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NA MAJÓWKĘ DO NĘDZY Z CAŁEGO REGIONU!  

  

• Pani Urszula z Wilczej koło Knurowa 
podkreślała, że koncertów takich gwiazd nie 
mogła sobie odpuścić. - Mona Lisa i Mirek 
Szołtysek to absolutny hit! - pani Urszula 

zaznacza, że na majówce w Nędzy jest co roku. - 

Jeździmy wszędzie tam, gdzie jest dobra zabawa! 

nastrój. Takie hity jak "Amore", "Buzi buzi", "Bye, bye, 
kochany" śpiewali wszyscy! - Występuję w Nędzy już 
któryś raz i zawsze jest 
wspaniale. Publiczność 

doskonale czuje tę muzykę, 

odbiór jest fantastyczny! - 
mówiła artystka tuż przed 
koncertem. 
    Po koncercie artystki utwory ze swojej nowej płyty, 
ale i hity doskonale znane rzeszom fanów, 
zaprezentował Mirosław Szołtysek.  - Uwielbiamy go! 

Byliśmy już na wielu jego koncertach, ale zawsze warto. 
Pogoda wspaniała, grill, ukochana dziewczyna obok i 
świetni wykonawcy. Czego chcieć więcej?! - zachwycał 
się pan Mariusz z Pszowa.    
    Mirosław Szołtysek w Nędzy też jest nie pierwszy raz. 
- Tu zawsze jest fantastyczna atmosfera, wspaniali 
ludzie - zapewniał artysta. Jaką ma receptę na zdobycie 

serc publiczności? - Być sobą. Normalnie rozmawiać z 
ludźmi, słuchać co mają do powiedzenia. Nie robić z 
siebie gwiazdora, bo to nudne – mówił.  

    Po wielu bisach Szołtyska na finał pierwszego dnia 
majówki w Nędzy wystąpił zespół Universe, który po 
stracie współzałożyciela Mirka Breguły ruszył w kolejną 
trasę. Zespół istniejący od ponad 30 lat przypomniał 

swoje największe przeboje, m.in. "Wołanie przez ciszę", 
czy "Nie wiem czy to miłość".  - Chętnie odwiedzamy 
okolice Raciborza, a w samej Nędzy też nie jesteśmy 
pierwszy raz - mówił wokalista Henryk Czich. • 
 
• Relacje z drugiego i trzeciego dnia Festynu 

Majowego w Nędzy na str. 5. i 6. 
 

Pierwszy dzień XXI Festynu Majowego w Nędzy 

przyciągnął publiczność z różnych stron. - Bo tu zawsze 

jest super! - podkreślała pani Urszula. - A poza tym, 
piękne tereny, same lasy, bardzo miło! Pan Henryk z 
żoną przyjechali aż spod Gliwic. - Słyszeliśmy w radiu o 
festynie majówkowym, pomyśleliśmy, że szkoda 
siedzieć w domu - przyznali.  Państwo Katarzyna i 
Krzysztof z Gaszowic koło Rybnika bywają na majówce 
w Nędzy regularnie. – Tym razem przyjechaliśmy na 

Monę Lisę. Jest bardzo popularna! - zapewniali. A pani 
Janina z Raciborza przyjechała na majówkę, bo jest 
wielką wielbicielką śląskich szlagierów. - Często 
oglądam śląską listę szlagierów w telewizji i dzisiejsi 
wykonawcy zawsze zajmują czołowe miejsca – 

podkreślała.   

    - Program naszej majówki zawsze jest bardzo 
bogaty, dla każdego coś miłego - mówiła wójt Anna 
Iskała. Obecny na majówce poseł Henryk Siedlaczek 
podkreślał, że bardzo sobie ceni imprezy organizowane 
na terenie powiatu raciborskiego, a szczególnie 
"kultową kilkudniową majówkę w Nędzy". - To 
wydarzenie jest znane nie tylko w samym powiecie, ale 

i daleko poza jego granicami. Warto tu być - zachęcał 
poseł Siedlaczek. 
    Mona Lisa wprowadziła publiczność w fantastyczny 

http://www.nedza.pl/
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DR TOMASZ ROŻEK Z TVN ZACHWYCONY 
SZKOŁĄ W NĘDZY! 

Pokaz filmu 3D, eksperymenty naukowe, model domku, 
w którym można sprawdzić, ile prądu zużywają wybrane 

urządzenia gospodarstwa domowego. Dzieci mogły 
poznać zasady segregacji śmieci czy gniazdka 
elektryczne z całego świata. Największą nowością był 

kosmiczny Energobus! To centrum nauki na kółkach, w 
którym uczniowie z Nędzy 
mogli poznać historię prądu – 
od atomu do elektrowni.  
    Dzieciaki z Nędzy atrakcjami 
były zachwycone. - Najbardziej podobały się 

samochody napędzane energią, którą sami musieliśmy 
wyprodukować! - mówił Dawid Grobosz ze zwycięskiej 
IIIa z Nędzy. - Bo myśmy musieli jak najszybciej 
pedałować na rowerach i w ten sposób powstawał prąd, 
który te autka napędzał! - dopowiedziała Julka Wojtek. - 
A mnie najbardziej podobało się kino 3D! - zachwycała 
się Nadia Wiesner. 

