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POBIEGLI  O PUCHAR WÓJTA I BURMISTRZA 
 

 
fot. Marcin Gałuszka-Biernacki 

• Na „lotnisku” (teren pożarzyska) w Kuźni 

Raciborskiej odbyły się VI Biegi na Nartach o Puchar 

Wójta Gminy Nędza oraz Burmistrza Miasta Kuźnia 

Raciborska. Pomysłodawcą i głównym organizatorem 

imprezy był Kazimierz Grycman, mieszkaniec Ciechowic 

w gminie Nędza.  

W Y N I K I: 
 

»  KATEGORIA KOBIETY OPEN: 
1. Marcelina Wojtyła  - Pogórze 
2. Weronika Jarecka -  Bielsko-Biała 
3.  Kornelia Niewiadomska  - Gliwice 
 
 

»  KATEGORIA MĘŻCZYŹNI DO 49 LAT: 
1. Józef Wojtyła  - Pogórze 

2. Wojciech Wojtyła  - Pogórze 
3. Sebastian Jarecki  - Bielsko-Biała 

 
 

»  KATEGORIA MĘŻCZYŹNI POWYŻEJ 50 LAT: 
1. Ryszard Ktyś  -  Gliwice 
2. Piotr Kowulok  -  Grodziec 
3. Jan Zoremba  -  Tarnowskie Góry 
 

 
 

Na starcie zawodów stanęło 28 zawodników w trzech 

kategoriach: kobiety OPEN, mężczyźni do 49 lat oraz 

mężczyźni 50 +. Rywalizowali ze sobą biegacze m.in. z 

Bielska-Białej, Gliwic czy Tarnowskich Gór!  

    Uczestnicy mieli do pokonania 12-kilometrowy  odcinek 

wiodący po lasach Nadleśnictwa Rudy Raciborskie. 

    Uroczyste ogłoszenie wyników odbyło się w restauracji 

„Lambada” w Kuźni Raciborskiej, a nagrody ufundowane 

przez Gminę Nędza i Gminę Kuźnia Raciborska 

zwycięzcom wręczyła zastępca burmistrza Kuźni 

Raciborskiej Gabriela Tomik. 

    Na zakończenie imprezy organizator Kazimierz Grycman 

podziękował wszystkim biegaczom za uczestnictwo, 

przekazał też drobny upominek na ręce  zastępcy 

burmistrza Kuźni Raciborskiej.  • 

GAZETA SAMORZĄDOWA 
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PONAD 190 TYS. ZŁ DLA STOWARZYSZEŃ I ORGANIZACJI  
 

• Gmina Nędza rozdzieliła pieniądze dla podmiotów 

działających na jej terenie. Rozstrzygnięto konkursy z 

zakresu ochrony i promocji zdrowia, wspierania i 

upowszechniania kultury fizycznej, przeciwdziałania 

uzależnieniom i patologiom społecznym oraz z zakresu 

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego. 

 

•  Na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania 

uzależnieniom i patologiom społecznym:  

» Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży 

Wczoraj, Dziś i Jutro "Bajtel" w Zawadzie Ks.  - 

6.000 zł  (na działalność zespołu mniejszości 

niemieckiej "Łężczok"); 

»  Uczniowski Klub Sportowy "Zryw" działający przy 

Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Nędzy - 5.000 zł; 

»  Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych i ich Rodzin - 

1.000 zł; 

» Ludowy Klub Sportowy Górki Śląskie - 1.000 zł. 

•  Na realizację zadań z zakresu wspierania i 

upowszechniania kultury fizycznej: 

»  Ludowy Klub Sportowy 1908 Nędza - 32.000 zł, 

»  Ludowy Klub Sportowy Górki Śląskie - 16.800 zł; 

»  Ludowy Klub Sportowy "Zgoda" Zawada Ks. - 

13.800 zł; 

»  Ludowy Klub Sportowy "Sparta" Babice - 10.700 

zł; 

»  Uczniowski Klub Sportowy "Zryw" działający przy 

Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Nędzy - 5.000 zł. 
 

- Jesteśmy dumni, że nasze stowarzyszenia i organizacje 

inicjują tak wspaniałe przedsięwzięcia. To one skupiają 

lokalną społeczność i przez to są najbliżej ludzi. Udzielają 

się w nich ludzie z pasją, co widać w każdym 

organizowanym przedsięwzięciu - podkreśla Wójt Gminy 

Nędza Anna Iskała. 

    Na realizację zadań publicznych Gmina Nędza 

przeznaczyła w tym roku ponad 190 tys. zł.  

I tak: 

•  Na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, 

ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:  

»  Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży 

Wczoraj, Dziś i Jutro "Bajtel" w Zawadzie Ks. - 6.100 

zł; 

»  Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów 

Zarząd Oddział Rejonowy - 2.000 zł; 

»  Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców 

Województwa Śląskiego - 1.000 zł; 

»  Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych i ich Rodzin - 

6.250 zł. 

