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ZAMIESZKAĆ W GMINIE NĘDZA 

 

Jest wyjątkowa pod względem 
lokalizacyjnym i przyrodniczym. – Tu się po 
prostu dobrze żyje – mówią mieszkańcy. 

Gmina wystawia właśnie do sprzedaży 
ciekawie położone działki budowlane.  
 

 

W 2013 roku wśród osób, które sprowadziły się 
do gminy Nędza byli mieszkańcy m.in. Rybnika, 
Raciborza, Czerwionki-Leszczyn, Jaworzna czy 
Radlina. Odnotowano także meldunki z Wielkiej 
Brytanii i Niemiec.  Szczególnie ludzie w 
dojrzalszym wieku coraz chętniej 
przeprowadzają się na wieś doceniając ciszę, 

klimat i przyrodę.                 
         Dom przy ul. Akacjowej ma m.in. 
pochodzący z Raciborza tenor Tomasz Jedz, 

śpiewak operowy występujący na wielu ważnych 
scenach muzycznych w Polsce i za granicą. – 

Wcześniej tylko mijałem te ładne tereny w drodze do Raciborza. W końcu jednak spodobały mi się na tyle, że 
postanowiłem wybudować tu dom. Do Raciborza, gdzie mieszkają rodzice i przyjaciele, mam blisko, a tu piękna 
przyroda, przyjemne miejsca do spacerowania – opowiada artysta. 
         Do Nędzy ponad pięć lat temu sprowadził się również generał w stanie spoczynku, były komendant główny 
straży pożarnej, Piotr Buk. - Jestem bardzo zadowolony. Na wsi o wiele przyjemniej niż w mieście! Dobrzy ludzie 

dookoła, infrastruktura, podstawowe zaopatrzenie blisko domu. I ta wspaniała przyroda – zachwyca się.   
         Ze wszystkich gmin wiejskich powiatu raciborskiego jest najbardziej zalesiona. Wszystkie lasy na jej terenie 
mieszczą się w granicach Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Rud Wielkich, a te - otaczające stawy 
rybne położone w południowej części gminy - stanowią rezerwat przyrody Łężczok. To jeden z najpiękniejszych 
polskich rezerwatów leśno-stawowych. Anna Szurgacz, sołtys Łęgu cieszy się, że ma go tak blisko. – Do Łężczoka 
przyjeżdżają ludzie ze wszystkich stron, są ciekawi, lubią tu spacerować, mówią, że to dobre miejsce, żeby 
odetchnąć, żeby oderwać się od rzeczywistości. Jaki luksus, że mamy do niego dwa kroki – zachwyca się.  

         Ci, którzy znają legendę o Nędzy mogą się uśmiechnąć pod nosem. Dziś to rozwijająca się gmina  
z dogodnym dojazdem do dużych miast regionu (przez gminę przebiega DW 919 Racibórz-Rudy-Sośnicowice aż do 
autostrady A4). Mieszkańcy ceniący sobie aktywny styl życia mają do dyspozycji rozbudowaną bazę sportowo-
rekreacyjną. W sołectwie Szymocice w otoczeniu lasów działają popularne ośrodki wypoczynkowe z bazą 

noclegowo-gastronomiczną i basenami. W gminie funkcjonuje nowoczesny kompleks szkolno-gimnazjalny z dobrze 
wyposażonymi salami dydaktycznymi, halą sportową i bieżnią dla biegaczy. Nędza jest też znana z 
organizowanych festynów majowych, które przyciągają do miejscowości miłośników dobrej rozrywki z całego 

regionu. Na scenie pojawiają się wówczas gwiazdy polskiej i zagranicznej muzyki rozrywkowej.  
       Poza świetną lokalizacją i przyrodą gmina wykorzystuje też potencjał inwestycyjny - niedawno radni przyjęli  
uchwałę o zwolnieniu z podatku od nieruchomości nowych inwestorów. Dziś działa tu ponad 200 firm. 
      Ale gmina chce być atrakcyjna nie tylko dla inwestorów. Wzdłuż drogi Racibórz-Gliwice, przy ul. Akacjowej, 
powstaje osiedle domków jednorodzinnych. Równie ciekawie położone działki gmina wystawia właśnie do 
sprzedaży przy ul. Dębowej – leżącej w bliskiej okolicy ul. Akacjowej. Mieszkańcy mają blisko do ośrodka zdrowia, 

szkoły, sklepów i innych obiektów użyteczności publicznej, a do tego dogodny dojazd. - Mamy wiele interesujących 
miejsc do zasiedlenia. Ciszę i kameralny charakter naszej gminy doceniają mieszkańcy nawet większych miast. To 
pokazuje, że mamy dobrą lokalizacją - mówi wójt gminy Nędza Anna Iskała. • 
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OGŁOSZENIA WÓJTA GMINY NĘDZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 PLAN ZAGOSPODAROWANIA DLA BABIC 
 
Wójt Gminy Nędza zawiadamia o rozpoczętej 

procedurze opracowania Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nędza 

w obrębie wsi Babice. 

    Zainteresowane osoby mogą składać do 

Urzędu Gminy w Nędzy wnioski dotyczące zmiany 

przeznaczenia ich terenów w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego  (w formie 

pisemnej, ustnie do protokołu, bądź za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej  na adres 

rig@nedza.pl) w terminie do 21 marca 2014r.  

    Wnioski powinny  zawierać imię, nazwisko, 

nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku 

oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 

    Zainteresowani mogą zapoznać się z pełną 

treścią obwieszczenia, które znajduje się na 

tablicy ogłoszeń i  na stronie internetowej 

www.nedza.pl 

 

 

OBOWIĄZEK 

UMIESZCZENIA TABLICZKI  

Z NUMEREM DOMU 

Na podstawie art. 47b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 

r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. z 2010r. Nr 

193 poz. 1287 z późn. zm.) przypomina się, że 

właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne 

podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów  

i budynków, które takimi nieruchomościami władają, 

mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na 

ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem 

porządkowym oraz nazwą miejscowości. W przypadku, 

gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej 

nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym 

umieszcza się również na ogrodzeniu. 

