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NA PROCESJĘ WIELKANOCNĄ W ZAWADZIE KS. Z CAŁEGO REGIONU 

  

  

- W siodle albo w bryczce - pan Alojzy Ficoń z miejscowości Przewóz w powiecie 

kędzierzyńsko-kozielskim w procesji w Zawadzie Ks. bierze udział trzeci raz. - Piękne 
tereny tu mają - zachwyca się. Na procesję do gminy Nędza zjeżdżają się uczestnicy i goście z 
całego regionu. Atrakcja przyciąga nawet ludzi z zagranicy. - Od wielu lat mieszkamy we Francji, ale pod Rudami 
mamy rodzinę. Do domu mieliśmy wracać co prawda już wczoraj, ale zostaliśmy dłużej, specjalnie żeby zobaczyć 

waszą procesję - mówiła pani Katarzyna Grzegorz, która przyjechała do Zawady z całą rodziną. Procesje konne w 
wielkanocny poniedziałek zainicjowali dwaj mieszkańcy Zawady Ks. ponad 30 lat temu - pan Jan Cycoń i jego 
sąsiad Tadeusz Szczyrbowski. - Czuję dumę. Cieszę się, że procesja przetrwała - mówi pan Jan. - Najważniejsze to 
śpiewać, śpiewać i się modlić, a nie pogawędki urządzać - śmieje się. – Dziękuję wszystkim uczestnikom, gościom 

i osobom bez których organizacja procesji nie byłaby możliwa – dodaje wójt gminy Anna Iskała. •

• Mieszkańcy cieszą się, że procesja zachowała uroczysty 

charakter. - To jak błagalna pielgrzymka wśród pól - mówiła 

wójt gminy Anna Iskała. 

• Każdy uczestnik otrzymał od gminy pamiątkową statuetkę. 

Na koniec wszyscy zostali zaproszeni na słodki poczęstunek. 

• Tradycja jest bardzo silna. Bo nawet w ubiegłym roku, kiedy 

pogoda była fatalna, mimo że oficjalna procesja się nie odbyła, 

to rolnicy i tak się zebrali i wyruszyli - przypomniał 

wicestarosta Andrzej Chroboczek, mieszkaniec gminy Nędza. 

• Procesja tradycyjnie objechała trzy wioski - od Zawady w 

kierunku Ciechowic, potem Łęgu. Przy każdej przydrożnej 

kapliczce i krzyżu uczestnicy zatrzymywali się na modlitwę i 

śpiew. 

http://www.nedza.pl/
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DZIECI Z BABIC PRZYWITAŁY WIOSNĘ DZIEŃ TEATRU W BABICACH 
Pierwszego dnia wiosny uczniowie i przedszkolaki ZSP w 
Babicach powitali wiosnę. – Chcemy pamiętać o 
ludowych zwyczajach – mówi Stefania Niemiec z ZSP w 
Babicach. W pomysłowych przebraniach maluchy 
pokazały się w wiosennym programie artystycznym, 

wzięły udział w konkursie szkolnym na najciekawsze 
przebranie wiosenne, nie mogło oczywiście zabraknąć 
kolorowego korowodu z marzanną i gaikiem. • 

Warsztaty „Zabawa w teatr” zorganizowano w szkole w 
Babicach z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru. 
Dzieci mogły wykazać się kreatywnością, wrażliwością 
ale i pewnością siebie.  Klasa pierwsza przygotowała 
przedstawienie kukiełkowe pt. „Na straganie”, a 

starszaki inscenizację z wykorzystaniem pacynek o 
Czerwonym Kapturku. - Dzieci wzbogaciły swój słownik 
o pojęcia związane z teatrem – zapewniają w szkole. •  
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PRZEDSZKOLAKI POZNAŁY SZKOŁĘ  

„OD KUCHNI” 

- Mamy nadzieję, że podczas dnia otwartego ułatwimy 

podjęcie decyzji tym rodzicom, którzy nie zdecydowali 

jeszcze do której szkoły poślą swoje dziecko i czy wyślą 
je już w wieku 6 lat - mówi Sylwia Linek.             
    Dzieci podczas dnia otwartego odwiedziły też 
bibliotekę, w której będą wypożyczać pierwsze książki, 
zajrzały do świetlicy, a w sali do języka angielskiego 

czekała na nich niespodzianka - dowiedziały się czym 
jest tablica interaktywna i mogły rozwiązać za jej 
pomocą pierwsze anglojęzyczne zagadki. - Dzieci uczą 
się języka przez zabawę, to najlepsza metoda - 
zapewnia Anna Wojtek nauczycielka języka angielskiego.   
    Na koniec były zajęcia ruchowe przy muzyce. Dzieci, 
które rozpoczną od września naukę w szkole w Nędzy, 

będą miały do dyspozycji nie tylko dobrze wyposażone 
sale gimnastyczne ale i kolorowy plac zabaw na 
szkolnym podwórku. 
    - Są fajne panie, fajne zabawy. I są fajne kółka 
artystyczne, na które można się zapisać! - zachwala 

Nadia Wiesner. - W ogóle ta szkoła różni się od innych! - 
dodaje Marta Kalemba. - Najbardziej przed pójściem do 

szkoły to się bałam złej oceny. Ale potem się okazało, że 
nie było czego się bać, że w szkole jest nawet lepiej niż 
w przedszkolu! - zapewnia Natalia Rucińska.  
    Maluchy zwiedzały szkołę w towarzystwie rodziców a 
także dziadków. - To dla dzieci wielkie przeżycie, ale już 
widać, że bardzo im się tu podoba - mówiła pani 

Adelajda Lepiarczyk, która przyszła na dzień otwarty do 
szkoły ze swoją wnuczką Kingą. - Czy mamy obawy? 