•  Na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji 

zdrowia: 

»  Caritas Diecezji Gliwickiej - 90.000 zł. 

- Panie, które pomagają chorym i potrzebującym w 

nawet najbardziej podstawowych czynnościach, są 

nieocenione. Rodziny, które korzystają z ich wsparcia, 

potrafią w pełni docenić wartość działalności Caritasu 

na terenie gminy - przyznaje wójt Anna Iskała.  
 

 

ROLNIKU, WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE! 
wizytacji gospodarstwa. Test zostanie przeprowadzony 

28 marca br. w Pietrowicach Wlk. podczas konkursu 

pn. „Potrawy Regionalne – przysmaki wielkanocne”. 

   Uczestnikami konkursu mogą być rolnicy z powiatu 

raciborskiego, którzy są płatnikami podatku rolnego 

oraz składek na ubezpieczenie społeczne rolników.     

    Informacji nt. konkursu udziela Referat Ochrony 

Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu (pok. 309), tel. 

32 45 97 337, 339.  • 

• Powiat raciborski po raz drugi zaprasza do udziału w 

konkursie, którego celem jest wyróżnienie osób 

gospodarnych, zaradnych, aktywnych i otwartych na 

nowoczesne rolnictwo, które promują bezpieczeństwo 

pracy jak również kreują pozytywny wizerunek 

rolnictwa i wsi powiatu raciborskiego. 

    Konkurs składa się z etapu pisemnego (test), z którego 

trzech najlepszych uczestników kwalifikuje się do  
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NOWY SPRZĘT DLA STRAŻAKÓW Z GMINY NĘDZA 
 

•  Mieszkańcy gminy Nędza będą mogli czuć się 

bezpieczniej. Do jednostek ochotniczych straży 

pożarnych z terenu gminy Nędza trafił nowy, 

specjalistyczny sprzęt, który znacząco podniesie 

standard pracy strażaków. Gmina wydała na niego 

ponad 23 tys. zł., pozostałą część kosztów pokryła 

dotacja Zarządu Związku Ochotniczych Straży 

Pożarnych. 

 

bezpieczeństwa mieszkańców. - Wyobraźmy sobie 

taką sytuację: strażacy zostają wezwani do pożaru, 

wchodzą do budynku, jeden ze strażaków z jakiegoś 

powodu traci przytomność, upada na ziemię. W tym 

momencie uruchamia się sygnalizator bezruchu, który 

strażak ma na sobie, urządzenie zaczyna emitować 

coraz głośniejszy alarm. Dzięki niemu pozostali 

strażacy wiedzą, że coś się stało, 

że potrzebna jest pomoc. O wiele 

większe szanse na ocalenie ma 

nie tylko sam strażak, ale też 

ludzie, którzy czekają na pomoc - tłumaczy Jacek 

German, prezes OSP w Szymocicach. 

    Na stanie OSP w Szymocicach znajdują się obecnie 

cztery takie aparaty. Jacek German doskonale jednak 

pamięta czasy, gdy strażacy z Szymocic w ogóle ich 

nie mieli. - Pamiętam, że kiedyś wyjechaliśmy do 

pożaru piwnicy. Zadymienie okazało się bardzo duże i 

nie było mowy, żeby wejść bez aparatów. Jedyne co 

mogliśmy zrobić, to czekać na przyjazd innych 

jednostek, a wiadomo jak ważny w takich sytuacjach 

jest czas. Straszna bezradność... - wspomina prezes 

OSP w Szymocicach. 

    Wnioski o dofinansowanie strażackiego sprzętu 

jednostki składają do ZZOSP na początku każdego 

roku. W ostatnich tygodniach OSP z terenu gminy 

Nędza złożyły kolejne. Każda z jednostek: Zawada 

Ks., Szymocice, Nędza, Górki Śl. i Babice, 

wnioskowała o kwotę ponad 16 tys. zł (środki zarówno 

z budżetu Gminy, jak i zewnętrzne).  

    - Czy i w jakim zakresie zostaną rozpatrzone, 

powinno być wiadomo w połowie roku - mówi Leszek 

Pietrasz.  • 

23.185,77 zł - tyle dokładnie na nowy sprzęt dla 

strażaków przeznaczyła Gmina Nędza. 27.154,20 zł 

przekazał na rzecz strażaków z gminy Nędza ZZOSP. W 

sumie do jednostek OSP trafił nowy sprzęt za ponad  

50 tys. zł.  

    - Jednostki same wskazały, na jaki sprzęt mają akurat 

największe zapotrzebowanie - mówi Leszek Pietrasz, 

prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP w 

Nędzy. - Sprzęt musielibyśmy kupić tak czy siak. 

Budżet gminy nie jest z gumy, więc cieszy fakt, że udało 

się pozyskać dotację ze środków zewnętrznych - dodaje. 

