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BUDYNEK DAWNEJ
SZKOŁY DO

SPRZEDAŻY
Gmina Nędza ogłosiła przetarg na sprzedaż budynku dawnej
szkoły podstawowej w Nędzy przy ul. Jana III Sobieskiego.
Dużym atutem jest lokalizacja w centrum oraz spora działka.
ma dwa piętra oraz nadające się do
mina wystawiła na sprzedaż
zagospodarowania poddasze. Jego
budynek zlokalizowany przy drodze powierzchnia użytkowa to 500 m2.
wojewódzkiej - ul. Jana III Stoi na blisko 40-arowej działce.
Sobieskiego - w którym do początku
W
planie
zagospodarowania
lat 90-tych funkcjonowała szkoła przestrzennego działka położona jest
podstawowa. Budynek z 1911 roku
na terenie przeznaczonym pod

G

fot. googlemaps

budownictwo jednorodzinne
i
usługi.
Nieruchomość jest wyposażona w
urządzenia
infrastruktury
technicznej: energię elektryczną
oraz instalację wodociągową.
- Dużym atutem nieruchomości
jest położenie w centrum, co daje
przyszłemu właścicielowi duże
możliwości - zaznacza wójt Anna
Iskała.
W
bezpośrednim otoczeniu
nieruchomości
znajduje
się
zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna
oraz
punkty
usługowe.
Przetarg odbędzie się 19 lipca. Do
13 lipca można wpłacać wadium.
Jego wysokość to 30 tys. zł. Cena
wywoławcza nieruchomości wynosi
247 tys. zł netto.
Szczegóły przetargu dostępne są w
Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Nędza w zakładce
 przetargi na mienie gminne. ●

UL. POLNA
DO REMONTU

Ul. Polna w sołectwie Łęg zostanie zmodernizowana. Przetarg wygrało konsorcjum firm z Jankowic,
które zaproponowało najkorzystniejszą ofertę w wysokości 96.226,98 zł brutto. Remont powinien się
zakończyć do końca sierpnia. Droga jest w kiepskim stanie. Konieczny będzie kapitalny remont. Wiosna i lato to sezon
inwestycji. W ostatnich tygodniach ruszyła budowa nowej remizy OSP w Górkach Śląskich. Przypomnijmy, że przetarg wygrała
firma A1 Projekt Sp. z o. o. z Bytomia, która zaproponowała najkorzystniejszą ofertę - 855.752,80 zł brutto. Inwestycja będzie
przedsięwzięciem dwuletnim. Pierwszy etap miałby się zakończyć do 15 listopada br. Drugi do 30 września 2017 roku. ●
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PIENIĄDZE DLA GMINY

SZKOŁA ZROBI PROJEKT ZA

PONAD 1 MLN ZŁ!

Z projektu każdy ma szansę wyciągnąć coś dobrego. Uczniowie
będą mieli dodatkowe zajęcia, które w przyszłości pomogą na
rynku pracy, nauczyciele dokształcą się jak uczyć jeszcze lepiej, a do szkoły trafi
sprzęt, który uplasuje placówkę w grupie tych najlepiej wyposażonych.
miejscu.
rojekt pn. Wiedza + zabawa =
Program ma rozwijać w trzech
rozwój ruszy w lipcu i potrwa dwa sferach
przede
wszystkim
lata. Pieniądze na realizację przyjdą kompetencji uczniów niezbędnych na
z Unii Europejskiej. Kwota robi rynku pracy. Do tych kluczowych,
wrażenie - to ponad 1,2 mln zł. które Unia Europejska akcentuje
Właśnie zatwierdzona została lista należą,
m.in.
umiejętność
projektów
wybranych
do posługiwania się językiem ojczystym,
dofinansowania. Na 82, projekt z językami obcymi, kształtowanie
Nędzy znalazł się na wysokim 16.