Raczej nie. Dzieci na pewno sobie poradzą!  • 
 
Od września 2014 r. obowiązek szkolny obejmie 
wszystkie dzieci 7-letnie urodzone w roku 2007 

oraz dzieci 6-letnie urodzone w okresie od 1 
stycznia do 30 czerwca 2008 r. Do szkoły będą 
mogły pójść także pozostałe dzieci z tego 

rocznika, urodzone od 1 lipca do 31 grudnia 
2008 roku, jeśli będzie taka wola rodziców. 
 

 

• Przedszkolaki mogły  zobaczyć, jak na co dzień 

funkcjonuje szkoła. Podczas spaceru po Zespole 
Szkolno-Gimnazjalnym w Nędzy przyszli 
pierwszoklasiści odwiedzili klasy lekcyjne, 
świetlicę i bibliotekę, dowiedziały się, do czego 
służy tablica interaktywna, a uczniowie 
przygotowali dla młodszych kolegów program 
artystyczny. 

Pierwszym "przystankiem" podczas dnia otwartego jaki 

szkoła w Nędzy od wielu lat organizuje dla 

przedszkolaków, była sala Sylwii Linek i jej uzdolnionej 
artystycznie klasy.  Dzieciaki przygotowały dla 
rozemocjonowanych maluchów specjalny występ. Był 
też film z uczniami szkoły w Nędzy w roli głównej. 

    Muzykę do filmu napisała nauczycielka Sylwia Linek. 
Jej uczniowie odnoszą sukcesy biorąc udział w wielu 
artystycznych konkursach.      
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TŁUMY NA KIERMASZU W GÓRKACH ŚL. 

zostaną przeznaczone na potrzeby ZSP, m.in. 
wycieczki. - Takie wydarzenia mocno integrują, bo w 

organizację włącza się wiele osób. A poza tym rodzice i 
dziadkowie mogą przy okazji poobserwować udział 
swoich dzieci w występach. Wszyscy sobie bardzo 

kibicują - uśmiecha się nauczycielka. • 

 

• - Najważniejsze w takich imprezach jest to, że w 
organizację angażuje się cała szkoła: dzieci, 
pracownicy, rodzice - podkreśla Czesława Wranik, 
nauczycielka ZSP w Górkach Śl. I, że ściągają 

tłumy mieszkańców.  
 

 

Był bogaty program artystyczny, w którym 

zaprezentowały się maluchy z całej placówki. Były tańce 
kurczaczków, zajączków, biedronek i żabek. Był też 
bardzo profesjonalny spektakl "Calineczka", z którym 

dzieci po raz pierwszy wystąpiły podczas Dnia Babci i 
Dziadka.   
    Odbyła się też licytacja prac plastyczno-technicznych 
dzieci. Można było kupić własnoręcznie wykonane przez 
rodziców drobiazgi, które będą stanowiły miły akcent na 

wielkanocnym stole. - Trudna byłaby organizacja takich 

wydarzeń bez wsparcia rodziców. Tym razem zadbali też 
o kawiarenkę ze słodkościami i ciepłymi napojami - 
mówi Czesława Wranik. 
    Środki jakie udało się zebrać podczas kiermaszu  
 

 

PRZEDSZKOLAKI Z NĘDZY:  SUKCES JEST 
BAAARDZO PRZYJEMNY!  

tak małe dzieci, nawet poprzez zabawę rozważają co 

mogą zrobić dla świata - podkreśla Monika Kupczyk, 
dyrektorka Przedszkola w Nędzy. 
    W centrum pracy zespołowej dwóch Zoś i Emilki były 
przetwory. - Kompoty są po to, żeby mieć co jeść zimą. 
Są na zapas - tłumaczy Zosia Solich. - Kompot może 
być np. z jabłek i gruszek. Jesienią są najsmaczniejsze! 
- dodaje Emilka Wojtek. - No i jeszcze do słoika można 

też włożyć ogórki! - dopowiada Zosia Rerich. 
Dziewczynki doskonale wiedzą, czym każda pora roku 

różni się od pozostałych.  
    Jednym z wielu przedsięwzięć, dzięki którym 
maluchy poznają naturę i uczą się, co to znaczy żyć 
"eko", był konkurs plastyczny "Cztery pory roku z 

naturą" zorganizowany przez Muzeum Górnictwa 
Węglowego w Zabrzu. Zadaniem dzieci było 
przedstawienie, w jaki sposób można pomagać naturze 
i korzystać z jej darów w różnych porach roku.  
    W sumie do organizatora trafiło ponad 1200 prac! I 
w gronie 15 nagrodzonych znalazły się dwie autorstwa 
przedszkolaków z Nędzy: praca Julki Kilian pod 

kierunkiem Teresy Augustyn oraz Emilki Wojtek, Zosi 
Solich i Zosi Rerich pod kierunkiem Teresy Matuszek 
jako praca zespołowa.  - Wtedy jest sukces jak się coś 
zrobi i się dostanie nagrodę. I można ją sobie postawić 
na półce! - mówią zdolne przedszkolaki.   
    Przedszkole w Nędzy cieszy się dużą popularnością. 
W małej miejscowości prawie setka dzieci w placówce 

to naprawdę niezły wynik. Piękne kolorowe sale, 
ciekawe pomoce dydaktyczne, przyjazny plac zabaw. - 
A do tego zawsze możemy liczyć na współpracę z 

rodzicami! - zaznacza dyrektorka.  • 
 

Nauczanie przedszkolne w gminie Nędza jest 
bezpłatne. Rodzice płacą jedynie za wyżywienie, 
natomiast opieka (bez względu na to ile godzin 
dziennie dziecko spędza w przedszkolu) jest za 
darmo. W przedszkolu w Nędzy dzieci mogą też 
korzystać z bezpłatnych zajęć dodatkowych: nauki 
języków obcych, rytmiki, czy terapii logopedycznej. 

