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Trwa przebudowa wiaduktu nad torami PKP
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421 w Nędzy.
Zarząd Dróg Wojewódzkich, który nie zabezpieczył wcześniej przejścia
dla pieszych i rowerzystów, 15 lutego uruchomił dla mieszkańców
bezpłatne busy. SPRAWDŹ ROZKŁAD JAZDY na www.nedza.pl

Wiadukt znajdujący się na drodze
łączącej sołectwo Nędza z drugą
częścią gminy (miejscowościami
Ciechowice i dalej - Zawadą Książęcą
i Łęgiem) został zamknięty we
wrześniu ubiegłego roku stwarzając
mieszkańcom poważne problemy z
komunikacją. Kierowcy chcąc z
Nędzy dojechać do Ciechowic i
dalszych wiosek muszą wybierać
drogę przez Racibórz-Markowice albo
przez Kuźnię Raciborską i Siedliska.
Problem mają też piesi i rowerzyści,
bo właściciel drogi i wiaduktu, czyli
ZDW nie uruchomił dla nich
bezpiecznego przejścia.
O zamknięciu wiaduktu oraz
objazdach Urząd Gminy w Nędzy
został
jedynie
poinformowany
pismem. ZDW w Katowicach nie
konsultował inwestycji w żaden
sposób z Gminą. Zarządca drogi
zaczął szukać wyjścia dopiero wtedy,
kiedy
inwestycja
już
ruszyła
powodując
falę
społecznego
niezadowolenia.
Rozwiązaniem
mogłoby
być
uruchomienie bezpiecznego przejścia

przez torowisko. Mieszkańcy i tak w
tej chwili, chcąc skrócić sobie drogę
z jednej części gminy do drugiej,
przechodzą przez tory na własne
ryzyko.
Zabezpieczone
i
oficjalne
przejście
miałoby
być
zsynchronizowane z obowiązującą
na odcinku sygnalizacją kolejową.
Inwestor na jego uruchomienie musi
jednak uzyskać zgodę PKP.
Wykonawca remontu wiaduktu firma TRAKCJA PRKiI S.A. Zakład
Robót Mostowych - odpowiedni
projekt złożył w PKP w grudniu
ubiegłego roku i teraz czeka na
decyzję.
Powiedziano
nam,
że
rozstrzygnięcie znane będzie dopiero
w kwietniu - informuje wójt gminy
Anna Iskała. - To sporo czasu a i tak
nie wiemy, jaki będzie finał. Dlatego
na
moim
spotkaniu
z
przedstawicielami ZDW oraz firmy
wykonawcy
zaproponowano
uruchomienie
komunikacji
zastępczej - mówi wójt Iskała.
Bezpłatne busy przewożące

mieszkańców z jednej części gminy
do drugiej ruszyły 15 lutego.
Zaplanowano, że kursów będzie w
ciągu dnia po osiem w każdą stronę.
Początkowo ruszą cztery, a reszta
zostanie dopasowana do aktualnych
potrzeb zainteresowanych.
- Mieszkańcy będą mogli w
centrum załatwić swoje sprawy i tym
samym albo następnym kursem
zabrać się z powrotem - mówi wójt.
Szczegółowy
rozkład
jazdy
dostępny jest na stronie internetowej
Urzędu
Gminy
Nędza
www.nedza.pl.
Tymczasem jeszcze w ubiegłym
roku planowanym terminem oddania
wiaduktu do użytkowania był
wrzesień 2016 roku. Dziś istnieje
ryzyko, że remont się przedłuży.
Natomiast z końcem stycznia
ZDW rozstrzygnął przetarg na
remont drugiego wiaduktu w Nędzy.
Wygrało
go
Przedsiębiorstwo
inżynieryjne "IMB-Podbeskidzkie"
Sp. z o.o. ze Skoczowa. Zadanie
wykona za 972.653,25 zł brutto.
- Jednak tym razem ruch na
wiadukcie ma zostać utrzymany wyjaśnia wójt Anna Iskała. Zgodnie
z umową termin zakończenia robót
związanych
z
dopuszczeniem
przęsła do pełnego użytkowania to
30 listopada 2016 roku. ●
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PROGRAM RODZINA 500+

W GMINIE NĘDZA
Jednym z ważniejszych
przedsięwzięć, które ma pomóc
w realizacji programu jest przeprowadzka Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej. Nową siedzibę znajdzie
w budynku dawnego gimnazjum przy ul. Leśnej 1 w
Nędzy. Trwa właśnie remont pomieszczeń.

