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ANNA ISKAŁA WYBRANA PO RAZ TRZECI NA STANOWISKO WÓJTA 
 

 

•  Mieszkańcy gminy Nędza wybrali: 1611 głosów 

oddano na Annę Iskałę, 1157 na Franciszka Marcola.   

że poza kanalizacją ważne będą i inne zadania. Z tych 

najbardziej kosztochłonnych, to m.in. budowa nowej 

strażnicy OSP w Górkach Śląskich, czy remonty dróg. I to 

też niełatwe, bo te główne przecinające naszą gminę 

należą do województwa. Wywalczenie remontów 

nieswoich dróg jest ogromnie trudne, a do tego wiadomo, 

że niezadowolenie społeczne i tak spada na barki wójta.  

Redakcja: Jak ocenia Pani wyniki wyborów do Rady 

Gminy Nędza? 
Anna Iskała, Wójt Gminy Nędza: To, że do rady weszła 

zdecydowana większość dotychczasowych radnych, to 

tylko potwierdza zaufanie społeczeństwa i akceptację 

dotychczasowych decyzji. Cieszę się, bo radni, którzy 

weszli do rady z mojego komitetu, wiedzą, że tak mała 

gmina nie może porywać się „z motyką na słońce”, wiedzą 

jak ważne jest rozsądne dzielenie budżetu i że nie 

wszystko można zrealizować w jednym roku budżetowym. 

Chciałabym, aby wszyscy radni zrozumieli, że nie liczy się 

to, z jakiej opcji się wywodzą, ale to że wszyscy tu 

jesteśmy dla gminy Nędza.  • 

 

Redakcja: Czy zwycięstwo w wyborach odczytuje Pani 

jako nowy początek? 

Anna Iskała, Wójt Gminy Nędza: Właściwie nawet nie 

odczuwam tego momentu jako zakończenia czegoś, co 

było i rozpoczęcia nowego etapu, bo inwestycje i 

przedsięwzięcia realizowane w gminie są kontynuowane i 

mają zwyczajnie ciąg dalszy. Ale oczywiście z wyboru 

mieszkańców bardzo się cieszę. To dowód na akceptację 

tego, co w gminie jest realizowane.  

Redakcja: Jakie priorytety na kolejne lata? 
Anna Iskała, Wójt Gminy Nędza: Inwestycją absolutnie 

priorytetową na kolejne lata, ale też ogromnie 

wymagającą, jest budowa kanalizacji. Zdaję sobie 

sprawę, że wójt nie jest od rozwiązywania prostych 

problemów, ale przede wszystkim od radzenia sobie z 

tymi, które wydają się nie do przeskoczenia. Trzeba się 

wdrapać i przeskoczyć. Oczywiście, trzeba też pamiętać,  

GAZETA SAMORZĄDOWA 
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KTO  DO  RADY  GMINY  NĘDZA? 
                                         Okręg wyborczy numer 1 obejmujący 1 mandat Liczba oddanych głosów 

1. KOWOL Alicja Ewa 

Zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców Anny Iskały 
148 

2. PENDZICH Sabina Anita 

Zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców Franka Marcola 
32 

                                         Okręg wyborczy numer 2 obejmujący 1 mandat 

1. CYRAN Marek Józef 

Zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Franka Marcola 
64 

2. FLUT Jan Marian 

Zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Anny Iskały 
115 

                                         Okręg wyborczy numer 3 obejmujący 1 mandat 

1. BONK – MOZGAWA Justyna Ilona 

Zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców Anny Iskały 
153 

2. POSTAWKA Ewa Alicja 

Zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców Franka Marcola 
56 

                                         Okręg wyborczy numer 4 obejmujący 1 mandat 

1. FRANCUS Jan Joachim 

Zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Anny Iskały 
158 

2. KULPA Marcin Antoni 

Zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Franka Marcola 
57 

                                         Okręg wyborczy numer 5 obejmujący 1 mandat 

1. GZUK Marian Karol 

Zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Franka Marcola 
93 

2. WALLACH Sebastian Roman 

Zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Anny Iskały 
47 

        Okręg wyborczy numer 6 obejmujący 1 mandat - glosowanie nie odbyło się. Mandat radnego otrzymał KALEMBA Karol jako jedyny zgłoszony         

        kandydat (zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Anny Iskały) 