 

mailto:rig@nedza.pl
http://www.nedza.pl/
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Z INDYWIDUALNYM PODEJŚCIEM  
DO UCZNIA W GMINIE NĘDZA 

"Indywidualizacja w gminie Nędza" to projekt realizowany 
w ramach finansowanego przez Europejski Fundusz 
Społeczny programu operacyjnego Kapitał Ludzki. 
      - W ramach projektu odbywają się zajęcia dodatkowe: 
dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w 
zdobywaniu umiejętności matematycznych, zajęcia 

logopedyczne, zajęcia dla dzieci z zaburzeniami  

w komunikacji społecznej, gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy, zajęcia rozwijające dla dzieci 
uzdolnionych matematycznie - wylicza Edyta Szajt, główny specjalista ds. oświaty w urzędzie gminy Nędza. - To 
fantastyczna sprawa, bo z zajęć korzystają zarówno uczniowie uzdolnieni, którzy nie mają szansy gdzie indziej 
rozwijać swoich pasji, jak i dzieci wymagające wsparcia - podkreśla. 
       Poniedziałek, godzina 12.45. W Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Nędzy rozpoczynają się zajęcia, które 
rozwijają u dzieci umiejętności komunikacyjne. - Dzieci uczą się prawidłowej komunikacji, współdziałania w grupie. 

Dzieci nadpobudliwe staramy się wyciszać, a te nieśmiałe - otworzyć - wyjaśnia Anna Neuhof, nauczycielka 
edukacji wczesnoszkolnej z ZSG w Nędzy.  
      W pracy z dziećmi bardzo pomocne okazują się atrakcyjne środki dydaktyczne. - Mamy np. specjalne 
trzyczęściowe materace. Ktoś powie - zwykłe materace. Nie są zwykłe, budujemy z nich np. tratwę i przenosimy 
się na bezludną wyspę. Sprzęt pomaga dzieciom uruchomić wyobraźnię - tłumaczy nauczycielka. Dzieciaki z II a są 
zachwycone. - Bo mamy różne zabawy i nigdy nie jest nudno! -  Ale najlepsze, że nie musimy być sami - 
podkreślają drugoklasiści. • 

 

 
W SZKOLE W ZAWADZIE KSIĄŻĘCEJ 
DBAJĄ O KRĘGOSŁUP 
 
 

Tutaj nauczyciele znają dokładnie każdego ucznia, 
mają możliwość przyjrzeć się problemom i brakom 
edukacyjnym, ale i dostrzec potencjał i talent. 
 

 
Indywidualne podejście do każdego ucznia dodatkowo 
wspierają zajęcia organizowane w ramach unijnego 
projektu "Indywidualizacja w gminie Nędza" w ramach 
finansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny 
programu Kapitał Ludzki. - To zajęcia dodatkowe, 
odbywają się po lekcjach, na luzie, dzieciaki je 

uwielbiają!- zapewnia Gabriela Goldman, dyrektorka Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zawadzie Książęcej. 
    W szkole w Zawadzie Ks. są trzy duże sale lekcyjne, osobna pracownia komputerowa, duża sala gimnastyczna, 

stołówka, pokój higienistki, za oknami dobrze wyposażony plac zabaw i duże boisko.  
    W jednej z klas odbywają się właśnie zajęcia logopedyczne. Przyjazna, kolorowa sala, akwarium z rybkami, 
cisza. Wiktoria ma idealne warunki, by szlifować wymowę. - Dostępne środki dydaktyczne bardzo ułatwiają nam 
walkę problemami. Mamy komputer ze specjalnym oprogramowaniem logopedycznym, są gry, plansze, ale 
oczywiście korzystam również z własnych środków które przez lata udało mi się wypracować - mówi logopeda 

Monika Kupczyk. 
    Tomek, Agnieszka i dwie Emilki przebierają się właśnie na zajęcia z gimnastyki korekcyjnej. Dobrze 
wyposażona, przestronna sala gimnastyczna, w której na dzieci czeka już sprzęt sportowo-korekcyjny pozwalający 
wypracować prawidłową postawę ciała. - Są kolorowe materace, piłki, liny do ćwiczeń na płaskostopie, platforolki 
uruchamiające mięśnie grzbietu - wylicza Dorota Zając, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej oraz gimnastyki 
korekcyjnej w ZSP w Zawadzie Ks. - Świetnie, że grupka liczy tylko pięcioro uczniów, dzięki temu mam szansę 

skupić się indywidualnie na wadzie każdego dziecka. • 
 

   Z ŻYCIA GMINNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH 

 
Ponad 80 uczniów z klas I-III objętych jest 

indywidualnym kształceniem w gminie Nędza.  
W czterech szkołach w ramach specjalnego projektu 
dzieci biorą udział w dodatkowych zajęciach  
z atrakcyjnymi środkami dydaktycznymi. 
 

 • Sprzęt uruchamia wyobraźnię. Np. specjalne materace 

pomagają dzieciom przenieść się na bezludną wyspę. 

• Gimnastyka to dla dzieci wsparcie i frajda w jednym. - Bo 

zajęcia odbywają się w formie zabawy – mówi Dorota Zając. 
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AKTYWNI SENIORZY ZORGANIZOWALI 
DZIEŃ BABCI I DZIADKA  

Dzień Babci i Dziadka emeryci zrzeszeni w nędzańskim 
kole zorganizowali w świetlicy OSP. Na ich czele stoi 

Eleonora Czekała, emerytowana nauczycielka języka 
polskiego.  Koło Emerytów i Rencistów w Nędzy 
reaktywowało się w listopadzie 2011 roku po dłuższej 
przerwie. Obecnie liczy prawie 80 członków. Mają zamiar 
zacząć spotykać się regularnie raz w miesiącu, bo do tej 

pory zrzeszali się akcyjnie: podczas wyjazdów czy okolicznościowych imprez. Spotkania raz na miesiąc mają 

zbliżyć do siebie wszystkich należących do koła, zrytmizować bieg ich życia, a także być szansą na pochwalenie się 
swoimi pasjami i przeżyciami. – Nie chcemy siedzieć w domu i nie mieć się do kogo odezwać – podkreśla 
przewodnicząca koła.  
      W harmonogramie zajęć emerytów z Nędzy znajdą się też spotkania ze specjalistami z różnych dziedzin: 
lekarzami, kosmetyczkami, pielęgniarkami – w zależności od chęci czy potrzeb. Będą też wycieczki, nie zabraknie 
uroczystych spotkań jak to z okazji Dnia Babci i Dziadka. Uświetniły go dzieci z przedszkola w Nędzy oraz młodzież 
w specjalnie przygotowanym na tę okazję programie.  

