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BABICE GOSPODARZEM 
TEGOROCZNYCH DOŻYNEK GMINNYCH 

 

  

• Barwny korowód, z fantazją przyozdobione domy, 

ogrody i całe ulice, świetny program rozrywkowy - tak 

mieszkańcy gminy Nędza dziękowali za tegoroczne 

plony. W tym roku gospodarzem gminnych dożynek 

były Babice. 

formę na bardziej nowoczesną, to jednak nigdy nie 

pójdzie w zapomnienie - mówiła wójt. 

    Szczególne życzenia dla rolników miał wicestarosta 

raciborski Andrzej Chroboczek. - Życzę, by dożynki 

mogli spędzać właśnie w taki radosny sposób, a nie na 

polach. Patrząc na te piękne, uplecione ze zbóż 

dożynkowe korony,  trzeba mieć świadomość, że ich 

część jest wciąż na polach i czeka na zebranie - przyznał 

wicestarosta. 

    Na dożynki gminne do Babic 

zjechali się mieszkańcy wszystkich 

sołectw. - Nie wyobrażam sobie, 

że mogłoby nas tu nie być - 

mówiła przedstawicielka sołectwa Nędza Adelajda 

Lepiarczyk ze Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych i ich 

Rodzin. - Zależało nam, by nawiązać do tradycji, stąd te 

ludowe stroje. Nawet wianki nie są „kupne”, ale robione 

przez nas - dodała. 

    Organizatorzy dożynek zadbali o dobrą rozrywkę. Dla 

gości zagrała orkiestra dęta "Borynia", ze swoim 

programem wystąpiły przedszkolaki z ZSP w Babicach, 

mistrzynie świata - mażoretki z zespołu "Arabeska" z 

Zawady Książęcej, wystąpił też zespół wokalny "Miraż", 

Damian Holecki i zespół B.A.R.  • 

Do Babic zjechali się mieszkańcy wszystkich sołectw. 

Najpierw w kościele pw. św. Anny odbyła się uroczysta 

msza św. dożynkowa, po niej korowód przeszedł na plac 

za kościołem. Tam czekał już poczęstunek i dobra 

zabawa.  

    Chleb dożynkowy wójt gminy przekazali starostowie 

Małgorzata Czech i Józef Wieczorek. Z kolei od 

mieszkańców sołectwa Nędza Anna Iskała otrzymała 

specjalnie z tej okazji upieczony tort. 

    - Dożynki pokazują, że pomimo mechanizacji i postępu 

to wciąż jesteśmy przede wszystkim uzależnieni od 

warunków, o których decyduje Najwyższy. Dziś 

dziękujemy za plony, za to, że nie było żadnych 

wypadków w czasie żniw - mówiła Wójt Gminy Nędza 

Anna Iskała. - A poza tym, dożynki to czas kiedy sobie 

uświadamiamy, że robimy dokładnie to samo, co robili 

nasi przodkowie. To tradycja, którą chcemy 

kontynuować. I miejmy nadzieję, że nawet jeśli zmieni  
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GMINA SPRZEDAŁA DZIAŁKĘ W CENTRUM 
 

 
• Działkę o powierzchni ponad 12 arów w samym 

centrum miejscowości, Gmina Nędza sprzedała za 

ponad 60 tys. zł. Tę niezabudowaną nieruchomość 

zlokalizowaną naprzeciwko urzędu gminy kupiło 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Maximus” z Kuźni 

Raciborskiej. 

- Bardzo nam zależy na stwarzaniu dobrych warunków 

dla potencjalnych inwestorów. Bo zdajemy sobie 

sprawę, że o lokalnym rozwoju decyduje nie tylko 

samorząd. Mamy świadomość, że od tego czy w ogóle i 

jacy inwestorzy lokują swój kapitał w gminie, zależy 

przyszłość miejscowości. Im lepiej inwestorom będzie 

na naszym terenie, im lepiej będzie układała się nasza 

współpraca, tym lepiej - mówi Wójt Gminy Nędza 

Anna Iskała.  

    Sprzedana działka w centrum Nędzy jest częścią 

większego obszaru, który Gmina podzieliła wcześniej 

na dwie części. Na drugiej działce - wciąż należącej do 

Gminy - w przyszłości powstać ma parking. - To samo 

centrum miejscowości, więc na pewno będą z niego 

korzystać zarówno mieszkańcy, którzy przyjechali na 

przykład na zakupy, jak i goście i turyści - dopowiada 

Justyna Brząkalik z urzędu gminy. 

    Przypomnijmy, że w ostatnich miesiącach Gmina 

Nędza sprzedała również dwie inne duże działki 

inwestycyjne - kupiły je firmy z Raciborza i Nędzy. • 

Cena wywoławcza wynosiła 60.000,00 zł netto, 

natomiast działkę wylicytowano i sprzedano za 60.600,00 

zł. Do tego przedsiębiorca musi doliczyć podatek VAT.   

    W planie zagospodarowania przestrzennego teren 

przeznaczony jest pod budownictwo jednorodzinne oraz 

usługi. Mieści się dokładnie między kwiaciarnią z jednej 

strony, a kompleksem usługowym z drugiej. - Dlaczego 

zdecydowałem się na taką inwestycję? Widzę, że gmina 

się rozwija, a po drugie - bardzo chwalę sobie współpracę 

z tamtejszym samorządem. Myślę, że to podstawa dla 

każdego przedsiębiorcy, dla każdego potencjalnego 

inwestora - podkreśla pochodzący z Kuźni Raciborskiej 

Radosław Kasprzyk, szef firmy "Maximus". 

 

UL. RUDZKA W GÓRKACH ŚL. JUŻ PO 
REMONCIE 

 
tegorocznego funduszu sołeckiego. - Najważniejsze, że 

tego typu inwestycje zawsze przekładają się na stan 

bezpieczeństwa. Mieszkańcy mogą już korzystać z 

wyremontowanego i bezpiecznego odcinka. Cieszę się 

tym bardziej, że droga i chodnik są często uczęszczane 

- dopowiada wójt gminy.   • 

•  Zakończyły się roboty na ul. Rudzkiej w Górkach Śl. 

