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GWIAZDY PRZYCIĄGNĘŁY TŁUMY NA MAJÓWKĘ DO NĘDZY 

  

• Popularny Kabaret Młodych Panów, gala muzyki 

śląskiej i disco polo, koncert gwiazdy reggae Kamila 

Bednarka - to najmocniejsze punkty wielkiego festynu 

majowego w Nędzy, który co roku przyciąga tysiące 

osób z całego regionu.   

żeby dotrzeć do różnych grup wiekowych. Staramy się, 

żeby było różnorodnie - podkreślał Gerard Przybyła, jeden 

z organizatorów nędzańskiej majówki. 

    - Przyjechaliśmy co prawda głównie na KMP, ale po 

drodze chętnie posłuchamy jeszcze orkiestry dętej z Nędzy 

„W ciągu tylu lat nasza majówka mocno zapisała się w świadomości ludzi. 

Po prostu przyjeżdżają tu jak do siebie” 
 - wójt gminy Anna Iskała. 

Zdecydowana większość tych, którzy postanowili 1 maja 

spędzić na festynie majowym w 

Nędzy, przyjechała głównie z myślą 

o lubianym i bardzo popularnym 

Kabarecie Młodych Panów. Ale 

bawili się też na innych punktach 

programu. - Tu zawsze jest na co przyjść - mówiła Karolina 

z Nędzy, która na majówce jest co roku. 

    Koncert rapera Bobo L.w.S., występ zespołu disco polo 

Big Boom, Koncert Orkiestry Dętej Gminy Nędza, rockowe 

brzmienie w wykonaniu zespołu The trAst, a na deser 

Kabaret Młodych Panów - taki był pierwszy dzień wielkiej 

majówki w Nędzy.   

    - Podczas ustalania programu, zawsze nam chodzi o to,  

- mówił Grzegorz z Rud, który, jak mówi, na majówce w 

Nędzy jest prawie co roku. 

    Na festyn w Nędzy ściągają tłumy z całego regionu. - To 

dla mnie informacja, że to potrzebna i oczekiwana impreza 

i to nie tylko dla naszych mieszkańców - mówiła wójt 

gminy Anna Iskała.  

    Kabaret Młodych Panów, który ściągnął rzesze fanów, 

występował w Nędzy nie po raz pierwszy. - Nie ma dla nas 

znaczenia, czy występujemy w dużym mieście, czy małej 

miejscowości. Najważniejsi są ludzie, to dla nich 

występujemy. W Nędzy występuje się bardzo dobrze. 

Pamiętam, że poprzednio też plac był pełen - podkreślał 

Łukasz Kaczmarczyk z KMP.  • 

CZYTAJ RELACJĘ Z 2. i 3. DNIA FESTYNU 
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GAZETA SAMORZĄDOWA 

 

    Babice   •    Ciechowice    •    Górki Śląskie  •   Łęg   •   Nędza   •   Szymocice   •   Zawada Książęca 

 numer 5/2015  maj                                                     www.nedza.pl                                ISSN 2081-0202 

 

bezpłat n    bezpłatny miesięcznik samorządowy  gminy Nędza 

http://www.nedza.pl/


Strona | 2  

 

GMINA I POWIAT PODZIELĄ SIĘ 
CHODNIKIEM W GÓRKACH ŚL. 

 

• Pierwszy etap budowy chodnika przy ul. Ofiar 

Oświęcimskich - głównej drodze w Górkach Śląskich 

(ponad 230 metrów), został wykonany w 2013 roku. 

Teraz ma powstać następny kawałek. 

Radni Gminy Nędza na ostatniej sesji zdecydowali o 

przekazaniu na rzecz Powiatu Raciborskiego (właściciela 

drogi) 38.500,00 zł. Teraz podobną uchwałę muszą 

podjąć radni powiatowi, potem podpisane zostanie 

stosowne porozumienie obu samorządów. Następnie 

Powiatowy Zarząd Dróg ogłosi przetarg. 