    Najwięcej środków przekazano na rzecz OSP w 

sołectwie Zawada Książęca - ponad 12 tys. zł. Strażacy 

dostali m.in. nowy aparat ochrony dróg oddechowych z 

sygnalizatorem bezruchu, węże strażackie, ubrania 

ochronne, a także zestaw ratownictwa medycznego. 

    Strażacy z Babic wzbogacili się o nowe elementy 

ubrania: buty strażackie, kominiarki, rękawice, hełmy. 

Ochotnicza Straż Pożarna w Nędzy otrzymała 

wentylator oddymiający, a OSP w Szymocicach: aparat 

ochrony dróg oddechowych z sygnalizatorem bezruchu, 

węże, rękawice i latarkę. 

    Nowy sprzęt bezpośrednio przełoży się na 

bezpieczeństwo strażaków, a to z kolei na poziom  

  Z URZĘDU                                                                                  Gazeta Samorządowa Gminy Nędza nr 2/2015   

  • OSP w Szymocicach dostała m.in. aparaty powietrzne 



4 | S t r o n a  

 

MŁODZIEŻ PROMUJE SWOJĄ 
GMINĘ NA MURALU 

Młodzież z Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Nędzy 

w składzie: Patrycja Groborz, Jenifer Duchacz, 

Wiktoria Haberkiewicz, Angelika Widok, Karina 

Kwapik, Wiktoria Kowaczek, Klaudia Kałus, trzy 

Kasie: Białdyga, Pala i Piechula oraz Marcin Szuła 

pod kierunkiem pań z zespołu opiekuńczo-

wychowawczego: Edyty Pali, Moniki Bajak, Marii 

Jankowskiej, Joanny Trybańskiej i Małgorzaty 

Kozielskiej, wzięła udział w projekcie Centrum 

Edukacji Obywatelskiej „Młody Obywatel” w 

kategorii Z(a)maluj na lokalnie. 

    Gimnazjaliści z Nędzy stanęli przed zadaniem 

stworzenia szablonu, na którym miało się znaleźć 

hasło bądź motyw nawiązujący do lokalnej 

społeczności lub miejscowości, a następnie 

umieszczenia go w przestrzeni, np. w postaci muralu 

na szkolnym budynku. 

    Młodzież postawiła na motyw rezerwatu Łężczok - 

przyrodniczej wizytówki gminy Nędza. Do 

wykonania gimnazjaliści użyli ponad 20 kolorów farb 

w sprayu. Spotykali się wieczorami, by przenieść 

projekt z rzutnika na ścianę budynku, w którym 

znajduje się szkolna stołówka.  

    - To bardzo dobre miejsce, dokładnie naprzeciwko 

stacji PKP, więc zarówno mieszkańcy, jak i 

przejezdni mogą zobaczyć, jak zdolną i zaangażowaną 

mamy młodzież - mówiła wójt Anna Iskała.   

    Szkoła planuje kontynuować muralową przygodę. 

Malowidła miałyby pokryć resztę ściany budynku 

stołówki, ale nie tylko, bo jest pomysł, by powstały 

też w samej szkole. - W ogóle chcielibyśmy takie 

murale wykonać w różnych miejscach na terenie całej 

gminy. Młodzież jest pełna chęci i pomysłów, więc 

warto to wykorzystać - stwierdziła Edyta Pala. • 
 

 

•  - Nasza gmina jest warta tego, by ją promować! - 

twierdzą młodzi. Dlatego do projektu zgłosili się 

bardzo chętnie. W dobrze widocznym miejscu, na 

budynku stołówki przy szkole w Nędzy gimnazjaliści 

stworzyli mural z motywem rezerwatu Łężczok - 

przyrodniczej wizytówki gminy Nędza. Teraz mogą 

go podziwiać i mieszkańcy, i przejezdni. 

Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Nędzy znany jest z 

udziału w różnego rodzaju projektach, także tych 

ogólnopolskich. Nauczyciele swoim zaangażowaniem i 

pasją zarażają uczniów. Zależy im, by nie tylko byli 

dobrze wykształconymi młodymi ludźmi, ale też dobrze 

znającymi swoje lokalne środowisko i aktywnie 

działającymi w swoim najbliższym otoczeniu. I są efekty. 

- Gmina się rozwija i chcę, żeby tak zostało - mówi 

gimnazjalistka Kasia Pala.  

 

DOMINIKA NA PODIUM 

 

W zorganizowanym w Raciborzu turnieju badmintona 

Dominika Tomańska - trzecioklasistka z Nędzy, zajęła 

trzecie miejsce! Dziewczynka od roku trenuje badmintona 

w klubie MMKS Kędzierzyn-Koźle. Urodziła się bez 

lewego przedramienia i należy do grupy polskich 

parabadmintonistów, którzy już za 5 lat mają szansę 

wystąpić na Igrzyskach Paraolimpijskich w Tokio. 