                                         Okręg wyborczy numer 7 obejmujący 1 mandat 

1. GZUK Norbert Antoni 

Zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Franka Marcola 
121 

2. PIETRASZ Monika Matylda 

Zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców Anny Iskały 
26 

                                        Okręg wyborczy numer 8 obejmujący 1 mandat 

1. BARON – BRZOSKA Gizela Elżbieta 

Zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców Anny Iskały 
43 

2.  SKWIERCZYŃSKI Julian 

Zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Franka Marcola 
100 

                                        Okręg wyborczy numer 9 obejmujący 1 mandat 

1. KRÓTKI Krystian Rafał 

Zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Franka Marcola 
170 

2. PORWOŁ Joanna Barbara 

Zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców Anny Iskały 
24 

                                       Okręg wyborczy numer 10 obejmujący 1 mandat 

1. BIENIA Renata Kornelia 

Zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców Renaty Bienia 
50 

2. GRZESIK Józef 

Zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Franka Marcola 
34 

3. MARONDEL Gizela 

Zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców Anny Iskały 
104 

                                       Okręg wyborczy numer 11 obejmujący 1 mandat 

1. BLUSZCZ Brunon Wilhelm 

Zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Anny Iskały 
116 

2. GAWLIK Iwona Violetta 

Zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Franka Marcola 
74 

                                       Okręg wyborczy numer 12 obejmujący 1 mandat 

1. PRZYBYŁA Gerard Stefan 

Zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Anny Iskały 
111 

2.  ZACZYK Irena Renata 

Zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców Franka Marcola 
63 

                                       Okręg wyborczy numer 13 obejmujący 1 mandat 

1. KUDLA Piotr Paweł  

Zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Anny Iskały 
82 

2. PASZEK Katarzyna Bernadeta 

Zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców Franka Marcola 
55 

                                           Okręg wyborczy numer 14 obejmujący 1 mandat 

1. OKRĘT Krystian Robert  

Zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Anny Iskały 
148 

2. JURECZKO Barbara Anna 

Zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców Franka Marcola 
107 

                                     Okręg wyborczy numer 15 obejmujący 1 mandat 

1. WIDERA Beata Patrycja  

Zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców Anny Iskały 
107 

2. WIESNER Waldemar Jerzy 

Zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Franka Marcola 
110 
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TRZY DROGI W REMONCIE 
 

 
podbudowie oraz dopasowanie wysokościowe do ul. 

Powstańców Śląskich, ul. Dojazdowej oraz do 

istniejących zjazdów indywidualnych.  

    Ul. Kosmonautów remontowana będzie na długości 

309 metrów - od ul. Powstańców Śląskich do 

skrzyżowania z ul. Melioracyjną. 

    Już wkrótce mieszkańcy będą mogli też korzystać z 

wyremontowanej odnogi ul. Rudzkiej w Górkach 

Śląskich. - Stan remontowanego odcinka jest już mocno 

uciążliwy dla mieszkańców i wymagał remontu - 

przyznaje wójt.  

    Przypomnijmy, że ul. Rudzka była remontowana latem 

tego roku - od skrzyżowania z ul. Ofiar Oświęcimskich 

do przejazdu kolejowego - w sumie na długości 180 

metrów. Wykonawca ułożył dwie warstwy asfaltu. 

Wyremontowane zostały także wjazdy na posesje oraz 

częściowo zjazd na ul. Nową, a także chodnik. • 

 

• Trwają roboty remontowe na trzech ulicach w 

gminie Nędza: Kosmonautów i Księżycowej w 

sołectwie Ciechowice oraz odnogi ul. Rudzkiej w 

sołectwie Górki Śląskie. Koszt inwestycji to w sumie 

ponad 300 tys. zł. 

Przetarg na wykonanie nawierzchni asfaltowej dróg 

gminnych: ul. Kosmonautów oraz Księżycowej w 

Ciechowicach wygrało Przedsiębiorstwo Budowlane 

"Kubik" z Krakowa, proponując kwotę 229.629,34 zł. 

Z kolei przetarg na remont bocznego odcinka ul. 

Rudzkiej w Górkach Śl. wygrała firma "Transkom" z 

Jaryszowa proponując kwotę 74.164,36 zł. 

    Wszystkie trzy inwestycje mają zostać zrealizowane 

do końca listopada. - Pogoda sprzyja, więc liczę, że bez 

problemu uda się dotrzymać terminu - mówi wójt Anna 

Iskała. 

    Ulice Księżycowa i Kosmonautów to drogi, pod 

którymi położono kanalizację i zgodnie z umową 

wykonawca miał obowiązek odtworzenia ich 

nawierzchni w stanie nie gorszym niż przed 

rozpoczęciem robót. - Pierwszy etap budowy 

kanalizacji w Ciechowicach właściwie dobiegł końca, 

teraz trwa już tylko odtwarzanie dróg - wyjaśnia wójt  

Iskała. 

    Ul. Księżycowa remontowana jest od skrzyżowania z 

drogą wojewódzką, ul. Powstańców Śląskich do 

skrzyżowania z ul. Dojazdową. Łączna jej długość to 

237 metrów. Ułożona zostanie nawierzchnia na 

 

NOWY PARKING W CENTRUM 
 

Parking jest ogólnodostępny. – A nawet w przypadku 

braku wolnych miejsc handlowych na pobliskim 

targowisku w godzinach przedpołudniowych będą mogli 

go częściowo wykorzystać również sprzedawcy – dodaje 

wójt Iskała. • 

•  Dobiegła końca budowa parkingu przy ul. Jana 

III Sobieskiego naprzeciw Urzędu Gminy w Nędzy, 

w samym centrum miejscowości. -  Są tu sklepy, jest 

urząd, targowisko, kościół, a samochodów 

przybywa. Dotychczasowa liczba miejsc 

parkingowych była niewystarczająca - mówi Wójt 

Gminy Nędza Anna Iskała. 

