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mina Nędza uprzejmie informuję, że przystępuje do realizacji zadania pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie
udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski
Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 4.1. Odnawialne źródła energii. W celu wspólnej
realizacji projektu w dniu 17 lutego br. w gminie Tarnowskie Góry podpisano aneks do umowy partnerskiej stanowiącej partnerstwo Gminy Nędza w przedmiotowym projekcie. Rzeczowa realizacja projektu pozwoli na zainstalowanie łącznie 310 instalacji
obejmujących: instalacje fotowoltaiczne (154 szt.), kolektory słoneczne (41 szt.), instalacje do pomp powietrznych do c.w.u. (31
szt.), instalacje do pomp powietrznych do c.u.w. i c.o. (27 szt.), instalacje kotłów na biomasę (57 szt.), które bezpośrednio wpłyną
na poprawę stanu powietrza w naszej gminie poprawiając tym samym warunki życia i zdrowia. Wydatki kwalifikowalne zadania
dla Gminy Nędza zostały wyszacowane w wysokości 5 319 000,00 zł z czego dofinansowanie stanowi 85% czyli 4 521 150,00 zł.

Wieści z GCK w Nędzy

Niech żyje bal!

Most w Nędzy w przebudowie!

Zapoznaj się z bogatą ofertą zajęć Gminnego
Centrum Kultury w Nędzy.
Zapraszamy do zapisów!

Tłusty czwartek, walentynki i wielki bal
karnawałowy - tak bawiły się przedszkolaki z
Przedszkola w Nędzy w lutym.

Zarząd Dróg Wojewódzkich rozpoczął prace nad
przebudową mostu w Nędzy nad rzeką Suminą.
Zobacz jak wyglądał demontaż mostu.
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W

tym miesiącu w GCK będzie nieco bardziej kobieco, z
nutą przedświątecznych zapachów i tradycji. Nie zapomnieliśmy również o ofercie dla naszych najmłodszych odbiorców… Zobaczcie, co znajduje się w naszym marcowym garncu
kulturalnym. Zapraszamy!
•
Dzień Kobiet - 7 marca (sobota)
godz. 10.00 – „Kuchnia kosmetyczna” - warsztat masażu i
naturalnej pielęgnacji twarzy. Podczas spotkania stworzymy
naturalny olejek roślinny do masażu twarzy, w którego
składzie znajda się tłuszcze z cennymi dla skóry składnikami.
Prowadząca Paulina Mikulska zaprezentuje krok po kroku jak
wykonać masaż relaksacyjny twarzy. Koszt 50 zł.
godz. 17.00-19.20 – Mini Maraton Taneczny Zumba &
Latino – 2 godziny tańca i ruchu w rytm latynoskich piosenek
i międzynarodowych przebojów. Kroki są proste, nie wymagają
wcześniejszych dodatkowych umiejętności tanecznych.
Specjalnie przygotowane choreografie, które zawierają elementy
salsy, samby, rumby i cza-czy, bachaty i merengue pozwolą
każdej z pań poczuć się wyjątkowo. W przerwie zdrowe koktajle
owocowo-warzywne. Koszt uczestnictwa 20 zł.
W pakiecie koszt obu warsztatów wynosi 60 zł. Zapisy w
GCK oraz pod numerem telefonu: 506 141 501.
•
Wykład „Sekretne życie pszczół” - 19 marca
(czwartek), godz. 16.30
Ile pszczół mieszka w ulu? Ilu samców zapładnia matkę
pszczelą i ile jaj dziennie składa? Jak długo żyje pszczoła?
Czy w ulu mogą być dwie królowe? Czy mleczko pszczele jest
eliksirem młodości i ile miodu zużywa rodzina pszczela? Czy
miód to najważniejsze co nam dają pszczoły? Odpowiedź na te
i inne mniej typowe pytania dotyczące tych bardzo pracowitych
stworzeń, usłyszymy na wykładzie pt. „sekretne życie pszczół”.
Prowadzący – Łukasz Kuschnik - prezes Koła Pszczelarzy w
Krzyżanowicach. Jego rodzina zajmuje się pszczelarstwem od
trzech pokoleń. Swoją podstawową pasiekę liczącą 70 rodzin
pszczelich prowadzi w Krzyżanowicach, w bezpośrednim
sąsiedztwie rzeki Odry, a część rodzin wywozi na poszczególne
pożytki. Jako misję traktuje szerzenie wiedzy o zapylaczach i
otaczających nas roślinach. Miejsce: sala GCK, wstęp wolny.
•
„Cyrkomotoryka dla smyka” - 21 marca (sobota),
godz. 10.00
Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci ćwiczących wraz z
rodzicami, prowadzone w oparciu o metodę cyrkomotoryki
i pedagogikę cyrku. Zajęcia mają na celu przede wszystkim
wspólne spędzenie czasu i zabawę, budowanie relacji,
wspieranie rozwoju percepcji ruchowej, poznawanie i kontrolę
własnego ciała. Zapraszamy rodziców z dziećmi w wieku od
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3-6 lat. Prowadzący: Piotr Myszczyszyn. Koszt: 35 zł od pary
(rodzic i dziecko). Zapisy w GCK oraz pod numerem telefonu:
506 141 501
•
Rodzinne Warzsztaty Wielkanocne - 28 marca
(sobota), godz. 10.00
Okazja do wspólnego spędzenia czasu w ciepłej atmosferze
przygotowań do zbliżających się świąt Wielkiej Nocy. Dorosłych
zaprosimy na warsztat cukierniczy, podczas którego każdy będzie
miał możliwość samodzielnego wypieku tradycyjnego mazurka,
wykonanie kremu oraz artystycznego ozdobienia swojego ciasta
pod okiem wykwalifikowanych cukierników (Chechłacz z Żor).
Dzieci w tym czasie, będą miały okazję zgłębić najróżniejsze
techniki malowania jaj wielkanocnych. Prowadząca – Małgorzata
Drożdż z Górek Śląskich kroszonkarstwem zajmuje się od
wielu lat, prowadzi warsztaty dla młodzieży i dorosłych. Bierze
udział w wielu konkursach kroszonkarskich i zdobywa na nich
uznanie.
Koszt: 50 zł od pary (rodzic z dzieckiem). Zapisy w GCK i
pod nr telefonu: 506 141 501.

