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do ostatniej posesji, w tym na 

odcinku około 150 m od torów 

kolejowych dokumentację 

projektową przebudowy 

istniejącego chodnika wraz z 

uzgodnieniami, opiniami i 

niezbędnymi pozwoleniami.  

    Część chodnika przy Jana Pawła 

II wybudowano kilka lat temu. 

Przyszła inwestycja ma być 

kontynuacją.  

    - To ruchliwa droga, jedna z 

głównych w miejscowości łącząca 

dwie gminy. Chodnik w tym 

miejscu to kwestia bezpieczeństwa 

naszych mieszkańców - mówi wójt 

Anna Iskała. - Jana Pawła II jest 

drogą wojewódzką, dlatego to, 

kiedy dokładnie chodnik powstanie 

zależy od zarządcy, czyli 

województwa - dodaje wójt. ● 

                              Przy drodze wojewódzkiej  

                              922 czyli ul. Jana Pawła II 

w Nędzy wybudowany zostanie chodnik. 

Radni przyjęli uchwałę dotyczącą 

przekazania województwu śląskiemu 

pomocy finansowej na ten cel. 

jednostki podpisały już porozumienie 

dotyczące realizacji inwestycji.    

    Zakres rzeczowy zadania obejmuje 

opracowanie kompletnej 

dokumentacji projektowej budowy i 

przebudowy chodnika w ciągu drogi 

wojewódzkiej nr 922 (ul. Jana Pawła 

II) w Nędzy na odcinku o długości 

540 metrów - od torów kolejowych 

50 tys. zł - tyle w przyszłym roku z 

budżetu Gminy Nędza zostanie 

przekazane dla województwa. Obie 

 

                                   Wkrótce ostatecznie     

                                   zakończą się prace w 

ramach ostatniego etapu budowy remizy 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Babicach.  

części - 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. 

    Przypomnijmy, że nowej strażnicy doczekają się też ochotnicy z sołectwa 

Górki Śląskie. Obecna siedziba nie nadawała się do modernizacji ze względu 

na sąsiedztwo - przylega do budynku należącego do osoby prywatnej, który 

rozlatuje się na oczach mieszkańców.  

    Niewiele da się zrobić, dlatego Gmina zdecydowała o budowie nowej 

remizy, od podstaw i w nowym miejscu. Obiekt powstaje w okolicach 

skrzyżowania ul. Ofiar Oświęcimskich z ul. Rudzką.  ● 

Dobiegający końca etap robót 

zakładał, m.in.: wykonanie posadzki 

w pomieszczeniach technicznych i 

garażu wraz z wykończeniem, 

rozebranie istniejącego ogrodzenia i 

montaż nowego, montaż bramy 

stalowej oraz zakup i montaż 

wyposażenia. 

    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-

ochotnikom służył o wiele mniejszy 

budynek. Teraz siedziba została 

rozbudowywana i dostosowywana 

pod potrzeby OSP. Strażacy nareszcie 

zyskają miejsce, w którym będą mogli 

się spotykać i kształcić młodych. 

    Inwestycja została podzielona na 

części. We wcześniejszych etapach 

jeden z dwóch budynków został 

podzielony na kilka mniejszych  
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                                  Gminna Biblioteka  

                                  Publiczna w Nędzy 

przejdzie lifting. Odnowione zostaną 

ściany, drzwi, podłogi, sanitariaty. 

Wszystko zostanie dostosowane do 

potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Wymienione zostaną istniejące drzwi 

wejściowe drewniane do biblioteki, 

czytelni, korytarza, pomieszczeń w 

korytarzu, zastosowana zostanie 

stolarka aluminiowa. Wymieniona 

zostanie również ścianka wewnętrzna 

drewniana klatki schodowej, 

zastosowana zostanie ścianka 

aluminiowo-szklana.  

    Na klatce schodowej wymienione 

zostaną istniejące drewniane 

płycinowe balustrady na balustrady ze 

stali nierdzewnej. 

    Na drogach komunikacji obcięte 

zostaną istniejące wystające parapety 

marmurowe. Odnowiona poprzez 

szlifowanie zostanie istniejąca 

posadzka z płytek lastrykowych i 

marmurowych. 

    W pomieszczeniu czytelni 

rozebrany zostanie parkiet drewniany 

i położy się posadzkę z płytek 

ceramicznych.  

    We wszystkich pomieszczeniach 

komunikacyjnych i czytelni 

zastosowany zostanie tynk 

mozaikowy.  