Na miejsca parkingowe został przeznaczony fragment 

działki, którą Gmina kupiła w ubiegłym roku za 100 

tys. zł. Kolejną część (mniej więcej 1/3 powierzchni 

całej działki) Gmina w tym roku za ponad 73 tys. zł 

brutto sprzedała w drodze przetargu prywatnemu 

inwestorowi - Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu 

"Maximus" z Kuźni Raciborskiej. I właśnie tę kwotę 

Gmina przeznaczyła na budowę parkingu przy ul. Jana 

III Sobieskiego.  

      Z URZĘDU                                                                               Gazeta Samorządowa Gminy Nędza nr 11/2014  

  •  Ul. Kosmonautów w Ciechowicach jeszcze przed remontem 

• Nowy parking może pomieścić co najmniej kilkanaście samochodów 
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CIĄG DALSZY UL. RACIBORSKIEJ  
W ZAWADZIE KS. DO REMONTU 

biegnącym przez Zawadę Książęcą była w fatalnym 

stanie. Podobnie chodnik. Marszałek w pismach do 

Gminy wskazywał, że remont całego odcinka  

wymagałby wielomilionowych nakładów. Wójt 

proponowała wówczas, aby zadanie podzielić na etapy. 

I tak też ma być realizowane. W tamtym roku 

wyremontowano fragment od granicy miejscowości do 

wysokości ul. Łęgowej. Teraz roboty obejmą kolejny 

odcinek.  

    - Tu chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo, a 

stan drogi skutkował już niebezpiecznymi sytuacjami. 

Kierowcy chcąc uniknąć dziur zjeżdżali na drugi pas 

jezdni. Studzienki na chodniku były pozarywane, piesi 

nie dość, że mieli problem z samym chodnikiem, to 

jeszcze byli ochlapywani przez jadące samochody - 

wyjaśnia Wójt Gminy Nędza Anna Iskała. 

    Remont powinien się zakończyć do 28 listopada. • 

• Mieszkańcy Zawady Książęcej już wkrótce 

doczekają się remontu kolejnego odcinka ul. 

Raciborskiej. To droga wojewódzka nr 915 i przetarg 

w imieniu marszałka rozstrzygnął Powiatowy Zarząd 

Dróg w Raciborzu. 

Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu 

wygrała firma Auto-Trans Asfalty z Gierałtowic, która 

złożyła jedyną ofertę niepodlegającą odrzuceniu z ceną 

w wysokości 243.527,14 zł netto. Wykonawca 

wyremontuje nawierzchnię na łącznej powierzchni 1130 

m2, poprawi też chodnik. Wykonawca na wykonanie 

inwestycji ma czas do 28 listopada.  

    O remont drogi wojewódzkiej nr 915 Gmina Nędza 

zabiega od dawna. Ulica szczególnie na odcinku 

      Z URZĘDU                                                                               Gazeta Samorządowa Gminy Nędza nr 11/2014  

BUDYNEK „STAREGO GIMNAZJUM” W NĘDZY CZEKA NA MODERNIZACJĘ 
 

 

technicznym. Podobnie w drugim z planowanych do 

remontu budynków, w którym znajduje się Dom 

Nauczyciela, drzwi są w fatalnym stanie. Stan 

techniczny obecnego źródła ciepła i instalacji 

wewnętrznej centralnego ogrzewania, ze względu na 

wysłużony wiek, jest niedobry, coraz częściej 

występują awarie i niedogrzewania pomieszczeń. 

    Co dokładnie planuje się w budynkach poprawić? 

W budynku wielofunkcyjnym, w którym funkcjonuje 

ośrodek dla dzieci, planuje się m.in. starą kotłownię 

zamienić na nową, ekologiczną, spalającą ekogroszek. 

Kotłownia nadal będzie dostarczać ciepło do obu 

budynków. Dodatkowo na dachu zamontowane zostaną 

solary. Ściany i dach zostaną ocieplone. Wymienione 

zostaną też okna.  

    Po remoncie do budynku "starego gimnazjum" ma 

się przenieść Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 

który obecnie działa w urzędzie gminy.  

    Zaś w Domu Nauczyciela wymieniona zostanie 

instalacja c.o. Ocieplone zostaną ściany i dach.  

- Wszystko to ma polepszyć energetyczność budynków 

i zmniejszyć emisję do atmosfery szkodliwych 

substancji - mówi wójt Anna Iskała.  

    Gmina Nędza złożyła do Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Katowicach wniosek o dofinansowanie tych 

ekologicznych inwestycji. Koszt całości to ponad 950 

tys. zł. Wsparcie ze strony WFOŚiGW mogłoby 

sięgnąć nawet 80 procent. Jeśli uda się wywalczyć 

dofinansowanie, roboty mogłyby ruszyć już w kwietniu 

przyszłego roku. • 

• Zmodernizowane mają zostać dwa obiekty przy ul. 

