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                             Gmina Nędza ogłosiła drugi przetarg na sprzedaż budynku    

                                dawnej szkoły podstawowej w Nędzy. Dużym atutem jest 

lokalizacja w centrum oraz spora działka. 

położenie w centrum, co daje 

przyszłemu właścicielowi duże 

możliwości. W bezpośrednim 

otoczeniu znajduje się zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna 

oraz punkty usługowe.  

    Przetarg odbędzie się 12 

stycznia. Do 6 stycznia można 

wpłacać wadium - jego wysokość 

to 15 tys. zł. Cena wywoławcza 

nieruchomości wynosi 

147,600.00 zł + VAT.  ● 

Szczegóły przetargu dostępne 

są w Biuletynie Informacji 

Publicznej Urzędu Gminy 

Nędza w zakładce 'przetargi na 

mienie gminne'. 

Gmina wystawia na sprzedaż 

budynek zlokalizowany przy 

drodze wojewódzkiej - ul. Jana III 

Sobieskiego, w którym do 

początku lat 90. funkcjonowała 

szkoła podstawowa.  

     Budynek z 1911 roku jest 

obiektem piętrowym, 

podpiwniczonym z 

niezagospodarowanym 

poddaszem, o dachu z konstrukcji 

drewnianej krytym dachówką 

(karpiówką). Jego powierzchnia  

użytkowa to 500 m2. Działka ma 

prawie 40 arów. Nieruchomość 

posiada bezpośredni dostęp do 

drogi publicznej o nawierzchni 

asfaltowej i do uzbrojenia 

technicznego obejmującego 

energię elektryczną i wodę. 

    W planie zagospodarowania 

przestrzennego działka położona 

jest na terenie przeznaczonym pod 

budownictwo jednorodzinne i 

usługi.  

Dużym atutem nieruchomości jest  
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W związku z okresem zimowym, działając na podstawie rozdziału 3, art. 5 ust. 

1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622) 
 

 

PRZYPOMINAM 

 

 

właścicielom prywatnych nieruchomości, zakładom pracy i administracji 

budynków, że do ich obowiązków należy usuwanie śniegu i lodu oraz błota i 

innych zanieczyszczeń z chodników przylegających do ich posesji oraz lodu i 

nawisów śnieżnych z dachów zagrażającym przechodniom. 

 

Do likwidacji śliskości należy używać tylko piasku. 

 
 

 

 
 
 

Wójt Gminy 
Anna Iskała 
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i kultury regionalnej, organizacja 

ogólnodostępnych przedsięwzięć 

kulturalnych integrujących lokalną 

społeczność, rozwój amatorskiego 

ruchu artystycznego w gminie;  

●  przeciwdziałania uzależnieniom i 

patologiom społecznym: 

organizowanie czasu wolnego dla 

dzieci i młodzieży z rodzin 

patologicznych i nie tylko przez 

organizacje pozarządowe działające 

na terenie gminy Nędza poprzez 

zorganizowanie zajęć, kółek 

pozalekcyjnych, wyjazdów, 

zawodów i konkursów o tematyce 

profilaktycznej i promujących 

RADNI UCHWALILI PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI. 

SPRAWDŹ, JAK SIĘGNĄĆ POD DOTACJE 
                                                      Organizacje będą mogły się starać o dotacje na zadania    

                                                      z zakresu, m.in. upowszechniania sportu, ochrony 

zdrowia, kultury i sztuki, czy przeciwdziałania uzależnieniom. Gmina zaplanowała na 

realizację programu nie mniej niż 256.700,00zł. 

zdrowy tryb życia bez nałogów 

zgodnie z zadaniami zawartymi w 

Gminnym Programie Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na rok 

2017 Gminy Nędza; 

● zadania z zakresu wspierania 

rodziny i systemu pieczy zastępczej: 

realizacja zadań placówki 

wsparcia dziennego, o którym 

mowa w przepisach o wsparciu 

rodziny i systemie pieczy 

zastępczej;  

● przeciwdziałanie bezdomności: 

zadania w zakresie pomocy 

społecznej, w tym pomocy 

rodzinom i osobom w trudniej 

sytuacji życiowej oraz 

wyrównywanie szans.  