- Najważniejsze, że poprawił się nie tylko wygląd i stan 

techniczny drogi, ale też bezpieczeństwo - zauważa 

Wójt Gminy Nędza Anna Iskała.  

Remont zrealizowało Przedsiębiorstwo Budowlane 

Kubik z Krakowa, które wygrało przetarg proponując 

najniższą cenę. Inwestycja kosztowała 138.587,35 zł. 

    Ul. Rudzka wymagała już remontu - była mocno 

spękana a warstwa ścieralna się sypała. Droga została 

wyremontowana od skrzyżowania z ul. Ofiar 

Oświęcimskich do przejazdu kolejowego - w sumie na 

długości 180 metrów. Wykonawca ułożył dwie warstwy 

asfaltu, wyremontowane zostały wjazdy na posesje oraz 

częściowo zjazd na ul. Nową. Odnowiony został też 

chodnik biegnący wzdłuż drogi. Mieszkańcy Górek Śl.  

zdecydowali, że przeznaczą na ten cel ponad 23 tys. zł z 
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SZKOŁA W BABICACH JUŻ PO REMONCIE 
 

 

dodaje wójt.    

    A poza tym poprzez ocieplenie elewacji budynek zyskał 

odświeżony, estetyczny wygląd. - To też dla 

użytkowników ma  znaczenie. Dzieci lubią się uczyć w 

odmalowanej i kolorowej szkole - zaznacza Hanna 

Kowalska, dyrektor ZSP w Babicach.  

    Do szkoły trafił też nowy sprzęt. Mieszkańcy 

zdecydowali się zakupić z funduszu sołeckiego, m.in. 

szkolne metalowe szafki, sprzęt sportowy, sprzęt 

komputerowy - wszystko za blisko 12 tys. zł.  • 

•  Zakończyła się termomodernizacja budynku Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego w Babicach. Obiekt zyskał 

nową elewację i stolarkę okienną.  

Placówka w Babicach jest już kolejną w gminie Nędza, 

która została stermomodernizowana. Do tej pory przy 

wsparciu środków z WFOŚiGW zmodernizowano budynki 

Ochotniczych Straży Pożarnej w Nędzy i Zawadzie 

Książęcej, salę gimnastyczną przy Zespole Szkolno-

Gimnazjalnym w Nędzy, budynek szkoły w Górkach 

Śląskich, przedszkole w Łęgu, wielofunkcyjny budynek w 

Zawadzie Książęcej z ośrodkiem zdrowia, biblioteką i 

centrum kultury. 

    W wakacje lifting ze środków własnych Gminy, przeszła 

szkoła w Babicach. Inwestycję zrealizowało 

Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych Markowski i Spółka 

z Pszczyny. Firma zaproponowała najniższą cenę - 

119.015,40 zł brutto.  

    - Termomodernizacja oznacza zarówno dbałość o 

środowisko naturalne, jak i sporą oszczędność dla portfela - 

mówi wójt Anna Iskała. - Stermomodernizowany budynek 

zużywa mniej energii, więc koszty ogrzewania i emisja do 

atmosfery szkodliwych substancji są o wiele niższe - 
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ROZPOCZĘTO REMONT ZBIORNIKA 
WODY PITNEJ W NĘDZY 

zbiornika i potwierdziło się, że jego stan techniczny 

wymagał już podjęcia działań. Remont jest formą 

zabezpieczenia na przyszłość. Lepiej wyprzedzać pewne 

fakty, niż dać się zaskoczyć pogorszeniem jakości wody 

- wyjaśnia prezes PK.  

    Woda płynąca z kranów mieszkańców Nędzy 

pochodzi z pięciu ujęć.  - Uważam, że mamy dobrą 

wodę. Chwalą ją nie tylko mieszkańcy, ale i przyjezdni - 

mówi prezes PK.  

    Modernizacja zbiornika ma potrwać do maja 

przyszłego roku. Jej koszt opiewa na 240 tys. zł. 

Inwestycja została dofinansowana ze środków 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Katowicach w postaci 

preferencyjnej pożyczki.  

    Prace na zbiorniku to tylko jedna z kilku inwestycji, 

które PK zaplanowało na najbliższe lata. W tym 

miesiącu udało się zakończyć rozbudowę hali garażowo-

magazynowej wraz z zagospodarowaniem terenu. A 

kolejnym przedsięwzięciem i to rozłożonym na kilka lat 

ma być termomodernizacja stacji uzdatniania wody. 

Niewykluczone, że również uda się uzyskać wsparcie 

WFOŚiGW. Termomodernizacja to przede wszystkim 

odpowiedź na konieczność utrzymania wymogów 

sanitarnych, ale też dbałość o środowisko i oszczędność 

dla portfela.  • 

 
•  Remont zbiornika wody pitnej na stacji uzdatniania 

jest już konieczny. - Wszystko dla utrzymania 

prawidłowych standardów wody. Co wcale nie oznacza, 

że do tej pory była złej jakości - zapewnia Marek 

Niewrzoł, prezes PK w Nędzy. 

W tej chwili prowadzone są prace związane z izolacją 

zbiornika oraz w jednej z komór, którą udało się już 

wcześniej podłączyć. - Przeprowadziliśmy kontrolę 
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KADENCJA DOBIEGA KOŃCA 
rozmowa z Wójt Gminy Nędza Anną Iskałą 
 

 
drogi, chodniki i budynki, są też wszystkie inne aspekty 

mające wpływ na komfort życia. Wymienię choćby 

darmowe, bardzo dobrze wyposażone przedszkola z 

profesjonalną kadrą. Świetne szkoły, w tym największa 

czyli Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Nędzy, której poziom 

wszystkich zadziwia. Placówka odnosi spektakularne 

sukcesy w ogólnopolskich projektach, jest aktywna i 

zaangażowana, a kadra świetnie rozumiejąca 

odpowiedzialność pracy z młodzieżą. W ostatnim roku w 

gminnym szkołach realizowany był unijny projekt, który 

zakładał nie tylko dodatkowe zajęcia dla uczniów, ale też  

dzięki niemu do szkół trafiły bardzo ciekawe pomoce 

dydaktyczne. Cieszy również fakt, że gmina staje się 

naprawdę atrakcyjna dla inwestorów. Tylko w tym roku 

udało nam się sprzedać kilka dużych, przemysłowych 

działek. Inwestorzy chwalą sobie nie tylko bardzo dobrą 

lokalizację i dogodne położenie gminy, ale współpracę z 

samorządem. Jestem szczęśliwa też, że w ostatnich latach 

powstały nowe stowarzyszenia, że ludziom chce się 

spotykać, działać dla wspólnego dobra, angażować w 

poprawę komfortu życia. Bo to oznacza, że dobrze im się tu 

żyje i że widzą sens w tym co robią. 