Leśnej znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie 

szkoły w Nędzy. Projekt zakłada m.in. nową 

ekologiczną kotłownię, solary, ocieplenie ścian i nowe 

okna. Gmina złożyła wniosek o wsparcie inwestycji do 

WFOŚiGW w Katowicach. 

Budynek wielofunkcyjny, w którym na I piętrze 

prowadzona jest działalność Stowarzyszenia „Otwarte 

Serca Dzieciom” zajmującego się prowadzeniem domu 

rodzinkowego, wybudowano jeszcze w latach 60-tych 

ubiegłego wieku. Na piętrze mieszczą się pokoje dla 

dzieci, pomieszczenia dyrekcji ośrodka, pomieszczenia 

socjalne i sanitariaty. Z kolei na parterze mieszczą się 

pomieszczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Drewniane okna i drzwi są w bardzo złym stanie  

• W jednym z budynków działa rodzinkowy dom dziecka (na zdjęciu), w 
drugim mieści się Dom Nauczyciela 
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STRAŻACY OSP Z BABIC CZEKAJĄ NA NOWĄ SIEDZIBĘ 
 
• Wcześniej strażakom-ochotnikom służył o wiele 

mniejszy budynek. Teraz siedziba jest sukcesywnie 

rozbudowywana i dostosowywana na potrzeby OSP. 

- W końcu będziemy mieli swoje miejsce, w którym 

będziemy mogli się spotykać, rozmawiać, kształcić 

młodych - cieszy się Arnold Dziedzioch, sekretarz 

OSP w Babicach. 

 

Inwestycję w Babicach wsparli też sami mieszkańcy 

decydując o przeznaczeniu części tegorocznego funduszu 

sołeckiego na budowę parkingu przed strażnicą.  

    W tej chwili w OSP w Babicach służy 18 czynnych 

strażaków. - To wszystko robimy też dla młodych. 

Strażaków zawsze będzie brakować, a tu widać, że są 

chętni. Musimy dbać o „świeżą krew”, zależy nam, żeby 

zrobić wszystko, by mieli dobre warunki do pracy - 

przyznaje sekretarz OSP z Babic.  

    Inwestycja warta ponad 360 tys. zł powinna się 

zakończyć do maja przyszłego roku.  • 

Inwestycja w Babicach była podzielona na części. We 

wcześniejszych etapach, w jednym z dwóch budynków, 

tym większym, zostało wyodrębnionych kilka 

mniejszych pomieszczeń, powstały wtedy m.in. garaż, 

kotłownia i pomieszczenie gospodarcze. Potem 

wydzielono część mogącą służyć jako pomieszczenie 

biurowe.     

    W tej chwili realizowany jest etap trzeci. Wykonawca 

jest właśnie w trakcie budowy nowego, dodatkowego 

garażu. - To dla ciężkiego wozu bojowego, który 

przekazali nam koledzy z OSP w Nędzy. Wcześniej 

dysponowaliśmy tylko dwoma małymi pojazdami, a 

teraz będziemy w pełni wyposażeni - wyjaśnia Arnold 

Dziedzioch. Poza wybudowaniem dodatkowego garażu, 

zostanie też docieplona elewacja, stropodach, pokrycie 

dachowe, zamontowane zostaną okna i drzwi, 

wykonana zostanie instalacja wodno-kanalizacyjna, 

elektryczna oraz wentylacja. Niedawno zamontowany 

został nowy ekologiczny piec. 

 

NĘDZA MA SWÓJ UNIWERSYTET 
 

organizują różnego rodzaju wydarzenia. Ale dotarły do nas 

sygnały, że nie wszystkie swoje aspiracje mogą realizować 

w istniejących organizacjach. Dlatego pojawił się pomysł 

utworzenia uniwersytetu dla seniorów - wyjaśnia Joanna 

Dwornik, dyrektor Gminnego 

Centrum Kultury w Nędzy.  

    Ponad 20-osobowa grupa 

studentów w dzień powołania 

uniwersytetu złożyła uroczyste ślubowanie, a przy 

dźwiękach „Gaudeamus igitur”, odebrała karty studenta. 

GCK  przygotowało niespodziankę - koncert zespołu 

Wersja Robocza z Raciborza.  

    Uniwersytet utworzony został z myślą o mieszkańcach 

powyżej 50 roku życia, którzy mają ochotę kreatywnie 

spędzać swój wolny czas. - Liczę, że przykład tych, którzy 

już zdecydowali się do uniwersytetu przystąpić, 

przyciągnie i innych - mówiła wójt Anna Iskała, która 

wygłosiła wykład inauguracyjny poświęcony wydatkom 

gminy przeznaczanym na opiekę socjalną skierowaną do 

osób starszych.  

