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„CZYM NĘDZA BOGATA” NA ZAMKU W RACIBORZU! 

  

• Ponad 150 mieszkańców gminy Nędza włączyło się w 

prezentację gminy na Zamku Piastowskim w Raciborzu. 

Wszystkim zależało, by pokazać, że mała miejscowość 

nie jest jedynie małym punktem na mapie, ale miejscem 

wszechstronnie utalentowanych ludzi pełnych pasji oraz 

zaangażowania! I odnieśli sukces - zamek 8 czerwca 

odwiedziło około 3 tysiące osób! 

zaproszenia na niedzielny piknik 

i zabrała ze sobą swoje 

wnuczęta. - Wszystko 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 - mówiła 

choreografka zespołu Aldona Krupa-Gawron.     

    Po fantastycznych tancerzach z "Łężczoka" na scenie 

pojawili się wokaliści z Gminnego Centrum Kultury w 

Nędzy. Dzieci uczą się tam śpiewu pod czujnym okiem 

instruktorki Joanny Solich. GCK zaprosiło też do szkółki 

cyrkowej, gdzie każdy mógł spróbować swoich sił 

chodząc na szczudłach - tej trudnej sztuki uczyli chętnych 

uczestnicy projektu "Mamy talent!". W jego ramach 

młodzież wystąpiła też z efektownym pokazem fireshow. 

     Bogatą i różnorodną prezentację przygotował Zespół 

Szkolno-Gimnazjalny w Nędzy. Pod opieką zawsze pełnej 

energii nauczycielki Sylwii Linek z programem 

artystycznym wystąpili uczniowie niezwykle utalentowani 

- wielokrotni laureaci wielu konkursów i przeglądów, 

także o randze ogólnopolskiej! Był też występ koła 

teatralno-kabaretowego działającego przy ZSG w Nędzy 

pod kierunkiem Kornelii Czogalik, a także „coś dla ciała”, 

czyli zabawy ruchowe przy muzyce pod kierunkiem 

Agnieszki Drost.  • 

 

•  Ciąg dalszy relacji z pikniku na str. 6 
 

    - Chciałabym was tu gościć co tydzień! - cieszyła się 

Grażyna Wójcik, dyrektorka Agencji Promocji Ziemi 

Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku 

Piastowskim w Raciborzu. 

    - Jest mi ogromnie przyjemnie, że możemy pokazać to, 

co mamy najcenniejsze. A najcenniejszych mamy ludzi - od 

malutkich po seniorów. I każdy jest wyjątkowy! - mówiła 

wójt gminy Nędza Anna Iskała podczas otwarcia pikniku 

„Czym Nędza bogata”. 

    - Nie zdarza się często, by w jednym miejscu i czasie 

spotkało się tylu aktywnych ludzi - dodał wicestarosta 

Andrzej Chroboczek, mieszkaniec gminy Nędza. 

    Na scenie zamkowego dziedzińca z różnorodnym i 

bogatym programem wystąpili artyści na co dzień 

rozwijający swoje talenty w gminie Nędza.  

    Zespół "Łężczok" działający w Zawadzie Książęcej 

skupia tancerzy w różnym wieku. Swoją pasją i wysokim 

poziomem wykonania zdumiewa każdą publiczność. - Są 

niesamowici! Wspaniale, że młodzi tańczą folklor!  - 

mówiła pani Krystyna z Raciborza, która skorzystała z  
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NAJLEPSI UCZNIOWIE WYRÓŻNIENI 
PODCZAS ŚWIĘTA SZKOŁY W NĘDZY 

 

W czasie święta zorganizowano projektowy festiwal, podczas 

którego nauczyciele i uczniowie zaprezentowali efekty swojej 

pracy. - Możemy korzystać z nowych metod prowadzenia 

zajęć, np. tak zwanych odwróconych lekcji, które prowadzą 

uczniowie zamiast nauczycieli. Korzystamy wtedy z tabletów 

i smartphonów, oczywiście pod kontrolą - wyjaśnia 

koordynatorka projektu. 

    Coroczne święto szkoły to też dobra okazja, by wyróżnić 

najlepszych uczniów. Dyplomy i listy gratulacyjne otrzymała 

zarówno młodzież, jak i rodzice. - Chcemy docenić tych, 

którzy tak ciężko pracowali przez ostatni rok - mówiła 

dyrektor szkoły.  • 

• Święto szkoły to dobra okazja, by w gronie 

nauczycieli, uczniów i ich rodziców, a także 

zaproszonych gości pochwalić się osiągnięciami 

ostatniego roku i realizowanymi projektami. 

Wiktoria Haberkiewicz i Klaudia Kałus z IIa gimnazjum 

swoją szkołę bardzo lubią. - Nauczyciele są bardzo mili, 

świetnie tłumaczą i bardzo wspierają uczniów - 

podkreślają dziewczyny. - Szkoła w mieście może jest i 

większa, ale niekoniecznie lepsza. Na wsi wszyscy się 

znają, jest lepsza atmosfera! 

    Do szkoły w Nędzy uczęszcza około 460 uczniów, w 

placówce pracuje ponad 40 nauczycieli. - Staramy się 

pretendować do szkoły nowoczesnej, o czym świadczy 

przede wszystkim styl nauczania naszych nauczycieli, 

udział w wielu konkursach, także ogólnopolskich, w 

których odnoszą wspaniałe sukcesy! - podkreślała 

dyrektor Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Nędzy 

Maria Czerwińska. 

    Co roku uroczystość ma inny motyw przewodni. Tym 

razem był nim program "Szkoła z klasą 2.0", w którym 

placówka w Nędzy uczestniczy. - To projekt pomagający 

wprowadzić nauczycielom na swoje lekcje nowoczesne 

technologie komputerowe - wyjaśniła Anna Wojtek, 

koordynatorka projektu na poziomie gimnazjum.  

 

ROZŚPIEWANE DZIECIAKI  
W BIBLIOTECE 
 

 

Biblioteki Publicznej w Nędzy biblioteki Iwona Czorny.    

    Młodzi artyści występowali w dwóch kategoriach: soliści 

i zespoły. Jury konkursowe oceniało nie tylko samo 

wykonanie, ale również ruch sceniczny, a nawet strój i 

rekwizyty.  