    Ściany i sufity pomieszczeń 

zostaną wykończone gładzią gipsową 

i pomalowane. 

Wyremontuje się toalety. Na 

parterze budynku zmodernizowane 

zostaną sanitariaty dla potrzeb 

utworzenia wc dla osoby 

niepełnosprawnej z wejściem 

bezpośrednim z korytarza. Obiekt 

zostanie wyposażony w schodołaz 

dla osób niepełnosprawnych. 

    W drugiej części wejścia 

głównego do biblioteki 

zmodernizowane zostaną sanitariaty 

z przedsionkami - damski i męski.  

    Sala na parterze budynku po 

remoncie będzie służyła i bibliotece, 

i w dalszym ciągu stowarzyszeniom 

do różnego rodzaju spotkań. 

    - Współczesna biblioteka to nie 

tylko wypożyczalnia książek, ale 

miejsce wielu wydarzeń 

adresowanych dla różnych grup 

wiekowych. Chcielibyśmy, żeby po 

modernizacji mieszkańcy 

odwiedzali naszą bibliotekę jeszcze 

chętniej, żeby było to przyjemne 

miejsce, gdzie można będzie usiąść, 

przejrzeć książki, może nawet napić 

się kawy - mówi wójt Anna Iskała.  

    Inwestycja zgodnie z planem 

powinna się zakończyć do 10 

listopada.  ● 

Przetarg na roboty wygrała firma 

PUH ECOMPLEX z Łukowa Śl. 

Zaproponowała cenę 319.800,00 zł 

brutto. 

    Inwestycja została dofinansowana 

ze środków Ministerstwa Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego. Z ponad 

250 wniosków z całej Polski, do 

dofinansowania wybrano 89.   

    Wniosek został złożony w styczniu 

do Narodowego Programu Rozwoju 

Czytelnictwa. Biblioteka w Nędzy 

uzyskała dofinansowanie w 

wysokości 280.431,00 zł, co stanowi 

75 proc. wartości inwestycji.  

    W ramach zadania planuje się 

przeprowadzić remont książnicy oraz 

zakup niezbędnego sprzętu i 

wyposażenia. 

    W specyfikacji przetargowej 

czytamy, że remont polegać będzie na 

wymianie istniejących materiałów 

wykończeniowych i zastąpieniu ich 

nowymi. 
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                                             Z informacji jakie  

                                             przekazał Zarząd 

Dróg Wojewódzkich w Katowicach 

wynika, że remont wiaduktu na drodze 

wojewódzkiej nr 421 w Nędzy ma się 

zakończyć do końca września. Darmowe 

busy, które wożą mieszkańców w związku 

z objazdami, kursować będą do 15 

września. 

Rzecznik ZDW (inwestora 

remontu) poinformował, że 

zasadnicze prace przy konstrukcji 

nowego wiaduktu zostały 

zakończone. Teraz trwają prace 

przy budowie nasypów na 

dojazdach. Budowa przebiega 

zgodnie z harmonogramem. Termin  

planowanego zakończenia (30 

września) ma być dotrzymany. 

Natomiast na początku października 

rozpocznie się remont drugiego 

wiaduktu, mieszczącego się na tej 

samej drodze. - Zakres remontu jest 

mniejszy. Zakończenie prac 

planowane jest na 9 listopada - 

informuje ZDW. ● 

 

DLA KOGO WYPRAWKA SZKOLNA? sprzężonymi. 

    Wyprawka szkolna jest pomocą w 

formie dofinansowania zakupu 

podręczników do kształcenia 

ogólnego, w tym podręczników do 

kształcenia specjalnego lub 

podręczników do kształcenia w 

zawodach, dopuszczonych do użytku 

szkolnego.  

    Wniosek o pomoc składać mogą 

prawni opiekunowie ucznia, uczeń 

pełnoletni, nauczyciel, pracownik 

socjalny lub osoba upoważniona 

przez opiekunów lub ucznia 

pełnoletniego.  W gminie Nędza 

wnioski należy składać u dyrektora 

szkoły w terminie do 15 września. ● 

                                  Wójt Gminy  

                                              Nędza podpisała 

zarządzenie w sprawie ustalenia terminu 

składania wniosków o udzielenie 

pomocy w ramach programu Wyprawka 

szkolna. W gminie Nędza dokumenty 

można składać do 15 września.  

(darmowych w nauczaniu 

początkowym).  