    Wykłady i spotkania w ramach uniwersytetu będą się 

odbywać co dwa tygodnie w piątki o godz. 16.00 w 

budynku GCK przy ul. Strażackiej. Na uniwersytet zapisać 

się może każdy chętny powyżej 50. roku życia. Wystarczy 

w GCK wypełnić specjalną deklarację. • 

•  Był pierwszy inauguracyjny wykład, uroczyste 

ślubowanie i karty studenta dla każdego. W Nędzy 

oficjalnie swoją działalność rozpoczął Uniwersytet 

III Wieku.  

- Seniorzy są niezwykle aktywną grupą społeczną 

naszej gminy. Działają w stowarzyszeniach, grupach,  

 

      Z URZĘDU                                                                               Gazeta Samorządowa Gminy Nędza nr 11/2014  

   • Budynek OSP zyska m.in. nowy garaż dla ciężkiego wozu strażackiego  

• Adam Grzybowski, jeden z inicjatorów powołania uniwersytetu w Nędzy, 
wręcza słuchaczom karty studenta 
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OGROMNE WZRUSZENIE PODCZAS PASOWANIA NA 
PIERWSZAKA W GÓRKACH ŚL. 

 

Bartosz, Jacek i Dominik. Trzech rezolutnych chłopców, 

którzy we wrześniu wspólnie ze swoimi koleżankami i 

kolegami rozpoczęli nowy, bardzo ważny rozdział życia - 

szkolny. Wszystkie dzieci bardzo przejęte nową rolą, ale 

kilka tygodni wystarczyło, żeby szkołę pokochały. - Bo 

jest fajnie! Bo jest zabawnie! I się szkoły nie boimy! - 

zapewniały maluchy.  

    W tym ważnym dla siebie dniu dzieci wyglądały bardzo 

dojrzale - były uroczyste stroje, na głowach birety, a 

koledzy ze starszych klas przygotowali dla nich specjalny 

egzamin, z którym pierwszaki poradziły sobie śpiewająco.  

    To był ważny dzień nie tylko dla samych dzieci. 

Rodzice byli równie przejęci. Wyposażeni w kamery i 

aparaty, by uchwycić jak najwięcej, by móc potem jeszcze 

nie raz wracać do tego ważnego dnia. - To dla nas 

wszystkich ogromne przeżycie! Bardzo wzruszające - 

przyznała wzruszona Aleksandra Rezner, mama 

pierwszoklasisty Bartosza.    

    W tym roku klasę pierwszą w szkole w Górkach 

Śląskich rozpoczęło 16 dzieci. • 

• Sala gimnastyczna Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Górkach Śl. wypełniła się 

rodzicami, dziadkami, nauczycielami i zaproszonymi 

gośćmi. Ale bohaterami dnia były pierwszaki, które 

przy okazji obchodzonego święta szkoły, zostały 

oficjalnie pasowane na uczniów. 

 

GMINA NĘDZA NA STADIONIE 
NARODOWYM 

 
każdego ucznia to nagrody za wytężoną pracę.  

   „Zdrowo jem, więcej wiem!” to program, w którym 

biorą udział placówki z całej Polski, w tym największych 

ośrodków. - To, że nasza szkoła być może jest mniejsza od 

niektórych, to, że pochodzimy z małej miejscowości w 

niczym nam nie przeszkadza. Nie mamy kompleksów - 

podkreśla Sylwia Linek.  

    Nauczycielka bardzo chętnie bierze udział w różnego 

rodzaju projektach i z pasją angażuje w nie swoich 

uczniów. - To przede wszystkim nauczycielowi powinno 

się chcieć. I potem tylko pasją musi zarazić uczniów. A 

efekt końcowy, niekoniecznie medal, niekoniecznie 

dyplom, motywuje do podejmowania dalszych wyzwań - 

uśmiecha się nauczycielka.  • 

• Kto powiedział, że w ogólnopolskich konkursach 

mogą zwyciężać tylko duże miasta? Uczniowie z 

gminy Nędza regularnie udowadniają, że szkoła z 

małej miejscowości nie jest gorsza! Na Stadionie 

Narodowym odebrali nagrodę Grand Prix  

w konkursie pt. „Zdrowo jem, więcej wiem!”. 

- Rozpierała nas duma, gdy na głównych telebimach 

Stadionu Narodowego wyświetlano nasze nazwiska, 

nazwę naszej szkoły i miejscowości. To budujące, że 

uczniowie naszej szkoły mogą odnieść sukces na miarę 

ogólnopolską - przyznaje nauczycielka Zespołu 

Szkolno-Gimnazjalnego w Nędzy Sylwia Linek.  

    Uczniowie z Nędzy, na zaproszenie Fundacji Banku 

Ochrony Środowiska, wzięli udział w pikniku 

rodzinnym zorganizowanym w Warszawie pod hasłem 

"Odważ się być zdrowym na Narodowym!".      

