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Firma, która realizuje inwestycję, zdążyła już postawić
obiekt w stanie surowym. Początkowo budowa była
przewidziane na dwa lata, ale być może uda się ją zakończyć o wiele szybciej.

Z

informacji przekazanych przez
wykonawcę wynika, że inwestycja
mogłaby zostać zrealizowana nie w
ciągu dwóch lat, a w ciągu roku mówi Wójt Gminy Nędza Anna
Iskała. Nową remizę OSP trzeba
budować od podstaw, bo z obecną już

niewiele dało się zrobić. Jej pech
polega na tym, że przylega do
prywatnego budynku, którego stan
jest fatalny. Obiekt się rozsypuje, a
właściciel się nim nie interesuje.
Sprawa nawet swojego czasu trafiła
do sądu, bo wójt obawiała się, że stan

obiektu
może
zagrażać
bezpieczeństwu.
Ponieważ obecna siedziba OSP w
Górkach Śl. przylega bezpośrednio
do kłopotliwego sąsiada, pozyskanie
środków
zewnętrznych
na
jakąkolwiek modernizację jest
właściwie niemożliwe. Stąd pojawił
się plan, by nie inwestować w starą
siedzibę, ale wybudować nową
strażnicę w zupełnie innym miejscu.
Obiekt jest budowany przy ul. Ofiar
Oświęcimskich (za szkołą) w
okolicach kapliczki.
Inwestycję realizuje A1 Projekt z
Bytomia, która zaproponowała
najkorzystniejszą ofertę w przetargu
- 855 752,80 zł brutto.
Niewykluczone, że wykonawcy
uda się wszystko zakończyć w ciągu
jednego roku. Nowa siedziba OSP
będzie również wyposażona w salę
do spotkań okolicznościowych.
Przypomnijmy, że na finiszu jest
też ostatni etap budowy remizy OSP
w Babicach. ●

GOPS JUŻ PO LIFTINGU
Zakończył się remont budynku przy
ul. Leśnej 1 w Nędzy, do którego w marcu
przeprowadził się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. W
końcu przestał straszyć.

W

budynku wyremontowano elewację i dach,
wymieniono okna i drzwi, naprawiono schody.
Inwestycję wykonało PUH Ecomplex z Łukowa
Śląskiego za kwotę 79.843,61 zł brutto.
Siedziba GOPS-u to budynek, w którym przed laty
mieściło się gimnazjum. Po rozbudowaniu sąsiedniego
budynku, w którym znajdowała się tylko szkoła
podstawowa, miejsca starczyło dla obu placówek.
Budynek po gimnazjum przez jakiś czas stał
niewykorzystany, a potem na piętrze zlokalizowano dom
rodzinkowy, zaś na parterze było miejsce na magazyn
wykorzystywany
przez
GOPS
do
programu
żywnościowego.
W końcu podjęto ostateczną decyzję o przeprowadzce
na Leśną 1 całego GOPS-u. Wcześniej swoją siedzibę
miał w budynku urzędu gminy przy Jana III Sobieskiego.
W nowym miejscu zaczął funkcjonować w marcu.
Na piętrze budynku nadal działa rodzinkowy dom

dziecka, zaś GOPS zajął parter. Przez kilka tygodni
trwały prace adaptacyjne. Znalazło się tam wystarczająco
dużo miejsca dla biur ośrodka, księgowości, kasy i
magazynu
rządowego
programu
wsparcia
żywnościowego.
Możliwości lokalowe pozwoliły na rozdzielenie działu
świadczeń rodzinnych od świadczeń pomocy społecznej.
- To jeden z pierwszych budynków, który widzą
wjeżdżający do centrum Nędzy od strony Kuźni
Raciborskiej. Po modernizacji elewacji w końcu przestał
straszyć - mówi wójt Anna Iskała. ●
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ROBOTY

BIBLIOTECE

W
IDĄ PEŁNĄ PARĄ
Prace przy ul. Strażackiej 2
w Nędzy pełną parą ruszyły
kilka tygodni temu. Remont książnicy
będzie gruntowny. Zakupiony też
zostanie nowy sprzęt i wyposażenie.