   Dofinansowanie można więc 

uzyskać dla uczniów tych klas, w 

których za zakup podręczników 

odpowiedzialni są rodzice.  

    Wsparcie tym razem trafi do 

uczniów niepełnosprawnych 

uczęszczających do klasy VI szkoły 

podstawowej, klasy III gimnazjum, 

szkoły ponadgimnazjalnej oraz do 

uczniów z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym oraz  
uczniów z niepełnosprawnościami 

Na realizację programu w roku 

szkolnym 2016/2017 ministerstwo 

zaplanowało blisko 24 mln zł.  

    Zmiany w funkcjonowaniu 

programu związane są z 

wprowadzaniem do szkół 

podręczników dotowanych  
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Katowice – Tarnowskie Góry – 

Lubliniec – Częstochowa, Rybnik – 

Żory – Pszczyna, Wodzisław Śląski – 

Chałupki – Racibórz, Katowice – 

Oświęcim oraz Cieszyn – 

Czechowice-Dziedzice. 

    To okazja, by poznać atrakcje 

regionu, te na co dzień niedostępne i 

oddalone od miejsca zamieszkania, a 

także doskonała forma spędzania 

wolnego czasu. 

    Bezpłatny przewóz rowerów to 

ciekawa opcja dla osób, które 

mieszkają, pracują bądź uczą się w 

miejscach oddalonych od stacji 

kolejowych.  

    Korzystając z oferty Kolei Śląskich 

będzie można zaoszczędzić nie tylko 

pieniądze, ale przede wszystkim czas 

potrzebny do pokonania drogi do 

pracy i do domu. 
/slaskie.pl/ 

                                     Rowerowe atrakcje  

                                     województwa na 

wyciągnięcie ręki. Od sierpnia podróż 

jednośladem będzie tańsza, a wszystko 

za sprawą Kolei Śląskich, które 

zapewnią darmowy przewóz rowerów. 

Wystarczy spakować rower do 

pociągu i wybrać się w podróż po 

regionie. Bezpłatny przewóz 

rowerów będzie obowiązywać we 

wszystkich pociągach Kolei 

Śląskich w relacjach:  
 

POWSTAŁA MAPA SZLAKÓW 
TURYSTYCZNYCH I ROWEROWYCH 

UL. DRZEWNA W BABICACH 
DO REMONTU 

  
W ORSIP – oficjalnym portalu mapowym województwa 

śląskiego została opublikowana mapa szlaków rowerowych i 

turystycznych. Dane źródłowe zostały pozyskane z portalu 

slaskie.travel,  OpenStreetMap oraz gmin i powiatów. Na ich 

podstawie pracownicy Śląskiego Centrum Społeczeństwa 

Informacyjnego starali się odtworzyć realny przebieg szlaków. 

Szlaki te nie były weryfikowane w terenie dlatego mogą się 

zdarzać błędy. Rozbieżności w przebiegu można zgłaszać 

poprzez funkcję zgłoś błąd, dostępną w ORSIP. Szlaki 

opublikowane są w module Turystyka i kultura i aby otrzymać 

szczegółowe informacje o szlaku, należy wybrać narzędzie 

identyfikujące obiekt na mapie "i" a następnie kliknąć na 

wybrany szlak.   www.ORSIP.pl  ● 

Firma Eurovia Polska S.A. zaproponowała 

najkorzystniejszą ofertę w przetargu na modernizację ul. 

Drzewnej w Babicach. Koszt inwestycji to 66.050,30 zł 

brutto.  

    W specyfikacji przetargowej czytamy, m.in.: na całej 

długości i szerokości modernizowanego odcinka 

istniejąca podbudowa pozostaje bez zmian. Należy 

jedynie wykonać miejscowe frezowanie i wyrównanie w 

celu uzyskania właściwych spadków poprzecznych na 

całej długości. Na tak przygotowaną podbudowę 

projektuje się ułożenie warstwy ścieralnej z betonu 

asfaltowego. Prace powinny się zakończyć do 30 

września.  ● 
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WOKÓŁ PEWNEGO 

DOKUMENTU HISTORYCZNEGO 
DECYZJA KONFERENCJI AMBASADORÓW  
W SPRAWIE PODZIAŁU GÓRNEGO ŚLĄSKA,   
PARYŻ, 20.10.1921 r. 