    Ubiegłoroczna klasa IIIa pod opieką Sylwii Linek 

zajęła III miejsce Grand Prix w ogólnopolskim 

konkursie „Zdrowo jem, więcej wiem!”. – Wzięliśmy 

udział w pokazach, warsztatach i występach na 

Stadionie Narodowym. Na scenie uczniowie 

zaprezentowali autorskie przedstawienie pt. "Alicja w 

krainie witamin". Otrzymali też nagrody i dyplomy, na 

które pracowali cały ubiegły rok szkolny uczestnicząc 

aktywnie w tym edukacyjnym programie - relacjonuje 

opiekunka. 

    Projektor dla szkoły, tablet, dyplomy i upominki dla 
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DZIECI Z NĘDZY PASOWANE NA PRZEDSZKOLAKA 
• W Przedszkolu w Nędzy maluchy przygotowały dla 

swoich rodziców, dziadków i zaproszonych gości 

specjalny program - były piosenki, wierszyki i tańce. 

A na finał oficjalne pasowanie na przedszkolaka! 

Grupce wesołych 3-latków nadano też imię Smerfów. 

Facebooku . - Rodzice mogą obserwować, co dzieci robiły 

każdego dnia! - cieszy się pani Izabela.  

    Małgorzata Procek, wychowawczyni pasowanych 

przedszkolaków, mówi że w pracy z dziećmi  

najważniejsze są ciepło i zrozumienie. - To malutkie 

dzieci, więc wiadomo, że na początku maluchom jest 

ciężko, gdy muszą zostawić rodziców i wejść w nowe 

środowisko – przyznaje wychowawczyni.   • 

Pani Wioletta jest przekonana, że posłanie dziecka do 

przedszkola było bardzo dobrą decyzją. – Widzę, jakie 

postępy Maja robi, zaczęła więcej mówić, śpiewa, 

maluje, tańczy. Wiem, że warto posłać dziecko do 

przedszkola, bo zupełnie inaczej się tu rozwija niż w 

domu. Uczy się nowych rzeczy, staje się samodzielne. 

Widzę, że Maja jest tu szczęśliwa - mówiła. Mała 

przyznaje, że przedszkole bardzo lubi, bo "jest tu pani 

Gosia oraz dzieci!". 

    Pani Katarzyna, mama Igorka bardzo dobrze ocenia 

działalność Przedszkola w Nędzy. - Tym bardziej, że 

mam porównanie, bo przeprowadziliśmy się tu 

niedawno, a wcześniej Igorek chodził do innego 

przedszkola. Atmosfera w przedszkolu jest świetna, 

więc chodzimy do przedszkola z uśmiechem - mówi  

pani Katarzyna.  

    Pani Izabela, mama małej Ani, chwali też pomysł 

prowadzenia przez placówkę swojego profilu na  

 

KAMIZELKI ODBLASKOWE DLA DZIECI 
Z ZAWADY KS. 

 się przydadzą. - Na kamizelkach są takie odblaskowe 

pasy i dzięki nim, jak będzie mgła, albo będzie ciemno, 

będzie nas widać z daleka! - deklarowały dzieci.   

    Od niedawna obowiązują znowelizowane przepisy 

ruchu drogowego, które nakładają na wszystkich 

pieszych, którzy po zmroku poruszają się w terenie 

niezabudowanym, obowiązek używania elementów 

odblaskowych. 

    Już w poprzednich latach Gmina Nędza fundowała 

dzieciom kamizelki odblaskowe. Najpierw trafiły do 

uczniów klas starszych, w tym roku dostają je 

pierwszoklasiści wszystkich szkół z terenu gminy. 

W spotkaniu wzięli udział strażacy OSP w Nędzy, którzy 

przygotowali dla dzieci pokaz strażackiego sprzętu. •  

• Po uczniach ze szkoły w Górkach Śląskich 

przyszedł czas na pierwszoklasistów z Zawady 

Książęcej. Wójt gminy Anna Iskała wręczyła 

maluchom kamizelki odblaskowe, które mają realnie 

wpłynąć na poprawę ich bezpieczeństwa. 

Gabriela Goldman, dyrektor Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Zawadzie Książęcej podkreślała, że 

dzieci są świadome niebezpieczeństwa. - Wiedzą, że po 

zmroku powinny być wyposażone w elementy 

odblaskowe. Cieszy mnie, że rodzice coraz częściej 

kupują swoim pociechom tego typu gadżety - dodaje 

dyrektor. I jest pewna, że tego typu inicjatywy w 

szkołach i przedszkolach podnoszą świadomość 

dotyczącą bezpieczeństwa.  

    Policjanci z Komisariatu Policji w Kuźni Raciborskiej 

Andrzej Sokołowski i Tomasz Sadowski wspólnie z 

maskotką komendy psem Sznupkiem opowiadali 

dzieciom o bezpieczeństwie na drodze i nie tylko. 

Mówili też o tym, jak ważne dla bezpieczeństwa jest 

noszenie elementów z odblaskami. - Możecie je 

nakładać na ubranie, czy buty i na pewno będziecie 

bardziej widoczni a przez to bezpieczniejsi poruszając 

się przy drodze - mówił st. asp. Andrzej Sokołowski.     