Na piętrze budynku przy ul. Leśnej działa obecnie
placówka opiekuńczo-wychowawcza, a parter ma zająć
właśnie GOPS dotychczas zlokalizowany w budynku
urzędu gminy.
Radni Gminy Nędza na ostatniej sesji zdecydowali o
przekazaniu na prace remontowe 65 tys. zł. - Będzie dość
miejsca dla biur ośrodka, księgowości, kasy i magazynu
rządowego programu wsparcia żywnościowego. W
dalszej perspektywie planujemy też remont elewacji mówi wójt Anna Iskała. Możliwości lokalowe pozwolą
na rozdzielenie działu świadczeń rodzinnych od
świadczeń pomocy społecznej.
Szacuje się, że 466 rodzin zamieszkałych w gminie
Nędza złoży wnioski o świadczenia w ramach programu
Rodzina 500+. Jednak prawdziwą liczbę uprawnionych
do świadczeń będzie można określić dopiero w trakcie
funkcjonowania programu. Ze wstępnych szacunków
wynika, że do rodzin z gminy Nędza co miesiąc w ramach
programu będzie trafiać ponad 230 tys. zł.
W ustawie przewidziano dodatkowe 2 proc. prowizji
od kwoty przeznaczonej do wypłaty świadczeń na
obsługę programu Rodzina 500+. Samorządy mogą je

Mieszkańcy Szymocic mogą
już korzystać z szybkiego
internetu. W całej miejscowości wybudowano sieć
światłowodową. Wcześniej dostęp do sieci był tu na
niskim poziomie.

przeznaczyć na pokrycie kosztów wynagrodzeń,
przygotowanie stanowisk pracy oraz innych kosztów
stałych. GOPS w Nędzy do obsługi nowego systemu
przewiduje
zatrudnienie
jednego
dodatkowego
pracownika. Nowe zadania trafią też do osoby zajmującej
się obecnie działem świadczeń rodzinnych.
Wnioski przyjmowane będą od 1 kwietnia. GOPS na
ich rozpatrzenie będzie miał trzy miesiące. - Mieszkańcy
nie będą musieli się spieszyć ze składaniem wniosków.
Świadczenia będą wypłacane z wyrównaniem - informuje
Bożena Polaczek, kierownik GOPS w Nędzy. ●
● Świadczenie przysługuje na:
» każde drugie i kolejne dziecko bez względu na
dochody rodziny,
» na pierwsze dziecko, jeśli dochód na osobę nie
przekracza 800 zł albo 1200 zł, jeśli którekolwiek
z dzieci w rodzinie jest niepełnosprawne.
● Zasiłek przysługuje osobom uprawnionym
(rodzice, opiekunowie) do momentu ukończenia
przez każde dziecko 18-stego roku życia.

Więcej na: www.program500plus.pl.

Dzięki nowoczesnej technologii dostępne są wszystkie
usługi w jednym kablu, tj. szybki internet do kilkuset
Mb/s, telefonia oraz telewizja światłowodowa.
Zainteresowane osoby mogą kontaktować się z
operatorem - firmą ostrog.NET pod nr 32 777 4321. ●
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fot. internet