    Estera Brzoska z przedszkola w Łęgu zaśpiewała o 

"Ogródku Beatki".  - Trochę się denerwuję, boję się, że się 

pomylę - przyznała dziewczynka przed występem. 

Wszystko poszło oczywiście wspaniale! Maja Wałach z 

przedszkola w Górkach Śląskich przyznała, że "fajnie jest 

śpiewać". - Bo można mieć wtedy karierę! - wytłumaczyła. 

    W II Konkursie Piosenki Przedszkolnej "Rozśpiewana 

Biblioteka" nagrodę specjalną w kategorii solista zdobyła 

Magdalena Machnik z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 

Babicach, w kategorii zespół - nagrodę specjalną zdobyły 

przedszkolaki z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 

Zawadzie Książęcej (oddział w Łęgu) w składzie: Fabian 

Badura, Estera Brzoska, Roksana Koszela, Maria Hadam i 

Nadia Badura.  • 

 

Biblioteka w Nędzy zaprasza na ciekawe wydarzenia 

nie tylko najmłodszych, ale i dorosłych.  

- Staramy się organizować coś dla każdej grupy 

wiekowej. Zawsze jest nadzieja, że takie spotkania 

przyciągną nawet tych, którzy nie są stałymi 

czytelnikami - podkreśla dyrektor. 
 

 

 

• Kilkudziesięciu młodych artystów z przedszkoli z 

terenu gminy Nędza pokazało co potrafi w konkursie 

"Rozśpiewanej Biblioteki" zorganizowanym przez 

gminną placówkę. 

To była już druga edycja konkursu. - Biblioteka to już nie 

tylko wypożyczalnia książek, ale miejsce spotkań 

kulturalnych, które dodatkowo promują naszą instytucję i 

czytelnictwo w ogóle - twierdzi dyrektor Gminnej  
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STRAŻACY Z GÓREK ŚL. ZAPROSILI 
PRZEDSZKOLAKI NA PIKNIK 

OSP w gminie Nędza wzbogacają się o nowy sprzęt. W 

ubiegłym roku strażacy z Górek Śl. dostali piłę tarczową, 

piłę łańcuchową, butle powietrzne i węże. - Na 

bezpieczeństwie nie można oszczędzać - podkreślają 

strażacy.  

    W coraz lepszym stanie są też gminne strażnice. Gmina 

przymierza się do poprawienia sytuacji również OSP w 

Górkach Śl. - Niestety tutejsza remiza przylega do 

prywatnego budynku, którego stan pozostawia wiele do 

życzenia i raczej się to już nie zmieni. Stąd plan, by 

wybudować nową strażnicę. To spory wydatek dla budżetu 

gminy, więc inwestycja z pewnością musiałaby zostać 

podzielona na etapy. Liczymy też na środki zewnętrzne - 

wyjaśniła wójt gminy Anna Iskała.  • 
 

• Dzieci ze szkoły i przedszkola w Górkach Śląskich 

dowiedziały się jaki sprzęt służy strażakom do 

rozcinania pojazdu, jak wygląda agregat i w jakich 

sytuacjach strażacy wykorzystują najaśnice. Każdy 

mógł też wypróbować prawdziwą strażacką sikawkę, a 

na koniec był grillowy poczęstunek i słodkości. 

Strażacy-ochotnicy z Górek Śl. dzieci na piknik z okazji 

dnia strażaka zapraszają co roku. - Chcemy dzieciom w 

ciekawy sposób opowiedzieć o naszym zawodzie, pokazać 

sprzęt, pozwolić go wypróbować. Liczymy, że już w tych 

małych dzieciach zaszczepimy zainteresowanie ochotniczą 

strażą pożarną - mówił Waldemar Kurowski, prezes 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Górkach Śląskich. 

    Takie imprezy dzieci zapamiętują na długo. - Bardzo 

wszystko przeżywają i potem każde dziecko chce zostać 

strażakiem! - uśmiecha się Jolanta Kupczyk, dyrektorka 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Górkach Śl. 

    Czynnych strażaków w Górkach Śląskich jest 34. 

Służba w OSP, jak mówi Waldemar Kurowski, nie jest dla 

każdego. - Na pewno nie dla tego, który myśli, że tu 

zarobi. To służba drugiemu człowiekowi. Strażak jest 

szczęśliwy, gdy może pomóc... - podkreślał prezes OSP z 

Górek Śl. Akcji, której nigdy nie zapomni jest powódź z 

1997 roku. - Zalane domy, zrozpaczeni ludzi. Tych 

obrazów nie zapomni się do końca życia - przyznaje.  

Dzięki wsparciu gminy, a także środków zewnętrznych 

 

UCZNIOWIE Z ZAWADY KS. DBAJĄ  

O ŚRODOWISKO 

Zmiany klimatu postępują bardzo szybko i szczególnie w 

Dniu Ziemi warto o nich rozmawiać – podkreślają nauczyciele 

placówki.  

    Akcja  prowadzona jest w szkole  każdego roku. Celem 

obchodów  jest promowanie postaw ekologicznych.  

- Uczniowie poprzez swoje działania pragną wszystkim 

zwrócić uwagę  jak kruchy jest ekosystem naszej planety – 

relacjonują pedagodzy.  

    Na zakończenie obchodów, po złożeniu uroczystego 

ślubowania, uczniowie wyszli na ulice swojej miejscowości, 

by uświadomić mieszkańcom, że każdy jest odpowiedzialny 

za stan środowiska naturalnego. •  

 

ŚLUBOWANIE UCZNIÓW Z ZAWADY KS.: 

 

KOCHAM PTAKI, ZIELEŃ, DRZEWA, 

WIEM JAK O PRZYRODĘ DBAĆ TRZEBA: 

- NIE BĘDĘ ŁAMAĆ GAŁĘZI, 

- ROZPALAĆ OGNISK W LESIE, 

- NIE BĘDĘ RZUCAĆ ŚMIECI, 

- ZWIERZĘTOM KRZYWDY NIE ZROBIĘ, 

- NIE ZABRUDZĘ WODY, 

BO JESTEM PRZYJACIELEM PRZYRODY ! 
 