    Dla Dominiki zawody w Raciborzu były pierwszymi w 

jej karierze sportowej. Trener Tomasz Zioło, który 

jednocześnie jest trenerem Kadry Narodowej 

Parabadmintona, jest bardzo zadowolony z postępów 

dziewczynki.  • 
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WALCZYLI O PUCHAR WÓJTA Organizatorom chodzi o to, żeby wyciągnąć i tych 

młodszych, i tych starszych z domu. - Dlaczego się 

zapisaliśmy na turniej? Żeby nie siedzieć w domu. 

Żeby się nie nudzić. Żeby czas spędzić na sportowo! - 

stwierdzili Mateusz, Janek i Michał startujący w 

kategorii szkół podstawowych. • 

 

W Y N I K I : 
•  Kategoria SZKOŁA PODSTAWOWA: 
1. Kin Wojciech 
2. Fojcik Robert 
3. Tulec Patrick 
 
•  Kategoria GIMNAZJUM: 
1. Depta Dominik 
2. Augustyn Szymon 
3. Burdzy Michał 
 
•  Kategoria SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE: 
1. Gwóźdź Mateusz 
2. Marcol Tomasz 
 
•  Kategoria OPEN MĘŻCZYZN: 
1. Siódmok Zbigniew 
2. Marcol Tomasz 
3. Gromotka Joachim 
 
•  Kategoria OPEN KOBIETY: 
1. Ralbiecka Barbara 
2. Depta Gloria 
3. Piechula Katarzyna 

 

 

• 60 uczestników walczyło o puchar Wójta Gminy 

Nędza w turnieju tenisa stołowego, jaki corocznie 

organizuje Zespół Szkolno-Gimnazjalny. - Duże 

zainteresowanie udowadnia, że ludzie lubią się 

poruszać i że naprawdę warto tę imprezę 

organizować! – cieszą się organizatorzy. 

To była już XV edycja imprezy. Co roku cieszy się 

dużą popularnością, nie tylko wśród dzieci i młodzieży, 

ale i dorosłych.  

    Tym razem z rakietkami przy stołach stanęło 60 

uczestników w różnych grupach wiekowych. - Cieszymy 

się, że na nasz turniej co roku przyjeżdżają mieszkańcy 

nie tylko naszej gminy - mówił Sylwester Bobrzik, jeden 

z organizatorów corocznego turnieju tenisa stołowego. 

 

DZIECI Z GÓREK ŚL. Z MIŁOŚCIĄ DLA BABĆ I DZIADKÓW 

 

• Był program artystyczny, uściski, całusy i 

własnoręcznie wykonane prezenty. Przedszkolaki i 

uczniowie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 

Górkach Śląskich przygotowali dla swoich babć i 

dziadków fantastyczną uroczystość z okazji ich święta. 

    Dzieci wystąpiły z wierszykami, piosenkami, 

najmłodsza grupa zagrała na instrumentach, a trzecia 

klasa zaprezentowała przezabawny skecz. Babcie 

zostały zaproszone przez dzieci do wspólnej zabawy.  

Przedszkolaki i uczniowie własnoręcznie wykonali dla 

dziadków fantastyczne prezenty. Jak zwykle nie 

zabrakło słodkości, o które zatroszczyły się mamy 

małych artystów. W Górkach Śl. rodzice zawsze 

chętnie angażują się w działalność szkoły.  

    W tym roku w świętowaniu wzięło udział 140 osób, 

babć i dziadków.  • 
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BABCIE I DZIADKOWIE ZE SMARTFONAMI W PRZEDSZKOLU  

 

smartfony. Wcześniej stronę internetową przedszkola 

swoich wnuków zdążyli polubić na Facebooku! Ale 

przede wszystkim i to pozostaje niezmienne, swoje 

wnuki kochają bezgranicznie!   

    - Babcie są od rozpieszczania! Na pewno mamy 

więcej czasu dla wnuków, niż wcześniej dla dzieci - 

przyznała pani Teresa Kiljan, babcia Paulinki. - U 

babci można wszystko. Pozwoli otworzyć każdą 

szufladę, nie to co w domu! - uśmiecha się pani 

Blandyna Elsner, babcia Majusi.  

    Obie panie z Przedszkola w Nędzy są bardzo 

zadowolone. - Bardzo dobrze, że chodzi do 

przedszkola! - przyznaje pani Teresa. – Dziecko wielu 

rzeczy się tu uczy, jest śmielsze - mówi babcia. - A do 

babci oczywiście przychodzi i to  z uśmiechem po 

przedszkolu! - dodaje pani Blandyna. 

    To jak ważni dla dzieci są dziadkowie było 

doskonale widać podczas przedszkolnej uroczystości. 

Maluchy co chwila wyrywały się do objęć swoich 

ukochanych babć i dziadków. Były uściski, buziaki i 

pozowanie do wspólnych, pamiątkowych zdjęć.  