P

BĘDZIE
KOLEJNA SIŁOWNIA

„POD CHMURKĄ”?
Gmina Nędza złożyła wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki o
dofinansowanie inwestycji na terenie GOSiR-u.
do atrakcyjnych form rekreacji - mówi
est szansa na polepszenie i
wójt Anna Iskała.
rozbudowę infrastruktury GOSiR-u w
Inwestycja
zakłada
wymianę
Nędzy. Gmina stara się o oświetlenia na halogenowe, montaż
dofinansowanie u ministra sportu. - systemu nagłośnienia i tablicy
Chcemy, by mieszkańcy mieli dostęp świetlnej dla istniejącego boiska do

J

umiejętności naukowo-technicznych
oraz informatycznych. Zostaną
zakupione nowatorskie programy
nauczania,
a
dla
uczniów
zorganizowane ciekawe lekcje
dodatkowe.
Na doskonalenie zawodowe w
ramach projektu mogą również
liczyć nauczyciele. Poza tym do
pracowni przedmiotowych trafi
nowy sprzęt, również sprzęt
komputerowy, np. tablety dla
uczniów. ●

piłki nożnej.
Przy boisku planuje się montaż
80-metrowego
piłkochwytu,
wymianę ogrodzenia od strony
boiska i montaż dwóch wiat dla
piłkarzy rezerwowych, a także
zakup
nowego
sprzętu
do
utrzymania boiska.
Na terenie GOSiR-u miałaby się
też pojawić siłownia "pod chmurką"
- konkretnie pięć stanowisk wraz z
utwardzeniem terenu. Z urządzeń do
ćwiczeń na zewnątrz mieszkańcy
korzystają już na placu Klemensa
Boruty przy ZSG w Nędzy. Ta
forma rekreacji cieszy się dużym
powodzeniem.
Nowy sprzęt mógłby też zasilić
siłownię w budynku: dwie bieżnie,
trzy rowery treningowe, cztery
atlasy, ławki, sztangi i obciążenia. ●
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NAJLEPSI UCZNIOWIE
WYRÓŻNIENI NA
ŚWIĘCIE SZKOŁY

Odsłonięcie uczniowskich galerii, gratulacje dla najlepszych, mecz
drużyn uczniów, rodziców i nauczycieli. ZSG miał swoje święto.
Takie były tegoroczne obchody święta
espół Szkolno-Gimnazjalny w
szkoły
w
Zespole
SzkolnoNędzy kształci na poziomie szkoły Gimnazjalnym w Nędzy.
podstawowej i gimnazjum. Ta
ZSG w Nędzy stara się pretendować
pierwsza nosi imię Powstańców do miana szkoły nowoczesnej, o czym
Śląskich, których placówka wspomina świadczy styl nauczania, realizacja
w rocznicę wybuchu III powstania ciekawych projektów oraz udział w
śląskiego. Co roku zaprasza wtedy wielu
konkursach,
także
wszystkich na święto szkoły.
ogólnopolskich, w których odnosi
Odsłonięcie uczniowskich galerii, niemałe sukcesy.
ciekawy program artystyczny i mecz,
Na zakończenie obchodów odbył
w którym spotkały się drużyny się na Orliku turniej piłkarski z
uczniów, rodziców i nauczycieli. Były udziałem trzech drużyn: uczniów,
tez gratulacje dla najlepszych uczniów rodziców i nauczycieli.
i ich rodziców.
Skład rodziców: Grzegorz Kałus,

Z

Tomasz
Bochenek,
Gerard
Przybyła
Wojciech
Ruchała,
Ireneusz
Białek,
Grzegorz
Wolochnik, Sebastian Wallach.
Nauczyciele: Sylwester Bobrzik,
Adrian Cichecki, Krystian Okręt,
Mieczysław
Drożdż,
Marek
Wołczyński,
Krzysztof
Wołczyński, Zygfryd Elsner.
Uczniowie:
Tomasz
Lis,
Grzegorz Sawoński,
Andrzej
Czekała,
Grzegorz
Hajok,
Grzegorz
Dusek,
Maciej
Jachimowicz, Bartosz Foksowicz.
Wyniki: rodzice - uczniowie 5:3,
uczniowie - nauczyciele 5:3,
rodzice - nauczyciele 7:3. ●
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Najpierw