    Mobilne centrum nauki „Planeta Energii” 

zlokalizowane było na placu Mikołaja Kopernika. Do 
godz. 14.00 dostępne było dla zaproszonych szkół, a od 
15:00 do 18:00 dla wszystkich chętnych.  
    Po godzinie 15:00 w miasteczku pojawiła się sztafeta 
złożona z ośmiu rowerków. Urządzenia zostały podpięte 
do baterii, w której gromadzona była energia 

elektryczna wytworzona za pomocą siły mięśni 
uczestników sztafety. Mieszkańcy miasta, którzy 
zgromadzili najwięcej prądu zdobędą dodatkową 
nagrodę dla swojej zwycięskiej klasy. Ogłoszenie 
wyników nastąpi w czerwcu! 
    Honorowy patronat nad programem „Planeta Energii" 

sprawują Minister Edukacji Narodowej oraz Rzecznik 
Praw Dziecka. Patronem merytorycznym jest 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Patronat medialny 
nad programem objęła „Gazeta Wyborcza”.  • 

 

 

„Planeta Energii” to projekt edukacyjny Grupy 

ENERGA skierowany do uczniów i nauczycieli 
klas I-III szkół podstawowych. Jego głównym 
celem jest promowanie bezpiecznego 
korzystania z energii elektrycznej. W 
poprzednich edycjach praktyczną wiedzę o 
prądzie zdobyło ponad 100 tys. dzieci z całej 
Polski. Projektowi towarzyszy wędrujące 

interaktywne miasteczko „Planeta Energii”, 
które odwiedziło 35 miast. 

 

• Wizyta mobilnego centrum nauki „Planeta 
Energii” to nagroda w zorganizowanym przez 
Grupę ENERGA ogólnopolskim konkursie 
edukacyjnym. Wśród zwycięzców znaleźli się 

uczniowie z klasy IIIa SP pani Sylwii Linek z 
Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Nędzy! To 
właśnie dzięki nim mieszkańcy Rybnika mogli 
odbyć niezwykłą podróż do krainy prądu. 

W IV edycji programu ENERGI wzięło udział prawie 

500 nauczycieli i niemal 6 tys. uczniów. Uczniowie z 

klasy IIIa pani Sylwia Linek z Zespołu Szkolno-
Gimnazjalnego w Nędzy znaleźli się wśród 10 

zdobywców nagrody głównej. Przygotowanie piosenki o 
prądzie, realizacja audycji dotyczącej energii 
elektrycznej w szkolnym radiowęźle, organizacja 
wystawy prac pod hasłem „Elektrownie” - to tylko kilka 
zadań przeprowadzonych przez laureatów, które 

zadecydowały o zwycięstwie. Dzięki ich wygranej z 
edukacyjnej atrakcji mogą skorzystać wszyscy 
mieszkańcy Rybnika i okolic.  
    - Dzieciaki w trakcie trwania programu fantastycznie 
się bawiły, a jednocześnie wiele nauczyły. To dla nas 
ogromny sukces! - cieszyła się Sylwia Linek, 
nauczycielka Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Nędzy, 

która odwiedzała wspólnie z uczniami miasteczko 
„Planeta Energii”.  
    Pod wrażeniem dokonań uczniów z Nędzy i ich 
nauczycielki był Tomasz Rożek, dr nauk fizycznych i 
ambasador programu „Planeta Energii”, znany także 

m.in. z programu "Dzień Dobry TVN", w którym w 

barwny i ciekawy sposób przybliża widzom tajniki 
świata nauki. - Pani Sylwia Linek nie ma przecież z 
tego żadnego zysku, powiem więcej - angażowanie 
dzieci w tego typu inicjatywy wymaga poświęcenia 
mnóstwa czasu i energii! To wszystko co tutaj stoi, to 
wielkie święto tej pani i dzieci. Całe miasteczko 
przyjechało tutaj dlatego, że się im chciało! A zrobiły w 

ramach projektu naprawdę rzeczy niesamowite! Jestem 
pod wrażeniem ich pracowitości i pomysłowości! - 
zachwycał się Tomasz Rożek. 
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• Pod wrażeniem dokonań uczniów z Nędzy i ich nauczycielki był 

Tomasz Rożek, dr nauk fizycznych i ambasador programu 

„Planeta Energii”, znany m.in. z programu "Dzień Dobry TVN”. 

• W jaki sposób przemieszczają się ładunki elektryczne? Jak 

płynie prąd w przewodzie? W jaki sposób można wytworzyć 
energię elektryczną w dużych ilościach? Odpowiedzi na te  pytania 

poznali uczniowie z Nędzy odwiedzając mobilne centrum. 
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O ANDERSENIE I NIE TYLKO W BIBLIOTECE 
• Wizyta w bibliotece dla przedszkolaków to 
przeżycie. Mówią, że dobrze się tu bawią, bo panie 
np.  czytają na głos baśnie wczuwając się 
odpowiednio w rolę. Bibliotekarki też się cieszą, 
bo jest szansa, że dzieci w przyszłości wrócą i 
zostaną nowymi czytelnikami. 

 
im się na głos - przyznaje Iwona Czorny, dyrektorka 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Nędzy. Zosia czytanie 
na głos wprost uwielbia. - Bo się wtedy szybciej zasypia 
- przyznaje. - W bibliotece jest fajnie, bo jest tu dużo 
książek, które lubią dzieci - dopowiada.       

    Dzieci dały się przenieść w świat baśni - w bibliotece 
zabrzmiały "Brzydkie kaczątko" i "Calineczka". Były też 
konkursy plastyczne, dzieci samodzielnie wykonywały 
ilustracje do usłyszanych baśniowych fragmentów.  
- Dlaczego warto czytać dziecku? To zaspokaja jego 
potrzebę uwagi, stymuluje rozwój psychiczny, uczy 
poprawnego języka, no i rozwija wyobraźnię. Poza tym, 

czego my bardzo wyczekujemy, kształtuje w dziecku 
nawyk czytania - wylicza Iwona Czorny. 
    Teresa Matuszek, nauczycielka z przedszkola w 
Nędzy cieszy się, że biblioteka organizuje i zaprasza 

przedszkolaki na tak wiele imprez. - Jest ich naprawdę 
sporo i są bardzo różnorodne. Cieszę się, że nasze 
dzieci już w tym wieku mogą poznawać swoje lokalne 

placówki, w tym tak ważne miejsce jakim jest właśnie 
biblioteka - uważa nauczycielka. 
    W 2013 roku Gminną Bibliotekę Publiczną w Nędzy i 
jej filie w Zawadzie Książęcej oraz Babicach w sumie  
odwiedziło blisko 11 tys. osób i wypożyczyło na 
zewnątrz ponad 24 tys. książek oraz skorzystało na 

miejscu z ponad 2 tys. pozycji.  
    Książnice zorganizowały w sumie 96 różnego rodzaju 
imprez: spotkań autorskich, wystaw, spotkań 
edukacyjnych, lekcji bibliotecznych, w których wzięło 
udział ponad 1400 osób w różnym wieku. • 