Od 6 marca zapraszamy na nowe zajęcia wokalne.
Zajęcia będą odbywały się w każdy piątek w godz. 17.0019.00. Prowadząca – Magdalena Wydriński - wokalistka jazzowo
- rozrywkowa, trener wokalny, muzyk sesyjny, wykładowca
warsztatowy.
Szczegóły oferty na: kulturanedza.blogspot.com
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Niech żyje bal!
Oświata | Nędza

K

arnawał to okres zimowych balów, zabaw i maskarad, trwa
od święta Trzech Króli aż do Środy Popielcowej. Choć
obchodzony jest na całym świecie, w każdym kraju świętuje się
go nieco inaczej. A jak świętowaliśmy w przedszkolu w Nędzy?
Hucznie!

Wielki karnawałowy bal przebierańców obchodzono
w przedszkolu 31 stycznia. Tego dnia od rana po przedszkolu
przechadzały się królewny, wróżki, cyganki, ale też piraci,
superbohaterowie, a nawet policjanci! Pingwinki, Smerfiki,
Minionki i Plastusie wzięły udział w wielkiej zabawie, gdzie
tańcom nie było końca. Mnóstwo było żartów, śmiechów i
chichów. Całe zdarzenie zostało uwiecznione na fotografiach,

ale przede wszystkim w pięknych wspomnieniach.
Grupa Minionków świętowała podwójnie. Poza
karnawałem obchodziła także swoje grupowe urodzinki i tego
dnia uczestnicy zostali królami przedszkola.
Święty Walenty rozdał też przedszkolakom prezenty!
Nie mogło zabraknąć walentynkowych zabaw. Dzieci
samodzielnie wykonały piękne walentynki, które wręczyły
swoim sympatiom, aby uświetnić Dzień Zakochanych. Każdy

milusiński otrzymał upominek i na pewno poczuł się doceniony.
Niestety wszystko co dobre szybko się kończy. Jednakże
na ratunek przybył pączek, osłodził przedszkolakom ostatki
karnawału, tradycyjnie - w Tłusty Czwartek. Tego samego
dnia odbyła się lekcja muzyki. Grupa muzyków odwiedziła
przedszkole i przygotowała szereg atrakcji dla najmłodszych.
Dzieci mogły usłyszeć wiele karnawałowych utworów w rytmie
samby, lambady, tanga czy walczyka. Poza tym mogły aktywnie

uczestniczyć w koncercie grając na instrumentach i tańcząc.
Atrakcji w przedszkolu nie brakowało. Karnawałowe
tradycje i święta są już dzieciom dobrze znane, a przede
wszystkim lubiane. Z karnawałem kończy się też zima, a więc
przedszkolaki powoli szykują się na powitanie wiosny.
www.bip.nedza.pl
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Orkiestra Dęta Gminy Nędza na otwarciu sali przy Przedszkolu w Nędzy
Aktualności | Nędza