Przetarg

na roboty wygrała firma
PUH ECOMPLEX z Łukowa Śl.
Zaproponowała cenę 319.800,00 zł
brutto.
Inwestycja została dofinansowana
ze środków Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego. Z ponad
250 wniosków z całej Polski do

dofinansowania
wybrano
89
instytucji.
Biblioteka w Nędzy
uzyskała
dofinansowanie
w
wysokości 280.431,00 zł, co stanowi
75 proc. wartości inwestycji. W
ramach
zadania
planuje
się
przeprowadzić remont budynku oraz
zakup niezbędnego sprzętu i
wyposażenia. - Chcemy żeby
biblioteka była miejscem gdzie nie
tylko wypożycza się książki, ale
również spędza wolny czas - mówi
wójt Anna Iskała.
Co zostanie zrobione? Wymienione

zostaną drzwi wejściowe do
biblioteki, czytelni, korytarza i
pomieszczeń w korytarzu. Na klatce
schodowej wymienione zostaną
istniejące drewniane balustrady na
balustrady ze stali nierdzewnej.
Odnowi się istniejącą posadzkę z
płytek
lastrykowych
i
marmurowych. W pomieszczeniu
czytelni firma rozbierze parkiet
drewniany i położy posadzkę z
płytek
ceramicznych.
We
wszystkich
pomieszczeniach
komunikacyjnych
i
czytelni
zastosowany
zostanie
tynk
mozaikowy. Ściany i sufity
pomieszczeń wykończy się gładzią
gipsową i pomaluje. Odnowione
zostaną toalety.
Obiekt zostanie wyposażony w
schodołaz
dla
osób
niepełnosprawnych.
Modernizacja obejmie również
salę na parterze budynku - po
remoncie będzie służyła i instytucji,
i w dalszym ciągu stowarzyszeniom
do różnego rodzaju spotkań.
Inwestycja zgodnie z planem
powinna się zakończyć do 10
listopada. ●

26 października
w Urzędzie Gminy
Nędza odbędzie się przetarg na sprzedaż
nieruchomości w Zawadzie Książęcej.
Pod młotek pójdzie budynek dawnej
plebanii z działką o pow. 0,1582 ha.
Główną zaletą jest lokalizacja.

Cena wywoławcza nieruchomości to

BUDYNEK STAREJ
PLEBANII IDZIE

70.000,00 zł + VAT. Wadium w
wysokości 7.000,00 zł zainteresowani
mają czas wpłacić do 20 października.
Nieruchomość położona jest w
Zawadzie Książęcej przy ulicy
Raciborskiej.
Działka
jest
zabudowana
budynkiem
mieszkalnym
w
zabudowie Ścieki odprowadzane są do własnego szamba. Nieruchomość posiada dostęp
wolnostojącej. Nieruchomość jest do drogi publicznej. Budynek mieszkalny (była plebania) ma powierzchnię
wyposażona
w
urządzenia użytkową ponad 143 m2 oraz budynek gospodarczy.
infrastruktury technicznej, takie jak:
Szczegóły dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nędza
energia
elektryczna,
instalacja
w zakładce ‘przetargi na mienie gminne’.
wodociągowa.

POD MŁOTEK
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Roboty na ul. Drzewnej zakończyć grubo przed czasem.
w Babicach dobiegły
Na odbiór czeka również ul.
końca. Mieszkańcy zyskali drogę o Polna w Łęgu. Początkowo roboty
dobrej nawierzchni.
musiały zostać nieco przesunięte w
irmie Eurovia Polska S.A., która w czasie ze względu na wymianę
przetargu
zaproponowała oświetlenia przez Tauron. Remont
najkorzystniejszą ofertę (66.050,30 wykonało konsorcjum firm "Dzł), remont ponad 300-metrowego ART" oraz "INFRAGO" z Jankowic
za kwotę 96.226,98 zł brutto.
odcinka ul. Drzewnej udało się