• Redakcja:  Jakie sytuacje, decyzje uznałaby Pani za 

najtrudniejsze?  
Anna Iskała, Wójt Gminy Nędza:  Na pewno powódź z 

2010 roku. Ale nawet tego typu ekstremalne zdarzenia 

uświadamiają mi, że jeśli ma się wokół siebie ludzi, na 

których można polegać, to z każdej sytuacji można wyjść 

obronną ręką. Za zaangażowanie w niesieniu pomocy 

zawsze będę bardzo wdzięczna naszym strażakom-

ochotnikom. Sytuacją, którą bardzo przeżyłam, była 

reorganizacja szkół. Żadna placówka nie została zamknięta. 

We wszystkich sołectwach, w których placówki oświatowe 

działały, działają do dziś, ale ze względu na niż 

demograficzny należało podjąć decyzję o ograniczeniu ich 

działalności do klas 1-3. Jestem świadoma, że tego typu 

decyzje są trudne, ale należy brać pod uwagę dobro dziecka 

i zadbać o poziom jego kształcenia. Jestem pewna, że 

szkoła w Nędzy, do której trafiają dzieci po ukończeniu 

klasy trzeciej, odpowiednio przygotuje je do późniejszego 

kształcenia. Jestem pewna, że czas tylko ugruntuje 

przekonanie, że to była słuszna decyzja.  • 

• Redakcja:  Dobiega końca kolejna kadencja.  Czy jest z niej 

Pani zadowolona?  Czy można mówić, że była to kadencja 

sukcesu? 

Anna Iskała, Wójt Gminy Nędza:  Myślę, że chyba żaden 

włodarz gminy nie może uznać, że czteroletnia kadencja to 

pasmo sukcesów. Są sprawy, które realizuje się właściwie „od 

ręki”, bo nie sprawiają większych kłopotów, ale są i takie, 

które potrafią spędzać sen z powiek. I do radzenia sobie z nimi 

jest potrzebny właśnie szef Gminy.  O wiele prościej realizuje 

się zadania, które zależą wyłącznie od Gminy. Trudniej, gdy 

jest inaczej. Tak jest np. ze zmianami prawa, które musimy 

respektować, a które nierzadko wiele rzeczy komplikują. Są też 

sprawy, które wymagają cierpliwości, jak np.  

przeprowadzenie robót melioracyjnych.  Ponieważ nie 

wszystkie rowy należą do Gminy, trzeba je skomunalizować. 

Na decyzje wojewody przyjdzie nam jeszcze poczekać. 

• Redakcja:  Na co stawiała Pani największy nacisk podczas 

tej kadencji? 

Anna Iskała, Wójt Gminy Nędza:  Oczywiście zawsze będą się 

liczyć remonty dróg, chodników, oświetlenia, budowa 

parkingów, ale także np. wdrożenie gospodarki odpadami 

zgodnie z „rewolucją śmieciową”. Po roku od jej 

wprowadzenia muszę przyznać z radością, że w naszej gminie 

działa sprawnie, co oczywiście w dużej mierze jest zasługą 

mieszkańców, którzy podeszli do tematu bardzo 

odpowiedzialnie. I przedsięwzięcie priorytetowe – budowa 

kanalizacji. Jeszcze w pierwszej kadencji udało nam się 

uzyskać tytuł aglomeracji upoważniający do budowy na swoim 

terenie oczyszczalni. Budowa kanalizacji trwa. A ponieważ to 

inwestycja bardzo kosztochłonna, staraliśmy się w tej kadencji 

zrealizować wiele  innych zadań, które wystarczą na lata. 

Udało się stermomodernizować gminne obiekty: przedszkola w 

Łęgu i Nędzy, budynek wielofunkcyjny OSP w Zawadzie Ks., 

budynek OSP w Szymocicach, Zespoły Szkolno-Przedszkolne  

w Babicach i Górkach Śl., w trakcie adaptacji jest budynek 

OSP w Babicach. Powstały place zabaw, boisko „Orlik”, udało 

się wyremontować i odbudować wiele dróg, m.in.: ul. Leśną, 

Rybacką, Wiejską w Babicach; Sportową, Strażacką, Tuwima, 

Nad Suminą, Osiedlową, Żwirową, Leczniczą, Słoneczną, 

Sosnową, Modrzewiową w Nędzy; Wrzosową w Szymocicach; 

ul. Wita Stwosza w Łęgu; ul. Leśną, Rudzką w Górkach Śl. 

Zmodernizowano drogi dojazdowe do pól w Zawadzie Ks., 

Ciechowicach, Babicach i Łęgu, a we wszystkich sołectwach 

na bieżąco realizowane były remonty cząstkowe dróg, udało 

się wyremontować albo zbudować chodniki, zakupić i 

zamontować wiaty przystankowe. Cieszę się, że udało się 

doposażyć gminne OSP: do strażaków  trafiły nowe wozy, 

nowy sprzęt i wyposażenie. 

• Redakcja:  Ale te lata to nie tylko inwestycje w drogi, 

chodniki i obiekty.  To też inwestycje w ludzi i ich rozwój. 

Anna Iskała, Wójt Gminy Nędza:  Dla mieszkańców, ale też 

ludzi, którzy decydują się do nas sprowadzić, równie ważne 
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„NA DESKACH HISTORII” W GCK W NĘDZY 
•  Projekt pt. "Na deskach historii" zyskał najwyższe 

dofinansowanie spośród innych przyznanych grantów 

w ramach tegorocznego konkursu "Działaj lokalnie". 