- Dla dziecka babcia jest jak mama, ale taka bez 

zakazów – śmiała się wychowawczyni Małgorzata 

Procek.    •     

•  - Muszę to powiedzieć, chociaż jestem mały, babcia 

jest kochana, a dziadziuś wspaniały! - śpiewały swoim 

ukochanym babciom i dziadkom przedszkolaki z 

Nędzy. 

To zupełnie inne babcie i inni dziadkowie niż dawniej. 

Idą z duchem czasu i lubią aktywnie spędzać wolny 

czas. Na uroczystość swojego święta do Przedszkola w 

Nędzy przyszli wyposażeni w aparaty fotograficzne, 

kamery i  

 

DZIEWCZYNY Z NĘDZY KOCHAJĄ PIŁKĘ NOŻNĄ! 

 

    Katarzyna Białdyga na początku grała z chłopakami. 

- Bo za dużo dziewczyn w piłkę to nie gra - mówi. 

   Przyznaje, że dziewczyna grająca w piłkę nożną 

wzbudza czasem mieszane emocje. - Bywa, że ktoś się 

dziwi, ale potem jednak stwierdza, że fajnie, że coś ta 

dziewczyna jednak potrafi - przyznaje Kasia. 

  Piłkarki z Nędzy świetnie sobie radzą, ostatnio 

stanęły na podium w I Otwartych Mistrzostwach 

Raciborza w Piłce Nożnej Halowej Dziewcząt Szkół 

Gimnazjalnych, jakie odbyły się w Hali Arena Rafako. 

    Drużyna z ZSG w Nędzy w składzie: Katarzyna 

Białdyga, Paulina Popow, Natalia Masarczyk, Karina 

Kwapik, Julia Przybyła, Agnieszka Badura, 

Aleksandra Gorgoń i Weronika Polczyńska, 

wywalczyła drugie miejsce. A Olga Brianis została 

najlepszą bramkarką turnieju! 

    W turnieju, poza drużyną z Nędzy, wzięły udział 

zespoły z Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr 2 z 

Raciborza, Krzanowic, Rudnika (III miejsce), 

Pietrowic Wielkich (I miejsce) i Kędzierzyna-Koźla.• 

- Piłka nożna szuka zarówno chłopców, jak i 

dziewcząt. To fajny sport dla wszystkich - twierdzi 

Grzegorz Swoboda, do niedawna trener z Zespołu 

Szkolno-Gimnazjalnego z Nędzy, gdzie drużyna 

kobiecej piłki nożnej powstała na wyraźne życzenie 

samych uczennic. 
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DOŁĄCZ DO YOLO [PROJECT]! 
 

 
 

Oficjalnym finałem projektu będzie galeria zdjęć i 

slajdowisko zorganizowane dla wszystkich 

mieszkańców.  A nieformalnym świętowaniem 

wspólnego osiągnięcia będzie wypad w plener.  

    Uczestnicy w programie „Równać szanse” będą 

mogli nabyć nowe umiejętności. - Ten projekt to nie 

tylko dobra zabawa dla młodzieży, ale także ciężka 

praca. Mamy w Nędzy wspaniałą młodzież! Sama 

przychodzi z pomysłami i chętnie bierze się do pracy – 

mówi Julia Parzonka. 

    „YOLO [Project]”  Gminnego Centrum Kultury w 

Nędzy został dofinansowany z programu „Równać 

szanse” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności 

administrowanego przez Polską Fundację Dzieci i 

Młodzieży. • 

Jest jeszcze możliwość dołączenia do „YOLO 

[Project]” – akcji Gminnego Centrum Kultury w 

Nędzy. Zapisać może się każdy mieszkaniec gminy 

w wieku od 13 do 19 lat, który jest uczniem 

gimnazjum albo szkoły ponadgimnazjalnej.   

Młodzież w Nędzy nie będzie się nudziła! Gminne 

Centrum Kultury zadbało o to i planuje zorganizować 

dla 15-osobowej grupy zajęcia wspinaczkowe, 

paintballowe i survivalowe! Ruszą w marcu.  

    Akcja nosi nazwę „YOLO [Project]”. YOLO znaczy 

w angielskim You Only Life Once czyli w tłumaczeniu: 

Żyje się tylko raz!  

    Projekt składa się z kilku części, z których młodzież 

wyniesie różne umiejętności. W pierwszym miesiącu 

zadaniem uczestników będzie nawiązanie kontaktu ze 

sponsorami oraz instruktorami, którzy zechcą pomóc w 

realizacji projektu.  

    Zajęcia i warsztaty ruszą od drugiego miesiąca. - Na 

początku stacjonarnie odbędzie kurs pierwszej pomocy 

i zachowania się w lesie. Kolejnym krokiem będzie 

wyjście na ścianki wspinaczkowe w halach. Następnie 

uczestnicy wyjadą na plener paintballowy i odbędą 

zajęcia z survivalu i gier terenowych. Wszystko to pod 

czujnym okiem instruktorów – tłumaczy Julia 

Parzonka z GCK w Nędzy, koordynatorka projektu. 