F

Przypomnijmy, że mieszkańcy Nędzy
czekają też na budowę chodników
wzdłuż dwóch dróg wojewódzkich
biegnących przez gminę: 922 czyli ul.
Jana Pawła II i 919 czyli ul. Gliwicka.
W przypadku DW 922 radni z
Nędzy kilka miesięcy temu przyjęli
uchwałę dotyczącą finansowania
inwestycji
wspólnie
z
województwem.
Zakres rzeczowy zadania obejmuje
opracowanie
kompletnej
dokumentacji projektowej budowy i
przebudowy chodnika na odcinku o
długości 540 metrów - od torów
kolejowych do ostatniej posesji, w
tym na odcinku około 150 m od torów
kolejowych
dokumentacja
projektowa przebudowy istniejącego
chodnika wraz z uzgodnieniami,
opiniami
i
niezbędnymi
pozwoleniami.
Część chodnika przy Jana Pawła II
wybudowano już kilka lat temu.
Przyszła
inwestycja
ma
być
kontynuacją. ●

GMINNE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

proponuje…

W
systemie
gospodarowania
odpadami
komunalnymi na terenie gminy Nędza zbiórki
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego są
organizowane cztery razy w roku, zgodnie z
harmonogramami odbioru odpadów komunalnych.
Odpady te odbierane są sprzed posesji.
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można
również przekazywać do Gminnego Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadów.
Urząd gminy ponadto informuje, że zgodnie z art. 28
ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i
elektronicznym „wprowadzający sprzęt przeznaczony
dla gospodarstw domowych jest obowiązany do
zapewnienia
zbierania
zużytego
sprzętu
pochodzącego z gospodarstw domowych” (czyli
sprzedający odbiera sprzęt zużyty za sprzęt
zakupiony). ●
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Urząd Gminy
Nędza informuje,
że z dniem 30 września Wojewódzki
Zarząd Dróg w Katowicach ponownie
wprowadza komunikację zastępczą dla
mieszkańców gminy w związku z
rozpoczęciem
remontu
drugiego
wiaduktu drogowego nad torami.

remontem pierwszego wiaduktu.
Obejmuje wyjazd z rejonu PKP
Nędza
i
przejazd
przez
miejscowości: Ciechowice, Zawada
Ks., Łęg, Markowice, Babice do
centrum Nędzy i powrót.
Obecnie (od 15 września)
darmowe
busy
nie
kursują.
Wznowienie
nastąpi
30
września.
rasa przejazdu busów będzie taka
zatrzymywać
się
na
jak poprzednio, gdy komunikację Będą
przystankach
autobusowych.
zastępczą wprowadzono w związku z

T

GMINA MA NOWEGO SEKRETARZA
W

czerwcu bieżącego roku ogłoszono nabór na
wolne stanowisko urzędnicze – sekretarza gminy. Po
przeprowadzeniu postępowania komisja wybrała
Krystiana Dolipskiego na stanowisko sekretarza.
Krystian Dolipski spełnił wymagania formalne
wynikające z przepisów ustawy o pracownikach
samorządowych oraz wykazał się niezbędnym
zakresem wiedzy wymaganym na stanowisku

Natomiast od 20 września na
odcinku remontowanego wiaduktu
możliwy jest ruch pieszy oraz
przejazd jednośladem.
Remont drugiego wiaduktu ma się
rozpocząć na początku października
a zakończyć do 9 listopada tego
roku. Urząd gminy przypomina, że
inwestycja jest realizowana przez
zarządcę drogi, czyli Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Katowicach. ●

