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MIESZKAŃCY WYBRALI SOŁTYSÓW.  
KTO NA CZELE WSI W KOLEJNEJ KADENCJI? 
 

 

- Sporo udało się zrobić. Z najważniejszych inwestycji to 

na pewno budowa pięknego placu zabaw przy remizie 

strażackiej, który stał się przyjemnym miejscem spotkań 

mieszkańców. Sporo pracy włożyliśmy w modernizację 

budynku OSP, udało się wykonać termoizolację oraz 

remont elewacji. Zostały zakupione nowe meble i 

wyposażenie kuchni - wymienia sołtys. Mieszkańcy 

zyskali też parking przy cmentarzu. 

     Jakie plany na kolejne lata? Wśród najważniejszych 

zadań jest dokończenie placu przed remizą OSP wraz z 

odwodnieniem, remont ul. Jagodowej, uregulowanie ul. 

Spacerowej, wzdłuż której zaczynają się budować domy 

jednorodzinne. - Zależy nam, żeby drogę utwardzić. To 

ważny odcinek, tym bardziej, że znajduje się tam 

przepompownia wody pitnej - tłumaczy sołtys Kalemba. 

    Na liście zadań do zrealizowania jest też utwardzenie 

odnogi ul. Jagodowej biegnącej w kierunku Jankowic. - 

Droga biegnie pod górę, spływa z niej woda zabierając po 

drodze kupę piachu czy żwiru i w części już 

wyasfaltowanej zostawia prawdziwe bajoro - mówi sołtys. 

    W Szymocicach ciągle coś się dzieje. W tym momencie 

wydatkowane są środki tegorocznego funduszu 

sołeckiego. Mieszkańcy zdecydowali, że pieniądze 

zostaną przeznaczone m.in. na wykonanie przedzielenia 

sali w OSP. To miejsce często wykorzystywane do 

różnego rodzaju imprez, spotkań i wydarzeń. - Od teraz 

jest możliwość podzielenia sali na dwa odrębne 

pomieszczenia, w jednym może odbywać się np. 

konferencja, w drugim uroczystość z poczęstunkiem - 

mówi sołtys. Ze środków z funduszu w kuchni w remizie 

stanie też nowy piec. • 

 

O NOWO WYBRANYCH SOŁTYSACH W 
POZOSTAŁYCH SOŁECTWACH CZYTAJ 
NA STR. 4, 5 i 6.  

 

 

• Małe Szymocice, niewiele ponad 300 mieszkańców. 

Najmniejsze sołectwo w gminie Nędza, ale pomysłów i 

zaangażowania mieszkańcom nie brakuje. 

Najważniejszą funkcję we wsi na kolejne cztery lata 

objął Karol Kalemba - dotychczasowy sołtys. 

 

Podczas zebrania wiejskiego 51 mieszkańców głosowało 

za kandydaturą Karola Kalemby, 1 osoba głosowała 

przeciwko. W skład rady sołeckiej weszli: Dariusz 

Oleszowski, Anna German, Jacek German, Jerzy Wochnik, 

Piotr Kocoń i Adam Kieś. 

    - Dotychczasowa współpraca z mieszkańcami, radą 

sołecką i wójtem przebiegała bardzo dobrze. Liczę na 

owocne, następne cztery lata - mówi Karol Kalemba, 

rozpoczynający kolejną kadencję sołtysowania w 

Szymocicach. Znany jest z zaangażowania w życie wsi i 

integrowania mieszkańców. 

    Z minionej kadencji nowy - stary sołtys jest zadowolony. 

GAZETA SAMORZĄDOWA 
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MIESZKAŃCY ZAPŁACĄ MNIEJ ZA ŻŁOBEK  
 

• Mieszkańcy korzystający ze żłobków mogą liczyć na 

comiesięczną dopłatę w wysokości 100 zł. Dotacji 

celowej Gmina Nędza będzie udzielać podmiotom 

prowadzącym żłobek. Zdecydowali o tym radni na 

ostatniej sesji rady gminy. 

skorzystania z dotacji.  