    W sumie koszt wybudowania kolejnego kawałka 

chodnika do granicy z gminą Lyski (114 metrów) powiat 

oszacował na 77 tys. zł. Gmina i powiat wyłożą na 

inwestycję po połowie. - Wybudowanie chodnika nigdy 

nie jest tylko polepszeniem estetyki przestrzeni 

publicznej, ale zawsze chodzi głównie o bezpieczeństwo 

mieszkańców. Ulica Ofiar Oświęcimskich jest główną i 

najbardziej ruchliwą drogą w miejscowości, więc 

wykonanie przy niej ciągu dla pieszych jest tym bardziej 

wskazane - mówi Wójt Gminy Nędza Anna Iskała. • 

 

SKARŻĄ SIĘ NA NISKI SYGNAŁ 

 
• Zarząd Związku Gmin i Powiatów Subregionu 

Zachodniego poparł uchwałą skargę Gminy Nędza 

oraz Gminy Kuźnia Raciborska wystosowanej do 

Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Chodzi o niski 

sygnał GSM albo wręcz jego brak w kilku 

miejscowościach obu gmin. 

bardzo ważna dla normalnego funkcjonowania. 

    - Wezwanie służb medycznych stanowi często duży 

problem, bo sygnał dostępny jest, np. tylko w jednej 

części wsi - zwraca uwagę wójt Anna Iskała. 

    Gminy proszą Urząd Komunikacji Elektronicznej o 

uruchomienie dodatkowych urządzeń obejmujących 

szczególnie Jankowice, Szymocice i Górki Śląskie. 

Jednocześnie deklarują współpracę w zakresie niezbędnej 

infrastruktury technicznej oraz lokalizacji. • 

W związku z tym, że obie gminy częściowo 

zlokalizowane są na terenach zalesionych, często 

oddalonych od większych miast, sprawa łączności jest  
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CENY ZA WODĘ BEZ ZMIAN 

 

PK przeanalizowało poniesione koszty zaopatrzenia w 

wodę, z której wynika, że w przypadku przedłużenia 

czasu obowiązywania dotychczasowych taryf na kolejne 

7 miesięcy czyli do końca roku, przychody uzyskane z 

tytułu świadczonych usług pokryją w całości koszty, 

które powstaną w okresie przedłużenia obecnych taryf - 

uzasadnia we wniosku Przedsiębiorstwo Komunalne. 

    Co najmniej do końca roku mieszkańcy będą płacić za 

wodę tyle samo, czyli 3,99 netto za metr sześcienny, zaś 

opłata abonamentowa pozostanie na poziomie 7,80 zł 

netto. Koszt przyłączenia do sieci wodociągowej to 88 zł 

netto. Każdego roku PK wykonuje średnio do 30 

nowych przyłączy wodociągowych. - To nowi 

mieszkańcy, którzy kupują działki i budują się na terenie 

gminy - wyjaśnia prezes PK Marek Niewrzoł. 

    Przedsiębiorstwo stara się, żeby jakość wody nie 

uległa pogorszeniu. Dlatego m.in. modernizowany jest 

w tej chwili zbiornik wody na stacji uzdatniania. 

Inwestycja powoli dobiega już końca.  

   Wkrótce ruszy kolejna inwestycja. Tym razem będzie 

związana z termomodernizacją budynku 

administracyjno-socjalnego wraz ze stacją uzdatniania 

wody - zostanie wsparta preferencyjną pożyczką ze 

środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska w wysokości ponad 230 tys. zł.  • 

• Radni na ostatniej sesji, na wniosek Przedsiębiorstwa 

Komunalnego, zdecydowali o przedłużeniu czasu 

obowiązywania obecnych stawek za wodę.  

Niezmienione ceny obowiązywać będą do końca roku.  

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

obowiązująca obecnie na terenie gminy Nędza, która 

została wprowadzona uchwałą rady gminy w kwietniu 

ubiegłego roku, traci moc 31 maja. 
 

 

NĘDZA WSTĘPUJE DO LGD 
„PARTNERSTWO DLA ROZWOJU” 
 

Lokalna grupa działania to ludzie, którzy chcą, poprzez 

wykorzystanie miejscowych zasobów, stworzyć lepsze 

warunki życia dla wszystkich mieszkańców. 