 

Przedszkolaki z placówki w Nędzy świętowały w 

gminnej bibliotece z dwóch okazji: Światowego Dnia 
Książki dla Dzieci i rocznicy urodzin H.Ch.Andersena.  
- Wizyta udowodniła, że dzieci uwielbiają, gdy czyta się  

 

UCZNIOWIE Z NĘDZY PRZYSTĄPILI DO 
EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 

przecież zatrzymać cały egzamin - przestrzegali. 
    Egzamin gimnazjalny już po raz trzeci odbywa się w 

zmienionej formie, czyli podzielony na trzy dni. - To dla 
uczniów pierwszy tak ważny egzamin - mówi Maria 
Czerwińska, dyrektorka Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego 
w Nędzy. - Uczniowie różnie reagują na stres. Zdarza 

się, że trema u osób bardzo ambitnych działa na 
niekorzyść, niektóre zadania wydają im się zbyt łatwe, 
więc zaczynają kombinować i na siłę szukać komplikacji 
- przyznaje dyrektorka ZSG, której córka znalazła się w 
gronie uczniów zdających w tym roku egzamin.    
Drugiego dnia egzaminu gimnazjaliści sprawdzili swoją 

wiedzę z przedmiotów przyrodniczych i matematyki, a 
trzeciego podeszli do egzaminu z języka obcego. • 

• 64 gimnazjalistów przystąpiło do egzaminu w 

Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Nędzy. 
Pierwszego dnia - język polski i historia oraz 
wiedza o społeczeństwie. - Najważniejsze to 
zachować spokój. Choć nie jest to proste, bo 
mówią, że ten egzamin to taka mała matura - 
twierdzili uczniowie. 

Dariusz Nowakowski z IIIc na ostatnie powtórki przed 

egzaminem poświęcił całą przerwę świąteczną. - Ale 
staram się podejść do niego na luzie - mówił. Jeszcze 

przed rozpoczęciem egzaminu Darek obstawiał, że na 
części z języka polskiego będzie coś z "Dziadów". - A 
najbardziej się obawiam jutrzejszego egzaminu z 

matematyki - przyznał. 
    Daria Witt z IIIa stwierdziła, że stres owszem jest, 
ale bywało już gorzej. - Na przykład przed niektórymi 
dużymi sprawdzianami - mówiła. Ewelina Janik 

przygotowywała się z zeszytów z ostatnich trzech lat, a 
Natalia Haberkiewicz rozwiązywała przykładowe testy.  
- Trzeba było pracować przez całe trzy lata, a nie na 
szybko próbować się uczyć w ostatnim tygodniu czy 
dniu - mówiły dziewczyny.  
    Dziewczyny zarzekały się, że o żadnych ściągach nie 
ma mowy. - Raczej nam zależy, żeby sprawdzić, ile 

wiemy - deklarowały. - A poza tym taka ściąga może 
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• Czytanie dziecku zaspokaja jego potrzebę uwagi, stymuluje 

rozwój psychiczny, uczy poprawnego języka, rozwija 

wyobraźnię. Poza tym kształtuje nawyk czytania. 
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BABICE MAJĄ SWOJĄ FILIĘ GCK 

 
 

PREFERENCYJNE KREDYTY NA  

INWESTYCJE PROEKOLOGICZNE  
 

Jeśli planujesz: 

•  budowę, modernizację lub wymianę na bardziej 

efektywne ekologicznie i energetycznie systemów 

grzewczych, przeznaczonych do ogrzewania 

pomieszczeń, podgrzewania wody oraz wytwarzania 

ciepła technologicznego dla istniejących obiektów, 

•  budowę systemów z udziałem 

niekonwencjonalnych źródeł energii, 

•  zastosowanie rozwiązań technicznych 

zmniejszających straty ciepła wraz z demontażem, 

transportem i unieszkodliwianiem odpadów 

zawierających azbest… 

    … możesz ubiegać się o preferencyjnie 
oprocentowany kredyt! 

• do 90 % nakładów inwestycyjnych, lecz nie więcej 

niż 300.000 zł 

 
SZCZEGÓŁY DOSTĘPNE W URZĘDZIE GMINY 
NĘDZA, A TAKŻE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W 
RACIBORZU ORAZ JEGO ODDZIAŁACH. 

• Ruszyły zajęcia w jednej z filii Gminnego 
Centrum Kultury w Nędzy - w Babicach. Dzięki 

uprzejmości dyrektor tamtejszego Zespołu 
Szkolno- Przedszkolnego Hannie Kowalskiej, która 
użyczyła świetlicę, dzieci w wieku przedszkolnym 
i szkolnym trzy razy w tygodniu mogą spotykać 
się na różnego rodzaju zajęciach. 