    Na terenie gminy Nędza nie ma jeszcze żłobka, ale 

taka inwestycja jest brana pod uwagę. - Zobaczymy co 

nam z tego wyjdzie. Póki co chcemy wesprzeć młodych 

rodziców, którzy przeważnie korzystają z prywatnych 

żłobków, co na pewno jest odczuwalne w ich domowym 

budżecie - mówi wójt Anna Iskała. 

    Przypomnijmy, że Gmina Nędza wspiera również 

rodziców starszych dzieci, które chodzą do przedszkola. 

Nauczanie przedszkolne w gminie jest bezpłatne. 

Rodzice płacą jedynie za wyżywienie, natomiast opieka 

(bez względu na to ile godzin dziennie dziecko spędza w 

przedszkolu) jest za darmo. Np. w przedszkolu w Nędzy 

dzieci mogą również korzystać z bezpłatnych zajęć 

dodatkowych: nauki języka niemieckiego, angielskiego, 

rytmiki, religii i terapii logopedycznej. • 
 

Ulga dotyczy tylko mieszkańców gminy i nie ma 

znaczenia czy dzieckiem opiekuje się publiczny, czy 

prywatny żłobek. Dzięki temu rodzice, korzystający z co 

najmniej 8-godzinnej opieki nad dzieckiem, zapłacą teraz 

100 zł mniej. 

    Dotacja przeznaczona jest na opiekę nad dzieckiem do 

3 roku życia. Rodzice nie będą musieli załatwiać żadnych 

formalności - biorą je na siebie żłobki i Gmina. 

Przekazanie dotacji będzie się odbywało w ramach 

porozumienia zawartego ze żłobkiem. Jedyne co rodzice 

będą musieli zrobić, to zgłosić w urzędzie gminy chęć  

 

ZMIANA STAWEK ZA ODBIÓR ŚMIECI  - Jeżeli odpady komunalne nie są w selektywny sposób 

zbierane i odbierane - w wysokości 30,00 zł miesięcznie  

od osoby. 

- W przypadku nieruchomości, na których znajdują się 

domki letniskowe lub inne nieruchomości 

wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, 

wykorzystywane jedynie przez część roku, ustala się 

ryczałtową stawkę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w wysokości: 

•  96,00 zł za rok - jeżeli odpady są zbierane i odbierane 

w sposób selektywny, 

• 132,00 zł za rok - jeżeli odpady nie są zbierane i 

odbierane w sposób selektywny. 

    Od 1 kwietnia 2015 do końca 2016 r. odbiorem i 

zagospodarowaniem odpadów będzie zajmować się 

firma "Komart" sp. z o.o. z Knurowa, która 

zaproponowała w przetargu najkorzystniejszą cenę. 

Wartość oferty: 1.321.437,79 zł brutto. Termin 

wykonania zadania do końca 2016 roku.  

    Przypomnijmy, że poprzedni przetarg unieważniono, 

bo cena najkorzystniejszej oferty i tak przewyższała 

kwotę, którą Gmina zamierzała przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia - w efekcie na sesji 

nadzwyczajnej rady gminy, która odbyła się 16 grudnia 

2014 roku radni nie przyjęli propozycji nowych stawek 

za odbiór śmieci. - Firmy tłumaczą, że mocno wzrosły 

ceny za odbiór odpadów na samych wysypiskach - 

wyjaśnia wójt Anna Iskała.  • 

•  Radni Rady Gminy Nędza 23 lutego podjęli uchwałę 

w sprawie ustalenia stawek za odbiór i 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. - Firmy 

mocno podniosły ceny, tłumacząc się m.in. wzrostem 

kosztów za odbiór odpadów na samych wysypiskach - 

tłumaczy wójt Anna Iskała. 

Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi: 

- Jeżeli odpady komunalne są w selektywny sposób 

zbierane i odbierane w zależności od liczby mieszkańców 

zamieszkujących nieruchomość w wysokości: 

•  dla nieruchomości zamieszkałej przez jedną osobę - 

16,00 zł miesięcznie od osoby, 

•  dla nieruchomości zamieszkałej przez dwie osoby -

16,00 zł miesięcznie od osoby, 

•  dla nieruchomości zamieszkałej przez trzy osoby - 

15,50 zł miesięcznie od osoby, 

•  dla nieruchomości zamieszkałej przez cztery osoby - 

13,50 zł miesięcznie od osoby, 

•  dla nieruchomości zamieszkałej przez pięć osób –  

11,50 zł miesięcznie od osoby. 

•  dla nieruchomości zamieszkałej przez sześć osób - 

11,50 zł miesięcznie od osoby. 

•  dla nieruchomości zamieszkałej przez siedem osób i 

więcej niż siedem osób - 9,50 zł miesięcznie od osoby.  
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SZKOŁA W NĘDZY DZIELI SIĘ 
WIEDZĄ Z INNYMI 
 

  

szkolić z zakresu nowoczesnych technologii w 

nauczaniu.  

    Klasy ze szkoły w Nędzy biorące udział w projekcie 

przygotowały portfolia w wersji elektronicznej, 

nakręcono również film o szkole, a uczennice 

gimnazjum prowadzą bloga. 

    Placówkom bardzo zależy na rozpropagowaniu idei 

współpracy szkół nie tylko w internecie, ale też m.in. 

podczas zajęć studiów podyplomowych liderów oświaty.  

    Koordynatorem Szkoły z Klasą 2.0 w ZSG w Nędzy 

jest Anna Wojtek, wśród nauczycieli biorących udział w 

programie, poza dyrektor Czerwińską, są też: Wanda 

Rutko, Radosław Niklewicz i Ilona Sadowska. 

    ZSG w Nędzy jest szkołą nowoczesną, wciąż 

podejmującą nowe wyzwania, w której nauczycielom 

zależy, by siebie i uczniów angażować w działania 

wykraczające poza podstawowy tok nauczania. • 

• W projekcie "Zapraszamy inne szkoły" programu 

Szkoła z Klasą 2.0 realizowanego przez Centrum 

Edukacji Obywatelskiej nie chodzi o 

zorganizowanie jakiegokolwiek spotkania z inną 

szkołą. Tu chodzi o to, żeby mieć czym się podzielić 

z innymi, żeby mieć pomysł na to jak "zarażać 

TIK-owym wirusem". 

To już kolejny rok, kiedy to Zespół Szkolno-

Gimnazjalny z Nędzy bierze udział w programie.  

- Rozochociły nas efekty, jakie udało nam się osiągnąć 

w ubiegłym roku. Zwieńczeniem całorocznej pracy był 

udział reprezentacji naszej szkoły w festiwalu Szkoły z 

Klasą 2.0 w Warszawie. Otrzymaliśmy też tytuł szkoły 

eksperckiej. To nam dodało skrzydeł - podkreśla Maria 

Czerwińska, dyrektor szkoły w Nędzy. 

    W ubiegłym roku w ramach programu szkoła 

zaangażowała się w zadanie "Nasi e-nauczyciele". W 

tym roku szkoła zdecydowała się na przystąpienie do 

zadania "Zapraszamy inne szkoły". Podjęła współpracę 

ze szkołą z Wrocławia i opracowała plan działania na 

cały rok. 

    Co zaplanowano? Poza wizytami studyjnymi 

nauczycieli obu placówek i wymianą uczniowską 

odbywają się też ciekawe szkolenia. Dyrektor 

Czerwińska, która jest jednocześnie trenerem 

Aktywnej Edukacji, nauczycieli z Wrocławia będzie  

 

DZIEŃ PIĘKNOŚCI W GCK - Panie mogły liczyć na rozpieszczanie od stóp po 

czubek głowy! – stwierdziła Julia Parzonka z GCK w 

Nędzy.  