 

POLICJANCI Z PIRATAMI  
W PRZEDSZKOLU 
 

Policjant z piratem, Zorro z Batmanem, księżniczka z 

czarownicą. - Niektóre dzieci trudno było rozpoznać! - 

śmieją się panie z Przedszkola w Nędzy, w którym 

odbył się wielki karnawałowy bal przebierańców. 

    „Bal w przedszkolu dzisiaj, wyszły z szafy misie i 

proszą laleczki do miłej poleczki…” – te, i inne 

przeboje słychać było nie tylko w samym przedszkolu 

ale i całej okolicy!  

    - Dzieci przyszły tego dnia do przedszkola pięknie 

przebrane – królowały księżniczki i wróżki, ale nie 

brakowało też czarownic, policjantów, piratów, Zorro, 

Batmana i mnóstwa innych postaci, których nie sposób 

zliczyć. Niektóre dzieci to wręcz trudno było 

rozpoznać. Było bajecznie i kolorowo! Dzieci świetnie 

się bawiły przy muzyce i blasku kul świetlnych. 

Królem balu zostali wszyscy chłopcy, a królową - 

wszystkie dziewczynki. Pan fotograf miał ręce pełne 

roboty, bo któż nie chciałby być sfotografowany w tak 

wyjątkowym dniu? - uśmiechają się panie z 

przedszkola.  • 
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W GMINIE NĘDZA SENIORZY NIE SIEDZĄ W DOMACH 
- Emerytura nie jest od tego, żeby siedzieć w czterech 

ścianach! - mówią seniorzy z gminy Nędza. Przed 

sobą mają kawę i domowe ciasto a obok siebie 

świetne towarzystwo. Dzień Babci i Dziadka to 

kolejna impreza, jaką zorganizowało dla nich 

nędzańskie koło emerytów. I najlepsze jest to, że w 

swojej wsi seniorzy co rusz mają okazję, by wyjść z 

domu. 

 

To, że w gminie Nędza dla seniorów dzieje się dużo i 

dobrze, znajduje odzwierciedlenie w ogromnym 

zainteresowaniu mieszkańców. W kole emerytów 

członków coraz więcej. - Ludzie pytają: jak tam u was 

w kole? Mówię: super! Przyjdź, zapisz się, spędzisz 

dobrze czas! No i przychodzą - uśmiecha się.  

    W ręku pani Lidii Zdziebło smartfon. Zerka na niego 

i stwierdza, że bateria znów prawie pusta. - Tak to jest, 

jak się dużo telefonu używa, prawda? I się rozmawia, i 

wiadomości pisze, i zdjęcia nim cyka. Na szczęście w 

torebce mam ładowarkę - pani Lidia podkreśla, że 

dzisiejsi seniorzy są bardzo nowocześni. - Ja to na 

komputerze jadę od rana! Nawet rachunki płacę przez 

internet, po co stać w kolejce! - dodaje. 

    Działalność organizacji chętnie wspiera Gmina. • 

Dojrzalsi mieszkańcy gminy Nędza mają w czym 

wybierać - na miejscu działają dla nich koła emerytów, 

Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych i ich Rodzin, 

uniwersytet III wieku. Odbywają się spotkania i 

imprezy, wypady bliższe i dalsze, warsztaty i zajęcia. 

Pomysłów i energii organizatorom nie brakuje i wciąż 

proponują jakieś nowinki. Na przykład niedawno w 

ramach uniwersytetu ruszyły zajęcia komputerowe i z 

języków obcych, są wyjazdy na gimnastykę na basenie. 

Mają być też treningi pamięci i warsztaty śmiechu.  

    Pani Teresa Kasperczyk, emerytka z Nędzy, bierze 

udział w czym tylko się da. - Zapisałam się do koła, bo 

jest super, bo spędzamy miło czas, bo mamy dużo zajęć 

- uśmiecha się.   

    Organizatorom nie szkoda sił i czasu, bo czują, że 

warto. - Wciąż chce nam się to wszystko organizować, 

biegać i załatwiać, bo czujemy, że wspólnie coś 

budujemy, że nasza wieś jest naszym miejscem na ziemi 

i dlatego warto się starać - podkreśla Eleonora Czekała, 

przewodnicząca koła emerytów i jedna z inicjatorek 

powołania uniwersytetu dla seniorów.   

 

W SZYMOCICACH ROZDALI NAGRODY „MIESZKO” Współorganizatorem imprezy była Gmina Nędza. 