4908 razy pielęgniarki ze Stacji Opieki Caritas
w Nędzy odwiedziły chorych w samym tylko 2015
roku. W nędzańskiej stacji pracują trzy pielęgniarki. Troszczą się o
potrzebujących, ale są też wsparciem dla bliskich, przygotowując ich do
opieki nad starszym członkiem rodziny.
chorymi. Staramy się pomóc też
mina
Nędza
rozstrzygnęła rodzinie. Osoba po wylewie, czy w
konkurs na realizację zadania trakcie choroby nowotworowej wraca
publicznego z zakresu "Ochrony i ze szpitala do domu, a rodzina bywa
promocji zdrowia". Dotację w przerażona, nie wie jak bliskiemu
wysokości 91.500,00 zł otrzymał pomóc, jak się nim opiekować NZOZ Caritas Diecezji Gliwickiej wyjaśnia Joanna Perlic, pielęgniarka
Stacja Opieki w Nędzy.
środowiskowa, pełnomocnik stacji
Obecnie
nędzańska
stacja opieki w Nędzy od 19 lat. Pracują tu
utrzymywana jest jedynie z dotacji trzy osoby - jedna na pełen etat, dwie
Gminy. Przypomnijmy, że w 2014 pozostałe na pół etatu.
roku Caritas wystartował w przetargu
Pacjenci w pielęgniarskiej opiece
ogłoszonym
przez
Narodowy długoterminowej
z
różnych
Fundusz Zdrowia, ale go przegrał. względów nie chcą lub nie mogą
Opieka pielęgniarska w gminach przebywać
w
całodobowych
Nędza i Kuźnia Raciborska w ramach zakładach opieki długoterminowej, a
NFZ przestała funkcjonować.
ze względu na istniejące problemy
Jednak samorządowi w Nędzy zdrowotne wymagają systematycznej
zależało, by potrzebujący nie odczuli opieki w domu realizowanej we
zmian. - Nie potrafiliśmy sobie współpracy z lekarzem POZ.
wyobrazić, że stacja mogłaby
Pod opieką pielęgniarek z Caritasu
przestać u nas istnieć - przyznaje wójt w ubiegłym roku było 167 osób. 4908
Anna Iskała.
razy odwiedziły chorych w domu.
Opieka domowa sprawowana Zakres pomocy jest bardzo szeroki:
przez pielęgniarki NZOZ Caritas od czynności higienicznych po
ściśle jest związana z poradnią zabiegi pielęgniarskie z podaniem
podstawowej opieki zdrowotnej. - kroplówek, pielęgnacją odleżyn,
Zajmujemy się osobami starszymi i
opatrywaniem ran, pomiarem

G

ciśnienia, temperatury i glukozy,
kontrolą leków, a nawet ćwiczeniami
ruchowymi.
Zawsze
chciałam
być
pielęgniarką. Dla mnie to nadal rzecz
normalna przyjechać, pomóc, umyć,
nakarmić, wysłuchać po raz kolejny
tej samej historii - uśmiecha się
Joanna Perlic. - Ludzie czują się z
nami związani. Byłam kiedyś u
kogoś zaledwie parę razy, a nawet po
latach pamięta moje imię. Niektórzy
pacjenci przekazują nam klucze od
domu. Ufają nam - mówi.
Bywa, że pielęgniarki są osobami,
które towarzyszą chorym w
odchodzeniu. - Widzimy jak ludzie,
szczególnie w ostatnim stadium
choroby, czekają na naszą wizytę.
Niejednokrotnie towarzyszymy im
przy śmierci. Czują ulgę, że ktoś z
nimi jest, że nie zostają sami - mówi
Joanna Perlic. ●

»

Po pomoc do Caritasu może
zwrócić się każdy potrzebujący.
Należy się zgłosić do biura stacji
przy
ul.
Sportowej
10.
Administracja czynna jest od
poniedziałku do piątku od 12.00
do 13.00. Można tez zadzwonić
pod nr tel. 32 418 63 67.
Pomoc jest bezpłatna.
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Liczba dzieci w
przedszkolach

Liczba
oddziałów

Rocznik/ liczba dzieci

1.

Przedszkole w Nędzy

86

4

Dzieci (rocznikami): 2013 - 6, 2012 – 28, 2011 – 19,
2010 – 33, 2009 – 0, 2008 - 1

2.

Przedszkole w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w
Górkach Śląskich

38

2

Dzieci (rocznikami): 2013 – 7, 2012 – 7, 2011 – 10,
2010 - 14

3.

Przedszkole w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w
Babicach

33

2

Dzieci (rocznikami): 2013 – 3, 2012 – 10, 2011 - 9,
2010 – 8, 2009 - 3

4.

Zespół SzkolnoPrzedszkolny w Zawadzie
Ks. oddział w Łęgu

2

Dzieci (rocznikami): 2013 – 8, 2012 – 8, 2011 – 18,
2010 – 6, 2009 - 6

ogółem
lp.

1.