    W 2017 roku na realizację zadań 

publicznych objętych programem 

Gmina przeznacza kwotę nie 

mniejszą niż 256.700,00 zł.  
    Program współpracy Gminy Nędza 

z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami, wymienionymi w art.3 

ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 

r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie na rok 2017 

dostępny jest na stronie 

www.nedza.pl. ●  

Program obejmuje podmioty 

działające na rzecz gminy Nędza i jej 

mieszkańców. Jego głównymi celami 

ma być, m.in. poprawa jakości życia 

mieszkańców poprzez zaspakajanie 

społecznych potrzeb, promocja 

wolontariatu, wzmocnienie pozycji 

organizacji pozarządowych. 

    Gmina Nędza realizuje zadania 

publiczne poprzez zlecanie 

podmiotom programu realizacji zadań 

publicznych finansowanych z budżetu 

Gminy, wzajemne informowanie się o 

planowanych kierunkach działań, 

konsultowanie z podmiotami 

programu projektów aktów 

normatywnych dotyczących sfer 

współpracy, wspólnego 

rozpoznawania potrzeb społeczności 

lokalnej, organizowanie i 

współorganizowanie spotkań, 

konferencji, szkoleń, których 

uczestnikami są przedstawiciele 

organizacji i samorządu itd.  

    Organizacje pozarządowe mogą 

ubiegać się o wsparcie na zadania 

publiczne z zakresu: 

● wspierania i upowszechniania 

kultury fizycznej i sportu: 

prowadzenie zajęć, treningów i 

zgrupowań kultury fizycznej i sportu 

dla dzieci i młodzieży z terenu gminy, 

uprawianie sportu wśród społeczności 

środowisk lokalnych dla wszystkich 

grup wiekowych, udział we 

współzawodnictwie sportowym oraz 

godne reprezentowanie gminy, 

organizacja ogólnodostępnych imprez 

sportowych i sportowo-rekreacyjnych 

dla mieszkańców gminy; 

● ochrony i promocji zdrowia: 

organizacja opieki ludziom chorym, 

starszym i niepełnosprawnym 

w domu, zamieszkałych na terenie 

gminy, wypożyczanie sprzętu 

rehabilitacyjnego, szkolenie z zakresu 

promocji zdrowia, opieka nad 

pacjentem obłożnie chorym, 

współpraca z lekarzem rodzinnym, 

osobami i instytucjami działającymi 

w ramach systemu opieki nad 

zdrowiem społeczeństwa; 

● kultury, sztuki, ochrony dóbr 

kultury i dziedzictwa narodowego: 

organizacja przedsięwzięć 

wspierających propagowanie tradycji 
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samorządami i lokalnymi 
organizacjami pozarządowymi, 
instytucjami, pracodawcami i 
przedsiębiorcami. 
    W konkursie FLORIANY 
nagradzane będą inicjatywy w 11 
kategoriach: infrastruktura,  
bezpieczeństwo, środowisko i 
ekologia, estetyka przestrzeni 
publicznej, edukacja, sport, 
rekreacja i turystyka, kultura, 
tradycja, aktywizowanie 
seniorów i współpraca pokoleń, 
integracja społeczna, innowacje 
oraz integracja cyfrowa, 
współpraca zagraniczna, 
    Ustanowiona została również 
kategoria, w której uczestnicy 
będą mogli zgłaszać do nagrody 
najbardziej zaangażowanych 
społecznie pracodawców 
wspierających lokalne inicjatywy 
oraz środowiska.  
    Szczegółowe informacje 
www.floriany.pl.  ● 

Do 31 stycznia 2017 r. potrwa Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze 

Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i 

Samorządów FLORIANY! 
Związek Ochotniczych Straży 
Pożarnych Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz miesięcznik „Strażak” 
zapraszają do udziału w konkursie 
FLORIANY wszystkie OSP i MDP, 
które mają na swoim koncie 
ciekawe i pożyteczne inicjatywy 
realizowane w latach 2015/2016. 
    Głównym celem konkursu 
FLORIANY jest inspirowanie, 
prezentowanie oraz premiowanie 
działań na rzecz szeroko pojętego 

bezpieczeństwa, edukacji w 
dziedzinie niesienia pomocy i 
eliminowania zagrożeń, 
podnoszenia jakości życia 
mieszkańców, integracji oraz 
rozwoju lokalnych środowisk, 
przeciwdziałania wykluczeniu 
społecznemu.  
    OSP są siłą sprawczą, motorem 
lub partnerem niemal wszelkich 
tego rodzaju inicjatyw społecznych, 
często podejmowanych wspólnie z  
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SPRAWDŹ, CZY  PROM  KURSUJE 

      DZWOŃ      792 330 563 
DZWONIĆ MOŻNA W DNI, KIEDY PROM POWINIEN KURSOWAĆ: 

            ●  1 października - 31 maja:    godz. 6:00 – 17:30  dni powszednie 
                                                            9:30 – 17:00  niedziele i święta 

            ●  1 czerwca - 15 sierpnia:       godz. 6:00 – 20:00  dni powszednie 
                                                           9:30 – 17:00  niedziele i święta 

            ●  16 sierpnia - 30 września:    godz. 6:00 – 19:30  dni powszednie  
                                                           9.30 – 17.00  niedziele i święta 

 

PROM NIE KURSUJE W ŚWIĘTA USTAWOWO WOLNE   
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TERAZ KAŻDY 

CHCE BYĆ 
ŻUŻLOWCEM! 
WYJĄTKOWI 

GOŚCIE  
W ŁĘGU 

                             Mały Bartosz, 4-latek z  

                             Przedszkola w Łęgu jest 

regularnym gościem na rybnickim 

stadionie. Wraz z rodzicami jest wielkim 

miłośnikiem czarnego sportu! To na ich 

zaproszenie rybniccy żużlowcy odwiedzili 

malutką miejscowość w gminie Nędza. 

Oglądanie w telewizji to nie to samo, 

co na żywo!  - mówi Piotr Żyto, trener 

w KS ROW Rybnik.  

    Z ekipą na spotkanie z 

przedszkolakami przyjechał Kacper 

Woryna, 20-letni zawodnik 

rybnickiego klubu. Przygodę z 

czarnym sportem rozpoczął w wieku 

zaledwie kilku lat. - Najpierw był 

miniżużel, a dopiero potem w wieku 

15 lat zdałem egzamin na duży motor 

- opowiada zawodnik.  

    Z treningami okazuje się, bywa 

różnie. Czasem jest tak dużo 

zawodów, że na treningi zostaje 

niewiele czasu. - Tym bardziej, że w  

tym roku jeździłem również w lidze 

brytyjskiej. Samoloty, zawody, 

podróże...było trochę roboty - 

uśmiecha się Kacper. Przyznaje, że 

żużel nie należy do 

najbezpieczniejszych sportów. - Ale 

wiele się zmienia, mamy na torze 

coraz więcej zabezpieczeń. Nie ma 

czego się bać, no chyba, że 

prędkości - uśmiecha się.  

    Żużel to sport typowo męski, 

kobiecej ligi nie ma, choć na torze 

zdarzają się też i dziewczyny. 

Można spróbować swoich sił - 

rybnicki klub zaprasza na stadion 

miejski przy ul. Gliwickiej. ● 

Obie strony zadowolone - maluchy 

przeszczęśliwe z wizyty 

niecodziennych gości, a 

przedstawiciele rybnickiego żużla się 

cieszą, że mogą w regionie szerzyć 

wiedzę o swoim sporcie.  

    - To bardzo widowiskowy sport, 

przyciąga na stadiony tłumy.  

 

WĘŻE W PRZEDSZKOLU! 

 

                          Do Przedszkola w Nędzy „przypełzły”  

                          niecodzienne okazy żywych zwierząt.  

- Mieliśmy okazję uczestniczyć w żywej lekcji przyrody 

dotyczącej gadów. Wszyscy z wielką ciekawością 

słuchali opowieści o ich życiu. Dzięki takiej lekcji 

wiemy, że wąż nie zrzuca skóry tylko wylinkę. Mogliśmy 

ją zobaczyć z bliska. Najbardziej fascynujące okazały się 

jednak pokazy, podczas których chętne przedszkolaki 

mogły dotknąć wybranych gatunków i poczuć jaka w 

rzeczywistości jest ich skóra. Sucha i błyszcząca! 