sekretarza.
Ustawa o pracownikach samorządowych
precyzuje w art.5 ust.2 wymagania na stanowisko
sekretarza: na stanowisko sekretarza może być
zatrudniona osoba posiadająca co najmniej
czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym
w jednostkach, o których mowa w art. 2, w tym co
najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym
stanowisku urzędniczym lub osoba posiadająca co
najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku
urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art.
2 oraz co najmniej dwuletni staż pracy na
kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych
jednostkach sektora finansów publicznych.
Od 1 września br. Wójt Gminy nawiązała
stosunek pracy z Krystianem Dolipskim na
stanowisku sekretarza gminy.
Krystian Dolipski posiada wykształcenie wyższe
- techniczne, ukończone studia podyplomowe w
zakresie zarządzania w administracji publicznej
oraz kwalifikacje pedagogiczne do nauczania
przedmiotów ścisłych. ●
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I AMBITNE PLANY INWESTORA
- Gmina może zyskać obiekt znany na całą Polskę albo nawet
Europę - uważa Jarosław Łuszcz, nowy właściciel dworca dawnej
wąskotorówki w Nędzy. Kolejkę zamierza reaktywować dodając wiele innych
atrakcji. Wszystko robi wielkie wrażenie!
noclegowe,
arosław Łuszcz od 2009 roku
ZOBACZ WIZUALIZACJĘ
kto wie, może
na www.nedza.pl
zarządza wąskotorówką w Rudach. nawet SPA.
Widzi, że takie inwestycje mają sens Dokładnie
kilka dni
turystów z roku na rok przybywa, temu Jarosław Łuszcz zakończył
zainteresowanie jest coraz większe, trwającą kilka dni akcję sprowadzania
bywa, że przerasta możliwości. z
Helu
włoskiego
wagonu
Zachęcony sukcesem postanowił salonowego z 1927 roku. Ekipa
swoje zamiłowanie do kolejnictwa musiała
40-tonowego
kolosa
skierować również na sąsiedzkie tory, wyciągnąć ze składu stojącego na
czyli właśnie do Nędzy.
odciętym torze. Przepiękny wagon,
Dwa lata nosił się z zamiarem jedyny taki w kraju, a może nawet w
odkupienia od PKP tutejszej stacji. Europie, będzie służył turystom
Teraz wszystko ma już w głowie
poukładane. Plany są ambitne!
Najpierw budynek chce podnieść z
ruin, a potem zająć się całą resztą.
Ruch kolejowy planuje wznowić na
odcinku Szymocice - Babice. To na
początek, bo docelowo inwestorowi
marzy się połączenie z Rudami.
Na miejscu miałoby powstać
muzeum Stara Stacja poświęcone
kolejnictwu.
Inwestor
chce
sprowadzić do Nędzy przedwojenny
skład a w wagonach uruchomić, m.in.
restaurację w starym stylu ze ● Jarosław Łuszcz i Zdzisław Kołoda (od lewej)
stolikami jak z kół parowozu, miejsca

J

w Nędzy. To właśnie w nim ma
powstać restauracja.
- Kolej ma w sobie magię. To
potężny magnes na turystów uważa Jarosław Łuszcz. O swoich
planach
opowiadał
podczas
ostatniego posiedzenia Rady Gminy
Nędza.
Zdzisław
Kołoda
przedstawił
przygotowaną
wcześniej ciekawą wizualizację.
Pierwsze prace miałyby ruszyć
już wiosną. Całe przedsięwzięcie
inwestor chciałby zakończyć w
ciągu 3-5 lat, ale elementy gotowe
wcześniej oddawać do użytku na
bieżąco. ●
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GIMNAZJUM CZYTAŁO NARODOWO Za

Narodowe Czytanie odbyło się w gimnazjum
z lekkim opóźnieniem, ale za to przy
stuprocentowej frekwencji. No cóż, trudno się spodziewać,
aby cała gimnazjalna brać stawiła się na boisku szkolnym w
sobotnie przedpołudnie na… czytanie książki. W dodatku
lektury szkolnej. Obowiązkowej, z gwiazdką, czyli że do
egzaminu. Bo Quo vadis, wybrane do tegorocznego czytania,
taką właśnie lekturą jest.

to, jeśli urządzić wspólne czytanie na lekcjach,
entuzjazm jest bez porównania żywszy, nawet gdy jedna
z lekcji to godzina wychowawcza. Z tych to powodów
akcja już drugi rok z rzędu odbywa się w szkole jednego
z pierwszych szkolnych dni.
Fragmenty trudnego, bądź co bądź, dzieła, bo to i temat
poważny, i język nie na czasie, przedstawiali zarówno
nauczyciele, jak i uczniowie. Zaangażowano
najstarszych, jako że książkę już „przerobili”, więc
łatwiej im było wpisać się interpretacją głosową w jej
klimat. Wybrano fragmenty kluczowe i sceny szczególnie
poruszające lub znaczące. Prowadząca polonistka łączyła
je w całość, streszczając opuszczane części, tak by
słuchacze mogli wytworzyć sobie w miarę pełny obraz
fabuły i problematyki. Czytanie z podziałem na role
uatrakcyjniało przekaz.
W nagrodę za pilne słuchanie końcowe sceny
uczniowie mogli obejrzeć w wersji filmowej. Na
przygotowaną prezentację nie starczyło, niestety czasu,
ale co się odwlecze, to nie uciecze, okazja na pewno się
znajdzie.
Tak więc Narodowe Czytanie w powoli zmierzającym
do końca Roku Sienkiewiczowskim można zaliczyć do
udanych gimnazjalnych wydarzeń. ●
Kornelia Czogalik