Nagrodzeni: 

• kategoria – twórczość literacka 

laureat: Kornelia Lach 

• kategoria – animacja kulturalna 

laureat: Joanna Muszała-Ciałowicz 

• kategoria – twórczość plastyczna 

laureat: Paweł Steuer 

• kategoria – twórczość estradowa – taniec  

laureat: Manuela Krzykała 

• kategoria – twórczość estradowa – muzyka  

laureat: Anna Wyszkoni 

• kategoria – szczególne osiągnięcie w zakresie 

upowszechniania kultury  

laureat: ks. Piotr Spallek 

• nagroda honorowa za całokształt twórczości: 

laureat: Andrzej Rosół 

 

W ośrodku Aquabrax odbyła się tegoroczna edycja 

rozdania nagród „Mieszko” starosty raciborskiego. 
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Informacje zebrał: Krystian Okręt 

5400 sekund                   
czyli gminna piłka nożna w statystyce    
 

Szczebel  

 

Data meczu Drużyny Wynik Strzelcy bramek dla drużyn z gminy Nędza 

 

20.09.2014 LKS 1908 Nędza MKS Zabrze -
Kończyce 

5    1 Mariusz Frydryk (3), Marcin Stasiowski, Michał Stroka 

28.09.2014 Tempo Paniówki LKS 1908 Nędza 0 0 - 

04.10.2014 Zuch Orzepowice LKS 1908 Nędza 2 9 Mariusz Frydryk (4),  Artur Potaczek (3),  Marcin 
Stasiowski,  Tomasz Wolski 

11.10.2014 LKS 1908 Nędza ŁTS Łabędy 0 3  -  

18.10.2014 Czarni Pyskowice LKS 1908 Nędza 0 3 Mariusz Frydryk (2),  Tomasz Wolski 

25.10.2014 LKS 1908 Nędza Sokół Orzesze 10 0 Mariusz Frydryk (3), Patryk Karnas (2), Michał Stroka 
(2), Sebastian Margeciok (2), Artur Potaczek  

02.11.2014 Orzeł Mokre 
Mikołów 

LKS 1908 Nędza 1 1 Mariusz Frydryk 

08.11.2014 LKS 1908 Nędza KS94 Rachowice 4 0 Adam Baron, Adrian Cichecki, Artur Potaczek, Sebastian 
Margeciok 

       

  
20.09.2014 

 
Sparta Babice 

 
LKS Brzezie 

 
2 

 
4 

 
Kamil Bytomski, Paweł Hildebrand 

20.09.2014 LKS Siedliska LKS Górki Śląskie 3 0 - 

21.09.2014 LKS Ruda Kozielska Zgoda Zawada Ks. 3 4 Artur Brzoska (2), Marcin Wełniak,  Jacek Depta  

27.09.2014 LKS Górki Śląskie LKS Lyski 1 2 Martin Waga 

28.09.2014 Zgoda Zawada Ks. LKS Rudnik 5 1 Jacek Trzeciak,  Jan Depta,  Artur Brzoska, Marcin 
Koczy, Piotr Niestrój 

28.09.2014 Płomień Kobyla Sparta Babice 4 1 Michał Bohonos 

04.10.2014 LKS Górki Śląskie LKS Pstrążna 0 0 - 

04.10.2014 LKS Lyski  Sparta Babice 8 1 Paweł Hildebrand 

05.10.2014 LKS Grzegorzowice Zgoda Zawada Ks. 1 5 Marcin Koczy (2),  Jan Depta, Dawid Sachs, Leszek 
Floriańczyk 

11.10.2014 Sparta Babice Dąb II Gaszowice 5 2 Sebastian Ziętek (3), Dawid Ciemięga, Krzysztof 
Tomański  

12.10.2014 LKS Adamowice LKS Górki Śląskie 5 0 -  

12.10.2014 Zgoda Zawada Ks. LKS Siedliska 1 1 Jan Depta 

18.10.2014 LKS Górki Śląskie Zgoda Zawada Ks. 3 2 Dla Górek: Adrian Kuś, Dariusz Gawron, Piotr 
Bębenek 
Dla Zawady Ks.:  Piotr Niestrój,  Marcin Koczy 

19.10.2014 LKS Ruda Kozielska Sparta Babice 2 0  
25.10.2014 Sparta Babice LKS Rudnik 4 2 Bogusław Zientek (2),  Sebastian Ziętek,  Dawid 

Ciemięga 
26.10.2014 Zgoda Zawada Ks. LKS Pstrążna 1 0 Artur Brzoska 
26.10.2014 LKS 07 Markowice LKS Górki Śląskie 4 0 - 
02.11.2014 LKS Górki Śląskie LKS Brzezie 2 2 Damian Tomiczek,  Piotr Bębenek 
02.11.2014 LKS Grzegorzowice Sparta Babice 5 0 - 

02.11.2014 LKS Adamowice Zgoda Zawada Ks. 4 2 Depta Jan, Marek Kolodziej 

09.11.2014 Sparta Babice LKS Siedliska 3 2 Krzysztof Merkel (3) 
09.11.2014 Zgoda Zawada Ks. LKS Lyski 3 1 Artur Brzoska (2),   Jacek Depta  
09.11.2014 Płomień Kobyla LKS Górki Śląskie 5 0 - 