   Lokalna grupa działania wykorzystując wszystkie 

możliwości jakie daje członkostwo Polski w UE może 

stać się potężną organizacją lokalną, która kreuje rozwój 

całego regionu.  

    Od nowego okresu programowania w 2015 roku LGD 

muszą powiększyć liczbę mieszkańców, z którymi będą 

współpracować do 30 tys. osób. Dlatego „Partnerstwo 

dla Rozwoju” utworzone przez Gminy Rudnik i 

Pietrowice Wielkie powiększa obszar działania o 

sąsiednie gminy, m.in. właśnie o Gminę Nędza. 

    Gmina Nędza, już jako członek stowarzyszenia, 

będzie mogła starać się o dofinansowanie różnych 

projektów. LGD powołuje radę programową, która 

ocenia wpływające wnioski o dofinansowanie. Po 

pozytywnej ocenie, wnioski przekazywane są do Urzędu 

Marszałkowskiego, który wydaje zgodę na realizację 

przedsięwzięcia. • 

• Radni podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia woli 

przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania "Partnerstwo dla Rozwoju" w ramach osi 

LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2014-2020.  

Celem Lokalnej Grupy Działania (LGD) "Partnerstwo 

dla Rozwoju" jest dbanie o rozwój własnego regionu, jego 

promocja i wykorzystanie lokalnych zasobów. LGD ma 

formę partnerstwa publiczno-prywatnego.  

    Lokalne grupy działania muszą posiadać osobowość 

prawną i mogą przyjmować formę fundacji, stowarzyszeń 

i związków stowarzyszeń. Przynajmniej 51% składu jej 

organu zarządczego muszą stanowić przedstawiciele 

sektora prywatnego, np. przedsiębiorcy i rolnicy z danego 

obszaru. Do partnerstwa mogą się również przyłączyć 

różne stowarzyszenia, fundacje i organizacje.  
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„DEUTSCH-WAGEN-TOUR” W SZKOLE W GÓRKACH ŚLĄSKICH 

 

W trasę po całej Polsce wyruszyło pięć samochodów 

wyposażonych w starannie opracowane materiały 

dydaktyczne i promocyjne. Jeden „Deutsch-Wagen” 

dotarł też do Górek Śląskich.  

    Koordynatorzy projektu - lektorzy starają się 

motywować uczniów i inspirować nauczycieli. - Dlatego 

stawiamy na niekonwencjonalne metody - tłumaczy 

Beata Hadasz, lektorka „Deutsch-Wagen-Tour”.  

    Dzieci z Górek Śl. uczyły się języka, np. układając 

puzzle, była też zabawa w żywe memory, a także portret 

grupowy.  

    Natalia Sekuła, nauczycielka języka niemieckiego w 

ZSP w Górkach Śl., podkreśla, że dzieci uczą się go 

chętnie. - Spore znaczenie na pewno ma fakt, że dzieci 

język niemiecki wynoszą z domu, dorastają słysząc go 

na co dzień - mówi nauczycielka. - A w nauce języka 

obcego ważne jest, by zacząć jak najwcześniej - 

podkreśla. Dodaje, że dzieci uczą się jeszcze chętniej, 

jeśli nauka połączona jest z zabawą. Stąd m.in. pomysł 

włączenia się do projektu Instytutu Goethego.  • 

• Nauczyciele z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 

Górkach Śląskich wiedzą jak ważne jest 

wprowadzanie na lekcje niekonwencjonalnych metod 

nauczania. Dlatego szkoła nawiązała współpracę z 

Instytutem Goethego, który realizuje projekt 

„Deutsch-Wagen-Tour”.  

 

 Z „MISJĄ – PRZYRODĄ” W BABIOGÓRSKIM PARKU NARODOWYM  
•  - To była fantastyczna przygoda! - mówią uczniowie 

piątych klas ZSG w Nędzy, którzy niedawno wrócili z 

wyprawy do Babiogórskiego Parku Narodowego. 

Wyjazd odbył się w ramach projektu „Misja 

Przyroda - Zielone Szkoły w Parkach Narodowych", 

którego ambasadorem jest znana dziennikarka i 

podróżniczka Beata Pawlikowska.    