Instruktorką zajęć jest Julia Parzonka. - Od zawsze 

fascynował mnie świat dzieci, dlatego zajęcia prowadzę 
we współpracy z dziećmi, namawiając je do dzielenia się 
swoimi pomysłami i zainteresowaniami. Dla młodszych 
dzieci, w wieku przedszkolnym, przygotowałam cykl 
zabaw edukacyjnych „Nauka z bajkowymi przyjaciółmi”. 
Razem z bohaterami ulubionych bajek poznajemy 
ciekawostki o świecie, uczymy się rysunku, malarstwa, 

rzeźbienia w glinie i modelinie w pracowni kreatywnego 
malucha. Nie brakuje też zabaw ruchowych– wyjaśnia 

Julia Parzonka. 
    A co dla starszych? - Starszym dzieciakom proponuję 
zajęcia taneczne, na których poznają elementy hip-
hopu, street dance’u, młodzież będzie też tworzyć 
własne układy choreograficzne. Poza tym spotykamy się 

w pracowni rękodzieła – wylicza instruktorka.   
    Gminne Centrum Kultury zaprasza też na zajęcia do 
Nędzy oraz w filiach: Zawadzie Książęcej, Szymocicach  
i Górkach Śląskich. • 
 

Harmonogram zajęć oraz zapowiedzi wydarzeń 

można śledzić na stronie: 
www.kulturanedza.blogspot.com lub na FB:  

Gminne Centrum Kultury w Nędzy. 
Kontakt: 32 4104770  lub  506141501 

 

 

Pani Eleonora Czekała pisze… 
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KAPLICZKA W GÓRKACH ŚL. ZOSTAŁA 
UPIĘKSZONA 

Dla mamy 

Zamykam powoli oczy 

Jawi się Twoja postać 

Uśmiechasz się do mnie 

Pochyla się Twoja pogoda twarz 

Czy Ty wiesz mamo 

Ile dajesz mi sił 

Ile trosk zabierasz 

Jaką radość dajesz 

Dziękuję Ci tak bardzo 

Tak wiele dałaś mi rad 

Dziękuję za mój świat 

Za spokój i miłość 

Spokojny sen przychodzi 

Twa troska wciąż trwa 

Machasz mi na dobranoc 

By rano podać swą dłoń. 

 

Wiele zdrowia, radości i sił w pokonywaniu 

codziennych spraw, wszystkim Matkom 

życzy Zarząd Koła Emerytów w Nędzy 
 

Na skrzyżowaniu dróg w centrum wsi stoi kapliczka z pocz. XX 

wieku. Jest to obiekt murowany, na planie kwadratu, a na szczycie 
znajduje się przyczółek z metalowym krzyżem. Wewnątrz jest   

współczesny ołtarzyk.  
- Kapliczka ma dla miejscowości wartość historyczną. Od 
dziesięcioleci służy mieszkańcom - mówi radny Jan Francus.  
    Obiekt zyskał niedawno nową posadzkę. - Prace zostały 

wykonane systemem 
gospodarczym. Posadzkę 

ułożyli Andrzej Bugdoll i 

Klemens Kałuża. Jako 
radny chciałem 
podziękować darczyńcy za 
materiał do remontu, a 
pani wójt za wszelką 
pomoc w tym zakresie. Ta 
drobna inwestycja 

udowodniła raz jeszcze 
przywiązanie mieszkańców 
do swojej wsi – mówi 
radny Francus. • 

http://www.kulturanedza.blogspot.com/
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„WEEKEND” NA FINAŁ DRUGIEGO DNIA MAJÓWKI W NĘDZY! 

 
 

  

• I Gminny Przegląd Młodych Talentów, koncert 
Roberta Kurzei, czyli "Bobo L.w.S", zespołu 
"Pompa Band", a na finał megakoncert 
„Weekendu” – takie atrakcje zaplanowano 
drugiego dnia majówki w Nędzy.  

więcej ludzi, piszą, proszą nawet o autografy, zdjęcia. 
To bardzo miłe - mówił przed występem młody raper. 
    Po "Bobo L.w.S" na scenie pojawili się muzycy z 
zespołu "Pompa Band" z Raciborza. To sześcioosobowa 
grupa grająca na żywo muzykę coverową. 
    Po nich odbył się pokaz szczudlarstwa i fireshow 

wychowanków Gminnego Centrum Kultury w Nędzy, 
którzy biorą udział w projekcie "Mamy Talent!". 
    A na finał megakoncert, czyli zespół "Weekend" - 
twórcy wielkiego hitu "Ona 
tańczy dla mnie". Nawet chłód 

nie przeszkodził fanom tłumnie 

"ściągnąć" na wieczorny 
koncert.  
    - Rozgrzejemy publiczność naszymi 
największymi hitami - zapowiadał przed koncertem lider 
"Weekendu" Radek Liszewski. Zespół zatrzymał się na 
nocleg w Szymocicach. - Mieszkamy w pięknych 
domkach i w pięknym otoczeniu. Nędza tylko z nazwy! 

Jest tu bardzo uroczo i malowniczo! - zachwycał się 
wokalista zespołu. Podkreślał, że muzyka disco polo jest 
dla każdego.  - Od przedszkolaka do starszaka! - 
zapewniał lider "Weekendu".  • 

Jury konkursowe nie miało łatwego zadania, bo poziom 

był naprawdę wysoki. W I Gminnym Przeglądzie 
Młodych Talentów w sumie zaprezentowało się 18 
uczestników - solistów i grup. 
    W kategorii taniec do lat 14 pierwsze miejsce zajął 

zespół "Arabeska II", drugie miejsce przypadło Wiktorii 
Gatnar i Nadii Kowalczyk, a trzecie zajęła Wiktoria 
Szyra. W kategorii muzyczno-wokalnej do lat 14 
pierwsze miejsce zajęła Julia Żyła-jedyna 
instrumentalistka w konkursie, drugie - Natala Halama, 
a trzecie - Agnieszka Swoboda. W kategorii muzyczno-

wokalnej powyżej 14 lat najlepszy okazał się duet 
Hanna Galas i Katarzyna Pala, drugie miejsce zajął 
Mateusz Kusma, a trzecie - Edyta Pastuszek.  
    Koncert Roberta Kurzei, młodego rapera z Nędzy 
przyciągnął głównie młodzież.  - Czy czuję popularność? 
Woda sodowa mi nie odbiła, ale fakt, pojawia się coraz  

• Przegląd Młodych Talentów Gminne Centrum Kultury  

zorganizowało po raz pierwszy. GCK na co dzień skupia 

młodzież rozwijającą swoje pasje na różnego rodzaju zajęciach. 