       

 

 

LKS 1908 Nędza:                 III miejsce        51 pkt.         bramki  45-15 

LKS Zgoda Zawada Ks.:       IVmiejsce          26 pkt.         bramki  33-23   

LKS Górki Śląskie:               VIII miejsce      18 pkt.         bramki  19-29 

LKS Sparta Babice:              XII miejsce         9 pkt.         bramki  19-45 
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WSPOMNIENIE O HUBERCIE WOLNYM 
Urodził się w Starym Koźlu (obecnie gm. Bierawa) 

27.10.1915 r. w rodzinie o tradycjach powstańczych, 

gdzie znajduje się współcześnie ulica Braci Wolnych, 

upamiętniająca działalność jego wujków: 

Konstantego (bardzo bliskiego współpracownika W. 

Korfantego), Karola i Huberta. W szkole 

podstawowej zaopiekował się nim proboszcz ks. 

Melc, dzięki którego staraniom młody Hubert podjął 

naukę w Seminarium Nauczycielskim w Rogoźnie 

Wielkopolskim, gdzie w 1936 r. zdał maturę, a 

następnie podjął pracę w Katolickiej Szkole Polskiej 

w Nowej Kaletce pod Olsztynem w Prusach 

Wschodnich. Należał do Stowarzyszenia Polskich 

Związków w Rzeszy Niemieckiej.  Działalność 

polskich szkół mniejszościowych na terenie Trzeciej 

Rzeszy była przez władze hitlerowskie bardzo 

ograniczana, a nauczyciele i ich rodziny poddawani 

szykanom. Tuż przed wybuchem II wojny światowej, 

21.08.1939 r., został aresztowany i osadzony w 

obozie koncentracyjnym w Sztutowie (niem. KL 

Stutthof) pod Gdańskiem, a następnie przeniesiony 

do KL Sachsenhausen, gdzie przebywał do 1945 r., 

kiedy 27 kwietnia udało mu się zbiec z „transportu 

śmierci”. Był naocznym świadkiem gehenny 

obozowej i ludobójstwa, doświadczył poniżenia i 

pogardy ludzkiej godności w cieniu komór gazowych 

i kominów krematorów.   

   Tuż po wojnie wrócił do rodzinnej miejscowości i 

zajął się organizacją powstającej szkoły. Był ofiarą 

inwigilacji służb bezpieczeństwa w okresie 

stalinowskim. Potem podjął pracę w szkole 

podstawowej w Łanach (obecnie gm. Cisek), gdzie 

poznał Wandę Liszkę (1923-1983), dyplomowaną 

pielęgniarkę, pracującą wcześniej w szpitalu 

psychiatrycznym w Lublińcu, z którą w 1951 r. 

ożenił się. Razem w 1955 r. przenieśli się do Nędzy, 

gdzie Hubert został kierownikiem Szkoły 

Podstawowej nr 2, a Wanda podjęła pracę w ośrodku 

zdrowia, współpracując z doktorem E. 

Chroboczkiem.  

    W 1965 r. Hubert Wolny przeszedł do Szkoły 

Podstawowej w Raszczycach, gdzie pracował do 

emerytury w 1975 r. W międzyczasie wybudował 

dom przy ul. Bocznej, w którym spędził ostatnie lata 

swego życia. Za swe zasługi został uhonorowany 

najwyższymi państwowymi odznaczeniami: 

Krzyżem Kawalerskim Orderu, Odrodzenia Polski,  

 

Krzyżem Oświęcimskim, Złotym Krzyżem Zasługi.  

    Zmarł 26.09.2014 r. w wieku prawie 99 lat. Był 

najstarszym mężczyzną naszej gminy.  

   - Należy nauczyć się być zadowolonym z tego, co 

się otrzymało od losu- tak mi powiedział Hubert 

Wolny, kiedy rozpoczynałem pracę jako nauczyciel. 

On i jego żona byli bardzo bliskimi przyjaciółmi 

mojej matki i ojca. Po latach mej znajomości z nim 

można bardzo skrótowo powiedzieć, że był 

człowiekiem honoru! W pracy zawodowej 

zaszczepiał szacunek do tradycji narodowej. Był 

wymagający ale sprawiedliwy, obowiązkowy, 

sumienny i bardzo pracowity. Nie akceptował 

powojennego systemu politycznego, ale też nie żywił 

nienawiści do tych, którzy wyrządzili mu wiele 

krzywd. 

                                                                                                                                

Krystian Okręt 

 
Informacje Ireny Czorniczek, córki Huberta Wolnego. 

E.J. Osmańczyk, H. Lehr, Polacy spod znaku Rodła, Wyd. MON, 

Warszawa 1972. 
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