 

 

• Światowy Dzień Ziemi co roku obchodzi szkoła w 

Zawadzie Ks. W tym roku pod hasłem:  „Uleczmy naszą 

planetę! Przeciwdziałajmy zanieczyszczeniom!” 
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SZKOŁY Z GMINY NĘDZA Z NOWYM 
SPRZĘTEM 
 

 

A dzięki temu, że urządzenia są bardzo atrakcyjne, ciekawe 

i kolorowe, dzieci ćwiczą tym chętniej i nikogo nie trzeba 

specjalnie przekonywać! - uśmiecha się nauczycielka. 

    W szkole cieszą się, że sprzęt, który trafił do placówki w 

ramach realizowanego projektu, zostanie w niej nawet po 

jego zakończeniu. - Będzie nam służył lata. Nie tylko 

dzieciom na gimnastyce korekcyjnej, ale też innym 

uczniom, np. na lekcjach w-f - dodaje Ludmiła Jędrecka. 

    Jakie efekty projekt przyniósł? - Co prawda czasem 

trzeba długich lat, by móc wyeliminować wadę. Ale na 

pewno w niektórych przypadkach rezultaty są widoczne - 

zapewnia nauczycielka. 

    Nowy sprzęt jest wykorzystywany nie tylko na zajęciach 

z gimnastyki korekcyjnej, ale również matematyczno-

przyrodniczych, logopedycznych i rozwijających 

umiejętność czytania i pisania. Koszt urządzeń w nowej 

partii to 22 tys. zł. W pierwszej turze do szkół trafił sprzęt 

wartości 96 tys. zł. 

    W sumie w ramach realizowanego od września 

ubiegłego roku projektu, w szkołach gminnych odbywa się 

wiele dodatkowych zajęć. - Dla dzieci z trudnościami w 

czytaniu i pisaniu, w zdobywaniu umiejętności 

matematycznych, są zajęcia logopedyczne, 

socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z 

zaburzeniami komunikacji społecznej, gimnastyka 

korekcyjna dla dzieci z wadami postawy, zajęcia 

rozwijające dla dzieci uzdolnionych ze szczególnym 

uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych - 

wylicza Edyta Szajt, główny specjalista ds. oświaty w 

Urzędzie Gminy w Nędzy. - To fantastyczna sprawa, bo z 

zajęć korzystają zarówno uczniowie uzdolnieni, którzy nie 

mają szansy gdzie indziej rozwijać swoich pasji i talentów, 

jak i dzieci wymagające wsparcia, np. mające problemy z 

matematyką - podkreśla. • 

 

• Projekt "Indywidualizacja w gminie Nędza" 

finansowany jest przez Unię Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

•  Druga partia sprzętu wykorzystywanego w ramach 

projektu "Indywidualizacja w gminie Nędza" trafiła do 

czterech szkół podstawowych. Sprzęt warty ponad 22 tys. 

zł pomoże zarówno dzieciom uzdolnionym, jak i uczniom 

wymagającym wsparcia. 

W sumie z zajęć z projektu "Indywidualizacja w gminie 

Nędza" finansowanego przez Unię Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego korzysta 89 dzieci w 

czterech placówkach: Babicach, Górkach Śląskich, Zawadzie 

Książęcej oraz Nędzy. 

    Drabinki, zjeżdżalnie, równoważnie, ławki gimnastyczne, 

trampoliny - m.in. takie urządzenia trafiły do gminnych szkół 

z przeznaczeniem do wykorzystania podczas zajęć z 

gimnastyki korekcyjnej. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym 

w Górkach Śląskich na gimnastykę korekcyjną przychodzą 

dwie grupy uczniów. 

    Zajęcia w sali gimnastycznej z wykorzystaniem nowego 

sprzętu Magda, Patryk, Wiktor i Florek bardzo sobie chwalą. 

- Bo to taka zabawa - mówi Florek. - A poza tym możemy się 

tu spotkać i przez to bardziej się lubimy - zapewnia z powagą 

chłopiec. - Myślicie, że te zajęcia wam pomagają? - pytamy. - 

Oczywiście! - zapewniają dzieci i od razu podają przykłady. - 

Ja miałem płaskostopie, ale zmierzyłem sobie niedawno i się 

okazało, że bardzo mi się zmniejszyło! - przekonuje jeden z 

chłopców.  

    - Nowy sprzęt pozwala pracować głównie nad koordynacją 

ruchową i utrzymaniem równowagi. Dzieci uczą się jak 

zwalczyć lęk przed wysokością. Mamy tzw. kamienie 

rzeczne, czy dyski rehabilitacyjne, które pomagają ćwiczyć 

stopy, np. korygować płaskostopie - wymienia Ludmiła 

Jędrecka, zastępca dyrektora w ZSP w Górkach Śląskich, 

prowadząca zajęcia z gimnastyki korekcyjnej. - W procesie 

korekty wad postawy bardzo ważna jest regularność, chęć i 

wola pracy.  
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NOWY SPRZĘT SZKOLE W BABICACH BĘDZIE SŁUŻYŁ NA LATA 

• Dodatkowy sprzęt pomagający rozwijać uczniom 

zainteresowania przyrodniczo-matematyczne trafił w 

ramach projektu "Indywidualizacja w gminie Nędza" 

do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Babicach. 

 

Robert i Krzysiu z klasy pierwszej zajęciami są zachwyceni. 

- Bo to nie takie zwykłe lekcje przy ławkach i zeszytach. 

Dowiadujemy się różnych super ciekawych rzeczy bawiąc 

się fajnymi zabawkami - mówił Robert. - Mnie najbardziej 

zainteresowały sekrety elektroniki. To taka plansza, na 

której można budować całe zestawy elektroniczne, które 

potem mogą świecić. Wszystko jest na baterie - wyjaśnił 

Krzyś. 

    Bardzo ważne, że sprzęt zostanie w placówce nawet po 

zakończeniu projektu. - Już jest duże zainteresowanie! 

Nawet przedszkolaki się interesują i wypytują o sprzęt. Nie 

mogą się doczekać września, bo wiedzą, że w klasie 

pierwszej już będą mogły z niego korzystać - mówi 

dyrektor Hanna Kowalska. • 

- Te zajęcia to coś więcej. Ciekawe i atrakcyjne pomoce 

dydaktyczne pomagają rozbudzić w uczniach ciekawość, 

pobudzają ich wyobraźnię. Nie podajemy wyłącznie 

gotowej wiedzy, ale motywujemy do szukania informacji. 