autor Krystian Okręt 

Stodoły (...)”. I w tym momencie 

powstają wątpliwości. Jakby tak spojrzeć 

na mapę, to dlaczego Górki Śl. 

pozostawiono w granicach Niemiec, 

mimo iż ludność w plebiscycie  w 68% 

opowiedziała się za Polską. Tak samo 

sąsiadujące z Górkami Szymocice w 66% 

optowały też za Polską (były to 

miejscowości przygraniczne). Granicę 

przeprowadzono wbrew postanowieniom, 

gdyż określenie „gmina” wtedy było 

równoznaczne ze wsią. Należy dodać, że 

Górki przed powstaniami były w 

granicach powiatu rybnickiego. Rozbito 

w ten sposób powiaty raciborski i 

rybnicki (w obrębie administracyjnym 

ówczesnych Niemiec). Miejscowości 

Raszczyce, Adamowice i Bogunice, które 

przed podziałem były w granicach 

powiatu raciborskiego, przeszły pod 

nowo utworzony przez państwo polskie 

powiat rybnicki (w ramach 

autonomicznego województwa 

śląskiego), a Górki Śl. przeszły pod 

niemiecki powiat raciborski.  

    Podział dokonany 95 lat temu w Paryżu 

rzutował nie tylko w okresie II 

Rzeczypospolitej na życie mieszkańców 

obszaru plebiscytowego, ale utrwalił się i 

jego skutki obserwujemy współcześnie w 

postaci granicy województw opolskiego i 

katowickiego  w latach 1950-1975, 

powiatów raciborskiego i rybnickiego 

oraz gmin Nędza i Lyski. ●                                                                                                                    

 

Źródła: 
W.A. Serczyk, Dzieje Polski 1918-1939. Wybór 
materiałów źródłowych, KAW, Kraków 1990, s. 
164. 
Encyklopedia powstań śląskich, Wyd. Instytutu 
Śląskiego, Opole 1984, s. 156, 467. 
Internet: zapomniany.rybnik.pl/jak-powstawała-

granica-polsko-niemiecka-w-powiecie-rybnickim/ 

[autor S. Strzeja]. 

 
Wspomniany dokument, który ustalił 

granice na Górnym Śląsku w okresie 

przedwojennym, mógłby się dla nas (po 

95 latach) wydawać nieistotny. 

Jednakże tak nie jest! Skutki tej decyzji 

są znamienne po dziś. I chciałbym je 

naszym czytelnikom uzmysłowić. 

„(…) wzdłuż rzeki Odry do punktu, 

gdzie rzeka ta wkracza na Górny Śląsk 

aż do wysokości [miejscowości wg 

nazewnictwa współczesnego] 

Nieboczowy. Stamtąd kierować się 

będzie na Północo-Wschód, 

pozostawiając na terytorium polskim 

gminy [podkreślenie K.O.]: Brzezie, 

Kobyla, Raszczyce, Adamowice, 

Bogunice, Lyski, Sumina, Zwonowice, 

Chwałęcice (…), zaś pozostawiając po 

niemieckiej stronie gminy: Ostróg, 

Markowice [obecnie dzielnice 

Raciborza], Babice, Górki Śląskie, 

Po powstaniach śląskich (1919-1921) i 

plebiscycie 20.03.1921 r. państwa, które z 

I wojny światowej wyszły jako 

zwycięskie, podpisały 28.06.1919 r. w 

Wersalu (pod Paryżem) traktat pokojowy 

(przez Niemców zwany „dyktatem”), 

który  przewidywał wiele rozstrzygnięć 

po zakończonej wojnie. W tym celu 

powołana do życia Rada Ambasadorów 

(pod auspicjami Ligi Narodów), której 

konferencja z dnia 20.10.1921 r., ustaliła 

przynależność obszaru plebiscytowego w 

1/3 dla nowo powstałego państwa 

polskiego. Jednakże nas interesują 

rozstrzygnięcia graniczne dotyczące 

naszej gminy. Wspomniany dokument 

stwierdza: „Zważywszy, że wobec 

wyników  głosowania gminami, jak 

również położenia geograficznego (…) 

Po zasięgnięciu zdania Ligi Narodów      

„postanowiono, że granica pomiędzy 

Niemcami a Polską przebiegać będzie:  
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przemianowaniu głównej ulicy Nędzy 

z 22 Lipca na Jana Pawła II.  