Przysłowiowy pierwszy
dzwonek w szkołach
gminy Nędza zadzwonił dla 486 uczniów.
Klasy pierwsze powstały w Górkach Śl.,
Babicach i Zawadzie Ks., a w szkole w
Nędzy najmłodszymi uczniami są
drugoklasiści.

W

tym roku zniesiono obowiązek
szkolny dla 6-latków. Posłanie
dziecka w tym wieku do szkoły
pozostawało w gestii rodziców.
Po jednej klasie pierwszej powstało
w
Zespołach
SzkolnoPrzedszkolnych w Babicach (7
dzieci), Górkach Śląskich (8 dzieci) i
Zawadzie Książęcej (7 dzieci).
Natomiast w Zespole SzkolnoGimnazjalnym w Nędzy klasy
pierwszej nie utworzono.
Rzeczywiście
tym
razem
rozpoczęcie roku szkolnego było inne
niż dotychczas. Spotkaniu zawsze
towarzyszyło uroczyste powitanie
pierwszaków, wręczanie rogów
obfitości przy sali wypełnionej
wzruszonymi rodzicami - przyznaje

dyrektor Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Nędzy Maria Czerwińska.
W szkole w Nędzy uczyć się będzie w tym roku około 400 uczniów.
Będzie z nimi pracować 38 nauczycieli.
Podczas rozpoczęcia roku szkolnego w Nędzy zamiast tradycyjnej
prezentacji klas pierwszych, przedstawiano uczniów klas czwartych
(powiększyły się o dzieci z sąsiednich sołectw, w których nauka odbywa się
w klasach 1-3), klas piątych i pierwszych klas gimnazjum. ●
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Cztery jednostki
Ochotniczych Straży
Pożarnych
przyjęło
zaproszenie
strażaków z Szymocic i rywalizowało w
zawodach na wesoło. Najskuteczniejsi
okazali się ochotnicy z Babic.
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To już kolejny raz strażacy z OSP w
Szymocicach zorganizowali zawody
na wesoło. Swój udział zgłosiły
jednostki z: Gamowa, Jankowic,
Babic i Nędzy.

Przy wymyślaniu konkurencji jak
zwykle
organizatorom
pomysłowości nie zabrakło. Był
slalom na placu zabaw z piłeczką na
dwóch kijach, zadanie bojowe z
rzutem butem do celu i napełnianie
wiadra miską wody podawanej
sobie nad głowami.
Rywalizacja zakończyła się
wynikami:
1. Babice,
FOTOGALERIA
2. Jankowice,
na www.nedza.pl
3. Gamów,
4. Nędza,
5. Szymocice.
Nagrodą dla najlepszych był
uścisk
dłoni
komendanta
szymocickiej straży. A dla dzieci
gospodarze przygotowali zabawy ze
sprzętem strażackim i przejażdżkę
wozem bojowym. ●