Dzieci są bardziej aktywne, kreatywne, zainteresowane i 

po prostu ciekawe świata - przekonuje Małgorzata 

Kocjan, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w szkole 

w Babicach. 

    Na zajęciach matematyczno-przyrodniczych w szkole 

w Babicach dzieci korzystają z wielu ciekawych 

urządzeń. - Mamy tu specjalne szachy, układanki, zagadki 

logiczne, jest świetny układ planetarny, mamy pomoc 

dydaktyczną, dzięki której dzieci mogły poznać budowę 

ludzkiego ciała i wiele innych - wylicza nauczycielka. 

    W drugiej partii sprzętu jaki trafił do placówki w 

ramach projektu na zajęcia matematyczne dotarły też: 

kalendarz magnetyczny, specjalna układanka pomagająca 

rozwijać zmysł przestrzenny oraz quiz utrwalający 

wiedzę z zakresu przyrody. 

    Udział w dodatkowych zajęciach, jak twierdzą w 

szkole, mocno przekłada się na wyniki osiągane przez 

dziecko w szkole. - I nie chodzi tylko o oceny. Uczniowie 

w inny sposób spędzają wolny czas. Zabawy dydaktyczne 

poznane w szkole wykorzystują także po zajęciach - 

cieszy się Małgorzata Kocjan. 

 

PRZEDSZKOLE W NĘDZY ZAPROSIŁO NA 
FESTYN RODZINNY 
 

Rola rodziców w funkcjonowaniu i rozwoju placówki jest 

nieoceniona. - Współpracę rodziców z przedszkolem widać 

każdego dnia - mówi dyrektorka przedszkola w Nędzy 

Monika Kupczyk. 

    Przedszkole cieszy się znakomitą renomą. Rodzice 

chwalą nie tylko wykwalifikowaną kadrę i ciepłą atmosferę. 

- Tutaj naprawdę wiele się dzieje, dzieci mają mnóstwo 

dodatkowych zajęć - mówią mamy. Przedszkole poza 

codziennymi zajęciami i opieką słynie z organizacji wielu 

wydarzeń i imprez. •  

• Festyn dla całych rodzin zorganizowało przedszkole 

w Nędzy z okazji Dnia Dziecka. - Moje dziecko 

mogłoby zostać ze mną w domu, ale takich możliwości 

rozwoju jak tutaj nie miałoby nigdzie indziej - 

przyznaje pani Elwira Wolny, mama 5-letniego 

Kamila, który uczęszcza do przedszkola w Nędzy. 

Dzieci z przedszkola w Nędzy zawsze mogą liczyć na 

mnóstwo atrakcji. Na festynie, organizowanym przez 

placówkę już od kilkunastu lat, są słodkości, gry, zabawy 

i konkursy dla dzieci, kawa i słodki poczęstunek dla 

rodziców i dziadków, a dla wszystkich - wspólnie 

spędzony czas w miłym towarzystwie i serdecznej 

atmosferze. - Tylko z pozoru to po prostu miłe festyny, 

bo tak naprawdę to też bardzo ważne spotkania dla całej 

społeczności - uważa Anna Wranik, mama 7-letniej Zuzi. 

- W miłej atmosferze relacje budują ze sobą dzieci, 

poznają się też i rodzice. A wiadomo, że tam gdzie jest 

sympatia, tam jest i życzliwość i chęć zrobienia czegoś 

razem - dodaje. 
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• W ramach projektu w szkole w Babicach odbywały się zajęcia 

rozwijające zainteresowania matematyczno-przyrodnicze, a także 

zajęcia artystyczne. 
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„CZYM NĘDZA BOGATA” NA ZAMKU W RACIBORZU!  c.d. 

  

Odwiedzający raciborski zamek chwalili piknik. Panu 

Henrykowi podobał się szczególnie folklor w wykonaniu 

"Łężczoka". - To dobry pomysł, żeby bogactwo małej 

gminy zaprezentować właśnie tutaj, w centrum Raciborza - 

chwalił jeden ze zwiedzających. - Gmina Nędza, widzę, 

daje radę. Na bogato! - śmiała się pani Ela. 

    Popis swoich zachwycających wokalnych umiejętności 

dała też Klaudia Stabik. Obdarzona fantastycznym, 

mocnym głosem wokalistka - mieszkanka Nędzy wykonała 

największe hity muzyki rozrywkowej. Jej recital był 

przeplatany występami zespołu "Arabeska" - drugiego 

bardzo silnego trzonu zespołu z Zawady Książęcej. 

"Arabeska" to barwne i żywiołowe układy choreograficzne 

tańca mażoretkowego.   

    To co przyciągnęło na zamek szczególnie młodszą 

publiczność to pokaz grupy tanecznej hip-hop "47-440 

Young" z Gminnego Centrum Kultury w Nędzy pod 

kierownictwem Magdy Gorażdży i koncert Roberta Kurzei, 

czyli „Bobo L.w.S”. Teksty młodego rapera z Nędzy, który 

wystąpił w popularnym programie "Must Be the Music", 

rapują tłumy! Na zamku towarzyszył mu beatboxer 

Przemek Kolowca. 

    Równolegle na dziedzińcu na stoiskach prezentowały się 

stowarzyszenia, instytucje i mieszkańcy-pasjonaci. Na 

stoisku rękodzielniczym do podziwiania swoich prac 

zapraszały panie ze szkoły w Nędzy. Była ceramika, 

przedmioty codziennego użytku zdobione techniką 

docoupage, były nawet dzieła kroszonkarskie.  

    „Skarby lasów rudzkich” to wystawa fotografii Tomasza 

Sczansnego, do odwiedzania której zaprosiło  

Nadleśnictwo Rudy Raciborskie. Leśnicy ciekawie 

opowiadali nie tylko o "Łężczoku" - przyrodniczym skarbie 

gminy Nędza, ale też o szkółce kontenerowej - 

jednej z najnowocześniejszych tego typu placówek w 

Europie na wielką skalę produkującej sadzonki z 

zastosowaniem najnowszej technologii. 

Panie ze Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych i ich Rodzin 

zaprosiły na śląski kołocz. - Najbardziej chodzi nam o to, 

żeby ludzi wyciągnąć  z domu. Spotykamy się przy 

kawie, czasem wyskoczymy do kina, czy na basen. 