- Nie ma niczego bardziej cennego niż poznawanie 

przyrody w naturalnym środowisku - podkreśla 

Mirosława Teresiak, nauczycielka przyrody.  

    Zdobytą wiedzą i nowymi umiejętnościami młodzież 

będzie mogła wykazać się w kolejnym etapie projektu. 

Uczniowie mają za zadanie stworzyć folder wraz ze 

ścieżką rowerową, promujący własną miejscowość.   

Stworzone foldery w finale wezmą udział w 

ogólnopolskim, międzyszkolnym konkursie.  • 

Uczniowie szkoły podstawowej ZSG  zakwalifikowali 

się do projektu jako jedyni z powiatu raciborskiego i 

nieliczni z województwa śląskiego. Szkoła z Nędzy 

znalazła się w gronie około 200 szkół (podstawówek i 

gimnazjów), które biorą udział w projekcie.  

    Podczas tygodniowego pobytu uczniowie wzięli udział 

w zajęciach przyrodniczych pod okiem pracowników 

parku oraz nauczycieli. Oprócz tropienia śladów 

zwierząt, nauki posługiwania się mapą i kompasem oraz 

rozpoznawania gatunków roślin, mieli okazję rozwijać 

swoje talenty fotograficzne i redaktorskie.  

    - Dowiedzieliśmy się wielu nowych i ciekawych 

rzeczy. To była taka zielona szkoła - opowiadają 

uczennice Milena Piechula, Michalina Goc i Natalia 

Halama z ZSG w Nędzy. - Teraz wiemy jak lepiej dbać o 

środowisko. I możemy też do tego przekonywać innych - 

mówią dziewczyny. 

  Z ŻYCIA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH                        Gazeta Samorządowa Gminy Nędza nr 5/2015  



Strona | 5  

 

„KOLOROWY ZAWRÓT GŁOWY” W PRZEDSZKOLU W NĘDZY 
• - Widzimy ogromną różnicę w zachowaniu dzieci i 

to na przestrzeni zaledwie paru miesięcy! Dzięki 

publicznym występom są śmielsze i bardziej otwarte - 

mówi Monika Kupczyk, dyrektor Przedszkola w 

Nędzy, które zorganizowało przegląd piosenki. 

Wzięły w nim udział wszystkie gminne przedszkola. 

- Do przygotowań wkładają całe serce, z chęcią występują 

i są też ciekawe występów innych dzieci. To na pewno 

wpływa na ich rozwój, od wczesnych lat mają szansę 

nauczyć się jak opanować stres. Ja jestem pewnie bardziej 

zdenerwowana od dzieci! - śmieje się Ludmiła Jędrecka z 

Przedszkola w Górkach Śląskich. 

  

To, na co zwraca uwagę każda z wychowawczyń, że 

takie wydarzenia są dla dzieci niezwykle ważne. 

Doceniają je też dumni rodzice. Często w nich 

uczestniczą wyposażeni w kamery i aparaty. 

    - Staramy się też angażować dzieci bardziej nieśmiałe, 

żeby jednak spróbowały swoich sił - podkreśla Ewelina 

Król, wychowawczyni w Przedszkolu w Łęgu 

     Stefania Niemiec z Przedszkola w Babicach 

potwierdza - dzieci chętnie występują. Świetnym 

dowodem jest 2,5-letnia Paulinka, która bez cienia 

wstydu chwyta mikrofon i śpiewa piosenkę o tęczy. 

Panie z placówki w Nędzy zawsze też podkreślają bardzo 

dobrą współpracę z rodzicami dzieci i wielki ich wkład w 

organizowane przedsięwzięcia. - Dzieci występują w 

pięknych, kolorowych strojach dzięki uprzejmości i 

zaangażowaniu rodziców - mówi Małgorzata Procek. - 

Fajne jest to, że dzieci przy okazji przygotowań świetnie 

się bawią i uczą jednocześnie - podkreśla Teresa 

Augustyn. 