przed publicznością
wystąpiły zespoły, a potem
zaprezentowali się soliści. Dzieciom
podczas
występów
zawsze
towarzyszą wielkie emocje, ale
kochają zajęcia umuzykalniające w
przedszkolu i kochają występować
publicznie z tym, czego się na nich
nauczą.
A poza tym dzieci przy takich
okazjach
spotykają
się
z
koleżankami i kolegami z innych
przedszkoli, to je bardzo integruje i
świetnie wpływa na funkcjonowanie
w grupie.
Wszyscy wykonawcy spodobali
Rozśpiewana biblioteka to konkurs jaki od kilku lat organizuje
się na tyle, że komisja zdecydowała
placówka w Nędzy. Najmniej chodzi o rywalizację, a najbardziej
o to, że dzieci mogą zaprezentować swoje wokalne talenty i oficjalnie wystąpić przed o przyznaniu nagród wszystkim
małym artystom. ●
koleżankami i kolegami z całej gminy.
FOTOGALERIA
na www.nedza.pl

JURY MIAŁO
PROBLEM!

POBILI REKORD! 800
KILOGRAMÓW RYB NA
JEDNYCH ZAWODACH!

FOTOGALERIA
na www.nedza.pl

Wędkarze ze Stowarzyszenia Babiczok
zorganizowali kolejne w tym sezonie
zawody. W ciągu czterech dni wyciągnięto z wody 97 karpi.

Drużynowe

zawody karpiowe metodą rzutową
"Wiosna 2016" zorganizowano na wodach Babiczoka II.
W wydarzeniu wzięło udział dwanaście drużyn z
całego regionu. - W trakcie zawodów zostały pobite
wszelkie rekordy łowiska! - cieszy się Janusz
Cieślikowski ze stowarzyszenia Babiczok. - To cieszy i
świadczy o tym, że nasze łowisko się rozwija, a ryby są
w świetnej kondycji - uśmiecha się.
W sumie w ciągu czterech dni zawodów z wody
wyciągnięto 97 karpi i jednego amura, a waga całkowita
okazów wyniosła 802 kilogramy! - Karpi w przedziale
od 10 do 18 kg wyłowiono 21 sztuk. To bardzo dobry
wynik, najlepszy od początku istnienia tego łowiska podkreśla prezes Adam Sobeczko.
Największego karpia (18,34 kg) wyciągnął na matę
Paweł Wardęga. - Prawdopodobnie były jeszcze
większe, ale wygrały walkę z wędkarzami i nie dały się
wprowadzić do podbieraka - uśmiecha się Janusz
Cieślikowski.
Rywalizacja o miejsce na podium trwała dosłownie
do ostatniej minuty między trzema najlepszymi
drużynami. Walka zakończyła się różnicą tylko jednej

ryby, która mogła zmienić wszystko - tak się stało w
ostatnich 20 minutach. Paweł Wardęga z partnerem
Leszkiem Woloszyńskim wyholowali na matę karpia, który
się okazał największym na zawodach i tym to sposobem
wywalczyli sobie pierwsze miejsce zawodów wynikiem
164,30 kg (16 ryb).
Drugie miejsce zajęła drużyna Janusza Cieślikowskiego
i Piotra Żdziebło z rezultatem 152,32 kg (22 ryby), a trzecie
drużyna Krzysztofa Nawrockiego i Krzysztofa Kirśniaka z
wynikiem 114,10 kg (11 ryb).
Nad całością organizacji wraz z ekipą sędziowską
stowarzyszenia i kuchnią polową czuwał jak zwykle
Bogdan Granieczny.
- Cieszymy się też, że całe podium zajęli wędkarze z
naszego stowarzyszenia, którzy w swoich umiejętnościach
są coraz lepsi i pokażą klasę na zawodach jesiennych. Kto
wie, może znów padnie rekord! - mówi Cieślikowski. ●
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NASTROJE W GÓRKACH ŚL.

DOPISAŁY!