46

203
Nazwa jednostki organizacyjnej

Szkoła Podstawowa w Zespole
Szkolno- Gimnazjalnym w Nędzy

2.

Gimnazjum w Zespole SzkolnoGimnazjalnym w Nędzy

3.

Szkoła Podstawowa w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Górkach Śl.
Szkoła Podstawowa w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Zawadzie Ks.

4.
5.
Ogółem

Szkoła Podstawowa w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym w Babicach

10
Ogółem
uczniów

271

Liczba
oddziałów

14

Liczba uczniów w oddziale (klasie)
kl. I a - 24, kl. I b - 20

ogółem: 44

kl. II a - 20, kl. II b -16

ogółem: 36

kl. III a – 16, kl. III b - 16

ogółem: 32
ogółem: 52

kl. IV a - 26, kl. IV b - 26
kl. V a - 19, kl. V b - 20, kl. V c - 18

169

9

37

3

32

3

25

3

534

32

ogółem: 57

kl. VI a - 17, kl. VI b - 17, kl. VI c - 16

ogółem: 50

kl. I a - 20, kl. I b - 22
kl. II a - 18, kl. II b – 18, kl. II c – 18,
kl. II d - 18
kl. III a – 20, kl. III b – 18, kl. III c - 17

ogółem: 42

kl. I - 9, kl. II – 16, kl. III - 12

ogółem: 37

kl. I - 13, kl. II - 10, kl. III - 9

ogółem: 33

kl. I - 12, kl. II – 7, kl. III 6

ogółem: 25

ogółem: 72
ogółem: 55
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To wydarzenie
z pewnością trafi
do domowego archiwum. Ale
takiego cyfrowego, bo nagrania z
uroczystości babcie i dziadkowie
wykonali wyposażeni w smartfony
i kamery! - Zdjęcia z Dnia Matki
z przedszkola mojej dorosłej już
córki do dziś mam w rodzinnym
albumie. Fotki z Dnia Babci będę
miała zawsze pod ręką, bo w
telefonie! - puszcza oko pani
Halina, którą wnuczek zaprosił na
uroczystość
do
swojego
przedszkola w Nędzy.
wierszyków, piosenek ze specjalną
dedykacją. - Dzieci nie mogły się
Dziadka w Przedszkolu w Nędzy doczekać! Część zaprosiła na
podzielone zostały na dwa dni. uroczystość czworo dziadków! Każda z grup miała swoje "pięć uśmiechała się wychowawczyni
minut". Maluchy nauczyły się
Teresa Augustyn. Michałek zaprosił

Występy z okazji Dnia Babci i

na występ babcię Kornelę, prababcię
Annę i dziadka Staszka.- Widać, że jest
odważniejszy i uczy się wielu nowych
rzeczy. Dobrze, że chodzi do
przedszkola! My byśmy sobie nie dali
z nim rady! - śmiali się dziadkowie. ●

DZIEŃ BABCI & DZIADKA

trzecioklasistów, przygotowały dla
dziadków wiele niespodzianek.
Był
świetnie
przygotowany
program z piosenkami, tańcami i
scenkami kabaretowymi nie tylko w
języku polskim, ale i angielskim, i
niemieckim. - To dobra okazja, żeby
dziadkowie
zobaczyli,
czego
pociechy uczą się tu na co dzień mówi dyrektor Hanna Kowalska. Na
alka gimnastyczna ZSP w finał był występ magika i słodki
Babicach wypełniła się po brzegi. poczęstunek. Państwo Renata i
Tadeusz, dziadkowie Mai i Roberta,
Dzieci, od przedszkolaków po
Dzieci z Babic
zapytane za co
dziadków kochają najbardziej,
potrafią
odpowiedzieć
na
przykład, że za świetne zabawy,
ale też, za to że... - ... tak fajnie
wychowali rodziców! - stwierdzili
Emilka, Roland, Mateusz, Robert
i Łukasz, drugoklasiści z ZSP.