    Co GCK zaplanował z okazji Dnia Kobiet? Makijaż, 

fryzury, manicure, hennę brwi, masaż, a  wieczorem 

profesjonalną sesję zdjęciową. - Fotograf zrobił każdej z 

nas piękne zdjęcia, które potem otrzymałyśmy na 

pamiątkę. W trakcie przerw między zabiegami 

zaprosiliśmy do stolika kawowego, gdzie można było się 

częstować wspaniałymi pysznościami. Czas rozmów i 

picia kawy umilił także catering i muzyka w tle – 

relacjonują w GCK.  

    Organizator dziękuje partnerom i sponsorom:  

TEB Edukacja za pomoc w organizacji przedsięwzięcia, 

AquaBrax za catering podczas wydarzenia, cukierni 

Hosnowski za pyszne ciasta i firmie Mieszko za obfitość 

cukierków. • 
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SOŁTYSKI Z CIECHOWIC I ZAWADY KSIĄŻĘCEJ  
STAWIAJĄ NA WSPÓŁPRACĘ 
 

  

• Dla Reginy Pieruszki - sołtyski z Ciechowic właśnie 

rozpoczęła się druga kadencja. Monika Jacheć - 

sołtyska z sąsiedniej Zawady Książęcej pracę na 

czele swojej wsi dopiero zaczyna. Obie przyznają, 

że bez sprawnej współpracy z mieszkańcami i 

władzami Gminy niewiele można zdziałać. 

Mieszkańcy wspólnie zdecydowali, że na budowę placu 

przeznaczą część tegorocznego funduszu sołeckiego. 

    Z kolei w sąsiedniej Zawadzie Książęcej największa 

część funduszu sołeckiego przeznaczona zostanie na 

wyposażenie tamtejszego LKS-u. Inwestycjom 

przyglądać się będzie Monika Jacheć - nowa sołtyska 

wsi.  

    Zastąpiła na stanowisku Gizelę Baron-Brzoskę, która 

nie ubiegała się o kolejną kadencję. W skład rady 

sołeckiej weszli: Tomasz Łowicki, Urszula Marażewska, 

Ferdynand Baron, Stefan Błaszczok, Joachim Melcz. 

    Monika Jacheć w Zawadzie Ks. mieszka od 

urodzenia. Z zawodu jest ekonomistą. W sołtysowaniu 

doświadczenia nie ma, ale ma nadzieję na współpracę 

zarówno z mieszkańcami, jak i władzami gminy. Liczy 

też na dobre rady ojca, który przed laty był sołtysem 

wsi.  

    - Postaram się dobrze pełnić swoją funkcję i 

chciałabym być sołtysem wszystkich mieszkańców - 

deklaruje nowa sołtyska.  

    Lista zadań do realizacji w nowej kadencji dopiero się 

klaruje, ale wśród najpilniejszych inwestycji nowa 

sołtyska wymienia chodnik na odcinku od szkoły w 

kierunku Ciechowic.  

    - Mieszkańcy bardzo na niego czekają. Niestety wiem, 

że jest przy drodze wojewódzkiej, dlatego z realizacją 

może być różnie. Będziemy się o niego starać - mówi 

Monika Jacheć. - Mieszkańcy bardzo mi gratulują i 

chyba cieszą się z wyboru. Mam nadzieję, że tak 

zostanie - mówi nowa sołtys Zawady Ks. • 
 

- Nie sądziłam, że przypadnie mi sołtysowanie na 

kolejne cztery lata - przyznaje Regina Pieruszka. 

Innych kandydatów w Ciechowicach nie było. 

     - W poprzedniej kadencji, dzięki dobrej 

współpracy, sporo udało się zrobić - zaznacza. W 

pracy sołtysowi pomagać będzie w następnych latach 

6-osobowa rada sołecka w składzie: Henryk Ryschka, 

Karina Gzuk, Iwona Lamla, Henryk Widok, Edyta 

Pala, Jan Goldman. 

    Sołtyska cieszy się, że w minionej kadencji 

mieszkańcy zyskali świetlicę. - Odbywają się tu 

imprezy, spotkania, panie przychodzą na aerobik, 

dzieci mają stół do ping-ponga, telewizor. Mamy w 

końcu swoje miejsce! - cieszy się pani Regina. 