Piosenki i wierszyki dla mamy i taty, laurki i całusy, rodzinne
gry i zabawy, słodkości i pyszności. Zespół SzkolnoPrzedszkolny w Górkach Śląskich zaprosił całe rodziny do wspólnego świętowania z
okazji Dnia Matki, Ojca i Dziecka.
Nastroje
i
tak
dopisywały!
ostatniej
chwili
pogoda
Przedszkolaki i uczniowie wystąpili
organizatorom pokrzyżowała plany, dla
rodziców
w
specjalnym
bo impreza miała się odbyć w programie. Były piosenki i wierszyki,
plenerze, ale deszcz zmusił do które wzruszały starszych do łez. Po
przeniesienia się do szkoły.

W

występach były gry i zabawy, w
których bawiły się całe rodziny.
Rada rodziców jak zwykle zadbała o
poczęstunek.
- Cieszymy się, że rodziny
wspólnie chcą spędzić czas właśnie
u nas - mówiła dyrektor ZSP w
Górkach Śl. Jolanta Kupczyk.
4-letni Piotruś, synek pani
Wiesławy, chodzi do góreckiego
przedszkola. Jego mama chętnie
przyjęła zaproszenie placówki, sama
też bardzo udzielała się w
działaniach rady rodziców.
- Wszystkim dzieciom z okazji ich
święta życzę, by z dzieciństwa
wniosły w dorosłość jak najwięcej
dobrego - mówiła pani Wiesława.
Pani Katarzyna ma w ZSP dwie
córeczki: 10-letnią Julkę i 5-letnią
Emilkę. - W Dniu Dziecka życzę im
przede wszystkim zdrowia, żeby się
słuchały i wyrosły na fajne
dziewczyny
mówiła
pani
Katarzyna. ●

DZIEŃ MAMY, TATY
Czego na tej imprezie nie
było! Występy dzieci,
dmuchane zjeżdżalnie i zamki, przejażdżki
konne,
minidyskoteka,
pyszny
poczęstunek, a nawet występ Tomasza
Kabisa - iluzjonisty znanego z popularnego
programu telewizyjnego Mam talent!

Imprezy z okazji Dnia Matki, Ojca i
Dziecka Przedszkole w Nędzy zawsze
organizuje z rozmachem!
- W tym roku wyjątkowo
postanowiliśmy połączyć wszystkie te
święta w jedno i zaprosić do zabawy
całe rodziny - mówi dyrektor
Przedszkola
w Nędzy Monika
Kupczyk.
4-latkom: Lence i Dominice
kibicowały mamy - panie Jola i Joanna.
Obie imprezę bardzo chwaliły.
- To świetna okazja, żeby zobaczyć
na własne oczy, jakie postępy robią
nasze dzieci - mówiła pani Jola.
- Ale też fajnie, że możemy poznać

PRZEDSZKOLE
ZAPROSIŁO

MAGIKA
innych rodziców - dodała. Nie kryła, że występy dzieci wyciskają łzy. Wzruszona byłam ja, moja starsza córka, koleżanka obok. To piękne chwile
- przyznała. Pani Joanna podobnie.
- Miałam łzy w oczach jeszcze wcześniej, kiedy moje dziecko ćwiczyło
piosenkę w domu! - uśmiechnęła się. ●
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ŚWIĘTO
MIŁOŚCI
W BABICACH
Organizatorzy pokazali,
że festyn może łączyć
świetną zabawę i atrakcje z prawdziwym
świętem całych rodzin. Czuło się, że
udział w wydarzeniu wszyscy biorą całym
sercem.

- Na takich imprezach zawsze coś
może się "posypać", wiadomo. Ale tu
udało się chyba wszystko! - chwaliła
pani Katarzyna, która bawiła się na
pikniku
zorganizowanym przez
szkołę w Babicach.