Widzieliśmy pytona królewskiego, boa tęczowego, boa 

dusiciela, pytona tygrysiego, a także węża albinosa, który 

jest…żółty. Dzieci były zachwycone. My też! Była to 

niezwykła lekcja, którą długo będziemy pamiętać – 

relacjonuje Małgorzata Procek z Przedszkola w Nędzy. ● 
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POMOGĄ PODOPIECZNYM DOMÓW DZIECKA 

Dzieci z babickiego klubu wezmą 

udział w pogadance na temat 

wolontariatu i zorganizują apel o 

promocji idei wolontariatu na 

terenie szkoły. O wolontariacie 

będzie nawet przedstawienie 

teatralne i konkurs plastyczny. 

    A co najważniejsze - dzieci 

zaangażują się w akcje 

charytatywne. - Mamy w planach 

wykonanie i przekazanie stroików 

świątecznych, ciasteczek i kartek z 

życzeniami osobom starszym i 

samotnym, zbiórkę karmy dla 

czworonożnych przyjaciół  z 

raciborskiego schroniska i 

weźmiemy udział w ogólnopolskiej 

akcji „Góra Grosza” - wylicza 

Alicja Wiśniewska. 

    Podkreśla, że dzieci wszystkie te 

akcje bardzo cieszą. - Na przykład w 

„Górze Grosza” sprawia im wiele 

radości obserwowanie, jak z 

jednego, dwóch groszy rośnie 

większa suma, która może komuś 

pomóc - opowiada nauczycielka.  

- Jestem pewna, że to zaowocuje, że 

dzieci będą rosły w 

przeświadczeniu, iż warto pomagać. 

A dodatkowo maluchy "zarażają" 

swoim podejściem wszystkich 

wokół - dodaje. ● 

 

                                        Własnoręcznie wykonają świąteczne stroiki i kartki, upieką  

                                        ciasteczka i obdarują starszych i samotnych. Będą zbierać 

karmę dla psów z raciborskiego schroniska, wezmą udział w akcji „Góra Grosza” na 

rzecz dzieci przebywających w opiece zastępczej. W babickim ZSP powstał szkolny 

klub wolontariatu! 

Klub w Babicach powstał w ramach 

ogólnopolskiego konkursu 

organizowanego przez Studium 

Prawa Europejskiego. - Uczymy 

dzieci, że z udzielonej pomocy cieszą 

się i ci, którzy ją od nas otrzymali, i 

my sami - mówi Alicja Wiśniewska, 

nauczyciel w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym w Babicach. 

Program ma pokazać dzieciom, że 

warto pomagać, że warto być 

zaangażowanym na rzecz 

potrzebujących. Szkoły przystępujące 

do konkursu przyjmą na siebie 

zadania, których wykonanie będzie 

oceniane przez jury punktowo. 

Nagrodą jest otrzymanie tytułu i 

dyplomu „Szkolny Klub 

Wolontariatu”.  

 

CZĘSTOWALI CIASTECZKAMI 

I… DOBRYM SŁOWEM 

 

                                     Tym razem akcję przeprowadziły drugie  

                                     klasy gimnazjum. Klasa Ilony Sadowskiej 

zajęła się dekoracją, a młodzież z II B upiekła ciasteczka z 

"dobrym słowem", którymi częstowali wszystkich uczniów.  

Agresja werbalna i mowa nienawiści są poważnym 

problemem. Są dziś tak powszechne, że przestają robić 

wrażenie. Dzień dobrego słowa jaki organizuje Zespół 

Szkolno-Gimnazjalny w Nędzy ma pokazywać, że to 

zjawisko, do którego nie powinniśmy się przyzwyczaić. 