• O godz. 18.00 na scenie pojawił się Robert Kurzeja, czyli 

"Bobo L.w.S", młody raper z Nędzy, który wziął udział w 

popularnym programie telewizyjnym "Must Be the Music". 

• Zespół „Weekend” zatrzymał się na nocleg w Szymocicach. - 

Mieszkamy w pięknych domkach i w pięknym otoczeniu. Nędza 

tylko z nazwy! Jest tu bardzo uroczo i malowniczo! - zachwycał 

się wokalista zespołu. 

• Na megakoncert zespołu "Weekend" „ściągnęli” nie tylko 

miłośnicy disco polo. Tłumy przyszły się pobawić i usłyszeć „na 

żywo” wielki hit "Ona tańczy dla mnie". 
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KABARET „RAK” BAWIŁ TRZECIEGO DNIA MAJÓWKI 

  

  

• Występ zespołów tanecznych "Łężczok" i 
"Arabeska" z Zawady Książęcej, recital Klaudii 
Stabik, koncert Jacka Silskiego, a na finał występ 
kabaretu "Rak" - taki był trzeci dzień 

majówkowego festynu w Nędzy. 

wokalistka rodem z Nędzy - Klaudia Stabik. Młoda, ale 
jakże dojrzała, obdarzona fantastycznym, mocnym 
głosem. - Muzyka to wolność, w 
śpiewaniu można być sobą - 
mówiła wokalistka. Po Klaudii 

Stabik do tańca porwał Jacek 
Silski. Artysta oczarował 
publiczność głosem o ciepłej i aksamitnej barwie.  
    Na finał trzeciego dnia Festynu Majowego w Nędzy 
wystąpił kabaret "Rak". - To niesamowite, że w tak 
małej miejscowości organizuje się tak duże imprezy. 

Tego nie ma nawet w dużych miastach - zapewniają 
państwo Irmina i Krzysztof z Rudy Śląskiej. - "Rak" to 
można powiedzieć nasi "ziomale", bo z tego samego 
miasta. Przyjechaliśmy za nimi mimo złej pogody! - 
śmiali się fani kabaretu.   
    "Rak" w Nędzy wystąpił nie pierwszy raz. - Kabaret to 
nie wyścigi, choć owszem, trzeba się dobijać do łaski 

publiczności. Mamy to szczęście, że naszą publiczność 
zdobyliśmy wiele lat temu, teraz musimy ją tylko 
utrzymać. Jesteśmy trochę jak legendarny "Dżem", 
nawet jeśli nie ma nas w telewizji, publiczność nas nie 
zawodzi - przekonywał Krzysztof Hanke. • 

- Zespół "Łężczok" to takie nasze "dobro narodowe"! - 

zachwycała się pani Judyta, mieszkanka Zawady 
Książęcej. Prosiła, by koniecznie podkreślić, że nie jest 
spokrewniona z żadnym z młodych tancerzy. - Nie 

przyjechałam tu dlatego, że tańczy tu moje dziecko. 

Ich występy po prostu bardzo lubię, są naprawdę 
profesjonalni! - podkreślała.  
    Zespół z Zawady Książęcej działający już od 17 lat 
to ponad stu tancerzy skupionych w siedmiu różnych 
grupach - tańca folklorystycznego ("Łężczok") i 
mażoretkowego ("Arabeska"). Zawsze kiedy pojawiają 

się na scenie wzbudzają ogromny entuzjazm. 
Choreograf Aldona Krupa doskonale zna receptę na 
sukces - dziecięce i młodzieżowe zespoły taneczne 
prowadzi od wielu lat. 
    Po "Łężczoku" i "Arabesce" majówkową publiczność 
największymi hitami muzyki rozrywkowej rozgrzewała 
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• Zespół z Zawady Książęcej działający już od 17 lat to ponad 

stu tancerzy skupionych w siedmiu różnych grupach - tańca 

folklorystycznego ("Łężczok") i mażoretkowego ("Arabeska"). 

Zawsze wzbudzają ogromny entuzjazm! 

• Kabaret "Rak" w Nędzy wystąpił nie pierwszy raz.  

- Śmiesznie z tą nazwą trochę. Nędza powinna się nazywać 

"Bogactwowo" albo jakoś, bo tu się sporo dzieje! Fajnie się tu 

przyjeżdża! - mówił Krzysztof Respondek. 

• - Muzyka to wolność, gdy wychodzę na scenę mogę przekazać 

to co chcę - mówiła wokalistka. Muzyka jest jej największą 

pasją. Jednak, choć podziwia i szanuje wielu artystów, w 

swoich piosenkach stara się przede wszystkim być sobą.  

 

• Po Klaudii Stabik do tańca porwał Jacek Silski. Publiczność 

artysta oczarował głosem o ciepłej i aksamitnej barwie. Za jedno 

ze swoich największych osiągnięć uważa występ w 2003 roku w 

Danii na jednej scenie z Julio Iglesiasem. 
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PASJA NA „COCA-COLA CUP” W NĘDZY! 
Z kolei drugiego dnia rozgrywek w „Coca-Cola Cup” w 
Nędzy zmierzyli się chłopcy. Na przyszkolnym Orliku 
walczyły drużyny z Raciborza, Pszowa i oczywiście 

Nędzy - wszystkie zespoły okazały się najlepsze w 
poprzednich rundach.  
- Mamy świetną drużynę, więc liczę, że uda nam się 
wywalczyć dobrą pozycję. Choć trzeba przyznać, że w 
piłce nie zawsze wygrywa najlepszy - mówił przed 
rozpoczęciem rozgrywek trener drużyny z ZSG w Nędzy 

Grzegorz Swoboda. 
    Piłka nożna wśród wszystkich dyscyplin sportowych 
cieszy się u chłopców bodaj największą popularnością.  
- Chłopaki kopią od dziecka. To widać w ich 
zaangażowaniu. Chętnie przychodzą na wszystkie 
treningi i zajęcia dodatkowe - mówił Grzegorz Swoboda 
    Co chłopaków ciągnie do grania w piłkę nożną?  