Jeździmy na wycieczki - mówiła pani Adelajda 

Lepiarczyk, przewodnicząca stowarzyszenia. 

    Tłumy oblegały stoisko Gminnej Biblioteki Publicznej. 

Minikiermasz książek używanych oraz łamigłówki i 

krzyżówki dla dzieci okazały się strzałem w 

przysłowiową dziesiątkę.  

    Tuż obok stoisko Koła Emerytów z Gminy Nędza. Jego 

członkinie słyną z wielu talentów artystycznych.  

- Swoimi pasjami staram się zarażać innych - mówiła 

Eleonora Czekała, przewodnicząca koła. 

    Stoisko historyczne z ciekawymi materiałami o gminie 

Nędza przygotowali pasjonaci i badacze lokalnej historii - 

panowie Jan Baron i Krystian Okręt.  Dzięki starym 

fotografiom i publikacjom zwiedzający mieli okazję 

odkryć nieznane karty historii gminy. – Jest duże 

zainteresowanie. Pani z Wrocławia wypytywała przed 

chwilą o pochodzenie nazwy naszej miejscowości - 

relacjonował Krystian Okręt.  

    Przy stoisku ceramicznym każdy mógł samodzielnie 

zrobić gliniany dzbanek z wykorzystaniem koła 

garncarskiego. Stanisława Spychała-Walenko 

odpowiadała na pytania dotyczące ceramicznej techniki. 

    Z kolei o sztuce wikliniarskiej gawędził pan Hubert 

Piechula z Zawady Książęcej. Niegdyś wieś była 

prawdziwym wikliniarskim zagłębiem, działał tam zakład 

koszykarski, w którym pracowali miejscowi. - Tak 

naprawdę wyplatania koszyków mógłby nauczyć się 

każdy. Najważniejsza jest chęć - przekonywał pan Hubert. 

     Na zakończenie imprezy publiczność wzięła udział w 

konkursie wiedzy o gminie. Atrakcyjne nagrody przekazał 

ośrodek "Leśna Polana", hotel "Laskowo", gospoda 

„Spyrowka” oraz sklep motocyklowy "Motofrajda". • 

• Panowie ze Stowarzyszenia Wędkarstwa Sportowego 

"Babiczok" zaprosili dzieci na wędkarskie minizawody. 

Stowarzyszenie promuje wędkarstwo i mądre obcowanie z 

naturą. - My faceci mamy nad wodą taki swój azyl - zachęcał do 

wędkarstwa Bogusław Granieczny, wiceprezes "Babiczoka". 

• Bardzo widowiskowy pokaz przygotowali dla publiczności 

strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Nędzy. Na specjalnie 

na ten cel dostarczonym wraku samochodu zaprezentowali jaka 

jest procedura działania w przypadku zdarzenia drogowego, w 

którym kierowca zostaje uwięziony w samochodzie.  
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REMIS W RUDNIKU TRAMPKARZE NA 5. MIEJSCU 
• Remisem 9:9 zakończył się rozegrany w Rudniku mecz 

towarzyski piłki ręcznej dziewczyn pomiędzy UKS 

"Zryw" Rudnik i UKS "Zryw" Nędza. 

• Zakończyła się liga piłkarska trampkarzy młodszych. 

Chłopcy z Nędzy po awansie do grupy mistrzowskiej 

ukończyli zawody na 5. miejscu. 

Spotkanie rozegrano systemem 3x15 minut. - Na początku 

dziewczyny z Rudnika rzuciły się do ataku i objęły 

prowadzenie, ale szczypiornistki z Nędzy systematyczne 

odrabiały straty i mecz zakończył się remisem – relacjonuje 

opiekun drużyny z Nędzy Sylwester Bobrzik. Zespół zagrał w 

składzie: Olga Brianis, Julia Przybyła, Wiktoria Konkol, 

Patrycja Sowa, Dominika Sowa, Agnieszka Badura, 

Aleksandra Gorgoń, Katarzyna Białdyga, Dominika Badura, 

Agnieszka Badura, Patrycja Groborz. • 

Mecze ligi trampkarzy młodszych odbywały się w każdy 

piątek. Na boisku spotykały się 9-osobowe drużyny. 

Zespół z Nędzy pod opieką Sylwestra Bobrzika 

występował w składzie: Dominik Kaczmarczyk, Dawid 

Walach, Bruno Sobek, Patryk Pendzich, Ralf Bobrzik, 

Eliasz Rudek, Adrian Piotrowski, Kacper Tomański, 

Michał Nouhof, Krzysztof Zoń, Sebastian Forajter, Dawid 

Gmitruk, Damian Bugiel, Wojciech Mosa. Kierownikami 

drużyny są: Krystian Okręt i Sebastian Bobrzik. • 

 

DZIEŃ DZIECKA Z „BABICZOKIEM” 

 
 

WYNIKI  

• grupa młodsza: I miejsce - Kacper Kwiatkowski (5 lat), 

II miejsce - Denis Haberkiewicz (7 lat), III miejsce - Kuba 

Bojas (6 lat). 

• grupa starsza: I miejsce - Fabian Stroka (14 lat),  

II miejsce - Łukasz Niesporek (10 lat), III miejsce - 

Arkadiusz Burda (14 lat). 

• Ponad 100 okazów - głównie karpi, pstrągów, okoni i 

płoci - złowili młodzi wędkarze, którzy dali się zaprosić 

do wspólnego wędkowania z okazji Dnia Dziecka. 

Imprezę na wesoło zorganizowało Stowarzyszenie 

Wędkarstwa Sportowego "Babiczok" z Nędzy. 

22 dzieci wzięło udział w zawodach wędkarskich, jakie z 

okazji Dnia Dziecka zorganizowali wędkarze-pasjonaci ze 

Stowarzyszenia Wędkarstwa Sportowego „Babiczok”. 

Najmłodsza uczestniczka Julka miała 3 latka! 

    - Dlaczego warto zarażać wędkarstwem już młodych? 

Bo to odpowiedni czas na naukę mądrego kontaktu z 

przyrodą. A co jeszcze ważne, na naszym największym 

stawie generalnie obowiązuje zasada "złów i wypuść", 

więc młodych też już uczymy, że po złowieniu rybkę 

można popodziwiać, zrobić sobie zdjęcie i wypuścić z 

powrotem do wody  - mówi zapalony wędkarz wicestarosta 

Andrzej Chroboczek, członek stowarzyszenia "Babiczok".  