     Wójt Anna Iskała podkreślała, że gminie również zależy na tym, by aktywizować seniorów. – Bo jak jeden 
powie, że go noga boli i drugi powie, że go noga boli, to wspólnie ten ból się jakoś rozkłada – żartowała.  
      Panie z koła przygotowały też poczęstunek: pyszne domowe ciasta oraz bogracz. Było „Sto lat” odśpiewane 
przez przedszkolaki i toast za zdrowie. • 

 

MIESZKAŃCY BAWILI SIĘ NA KONCERCIE 
NOWOROCZNYM 

- Bardzo podobają mi się te koncerty, dlatego 

cieszę się, że tym razem udało mi się namówić też 
resztę rodziny - mówiła pani Karolina, która na 
koncert noworoczny organizowany przez urząd 
gminy, przyjechała z Babic. 

 
Tym razem na tradycyjnym koncercie noworocznym w 
Nędzy wystąpiła istniejąca od 1946 roku raciborska 
Orkiestra Dęta "Plania". - W gminie Nędza mieliśmy 
okazję grać już kilka razy, m.in. podczas dożynek czy 
poświęcenia wozu strażackiego. Muszę przyznać, w całej 

południowej Polsce nie ma lepszej publiczności! - śmiał 
się Władysław Mołdrzyk, dyrygent "Plani". 
     W repertuarze znalazły się utwory muzyki rozrywkowej, dobrze znane przeboje polskie i zagraniczne. Soliści 
Katarzyna i Krzysztof Szymura zaśpiewali piosenki m.in. Maryli Rodowicz, Krzysztofa Krawczyka, czy Stinga. Była 
też muzyka klasyczna, Strauss podczas bisów dosłownie rozkołysał publiczność. - Jak na balu wiedeńskim! - 

uśmiechała się pani Danuta z Szymocic.  
     - Cieszę się, że z naszego zaproszenia skorzystali również sąsiedzi, wiem, że są mieszkańcy Kuźni, Bogunic czy 

Lysek, to wspaniałe - mówiła wójt gminy Nędza Anna Iskała. - Ci, którzy niekoniecznie mają ochotę bawić się na 
zabawach karnawałowych, tylko wolą w miłej atmosferze posłuchać znanych melodii, to koncert noworoczny jest 
ku temu dobrą okazją.  
     W Zespole Szkolno-Gimnazjalnym, w którym koncert się odbył, nie zabrakło również wicestarosty Andrzeja 
Chroboczka, mieszkańca Nędzy. – Okazji do przeprowadzki miałem wiele. Jedną pamiętam szczególnie: wracałem 
z Niemiec do domu, były lata 70-te, ostatnia stacja benzynowa przed granicą, północ, benzynę nalewa mi młody 
chłopak, pyta dokąd jadę, mówię, że wracam do domu, a on do mnie: zwariowałeś?! zostań tu! Bardzo mnie 

namawiał, kilka godzin się zastanawiałem. Bardzo się cieszę, że wróciłem - opowiadał wicestarosta. 
     Na koncert noworoczny urząd zaprosił mieszkańców już po raz czwarty. Była muzyka, miłe spotkania, kołacz i 
kawa na koszt gminy. Poczęstunkiem zajęły się panie ze Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych. • 

GMINA NĘDZA – TU SIĘ DZIEJE! 

 

 
To dziś zupełnie inny dziadek i inna babcia – tak  
o działających w Kole Emerytów i Rencistów 
aktywnych seniorach mówiła wójt gminy Nędza, 

Anna Iskała. To dziadkowie inni, bo pełni chęci do 
działania, nie zamykający się w czterech ścianach.  
 

• Spotkanie uświetniły dzieci z przedszkola w Nędzy oraz 

młodzież z programem w gwarze śląskiej na podstawie 

scenariusza opracowanego przez przewodniczącą koła. 

• Atrakcją podczas koncertu były też występy tancerzy z 

zespołu SPIN z Wodzisławia Śląskiego. 
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KOBIETY AKTYWNE MAJĄ PEŁNE GŁOWY POMYSŁÓW 
 

 
Paniom najbardziej zależy na tym, by pielęgnować to 

o czym niejeden może już zapomniał. - Tradycja jest 
bardzo ważna! - mówią zgodnie członkinie 
Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych z Nędzy, które 
podsumowuje właśnie kolejny rok działalności. 
 

 
Stowarzyszenie, którego działalność wspiera urząd gminy, 

działa od sześciu lat. Skupia właściwie nie tylko same 

panie, ale również ich rodziny. - Zapisują się do nas 

również mężczyźni. Szczególnie mężowie naszych członkiń. 

Chociaż... wdowcy też - uśmiecha pani Krystyna Dunkel.  

Do pani Brygidy Kostki wieści o stowarzyszeniu doszły 

pocztą pantoflową. - Ten czas tutaj jest bezcenny. Co to by 

było z człowiekiem, gdyby tylko w domu tkwił? - zastanawia się. Bo przede wszystkim chodzi o integrację. Panie 

mają motywację żeby wyjść z domu i spotkać się z ludźmi. - Trzeba się wyszykować, wybrać, a nie tylko ten dom - 

mówi pani Anna Graczyk.   