- Wszystko! - śmieją się chłopaki z nędzańskiej 
drużyny: Szymon Maślanka, Filip Raciborski i Maciej 
Giemza. - Walka, zaciętość, pot! To gra zespołowa, 
musimy współpracować, żeby osiągnąć sukces. To uczy 
charakteru! 

    Chłopaki uśmiechają się pod nosem pytani o to, czy 
młodzież z małej miejscowości powinna mieć 

kompleksy. - Mamy świetną bazę, idealne warunki do 
tego, by móc robić to, co kochamy. Jedyne co trzeba 
włożyć to serce. Najlepszym na to przykładem jest 
jeden z naszych kolegów, którego wypatrzył Piast 
Gliwice i zaczyna właśnie piłkarską karierę. Nie ma 
znaczenia, skąd się pochodzi. Nawet z małych 

miejscowości wychodzą wielkie talenty! - podkreśla 14-
letni Maciek Giemza. 
    Chłopaków przyszła dopingować reszta klasy. - 
Jesteśmy z nich bardzo dumne, są świetni! - kibicowały 
Natalia Haberkiewicz, Nicola Sowa i Ewelina Janik  
z IIIa. 
    Grzegorz Swoboda bardzo cieszy się z warunków i 

bazy, z której młodzież może korzystać. - Mamy kilka 
boisk, dobry sprzęt, który staramy się sukcesywnie 

unowocześniać. Młodzież to docenia, szczególnie gdy 
może porównać swoją bazę z tą w wielu innych 
ośrodkach - przyznaje trener ZSG Nędza.  • 
 
WYNIKI "COCA COLA CUP" W NĘDZY  

(drużyny męskie): 
 
1. Nędza 
2. Racibórz 
3. Pszów 
4. Piece (drużyna nieobecna, oddała mecze 

walkowerem) 
 

- Do grania w piłkę nożną każdy ma takie samo 
prawo. Nie ma znaczenia czy dziewczyna czy 
chłopak! - dało się słyszeć na Orliku w Nędzy. To 

właśnie tutaj cztery drużyny gimnazjalistek 
walczyły o tytuł najlepszej podczas kolejnego 
etapu turnieju "Coca-Cola Cup". 

Tym razem gospodarzem rozgrywek „Coca-Cola Cup” 

była Nędza. Pierwszego dnia rywalizacji na Orliku przy 
szkole mecze rozegrały drużyny dziewcząt z Pietrowic 
Wielkich, Krzanowic, Czerwionki-Leszczyn i oczywiście 
Nędzy - zespoły, którym poszło najlepiej w poprzednich 
grupach. Drużyna piłkarek z Gimnazjum w Nędzy 
okazała się najlepsza grając na raciborskim Orliku z 

drużynami z Raciborza: Gimnazjum nr 1 i nr 2. 
    - Bardzo się cieszę z ich sukcesów, tym bardziej, że 
był to taki trochę eksperyment, nigdy nie 
wystawialiśmy dziewczyn w piłce nożnej. Były jednak 
tak zdeterminowane i zaangażowane, że 

postanowiliśmy je zgłosić. Okazało się, że była to 
świetna decyzja - cieszył się opiekun grupy Grzegorz 

Swoboda, nauczyciel w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym 
w Nędzy. 
    Katarzyna Białdyga przyznała, że na początku grała 
trochę z chłopakami. - Bo jednak za dużo dziewczyn w 
piłkę to nie gra - stwierdziła.  Podobnie Agnieszka 
Badura, która z kolegami grała od pierwszej klasy 
podstawówki. - Najwspanialsza chwila na boisku? Jak 

się napędza akcję i kończy golem! Euforia jest wtedy 
nie do opisania! - śmieje się Kasia.  
    Przyznają, że dziewczyna grająca w piłkę nożną 
wzbudza czasem mieszane emocje. - Do grania w piłkę 
nożną każdy ma takie samo prawo. Nie ma znaczenia 
czy dziewczyna czy chłopak! Najważniejsza jest pasja! - 

mówiła Magda Wysłuch ze szkoły w Czerwionce-
Leszczynach.  

    - Dziewczyny grają jednak inaczej niż chłopaki. Mają 
inny styl. - Są uśmiechnięte i sympatyczne, choć grają 
równie ostro co chłopaki. Potrafią pokazać pazura! - 
uśmiecha się nauczyciel z Nędzy.  
 

WYNIKI "COCA COLA CUP" W NĘDZY  
(drużyny żeńskie): 
 
1. Pietrowice Wielkie 
2. Krzanowice 
3. Nędza 
4. Czerwionka-Leszczyny 
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KTO SPROWADZA AGENTÓW CBA  
DO NĘDZY? 

 

 

• W „Nowinach Raciborskich” z dnia 6.05.2014r 
(nr 18), na stronie 1. w artykule Marcina 
Wojnarowskiego zatytułowanym „Agenci w 
Nędzy” podano nieprawdziwą informację o 
rzekomym prowadzeniu postępowania wobec 

działalności Wójt Gminy Nędza przez Delegaturę 
Centralnego Biura Antykorupcyjnego w 
Warszawie. Kłamstwem i pomówieniem jest także 
tytuł artykułu – ciąg dalszy na stronie 10. „NR”,  
który brzmi „Centralne Biuro Antykorupcyjne pyta 
o panią wójt i posła”. 