Powstanie film i spektakl, a wszystko ma budować 

komunikację międzypokoleniową. 

    Do realizacji projektu zaproszone zostaną osoby 

powyżej 55 roku życia, które opowiedzą przed kamerą 

o epizodach ze swojego życia: balu maturalnym, 

pierwszej pracy, a także emocjach jakie im 

towarzyszyły po odzyskaniu przez Polskę wolności w 

1989 roku.  

    Ich relacje zostaną nagrane i pokazane młodym 

uczestnikom projektu, którzy samodzielnie będą musieli 

zinterpretować usłyszane historie. Następnie pod 

kierownictwem reżyserki teatralnej młodzi aktorzy 

stworzą spektakl inscenizujący wysłuchane historie. 

Podczas finału projektu publiczność będzie miała 

okazję zobaczyć spektakl na żywo.  • 

 

 

Rekrutacja uczestników projektu rusza w 
listopadzie. Dzieci i młodzież w wieku od 12 do 18 
lat chętni do wzięcia w nim udziału mogą 
kontaktować się z Gminnym Centrum Kultury - 
osobiście przy ul. Strażackiej 2 w Nędzy albo 
telefonicznie pod nr. tel. 506 141 501. 
 

 

 

Wniosek o dofinansowanie projektu z Nędzy złożyła 

grupa nieformalna przy Gminnym Centrum Kultury. 
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Z SUKCESEM W NOWY ROK SZKOLNY W NĘDZY 
•  Nowy rok szkolny rozpoczął się rewelacyjną 

wiadomością o przyznaniu zeszłorocznej klasie IIIa 

trzeciego miejsca i nagrody Grand Prix w programie 

"Zdrowo jem, więcej wiem!". Biorą w nim udział 

szkoły z całej Polski. W październiku uczniowie 

odwiedzą Warszawę i na Stadionie Narodowym 

wezmą udział w wielkim podsumowaniu edycji. 

Szkoła w Nędzy znana jest z udziału w wielu bardzo 

ciekawych i rozwijających projektach. W tym roku też 

ich nie zabraknie. Nowy rok szkolny rozpoczął się 

rewelacyjną wiadomością o przyznaniu zeszłorocznej 

klasie IIIa Sylwii Linek III miejsca i nagrody Grand Prix 

w programie "Zdrowo jem, więcej wiem!". W programie 

uczestniczą szkoły z całej Polski. W październiku 

uczniowie z Nędzy po raz kolejny odwiedzą Warszawę i 

na Stadionie Narodowym wezmą udział w wielkim 

podsumowaniu edycji. Dzieci będą miały też okazję 

wystąpić w stolicy ze specjalnie napisanym na potrzeby 

projektu przedstawieniu pt. "Alicja w krainie witamin". •   

Nowy rok szkolny w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym 

w Nędzy rozpoczęło 440 uczniów, którzy będą się 

uczyć w 23 oddziałach. Powstały dwie klasy pierwsze, 

zwyczajowe tyty otrzymało 35 dzieci. W tym roku będą 

cztery klasy gimnazjum liczące po około 20 uczniów. - 

Myślę, że to komfortowa liczba i dla nauczycieli i dla 

młodzieży - mówi Maria Czerwińska, dyrektor ZSG w 

Nędzy. 

    Patrycja rozpoczęła właśnie klasę szóstą. - Nie 

obawiam się nowego roku. Nauczyciele są fajni, więc 

na pewno będzie dobrze - stwierdziła. Pan Stefan z 

Raciborza przyprowadził do szkoły w Nędzy swoje 

dwie wnuczki Olę i Kasię. - Dziewczynki z ochotą 

chodzą do szkoły a to dowód na znakomitą pracę 

nauczycieli - mówił. Danika i jej koleżanki dwie Natalie 

w tym roku rozpoczęły w Nędzy gimnazjum. - To już 

nie przelewki, na pewno będzie o wiele więcej nauki, 

ale mamy nadzieję, że sobie poradzimy - stwierdziły 

dziewczyny.    
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PIELGRZYMI UGOSZCZENI W NĘDZY 

Międzynarodowa pielgrzymka nie była jedyną, której 

trasa prowadziła przez gminę Nędza. Z Raciborza do 

Częstochowy wyruszyła pielgrzymka składająca się z 

kilkuset osób. Również i tym razem pątnicy znaleźli 

dobrą gościnę w Nędzy. Dla nikogo nie zbrakło 

jedzenia, każdy mógł liczyć na talerz gorącej zupy, 

kołacz i napoje.  - Dziękujemy wszystkim osobom, 

dzięki wsparciu których gościna była możliwa.  

Wspólnym wysiłkiem i zaangażowaniem można wiele 

zdziałać - podkreślała pani Adelajda.   • 

•  W ostatnich tygodniach dwie grupy pielgrzymów 

zatrzymały się na postój w gminie Nędza: podążająca 

na Jasną Górę międzynarodowa pielgrzymka z 

czeskiego Ołomuńca oraz pielgrzymi z Raciborza. W 

sumie Nędza gościła kilkaset osób. 

- Cieszymy, że mogliśmy wesprzeć pielgrzymów na ich 

długiej i wymagającej drodze do Częstochowy - uśmiecha 

się Adelajda Lepiarczyk ze Stowarzyszenia Kobiet 

Aktywnych i ich Rodzin z Nędzy. Panie nie szczędziły sił 

i zajęły się przygotowaniem poczęstunku dla zmęczonych 

pątników. 

    Na trasie międzynarodowej pielgrzymki z czeskiego 

Ołomuńca do Częstochowy znalazła się gmina Nędza. W 

sumie zawitało tu około 200 osób z Czech i Polski. Dzięki 

staraniom księdza proboszcza i wsparciu Gminy Nędza na 

część pielgrzymów łóżka i ciepły posiłek czekały w 

Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji, część znalazła 

gościnę u mieszkańców gminy. - Pielgrzymi byli mile 

zaskoczeni, że na miejscu przygotowano dla nich łóżka, 

że mogli wziąć ciepły prysznic. My zajęłyśmy się 

przygotowaniem posiłków - mówi pani Adelajda. 