  
• - Sukces jest wtedy gdy ktoś coś robi i wygrywa. 
No i sukces jest baaardzo przyjemny! - przyznają 

maluchy z Przedszkola w Nędzy, które znalazły się 
w gronie 15 laureatów konkursu plastycznego. 
Sukces jest ogromny, bo do rywalizacji zgłoszono 
w sumie ponad 1200 prac! 

 

• Laureatki konkursu (od lewej): Zosia Rerich, Zosia Solich, 

Emilka Wojtek i Julia Kilian. 

 

Julka Kilian, lat 5, w swojej zwycięskiej pracy 

narysowała krety. Skąd taki pomysł? - Bo krecików 
jesienią jest bardzo dużo! - tłumaczy poważnie Julka. A 
skąd 5-letnie dziecko wie, że te zwierzęta najbardziej 

aktywne są właśnie jesienią? Bo w przedszkolu, do 
którego chodzi, dzieci poznają świat w sposób 
praktyczny, uczą się co jest charakterystyczne dla danej 
pory roku i dowiadują się, jak nie szkodzić przyrodzie. - 
Już   
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BRZECHWA I TUWIM W PRZEDSZKOLU 
W GÓRKACH ŚL. 

 
pierwsze miejsce - relacjonuje dyrektorka. - Tego typu 

wydarzenia poza możliwością zaprezentowania się 
artystycznego, pomagają dzieciom przezwyciężyć 
tremę, a to bardzo pomocne na przyszłość w szkole, a 
potem w dorosłym życiu - dodaje dyrektor Kupczyk.  • 

 
• 22 dzieci z przedszkoli z całej gminy: Babic, 
Łęgu, Nędzy i oczywiście Górek Śląskich wzięło 
udział w Gminnym Konkursie Recytatorskim, jaki 

organizuje już od kilku lat górecka placówka. 
 

- Poziom występów nas zaskoczył. Dzieci były świetnie 

przygotowane - podkreśla Jolanta Kupczyk, dyrektor 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Górkach Śl. W tym 
roku hasłem przewodnim konkursu był motyw przyrody 

w wierszach Jana Brzechwy i Juliana Tuwima. 
    Przed jury konkursowym w Górkach Śląskich 
wystąpiło 22 przedszkolaków z całej gminy - z placówek 
w Babicach, Łęgu, Nędzy, nie zabrakło oczywiście 
gospodarzy. Komisja składająca się z pań, które 

przygotowały maluszki do konkursu oceniała poziom 
recytacji, długość prezentacji, a nawet stroje dzieci. - 

Poziom był bardzo wysoki, jury nie mogło się 
zdecydować, więc wszystkim występującym przyznano  

 

KLASA  IIIa  Z NĘDZY JEDNĄ  
Z NAJLEPSZYCH W KRAJU! 

"Planeta Energii" to Ogólnopolski Program Edukacyjny 
grupy Energa. Odbywa się w formie konkursu, który 
skierowany jest do nauczycieli i uczniów klas I-III szkół 
podstawowych. Jego głównym celem jest 
propagowanie wiedzy o energii elektrycznej. W roku 
szkolnym 2013/2014 do programu przystąpiła już po 

raz kolejny klasa IIIa, która w poprzednich edycjach 
(jako klasa I i II) dwukrotnie zdobyła wyróżnienie.  
    Uczniowie w ostatnich miesiącach uczestniczyli w 
zajęciach organizowanych przez swoją 
wychowawczynię. - Odwiedziliśmy wiele ciekawych 
miejsc, np. szkolną rozdzielnię elektryczną! 

Dowiedzieliśmy się też, jak oszczędzać prąd. Raz 
siedzieliśmy nawet przy świecach! Ale było też dużo 

zabaw, np. malowanie żarówek - uśmiecha się Julia 
Wojtek z klasy IIIa. 
- Dzieciaki uczyły się, czym jest energia, jakie są jej 
źródła, jak bezpiecznie korzystać z urządzeń 
elektrycznych, jak prawidłowo zachowywać się w 
pobliżu obiektów elektrycznych oraz jak oszczędnie 
korzystać z energii elektrycznej - wylicza nauczycielka. 
     W ramach zadań konkursowych klasa wykonała też 

zadanie dodatkowe według własnego pomysłu - tym 
razem wydała książkę-wspomnienia przygód 
przeżytych z Planetą Energii, do której dołączona 
została płyta CD z nagraniem autorskiej piosenki i klipu 
pt. "Planeta Energii". Zdjęcia, nagrania filmowe i prace 
uczniów wysłane zostały do organizatora konkursu, 
który dokonał wyboru najlepszych raportów.  