S

przyznają, że mają ściśnięte ze
wzruszenia gardła. - To dla nas wielka
uczta i satysfakcja! - mówią. I dodają,
że dziadkowie dla wnuków mają
więcej czasu niż rodzice dla dzieci. Czasu i cierpliwości! - śmieją się.
Pani Leokadia jest babcią trzech
dziewczynek.
Są
moimi
największymi skarbami! - podkreśla. Różnica między byciem mamą a
babcią jest ogromna. Dziadkowie
wnukom zawsze wszystko wybaczą! śmieje się pani Leokadia. ●
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TALENT SHOW DLA BABĆ I DZIADKÓW W GÓRKACH ŚLĄSKICH
Prawdziwy talent show z
występami, głosowaniem jury,
konferansjerami a nawet przerwami na reklamę! Z
okazji Dnia Babci i Dziadka ZSP przygotował
fantastyczny program dla 160 gości!

Szkoła w Górkach Śl. pobiła swój rekord. - Imprezę dla
babć i dziadków przygotowujemy co roku, ale nigdy nie
było nas aż tylu! - mówiła dyrektor Jolanta Kupczyk.
Show poprowadzili konferansjerzy z drugiej klasy:
Maja Wałach i Błażej Marszołek. - Wyglądamy jak
dorośli! - śmiały się dzieci. Jak na telewizyjnych
prowadzących przystało, Maja wystąpiła w odpowiednim
makijażu, Błażej w muszce. – Dziadkowie są super.
Pozwalają mi na więcej niż rodzice - dorzucił Błażej.
Pani Irena Gomułka, mieszkająca od urodzenia w
Górkach Śląskich, na uroczystość została zaproszona
przez wnuki Nicolę i Igorka, a pani Elżbieta Szopa przez
Zosię i Helenkę. Obie panie były bardzo wzruszone

występami maluchów. - Łezka w oku się kręci, serce bije
mocniej - przyznała pani Elżbieta. Goście chwalili nie
tylko występ, ale i słodki poczęstunek przygotowany
przez rodziców. Tak to już jest w małych szkołach, że
rodziny zawsze chętnie angażują się w ich działalność. ●

W CAŁEJ GMINIE

WSZYSTKIE FOTOGALERIE
na

www.nedza.pl

na kolanach babci. Wychowawczyni Ewelina Król więź
dzieci z dziadkami może obserwować na co dzień, nie
tylko od święta.
- Bywa, że mają ze sobą kontakt każdego dnia. Dzieci
opowiadają w przedszkolu o wspólnych spacerach, o
zabawie czy gotowaniu. Nieraz mówią o robieniu klusek
z babcią! - śmieje się wychowawczyni.
zieci program wykonały od początku do końca
Państwo Józef i Hildegarda Szczuka oraz Elżbieta
wzorowo, choć najbardziej czekały na finał, kiedy mogły Sadowski podziwiali występ wnuczki Mai.- Oczywiście
są babcie wciąż pracujące, ale i tak cały wolny czas
wręczyć dziadkom własnoręcznie przygotowane laurki.
poświęcają wnukom - podkreślali. ●
- Już możemy się przytulić - odetchnął mały Szymonek
Dzieci z Przedszkola w Łęgu
zaprosiły swoje babcie i dziadków
na wspaniały program z okazji ich święta. - Jesteśmy
zaskoczone, że tak małe dzieci potrafiły zapamiętać
tekst tylu piosenek i wierszyków! - cieszyły się panie
Elżbieta i Hildegarda.

D

7|S t r o n a

TU SIĘ DZIEJE!

Niepotrzebne są
występy
znanych
gwiazd czy wielce wykwintne menu.
- Ważne, że możemy się spotkać w
dawno niewidzianą sąsiadką - mówią
w kole emerytów w Babicach. Przy
kawie i cieście świętowano Dzień
Babci i Dziadka. Czas umiliły dzieci
z pobliskiej szkoły.

Elżbieta Michalska, przewodnicząca
babickiego koła, wręczyła odznaki
honorowe
Polskiego
Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów za
zaangażowanie
w
organizację
rocznego kursu komputerowego dla
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członków koła. Odznaczono Hannę
Kowalską, dyrektor Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Babicach oraz
proboszcza babickiej parafii ks.
Jarosława Buchenfelda.
Pani Elżbieta jest jedną z osób
mocno
zaangażowanych
w
aktywizowanie mieszkańców. Zależy
jej, żeby funkcjonujące od 10 lat
babickie
koło
działało
jak
najaktywniej. - To nie zawsze łatwe,
bo większość naszych członków to
osoby powyżej 70 roku życia.
Dlatego rodzaj zajęć i spotkań należy
dostosować do ich możliwości wyjaśnia.