       Pani Krystyna pochodzi z Nędzy, w dorosłym życiu wyprowadziła się z mężem do Raciborza, ale po latach 
wróciła. - Co prawda znałam tu ludzi, nawet jeszcze z czasów szkolnych, ale jakoś tak głupio było zagadać. Teraz, 
dzięki stowarzyszeniu ludzie jakoś bardziej otwarci, zainteresowani sprawami innych. To wspaniałe - podkreśla. 
      Panie z Nędzy zbierają laury na różnego rodzaju konkursach kulinarnych - pierwsze miejsce w Katowicach w 

konkursie na najlepszy piernik, a w Raciborzu dwa z trzech pierwszych miejsc w konkursie na najlepszą moczkę i 
kutię! Obiecały sobie też w tym roku poświęcić więcej czasu na robótki ręczne. Bo do tej pory hafty, witraże, 
wszelkiego rodzaju ozdoby tworzyły głównie przy okazji świąt.  
       Panie organizują nawet skubanie pierza. To cały ceremoniał, atrakcyjny, bo dziś już rzadko praktykowany. - 
Po prostu chciałyśmy w tym skubaniu pomóc jednej z koleżanek. Dlaczego ma się sama męczyć skoro jest nas tu 
tyle! A przy okazji była to niecodzienna atrakcja. Przyjechała nawet telewizja z Katowic!- wspomina pani Krystyna. 

       W tym roku panie planują zorganizować ćwiczenia ruchowe - gimnastykę poprzez taniec. - Wiadomo jak to 
kobiety, jedną noga boli, drugą co innego. Ale może się uda! Choć mówię koleżankom: jak nie chcecie ćwiczyć, to 
może będziecie śpiewać? Fajnie byłoby stworzyć jakiś chór albo zespół - marzy się pani Krystynie. 
       Stowarzyszenie skupia ponad 50 członków w różnym wieku, z różną zawodową przeszłością, ale z jedną 
motywacją. - Widzi pani, spotykamy się, robimy sobie kawę, a do niej zawsze coś słodkiego. Rozmawiamy sobie  
o ważnych i mniej ważnych sprawach. Grunt, żeby nie tkwić w czterech ścianach - mówią panie. • 

 

W NĘDZY ZEBRANO 15 LITRÓW KRWI 
 
31 osób z terenu gminy Nędza wzięło udział  
w ostatniej zbiórce krwi zorganizowanej, przy 
wsparciu urzędu gminy, przez Klub Honorowych 
Dawców Krwi w Nędzy. 
 

 
- Oddaj krew! To nie boli! - przekonują członkowie Klubu 
Honorowych Dawców Krwi w Nędzy. Podczas ostatniej 
zbiórki zorganizowanej tradycyjnie na parkingu przy 
urzędzie gminy udało się zebrać 15 litrów krwi. Dlaczego 

ludzi oddających krew wciąż jest niewielu? Bo myślą, że 
to boli i że czynność samego pobierania długo trwa - to 
główne stereotypy. 

      Dawcy krwi porównują ukłucie igły do ukąszenia 
komara, a pobranie ok. 450 ml krwi pełnej trwa od 5 do 8 minut. Krew pełna stanowi przede wszystkim materiał 
do wytwarzania składników krwi. Jest lekiem, którego niczym nie można zastąpić. Podawana jest w stanach 

zagrożenia życia. Najnowocześniejsze i najbardziej skomplikowane zabiegi operacyjne nie byłyby bez niej możliwe. 
      Klub Honorowych Dawców Krwi w Nędzy przy współpracy z wójt gminy Anną Iskałą powstał na początku 2011 
roku. Zajmuje się m.in. organizowaniem akcji honorowego oddawania krwi  (w każdą ostatnią niedziele stycznia, 
kwietnia, lipca i listopada), promocją krwiodawstwa oraz  pozyskiwaniem nowych krwiodawców. 
     Kolejna zbiórka już 27 kwietnia tradycyjnie na parkingu przy urzędzie gminy w godzinach od 9.00 do 13.00. 
Każdy kto chciałby zostać krwiodawcą musi zabrać ze sobą ważny dokument tożsamości. Na początku wypełnić 
formularz, potem przejść badania lekarskie i tylko za zgodą lekarza może zostać pobrana krew. 

    Możesz oddać krew jeśli: jesteś osobą pełnoletnią, nie przekroczyłeś 65-ego roku życia; ważysz nie mniej niż 50 
kg; pragniesz pomóc drugiemu człowiekowi.  • 

• Panie ze stowarzyszenia pielęgnują tradycję, przede 

wszystkim śląską. Dużo pieką. – Ale najważniejsze, że 

możemy się spotykać – mówią. 

• Dawcy krwi porównują ukłucie igły do ukąszenia komara,  

a pobranie ok. 450 ml krwi pełnej trwa od 5 do 8 minut. 



 str. 6 

ŚWIETLICA W CIECHOWICACH INTEGRUJE MIESZKAŃCÓW;  

na co pójdą fundusze sołeckie? 

Remont, krok po kroku, trwa w budynku od jakiegoś 
czasu. - Te dwie sale na przykład zostały przebudowane 
na jedną większą. Został wykonany piękny parkiet, panie 
które przychodzą tu na aerobik i gimnastykę, mają fajne 
warunki! - pani sołtys sama chętnie przychodzi poćwiczyć, 
raz na aerobik, innym - na gimnastykę rozciągającą.  

Zajęcia fizyczne odbywają się w świetlicy w poniedziałki  

i piątki (aerobik w poniedziałki od godz. 20.00 i piątki od 
godz. 18.30; gimnastyka rozciągająca dla seniorów i nie 
tylko - w poniedziałki od godz. 17.00). - Przychodzą bez 
względu na wiek! Nasze mieszkanki są z zajęć bardzo 

zadowolone! Mamusie przychodzą poćwiczyć, a dzieci mogą w tym czasie pograć u góry w ping-ponga - pani sołtys 
wie jak ważna dla mieszkańców jest świetlica. - Całą wsią zdecydowaliśmy, że zajmiemy się zagospodarowaniem 
budynku. Dobrze, że mamy u siebie miejsce, gdzie możemy się spotkać, zrobić coś razem, każdy coś pomoże, coś 
zrobi, to bardzo integruje - podkreśla sołtyska. 
      Świetlica na dobre zaczęła służyć mieszkańcom w ferie zimowe. W przyszłości mieszkańcy w jednej z sal 
chcieliby utworzyć lokalną izbę pamięci. - Żeby młodzi widzieli czym się kiedyś pracowało, jak się żyło - mówi pani 
Regina. - Zbierzemy stare przedmioty, przygotujemy wystawkę, każdy będzie mógł zobaczyć - dodaje.  