 

MIESZKAŃCY GÓREK ŚL. WZIĘLI 
SPRAWY W SWOJE RĘCE 

Jeszcze w lipcu radny Gminy Nędza Jan Francus 

zwrócił się do wójt Anny Iskały z prośbą o interwencję w 

PKP, by tunel uprzątnąć i zabezpieczyć. - Żadna 

odpowiedź nie przyszła, więc sami wzięliśmy się do 

roboty - przyznaje radny z Górek Śl. Skrzyknął 

okolicznych mieszkańców i wspólnymi siłami zajęli się 

udrożnieniem przejścia, tak by nadal bez przeszkód 

służył ludziom. Do czynu społecznego zgłosiły się całe 

rodziny: Matuszek, Sobala, Bugdoll oraz Halfar z 

Suminy. Pomagało też wielu młodych. - Zresztą 

zrobiliśmy to nie pierwszy raz. Tunelem regularnie od 

lat zajmujemy się w czynie społecznym - przyznaje Jan 

Francus. - Bardzo się cieszę, że ludzie się zaangażowali, 

wiadomo, każdy dziś zagoniony, ale zdajemy sobie 

sprawę, że to przecież dla nas wszystkich - dodaje.  

    Mieszkańcy nie tylko posprzątali tunel z zalegającego 

gruzu i ścięli krzewy, które utrudniały wejście, ale też 

wzmocnili ściany. - Wzmocniliśmy ściany stemplami 

górniczymi, lata pracowaliśmy na kopalni, więc się na 

tym znamy. Myślę, że na jakiś czas wystarczy - mówi 

Krystian Matuszek, mieszkaniec Górek Śl. - Prawda jest 

taka, że nikt o to nie dba. Jak my się za to nie złapiemy, 

to nikt by tego nie zrobił - dodał Andrzej Bugdoll.  

    Wiele już zostało zrobione rękami mieszkańców, ale 

wciąż częścią robót może zająć się tylko PKP. - Nadal 

czekamy - mówi radny Francus. - Z tunelu korzysta 

sporo osób, powinien być dla nich bezpieczny - 

podkreśla. • 

•  Gdyby nie tunel biegnący pod torami kolejowymi, 

mieszkańcy Górek Śląskich, ale też wielu turystów 

zwiedzających gminę Nędza na rowerze, chcąc dostać 

się na drugą stronę musiałoby nadłożyć co najmniej 

2,5 kilometra drogi. Okoliczni mieszkańcy wzięli 

sprawy w swoje ręce i przejście udrożnili. 

Chodzi o tunel biegnący pod torowiskiem między 

Górkami Śląskimi a Suminą. Przed 1939 rokiem był 

granicą między Polską a Niemcami, dziś - między 

powiatem raciborskim i rybnickim. Mieszkańcy 

korzystają z niego od kilkudziesięciu lat skracając sobie w 

ten sposób drogę.  
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MAŻORETKI Z ZAWADY KS. MISTRZYNIAMI ŚWIATA! 

 

Mażoretki - seniorki z Zawady Ks. okazały się najlepsze 

w przemarszu z pomponami - zdobyły I miejsce i tytuł 

World Champions! – Mówili, że dziewczyny szły jak 

czołg! - śmieje się pani Weronika.  

    Zespoły z Zawady Ks. są prawdziwym fenomenem. 

Wciąż przyciągają nowe amatorki tańca. To pasja i 

ogromne zaangażowanie, które zostaje na lata. - Myślę, 

że dziewczyny najbardziej motywuje możliwość 

wzięcia udziału właśnie w tego typu zawodach - mówi 

kierownik zespołu.  

    Śmiało można powiedzieć, że to zespoły rodzinne, bo 

rola rodziców jest nieoceniona. Nie tylko angażują 

środki finansowe w rozwój zespołów, ale poświęcają 

mnóstwo czasu i energii towarzysząc dziewczynom w 

ich wyjazdach. - Bez ich wsparcia nic nie byłoby 

możliwe - podkreśla Weronika Riemel. Każdy wyjazd to 

ogromne przeżycie - i dla samych tancerek, i rodziców.  

    Przygotowaniem choreografii jak zwykle zajęła się 

Aldona Krupa-Gawron, a także Martyna Nowak 

(solistki) oraz Katarzyna Łabińska ("Arabeska II"). Całą 

organizacją wyjazdu zajęli się niezawodni Weronika 

Riemel i Ryszard Rymarski. Wyjazd nie byłby także 

możliwy bez wsparcia finansowego Urzędu Gminy 

Nędza, Starostwa Powiatowego w Raciborzu, pana 

Macieja Kowalskiego, RSP Zawada Ks. oraz 

Nadleśnictwa Rudy Raciborskie.   • 

•  I miejsce i tytuł mistrzyń świata zdobyły mażoretki z 

zespołu "Arabeska I" z Zawady Ks. podczas 

mistrzostw świata w Pradze. Bezkonkurencyjna 

okazała się też solistka Wiktoria Szyra.  

W mistrzostwach wzięły udział mażoretki z Czech, 

Polski, Chorwacji, Słowacji i Węgier. - Nie 

spodziewaliśmy się takiego sukcesu! - przyznaje Weronika 

Riemel. - Pojechaliśmy się sprawdzić, ocenić poziom 

innych zespołów - dodaje. Do Czech wyjechały z Zawady 

Ks. dwie grupy mażoretek: "Arabeska I" (seniorki) i 

"Arabeska II" (kadetki) - w sumie 46 dziewcząt. 

 

ZAPISZ SIĘ NA ZAJĘCIA DO GCK! 

 

 

Na zajęcia w GCK obowiązują wcześniejsze 

zapisy w siedzibie Gminnego Centrum Kultury 

przy ul. Strażackiej 2 lub telefonicznie  

pod nr 506 141 501 lub 32 410 47 70. 