    Jury konkursowe miało bardzo trudne zadanie i 

ostatecznie zdecydowało o przyznaniu nagród wszystkim 

występującym. • 
 

 

WYSTAWIŁY „ŚPIĄCĄ KRÓLEWNĘ”  
W TWORKOWIE 

- Aleksandra Ulman i Adam Cieślik; Król - Jakub Syrnik; 

Królowa - Julia Kilian; Wróżki - Blanka Mrohs, Helena 

Gawron, Hanna Kocur, Oliwia Ruchała; Rycerze - Dawid 

Grzybowski, Miłosz Koler;  Królewicz - Szymon Szczebiot 

oraz Królewna - Zuzanna Tworuszka. 

    Dużym atutem przedstawienia była odpowiednio 

dobrana muzyka oraz własnoręcznie wykonana dekoracja 

zamku, co bardzo zostało docenione przez jury.  

    W nagrodę dzieci otrzymały zabawki do przedszkola 

wraz z dyplomem. - Mali artyści pokazali, że nie boją się 

sceny, a za swoje popisy otrzymali zasłużone brawa od 

przedszkolaków z innych placówek,  jury,  a także  swoich 

rodziców, którzy przyglądali się występom – relacjonuje 

Monika Kupczyk. • 

• Mali artyści zaśpiewali i zatańczyli wspaniale 

wcielając się w swoje role. – Pokazali, że nie boją się 

sceny! – cieszy się Monika Kupczyk, dyrektor 

Przedszkola w Nędzy, które wzięło udział w XXIII 

Międzynarodowym Przeglądzie Teatrzyków 

Przedszkolnych pod patronatem Starosty 

Raciborskiego w Tworkowie. 

Dzieci pod okiem swojej wychowawczyni Teresy 

Augustyn zaprezentowały bajkę  pt. Śpiąca królewna. W 

pięknych, kolorowych strojach wystąpili:  narratorzy  
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STRAŻNICY PRZYRODY W ZSP W BABICACH 

 

Podczas zmagań konkursowych wszystkie drużyny 

wykazały się bardzo dobrą znajomością środowiska lasu, 

pola i łąki a także Kodeksu Ekologa. I miejsce zdobyła 

drużyna z ZSG w Nędzy, II - drużyna z SP w 

Raszczycach oraz z ZSP w Górkach Śl., zaś III miejsce 

zajęli uczniowie z ZSG w Lyskach oraz z ZSP w 

Zawadzie Ks. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i 

nagrody.  

    Tego samego dnia odbył się również XI  Gminny 

Konkurs Ekologiczny dla przedszkolaków, w którym 

wzięły udział 4 drużyny z wszystkich gminnych 

przedszkoli. Podczas wspólnej zabawy dzieci 

rozwiązywały zadania, które miały im przybliżyć 

tematykę ekologiczną oraz  

przygotowały plakat pod hasłem:” Jesteśmy strażnikami 

przyrody”. 

    Po zmaganiach konkursowych odbyło się miłe 

spotkanie wszystkich gości oraz naszych uczniów i 

przedszkolaków przy ognisku. Niespodzianką dla 

wszystkich był też teatrzyk profilaktyczny pt: Bajka o 

magicznym źródełku. • 

• XIII Międzygminny Konkurs Ekologiczny pod 

hasłem „Jesteśmy strażnikami przyrody” 

zorganizowała szkoła w Babicach. W konkursie 

wzięło udział 5 drużyn z gminy Nędza i gminy Lyski: 

z ZSP w Zawadzie Ks., z ZSP w Górkach Śl., z ZSG 

w Nędzy, z SP w Raszczycach i z ZSG w Lyskach. 

 

MAŻORETKI Z 12 MEDALAMI NA OGÓLNOPOLSKIM FESTIWALU! 
• 29 grup mażoretkowych z 16 placówek 

województwa małopolskiego, opolskiego, 

wielkopolskiego i śląskiego. 700 mażoretek, które 

zaprezentowały 180 choreografii konkursowych. A 

wśród nich zespół "Arabeska" z Zawady Książęcej, 

który wytańczył 12 medali! 

 

Ryszard Rymarski, którego córka tańczy w zespole, jest 

jedną z osób, które całym sercem włączają się w 

organizację wyjazdów młodych tancerzy. - Każdy sukces 

to wielka radość! - podkreśla. - Festiwal był sprawdzianem 

przed zbliżającymi się mistrzostwami Polski - mówi.  