      Fundusze sołeckie są szansą dla wsi. To środki wyodrębnione z budżetu gminy i mają służyć przedsięwzięciom 
poprawiającym życie mieszkańców. Jego wysokość zależy głównie od liczby mieszkańców danego sołectwa. O tym, 
co w danym roku zostanie zrealizowane z funduszu, decydują sami mieszkańcy.  
I tak, w 2014 roku: • w Zawadzie Książęcej ponad 22 tys.zł zostanie przeznaczone na wybrukowanie chodnika 
wzdłuż płotu kościelnego, zakup kserokopiarki na potrzeby świetlicy i zakup agregatu oddymiającego dla OSP; 
• w Szymocicach ponad 11,5 tys.zł pójdzie na zakup kosiarki samojezdnej (traktorka) oraz paliwa i jej przeglądu; 

• w Górkach Śląskich ponad 23 tys.zł przeznaczone zostaną na remont chodnika przy ul. Rudzkiej; 
• w Babicach ponad 23 tys.zł na budowę parkingu przed OSP, zakup wyposażenia na potrzeby Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego; • w Łęgu blisko 15 tys.zł pójdzie na zakup urządzeń zabawowych dla placu zabaw i ich montaż; 
• w Nędzy ponad 23 tys.zł - na wyposażenie placu zabaw w drewniane elementy zabawowe, utwardzenie odnogi 
ul. Sosnowej, zakup skrzynki narzędziowej dla OSP i zakup farb do pomalowania tablic informacyjnych. • 

 

ODKRYJĄ TALENT W GMINNYM CENTRUM KULTURY 
 
Warsztaty fireshow, szczudlarstwa, żonglerki, warsztaty 
cyrkowe – Gminne Centrum Kultury rozpoczyna realizację 
projektu „Mamy Talent!” skierowanego do młodzieży  
z niecodziennymi zdolnościami. 
 

Projekt podzielony jest na 3 części:  
•  Warsztaty prowadzone przez instruktorów. W tym czasie uczestnicy 
nauczą się posługiwania sprzętem, dowiedzą jak uczyć innych. 
• Uczestnicy zrealizują przedstawienia fireshow, szczudlarstwa  
w placówkach szkolno-kulturalnych i centralnych punktach wsi gminy 

Nędza. Będzie to promocja zdobytych umiejętności i zorganizowanie 
wolnego czasu młodzieży, która nie dostała się do projektu; 

•  Uczestnicy stają się instruktorami i przekazują swoim kolegom 
umiejętności zdobyte podczas warsztatów. 
     - Co chcemy osiągnąć projektem? Chcemy, by w Nędzy zaistniała 
grupa szczudlarzy, osób zajmujących się fireshow i sztukami 
cyrkowymi, która będzie miała swoje miejsce, sprzęt na którym będzie 

mogła ćwiczyć i swoich towarzyszy. Gminne Centrum Kultury chce 

zachęcić młodzież do spełniania swoich marzeń! – mówi Julia Parzonka.  
      Projekt finansowany jest w ramach Regionalnego Konkursu 
Grantowego Programu "Równać Szanse 2013” ogłoszonego przez 
Polsko-Amerykańską Fundację Wolności administrowanego przez Polską 
Fundację Dzieci i Młodzieży.  • 

 

 

Ponad 15 tys. zł z funduszu sołeckiego zostanie   
w Ciechowicach w tym roku przeznaczone na prace 
remontowe świetlicy. - To ważne dla nas miejsce - 
mówi sołtys wsi Regina Pieruszka. 
 

• W części budynku trwają jeszcze roboty – z tegorocznego 

funduszu sołeckiego wykonana zostanie adaptacja 

pomieszczenia na kuchnię, przeróbka instalacji wodno-

kanalizacyjnej i zakup wyposażenia.  

 

• Nauka i dobre wyniki w szkole są tak samo 

ważne, jak rozwijanie swoich pasji, talentów 

i umiejętności – mówi Julia Parzonka. 
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WIELKIE ŚWIĘTO MIŁOŚCI W GÓRKACH ŚLĄSKICH; 
dzień babci i dziadka w ZSP 
 
 

Był program artystyczny, uściski, całusy, laurki - 
wspaniałe święto miłości w Górkach Śląskich! 
Przedszkolaki i uczniowie z Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego przygotowali dla swoich babć  

i dziadków fantastyczną uroczystość. 

 

 
- Jestem pod ogromnym wrażeniem waszego 
zaangażowania i pomysłowości! - mówiła obecna na 
uroczystości w szkole wójt Anna Iskała. - A scenografia 

jest absolutnie fantastyczna! Babcie i dziadkowie, nieco 
z poślizgiem, zostali zaproszeni z okazji swojego święta 
na wspaniałą szkolną uroczystość. Był bogaty program - 
o dobre nastroje dzieci zadbały śpiewając, recytując  
i występując w specjalnie na tę okazję przygotowanym 
spektaklu "Calineczka". - Całość robi ogromne wrażenie! 