Panie Zofia Gołąbek, Helena
Gacka i Elfryda Badura spotkań w
kole emerytów nie mogą sobie
nachwalić. - Jestem całkiem sama,
a tu mogę spotkać się z ludźmi. Jak
tylko coś organizują, jestem
pierwsza! - mówiła pani Helena.
- Jeszcze się nam coś od życia
należy! - dorzuciła pani Elfryda. ●
» Zapisy do koła emerytów prowadzi
przewodnicząca Elżbieta Michalska nr tel. 518 921 067. Spotkania
odbywają się w domu parafialnym
przy ul. Szkolnej w Babicach.

DO KOŁA EMERYTÓW W NĘDZY

NAWET Z INNYCH GMIN
Dobra wieść o świetnie działającym
kole emerytów w Nędzy niesie się po
całym regionie. Do grona członków znów zapisały się
nowe osoby. – Tu się dzieje! - przyznał Karol Winkler.

Dla nowych członków nędzańskiego koła, które liczy
już prawie setkę osób, impreza z okazji Dnia Babci i
Dziadka była pierwszą w nowych szeregach.
Wśród nich znaleźli się, m.in. panowie Karol Winkler
z Górek Śląskich i Stefan Semczuk z Nędzy. - Należałem
wcześniej do koła emerytów w sąsiedniej gminie, ale tam
niewiele się działo. Słyszałem, że w Nędzy to i spotkania,
i wycieczki, i tańce nawet są, a ja tańczyć lubię - puszcza
oko pan Karol.

Przewodniczącą, panią Eleonorę co rusz o możliwość
zapisania się do koła wypytują nowe osoby. - Cieszy mnie
to, bo to oznacza, że jest sens w tym, co robimy. Widzę,
że ludzie przychodzą tu z radością, z ochotą. Pośmieją się,
z innymi porozmawiają, czegoś dobrego doświadczą mówi przewodnicząca. ●
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Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży Wczoraj,
Dziś i Jutro "Bajtel" z Zawady Książęcej, które skupia
zespoły taneczne „Łężczok” i „Arabeska” znalazło się wśród
nominowanych do nagród starosty raciborskiego Mieszko AD 2015.
Wśród licznych konkursów i
yróżnienie w kategorii promocja przeglądów
krajowych
i
odebrała podczas uroczystej gali na międzynarodowych w jakich zespół
Zamku Piastowskim w Raciborzu „Arabeska” wziął udział są, m.in.:
prezes zawadzkiego stowarzyszenia - X Mistrzostwa Europy Mażoretek
Karina Czogalla. - Cieszymy się, że w Kędzierzynie-Koźlu w 2015 nasi tancerze zostali dostrzeżeni i medale złote, srebrne i brązowe;
docenieni - mówi prezes.
- Mistrzostwa Świata Mażoretek w
Pod skrzydłami stowarzyszenia Pradze 2014 – miejsca od I do VI w
działają dwa niezwykłe zespoły różnych układach;
taneczne: folklorystyczny „Łężczok” XVII Mistrzostwa Polski
oraz
mażoretkowy
„Arabeska”. Zespołów
Mażoretkowych
Zespoły
ćwiczą
pod
okiem Kędzierzyn-Koźle w 2015 –
instruktorów: Aldony Krupy-Gawron mistrzostwo Polski i miejsca od I do
i jej młodych pomocnic Katarzyny III w różnych kategoriach.
Łabińskiej i Martyny Nowak.