    Młodzież z Nędzy Dzień Dobrego Słowa organizuje na 

różne sposoby. W formie happeningu, scenek teatralnych, 

prezentacji czy tak, jak tym razem, ciasteczek z dobrymi 

słowami, uczniowie przekonują, że ze swojego słownika 

warto wyrzucić wulgaryzmy. ● 
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DLA STUDENTÓW KAŻDA OKAZJA DOBRA DO ROZWOJU 
                                                    Jest czas na naukę i czas na zabawę! Studenci  

                                                    Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nędzy, działającego pod 

egidą Gminnego Centrum Kultury, bawili się na andrzejkach. 

wiedzy, do przypominania sobie 
różnych wiadomości. Jesteśmy 
dzięki temu dużo, dużo bogatsi! - 
podkreśla pani Anna. 
    Zgodnie z hasłem, że w grupie 
raźniej, studenci dbają o swoje 
zdrowie fizyczne, psychiczne, o 
rozwój intelektualny i o to, aby po 
prostu mieć dobry humor i 
zacieśniać więzi przyjaźni. 
    Nad działalnością UTW z 
ramienia GCK czuwa Kamila Besz. 
– Cieszę się, że UTW działa i że 
możemy wspierać tę aktywność – 
podkreśla. ● 

Zabawa andrzejkowa była jednym 

z elementów projektu 
realizowanego z Centrum Inicjatyw 
Społecznych z Rybnika. Wcześniej 
studenci-seniorzy zwiedzali, m.in. 
tyski browar i Narodową Orkiestrę 
Symfoniczną Polskiego Radia w 
Katowicach. 
    - Poznajemy kulturę, poznajemy 
zabytki i ciekawe miejsca. I to w 
swoim towarzystwie. Poznajemy  

się bliżej - mówi Adam Grzybowski, 
przewodniczący gminnej Rady 
Seniorów pełniący również funkcję 
prezesa nędzańskiego UTW.  
    Na uniwersytet uczęszcza Anna 
Gądzikiewicz. - Takie miejsca, takie 
organizacje pozwalają się 
człowiekowi ciągle rozwijać i nie 
stać w miejscu. Zadania i projekty, 
które mamy do zrealizowania ciągle 
mobilizują nas do pogłębiania  

 

 

Wystartowało 12 drużyn karpiowych z całego regionu. 

W tegorocznej edycji najskuteczniejszą ekipą okazało 

się małżeństwo i legenda polskiego karpiarstwa - 

państwo Halina i Henryk Ślęczka z wynikiem 170,82 

kg. Jako druga ekipa na podium stanęli panowie 

Wacław Połeć i Roland Łazinka z wynikiem 74,02 kg. 

Na trzeciej pozycji uplasowali się Piotr Ździebło i 

Janusz Porąbka z wynikiem 73,45 kg. Z kolei 

największą rybę zawodów wyciągnął na matę Andrzej 

Franosz. Był to karp pełnołuski o wadze 18,48 kg. 

    Z kolei w zawodach spinningowych najlepsza 

okazała się drużyna z Żor: Robert Rychlicki i Artur 

Grabowski z wynikiem 164 pkt. Jako druga drużyna na 

podium  stanęła ekipa: Adam Adamczyk i  Ireneusz 

Korzeń z wynikiem 148 pkt. Wędkarze "Babiczoka" 

cieszą się nowym rekordem swoich łowisk. Duet 

Andrzeja Stęchłego i syna Szymona wyciągnął na matę 

karpia o wadze 21,3 kg.   ● 

JEST REKORD NA BABICZOKU! 
                                   Sezon na Babiczoku zakończył się zawodami  

                                   karpiowymi i spinningowymi z łódki. - Mamy 

nowy rekord naszego łowiska! - cieszą się wędkarze 

stowarzyszenia „Babiczok”. 
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Wszyscy śpiewali Sto lat, były 

kwiaty i upominek. - Nigdy nie 

miałam tylu gości na urodzinach! - 

śmiała się jubilatka. Osobną 

tradycją jest kwiatek dla tych, którzy 

akurat świętują urodziny z "5" albo 

"0" na końcu.   