15.06.1999 r. o godz. 18.15 w 

Gliwicach miały odbyć się 

zaplanowane nieszpory z udziałem 

papieża Jana Pawła II w ramach jego 

pielgrzymki do ojczyzny. Niestety ze 

względu na niedyspozycję Ojca 

Świętego jego homilię wygłosił abp 

Józef Kowalczyk. Wierni naszej 

diecezji (i nie tylko) czekali 

cierpliwie... I oto zdarzył się cud... W 

dwa dni później, 17.06.1999 r. o godz. 

10.00, przybył do Gliwic ukochany 

papież. Powiedział wtedy: Widać, że 

Ślązak cierpliwy i twardy. Ja bym już 

z takim papieżem nie wytrzymał. 

Potem odmówił z ponad 

półmilionowym tłumem modlitwę 

Anioł Pański, a następnie w osobliwy 

dla siebie sposób przeprowadził w 

śląskiej gwarze zabawny dialog, który 

wzbudził wśród zgromadzonych 

niesamowity entuzjazm.  

        Przypominamy te fakty w czasie 

niedawnej wizyty następcy naszego 

ukochanego papieża i rodaka – 

papieża Franciszka z okazji 

Światowych Dni Młodzieży, których 

inicjatorem był św. Jan Paweł II. ● 

FAKTY WARTE PRZYPOMNIENIA 

  
Kilka tygodni temu odbyła się 

wizyta papieża Franciszka w Polsce. 

Z kolei odwiedziny jego poprzednika, 

Jana Pawła II w Gliwicach w 1999 

roku znalazły odbicie w poczynaniach  

ówczesnych władz samorządowych. 

Rada Gminy Nędza podjęła wtedy 

uchwałę o nadaniu honorowego 

obywatelstwa Gminy papieżowi 

Janowi Pawłowi II oraz  
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CHCESZ BYĆ NA BIEŻĄCO? ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA ! 
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mogą spróbować się nauczyć. Poznają 

podstawy danej techniki, kroki, nowe 

ruchy, nauczą się prostej choreografii, 

ale przede wszystkim miło spędzą 

czas - wyjaśniła instruktorka. 

    Lekcje tańca trwały w Nędzy dwa 

dni. - Nie tańczę za dobrze, ale 

chciałabym się nauczyć! - 

argumentowała swój udział w 

zajęciach 8-letnia Emilka. - A my po 

prostu kochamy muzykę - mówiły 

Dominika i Paulina.   

    Dziewczyny podkreślały, że w 

ogóle lubią przychodzić do centrum 

kultury. - Szkoda czasu na siedzenie 

przed komputerem, tylko oczy się 

psują! - stwierdziła Klara. 

    Manuela Krzykała uczy wielu 

technik tanecznych, ale balet kocha 

najbardziej. - Ceni się go za elegancję 

i płynące z niego piękno - tłumaczyła 

instruktorka. - Takie zajęcia mogą 

dzieciom wiele dać. Będą ćwiczyć 

postawę ciała, której w tańcu 

klasycznym trzeba wyjątkowo 

pilnować, no i osłuchają się z piękną 

muzyką. ●  

                                                   Komputer i komórka to dziś wielka konkurencja dla   

                                                   kreatywnego spędzania wolnego czasu. Tym bardziej 

cieszy, że letnia oferta centrum kultury i biblioteki w Nędzy przyciągnęła sporą 

grupę młodzieży. 

Do nauki hip-hopu i balet-jazzu w 

ramach Akcji Lato 2016 zaprosiła 

Manuela Krzykała, znana w regionie 

instruktorka. Na lekcje tańca  

przychodzą do niej tłumy - od 

kilkulatków po dorosłych.      

    - Zajęcia są bardzo rozwojowe. 

Dzieci generalnie miewają problem 

z poczuciem rytmu, a tego tutaj  

 

BIBLIOTEKA UCZYŁA JAK 

POZBYĆ SIĘ STRESU 

Bardzo ciekawymi okazały się zajęcia, w których 

uczestnicy mieli za zadanie wykonać... piłeczki 

antystresowe. - Chcemy pokazać dzieciakom, że 

spędzenie czasu wolnego poza komputerem i telefonem 

też potrafi być fajne - mówiła Katarzyna Machecka z 

nędzańskiej biblioteki. 

    Przy okazji różnego rodzaju zajęć w otoczeniu książek 

biblioteka robi wszystko, by młodzież po nie sięgnęła.  