Dokładny spis proponowanych zajęć 

dostępny jest na 

www. kulturanedza.blogspot.com 
 

•  Ruszają zapisy na zajęcia w nowym sezonie w 

Gminnym Centrum Kultury w Nędzy. Jest w czym 

wybierać  - dzieci i młodzież mogą rozwijać swoje 

pasje na zajęciach, m.in. plastycznych, wokalnych czy 

capoeiry, a na dorosłych czeka joga, zumba i 

pracownia rękodzieła.    

- W tym sezonie oprócz zajęć, które na stałe wpisały się 

w nasz harmonogram, czeka nas też kilka nowości - 

zapowiada Joanna Dwornik z Gminnego Centrum Kultury 

w Nędzy. GCK przygotowało propozycję dla trzech grup 

wiekowych: dzieci, młodzieży i dorosłych. Zajęcia ruszają 

od października. 

    Poza zajęciami warsztatowymi Gminne Centrum 

Kultury w Nędzy planuje też kontynuację Uniwersytetu 

Małolata. To inicjatywa, która podczas wakacji cieszyła 

się ogromnym zainteresowaniem. Dzieci korzystały z 

zajęć języka angielskiego, kółka szachowego i geografii 

na wesoło.  

    - Myślę, że zajęcia w ramach Uniwersytetu Małolata w 

sposób interesujący uzupełniają wiedzę zdobywaną przez 

dzieci w szkole - mówi dyrektor GCK w Nędzy. A co 

bardzo ważne, zajęcia były bezpłatne.   • 
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Z WĄSAMI SKRZETUSKIEGO NA NARODOWYM CZYTANIU W NĘDZY 

 

Ze znaczącą sceną z Potopu wystąpili w Nędzy młodzi i 

bardzo zdolni aktorzy z grupy 

teatralnej TE-REG-REC 

działającej na co dzień w 

Raciborskim Centrum Kultury 

pod okiem Teresy Okaj.  

    Fragmenty Trylogii czytali uczniowie ZSG w Nędzy 

Katarzyna Pala i Tomasz Kowalski, polonista i radny 

Krystian Okręt oraz Julia Parzonka z Gminnego Centrum 

Kultury, a także wójt gminy Anna Iskała. - Nie znałam 

pana Krystiana od tej strony! Cóż za aktorskie zacięcie! - 

podziwiała brawurowe wykonanie uczennica Ola. 

    - Młodzi ludzie czytają dziś coraz mniej, książka stała 

się skarbem, który chyba musimy na nowo odkrywać - 

mówiła wójt Anna Iskała.   

    Młoda, bardzo utalentowana Klaudia Stabik,   

wokalistka rodem z Nędzy wystąpiła w utworami 

znanymi z filmu „Ogniem i mieczem”: „Dumka na dwa 

serca i „Żegnaj miła… poseł to rzecz święta”.  A to, ile w 

pamięci zostało z Trylogii można było sprawdzić podczas 

konkursu literacko - historycznego, który przygotował 

Krystian Okręt. Nagrody - Trylogię w formie 

audiobooków – ufundowała Gminna Biblioteka Publiczna 

w Nędzy. Na finał wszyscy chętni mogli pozować do 

pamiątkowych zdjęć pod hasłem „Najwięcej wąsów 

Skrzetuskiego w jednym miejscu”.   • 

•  Żywiołowe czytanie fragmentów Trylogii, Klaudia 

Stabik z "Dumką na dwa serca", występ grupy 

teatralnej, konkurs wiedzy o Trylogii i Sienkiewiczu, a 

także... wąsy Skrzetuskiego dla każdego! Gmina Nędza 

włączyła się w tegoroczną edycję akcji Narodowe 

Czytanie. 

- Świetna inicjatywa - uznał pan Tomasz, który na 

Narodowe Czytanie przy szkole w Nędzy przyszedł z żoną 

i córeczką. I dodaje, że Trylogię co prawda czytał, ale 

wiele lat temu, więc chętnie przypomni sobie przynajmniej 

fragmenty. 

 

DOŻYNKI W ZAWADZIE KS. BARWNIE I Z POMPĄ 
•  Dożynki parafialne w Zawadzie Książęcej rozpoczęły 

dożynkowy sezon w gminie Nędza. Mieszkańcy zadbali 

o fantazyjne ozdobienie swoich domów, nie zabrakło 

kolorowego korowodu i programu artystycznego. Swój 

debiut miała Gminna Orkiestra Dęta. 

 
którzy stanęli na wysokości zadania, bogaty program, 

który ucieszył każdego - mówiła wójt Anna Iskała. 

    Swój debiut podczas dożynek miała działająca zaledwie 

od czterech miesięcy w GCK Gminna Orkiestra Dęta. 

Tworzą ją młodzi ludzie nie tylko z gminy Nędza. O 

dobrą zabawę podczas imprezy zadbała też orkiestra 

Herzogs Musikanten z Zawady Ks., kabaret u Trudy, 

mażoretki z "Arabeski" i tancerze z "Łężczoka", Leszek 

Filec oraz zespół Boss.  • 

W korowodzie dożynkowym szli mieszkańcy w strojach 

ludowych, górnicy, strażacy, dzieci w przebraniach, 

mażoretki, tancerze z zespołu "Łężczok".  Najpierw 

odbyła się uroczysta msza św. 

dożynkowa, a po niej na placu przy 

plebanii czekał na mieszkańców 

poczęstunek i program artystyczny. 

Organizatorem dożynek parafialnych dla trzech sołectw 

(Zawady Ks., Ciechowic i Łęgu) były Ciechowice.  

- Przystrojona jest każda wieś. To wielkie święto dla 

wszystkich mieszkańców - podkreślała sołtys Ciechowic 

Regina Pieruszka.  Starostami dożynkowymi w tym roku 

zostali Barbara Jezusek i Krystian Joszko.  - Oczywiście, 

samych rolników jest mniej niż dawniej, ale przez to 

więcej mieszkańców jest zaangażowanych w organizację 

dożynek. Wszystkim zależy na utrzymaniu tradycji - 

mówiła pani Barbara. 