& DZIECKA
ZAKOCHANI

Gości
witali
uśmiechnięci
gospodarze, zapraszali do stołów
pełnych
własnoręcznie
przygotowanych dobroci.
Były atrakcje dla młodszych i
starszych: występy uczniów z
dedykacją dla rodziców,
mecz
piłkarski chłopcy kontra tatusiowie ci drudzy nie mieli szans!
Były
warsztaty
plastyczne,
malowanie buziek, wielkie bańki
mydlane, teatrzyk z wielką
maskotką.
Ochotnicy z OSP zrobili
strażackie show z wodą, sikawkami
i przejażdżkami bojowymi wozami.
Wychowankowie
GCK
zadziwiali zionięciem ogniem.
- Takie imprezy to nie tylko
okazja, żeby spotkać się z ludźmi ze
wsi, ale i poczuć się częścią tej
społeczności. A dziś to już w ogóle
miałam wrażenie, że jesteśmy jak
jedna rodzina - cieszy się pani
Katarzyna. ●

2016

FOTOGALERIE
na www.nedza.pl

W SWOICH MAMACH

Najmłodsza grupa przedszkolaków z Łęgu zaprosiła mamusie na
program przygotowany specjalnie z myślą o nich. Wiersze i piosenki
w wykonaniu maluchów chwytały za serce.
Najmłodsze maluchy stanęły na wierszami wzruszyły mamy do łez.
wysokości zadania i w sympatycznym Takich oczu jak Mama nie ma nikt.
programie z piosenkami, tańcami i
Takich dłoni czułych, łagodnych.

Takie włosy to rzadkość, wierzcie
mi. To jest Ona! Moja Mama!
Jestem zakochany w swojej Mamie!
I myślę, że Ona o tym wie! Za to
kocham moją Mamę...
- śpiewały przedszkolaki z Łęgu. ●
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WSPOMNIEŃ CZAR
U KOBIET
AKTYWNYCH
- Rozmawiałyśmy nie tylko o stowarzyszeniu, ale w ogóle o życiu we
wsi. Nie wszystkie koleżanki są rodowitymi nędzankami, ale
wszystkie Nędzę pokochały! - uśmiecha się Krystyna Dunkel ze Stowarzyszenia
Kobiet Aktywnych , które zaprosiło na imprezę z okazji Dnia Matki.
bliżej i dalej. Przyjemne wypady
osób świętowało Dzień Matki i
organizują sobie też z okazji
Ojca ze Stowarzyszeniem Kobiet różnych świąt, ale są takie, które
Aktywnych i ich Rodzin w Nędzy. Jak odprawiają na miejscu, np.
zwykle nie zabrakło wspaniałego chociażby właśnie Dzień Matki. poczęstunku, a przede wszystkim Bo zależy nam, żeby mogli z nich
dobrego towarzystwa i miłej skorzystać wszyscy członkowie. Na
atmosfery.
wycieczki nie wszyscy mają jednak
Członkowie stowarzyszenia sporo siłę, a do rodzimej salki przyjdzie
podróżują, wyjeżdżają poznawać kraj każdy - tłumaczy Krystyna Dunkel

60

Na łowisku nr 604 "Łęg" odbył się
tradycyjny festyn rodzinny z okazji Dnia
Dziecka zorganizowany przez Zarząd
Koła nr 46 SGL Carbon w Raciborzu. W
ramach imprezy odbyły się zawody
wędkarskie oraz gry i zabawy dla całych
rodzin.
Dopisała zarówno pogoda, jak i brania
ryb, co sprawiło dużą frajdę uczestnikom
zawodów. Najlepsi otrzymali puchary i
dyplomy, ale najważniejsza była świetna
zabawa. Nie zabrakło też atrakcji
skierowanych do rodziców i opiekunów
dzieci.
Szczególnie
ambitnie
rywalizowały ich babcie i mamusie,
wykazując dużą biegłość w posługiwaniu
się sprzętem wędkarskim.
Na wszystkich uczestników czekały
atrakcyjne upominki oraz także
poczęstunek.
Całość
imprezy
zorganizowano
przy
wsparciu
sponsorów. ●