    W sumie złowiono 102 ryby! Po zawodach pod 

wybudowaną wiatą wręczono nagrody i upominki, a 

popołudnie minęło pod znakiem wielkiego grillowania.• 

 

SUKCES MŁODYCH PIŁKARZY  

Z NĘDZY 

 

Drużyna juniorów  młodszych  z Nędzy 

pokonując w ostatnim  meczu  KS Przyszłość 

Rogów 3-0 po dwóch  bramkach  Filipa  

Raciborskiego i jednej Nathana Przybyły  

zapewniła  sobie  mistrzostwo odokręgu  

raciborskiego. To kolejny  sukces  młodych  

piłkarzy  z Nędzy , po zeszłorocznym  

mistrzostwie  juniorów  starszych, tym razem 

juniorzy młodsi okazali  się najlepsi. Na uwagę  

zasługuje  również  fakt, że trener  Mateusz 

Skwirut poprowadził kolejną drużynę  do 

sukcesu w klubie z Nędzy, w którym jest  

również  bramkarzem w drużynie  seniorów.  • 

•  W górnym rzędzie: kierownik drużyny Gerard Przybyła, Sebastian Mrozek, 

Mateusz Mikołajek, Maciej Giemza, Dawid  Giel, Sławomir Bortel, Jacek Janowski, 

Filip Raciborski, Michał Kuźmicz, Wojciech Gembalczyk, trener Mateusz Skwirut. 

W  dolnym rzędzie: Nils Przybyła, Denis  Sobik, Szymon  Maślanka, Patryk Datko, 

Błażej Puzio, Nathan Przybyła. 
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80 LAT OSP W SZYMOCICACH 

 

Do życzeń dołączył się również wicestarosta Andrzej 

Chroboczek. - Panowie życzę wam, by do gaszenia 

pożarów nigdy nie zabrakło wam wody i ducha. Tego 

trzeba użyć do walki z żywiołami, do pomocy drugiemu 

człowiekowi - mówił wicestarosta.  

    - Dziękuję wam za zaangażowanie i poświęcenie. Mam 

nadzieję, że spotkamy się za 20 lat, na obchodach 100-lecia 

jednostki - mówił Leszek Pietrasz, prezes Zarządu Oddziału 

Gminnego Związku OSP RP w Nędzy.  

    Po części oficjalnej zaproszono na poczęstunek i program 

artystyczny. O dobrą zabawę zadbały mażoretki z zespołu 

"Arabeska" z Zawady Ks., koncert dała orkiestra dęta 

"Borynia", przed publicznością wystąpiły też zespoły 

"Wesoły Masorz" i "Allegro". Był również miły akcent z 

okazji Dnia Dziecka - "Borynia" zorganizowała konkurs 

muzyczny z drobnymi nagrodami, a strażacy wszystkie 

dzieci i młodzież częstowali grochówką i słodkościami. • 

• "Bogu na chwałę, ludziom na ratunek" - strażacy z 

Szymocic w towarzystwie zaproszonych gości: jednostek 

sąsiednich sołectw oraz gmin, lokalnych 

samorządowców, władz gminy i powiatu, a także 

wszystkich sympatyków OSP świętowali jubileusz 80-

lecia istnienia swojej jednostki. 

Spod remizy OSP w Szymocicach wyruszono na 

miejscowy cmentarz, gdzie odprawiono uroczystą mszę św. 

polową. Po niej - już przy strażnicy - odbył się apel i 

program artystyczny. - To dla nas wspaniałe święto! Cieszę 

się, że jest nam dane świętować ten 

jubileusz - podkreślał Karol 

Kalemba, na co dzień sołtys 

małych Szymocic i właśnie strażak-

ochotnik tamtejszej OSP.  

    Szymocicka OSP skupia obecnie 16 czynnych strażaków. 

Jacek German, prezes jednostki z okazji jubileuszu życzył 

swoim strażakom przede wszystkim spokoju. - I żeby nie 

brakowało chętnych do służby, nikogo do poświęcenia się 

nie zmusi – podkreślał. 

    W imieniu swoim oraz mieszkańców za służbę strażakom 

dziękowała wójt Anna Iskała. - Satysfakcja i duma z 

dotychczasowych dokonań i stale rosnące społeczne 

uznanie niech wam towarzyszy w dalszej pracy - mówiła 

wójt podczas uroczystego apelu. - Na jubileusz powinno 

przychodzić się z "gyszynkiem" - dodała wójt Iskała 

przekazując prezesowi OSP w Szymocicach 

okolicznościowy puchar. Do strażaków trafią też nowe 

mundury. 

 

„MAMMA MIA” NA DZIEŃ MATKI I DZIEŃ 
OJCA U SENIORÓW W NĘDZY 

- Jestem pewna, że będzie jak zawsze! Wesoło, radośnie, 

ludzie rozgadani, uśmiechnięci - cieszyła się 

przewodnicząca Koła Emerytów i Rencistów w Nędzy 

Eleonora Czekała.   

    To ona zaprosiła do uświetnienia spotkania Klaudię 

Stabik, swoją byłą uczennicę. - Już w szkole ciągle tylko 

śpiewała! - uśmiecha się pani Eleonora. Przewodnicząca 

podkreślała również wsparcie gminy. - Pani wójt jest 

naszym wielkim przyjacielem - mówiła pani Eleonora. -  

Poza tym dotacja wspierająca 

naszą działalność, którą 

otrzymujemy z gminy, to dla nas 

duża pomoc. 

    - Można się spotkać, porozmawiać, od razu 

człowiekowi lepiej. - twierdzą seniorzy. - Na co dzień nie 

mamy aż tak wielu okazji, by ze sobą spędzić czas, a tu 

jest świetnie: kawka, ciacho, muzyka na żywo, znajomi 

obok. Nędza to fajna wioska, dobrze się tu żyje - cieszyła 

się jedna z pań.  