Fakty w tej sprawie przedstawiają się następująco: do 

Rady Gminy Nędza w dniu 17.04.2014r. wpłynęło 
pismo Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego 
datowane 11.04.2014r. Do pisma dołączona została 
kopia skargi pana Franciszka Marcola. Skarga dotyczyła 

postępowania wobec pani dyrektor ZSG w Nędzy.  
    Przypomnijmy, w listopadzie 2012 r. do budynku 
szkoły wszedł jej absolwent, który pobił jednego z 
uczniów. Po tym zdarzeniu pan F. Marcol - ojciec 
pobitego -  wniósł o ukaranie dyrektorki szkoły i 
zarzucił jej, że nie dopilnowała swoich obowiązków. 

    Warto jednocześnie podkreślić, że w marcu tego 
roku zakończyło się postępowanie dyscyplinarne w 
stosunku do dyrektorki Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego 
w Nędzy. Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli przy 
Wojewodzie Śląskim uniewinniła ją od stawianych 
zarzutów. 
    Podczas spotkania z Radą Pedagogiczną ZSG w 

Nędzy w dniu 3 kwietnia wójt gminy poinformowała 
nauczycieli o uniewinnieniu dyrektorki. Tymczasem 
zaskakuje treść skargi pana F. Marcola do CBA.  
Zawarte są w niej informacje będące relacją z 

posiedzenia Rady Pedagogicznej, w której pan F. Marcol 
nie brał przecież udziału.  
    W treści tego pisma z dnia 4.04.2014r. do 

Centralnego Biura Antykorupcyjnego podaje, że: „W 
dniu 3 kwietnia 2014 roku pani wójt gminy Anna Iskała 
na spotkaniu z rada pedagogiczną użyła 
sformułowania: „motorem napędowym całej sprawy był 
pan poseł Platformy Obywatelskiej (tu padło nazwisko), 
który załatwił wszystko w ministerstwie”. Przytoczone w 

piśmie przez pana Franciszka Marcola słowa są 
nieprawdziwe i nigdy nie padły z ust wójt gminy. 
Wbrew opinii niektórych osób - prawda zawsze obroni 
się sama i nie wymaga nieuczciwych ingerencji.  
    Pan F. Marcol w liście do redakcji „Nowin 
Raciborskich”, który ukazał się w wydaniu z 6 maja 
pisze: „Polityczny charakter sprawie nadała pani wójt 

Anna Iskała, bo już niemal od początku do wszystkiego 
się mieszała”. Otóż wójt gminy jako zwierzchnik 

służbowy dyrektora szkoły miała obowiązek włączyć się 
w sprawę pani dyrektor.   
    Delegatura Centralnego Biuro Antykorupcyjnego w 
Warszawie przekazując w trybie art. 231 Kodeksu 
postępowania administracyjnego kopię skargi pana  

F. Marcola do Rady Gminy Nędza uznała, że CBA nie 
jest organem właściwym do jej rozpatrzenia. CBA nie 
zajęło się zatem wątkiem poruszonym w skardze 
Franciszka Marcola, że poseł PO "wszystko załatwił w 
ministerstwie" poprzez rzekome „włączenie się w bieg 
sytuacji podczas obrad komisji odwoławczej”. 

W piśmie tym jest zawarta jedynie sugestia, że sprawa 
może być rozpatrzona przez radę gminy, co stało się na 
sesji w dniu 25 kwietnia 2014 r. Podczas obrad radni 
gminy Nędza podjęli uchwałę o uznaniu za bezzasadną 

skargę pana Franciszka Marcola na działalność Wójt 
Gminy Nędza skierowaną do CBA w Warszawie.    

     Oznacza to, że zdanie zawarte w artykule na stronie 
1. ”Nowin Raciborskich”, iż „sprawą zajęli się agenci 
CBA” jest oczywistym kłamstwem i niedopuszczalnym 
pomówieniem.  
    Wyraźnym nadużyciem jest też twierdzenie pana 

redaktora M. Wojnarowskiego, że "dalszy ciąg 
postępowania leży w rękach śledczych CBA". Skoro CBA 
uznało, że nie jest organem właściwym do rozpatrzenia 
skargi pana F. Marcola, to oznacza, że sprawa nie jest 
przedmiotem zainteresowania śledczych CBA, a tytuł 
artykułu – ciąg dalszy na stronie 10. „NR”,  który brzmi 

„Centralne Biuro Antykorupcyjne pyta o panią wójt i 
posła” jest celową manipulacją.  
    Mając na uwadze kłamliwy przekaz prasowy 
zamieszczony w „Nowinach Raciborskich”, wójt gminy 
Nędza zwróciła się do redakcji z żądaniem 
opublikowania sprostowania.  

   

                    Wójt Gminy Nędza 
Anna Iskała 

 
    W związku z pytaniami mieszkańców zaniepokojonych 
treścią anonimowej gazetki, w której ukazały się kserokopie 
faktur, wójt gminy informuje, że kopie dokumentów 
przekazywane były wyłącznie radnemu Julianowi 
Skwierzyńskiemu na podstawie jego wniosku o 
udostępnienie informacji publicznej.  
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OBWIESZCZENIE  WÓJTA GMINY NĘDZA 
z dnia  15 kwietnia 2014 roku 

W SPRAWIE  NUMERÓW I GRANIC STAŁYCH OBWODÓW GŁOSOWANIA  ORAZ WYZNACZONYCH SIEDZIBACH OBWODOWYCH 
KOMISJI WYBORCZYCH ORAZ LOKALACH OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH  DOSTOSOWANYCH DO POTRZEB WYBORCÓW 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH I WYZNACZONEJ OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ DLA CELÓW GŁOSOWANIA 
KORESPONDENCYJNEGO 

 
Na podstawie art.16 § 1 , art.61a i art.339 ustawy z dnia 5 stycznia 2011roku –Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21 poz. 112 z późn. 

zm. ) w związku z Uchwałą Nr XXXII-252-2013 Rady Gminy Nędza z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie podziału Gminy 
Nędza na stałe obwody głosowania  ( Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 1 marca 2013r. poz. 1994 z późn. zm.) 