- Do czytania trzeba zachęcać młodzież w każdy możliwy 

sposób. Warunek jest jeden: musi być ciekawie - 

podkreślała bibliotekarka. ● 

 

                                                - Tyle się tu dzieje, że aż trudno  

                                                  zapamiętać! - przyznała pani 

Gertruda, babcia Kamilka. Chłopiec wakacyjne dni od rana 

do popołudnia spędzał w centrum kultury i bibliotece. 

Placówki w ramach Akcji Lato 2016 zorganizowały mnóstwo 

ciekawych zajęć i warsztatów 

Młodzież przy Strażackiej 2 w Nędzy świetnie się 

bawiła. - Część koleżanek całe dnie spędza przy 

komputerze. Też bym tak mogła, tylko po co? Tutaj 

spróbowałam tylu nowych rzeczy! - Karolina wcześniej 

chodziła już m.in. na zajęcia z linorytu i capoeiry, w 

planach miała jeszcze warsztaty dziennikarskie i 

teatralne. 

    Akcję Lato w gminie Nędza centrum kultury 

organizowało wspólnie z biblioteką. W książnicy dzieci 

rozwijały zmysł plastyczny. Nie chodzi tylko o samo 

rysowanie - tworzyły tam ciekawe przedmioty, które 

mogą potem zabrać do domu i z nich korzystać. - 

Wcześniej dostałam w prezencie kwiaty. Wnuczek sam je 

zrobił, byłam zdumiona jak cudownie mu wyszły! - 

chwaliła pani Gertruda. 
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czym należy pamiętać 

przeprowadzając wywiad i jak się do 

niego przygotować. Potem były 

zajęcia praktyczne. Uczestnicy 

podzieleni zostali na dwuosobowe 

zespoły. Jedna z osób wcieliła się w 

znaną postać, druga - w dziennikarza 

przeprowadzającego z nią wywiad. 

Młodzież w czasie pracy korzystała z 

profesjonalnego radiowego recordera 

i mikrofonu oraz  aparatu 

fotograficznego. 

    Czego się dowiedziała? - Że przed 

wywiadem dobrze jest zebrać 

informacje o rozmówcy, bo to 

pomoże w ułożeniu pytań. Że 

powinniśmy zadawać pytania 

otwarte, a nie takie zaczynające się od 

"czy?".  I żeby się nie trzymać 

sztywno swojej listy, tylko słuchać 

tego, co rozmówca mówi i na to 

reagować - relacjonowała młodzież. 

    Na ostatnich zajęciach uczestnicy 

wyszli w teren i z mikrofonem w ręce 

przeprowadzili sondę. - Pani Sabina 

tłumaczyła nam co zrobić, żeby 

rozmówców zachęcić do wypowiedzi 

- mówili młodzi dziennikarze.  ● 

                                             Bezludna wyspa i  

                                             wakacje nad 

Bałtykiem - te dwie opcje pojawiały się 

najczęściej podczas sondy ulicznej, w 

której młodzież pytała o wymarzone 

wakacje. 

formach: wywiadzie i sondzie.    

    Prowadząca zajęcia Sabina 

Mostek doświadczenie 

dziennikarskie zdobywała 

współpracując z portalami 

informacyjnymi, gazetami, radiem i 

telewizją. Obecnie związana jest z 

Urzędem Gminy w Nędzy. 

    Na pierwszych wakacyjnych 

zajęciach dzieci dowiedziały się, o 

Trzy dni trwały zajęcia 

dziennikarskie w ramach Akcji Lato 

2016. Czasu było niewiele, dlatego na 

warsztatach skupiono się na dwóch 

 

O SZTUCE 

AKTORSKIEJ W GCK 

W grupie znalazła się 11-letnia Natalia.  

- Jestem zaskoczona, że aktorstwo mnie tak 

zainteresowało! - mówiła. - Zadania były bardzo ciekawe. 

Musieliśmy się wcielić w różne postaci - był czarodziej, 

złodzieje, przechodnie - relacjonuje.  

    Tatiana marzy o byciu aktorką. - Największą sztuką 

jest wcielenie się, wczucie w graną na scenie postać - 

stwierdziła. ● 

                                        Jak budować postać na scenie,  

                                                     stworzyć etiudę, jak zbudować 

dramaturgię - podstaw sztuki aktorskiej mogli dotknąć 

uczestnicy warsztatów teatralnych zorganizowanych przez 

Gminne Centrum Kultury w Nędzy. Zajęcia poprowadziła 

znana raciborska artystka Grażyna Tabor. 