Dużo piłki, dużo radości i dużo słońca! – Na tym oczywiście nasza praca z dziećmi się nie
Tak można podsumować piłkarski Kids kończy – zaznacza prezes.
Challenge 2016 zorganizowany przez Ludowy Klub Sportowy w
Zawadzki LKS stale się rozwija. Od dłuższego czasu
Zawadzie Książęcej pod patronatem Tauron Dystrybucja.
trwa polepszanie infrastruktury klubu. Pomagają w tym
środki Gminy i prywatni sponsorzy. A niedawno klub
turnieju wzięły udział dzieci w wieku szkolnym i
zyskał też nowych sympatyków.
przedszkolnym z Ciechowic, Łęgu i Zawady Ks. - Mimo
- Rafał Brzoska i Waldek Brzoska co prawda obecnie
upału dzieci spisały się świetnie pokazując swoje już tu nie mieszkają, ale stąd pochodzą. Rafał jest
umiejętności i ducha sportowego! Można było również założycielem i pierwszym prezesem InPost. Waldemar z
zaobserwować sporo talentów. Bardzo nas to cieszy - kolei jest dyrektorem generalnym.
Jesteśmy
mówi Krzysztof Porwoł, prezes zawadzkiego LKS-u.
niesamowicie dumni, że mamy takich partnerów i
Po zmaganiach na boisku młodzi sportowcy otrzymali cieszymy się, że zainteresowali się naszymi
upominki, okolicznościowe dyplomy i medale.
inicjatywami - dodaje prezes Porwoł. ●

W
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Widać, że ludzie do tych pikników się już przyzwyczaili. - Córka
co chwila mnie o niego wypytywała! Tyle radości tu ludziom dają
- cieszyła się pani Urszula z Nędzy. Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych od kilku lat
zaprasza na festyn integracyjny żegnający lato.

Tu każdy czuje się mile widziany.

Stowarzyszenie z Nędzy organizuje tę
Na stołach zawsze znajdzie się coś imprezę głównie z myślą o dzieciach
dobrego, na scenie ciekawe niepełnosprawnych i ich rodzinach, ale
naprawdę
dla
wszystkich
występy,
a
u
boku
miłe tak
mieszkańców.
towarzystwo.

- Cieszymy się, że z roku na rok
przychodzi coraz więcej ludzi!
Widzę, że dobrze się bawią, że bliżej
się poznają, a
nam
o
to
FOTOGALERIA
właśnie chodzi
na www.nedza.pl
mówiła
szefowa
stowarzyszenia Jadwiga Przybyła.
W tym roku przed publicznością
wystąpiła młodzież z Gminnego
Centrum Kultury, która zachwyciła
m.in. tańcem z pojkami. - Było
mnóstwo pozytywnych emocji! mówiła Karolina Knura, która
ostatnio zadebiutowała w roli
instruktorki pojkowej sztuki.
Dla gości wystąpiły też dzieci ze
szkoły w Nędzy pod okiem Sylwii
Linek, przedszkolaki, mażoretki z
zespołu Arabeska działającego przy
GCK i duet z Gliwic wykonujący
utwory operetkowe w żartobliwej
oprawie. Imprezę poprowadził jak
zwykle Karol Kalemba. ●

ŁĘŻCZOK NA DNIACH OTWARTYCH

MINISTERSTWA W BERLINIE
Zespół Łężczok działający na co dzień przy
Gminnym Centrum Kultury w Nędzy został
zaproszony do Berlina przez niemieckie Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych. Występ gości z Polski z okazji dni otwartych
zgromadził pełną widownię!

Podczas

dwudniowego wyjazdu był czas i na oficjalne
spotkania, i na zwiedzanie niemieckiej stolicy. Zespół tak
relacjonuje wycieczkę:
Zaczęło się od wejścia na kopułę Reichstagu. Stamtąd można
było zobaczyć panoramę Berlina. Przy pięknej pogodzie
widoki były niesamowite.
Potem rejs statkiem po Sprewie w samym centrum miasta.
Po obu stronach rzeki można było zobaczyć bardzo wiele
kluczowych dla stolicy obiektów. Przewodnik opowiadał
bardzo ciekawie, młodzież z zapartym tchem słuchała
opowieści związanych z historią muru berlińskiego.
Zwiedzanie zabytków i ciekawostek w centrum miasta
zakończyło się wspólnymi zdjęciami przed jego najsłynniejszą
wizytówką - Bramą Brandenburską.
Niedzielę wszyscy spędzili już na terenie Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych. - Kontrola przy wejściu była bardzo dokładna.
Prześwietlane były wszystkie osoby i ich bagaże, włącznie ze
strojami i rekwizytami tanecznymi. Miny policjantów
kontrolujących nasze worki z sianem, wiadra z pierzem, grabie,