    Z młodymi tancerkami pracują: Aldona Krupa-Gawron 

(autorka choreografii i techniczne wyćwiczenie z grupą 

"Arabeska I"), Katarzyna Łabińska ("Arabeska II") i 

Martyna Nowak ("Arabeska III"). • 

Ogólnopolski Festiwal Mażoretek "Parada 2015" w 

Czerwionce -Leszczynach został zorganizowany już 

siódmy raz. Zespół z Zawady Ks. w imprezie wziął 

udział po raz pierwszy. I od razu z wielkim sukcesem! 

     Zespoły "Arabeski" wystąpiły w 3 kategoriach 

wiekowych w układach z pałką i pomponami. 

Przedstawiły łącznie 14 układów i zdobyły 12 medali 

oraz jedno wyróżnienie. Złoty medal zdobyła Wiktoria 

Szyra za układ z 2 pałkami, brązowy medal - Nadia 

Kowalczyk za układ z 2 pałkami, srebro - Wiktoria 

Gatnar za solo z pomponami, srebrne medale 

wywalczyły też duety Wiktoria Gatnar - Nadia 

Kowalczyk oraz Patrycja Paris i Daria Rymarska z 

pomponami. "Arabeska I" zdobyła 3 brązowe medale, a 

"Arabeska II" - 4 srebrne. Natomiast wyróżnienie 

otrzymała najmłodsza "Arabeska III", dla której był to 

pierwszy występ konkursowy.   
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JULIA NA PODIUM W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE LITERACKIM 
• Julia Przybyła, uczennica szkoły w Nędzy jest 

pewna, że to wynik kilku czynników: zagrzewającej 

do działania wychowawczyni i zaangażowanych w 

głosowanie kolegów - to wymienia na pierwszym 

miejscu. Ale trudno nie dopowiedzieć, że sukcesu 

przecież nie byłoby bez talentu i chęci samej Julki. 

 

czuję ulgę, a potem dużą satysfakcję, jeśli efekt podoba 

się innym - mówi skromnie Julka. 

    Do napisania opowiadania i wysłania na konkurs, 

zachęciła Julię wychowawczyni. - Wcześniej nie brałam 

udziału w konkursach, bo zawsze mi się wydawało, że i 

tak nie wygram, i tak nic z tego nie będzie. Ale się udało, 

cieszę się - uśmiecha się Julia.  • 

Zadaniem uczestników w ogólnopolskim konkursie 

było napisanie opowiadania zainspirowanego 

wylosowanymi kostkami Story Cubes. Opowiadania są 

krótkie, bo trzeba było się zmieścić w 300 słowach.  

    W mistrzostwach mogły wziąć udział szkoły od 

podstawowych do ponadgimnazjalnych. Praca literacka 

Julii rywalizowała z 45 innymi opowiadaniami w swojej 

kategorii nadesłanych ze szkół w całym kraju. 

    - Uczniowie lubią pisać opowiadania. Czasem może 

jedynie niełatwo im sięgnąć do własnej wyobraźni i 

znaleźć odpowiedni tor - mówi Wanda Rutko, 

nauczycielka języka polskiego w Zespole Szkolno-

Gimnazjalnym w Nędzy, wychowawczyni Julki. 

    Pomysł na opowiadanie pt. Kraina bez uczuć, jak 

mówi uczennica, urodził się bardzo spontanicznie. 

 - Kiedy uda mi się opowiadanie skończyć, najpierw  

 

JEDNA Z LEPSZYCH  
W WOJEWÓDZTWIE 

- Poważny temat, ale okazuje się, że dzieci świetnie 

sobie z nim poradziły - cieszy się dyrektor Przedszkola w 

Nędzy Monika Kupczyk. Oficjalne rozstrzygnięcie 

konkursu i wręczenie nagród już się odbyło. Julka wraz ze 

swoją wychowawczynią Teresą Matuszek i dyrektor 

przedszkola odebrała dyplom w Teatrze Ziemi 

Rybnickiej.  