D

rugiego lutego w murach nowo powstałej salki gimnastycznej rozbrzmiały dźwięki Orkiestry Dętej Gminy Nędza pod batutą Krzysztofa Fulneczka. W taki sposób
Przedszkole w Nędzy świętowało otwarcie nowego obiektu. Po
krótkiej przemowie Pani Wójt Anny Iskały, która rozpoczęła
wydarzenie, ks. Krzysztof Misiuda poświęcił krzyż i mury nowej salki. Po czym prowadzenie uroczystości przejął Krzysztof
Fulneczek, który kolejno przedstawiał utwory grane przez orkiestrę. Zgodnie z zapowiedzią, widzów bawiły utwory karnawałowe. Można było między innymi usłyszeć wszystkim dobrze
znany „Kankan”, chwytający za serce utwór „Hallelujah,” czy
„Karnawał w Wenecji,” podczas którego Łukasz Folwarczyk
zagrał piękne solo na trąbce. Orkiestra wykonała utwory znanych muzyków takich jak: Amy Winehouse („You know I’m no
good”), Krzysztof Krawczyk („Parostatek”), Zbigniew Wodecki („Z tobą chcę oglądać świat”) oraz zespołu ABBA („The
winner takes it all”). Niezwykle utalentowani wokaliści Natalia
Tul i Kamil Klimek wykonali nie tylko utwory w języku polskim
i angielskim, ale również dwa w języku niemieckim oraz jeden
w języku czeskim. Na zakończenie koncertu orkiestra wykonała
hiszpański utwór „Amigos para siempre.”

Szósty babski comber w Nędzy
Aktualności | Gmina

S

towarzyszenie Kobiet Aktywnych z Nędzy bawiło się na
tradycyjnym babskim combrze kończącym karnawał. Były
konkursy, tańce i przebierańce. To już szósta tego typu impreza organizowana przez Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych, na
którą przybyło aż 40 kobiet. Oczywiście mężczyznom wstęp
wzbroniony! Tematem przewodnim tegorocznego babskiego
combra był klimat szalonych lat dwudziestych i trzydziestych.
Uczestniczki miały okazję przebrać się w typowe dla tego
okresu stroje. W tym roku po raz pierwszy podczas trwania
zabawy uczestniczki mogły wziąć udział w losach, w których
nietypową nagrodą główną był królik. O świetną muzykę
postarał się zespół Triolband, a imprezę poprowadziła gawędziarka Teresa Szulc. Co więcej, w imprezie uczestniczyły
również kobiety nienależące do Stowarzyszenia. Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych z Nędzy organizuje wiele spotkań,
wycieczek krajoznawczych i wydarzeń, których celem ma być
pielęgnowanie tradycji. - Siły i chęci nam nie brakuje! Nie na
darmo nazywamy się kobiety aktywne! - uśmiecha się pani
Gertruda. - Jak człowiek siedzi w miejscu, to mu kości sztywnieją!
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Ruszyła przebudowa mostu w Nędzy
Informacje | Nędza

D

ziesiątego lutego na ulicy Jana Pawła II rozpoczęła się
przebudowa mostu nad rzeką Suminą. Celem prac jest
modernizacja starego mostu oraz podwyższenie dopuszczalnej
nośności obiektu. Inwestor - w tym przypadku Zarząd Dróg
Wojewódzkich - zapewnia, że prace nad przebudową zakończą
się nie później niż do listopada bieżącego roku. Na czas
trwania robót wyznaczona została tymczasowa organizacja
ruchu, która prowadzi przez ulicę Jesionową. Ruch pieszych
może odbywać się dzięki kładce zbudowanej nad rzeką.
Mieści się ona w niedalekim sąsiedztwie przebudowywanego
mostu.

www.bip.nedza.pl
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Święto Matki Boskiej Gromnicznej
Religia | Świat

„Lecz szaleje błędna owych
Grzeszników dzika bluźnierstw chuć:
Tam potęga mieczów nowych
Twą matczyną pierś chce pruć;
Więcej bólu zadać Ci:
Panie! Daruj im w te dni!”
(Tłum. K. Okręt).

wiodących do kościoła, ubrane w oryginalne rodzime stroje,
z długimi warkoczami i specyficznymi kapeluszami (chulito)
oraz odsłaniające kobiece wdzięki z krótkimi sukienkami
ozdobionymi indiańskimi emblematami. Nawiązując
do tej karnawalizacji świąt kościelnych, to i w naszej
tradycji mamy do czynienia z podobnymi obchodami,
np. w postaci dorocznych dożynek, kawalkady konnej
czy lanym poniedziałkiem (śmigusem-dyngusem) w
Wielkanoc.
Moją reminiscencją jest jeszcze nawiązanie przy
okazji do bardzo znanego filmu meksykańskiego pt.
„Maria Candelaria” (z 1944 r.), w którym tytułowa
bohaterka przypłaciła życie ukamienowaniem
jej przez zawistną społeczność za pozowanie do
obrazu w dwuznacznej pozie pewnego malarza,
który wykorzystał również w swym dziele nagość
innej kobiety, a całą tę historię przekazał znanemu
dziennikarzowi, który w filmie relacjonuje zawiłą
historię życia Marii.