    Patryk i Estera z klasy pierwszej wiedzą, że kamizelki 
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WÓJT NĘDZY ODZNACZONA 
PRZEZ POLSKI ZWIĄZEK 
EMERYTÓW 
 

 
cały czas w domu! Jak się człowiek spotyka z innymi, to 

od razu zapomina o tym, co jest złe – przyznał. 

    - Nasi seniorzy są tak aktywni, 

tak zaangażowani, tak pełni życia, 

że młodzi mogliby się od nich 

uczyć - mówiła wójt Anna Iskała. 

Wicestarostę Andrzeja Chroboczka, który jest 

mieszkańcem Nędzy, aktywnie działające w gminie 

organizacje seniorów bardzo cieszą. - Wszystkie te 

działania organizowane przez seniorów bardzo dobrze 

służą lokalnej społeczności - mówił wicestarosta.  • 

•  Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów 

Zarząd Główny w uznaniu wybitnych zasług nadał 

Wójt Gminy Nędza Annie Iskale złotą odznakę 

honorową. Odznaczenie wręczono w Nędzy podczas 

spotkania z okazji Dnia Seniora. 

Na imprezie z okazji Europejskiego Dnia Seniora w 

Nędzy bawiła się około setka osób. Pani Teresa 

Kasperczyk do koła emerytów w Nędzy należy od pół 

roku. - Na spotkania przychodzę z wielką 

przyjemnością, staram się być aktywna - podkreślała 

pani Teresa. Wspomina z żalem, że nie miała 

możliwości pójść na studia, więc spotkania w kole 

emerytów oraz na Uniwersytecie III Wieku, który 

rozpoczął w Nędzy swoją działalność, traktuje jako 

możliwość rozwoju, dokształcenia się i jak mówi 

"rozwinięcia skrzydeł". Pan Zygfryd Wadula przychodzi 

na spotkania koła emerytów, bo jak mówi, są 

doskonałym lekarstwem na nudę. - Żeby nie siedzieć  

 

WĘDKARZE RYWALIZOWALI 
NA BABICZOKU OSTATNI RAZ 
W SEZONIE 

Kapryśna pogoda nie zniechęciła wędkarzy. Pomimo  

niskiej temperatury i wiatru w zawodach wystartowało 25 

zawodników. - Po trzech godzinach wędkowania wyniki 

nie były rewelacyjne i większość uczestników zakończyła 

tą imprezę "o kiju" - relacjonuje wicestarosta Andrzej 

Chroboczek, członek stowarzyszenia "Babiczok".      

    Najlepszy wynik osiągnął Krystian Pieńkowski - 2780 

gr. Drugi najlepszy wynik udało się osiągnąć Adamowi 

Sobeczko - 880 gr. Na trzecim miejscu uplasował się 

Mariusz Krysiewicz z wynikiem 700 gr. 

- Gratulacje dla zwycięzców oraz pozostałych 

uczestników zawodów za wytrwałość - mówił Andrzej 

Chroboczek. Po ogłoszeniu wyników wszystkich 

uczestników imprezy wędkarze z "Babiczoka" zaprosili 

na przygotowany przez stowarzyszenie gorący posiłek i 

kiełbaski z grilla. 

    Tymczasem jeszcze przed rozpoczęciem zawodów, 

dzięki zaangażowaniu prezesa stowarzyszenia Adama 

Sobeczko, wędkarzom udało się zarybić karpiem trzy 

akweny: Babiczok I, Babiczok II oraz Mały Babiczok. 

Dodatkowo na wody Babiczoka II wpuszczono 4 jesiotry. 

    Pod koniec października Babiczok II został zarybiony 

nowym gatunkiem ryby, której w nędzańskich wodach 

jeszcze nie było. Na początek wpuszczono cztery sztuki 

jesiotra, ale docelowo ma ich być co najmniej osiem. 

Wszyscy użytkownicy akwenu Babiczok II muszą 

pamiętać, że ten gatunek objęty jest ścisłą ochroną.  • 

 
• Zawody spinningowe o puchar wicestarosty 

raciborskiego Andrzeja Chroboczka były ostatnią 

imprezą wędkarską zorganizowaną w tym roku przez 

Stowarzyszenie Wędkarstwa Sportowego 

"Babiczok".  
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KOBIETY AKTYWNE WYCIĄGAJĄ LUDZI Z DOMÓW 
• Zapraszają na spotkania przy kawie i w miłym 

towarzystwie. Organizują imprezy, które mają 

łączyć ludzi z różnych środowisk, ale o otwartych 

sercach. Zwiedzają Polskę i przywożą całą walizkę 

pozytywnej energii. - Chcemy wyciągać ludzi z 

domów, chcemy udowadniać, że życie dobrze 

smakuje w każdym wieku - mówią panie ze 

Stowarzyszenia Rodzin Aktywnych i ich Rodzin.  