Barwnie, z pomysłem, po prostu profesjonalnie! Niech pani spojrzy na stroje dzieci, na scenografię, te wszystkie 

detale - mistrzostwo świata! - pani Urszula, która w ZSP w Górkach ma dwójkę wnucząt, chwali nie tylko występ, 
ale i słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców. Tak to już jest w małych szkołach, że rodzice zawsze 
chętnie angażują się w jej działalność.  
     Dzień Babci i Dziadka w szkole jest już tradycją, imprezą organizowaną corocznie od wielu lat. - Z roku na rok 
jest nas coraz więcej! Dziś gościmy ponad 130 osób, babć i dziadków - mówiła Jolanta Kupczyk, dyrektorka ZSP  
w Górkach Śl. - To nie jest jakaś tam jedna z wielu szkolnych uroczystości. To święto dla całej wioski! Ludzie mogą 
się ze sobą spotkać, porozmawiać, pobyć ze sobą, to bezcenne - mówiła Gabriela Treder, przewodnicząca rady 

rodziców. 
     Córeczki Barbary Wałach, występu nie mogły się wręcz doczekać! - Przygotowania były gorące! - przyznała.  
- To ważny i miły dla nas dzień, możemy zobaczyć nasze wnuczęta w akcji - śmieje się pani Halina Bittner. Obie 
jej wnuczki Maja i Vanessa uczęszczają do ZSP w Górkach Śl. 
     Przedszkolaki i uczniowie ZSP stanęli na wysokości zadania. Uroczystość była dopięta na ostatni guzik. Za co 
kochają swoje babcie? Dzieci mówiły z absolutną szczerością. - Że wspaniale gotuje! Że piecze pyszne ciasta! Że 

gra z nami w gry i nie oszukuje! • 

 

ROLNICY Z NĘDZY STAWIAJĄ NA NOWOCZESNOŚĆ 

 
- Współczesne rolnictwo bardzo różni się od tego sprzed 
powiedzmy 20 lat. Dziś rolnicy z Nędzy chcą być nowocześni 
i  ekologiczni. I wyspecjalizowani w konkretnej hodowli - 

mówi sołtys Babic Jan Flut. 
 

 
Gmina Nędza nie jest gminą typowo rolniczą. Większość tutejszych 
gleb ma małą przydatność do produkcji rolniczej, chociaż wciąż 

istnieje realna możliwość prowadzenia efektywnej gospodarki rolnej 
na żyznych terenach Zawady Książęcej i Łęgu. 
    Rolnicy mający swoje gospodarstwa na jej terenie chętnie biorą 
w różnego rodzaju szkoleniach, np. takich jak to zorganizowane  
w Urzędzie Gminy Nędza przez Powiatowy Zespół Doradztwa 
Rolniczego w Raciborzu. Rolnicy mogli dowiedzieć się m.in.  

o polityce rolnej na następne lata, czy zmianach w przepisach.    

    Rolników na terenie gminy Nędza nie jest wielu, ale coraz 
częściej specjalizują się w konkretnej hodowli. Czasy się zmieniają, 
zmienia też myślenie i podejście do rolnictwa. - Rolnikom coraz 
bardziej zależy żeby pola były zdrowe - przyznał pan Witold, jeden 
z uczestników szkolenia. Wciąż większość upraw traktowana jest 
związkami chemicznymi, ale ludzie ekologiczną uprawą interesują 

się coraz bardziej. - Mówią, że chcieliby wrócić do korzeni, że 
wchodząc do szklarni chcieliby poczuć zapach prawdziwych 
pomidorów, a nie chemię. Nie chcą produkować tak jak robią to 
rolnicy z innych krajów: rano warzywo jeszcze zielone, a wieczorem 
już zbierane - przyznaje Mariusz Jędrzejowski z firmy Fluxmet z 
Raciborza. • 

 • Dzień Babci i Dziadka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w   

Górkach Śl. jest już tradycją, a impreza z roku na rok się  
rozrasta. W tym roku świętowało 130 osób.   

• Rolnicy chcą wrócić do korzeni. - Wchodząc do 

szklarni chcieliby poczuć zapach prawdziwych 

pomidorów, a nie chemię – przyznają specjaliści. 
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KABARET Z BOLESŁAWIA BAWIŁ W NĘDZY 
 
Na zaproszenie sołtysa i Rady Sołeckiej w Nędzy odpowiedziała grupa 
kabaretowa z Bolesławia i 21 lutego wystąpiła w sali gminnego Ośrodka 

Sportu i Rekreacji. Artyści-amatorzy przedstawili pełną humoru scenkę  

z życia rodziny w programie pt. "Abraham, zbijaczka i... fajerka u Paulka". 
    Około 400 osób oderwało się od codziennych spraw i spędziło wieczór na 
Biesiadzie Śląskiej. – Kabaret już przyjął nasze zaproszenie na następny rok 
– zdradza Eleonora Czekała z Rady Sołeckiej. • 
 

 

SENIORZY ŚWIĘTOWALI W ZAWADZIE KS. 
DZIEŃ BABCI I DZIADKA 
 
- Takie szlagiery, że aż chce się zaś żyć! - pani Zofia 
kołysze się na krzesełku i przyznaje, że "dobrze jest 

wyjść do ludzi". Dzień babci i dziadka, i w ogóle 
dzień seniora świętowali mieszkańcy trzech sołectw 

gminy Nędzy: Łęgu, Zawady Ks. i Ciechowic. 
 

 
Najpierw seniorom czas umiliły przedszkolaki z Łęgu. 
Dzieci wystąpiły z jasełkami i piosenkami nie tylko w 
języku polskim. - Widać, że długo się przygotowywały. A 
jakie piękne stroje mają! - zachwyca się pani Krystyna.  
Przed mieszkańcami wystąpiła też Michaela Niemiec, 

młodziutka skrzypaczka, a po niej kwintet muzyczny składający się z młodych instrumentalistów, którzy 

przyjechali na święto do Zawady Ks. aż spod Góry św. Anny. Doskonale trafili w gusta seniorów, bawili świetnym 
repertuarem, energią i dowcipem. 
    - Dobrze, że są takie spotkania, człowiek ma chęć, żeby z domu wyjść - stwierdziła pani Halina. Seniorzy chwalą 
sobie życie w gminie. - Spokój, cisza, przyroda, ludzie dbają o wszystko, jest coraz piękniej - mówiła pani Anna 
Szurgacz, sołtys Łęgu. - Tu w porządku ludzie żyją, nic więcej nie trzeba! - dodał pan Jan. Pani Janina przyznaje, 
że nie jest rodowitą mieszkanką gminy Nędza. - Do Zawady Ks. przyjechałam za mężem. I bardzo mi się tu 
podoba! - podkreśla. 