WÓJT GMINY NĘDZA 
podaje do wiadomości wyborców informację o numerach, granicach obwodów oraz wyznaczonych siedzibach oraz lokalach  

dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych obwodowych komisji wyborczych i wyznaczonej obwodowej komisji 
wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego powołanych do przeprowadzenia wyborów  

do PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO zarządzonych na dzień 25 MAJA 2014 ROKU. 

 

GRANICE OBWODU 

NUMER 

OBWODU 
SIEDZIBA 
OBWODOWEJ KOMISJI 
WYBORCZEJ 

 

SOŁECTWO BABICE 
ulice: ADAMOWICKA, POLNA, PRZYRWY, SZKOLNA, 
WIEJSKA, WYROBISKOWA, WYZWOLENIA,  
ulice: ARKI BOŻKA, DRZEWNA, JANA MATEJKI, LEŚNA, 
PIASKOWA, POWSTAŃCÓW,   RUDZKA,  RYBACKA 

1 SALA GIMNASTYCZNA 
ul. Wiejska  nr 68 

BABICE 

 

SOŁECTWO GÓRKI ŚLĄSKIE 
ulice:  JASNA,  OFIAR OŚWIĘCIMSKICH, RUDZKA 
ulice:  ASTRÓW, BASENOWA, BOGUNICKA, BRZOZOWA, 
LEŚNA, NAD KOLEJĄ, NOWA, ZA LASEM 

2 SALA GIMNASTYCZNA 
ul. Ofiar Oświęcimskich nr 57 

GÓRKI ŚLĄSKIE 

LOKAL DOSTOSOWANY 

DO POTRZEB WYBORCÓW 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 
SOŁECTWO CIECHOWICE 

SOŁECTWO ZAWADA KSIĄŻĘCA 
ulice: LEŚNA , RACIBORSKA, WESOŁA 
ulice: BETONOWA, BOCZNA, BRZEGOWA, CICHA, 
CIECHOWICKA DZWONKOWA, KOSZYKOWA, KRÓTKA, 
ŁĄKOWA, ŁUKOWA, OKRĘŻNA, OLIMPIJSKA, POLNA, 
POŁUDNIOWA, STAWOWA, SZKOLNA, WITA STWOSZA 

3 
SALA GIMNASTYCZNA 
ul. Szkolna 2 
ZAWADA KSIĄŻĘCA 

LOKAL DOSTOSOWANY 

DO POTRZEB WYBORCÓW 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 

SOŁECTWO NĘDZA 
ulice: JANA III SOBIESKIEGO, JANA PAWŁA II, 
POMIAROWA, SPORTOWA 
ulice: AKACJOWA, BOCZNA, GLIWICKA, HENRYKA 
SIENKIEWICZA, JULIANA TUWIMA, LETNISKOWA, 
LNIANA, ŁAKOWA, POLNA, RZECZNA, SKOŚNA, 
SOSNOWA, STAWOWA, TOPOLOWA, WĄSKA,   ZŁOCISTA, 
ŻRÓDLANA, 

4 
SALA przy GOSiR 
ul. Sportowa  nr 10 
NĘDZA 

LOKAL DOSTOSOWANY 

DO POTRZEB WYBORCÓW 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 

SOŁECTWO NĘDZA 
ulice: GOŁĘBIA, JESIONOWA, KRÓTKA, NAD SUMINĄ , 
OSIEDLOWA, PROSTA, STANISŁAWA KONARSKIEGO, 
ŻWIROWA,  
ulice: 1 MAJA, ADAMA MICKIEWICZA, BRZOZOWA,  
POCZTOWA, SPÓŁDZIELCZA, STRAŻACKA, TOWAROWA, 
TRAWNIKI, ZACISZNA 

5 
SALA przy OSP 
ul. Strażacka nr 2 
NĘDZA 
OKW wyznaczona do 

głosowania 
korespondencyjnego 

LOKAL DOSTOSOWANY 

DO POTRZEB WYBORCÓW 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 

SOŁECTWO SZYMOCICE 6 
STRAŻNICA OSP 

ul. Gliwicka nr 22 
SZYMOCICE 

 

SOŁECTWO NĘDZA 
ulice: BOROWIEC, JABŁONIOWA, KOŚCIELNA, 
KWIATOWA, LIPOWA, MIKOŁAJA KOPERNIKA,  NOWA,   
OGRODOWA,  SADOWA, SŁONECZNA, USTRONNA, 
WIŚNIOWA, ZAMKNIĘTA ,ZIELONA, 
ulice: DRZYMAŁY,GÓRNICZA, KOLEJOWA, LECZNICZA, 
LEŚNA, MODRZEWIOWA,  MYŚLIWSKA, PIASKOWA, 
ROGOL, ROLNICZA, RZEMIEŚLNICZA, WIEJSKA        

7 
SALA przy Zespole 
Szkolno-Gimnazjalnym 
ul. Leśna nr 1 
NĘDZA 

 

SOŁECTWO ŁĘG 
OSADA ORZESZKÓW 

8 
PRZEDSZKOLE 

ul. Wyzwolenia nr 8 
ŁĘG 

 

 

Głosowanie odbywa się w lokalu obwodowej komisji wyborczej  w dniu 25 maja 

2014 roku (niedziela) bez przerwy od godz. od 700 do 2100 

                          

WÓJT 

                              ANNA ISKAŁA 
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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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