    Nagrodą główną w konkursie jest wizyta centrum 
edukacyjnego „Planeta Energii” w miejscowości, z 
której pochodzi zwycięska klasa (lub w najbliżej 
położonym większym mieście) – w przypadku uczniów 
z Nędzy będzie to Rybnik. Dodatkowo 8 maja szkoła 
będzie walczyła o kolejną nagrodę - interaktywną 
tablicę. Konkurencja będzie polegała na tym, by od 

godz. 15.00 do 18.00 na ośmiu stanowiskach 
rowerowych siłą własnych mięśni wyprodukować jak 
najwięcej energii. Pomóc szkole w Nędzy będzie można 
również klikając "Lubię to" pod galerią zdjęć, która 
ukaże się na Facebooku tuż po rozpoczęciu pikniku.  • 

 

• Ogłoszono wyniki Ogólnopolskiego Konkursu 
"Planeta Energii". Prawie 500 nauczycieli i 6 
tysięcy uczniów wzięło udział w IV edycji 
konkursu. - Ku naszej ogromnej radości IIIa 
znalazła się w grupie 10 zwycięskich klas z całej 
Polski! - cieszy się Sylwia Linek, nauczycielka z 

Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Nędzy. 
 

 

 

Trzecioklasiści ze szkoły w Nędzy w nagrodę odwiedzą 

interaktywne miasteczko Planety Energii, które zagości 
już 8 maja w Rybniku. 
    Trzecioklasiści wraz ze swoimi kolegami z pozostałych 
klas I-III dokonają oficjalnego otwarcia miasteczka, w 

którym uczniowie będą mogli poznawać poprzez 
doświadczenia, pokazy i eksperymenty zjawiska 
związane z energią elektryczną. - To ogromne 
wyróżnienie dla naszej szkoły - mówi Sylwia Linek. 
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• Przedszkola i dzieci otrzymały w nagrodę książeczki, gry, 

puzzle, słodycze i pamiątkowe dyplomy. 
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POLACY I CZESI NA ORLIKU W NĘDZY na turniej do siebie, a potem oni nas - mówił Gerard 
Przybyła, który ze swoją drużyną spotyka się na Orliku 
w Nędzy co czwartek. 
    Jan Woźnik z drużyny Starzi Pany z Velkich Hostic 
przyjeżdża na turniej do Nędzy od lat. - Koledzy z 
Polski przyjeżdżają pograć do nas i zawsze kończą na 

wysokich miejscach, więc i my przyjechaliśmy pokazać, 
że nie jesteśmy gorsi, przyjechaliśmy wygrać i to 
pomimo dojrzałego wieku! – uśmiechał się pan Jan.       
Drużyna firmy Pivexin Technology, która ma swoją   

 
• Podczas rozegranego Międzynarodowego 
Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Przewodniczącego 
Rady Gminy Nędza najlepsi okazali się zawodnicy z 
Orlika Racibórz, drugie miejsce przypadło drużynie 
Orlika Nędza, a trzecie miejsce - Pivexin 
Technology. 

  

W sumie sześć drużyn polskich i czeskich walczyło o 

tytuł najskuteczniejszej w organizowanym od wielu lat w 
Nędzy Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej o Puchar 

Przewodniczącego Rady Gminy. - Cieszymy się, bo w 

tym roku przyjechały do nas dwie drużyny z partnerskich 
Velkich Hostic - mówił przed rozpoczęciem turnieju 
przewodniczący Rady Gminy Nędza Gerard Przybyła.   
   Sześcioosobowe zespoły walczyły w dwóch grupach, w 
rozgrywkach dwa razy po 10 minut. - Organizujemy 

turniej przede wszystkim dla dobrej zabawy, by panowie 
w średnim wieku popracowali nad kondycją. A poza tym 
to już tradycja. Od wielu lat my zapraszamy Czechów 

 

siedzibę na terenie gminy Nędza, wywalczyła trzecie 

miejsce. - Jesteśmy tu przede wszystkim dla zabawy i 
żeby się trochę poruszać, bo jednak człowiek całe dnie w 
biurze spędza - mówił Tomasz Michałek, zawodnik 
Pivexin Technology.  • 

 

 

WYNIKI  TURNIEJU 
Mecz o V miejsce:    Starzi Pany -  Obecni Urzad      4-1 
Mecz o III miejsce:   Pivexin Technology  - Nędza    4-3 
FINAŁ :                       Orlik  Racibórz - Orlik Nędza    5-4 
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DRUŻYNY Z NĘDZY POD KIERUNKIEM G. SWOBODY NAJLEPSZE NA „COCA-COLA CUP”! 
  

• Drużyna Starzi Pany z Velkich Hostic z Czech przyjeżdża na 

turniej do Nędzy od lat. 
• Drużyna Gerarda Przybyły spotyka się na Orliku w Nędzy 

przynajmniej raz w tygodniu.  

 

• W 16. edycji największego piłkarskiego turnieju dla 

gimnazjalistów „Coca-Cola Cup” - na Orliku w Raciborzu -   

piłkarki z Nędzy okazały się lepsze od raciborskich z G1 i G2. 

 

• Drużyna męska Gimnazjum w Nędzy zwycięskie mecze 

rozegrała z drużynami: G1 z Raciborza i Gimnazjum z Rud, a 

zremisowała z chłopakami z SMS Racibórz. 
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ZAPISZ SIĘ DO SZKÓŁKI „BABICZOKA” 
 

Teren Babiczoka zachęca do odpoczynku. Jest gdzie 

pospacerować, a nawet zrobić grilla i odpocząć pod 
niedawno urządzoną drewnianą wiatą z ławami i 

stołami.  Stowarzyszenie wychodzi też naprzeciw 
osobom niepełnosprawnym - przy Babiczoku II 
powstały stanowiska wędkarskie przystosowane dla 
osób poruszających się na wózku inwalidzkim. 

    Duży staw jest co roku zarybiany. W stawach 
Babiczoka pływają nie tylko karpie, ale też m.in. 
szczupaki, węgorze, pstrągi czy sumy. • 

Szczegóły dot. stowarzyszenia dostępne są: 
• na stronie www.babiczok.com, 
• pod nr tel. 608 416 719,  
• e-mail: achroboczek@powiatraciborski.pl. 