drewniane łyżki, zabytkowe żelazka, tarki do prania, były
„bezcenne”! - uśmiechają się tancerze.
Zespół spotkał się z Ministrem Spraw Wewnętrznych
Thomasem de Maiziere, pełnomocnikiem rządu RFN
ds. mniejszości narodowych Hartmutem Koschykiem oraz
przewodniczącym Związku Niemieckich Stowarzyszeń
Społeczno-Kulturalnych w Polsce Bernardem Gaidą.
Występ gości z Polski zgromadził pełną widownię, która
gromkimi brawami nagradzała wszystkie taneczne prezentacje.
Program artystyczny opracowała i przygotowała z młodzieżą
Aldona Krupa-Gawron, organizatorem wyjazdu była Weronika
Riemel, kierownik zespołu.
Wyjazd odbywał się na zaproszenie Ministra Spraw
Wewnętrznych RFN i był finansowany z jego środków. ●
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Mieszkańcy zadbali o fantazyjne ozdobienie swoich domów.
Nie zabrakło oczywiście kolorowego przemarszu i ciekawego
programu artystycznego. W Zawadzie Książęcej mieszkańcy jednej parafii bawili się
na wspólnych dożynkach.
kościoła. Po uroczystej mszy św.
korowodzie
dożynkowym
dożynkowej na placu przy plebanii
mieszkańcy trzech wiosek: Zawady czekał na mieszkańców poczęstunek.
Ks., Ciechowic i Łęgu w strojach Organizatorem dożynek parafialnych
ludowych, dzieci w przebraniach, dla trzech sołectw była w tym roku
mażoretki, tancerze z zespołu Zawada Ks. Mieszkańcy podkreślali,
Łężczok przeszli główną ulicą do
że to wielkie święto dla wszystkich.

W

Starostami dożynkowymi zostali
Grażyna Wałach i Bernard Cycoń.
To zawsze wielki zaszczyt. W
gminie Nędza rolników nie jest
wielu, ale i tak mieszkańcom zależy
na utrzymaniu tradycji.
Frekwencja dopisała. Było widać,
że ludzie dobrze się bawią.
Organizatorzy zadbali o atrakcje i
dla najmłodszych, i dla starszych.
Przed
publicznością
wystąpili
tancerze
z
folklorystycznego
Łężczoka z programem pt. Miłość
na sianie.
Utwory muzyki klasycznej i
rozrywkowej
zagrała
świetna
Gminna
Orkiestra
Dęta
z
Krzysztofem Fulneczkiem na czele.
Nie zabrakło też rodzimych
mażoretek.
Najstarsza
grupa
tancerek z gminy Nędza połączyła
się z tancerkami z Raciborza
tworząc grupę o nazwie Zara. Na
tegorocznych dożynkach nowy
skład miał swój debiut. ●

LATO
Zarząd Koła Emerytów z Nędzy zorganizował dla swoich
członków wycieczkę niespodziankę. Był rejs po Odrze, Park
Miniatur Sakralnych i park linowy dla wnuków.
Seniorzy z Nędzy wraz ze swoimi wnukami poznali
ciekawe zakątki naszych okolic - relacjonuje Eleonora
Czekała, szefowa nędzańskiego koła. 60-osobowa grupa
wybrała się w rejs po Odrze. Statek wypłynął z przystani
Koźle-Rogi.
- Podziwialiśmy wspaniałą przyrodę, ale największe
zainteresowanie wzbudziła największa śluza i zamknięcie

w specjalnej 10-metrowej komorze. Po chwili zaczęła
się wypełniać wodą unosząc statek - opowiada pani
Eleonora. Podczas trzygodzinnego rejsu seniorzy z
Nędzy podziwiali stare porty z czasów wojny i ich
ciekawe baseny towarowe - o ich historii opowiadała
przewodnik.
W programie wycieczki był też Park Miniatur
Sakralnych w Olszowej. - Tam podróżowaliśmy po
całym świecie podziwiając najciekawsze budowle
sakralne - relacjonuje szefowa koła. Na koniec jeszcze
park linowy dla najmłodszych i wspólny obiad. ●
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