    Wychowawczyni przyznaje, że temat konkursu 

wydawał się dzieciom trudny. - Początkowo nie miały 

jasnego wyobrażenia o pracy żołnierza - tłumaczy Teresa 

Matuszek. - Ale wystarczyło, że dzieci posłuchały na ten 

temat trochę opowieści, obejrzały zdjęcia i nastąpił 

prawdziwy wybuch pomysłów! - uśmiecha się. 

    W centrum pracy małej Julki znalazła się kula ziemska, 

wokół której znaleźli się pilnujący jej bezpieczeństwa 

żołnierze. - Pomyślałam, że tak będzie ładnie - wzruszyła 

ramionami Julka. Dziewczynka od listopada uczęszcza na 

warsztaty plastyczne, które organizuje przedszkole poza 

podstawowymi godzinami wychowawczymi. - Rysowanie 

jest przyjemne, bo potem wszyscy mogą to zobaczyć - 

wyjaśnia proces twórczy. - Poziom był wysoki. Mieliśmy 

okazję obejrzeć wszystkie prace podczas uroczystego 

zakończenia konkursu, więc tym bardziej cieszy sukces 

naszej Julki - kończy Teresa Matuszek. • 

 

• Julka Kilian z Przedszkola w Nędzy została jedną z 

laureatek w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym 

"Bezpieczne lądy, morza, powietrze i granice - 

żołnierz ma swoje miejsce w kronice". Sukces 

niemały, bo na konkurs wpłynęło aż 760 prac! 
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KAMIL BEDNAREK NA FINAŁ WIELKIEJ MAJÓWKI W NĘDZY 
 

  

Tiny Turner, Celine Dion, czy grupy Queen, rozgrzewała 

wokalistka rodem z Nędzy - Klaudia Stabik.  - Muzyka to 

wolność, w śpiewaniu mogę być sobą, gdy wychodzę na 

scenę mogę przekazać wszystko to, co chcę - mówi 

wokalistka.  

    Trzeciego dnia majówkowej zabawy w Nędzy, po 

subtelnej Klaudii Stabik scenę opanował zespół 

"Offensywa" ze Szczecina. To młoda kapela grająca 

energetycznego i melodyjnego punk-rocka. Podczas 

koncertów zespół stawia na żywiołowość, dobrą zabawę i 

solidne brzmienie.   

    A na finał wystąpił Kamil Bednarek, gwiazda reggae. 

Wielką popularność zyskał po 2010 roku, kiedy to wziął 

udział w programie „Mam talent!” w którym zdobył 2. 

miejsce. 

    Każdego roku trzydniowy Festyn Majowy w Nędzy 

odwiedza tysiące osób z całego regionu. • 

•  Drugiego dnia Festynu Majowego w Nędzy gala 

muzyki śląskiej i disco polo, a trzeciego występ 

zespołów tanecznych "Łężczok" i "Arabeska" z 

Zawady Książęcej, koncert wokalistki Klaudii 

Stabik, występ rockowej "Offensywy" ze Szczecina, a 

na finał Kamil Bednarek. 

Zespoły "Łężczok" i "Arabeska" działające w 

Zawadzie Książęcej skupiają tancerzy w różnym wieku. 

Swoją pasją i wysokim poziomem wykonania 

zdumiewają każdą publiczność. - Wszystko co robimy, 

robimy ze szczerego serca, własnymi staraniami. Starają 

się dzieci i młodzież, bardzo starają się rodzice, a 

przychylność pani wójt to pierwszy element, który  

pozwala nam się tak rozwijać - zawsze podkreśla 

choreograf zespołu Aldona Krupa-Gawron.  

    Po "Łężczoku" i "Arabesce" majówkową publiczność 

największymi hitami muzyki rozrywkowej, utworami 
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SYMBOLIKA OBRAZU GŁÓWNEGO OŁTARZA  
W KOŚCIELE MATKI BOSKIEJ RÓŻAŃCOWEJ W NĘDZY 

• Kościół parafialny pw. Matki Boskiej Różańcowej 

w Nędzy wybudowany z inicjatywy ks. Alojzego Reifa 

w 1908 r. a rozbudowany w 1929 r. jest świątynią w 

stylu neobarokowym, trójnawową o czworobocznej, 

trzykondygnacyjnej wieży zwieńczonej cebulastym 

hełmem z krzyżem i sygnaturką nad dwuspadowym 

dachem oraz półkolistymi i kolistymi oknami z 

witrażami. Wnętrze kościoła w latach 1948-1973 

zdobiły malowidła Rudolfa Rufina. W prezbiterium 

znajduje się neobarokowy ołtarz z obrazem Matki 

Boskiej z Dzieciątkiem  wręczającej św. Dominikowi 

różaniec. 