ze
stowarzyszenia.
Tegoroczna
impreza z okazji Dnia Matki minęła
pod znakiem wspomnień.
Wspominałyśmy
początki
stowarzyszenia, co nam się udało, co
byśmy chciały jeszcze zrealizować relacjonuje Krystyna Dunkel. Rozmawiałyśmy zresztą nie tylko o
stowarzyszeniu, ale w ogóle o życiu
na wsi. Nie wszystkie koleżanki
należące do stowarzyszenia są
rodowitymi
nędzankami,
ale
wszystkie Nędzę pokochały! uśmiecha się pani Krystyna. - Część
koleżanek przyjechała tu wiele lat
temu za pracą, myśląc, że wyjedzie
góra po paru miesiącach, a zostały na
całe życie - dodaje Maria Zoń ze
stowarzyszenia.
Uroczystość była organizowana
przez członkinie stowarzyszenia jak
zwykle przy suto zastawionych
stołach. - Była kawa i coś słodkiego
do niej. A na obiad kotlecik z
ziemniaczkami. Potem nawet lampka
wina - wylicza Maria Zoń.
Stowarzyszenie działa od ośmiu lat.
Członkowie spotykają się co tydzień,
organizują ważne dla lokalnej
społeczności wydarzenia, integrują i
aktywizują mieszkańców. ●

DZIEŃ DZIECKA
NA ŁOWISKU „ŁĘG”
8|S t r o n a
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ZNOWU
BEZKONKURENCYJNI!
fot. Ruciński

Po raz kolejny zespoły taneczne działające przy Gminnym
Centrum Kultury w Nędzy okazały się najlepsze! Wśród
zespołów folklorystycznych medale zgarnęli rewelacyjni tancerze z Łężczoka, a w
kategorii tańca nowoczesnego bezkonkurencyjna okazała się Arabeska.
Tancerze
zarówno
z
zorganizowanym na Górze św.
folklorystycznego Łężczoka, jak i
Anny XXV Przeglądzie Zespołów mażoretkowej Arabeski odnoszą
Dziecięcych
i
Młodzieżowych sukcesy właściwie na każdej
Mniejszości Niemieckiej udział imprezie, w której biorą udział.
wzięły 32 grupy.
Faktem jest, że sukcesy nie
Organizatorem przeglądu jest przychodzą same. Tancerze w każdy
Śląskie
Stowarzyszenie trening wkładają mnóstwo serca i
Samorządowe z Leśnicy dzięki zaangażowania.
Spotkania
dotacji
Ministra
Spraw odbywają się co tydzień, ale to nie
Wewnętrznych i Administracji oraz wszystko. "Siódme poty" wyciskają
Konsulatu Republiki Federalnej też podczas weekendowych obozów
Niemiec.
- wtedy w soboty i niedziele tańczą i

W

ćwiczą od rana do wieczora.
Nieocenionymi choreografkami grup
są: Aldona Krupa-Gawron, wspierają
ją Agata Mika i Kasia Łabińska.
Ważny jest rozwój. Standardowe
treningi im nie wystarczają - np.
mażoretki mają dodatkowe zajęcia z
akrobatyki, a nawet warsztaty z
twirlingu, czyli tańca mażoretkowego
z pałką. Doskonaliły się u
najlepszych, bo zespołowi udało się
zaprosić do współpracy mistrzynie w
tej kategorii.
Obrót batona wokół szyi, wokół
kolana, tzw. palma, czyli obrót pałki
na otwartej dłoni - to już wyższa
szkoła! Profesjonalny taniec z pałką
to pięć poziomów zaawansowania.
Starszym mażoretkom już udało się
osiągnąć najwyższy.
W przeglądzie na Górze św. Anny
tancerze z gminy Nędza zdobyli
następujące miejsca:
- Łężczok I - pierwsze miejsce,
- Łężczok III - trzecie miejsce,
- Arabeska I - pierwsze miejsce,
- Arabeska II - pierwsze miejsce.
Zespoły działają na co dzień przy
GCK w Nędzy, a także pod
patronatem Stowarzyszenia "Bajtel",
natomiast wyjazd został wsparty
przez Konsulat Republiki Federalnej
Niemiec w Opolu. ●

ZYGMUNT ZE ZŁOTEM
NA SENIORIADZIE

Seniorzy z Nędzy wzięli udział w I Powiatowej
Spartakiadzie Emerytów. Imprezę
zorganizowano na terenie kampingu przy lasku Obora w
Raciborzu. Rywalizowało ze sobą 11 drużyn z powiatu.