Wszystko odbywało się w formie zabawy. - Chodziło o 

to, żeby zajęcia były lekkie i zabawne i żeby młodzież 

troszkę teatrem zarazić - mówiła prowadząca. 

    Jak mówi Grażyna Tabor, podczas pierwszych zajęć 

trudnych zadań nie było, mimo to, na pewno było 

dynamicznie i ciekawie. - Było dużo zadań na uważność, 

koncentrację i refleks - mówiła instruktorka. 

    Grupa warsztatowa była mieszana - młodsi chłopcy i 

starsze dziewczyny. - To dobrze, bo interesująca jest 

wtedy wymiana doświadczeń i energii. Jest dynamicznie 

- uważa Grażyna Tabor. 
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    Mażoretki z Arabeski 

zaprezentowały się w układach z 

pomponami oraz pałkami, natomiast 

tancerze z Łężczoka zaprezentowali 

tańce cieszyńskie oraz jako, że 

reprezentuje również mniejszość 

niemiecką - tańce bawarskie.  

- Wzbudziliśmy taki aplauz 

publiczności, że wystąpiliśmy trzy 

razy - cieszy się Weronika Riemel. 

    Koncerty festiwalowe odbywały 

się wieczorami, dlatego pozostały 

czas młodzież mogła spędzić na 

odpoczynku. W programie m.in. 

jeep safari, wizyta u pszczelarza i 

bednarza. Cała grupa zwiedzała 

Warnę oraz ogród botaniczny w 

Bałcziku. - Ciekawa roślinność, 

niesamowite drzewa kaktusowe, 

kolorowe kwiaty rabatowe, 

kwitnące drzewa i krzewy, 

przepięknie pachnące róże . 

Kaskadowe położenie ogrodów 

robiło ogromne wrażenie - zdaje 

relacje kierownik zespołów. ● 

                                            - Nasi tancerze tak  

                                              się spodobali 

publiczności, że wystąpiliśmy aż trzy razy! 

- cieszy się Weronika Riemel, kierownik. 

    Na usytuowanej nad brzegiem 

morza scenie zespoły z gminy Nędza 

występowały wraz z innymi grupami 

z Polski, Serbii, Czech i Węgier.    

    Barwne przemarsze tancerzy oraz 

orkiestr dętych odbyły się głównym 

deptakiem Złotych Piasków.  

- Przechodnie byli zachwyceni! - 

relacjonuje Weronika Riemel, 

kierownik zespołów. 

Już po raz drugi tancerze najstarszej 

grupy zespołu folklorystycznego 

Łężczok oraz mażoretki z Arabeski 

brali udział w festiwalu Balkan Folk 

Fest w  Bułgarii. Zespoły występowały 

w kurorcie turystycznym Złote Piaski. 

 

  

„ P R Z E D   S K L EP Y M ” 
GERDA: Hej Dorka, kaj to tak wartko? 

DORKA: Gerda, leca do sklepu, bo nic ni mom doma po tym urlopie. 

GERDA: Terozki widza, jakoś ty je czekuladka, kaś to była? 

DORKA: Dyć żech była w Grecji, tam to słońce jakoś bardzi grzeje,      

                 a jo durch nad wodom. 

GERDA: Aleś se leniyła nad tym morzym za wszystke czasy. A jako  

                 twoj Jorguś wytrzimoł? 

DORKA: Byś ty go widziała! Tyn je dopiyro czorny! Jak se legnył do  

                 biołygo łożka, to se mogłaś wylynknyć. Dioboł se legnył  

                 wele mie! 

GERDA: A dycko godoł, że on tam nikej nie jedzie, bo strach. 

DORKA: A tam byś go widziała! Kupiył se piyńć por badejków i se  

                 asiył, że mo take modne, durch se przeblykoł, dyć mo tyż  

                 takie jak młodzioki, w kwiotki i take do kolan. 

GERDA: To mu pasowało: woda, deka i tyn złoty napój, a ty jak  

                 dycko ksinżka i krziżowka. 

DORKA: Trocha ja, dyć nie było czasu, jo durch we wodzie  

                 siedziałach, a we wieczór to my z jednymi grali w rymika  

                 przi piwku. 

GERDA: A tyn mój padoł, że se nikaj nie ruszo, bo tukej tyż mo  

                 woda, musisz mu se pokozać, możno se ruszy z tyj chałupy. 