W tym dniu, przypadającym 2 lutego, wierni
przynoszą do kościoła duże woskowe świece do
pobłogosławienia, zwane potocznie gromnicami.
Nazwa powyższa wywodzi się od tego, że zapalanie
owych świec ma oddalać nieprzyjazne zjawiska
przyrody, takie jak burze czy inne kataklizmy, a ponadto
zapala się ją podczas czuwania przy umierającej
osobie. Środowisko katolickie Europy skupia się tylko
na obchodach liturgicznych święta, które w innych
częściach świata odbiegają od jego powagi w naszym
pojęciu.
Jakże szeroki
jest
nasz
świat
chrześcijański,
w
którym
te
same
uroczystości religijne
są obchodzone w
zupełnie inny sposób.
Z jednej strony bardzo
poważnie, z drugiej w
sposób karnawałowy
(zabawowy).
Tak
dzieje się m.in. w Ameryce
Południowej, gdzie Fiesta
de Nuestra Seňora de
la
Candelaria
urodziwe
dziewczyny z odpowiednim
makijażem, tańczą na ulicach
fot. pixabay.com
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kadr z filmu "Maria Candelaria" (1944) reż. Emilio Fernández
fot. Braterska - książki i dewocjonalia

W

czterdziesty dzień od narodzenia Jezusa Chrystusa
obchodzimy święto kościelne określane jako
Ofiarowanie Pańskie, kiedy to Jezus został powierzony
Bogu z całą Jego misją odkupienia świata. Wydarzenie
to przedstawia św. Łukasz w swej „Ewangelii”, gdzie
pojawia się Starzec Symeon, który w Jezusie rozpoznał
Zbawiciela, jednocześnie przepowiedział Maryi, że Jej
serce przeszyje miecz boleści, co w literaturze zostało
m.in. uwiecznione w bardzo znanej „Pieśni kościelnej”
(„Kirchenlied”) Josepha von Eichendorffa:

Chciałbym czytelnikom uzmysłowić w tym
miejscu oczywisty fakt, że chrześcijaństwo jest religią
uniwersalistyczną, obejmującą cały świat w jego
różnorodnościach, co docenił w swych pielgrzymkach
nasz papież św. Jan Paweł II.
Cały mój wywód pragnę zakończyć stwierdzeniem,
że nasze życie doczesne obraca się wokół radości i
cierpienia.
Oprac. Krystian Okręt
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na wykład
mgr Arkadiusza Ciołkowskiego
zielarza-fitoterapeuty, członka Sekcji Fitoterapii
Polskiego Towarzystwa Lekarskiego
w dniu 07.03.2020
w sali OSP w Zawadzie Książęcej
o godz. 15.30
PROGRAM
PRODUKTY PSZCZELE W ULOTERAPII
- Komponenty ziołowo-miodowe
- Uloterapia
- Ziołomiody
- Dyskusja
wstęp wolny
dofinansowano przez Urząd Gminy Nędza

Urząd Gminy informuje, że w związku z projektem „Odnawialne źródła energii
poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich:(…)”
(wcześniej „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na
terenie Gminy Nędza”) nie wyłoniono jeszcze dostawcy instalacji, jak również nie
rekomenduje się mieszkańcom żadnych wykonawców instalacji. Przedstawiciele
firm pojawiający się w ostatnim czasie na terenie Gminy nie mają nic wspólnego
z Urzędem Gminy. Jednocześnie informujemy, iż w ramach realizacji projektu
Gmina wyłoni w trybie postępowania przetargowego wykonawcę instalacji
OZE, koordynatora oraz inspektora nadzoru, który będzie się kontaktował
z osobami uczestniczącymi w projekcie. Dla osób uczestniczących w ww.
projekcie jedyną stroną do zawierania umów i zobowiązań jest Gmina Nędza.
www.bip.nedza.pl
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RODZINNE
WARSZTATY
WIELKANOCNE
Warsztaty
Kroszonkarskie
dla dzieci

Warsztaty

wypieku

i artystycznego
zdobienia mazurków
dla dorosłych

od 7 lat

28 MARCA
SOBOTA
GODZ. 10:00
Para: dziecko + dorosły: 50 zł

ŚĆ MIEJSC OGRANICZONA. OBOWIĄZUJĄ ZAPISY.
WIĘCEJ INFORMACJI:
32 410 47 70, 506 141 501

ILO

K U L T U R A N E D Z A . B L O G S P O T . C O M ; www.bip.nedza.pl
E - MAIL:

CENTRUM.NEDZA@GMAIL.COM
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