    Przewodnicząca Eleonora 

Czekała dwoi się i troi, żeby w kole 

działo się jak najlepiej. Organizuje 

imprezy z różnych okazji, 

wycieczki, spotkania. Ludzie są pod 

wrażeniem, dlatego liczba członków 

koła regularnie rośnie. Stefan 

Semczuk do koła zapisał się rok  

W SWOIM TOWARZYSTWIE DOSTAJĄ „POWERA”! 
                                   Ci, którzy na salę przy         

                                   ul. Strażackiej 

wchodzili nieco później, robili wielkie 

oczy. - Jeszcze trochę i zabraknie 

miejsca! - cieszył się pan Jan. Na Dniu 

Seniora w Nędzy bawiło się ponad 100 

osób! 

swoim towarzystwie. Na stołach jak 

zwykle same pyszności. Domowe 

ciasto autorstwa pani Ani na 

przystawkę, a na ciepło kurczak z 

ryżem i surówkami. Oczywiście, jak 

to przy święcie, był i toast. Od 

niedawna też każde większe 

spotkanie emeryci rozpoczynają 

swoim hymnem o miłości do swojej 

wioski.  

    Nigdy nie zapominają o jubilatach. 

Niedawno okrągłe urodziny 

obchodziła pani Urszula Solich.  

temu. - Bardzo warto! Co chwila coś 

się dzieje. Takie miejsca są dla 

wszystkich tych, którzy chcą czegoś 

więcej niż tylko siedzieć w domu - 

mówi pan Stefan. 

    Państwo Krystyna i Jan 

Lepczyńscy mieszkają co prawda w 

Raciborzu, ale od lat znają się z 

panią Eleonorą, dlatego zależało im, 

żeby należeć właśnie do tutejszego 

koła. - Dziękuję Bogu, że możemy 

tu przyjeżdżać! - mówi pani 

Krystyna.  ● 

Dzień Seniora to dla emerytów z 

nędzańskiego koła jedna z wielu 

okazji w ciągu roku, by się spotkać, 

porozmawiać, coś dobrego zjeść, 

pośpiewać, po prostu pobawić się w  

 

WYSTAWILI SWOJE PIĘKNOŚCI 

najważniejsze jest to, jak gołąb wygląda. Jurorzy 

przyglądają się ptakom pod kątem, m.in. kondycji, 

budowy kości, czy jakości upierzenia. 

    Druga grupa to kategoria sportowa, czyli liczą się 

wyniki lotów. Gołębie są wywożone w jedno miejsce, np. 

200 kilometrów od domu i stamtąd mają wrócić w jak 

najkrótszym czasie. - Trzeba dobrze karmić, trenować, 

organizować prywatne loty przed sezonem, żeby gołąbki 

załapały, o co w tym chodzi - tłumaczy Marek Piechula, 

przewodniczący komitetu organizacyjnego wystawy. ● 

                                      Pasjonaci, którym udało się wyhodować    

                                      najpiękniejsze i najszybsze okazy, 

nagrodzeni zostali pucharami.  Oddział Polskiego Związku 

Hodowców Gołębi Pocztowych Bierawa-Ziemia Raciborska 

zorganizował w Nędzy wystawę dla hodowców z całego 

regionu. 

Na tegorocznej imprezie wystawiono jeszcze więcej 

gołębi niż w ubiegły roku - dokładnie 220 okazów 

kilkudziesięciu hodowców. 

    Hodowla gołębi pocztowych jest w Polsce całkiem 

popularna. Na wystawie w Nędzy można było spotkać 

pasjonatów w różnym wieku. U większości zaczęło się 

podobnie - w dzieciństwie. Tak też było u Romana 

Wiencierza, prezesa oddziału PZHGP Bierawa-Ziemia 

Raciborska. - Kiedy miłość do gołębi popłynie już we 

krwi dziecka, to raczej pewne, że w przyszłości zostanie 

hodowcą - uśmiecha się pan Roman. Dziś jego hodowla 

liczy 250 sztuk.  

    Wystawione gołębie oceniane były przez sędziów w 

dwóch kategoriach. Pierwsza to standard, w której  
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  Jarmark zorganizowany przez Gminne Centrum Kultury oraz Przedszkole w Nędzy.                             
 