 

 
• Jeśli chcesz dowiedzieć się jak mądrze obcować z 

przyrodą, chcesz nauczyć się wędkowania i 
przygotować do egzaminu na kartę wędkarską - 
zapisz się do szkółki Stowarzyszenia Wędkarstwa 
Sportowego "Babiczok". 
 

Do szkółki mogą się zapisać nastolatki w wieku od 14 

do 16 lat, zarówno chłopcy jak i 

dziewczęta. - To fajna przygoda - 
zapewniają wędkarze z 

„Babiczoka”. Tegoroczna szkółka 
byłaby kontynuacją inicjatywy sprzed dwóch 

lat. Młodzi ludzie podczas 3-miesięcznej szkółki - na 

spotkaniach z pasjonatami wędkarstwa, w przyjemnym 
miejscu, w otoczeniu zieleni i stawów, poznaliby techniki 
wędkowania i zostaliby przygotowani do egzaminu na 
kartę wędkarską. - Chcielibyśmy wprowadzić wzorce 

innych krajów, gdzie przed zdaniem egzaminu 
uprawniającego do połowu ryb kandydat uczy się jak 

obcować z naturą, co można a czego nie można robić nad 
wodą - przyznaje Andrzej Chroboczek, wicestarosta, a w 
wolnym czasie zapalony wędkarz i członek 
stowarzyszenia "Babiczok". 
 
Stowarzyszenie „Babiczok” działa na terenie gminy 
Nędza od kilku lat. Dzierżawi od gminy 27 hektarów 

terenów poeksploatacyjnych w Babicach. Znajdują się 
tam dwa duże 16-hektarowe zbiorniki wodne. 
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DOMINIKA CHCE BYĆ MISTRZYNIĄ 
PARABADMINTONA 

Na treningi do hali w Azotach 

Dominika przyjeżdża raz w 

tygodniu. - Dziewczynka jest 
bardzo sprawna i 
wysportowana, a badminton  
bardzo się jej spodobał - mówi o Dominice Tomasz 
Zioło, trener sekcji badmintona w klubie MMKS 

Kędzierzyn-Koźle. Dziewczynka ćwiczy w parze z 
pełnosprawną dziewczynką młodszą o dwa lata.  
- Ćwiczy z nami też Julka, jeździ na wózku a ja lubię 
jej pomagać. Dobrze jest pomagać - mówi Dominika. 
    Kędzierzyński klub wpadł na pomysł wykorzystania 
portalu PolakPotrafi.pl. - Chcemy zebrać w 
crowdfoundingu pieniądze na dojazdy Dominiki do 

Kędzierzyna, udział w obozie sportowym i na zawody 
w październiku - mówi trener Tomasz Zioło. 
Crowdfounding to forma finansowania 
społecznościowego przez internautów różnych 
pomysłów i z różnych dziedzin.  

    Poza zajęciami w kędzierzyńskim klubie rozwój 
dziewczynki wspiera również Zespół Szkolno-

Gimnazjalny w Nędzy, którego Dominika jest 
uczennicą. Bierze tu udział w dodatkowych zajęciach 
badmintona. - Praca z Dominiką jest przyjemnością, 
dziewczynka jest bardzo chętna. Prawdę mówiąc nie 
widzę różnicy między nią a pełnosprawnymi dziećmi. 
Radzi sobie doskonale - podkreśla Agnieszka Drost. 

    - W klasie jest 13-tu chłopców, zapalonych 
sportowców. Są pod ogromnym wrażeniem Dominiki, 
jej determinacja robi na nich ogromne wrażenie!  - 
mówi Renata Skrobek, wychowawczyni Dominiki. • 

 
• 8-letnia Dominika Tomańska z Nędzy od kilku 

miesięcy trenuje badminton. W szkole w Nędzy pod 
okiem swojej nauczycielki Agnieszki Drost, a w 
kędzierzyńskim klubie - Tomasza Zioło, który 
wychował wicemistrza świata w parabadmintonie. 
 

Dominika podobnie jak Bartłomiej Mróz, obecny 

wicemistrz świata, urodziła się bez przedramienia. 
Specjaliści podkreślają, że sport w przypadku osób 
niepełnosprawnych pełni rolę rehabilitacyjną. 

•  - Złowiono tu rekordowego 20-kilogramowego karpia - 

mówi prezes stowarzyszenia Adam Sobeczko. 

www.babiczok.com
mailto:achroboczek@powiatraciborski.pl
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„ŁĘŻCZOK” ZACHWYCAŁ NA TARGACH  
W KATOWICACH! 

 
"Łężczok" skupia kilka grup tanecznych: trzy grupy 
wiekowe zespołu folklorystycznego "Łężczok", trzy 

grupy mażoretek "Arabeska", a siódmym zespołem 
jest "Aksebara" (Arabeska 
czytana od tyłu), czyli 

grupa, w której tańczą 
mamy mażoretek. W sumie 
ponad 100 osób.  
   - To fantastyczna forma spędzenia czasu wolnego i 
to nie tylko dla dzieci. Również rodziców zespół mocno 
zbliżył, zawiązały się przyjaźnie – mówi Krzysztof 
Kuszka z Nędzy, który towarzyszył w Katowicach 

swojej córce 12-letniej Wiktorii. 
    Aleksandra Rymarska przyjechała do Katowic ze 
swoimi dwoma tańczącymi w zespole córkami: 14-
letnią Mają i 13-letnią Darią. Wsparcie rodziców jest 
dla młodych tancerzy nieocenione - dodadzą otuchy, a 
i pomogą, np. ułożyć misterną fryzurę, która utrzyma 