W

Drugim
trzonem
zespołów
tanecznych działających w Zawadzie
Książęcej
jest
folklorystyczny
"Łężczok". Tancerze zachwycają
profesjonalnymi
układami
choreograficznym
i
barwnymi
strojami.
To bardzo zajęty zespół - bierze
udział
w
wielu
konkursach,
przeglądach i wydarzeniach nie tylko
w Polsce, m.in.:
- XXVI Przegląd
Zespołów
Dziecięcych
i
Młodzieżowych
Mniejszości Niemieckiej na Górze
św. Anny 2015 – I miejsce;
- Międzynarodowy Festiwal Kultury
i Sztuki w Corlu w Turcji;
- Jesienne Spotkania z Folklorem w
Chorzowie. ●

KOSZULKI BYŁY MOKRE!
WALCZYLI O PUCHAR WÓJTA
Ponad 80 uczestników walczyło o
Puchar Wójta Gminy Nędza w
turnieju tenisa stołowego, jaki corocznie organizuje
Zespół Szkolno-Gimnazjalny.
● Szkoła podstawowa:
● Szkoła ponadgimnazjalna:
1. Oliwer Sliwka
1. Michał Gacka
2. Szymon Gromotka
2. Mateusz Gwoźdź
3. Patrick Tulec
● Gimnazjum:
● Open mężczyźni:
1. Dominik Depta
1. Grzegorz Reich
2. Szymon Śmieszek
2. Bronisław Depta
3. Szymon Augustyn
3. Joachim Gromotka
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Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych z Nędzy bawiło się na
tradycyjnym babskim combrze kończącym karnawał.
Były konkursy, tańce i przebierańce. Na imprezie
FOTOGALERIA
pojawiła się Szeherezeda, Jaś i Małgosia, Kot w
na www.nedza.pl
butach, czy Sindbad.
Chcemy
takie
spotkania
- eśli karnawał, to trzeba się bawić! organizować, mamy motywację, bo
A najważniejsze, że to czas spędzony wiemy, że ludzie ich potrzebują,
w gronie dobrych znajomych - mówiła szczególnie w dzisiejszych czasach
Krystyna Dunkel ze Stowarzyszenia pełnych problemów - mówi Gertruda
Kobiet Aktywnych i ich Rodzin, które Bluszcz.
od ośmiu już lat działa przy wsparciu
Działalność
nędzańskiego
urzędu gminy. Nastroje dopisywały, a stowarzyszenia znana jest nie tylko
panie nie schodziły z parkietu. Nie w samej gminie. - Na ostatniej
zabrakło tradycyjnego obcinania imprezie bawiła się u nas nawet pani
krawatów.
z Niemiec. Była zachwycona! –
Panie w tego typu imprezach mówi przewodnicząca Jadwiga
zawsze dostrzegają szerszy wymiar. - Przybyła.

Panie nie kryją, że stowarzyszenie
zmieniło ich życie. - Jesteśmy
bardzo aktywne! Staramy się
spotykać
jak
najczęściej,
wychodzimy
pospacerować
z
kijkami, wyjeżdżamy na wycieczki
bliższe i dalsze, do kina, teatru, na
basen. Chce nam się wyjść z domu!
- mówi Maria Zoń.
Zapisać się do Stowarzyszenia
Kobiet Aktywnych i ich Rodzin
można w każdej chwili. Organizacja
jest otwarta i dla pań, i panów.
Członkowie spotykają się w każdy
wtorek o godz. 16.00 (latem o godz.
17.00) w sali obok OSP przy ul.
Strażackiej 2 w Nędzy. Składka
roczna wynosi 20 zł. ●

Gminna Biblioteka Publiczna w
Nędzy przyłączyła się do obchodów
Dnia Bezpiecznego Internetu, który w
tym roku odbył się pod hasłem
"Lepszy internet zależy od Ciebie!".
- Chcemy podkreślić, że każdy

użytkownik może przyczynić się do
tego, że internet będzie miejscem
bezpiecznym i pozytywnym. Każdy
z nas ponosi odpowiedzialność za
to, co robi w sieci i w jaki sposób z
niej korzysta - mówi Iwona Czorny,
dyrektor biblioteki w Nędzy.
Biblioteka do udziału w zajęciach
zaprosiła przedszkolaki. - To grupa,
która dopiero zaczyna swoją
przygodę z internetem i to jest
właśnie odpowiedni moment na
edukację - twierdzi dyrektor. Chcemy uczulić dzieci, że na
portalach mogą na nie czekać nie
tylko fajni rówieśnicy, ale i osoby
niebezpieczne - dodaje. Dzień
Bezpiecznego Internetu obchodzony
jest
z
inicjatywy
Komisji
Europejskiej od 2004 roku. ●

J

Już nawet małe dzieci wiedzą, że w
sieci można wszystko: oglądać
bajki, robić zakupy, zadzwonić do
cioci. Przedszkolaki z Nędzy
dowiedziały się, że internet to nie
tylko rozrywka ale i zagrożenia.
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PEŁEN WRAŻEŃ WIECZÓR W GCK
Młodzi miłośnicy muzyki, którzy chcą
opanować trudne techniki gry na
różnych instrumentach oraz rozwijać swoje wokalne
zdolności, w Gminnym Centrum Kultury w Nędzy
pokazali, jak wiele już osiągnęli w wybranych przez
siebie dziedzinach.