    W sobotę przedszkolaki z Nędzy zagrały jasełka    Ze specjalnym świątecznym repertuarem wystapiła orkiestra dęta     

   Studenci Uniwersytetu III Wieku zaprosili do wspólnego kolędowania  

 Na jarmarku można było kupić własnoręcznie zrobione ozdoby  

       Dzieci doczekały się św. Mikołaja!     Świąteczne specjały ludzie jedli na miejscu i zabierali na wynos 
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TAŃCZĄ OD 20 LAT! ŁĘŻCZOK ŚWIĘTUJE JUBILEUSZ 

  
                                               Blisko setka tancerzy w trzech  

                                               grupach   wiekowych. Barwne stroje, 

fantastyczne układy, wielki profesjonalizm. Zespół taneczny 

Łężczok działający przy Gminnym Centrum Kultury w Nędzy 

obchodzi piękny jubileusz 20-lecia istnienia. Z tej okazji 

zaprosił na wyjątkowy koncert. 

zagranicy. Zespół bierze udział w wielu konkursach, 

przeglądach i wydarzeniach, m.in.: Przeglądzie Zespołów 

Dziecięcych i Młodzieżowych Mniejszości Niemieckiej 

na Górze św. Anny, gdzie zawsze zdobywa najwyższe 

laury, tancerze występowali z okazji Dni Ministerstwa 

Spraw Wewnętrznych w Berlinie, brali udział w 

Międzynarodowym Festiwalu Kultury i Sztuki w Turcji i 

wielu innych imprezach w całym regionie. 

    Wspaniałego jubileuszu gratulowała Wójt Gminy 

Nędza Anna Iskała. Darowała zespołowi wielką mapę 

świata. - Życzę wam, żebyście sukcesywnie ją zapełniali, 

żeby na tej mapie było coraz mniej miejsc, w których was 

jeszcze nie było - życzyła wójt tancerzom. 

    Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Nędzy 

Mariola Jakacka wspominała rozmowę, której była 

kiedyś świadkiem. - Stojąc w kolejce do kasy na stacji 

benzynowej słyszałam za sobą dwie rozmawiające ze 

sobą kobiety. Jedna przekonywała drugą do zapisania 

dziecka do... zespołu Łężczok. Mówiła o tym, że dzieci 

uczą się tam różnych rzeczy, ale przede wszystkim 

zespołowości - mówiła dyrektor GCK. 

    Jubileuszowy koncert miał charakter charytatywny - na 

rzecz dzieci z Babic: Marty i Filipa z przeznaczeniem na 

rehabilitację. Udało się zebrać 4062 zł i 22,50 euro.  

- Bardzo się cieszymy! - mówi Weronika Riemel, 

kierownik zespołu. ● 

Do wspólnego świętowania na scenie Łężczok zaprosił 

koleżanki z Arabeski i Zary. Folklor przeplatał się z 

tańcami mażoretkowymi. Było dynamicznie, kolorowo i 

profesjonalnie. Swoje umiejętności, pasję i serce do tańca 

pokazali i mali, i dorośli - w najmłodszej grupie tańczą 

już 3-latki, a najstarsza to 20-parolatkowie. Była też 

niespodzianka - na scenę wrócili byli tancerze zespołu! 

Dziś w Łężczoku występują już ich pociechy. 

    Monika Cyran, na co dzień urzędniczka, w zespole jest 

prawie od samego początku. Zaczynała, gdy był 

prowadzony jeszcze przez Marię Adamczyk. Wspomina, 

że na początku działała jedna grupa. Z czasem zespół 

zaczął się rozrastać. Choreografem została Aldona 

Krupa-Gawron. - Zaczynaliśmy od nauki kilku kroków, 

potem układów było coraz więcej. Uczyliśmy się nie 

tylko techniki, ale też kreatywności i pracy zespołowej - 

mówi tancerka.  

    Umiejętności tancerzy rosły, rosła i ilość występów i 

zaproszeń spływających nie tylko z kraju, ale i z 
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ZOSTAŃ 

MUZYKIEM 

ORKIESTRY DĘTEJ 

GMINY NĘDZA!  

PRÓBY W KAŻDY WTOREK 

OD GODZ. 19:00 
GMINNE CENTRUM KULTURY 

UL. STRAŻACKA 2 W NĘDZY 

SZCZEGÓŁY: 
www.kulturanedza.blogspot.com 

nr tel. 32 410 47 70 

http://www.kulturanedza.blogspot.com/