się w tańcu. Pani Aleksandra też tańczy i to w tym 

samym zespole co córki. "Aksebara" skupia 16 pań - 
mam mażoretek. - Daje mnóstwo frajdy! - zapewnia. 
    "Łężczok I" zaprezentował tańce śląskie i 
niemieckie. W grupie młodzieżowej występuje od kilku 
lat pochodzący z Kazachstanu 21-letni Sergiej 
Sławecki. - Jak trafiłem do zespołu? Od dawna 

tańczyła w nim moja kuzynka. Przyszedłem na którąś 
próbę i bardzo mi się spodobało! - mówi. 
    Zespół odnosi sukcesy biorąc udział w wielu 
konkursach i wydarzeniach artystycznych 
organizowanych w kraju i zagranicą. - To z pewnością 
zasługa pani choreograf Aldony Krupy, która ciągle 
wymyśla nowe układy. Pewnie dlatego jesteśmy 

zapraszani na występy w różne miejsca - mówi 
Weronika Riemel, kierownik zespołu. - A to promocja 
nie tylko dla nas. W końcu nie każda gmina może się 
pochwalić własnym zespołem folklorystycznym, jego 
stworzenie nie jest proste. Ważnym, ale i kosztownym 

elementem są stroje. Kupujemy albo oryginalne, albo 

wzorując się na starych fotografiach próbujemy szyć u 
krawcowej - wyjaśnia. • 

 
• 200 wystawców z całego świata i 8,5 tys. osób 
odwiedzających. W Katowicach odbyła się 

jubileuszowa edycja Międzynarodowych Targów 
GLOBalnie. W ramach pokazów artystycznych 
wystąpił zespół "Łężczok" z Zawady Książęcej.  
 

 

Trzy dni święta turystyki na powierzchni 5 tys. m2. Na 

scenie przy jednym z pawilonów wystawienniczych przed 
odwiedzającymi międzynarodowe targi zaprezentowały 
się grupy znanego nie tylko w regionie zespołu 

tanecznego "Łężczok" działającego od kilkunastu lat w 
Zawadzie Książęcej.  
    - Nie co dzień można zobaczyć takie występy. I 
zaskakuje wiek tancerzy! Takie małe dzieci a tak świetnie 
dają sobie radę - były pod wrażeniem "Łężczoka" Ewelina 

Konik i Marta Spik, które na targi przyjechały z Opola.  
- To tancerze z Niemiec? - pyta jedna z pań z widowni. - 

Nie? A tak dobrze tańczą te bawarskie tańce! 

 

PRAWIE 190 TYS.ZŁ DLA STOWARZYSZEŃ  
Wysokość przyznanych dotacji uzależniona jest od 

liczby drużyn w poszczególnych klubach oraz 

osiągnięć w poprzednim sezonie.  

•  Na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, 

ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

przeznaczono 11 350 zł:  

- Polski Związek Emerytów - 2000 zł;  

- Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych - 6 250 zł;  

- Stowarzyszenie BAJTEL z Zawady Ks. - 3 100 zł. 

•  Na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia: 

- Caritas Diecezji Gliwickiej - 84 900 zł. 

•  Na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom 

społecznym przeznaczono 17 000 zł:  

- UKS "ZRYW" - 8 000 zł;  

- Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych - 1 000 zł;  

- Stowarzyszenie BAJTEL z Zawady Ks. - 8 000 zł. 

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców 

Województwa Śląskiego z siedzibą w Raciborzu nie 

złożyło oferty na żadne z zadań, zabezpieczono 

jednak w budżecie środki na ewentualny mały 

grant w kwocie 4 000 zł przeznaczony dla TSKN. 
 

 

• Gmina Nędza rozdzieliła pieniądze dla 
stowarzyszeń działających na jej terenie.  
 

    - Jesteśmy dumni, że nasze stowarzyszenia są 

inicjatorami tak wspaniałych przedsięwzięć - są najbliżej 
ludzi i skupiają lokalną społeczność. W organizacjach tych 

działają ludzie z pasją i sercem, a efekty ich inicjatyw 
często są nie do przecenienia - przyznaje wójt gminy 

Anna Iskała.  
 
•  Na realizację zadań z zakresu wspierania kultury 
fizycznej gmina przeznaczyła 75 800 zł:  
- Uczniowski Klub Sportowy "ZRYW" - 5000 zł;   

- LKS Górki Śl. - 18 100 zł;   
- LKS Babice - 10 700 zł;   
- LKS Zawada Ks. - 11 000 zł;   
- LKS Nędza - 31 000 zł.  
Dodatkowo zabezpieczono środki na ewentualny mały 
grant w kwocie 2 500 zł na zadanie pn. Wspieranie i 
upowszechnianie kultury fizycznej. 
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W NĘDZY PODTRZYMUJĄ 
KROSZONKARSKĄ TRADYCJĘ 

Kroszonka Pawła Materzoka okazała się najpiękniejsza 
w kategorii gimnazjów. - Na początku zdobiłem jajka 
octem, potem jednak mama zainteresowała mnie 

metodą drapaną - zdradza uczeń klasy Ib z Nędzy.  
    Najbardziej popularną techniką zdobienia jajek na 
Śląsku jest technika rytownicza. Jajka ozdobione taką 
metodą zwane są właśnie kroszonkami. Popularny jest 
też batik, a jajko zdobione, pisane woskiem nazywane 
jest pisanką. Bardzo starą i niestety dziś rzadko już 

stosowaną techniką jest oklejanie sitowiem. 
    Malowanie jajek znane było już w starożytności.  
- Zawsze były symbolem odradzającego się życia - 
wyjaśnia Julita Ćwikła, etnograf raciborskiego muzeum, 
która zasiadła w jury konkursu w Nędzy. - W okolicach 
Kluczborka do dziś wciąż żywy jest zwyczaj kulania 
jajek do "ducek", czyli dołków. W ten sposób chce się 

obudzić ziemię do życia po zimie - opowiada. • 
 

WYNIKI  KONKURSU: 
 