    - Wszystko pięknie się ułożyło: pogoda, organizatorzy,    
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JUŻ BARDZO MAŁO LUDZI PAMIĘTA TE WYDARZENIA… 
75. rocznica wybuchu II wojny światowej 

•  We wrześniu obchodzona jest tragiczna rocznica 

wybuchu II wojny światowej. Niestety już niewielu jest 

mieszkańców Nędzy, którzy pamiętają wydarzenia z 

okresu 1939-1945. Trudno jest je odtworzyć, a część z 

nich nie znajduje potwierdzenia w jakichkolwiek 

źródłach. Wspomnienia świadków, z którymi 

rozmawiałem (m.in. z moją matką) czasami są sprzeczne. 

którymi jeńcy dzielili się szczególnie żywnością i 

atrakcyjnymi artykułami codziennego użytku, gdyż w 

Niemczech prawie wszystko było na kartki. 

    Najbardziej przejmujące były wspomnienia Jadwigi 

Dobiosz o deportacji w 1942 r. przez nazistów żydowskiej 

rodziny Schindlerów, właścicieli karczmy zlokalizowanej 

wtedy tam, gdzie obecnie znajduje się pizzeria. - Byli lubiani i 

szanowani przez współmieszkańców, życzliwi i pomagający 

jak tylko mogli innym – opowiada Jadwiga Dobiosz ze 

wzruszeniem. Wszyscy, którzy byli świadkami wysiedlenia, 

współczuli im. Nikt nie zdawał sobie sprawy z mechanizmów 

systemu politycznego, w którym przyszło im żyć po 1933 r. 

Potem w wyniku nalotów alianckich, na które narażeni byli 

mieszkańcy Nędzy, budynek Schindlerów uległ zniszczeniu.  

    29 stycznia 1945 r. rano od strony Rogola wkroczyli do 

Nędzy pierwsi żołnierze Armii Czerwonej 1. Frontu 

Ukraińskiego pod dowództwem marsz. Koniewa, któremu 

również podlegała 2. Armia Wojska Polskiego. Z białą flagą 

wyszedł do nich ówczesny proboszcz Guido Kalka. Naszą 

świątynię zamieniono, jak to było w zwyczaju władz 

sowieckich, na magazyn dla wojska. Przez Nędzę do końca 

marca przechodziła linia frontu. Na Małej Nędzy znajdowały 

się silne umocnienia niemieckie. Współżycie nędzan z 

czerwonoarmistami różnie się układało. Pojmanych mężczyzn 

w średnim wieku rozstrzeliwano. Kobiety narażone były na 

zgwałcenia. Lubili dzieci. Tak na ogół  raczej było spokojnie, 

gdyż wśród żołnierzy radzieckich byli tacy, którzy znali 

polski, a ludność tubylcza posługiwała się śląską gwarą. 

Raczej nie uważano jej za Niemców. Nędzanie sprytnie to 

wykorzystywali i wmawiali „Rusom”, że Niemcy są dopiero 

za Odrą. W dniach od 15 lutego do 1 kwietnia 1945 r. 

nastąpiła ewakuacja ludności Nędzy do Kuźni Raciborskiej i 

Rud za linię frontu, gdyż Sowieci przygotowywali się do 

operacji berlińskiej. 

    Po zakończeniu działań wojennych Nędza liczyła 1593 

mieszkańców, w tym: zaledwie 141 mężczyzn, 574 kobiety, 

dzieci do lat 14 – 656, powyżej 14 – 222. Epitafium przed 

wejściem do kościoła pw. Matki Bożej Różańcowej 

upamiętnia 161 poległych mieszkańców Nędzy (od 18 do 48 

lat). Ile zginęło naprawdę, trudno określić. 

                                                                                                                             

Krystian Okręt   
Źródła: 
Obozy hitlerowskie na ziemiach polskich 1939-1945. Informator encyklopedyczny, 
PWN, Warszawa 1979, s. 281-286, 332-333. 
Władysław A. Serczyk, Dzieje Polski 1918-1939. Wybór materiałów źródłowych, 
KAW, Kraków 1990, s. 438. 
Encyklopedia II wojny światowej, Wyd. MON, Warszawa 1975, s. 233-234, 555, 667-
671. 
Mowy, które zmieniły świat, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2007, s. 83. 
Joachim Bahlcke, Śląsk i Ślązacy, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2001, 
s. 181. 
Operacja Himmler (telewizyjny film fabularny), reż. Zbigniew Chmielewski, prod. 
Poltel Katowice, premiera 01.09.1979. 

Pod koniec sierpnia 1939 r. nastąpiła ogromna koncentracja 

wojsk niemieckich na polach Borowca. Były to 

prawdopodobnie pododdziały niewielkiej części 5. Dywizji 

Pancernej Wehrmachtu gen. Vietinghoffa, wchodzącej w 

skład Grupy Armii „Süd” („Południe”) dowodzonej przez 

gen. Rundstedta. Tuż przed wkroczeniem do Polski, 

31.08.1939 o godz. 19.45, doszło do prowokacji na granicy 

w rejonie punktu celnego Hochlinden (współcześnie Rybnik 

Stodoły), kierowanej przez płk. Melhorna, z której miało 

wynikać, że żołnierze polscy napadli na celników 

niemieckich. Na miejscu zajścia pozostawiono 13 trupów 

kryminalistów niemieckich przebranych w mundury polskie, 

którym wcześniej zaaplikowano śmiertelne zastrzyki i 

zadano rany postrzałowe. Miało to miejsce na kwadrans 

przed prowokacją gliwicką. To właśnie o tym mało znanym 

wydarzeniu wspomniał nazajutrz Hitler w Reichstagu: 

Dzisiejszej nocy żołnierze regularnych wojsk polskich po raz 

pierwszy ostrzelali nasze własne terytorium. Od 4.45 

odpowiadamy ogniem, odtąd na bombę odpowiadamy 

bombą. 

    Od rana do południa 01.09.1939  batalion piechoty mjr. 

Mażewskiego za wszelką cenę próbował pod Rybnikiem 

opóźnić marsz wojsk niemieckich, tocząc nierówną walkę z 

około setką czołgów. Obronę utrudniała znacznie dywersja 

miejscowych bojówek hitlerowskich. Niestety przewaga 

niemiecka w ilości i jakości sprzętu była miażdżąca. 