 

nie tylko naszej gminy, ale i spoza. Wszyscy byli bardzo 

zadowoleni! - cieszy się Adelajda Lepiarczyk. - Jesteśmy 

szczęśliwi, że możemy dla ludzi coś zrobić, że możemy 

wyrwać ich z domu, że możemy wspólnie zwiedzać 

piękne miejsca. A najbardziej się cieszymy, że swoją 

działalnością promujemy nie tylko swoje stowarzyszenie, 

ale całą gminę. Ludzie chcą się do nas zapisywać, bo w 

ich miejscowościach takich organizacji brakuje. To nas 

motywuje do dalszych starań - dodaje pani Adelajda. • 

Stowarzyszenie, które od kilku lat aktywnie działa w 

gminie Nędza i jest wspierane przez Gminę, ma za sobą 

tej jesieni już dwie fantastyczne wyprawy - na Mazury i 

do Wisły. - Na północy odwiedziliśmy Sokółkę, a po 

drodze Świętą Górę. Wśród krzyży, które zostawiają 

tam ludzie z całego świata, postawiliśmy i nasz - 

relacjonuje Jadwiga Przybyła, przewodnicząca 

stowarzyszenia z Nędzy.  

    Na trasie stowarzyszenia znalazło się też Giżycko z 

jedynym w Polsce czynnym mostem obrotowym, wieżą 

ciśnień, twierdzą. W Kętrzynie mieszkańcy gminy 

Nędza mogli zobaczyć Wilczy Szaniec, porośnięte 

lasem ruiny kwatery głównej Adolfa Hitlera, a w 

fabryce ozdób świątecznych mieli okazję własnoręcznie 

zrobić bombki na choinkę. W programie był też rejs 

statkiem po zachwycających mazurskich jeziorach!   

    W organizowanych przez stowarzyszenie z Nędzy 

wyprawach biorą udział nie tylko jego członkowie. - Z  

naszych propozycji korzystają też pozostali mieszkańcy, 

 

LKS W GÓRKACH ŚLĄSKICH  
Z NOWYM OŚWIETLENIEM 
 

 

wsi. - Wielu mieszkańców naszej miejscowości od marca 

do listopada z niecierpliwością wypatruje kolejnego 

weekendu. Soboty i niedziele to nie tylko czas odpoczynku, 

ale i meczów! W zależności od wyniku najwierniejsi kibice 

będą mieli dobry albo zły humor przez najbliższe dni, a 

każde osiągnięcie naszej drużyny to przecież ładunek 

pozytywnych emocji. Przebieg meczu będą przeżywać w 

domach, w gronie znajomych, niektórzy włączą komputer, 

by przedyskutować go na forum internetowym - mówi 

prezes Weiner.  • 

• Piłkarze LKS-u w Górkach Śląskich mogą liczyć na 

lepsze warunki gry. - Modernizacja oświetlenia w 

znacznym stopniu poprawi komfort prowadzenia 

treningów w porze jesienno-wiosennej - mówi Artur 

Weiner, prezes klubu. Gmina Nędza przeznaczyła na 

inwestycję ponad 34 tys. zł. 

To pierwszy etap przedsięwzięcia. Na pierwszej 

połowie boiska treningowego zainstalowano nowe słupy 

(5 sztuk) wraz ze źródłami światła (po trzy źródła na 

słup) oraz wykonano nowy przyłącz. W najbliższych 

miesiącach wymienione zostanie oświetlenie drugiej 

połowy boiska.  

    - Modernizacja oświetlenia poprawi komfort 

prowadzenia treningów w porze jesienno-wiosennej, a w 

przyszłości po wykonaniu oświetlenia drugiej połowy, 

pozwoli  rozgrywać mecze także po zmierzchu - 

wyjaśnia prezes LKS-u w Górkach Śląskich. 

    Prezes Artur Weiner zawsze podkreśla, że lokalny 

klub i rozgrywki to bardzo ważny element życia całej  
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Podziękowanie 
za udział w wyborach samorządowych 

 

                         Jako Wójt Gminy Nędza z całego serca dziękuję wszystkim tym, 

którzy docenili moją pracę i poprzez głos oddany na mnie wyrazili akceptację  

dotychczasowych działań oraz zaufanie na kolejne lata. Ponowny wybór na urząd 

wójta jest ogromnym wyróżnieniem, a jednocześnie zobowiązaniem do dalszej 

wytężonej pracy na rzecz wszystkich mieszkańców.  

                    Jako radni oraz kandydaci na radnych serdecznie dziękujemy 

wszystkim mieszkańcom gminy Nędza, którzy zdecydowali się wziąć udział w 

wyborach samorządowych. Wasza obecność w lokalach wyborczych jest 

najlepszym dowodem na to, że przyszłość naszej gminy i powiatu leży  Nam  

wszystkim na sercu. 

 
Z wyrazami szacunku 

Wójt Gminy Nędza Anna Iskała 
 

oraz 
Radni KWW Anny Iskały 

Andrzej Chroboczek 
Edyta Szajt 

Maria Czerwińska 