Czteroosobowe

drużyny walczyły w pięciu
konkurencjach. Był bieg z taczką, bieg z piłeczką na
łyżce, rzut do celu, wbijanie gwoździa i przeciąganie
liny.
Gminę Nędza reprezentowali Teresa, Lidka, Stefan i
Zygmunt, który został złotym medalistą w
konkurencji wbijania gwoździa. W klasyfikacji ogólnej
drużyna zajęła 5 miejsce.
- Jesteśmy z nich bardzo dumni! - podkreśla Eleonora
Czekała, szefowa nędzańskiego koła emerytów.

Zawody były pełne sportowej rywalizacji i wspaniałej
zabawy. Organizatorzy zadbali o poczęstunek i
napoje. Były puchary i medale, nie tylko dla
najlepszych. ●
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LOKOMOTYWA
BRAWUROWO
W BIBLIOTECE

WIDEO
na www.nedza.pl

Nic tak nie działa na wyobraźnię dziecka jak akcja, zabawa
i obrazy. Wiedzą o tym nędzańskie placówki - biblioteka i centrum
kultury, które zaprosiły przedszkolaków do wspólnej zabawy w ramach akcji Cała
Polska czyta dzieciom. W podróż zabrała maluchy dróżniczka Kamila Besz.
- Dla nas bardzo ważne było to, że
o lokomotywy z wiersza Juliana
dzieci włączyły się w tę
Tuwima dzieci wsiadły już na inscenizację i razem ze mną na głos
korytarzu. Była świetna inscenizacja w mówiły fragmenty wiersza. To
wykonaniu Kamili Besz - aktorki scen znaczy, że znają ten utwór, że
alternatywnych, dziennikarki, obecnie świetnie się rozwijają a literatura
związanej z Gminnym Centrum im towarzyszy w życiu - cieszy się
Kultury w Nędzy.
Kamila Besz.

D

- Było bardzo zabawnie! Najlepiej
w moim życiu! - stwierdziły
przedszkolaki Zuzia, Emilka i Alicja.
Gminna Biblioteka Publiczna w
ramach
XV
Ogólnopolskiego
Tygodnia
Czytania
Dzieciom
zorganizowała trzy spotkania.
Na początek na zaproszenie
biblioteki przyjechał do Nędzy Teatr
Edukacji i Profilaktyki "Maska" z
Krakowa. Zagrał dla dzieci bajkę
Skradzione mądrości, w której Sowa
dowiaduje się, że nie trzeba kraść
książek, żeby je przeczytać, bo
wystarczy skorzystać z biblioteki, a
Biedronka postanawia więcej czytać,
żeby być mądrzejsza. Dzieci miały
ubaw, a i zrozumiały sens.
Następnie było spotkanie z
Lokomotywą, a na finał akcji w Nędzy
do czytania zachęcała Joanna
Ratuszniak, kierownik Urzędu Stanu
Cywilnego. - Czytanie rozwija
wyobraźnię. Buduje więź między
dzieckiem a rodzicem, to przecież
czas nie tylko na lekturę, ale i
rozmowy. Poza tym odpręża i
malucha, i dorosłego - uśmiecha się
Joanna Ratuszniak. ●

NAJDŁUŻSZA NOC
W ICH ŻYCIU

Biblioteka może być miejscem ciekawych
spotkań, twórczych zabaw i spędzenia czasu z
kolegami? Może! Każdy sposób jest dobry, żeby zachęcić do
czytania.