   - Niestety zawartość portfela nie rośnie wraz z wiekiem i na to nie mamy wpływu, ale staramy się jak możemy, 

żeby umilić i ułatwić starszym mieszkańcom życie w gminie - mówiła wójt Anna Iskała. - Począwszy od oferty 
rozrywkowo-kulturalnej, jak choćby takie spotkania jak to dzisiejsze, po sprawy bardzo prozaiczne - bliskość 
ośrodka zdrowia, kościoła. • 

 

ZOSTAW 1% W NĘDZY 

 
Karolina zajęcia w „Zrywie” uwielbia. – Nasza drużyna może pochwalić się 

nawet kilkoma sukcesami. Niedawno wygrałyśmy z Pietrowicami  
i Lyskami, ale były emocje! – cieszy się uczennica ZSG w Nędzy. - Wielu 

moich kolegów wraca po lekcjach do domu i od razu siada do komputera. 
Dla mnie to po prostu strata czasu! Poza tym człowiek z nudów może 
wpakować się w kłopoty. Ci którzy aktywnie spędzają wolny czas, nie mają 
nawet kiedy pomyśleć o papierosach! – podkreśla dziewczyna.      
    Uczniowski Klub Sportowy "Zryw" przy Zespole Szkolno-Gimnazjalnym 

w Nędzy wspiera rozwój sportowy młodych od kilku lat – organizowane są 
SKS-y, wyjazdy na basen czy lodowisko.  
    W 2013 roku UKS uzyskał status organizacji pożytku publicznego 
poprzez wpis do Krajowego Rejestru Sadowego (nr KRS: 0000462552).  
Oznacza to, że każda osoba przy rozliczaniu się z fiskusem może klubowi 
przekazać 1% swojego podatku. UKS przeznaczy środki na zakup sprzętu 
sportowego, organizację wyjazdów na basen oraz lodowisko. • 

Walentynkowy kwiat 

Zabrałaś dziś serce moje 

Zabrałaś miłość mą 

Różę pełną słów daję ci 

Ona wciąż rozwesela świat 

 

To dla Ciebie ten kwiat 

Co w płatkach miłość skrywa 

Pozwala garściami się rwać 

Bo moja miłość wciąż trwa 

 

To prezent mój najszczerszy 

A z nim serce gorące 

Klucz do szczęścia bram 

To wszystko ofiaruję Ci 

 

                                               Eleonora Czekała 

- Sport trzyma z dala od 
problemów - chwali zajęcia w 

UKS „Zryw” Karolina Fornal. W 
piłce ręcznej zakochała się w 
czwartej klasie, a klub pomaga 
jej rozwijać pasję. 

• Dzieci wręczyły babciom i dziadkom własnoręcznie zrobione 

papierowe ozdóbki. Były całusy i uściski. 
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DOMINIKA TRENUJE BADMINTONA  
W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU 
 
 
8-letnia Dominika Tomańska z Nędzy od dwóch 
tygodni trenuje w sekcji badmintona MMKS-u  
w Kędzierzynie-Koźlu. Dziewczynka podobnie jak 
Bartłomiej Mróz, obecny wicemistrz świata, urodziła 
się bez przedramienia. 

 

 
O rozwoju parabadmintona mówi się w coraz więcej. Szlaki 
przecierają  kędzierzynianie - trener Tomasz Zioło i 
zawodnik Bartłomiej Mróz, który niedawno został 
podwójnym wicemistrzem świata. W ich ślady idą następni.  
    Dominika na treningi do hali w Azotach przyjeżdża raz 

w tygodniu. Rozwój dziewczynki wsparła też szkoła - 
ćwiczy tam pod okiem nauczycielki wf-u Agnieszki Drost.  

    - Stowarzyszenia skupiające osoby niepełnosprawne nie 
udostępniają swoich baz adresowych. Przesłanie do potencjalnych odbiorców samej informacji o parabadmintonie 
jest niestety zbyt małym impulsem do zgłoszenia się osób na treningi - mówi Tomasz Zioło, trener sekcji. 
    Polski Związek Badmintona, gdy się dowiedział o nowej zawodniczce, postanowił przygotować jej badmintonową 

wyprawkę. Pomóc w rozwoju sportowym Dominiki może każdy - obecnie zbierane są środki na częstsze treningi w 

Kędzierzynie oraz udział w obozie sportowym w ramach akcji „Sportowe wakacje” dla Dominiki z mamą. Więcej 

można dowiedzieć się w klubie MMKS Kędzierzyn-Koźle. Udostępnione zostało również konto MMKS:  

38 1060 0076 0000 3300 0036 8960  (tytułem: Dominika –Parabadminton). • 

 

ZNANI NIEZNANI z gminy Nędza 
Lesław Paszenda wychował się i mieszka w Zawadzie Ks. Tam 
ukończył szkołę podstawową, gimnazjum – w Nędzy. Absolwent 
Politechniki Śląskiej. Pracuje w Inżynieryjnym Centrum Badawczo – 

Rozwojowym w Gliwicach. O sporcie i nie tylko rozmawia z panem 
Janem Baronem, lokalnym patriotą i pasjonatem regionalizmu.  