KATEGORIA KLAS 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ: 

1. Nicole Jezusek          - szkoła w Górkach Śląskich 
2. Robert Radaj            - szkoła w Nędzy 
3. Monika Cieślik          - szkoła w Lyskach 
wyróżnienie: 
Wiktoria Zientek           - szkoła w Lyskach 
Julia Wojtek                 - szkoła w Nędzy 
 

KATEGORIA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ: 
1. Julia Drożdż              - szkoła w Nędzy 
2. Klaudia Węglorz        - szkoła w Lyskach 
3. Robert Tkocz            - szkoła w Nędzy 
wyróżnienie: 
Wiktoria Pojda              - szkoła w Lyskach 

Monika Kusz                 - szkoła w Pawłowicach 
 
KATEGORIA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH: 
1. Paweł Materzok        - szkoła w Nędzy 

2. Natalia Traliszewska - szkoła w Nędzy 
3. Kamil Paszek           - MOW w Rudach 
wyróżnienie: 

Daniel Równy               - MOW w Rudach 
Sebastian Bajc             - MOW w Rudach 

 

 
• Już po raz 11. szkoła w Nędzy zorganizowała 
międzyszkolny konkurs kroszonkarski. Mimo, że 
nie wszystkie jajka zdobione były tradycyjną 
metodą, to jednak każdy okaz robił ogromne 
wrażenie. Najpiękniejsze nagrodzono. 

 

 

Konkurs zorganizowany został pod patronatem 

raciborskiego muzeum oraz Zespołu Klasztorno-
Pałacowego w Rudach. Z roku na rok uczniów 
startujących w konkursie jest coraz więcej. Do Nędzy 

przyjeżdżają z całego regionu. - Chcemy pielęgnować 
zwyczaje i tradycje związane z najważniejszymi dla nas 

chrześcijan świętami w roku - mówi organizatorka 
konkursu Małgorzata Kozielska, nauczycielka z Zespołu 
Szkolno-Gimnazjalnego w Nędzy. 

 

SUKCES MISTRZYNI KROSZONEK Z GÓREK ŚLĄSKICH 

• Przed świętami spod jej rąk wychodzi ich 

naprawdę sporo. W różnych kolorach i z różnymi 
ornamentami. Każda to prawdziwe małe dzieło 
sztuki. Wielki talent Małgorzaty Drożdż z Górek 
Śląskich z gminy Nędza po raz kolejny doceniło 
jury konkursu pt. Górnośląskie Kroszonki. 

    Czym wykonuje się kroszonkę? Są narzędzia 

specjalnie do tego przeznaczone, ale kroszonkarze 
wykorzystują nawet nożyki do tapet, skalpele 
chirurgiczne czy wiertła dentystyczne!  
    To bardzo czasochłonne hobby. Zdobić jajka pani 
Małgosia zaczyna już na początku roku. Jednemu, które 
ma trafić na konkurs, poświęca nawet 9 godzin.  Co w 

tworzeniu jest najważniejsze? Oczywiście pasja.  

    - Mąż zawsze sugeruje, żeby wzór na skorupce coś 
przedstawiał, a że kocham kwiaty, przeważnie maluję 
właśnie kwiatowe kompozycje - mówi pani Małgorzata.  
Udaje się jej nawet zarażać pasją innych. Córka Julia 
już odnosi pierwsze sukcesy. Podczas tegorocznego 
konkursu kroszonkarskiego organizowanego w szkole w 
Nędzy zajęła I miejsce w kategorii klas 4-6 szkół 

podstawowych (pani Małgosia znalazła się w składzie 
jury oceniającego prace konkursowe, ale z oceny 
kroszonki swojej córki została wyłączona). •  
 

Na XXV edycję konkursu organizowanego przez 

Muzeum Górnośląskie w Bytomiu 57 osób zgłosiło w 

sumie 320 kroszonek. Małgorzata Drożdż zdobyła 
trzecie miejsce w kategorii zdobienia jaj metodą 
rytowniczą oraz nagrodę specjalną senatora Andrzeja 
Misiołka za jaja malowane woskiem.  
    Pani Małgorzata z tradycją zdobienia jajek dorastała 
od dzieciństwa. - U nas w domu, w niedzielę 

wielkanocną siedziało się przy piecu i malowało jajka  
- mówi artystka. Do zwyczaju wróciła na studiach.  
- Próbowaliśmy kroszonkami przekupić wykładowców - 
śmieje się.   
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 • O tytuł najpiękniejszej kroszonki walczyło w tym roku 34 

młodych artystów, podzielonych na trzy kategorie wiekowe: klas 

1-3, 4-6 szkół podstawowych oraz gimnazjów.  Każdy uczestnik 
miał przynieść ze sobą jedną gotową już kroszonkę, a drugą 

wykonać na miejscu, w czasie trwania konkursu. 