Sala GCK wypełniła się gośćmi, którzy przez godzinę
podziwiali popisy młodych artystów. Wśród widzów
znaleźli się rodzice i przyjaciele, a na scenie swoje talenty
prezentowali uczestnicy GCK-owskich zajęć.
Śpiewem, kształconym przez Annę Dawidów,
zachwycały Klara Koletzko, Natalia Halama, Tatiana
Czogała i Martyna Piątek. Sztukę gry na klawiszach
opanowują z bardzo dobrym (co było słychać!) skutkiem:
Dorota Miechówka, Agata Miebes, Milena Dunkiel,
Artur Jarzombek oraz Aneta i Aleksandra Ulman, Popis
perkusyjny dali, pod okiem swego instruktora Krzysztofa
Koziarskiego, Kuba Lasek i Julia Marcol. Na flecie
poprzecznym zagrała Zosia Przybyła.

Niezwykle przyjemny wieczór przy dźwiękach muzyki
był zwieńczeniem działań artystycznych w Gminnym
Centrum Kultury.
Przypomnijmy, że w GCK trwa Akcja Zima, na którą
zaplanowano mnóstwo atrakcji dla wszystkich dzieci z
gminy. Odbywają się zajęcia ruchowo-teatralne,
capoeira, szycie zabawek oraz wycieczki. Szczegółowe
informacje na stronie www.kulturanedza.blogspot.com
oraz pod numerem telefonu 32 410 47 70. ●
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● FOTOGALERIE ● WIDEORELACJE ● BAZA TELEADRESOWA

i wiele innych!
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DWA SZWAGRY
W NYNDZY POD LASYM SE MIYSZKALI, GINTER II
HAINEL -DWA SZWAGRY, JEDYN NA WIYRCHU
DRUGI NA DOLE, JEDYN BYŁ SLIMOK DRUGI
POSTRZELONY.
NA SZTOKU SZCZEKOŁ PSIOK, NIZYJ ZAS
MIŁCZOŁ KOT, U HAJNELA DZWIYRZA
TRZASKAŁY, U GINTRA SZYBY TRZESZCZAŁY.
ROZ SE WNERWIYŁ GINTER, RYKNOŁ NA CAŁY
ROGOL: BYC JUZ CICHO PAJACU, BO NIE
STRZIMIA TEGO!
HAJNEL HOBY NIE SŁYSZOŁ, PUSCIYŁ MUZYKA
NA KAPYNDER, PRZECA JO W MOIM DOMU
TY GIZDZIE DIOBELSKI.
GINTER PO GLACY SE POSZKROBOŁ, WONSA SE
PODKRYNCIYŁ, LEGNOŁ I MEDYTOWOŁ,
NAROZKI SKOCZYL JAK OPARZONY
HAJNEL SE NA SZESLONGU CHRAPIE
U TU MU COS DO GYMBY KAPIE
WEJRZOŁ NA GIPSDEKAI ZAKLON
TY DIOBELSKI SZWAGRZE, GIPKO NA WIYRCH
SKOKO, OKO DO DZIURKI PRZITYKO, A TEM SE
SZWAGEREK SIEDZI, WYNKA TRZIMO I NOGAMI
KIWO , ZCZERWIYNIOŁ JAK TOMATA, RYCZY
CHOBY GUPI, NA DEKEL CI BIJE, MI KAPIE' W
SUMINCE SE MACHEJ'
GINTER SE MACHO I MRUCZY, JO SE YNO FISZKI
CHYTOM, CO KOMU TO JYMU,A JYMU CO
KUMU PRZECA JO JE TYZ W SWOIM DOMU
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