    - Dobrze widzieć jak aktywni są nasi seniorzy, jak 

wspaniale przedłużają sobie młodość - cieszyła się wójt 

gminy Anna Iskała. - Regularnie organizują spotkania, 

festyny i chętnie włączają się we wspólne inicjatywy.  • 

 

• To, na co zawsze można liczyć na spotkaniach 

organizowanych przez Koło Emerytów, to dobra 

zabawa, serdeczne towarzystwo przy kawie i 

poczęstunku. Seniorzy z gminy świętowali podwójną 

okazję - Dzień Matki i Dzień Ojca. Czas umiliła im 

popularna wokalistka rodem z Nędzy - Klaudia Stabik. 
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STAWKI ZA WODĘ BEZ ZMIAN 

Drugą z planowanych inwestycji jest termomodernizacja 

stacji uzdatniania wody. Trzyletnia inwestycja ma 

kosztować 400 tys. zł. Podobnie jak w przypadku pierwszej 

inwestycji - fundusze będą pochodzić ze środków własnych 

PK, ale niewykluczone, że część uda się pozyskać z 

WFOŚiGW w Katowicach. Termomodernizacja to przede 

wszystkim odpowiedź na konieczność utrzymania 

wymogów sanitarnych, ale też dbałość o środowisko i 

oszczędność dla portfela. 

    Woda płynąca z kranów mieszkańców Nędzy pochodzi z 

pięciu ujęć.  – Nasza woda należy do wód miękkich, 

potwierdzają to sami odbiorcy. Nawet mieszkańcy spoza 

naszej gminy, przy okazji wizyty u rodziny, dzwonią do nas 

i przyznają, że mamy dobrą wodę, o wiele lepszą niż w 

innych gminach - cieszy się prezes. • 

• Rada Gminy w Nędzy zatwierdziła ustalone przez 

Przedsiębiorstwo Komunalne taryfy dla zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę. Przez kolejny rok mieszkańcy 

będą płacić za wodę tyle samo, czyli 4,31 zł brutto za 

metr sześcienny. 

Ceny ustalone są dla dwóch taryfowych grup odbiorców. 

Jedna to mieszkańcy domków jednorodzinnych, druga - 

korzystający z przepływu wodociągowego o większym 

natężeniu. Cena wody dla obu grup się nie zmienia od 

ponad dwóch lat - wynosi 3,99 zł netto za m3 wody, czyli 

4,31 zł brutto. 

    Zgodnie z podjętą uchwałą zmieni się wysokość opłat 

abonamentowych.  Dla grupy pierwszej (domki 

jednorodzinne) podwyżka o 1,20 zł, czyli miesięczna 

opłata wyniesie teraz 8,42 zł brutto. Dla grupy drugiej - 

18,58 zł brutto. 

    Przedsiębiorstwo Komunalne w Nędzy przymierza się 

właśnie do dwóch inwestycji. Na dwa lata zostanie 

rozłożona inwestycja modernizacji dwukomorowego 

zbiornika wody pitnej. Wszystko kosztować będzie 200 

tys. zł - fundusze będą pochodzić ze środków własnych 

PK, które stara się też o dofinansowanie z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Katowicach. - Inwestycja ma pomóc utrzymać wymaganą 

jakość wody i zabezpieczyć ciągłość jej dostaw - tłumaczy 

Marek Niewrzoł, prezes PK w Nędzy. 

 

STREFA PRZEMYSŁOWA W BABICACH CZEKA NA INWESTORÓW 
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• 4 lipca odbędzie się przetarg na działki w sołectwie 

Babice przy ul. Wyrobiskowej  przeznaczone w planie 

zagospodarowania przestrzennego pod działalność 

produkcyjną. W sąsiedztwie funkcjonują już dwa inne 

duże przedsiębiorstwa. 

Działki mają dostęp do podstawowych mediów i do 

utwardzonej drogi dojazdowej. Dla inwestorów ważny jest 

też fakt, że to tereny czyste ekologicznie i wolne od szkód 

górniczych. I co jeszcze bardzo istotne - przedsiębiorcy 

mogą liczyć na zwolnienie z podatku od nieruchomości dla 

nowych inwestycji. - Warto pamiętać, że nowe inwestycje to 

nie tylko dodatkowe dochody z podatków, ale również 

miejsca pracy dla mieszkańców – zaznacza wójt.- Jesteśmy 

małą gminą leżącą na terenie parku krajobrazowego i 

rezerwatem przyrody na swoim terenie. Dlatego nigdy nie 

będzie u nas uciążliwego przemysłu, niemniej inwestowanie 

na naszym terenie jest możliwe, co udowadniają 

funkcjonujące tu przedsiębiorstwa. • 

• Przetarg odbędzie się 4 lipca, wadium należy 

wpłacać do 1 lipca. Szczegóły dostępne są na BIP-ie. 

- To obszar przemysłowy, na terenie którego działa już 

betoniarnia i żwirownia - wyjaśnia Justyna Brząkalik, 

specjalista ds. mienia komunalnego i kanalizacji w 

Urzędzie Gminy Nędza. Gmina chce w tamtym rejonie 

sprzedać cztery działki - każda o powierzchni powyżej 1 

hektara. Tereny położone są przy ul. Wyrobiskowej, w 

rejonie DW 919 Racibórz-Rudy-Sośnicowice. - Dzięki 

temu inwestor zyska dobrą lokalizację i szybki dojazd do 

autostrady i lotniska - podkreśla wójt gminy Anna Iskała. 
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GMINNE CENTRUM KULTURY ZAPRASZA NA  AKCJĘ LATO  

I TYDZIEŃ 
1 lipiec ( wtorek): 
10:00-12:00 Warsztaty capoeiry, od 7 lat 
16:00-17:00 Warsztat sztuki cyrkowej, od 10 lat 
2 lipiec (środa): 
10:00-12:00 Warsztaty capoeiry 
12:00-13:00 UNIWERSYTET MAŁOLATA: j.ang. dla dzieci 3-6 lat 
16:00-17:00 Warsztaty sztuki cyrkowej 
17:00-18:30 ŚRODY W PODRÓŻY: Jarosław Kasprzyk: Sri Lanka 
3 lipiec (czwartek): 
10:00-12:00 Warsztaty capoeiry 
12:00-13:00 UNIWERSYTET MAŁOLATA j.ang. dla dzieci 3-6 lat 
14:00-16:00 Gimnastyka korekcyjna przez zabawę, od 5 lat 
16:00-17:00 Warsztaty sztuki cyrkowej 
4 lipiec (piątek): 
10:00-12:00 Warsztaty capoeiry 
12:00-13:00 UNIWERSYTET MAŁOLATA: j.ang. dla dzieci 3-6 lat 
15:00-16:00 Spektakl teatralny " Lampa Alladyna" 
16:00-17:00 Warsztaty sztuki cyrkowej 