 str. 9 

UL. WIEJSKA W BABICACH NAWET BEZ 
POMOCY PAŃSTWA 

 
Gmina z własnego budżetu miała na ten cel wyłożyć 
356 tys. zł. Taką samą kwotę wyłożyć miał powiat, a 

reszta pieniędzy, jak liczono, pochodzić będzie z 
dofinansowania. Starostwo starało się pozyskać na ten 

cel środki z "Narodowego Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych", czyli tzw. "schetynówki". Niestety zadanie 
nie zakwalifikowało się do dofinansowania. 
    - Liczyliśmy na dofinansowanie, więc remont miał 
być generalny - wyjaśnia wójt Anna Iskała. - Ale 
ponieważ możemy polegać tylko na własnych środkach, 
remont zostanie co prawda przeprowadzony na odcinku, 

jaki zakładano na początku, ale bez wymiany podłoża. 
Dobrze ułożony dywanik asfaltowy powinien wystarczyć 
na wiele lat - dodaje wójt. Gmina wraz z powiatem 
zdecydowała, że drogę wyremontuje własnymi siłami - 
każdy z samorządów wyłoży na zadanie po 356 tys. zł. 
    Stan ul. Wiejskiej jest bardzo zły. - Nazywam ją 

"patchworkową", bo dziury wielokrotnie łatane już na 
siebie nachodzą. Najwyższy czas, żeby zrobić z tym 
porządek - dodaje wójt Iskała.  

    Pomoc finansowa dla powiatu nie jest jedyną o której 
zdecydowali radni podczas ostatniej sesji. Podjęto też 
uchwałę zwiększającą dotację dla województwa 
śląskiego na budowę chodnika w ciągu DW nr 919 w 

Nędzy (ul. Gliwicka) - z 17,5 tys. zł do blisko 40 tys. zł. 
    Z inwestycji drogowych gmina planuje też 
modernizację ulic: Modrzewiowej w Nędzy, Betonowej w 
Zawadzie Ks. i Rudzkiej w Górkach Śl. Zlecono już 
wykonanie kosztorysów inwestorskich. – Znając koszty, 
zdecydujemy o kolejności robót - tłumaczy wójt Iskała. 
    Gmina stara się również w urzędzie marszałkowskim 

o dofinansowanie do drogi dojazdowej do pół w 
sołectwie Ciechowice - to ciąg dalszy drogi wykonanej w 
ubiegłym roku między Ciechowicami a Zawadą Ks. 
biegnącej wzdłuż wałów. • 
 

 
• Ponad 356 tys. zł - dotację celową w takiej 
wysokości zdecydowali się przekazać powiatowi 
raciborskiemu radni gminy Nędza. Ul. Wiejska w 
Babicach jest w złym stanie, dlatego władze gminy 
mają nadzieję, że uda się ją wyremontować nawet 
bez pomocy państwa. 

 

Przypomnijmy, że we wrześniu ubiegłego roku radni z 

Nędzy zdecydowali w uchwale o zawarciu porozumienia 
między gminą a powiatem w sprawie przebudowy drogi. 
Należy do powiatu, więc roboty leżą w gestii starosty. 
Kosztorys inwestorski kilometrowego odcinka - od ulicy 
Rudzkiej do wjazdu w ulicę Wyzwolenia w Raszczycach - 
opiewał początkowo na 1,4 mln zł. 
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                   Pani Eleonora Czekała pisze… 
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PUNKT KONSULTACYJNY 
W URZĘDZIE GMINY NĘDZA 

  
Wypełnianie wniosków o płatności 
obszarowe od 15 marca 2014r. w każdy 

czwartek w godzinach 8.00 – 12.00. 
 
Pracownik Powiatowego Zespołu 
Doradców Rolniczych Racibórz: 
możliwość zapisów tel. 507 423 695 

 

  GODZINY KURSOWANIA 

PROMU W CIECHOWICACH 

  

PONIEDZIAŁEK-SOBOTA 
godz. 5.30 - 9.30 i 13.30 - 17.00 

NIEDZIELA 
godz. 9.30 - 12.30 i 13.30 - 17.00 

Wielkanoc już 

Wszyjsy se fest radujymy, 
Wielkanocy już oczekujymy, 
Od Czwortku Wielkiego 
świyntujymy, 
W kościele ponboczka całujymy, 
W piontek w rzyce se myjymy, 
W trowie bombony znajdujymy, 
We sobota z koszyczkiym idymy, 
W niedziela czeko szumne 
śniodanie, 
Na łobiod gynś, hyndyk i kluski, 
Po połedniu zajonc skoko, 
W gniozdkach gyszynki ukłodo, 
Bajtle szukajom z uciechom, 
W pyndziałek synki lotajom, 
Kiblami dziochy oblywajom, 
One piszczom i skokajom, 
Piykne kroszonki rozdajom. 

Seniorzy spotkali się  
z farmaceutką 
 
   W związku z przypadającym 
Dniem Inwalidów, członkowie 
Koła Emerytów, Rencistów i 
Inwalidów w Nędzy spotkali się z 
mgr farmacji Justyną Kiedrowską 
z apteki św. Kosmy i Damiana.  
   Na spotkaniu dyskutowano 
przede wszystkim o bezpiecznym 
zażywaniu leków.  
   Emeryci zadawali wiele 
ciekawych pytań na które uzyskali 
cenne wskazówki.  
   Spotkanie przy „małej czarnej” 
upłynęło w miłej atmosferze. 

• Starostwo liczy, że przed wakacjami uda się rozstrzygnać 

przetarg, a remont zakończyć przed pierwszymi przymrozkami. 



 str. 10 

WYDAWCA: Urząd Gminy Nędza,  ul. Jana III Sobieskiego 5, 47-440 Nędza, tel./fax 32 410 23 99 
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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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