– niewinność. Jezus natomiast spogląda na św. Dominika, 

trzymając w lewej rączce czerwoną różę. Drugoplanowa 

postać świętego zakonnika ukazana została w sposób 

tradycyjny. Ubrany jest w biały habit z czarną kapą i 

kapturem. Z uniesioną, młodzieńczą twarzą, przepojoną 

ekstazą z doznanej łaski przyjmuje boski dar – różaniec, 

którego później staje się krzewicielem i propagatorem. 

Nad czołem Dominika widnieje gwiazda, którą według 

legendy miała zobaczyć matka chrzestna podczas jego 

chrztu. 

   Tuż za kruchtą nędzańskiego kościoła znajduje się kopia 

opisanego obrazu. Anonimowemu malarzowi należy się 

uznanie nie tylko za talent, ale także za wiedzę o historii 

zakonu dominikanów i umiejętność transformacji jego 

idei w sztuce.                                                                                                                      

Krystian Okręt 
 

■ G. Wawoczny, Zabytki powiatu raciborskiego, Wyd. WAW, 

Racibórz 2007, s. 38. 

■ Fot. M. Kozielska. 

Św. Domingo de Guzmán Garcès (1170-1221), 

hiszpański prezbiter (z grec. πρεσβϋτερος – kapłan, 

pleban), założyciel Zakonu Braci Kaznodziejów (łac. 

Ordo Fratrum Praedicatorum) zwanych potocznie 

dominikanami, według jednej z wielu o nim legend 

hagiograficznych miał otrzymać różaniec od Matki 

Boskiej w objawieniu, jakiego doświadczył. 

   Centralną, dominującą postacią wspomnianego 

olejnego obrazu jest Matka Boska zstępująca z 

rozjaśnionego błyskiem słońca Nieba, za którą 

przesuwają się w różnych odcieniach kłębiące chmury. 

Ubrana jest w purpurową szatę, na którą ma nałożony 

olbrzymi błękitny płaszcz. Z koroną na głowie, lekko 

pochylonej, z rozpuszczonymi, bardzo długimi włosami, 

patrzy dobrotliwie na maleńkiego, nagusieńkiego (tylko 

owiniętego białą pieluszką) Jezusa, którego przytula 

lewą ręką. Prawą, z zaciśniętą po części dłonią, z 

otwartym wskazującym palcem, trzyma różaniec, który 

z rozwartymi rękami przyjmuje klęczący u Jej stóp św. 

Dominik. Kolorystyka Maryi skupia wszystkie cechy 

Matki Bożej: purpura – królowanie; błękit – Niebo; biel  

 

DLA MAMY TYN FLIDER MAMA 

Flider wonio wele domu    

Modry, bioły i lilowy 

Jak za downych lot 

 

 

Jo Ci durch przaja 

W serce Cie dycko mom 

Flider dali wonio 

Ławeczka stoi tyż 

W tyn majowy dziyń 

Spominom przeszłe chwile 

Bioły krzok wele okna 

A na ławeczce Ty 

 

Coły krzok Ci ofiaruja 

Bioły, modry i lilowy 

Teroz wiym jak Cie brak 

Najukochańsza Mamo ma. 

 

  Rozumiesz mój smutek 
       Osuszasz gorzkie łzy 
            Słowa pociechy dajesz mi 
                  Tyle Ci chcę powiedzieć  
                         Wysłuchać twych rad 
                                Tak bardzo Cię kocham 
                                      Chociaż nie mówię tego Ci 
                                           Jesteś potrzebna Mamo 
                                                Tyle radości dajesz mi 
                                                     Pogodę ducha pokazujesz 

  ELEONORA CZEKAŁA 
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