Mieszkańcy Nędzy z niepokojem oczekiwali wieści z wojny 

z Polską, która ku ich zdumieniu bardzo szybko się 

zakończyła, ale odczuto pewne ograniczenia, gdyż 25 

września wprowadzono racje żywnościowe na chleb i mąkę. 

    Już pod koniec 1939 r. założono w Nędzy na Rogolu 

oddziały obozu jenieckiego i obozu pracy z Łambinowic 

(Kommando Stalag VIII B Lamsdorf), w których łącznie 

przetrzymywano w 1940 r. ok. 240 więźniów. W oddziałach 

jenieckich przebywali Brytyjczycy (ok. 140 szeregowców i 

podoficerów), którzy pracowali w roszarni lnu i wykonywali 

zabezpieczenia przeciwpowodziowe na Odrze. Natomiast w 

obozie pacy więziono Polaków i Rosjan, którzy też 

zatrudnieni byli w roszarni i robotach na kolei. Jeńcy 

brytyjscy byli traktowani lepiej niż polscy i rosyjscy.  

Brytyjczykom przydzielono większe normy żywnościowe i 

mogli korzystać z wydatnej pomocy Międzynarodowego 
Komitetu Czerwonego Krzyża. Po kryjomu korzystali z tego 
również mieszkańcy Nędzy – opowiada Elżbieta Stroka -  z 
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Emeryci w Tarnowskich Górach Nauki nadszedł czas 

Emeryci i renciści koła w Nędzy udali się na wycieczkę do Tarnowskich Gór. Spore 

emocje wzbudziły podziemia kopalni srebra i przejażdżka łodziami wąskimi 

chodnikami sztolni Czarnego Pstrąga w temp. 10 ˚C. Miłym zaskoczeniem okazała 

się wizyta w Muzeum Chleba w Radzionkowie. Tam z przygotowanego ciasta 

własnoręcznie formowano plecionki. W muzeum można było usiąść w szkolnych 

zielonych ławkach przed tabliczką z rysikiem jak za dawnych lat. Gdy wypieki 

znalazły się już na stole, każdy mógł skosztować własnego wyrobu.           

 

                                                                                          Eleonora Czekała 
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Żegnajcie szczyty gór 

Morskie spienione fale 

Lato powoli odchodzi 

A z nim wakacji czas 

Dość przygód i harców 

Czas usiąść w szeregu 

Otworzyć książkę i zeszyt 

Wziąć pióro do ręki 

Czeka szkolna ławka 

Nauczyciel i koleżanka 

Tablica czernią lśni 

Nauka puka do drzwi 

Choć słoneczko wciąż grzeje 

My do nauki się garniemy 

Poznamy obce kraje 

Rozbierzemy każde zdanie 

 

5400 sekund                   
czyli gminna piłka nożna w statystyce    
 

Szczebel  

 

Data meczu Drużyny Wynik Strzelcy bramek dla drużyn z gminy Nędza 

 

09.08.2014 Wawel Wirek LKS 1908 Nędza 1    1 Artur Potaczek 

16.08.2014 LKS 1908 Nędza Buk Rudy  2 0 Mariusz Frydryk,  Artur Potaczek 

23.08.2014 Energetyk ROW II 
Rybnik 

LKS 1908 Nędza 2 0 - 

27.08.2014 LKS 1908 Nędza Zamkowiec Toszek 4 1 Mariusz Frydryk,  Mariusz Kalus, Sebastian Margeciok,  
Artur Potaczek 

30.08.2014 Wilki Wilcza LKS 1908 Nędza 1 2 Patrick Gwóźdź, Adam Baron 

06.09.2014 LKS 1908 Nędza Wyzwolenie 
Chorzów 

2 2 Tomasz Wolski,  Mariusz Frydryk 

13.09.2014 Urania Ruda Śl. LKS 1908 Nędza 1 2 Mariusz Frydryk, Adrian Cichecki 

       

  
16.08.2014 

 
LKS Górki Śląskie 

 
Sparta Babice 

 
2 

 
1 

 
Dla Górek: Piotr Bębenek, Dariusz Badura 
Dla Babic: Bogusław Zientek 

17.04.2014 Zgoda Zawada Ks. LKS 07 Markowice 1 0 Leszek Floriańczyk 

24.08.2014 Sparta Babice LKS Pstrążna 1 5 Tomasz Kalus 

24.08.2014 LKS Brzezie Zgoda Zawada Ks. 4 1 Artur Brzoska 

24.08.2014 Dąb II Gaszowice LKS Górki Śląskie 1 2 Piotr Bębenek, Damian Tomiczek 

30.08.2014 LKS Górki Śląskie LKS Ruda Kozielska 2 2 Piotr Bębenek, Damian Tomiczek 

31.08.2014 LKS Adamowice Sparta Babice 1 0 - 

31.08.2014 Zgoda Zawada Ks. Płomień Kobyla 4 3 Artur Brzoska (3) 
06.09.2014 Sparta Babice Zgoda Zawada Ks. 1 3 Dla Babic: Sebastian Ziętek 

Dla Zawady: Marcin Koczy, Jacek Depta, Jan Depta 

06.09.2014 LKS Rudnik  LKS Górki Śląskie 1 2 Piotr Bębenek, Damian Tomiczek 

13.09.2014 LKS Górki Śląskie LKS Grzegorzowice 5 1 Martin Waga (2), Damian Tomiczek, Mateusz Węglorz, 
Michał Rusok 

14.09.2014 LKS 07 Markowice Sparta Babice 5 0 - 

14.09.2014 Zgoda Zawada Ks. Dąb II Gaszowice 1 1 Jan Depta 

       

 

 

I runda 
 

13.08.2014 Buk Rudy LKS 1908 Nędza 0 4 Mariusz Frydryk,  Mariusz Kalus,  Artur Potaczek,  
Sebastian Margeciok 

ćwierć-
finał 

10.09.2014 Naprzód Syrynia LKS 1908 Nędza 3 3 Mariusz Frydryk (3); rz.k. 2:4, awans do półfinału 
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