Uczniowie klas V i VI spotkali się w szkolnej bibliotece w
Nędzy, by przeżyć niezwykłą noc z książkami.
Wszystko rozpoczęło się o godz. 21:00. Pierwszym punktem
programu było tworzenie mapy myśli na temat: Czytanie jest
ważne, ponieważ…, Biblioteka to… . Uczniowie uzupełniali
zdania dzieląc się swoimi pomysłami.
- Byli bardzo twórczy! - chwali młodzież nauczycielka Wanda
Rutko, która zorganizowała akcje wspólnie z bibliotekarką
Marią Kobryń.
Potem zabawa polegająca na wyciąganiu rzeczy z
tajemniczej skrzyni. Co się w niej znajdowało? Przedmioty,
które pochodziły z różnych książek. Zadaniem dzieci było
skojarzenie rekwizytu z odpowiednim tytułem i podanie
autora. Uczniowie mogli skorzystać z zasobów szkolnej
biblioteki.

Noc urozmaicona była grą w kalambury i teatrem cieni.
Uczniowie wcielali się w postacie z książek i przenosili w
zaczarowany świat. Lapbooki a nawet hotdogbooki zagościły
w murach biblioteki, które zostały ręcznie wykonane przez
uczestników akcji i nawiązywały do twórczości Henryka
Sienkiewicza. Punktem kulminacyjnym okazało się ułożenie
domina z bibliotecznego księgozbioru.
Twórczą noc w bibliotece spędzili też gimnazjaliści. ●
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FOTOGALERIA
na www.nedza.pl

NA BOGATO! GMINA PROMOWAŁA SIĘ NA ZAMKU
Koncerty i występy na scenie,
animacje, pokazy, warsztaty na
dziedzińcu, stoiska kuszące dobrociami i rękodziełem. Ponad
3 tysiące osób odwiedziło raciborski zamek, na którym już po
raz trzeci odbył się piknik "Czym Nędza bogata!".

Fantastyczna pogoda i wiele atrakcji przyciągnęło na
zamek ludzi ciekawych tego, co ma gmina Nędza do
pokazania.
- Przyjechałam aż z Jastrzębia Zdroju. Imprezę
zareklamowała mi koleżanka i jestem zachwycona, jest
fantastycznie! - mówiła jedna z odwiedzających.
Program pikniku był bardzo bogaty. - Mamy się kim
pochwalić! - mówiła wójt gminy Anna Iskała zapraszając
do wspólnej zabawy.
Oczywiście na scenie nie mogło zabraknąć występów
zespołu folklorystycznego Łężczok oraz mażoretek z
Arabeski. Tancerze zawsze robią na publiczności
ogromne
wrażenie!
Zachwycają
nie
tylko
profesjonalnymi układami choreograficznym, ale i
barwnymi strojami. Oba zespoły na co dzień działające
przy Gminnym Centrum Kultury jeżdżą z występami po
całym świecie.

Wokalnie i instrumentalnie zaprezentowała się młodzież
zarówno
z
Zespołu
Szkolno-Gimnazjalnego
przygotowana przez Sylwię Linek, jak i Gminnego
Centrum Kultury. Ogromne wrażenie robiło na
publiczności pokazy cyrkowe przygotowane przez
wychowanków GCK.
Muzyką klasyczną i rozrywkową przygrywała Gminna
Orkiestra Dęta. Z utworami własnej kompozycji, jak i
przeróbkami tych już dobrze znanych wystąpiło trio
Appassionato. Dziewczyny wzięły udział w programie
telewizyjnym SuperDzieciak, a teraz koncertują już w
wielu miastach Europy.
A ostatnie dwa punkty programu na scenie to świetne
dwa koncerty. Zagrał rockowy Raport Dobowy - zespół
działający przy Gminnym Centrum Kultury oraz
zaprzyjaźniony zespół Grawitacja. Grupa istnieje od
kilku lat i gra coś, co sami określają jako new vintage
pop&roll. Na swoim koncie ma występy u boku takich
gwiazd jak: Czesław Śpiewa, De Mono czy Lady Pank.
Sporo działo się również na płycie dziedzińca –
prezentowały się stowarzyszenia, były warsztaty,
rękodzieło i propozycje gotowych wycieczek po gminie,
które przygotowali uczniowie CKZiU nr 1 z Raciborza. ●
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