DORKA: No toż do jutra, my som dopiyro trzi godziny doma i trza coś  

                 uwarzyć, skończyło sie dobre, zaś garce i talyrze bydom zy  

                 mnom tańcować po kuchni. 

GERDA: Pozdrów chłopa, teraz niech se biere za jako robota,     

                 koniec laby! 

Z BABICZOKA WYŁOWIONO… ŻÓŁWIA 

30-centymetrowego żółwia wyłowił jeden z wędkarzy. 

- Myślał, że duża ryba mu się trafiła. A tu taka 

niespodzianka - mówi sołtys Babic Jan Flut. Zwierzę 

zostało wyciągnięte na brzeg i wzbudziło ogromne 

zainteresowanie. - Wszyscy byli bardzo  zaskoczeni i 

natychmiast zaczęli robić zdjęcia! - relacjonuje sołtys. 

Żółw trafił z powrotem do stawu. Fachowiec twierdzi, że 

trudno będzie mu przetrwać w naszych warunkach. Jak 

się znalazł w wodach Babiczoka? Najprawdopodobniej 

ktoś go wypuścił z domowej hodowli. ● 
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       WYCHODZĄC NAPRZECIW OCZEKIWANIOM MIESZKAŃCÓW 

ZAINTERESOWANYCH DOFINANSOWANIAMI DO INWESTYCJI 

ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII – KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH 

(TZW. SOLARÓW) I POMP CIEPŁA GMINA NĘDZA ZAANGAŻOWAŁA SIĘ 

W PROMOCJĘ TYCH ROZWIĄZAŃ POD HASŁEM "DOTACJA 

OZEINSTAL".  

 

       W ZWIĄZKU Z TYM TRWAJĄ ZAPISY MIESZKAŃCÓW GMINY 

NĘDZA ZAINTERESOWANYCH ZAMONTOWANIEM W SWOICH 

GOSPODARSTWACH SOLARÓW I POMP W RAMACH PROMOCJI 

"DOTACJA OZEINSTAL".  

 

       OFERTA POLEGA NA OBNIŻENIU STANDARDOWYCH CEN O 30% 

DLA ZESTAWÓW SOLARNYCH I 20% DLA POMP CIEPŁA. W ZAMIAN 

BENEFICJENCI BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W 3-LETNIM PROJEKCIE 

BADAWCZYM POLEGAJĄCYM NA DZIELENIU SIĘ INFORMACJAMI O 

ZALETACH INSTALACJI I KOSZTACH EKSPLOATACYJNYCH.  

 

SZCZEGÓŁY ZNALEŹĆ MOŻNA NA STRONIE INTERNETOWEJ 

GMINY NĘDZA www.nedza.pl. 

Zapisy przyjmowane są w Urzędzie Gminy Nędza w pokoju nr 20,  

pod nr tel. 32 66 60 486 oraz pocztą elektroniczną: anna.knura@nedza.pl. 

http://www.nedza.pl/
mailto:anna.knura@nedza.pl
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PAMIĘTAJ!  NIE PAL ODPADÓW! 
    Wszelkie przypadki spalania odpadów w piecach domowych, zgodnie z 

przepisami, będą surowo karane. Zgodnie z ustawą o odpadach, kto wbrew 

zakazowi spala odpady poza spalarniami odpadów, podlega karze grzywny, która 

może wynieść do 5.000,00 zł. 

 

    W związku z powyższym proszę o przestrzeganie prawa w tym zakresie i 

niespalanie odpadów w piecach  domowych. Gmina Nędza przy udziale policji – 

zgodnie z prawem ochrony środowiska - rozpoczyna procedurę zmierzającą do 

ukarania każdego, kto dopuści się spalania odpadów niezgodnie z przepisami.   

 

    Jednocześnie wielu właścicieli posesji pali w piecu do podgrzania wody, używając 

do tego celu dopuszczonych paliw. Powoduje to jednak w okresie letnim wielkie 

uciążliwości dla mieszkańców. Dym ze spalania utrudnia wietrzenie pomieszczeń 

podczas upałów, uciążliwości zapachowe itp. 

 

    Dlatego apeluję do właścicieli nieruchomości o zdrowy rozsądek i 

wykorzystywanie innych możliwości podgrzewania wody. Szczególnie w okresie 

wakacyjnym pozwólmy, aby nasze dzieci mogły cieszyć się zapachem lata.                                                                                            
 

WÓJT GMINY NĘDZA 

                                                                                                Anna Iskała 

 


