scenie podczas drugiego dnia 

wielkiej majówki w Nędzy na scenie 

zaprezentowało się ponad 20 osób 

Kultury. – Trudno porównywać i 

stawiać obok siebie prawie 

pełnoletnich członków zespołu 

rockowego oraz 8-letnią mażoretkę i 

decydować, kto jest lepszy – 

wyjaśnia.  

    Jak dodaje, organizatorom zależało 

przede wszystkim na tym, aby 

pokazać jaki potencjał drzemie w 

młodych mieszkańcach gminy oraz 

jak rozwijają się z roku na rok.  

    – Wielu z tegorocznych 

uczestników brało udział w  

Tegoroczny przegląd nie miał 

charakteru konkursowego. – 

Zdecydowaliśmy uhonorować 

drobnym upominkiem każdego z 22 

uczestników tego wydarzenia – mówi 

Kamila Besz z Gminnego Centrum 
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Stowarzyszenia Wędkarstwa 

Sportowego "Babiczok". 

    Złowiono 27,53 kilogramów ryb. 

Największy okaz wylądował na 

macie Adama Świerczka (karp o 

wadze 11,02 kg). 

    Pierwsze miejsce przypadło 

drużynie Bogusław Granieczny i 

Piotr Ździebło (11,46 kg) 

    Miejsce II zdobyła drużyna Adam 

Sobeczko i Adam Świerczek - 

(11,02 kg). 

    III miejsce zajął duet Janusz i 

Krzysztof Porąbka (3,22 kg). 

Czwarta drużyna z rybą to Janusz 

Cieślikowski i Andrzej Franosz  

(1,83 kg).  

    - Atmosfera i pogoda były 

wspaniałe! Nasz kucharz Bogusław 

Granieczny ugościł nas wspaniałym 

polowym kapuśniakiem i 

barszczykiem - relacjonują 

wędkarze. 

    Kolejna impreza za niespełna trzy 

tygodnie. Tym razem będą to 

drużynowe zawody karpiowe na 

zbiorniku Babiczok II. ● 

                                   Sezon rozpoczął się  

                                   dwiema imprezami - 

zawodami spinningowymi oraz 

karpiowymi metodą rzutową. 

na drapieżnika. W zawodach wzięło 

udział 15 wędkarzy. Najczęściej 

łowną rybą był okoń oraz szczupak. 

Imprezę wygrał Adam Kowalczyk.  

    W kolejnych dniach 

zorganizowano drużynowe zawody 

karpiowe metodą rzutową. W 

zawodach wzięło udział 9 drużyn.  

- Niestety tym razem rybki z nami nie 

współpracowały - uśmiecha się 

Janusz Cieślikowski ze 

Wędkarze chętnie odwiedzają 

Babiczok, bo to przyjemne miejsce do 

połowu i spędzenia wolnego czasu.  

    Na łowisku Babiczok I odbyły się 

indywidualne zawody spinningowe, 

które rozpoczęły wędkarski sezon 

 

MAJA I MADZIA Z NAGRODAMI! 

zajęciach jakie organizowane są w Przedszkolu w Nędzy. 

Powiedzieć o nich, że to lekcje plastyki, to za mało. 

Dzieci poznają tam nie tylko różne techniki artystyczne, 

ale też uczą się o malarstwie i sztuce w ogóle.  ● 

                                      Jest sukces! Uczestniczki warsztatów 

                                      plastycznych z Przedszkola w Nędzy 

zdobyły nagrodę indywidualną w konkursie plastycznym 

zorganizowanym przez Muzeum Górnictwa Węglowego w 

Zabrzu oraz Urząd Miasta Zabrze. 

Magdalena Śmieszek oraz Maja Walochnik pod 

kierunkiem Teresy Matuszek wykonały wspólną pracę - 

projekt związany z ekologią. Hasło tegorocznego 

konkursu brzmiało: Przegońmy smo(g)ka. Treścią pracy 

miał być pomysł na likwidowanie i pozbywanie się z 

powietrza smogu i innych zanieczyszczeń.      

    Dziewczynki nagrodę odebrały wspólnie ze swoimi 

rodzicami i wychowawczynią podczas uroczystej gali w 

Zabrzu. Madzia i Maja biorą udział w dodatkowych  

DLA MAMY 
Otwieram powoli oczy 

Jesteś obok Mamo 

Lśnią Twoje oczy 

Uśmiech wciąż gości 

              Czy Ty wiesz Mamo 

   Ile dajesz mi sił 
       Ile trosk zabierasz 

  Jaką radość dajesz mi 

      Dziękuje Ci mocno 

               Tak wiele dałaś rad 

                         Dziękuję za mój świat 

  Spokojnie znów zasypiam 

                  Twa troska wciąż trwa  

             Uśmiech znów gości 

Czuwa pomocna dłoń  
Z okazji Dnia Matki najlepsze życzenia 

składa zarząd Koła Emerytów Nędza 
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