II TYDZIEŃ 
7 lipiec (poniedziałek): 
Wycieczka autokarowa do Parku Rozrywki i Nauki  
w Krasiejewie, koszt :40 zł 
8 lipiec (wtorek): 
10:00-12:00 Warsztaty ceramiczne, od 7 lat 
12.00-13:00 UNIWERSYTET MAŁOLATA: Kółko szachowe 
15:00-17:00 Gra terenowa: Poszukiwanie skarbu 
9 lipiec (środa): 
10:00-12:00 Warsztaty ceramiczne 
12.00-13:00 UNIWERSYTET MAŁOLATA: Kółko szachowe 
14:00-16:00 Turniej tenisa stołowego, grupa młodsza 
17:00-18:30 ŚRODY W PODRÓŻY: Paweł Demel: Peru i Boliwia 
10 lipiec (czwartek): 
10:00-12:00 Warsztaty ceramiczne 
12.00-13:00 UNIWERSYTET MAŁOLATA: Kółko szachowe 
14:00-16:00 Turniej tenisa stołowego, grupa starsza 
11 lipiec (piątek): 
DZIEŃ WODNIAKA (zależne od pogody) 

III TYDZIEŃ 
14 lipiec (poniedziałek): 

PIKNIK ROWEROWY połączony z wizytą w H2Ostróg w Raciborzu 
(zależne od pogody)  
15 lipiec (wtorek): 
10:00-12:00 Warsztaty edukacji ekologicznej, gr.młodsza 7-10 l. 
13:00-15:00 Warsztaty filmowe, od 10 lat 
15:00-16:00 Warsztaty teatralne, od 10 lat 
16 lipiec (środa): 
10:00-12:00 Warsztaty edukacji ekologicznej, gr.starsza 10-14 l. 
13:00-15:00 Warsztaty filmowe 
15:00-16:00 Warsztaty teatralne 
17:00-18.30 ŚRODY W PODRÓŻY: Anna i Dawid 
Wacławczykowie: Wietnam 
17 lipiec (czwartek): 
13:00-15:00 Warsztaty filmowe 
15:00-16:00 Warsztaty teatralne 
18 lipiec (piątek): 
Mini Playback Show 

IV TYDZIEŃ 
21 lipiec (poniedziałek) 
Wycieczka do Miasteczka Twinpigs w Żorach połączona z wizytą 
w parku sensorycznym w Rydułtowach, Koszt: 35 zł 
22 lipiec (wtorek): 
12:00-14:00 Plener malarski, od 10 lat 
13:00-15:00 Warsztaty hip-hop, od 10 lat 
16:00-18:00 Gry komputerowe w terenie, od 8 lat 
23 lipiec (środa): 
10:00-12:00 UNIWERSYTET MAŁOLATA: Geografia na wesoło 
12:00-14:00 Plener malarski  
13:00-15:00 Warsztaty hip-hop 

16:00-18:00 Gry komputerowe w terenie 
24 lipiec (czwartek): 
10:00-12:00 UNIWERSYTET MAŁOLATA: Geografia na wesoło 
13:00-15:00 Warsztaty hip-hop 
16:00-18:00 Gry komputerowe w terenie 
25 lipiec (piątek): 

FINAŁ AKCJI LATO V 

Wszystkie warsztaty są darmowe! Na wszystkie zajęcia obowiązują wcześniejsze zapisy. Można ich dokonać osobiście 

w siedzibie GCK przy ul. Strażackiej 2 lub telefonicznie pod nr 32 4104770 lub 506 141 501. 

 

  Mój Tata 

Tato groźny, a jednako drogi 

Jaki byłby mój świat 

Gdyby nie Twoje spojrzenie 

I rady raz po raz 

Brałeś mnie na ręce 

Sadzałeś na ramionach 

Lepiłeś dużego bałwana 

Uczyłeś wbijać gwoździe 

Dziś doskonale wiem 

Że mina Twa niby groźna 

Była pełna miłości 

I taki jest mój świat 
 

Wszystkim Ojcom w dniu ich święta 

wiele radosnych dni pełnych miłości 

życzy Zarząd Koła Emerytów w Nędzy 

Pani Eleonora Czekała pisze… 

          Mój skarb 

Mój słodki skarbie malutki 

Szeptałam kiedyś Ci 

Tuliłam mocno do piersi 

A Ty uśmiechałeś się 

Pamiętam każdy dzień 

Twój płacz, twój śmiech 

Twój pierwszy krok 

Pierwsze szeptane słowo 

Czas płynie jak rzeka 

Nie zwalnia, nie staje 

Dorastasz tak szybko 

Ja wciąż tak samo 

                       Kocham Cię 

GODZINY KURSOWANIA 

PROMU W CIECHOWICACH 

 

PONIEDZIAŁEK-SOBOTA 

5.30-9.30 i 13.30-17.00 
 

NIEDZIELA 

9.30-12.30 i 13.30-17.00 

 

WAKACYJNE 

DYŻURY PRZEDSZKOLI 

 
LIPIEC – PRZEDSZKOLE W NĘDZY 

GODZ. 7:00 – 16:00 
 

SIERPIEŃ– PRZEDSZKOLE W ŁĘGU 
GODZ. 7:30 – 15:30 

 
WYDAWCA:    Urząd Gminy Nędza,  ul. Jana III Sobieskiego 5, 47-440 Nędza, tel./fax 32 410 23 99 
GODZINY URZĘDOWANIA:  poniedziałek: od 7.30 do 17.00, wtorek, środa, czwartek: od 7.30 do 15.30, piątek: od 7.30 do 14.00 
REDAKTOR NACZELNY:     Sabina Mostek, tel. (32) 410 20 18 wew. 38,   e-mail: redakcja@nedza.pl, ug@nedza.pl;  
WSPÓŁPRACA:      Krystian Okręt                                                                                           NAKŁAD: 1200 egzemplarzy   
STRONA INTERNETOWA GMINY:     www.nedza.pl                                                              DRUK: Drukarnia BATEREX, ul. Zakładowa 2, 47-400 Racibórz 

Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów, redagowania i opatrywania własnymi tytułami. 
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