Jak ważny jest sport w Twoim życiu?  
Możliwość uprawiania sportu uważam za cudowny dar od Boga, 
dlatego wypełnia on każdą wolną chwilę w moim życiu. Swoją 
przygodę ze sportem rozpocząłem na boisku LKS ZGODA Zawada 
Książęca. Tam z drużyną trampkarzy zdobyliśmy nawet 
wicemistrzostwo. 
Dlaczego zrezygnowałeś z piłki nożnej? Miałeś dobre 

warunki.  
Najważniejsza była nauka i zdobycie zawodu. A poza tym  odkryłem 
prawdziwą pasję - sporty walki. Zakosztowałem boksu, judo, MMA, 
zapasów czy JiuJitsu, spotykając przy tym takich ludzi jak Ryszard 
Wolny, Tomasz Adamek czy Mamed Chalidow.  
Masz sporo osiągnięć na koncie… 
Przez te parę lat coś wywalczyłem, m.in. II miejsce w Pucharze 

Polski FULL CONTACT, III miejsce w Mistrzostwach Śląska w  

brazylijskim JiuJitsu, II miejsce w Pucharze Polski MMA i BJJ. 
Obecnie jestem posiadaczem purpurowego pasa BJJ, reprezentując 
klub ŁAMATOR Racibórz. 
Jak zachęcić młodzież  do uprawiania sportu? 
Sport jest piękną przygodą, ale też i nauczycielem. Kształtuje silny 

charakter, uczy systematyczności, wytrwałości w dążeniu do celów 
oraz przede wszystkim pokory. Ciężko trenując trzeba zapomnieć o 
papierosach, alkoholu czy narkotykach. Pokazuje, że dzięki 
wyrzeczeniom można wiele osiągnąć. Jeżeli wdrożymy to w życie, 
wtedy okaże się, że jesteśmy w stanie góry przenosić! Uświadomimy 
sobie, że marzenia są tylko po to, by je spełniać!  • 
 

GMINA NĘDZA NA SPORTOWO 

 

• - Dziewczynka jest bardzo wysportowana, a badminton 

bardzo się jej spodobał. Odszukanie takiego dziecka w pobliżu 

naszego miasta nie było łatwe - mówi trener sekcji. 
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SESJA RADY GMINY NĘDZA – W PIGUŁCE 

MNIEJ ZA ŚMIECI W NĘDZY 
 
Radni Gminy Nędza podczas sesji nadzwyczajnej 
31 stycznia uchwalili nowe, niższe opłaty za 
śmieci. Mieszkańcy mniej zapłacą już od stycznia - 
stawki za segregowane śmieci wyniosą od 10 zł 
do 6 zł, w zależności od liczby mieszkańców danej 
nieruchomości. 

 

 
Do 28 lutego mieszkańcy mają czas na złożenie w 
Urzędzie Gminy nowych deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
    Za segregowane śmieci za pierwszy kwartał, czyli do 
15 marca - jeżeli lokal zamieszkuje jedna albo dwie 
osoby - trzeba będzie zapłacić 10 zł od osoby 
miesięcznie, jeśli trzy - 8 zł od osoby (wcześniej 

mieszkańcy płacili 30 zł, po obniżce zapłacą 24 zł), 
cztery osoby - 7 zł od osoby (wcześniej płacili 40 zł, po obniżce zapłacą 28 zł), pięć osób i więcej - 6 zł miesięcznie 

od osoby (nieruchomość w której mieszka 5 osób zapłaci za śmieci o 20 zł mniej).  
  - Zmiana stawek możliwa jest dzięki oszczędnościom w systemie zagospodarowania odpadów w gminie - 
tłumaczy wójt Anna Iskała. – Po dwóch kwartałach, letnim i zimowym, w których rodzaj odpadów znacznie się od 
siebie różni, wiemy już dokładnie, ile system nas kosztuje – wyjaśnia wójt. 
    Podczas sesji zgłoszono wniosek zmieniający stawkę dla nieruchomości zamieszkałej przez dwie osoby. 
Wnioskodawca proponował stawkę 9 zł. Radni jednak wniosek odrzucili. – Nieruchomości zamieszkałych przez 
jedną lub dwie osoby jest w Nędzy najwięcej, więc obniżka dla tej grupy jednocześnie oznaczałaby mniej znaczące 

obniżki dla nieruchomości zamieszkiwanych przez większą liczbę mieszkańców. A przecież w zmianach opłat 
chodziło nam o to, by najbardziej ulżyć rodzinom wielodzietnym – tłumaczy wójt Anna Iskała.  
    Po dwóch kwartałach funkcjonowania tzw. ustawy śmieciowej, gmina Nędza może się pochwalić bardzo wysoką 
ściągalnością opłat. - Bardzo mnie cieszy, że nasi mieszkańcy podeszli do sprawy tak poważnie – cieszy się wójt. – 
Mamy jednak apel. Przedsiębiorstwo Komunalne zajmujące się wywozem odpadów zasygnalizowało nam problem z 
ich segregacją u części mieszkańców - szczególnie chodzi o popiół, który pamiętajmy, traktowany jest jako odpad 

selektywny. Apeluję, by śmieci nie mieszać, jeśli deklarujemy segregację. • 

 

URZĄD WALCZY O DOFINANSOWANIE  
DO LKS-ów 
 
Podczas sesji nadzwyczajnej Rady Gminy, zdecydowano 
o przesunięciu środków - części nadwyżki budżetowej - 
na inwestycje w Ludowych Klubach Sportowych: w 
Nędzy i Górkach Śląskich. 
 

 
Podjęcie uchwały było konieczne, by móc starać się o 
dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki. W klubie w 
Nędzy inwestycja polegałaby na zamontowaniu zraszaczy w 

płycie boiska głównego i poza płytą, a w samym pawilonie 
sportowym - adaptacji pomieszczenia na nową siłownię i 
saunę. Koszt inwestycji w LKS w Nędzy to blisko 164 tys.zł. 
Gmina ma szansę pozyskać blisko 50 proc. dofinansowania. 

Modernizacji ma szansę się również doczekać LKS w Górkach Śląskich. Inwestycja przewiduje remont szatni dla 

sportowców, toalet oraz natrysków, a także modernizację boiska - formowanie terenu i renowację nawierzchni 
trawiastej, a także oświetlenie boiska.  Inwestycja ma szansę wpłynąć na rozwój sportowy dzieci i młodzieży, a 

także przełoży się na poziom szkolenia zawodników. Koszt inwestycji w Górkach opiewa na blisko 284 tys.zł. • 
 

• - Zmiana stawek możliwa jest dzięki oszczędnościom  

 w systemie zagospodarowania odpadów w gminie - tłumaczy         
wójt Anna Iskała. 

• Jeśli boisko z nawierzchnią z trawy naturalnej nie jest 

profesjonalnie nawadniane, trawa niszczy się, a to z kolei 

uniemożliwia przeprowadzanie rozgrywek sportowych. 
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