    W budynku obecnej świetlicy remontowane są 

kolejne pomieszczenia. Wcześniej sale na parterze i 

zaplecze kuchenne, a w tej chwili trwają roboty na 

piętrze. W przyszłości być może powstanie tam 

lokalna izba pamięci. - Żeby nic nie poszło w 

zapomnienie. Żeby młodzi widzieli czym się kiedyś 

pracowało, jak się żyło - mówi sołtyska. 

    Zmienić ma się też otoczenie samej świetlicy, gdzie 

powstanie plac zabaw. - To pilna inwestycja, bo nie 

mamy we wsi takiego miejsca - przyznaje pani Regina.  
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NOWY – STARY SOŁTYS  
W GÓRKACH ŚLĄSKICH 
 

w wyborach), 1 głos był przeciw. Podczas zebrania 

wiejskiego wybrano także radę sołecką. W jej skład 

weszli: Krzysztof Linek, Krzysztof Gembalczyk, Artur 

Weiner i Eugeniusz Ruchała.  

    Przed głosowaniem sołtys przedstawiła sprawozdanie 

z przedsięwzięć, jakie udało się zrealizować w ostatniej 

kadencji. - Wśród najważniejszych zadań mogę 

wymienić remont ul. Leśnej wraz z odwodnieniem oraz 

przebudowę ul. Rudzkiej wraz z remontem chodnika. 

Przy współudziale powiatu raciborskiego wybudowano 

chodnik przy ul. Ofiar Oświęcimskich - drugi etap, ze 

środków funduszu sołeckiego zakupiono m.in. namiot 

pod imprezy okolicznościowe, a także wybudowano 

ogrodzenie terenu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego - 

wylicza nowo wybrana sołtyska. 

    Co w planach na nową kadencję? - Przede wszystkim 

będziemy zabiegać o budowę nowej remizy strażackiej. 

To dla nas zadanie priorytetowe. Zależy nam też na 

kontynuacji remontu ul. Leśnej. A inwestycją, którą 

udało się już zrealizować w ostatnich tygodniach jest 

budowa parkingu przy kościele. Mieszkańcy 

zdecydowali przeznaczyć na to środki z funduszu 

sołeckiego - mówi Edyta Szajt. • 

 
 

• Edyta Szajt będzie pełniła funkcję sołtysa w 

Górkach Śląskich przez kolejne cztery lata. 

Mieszkańcy wyboru dokonali prawie jednogłośnie. 

W głosowaniu wzięły udział 63 osoby. 62 głosy 

oddano na dotychczasową sołtys (jedyną kandydatkę  
 

 

ŁĘG MA NOWĄ SOŁTYS 
 

 

- W Łęgu mieszka się bardzo dobrze. Ludzie są dla 

siebie bardzo mili - dodała. Łęg należy (przed 

Szymocicami) do najmniejszych sołectw gminy Nędza. 

    Przypomnijmy, że mieszkańcy Łęgu zdecydowali, 

jeszcze w ubiegłym roku, że swój fundusz sołecki – 

dokładnie 15.574,38 zł przekażą w bieżącym roku na 

wyposażenie siłowni w LKS w Zawadzie Ks. (około 

2.500 zł) oraz remont ul. Polnej w Łęgu (około 13.000 

zł), resztę kosztów pokryje Gmina. • 

•  Anna Szurgacz po 12 latach sołtysowania w Łęgu 

zrezygnowała z ubiegania się o kolejną kadencję. 

Ostatecznie podczas zebrania wiejskiego wybrano 

nową sołtys - Gizelę Nowak. 

- Przede wszystkim chcielibyśmy dotychczasowej 

pani sołtys bardzo podziękować za ogrom pracy i 

poświęcenia dla naszego sołectwa - podkreśla nowo 

wybrana sołtyska.  

    Gizela Nowak pracuje w szpitalu w Rybniku jako 

położna. Od urodzenia mieszka w Łęgu. Dopiero 

podczas zebrania wiejskiego zaproponowano jej 

kandydaturę. I ostatecznie wybrano ją jednogłośnie (31 

oddanych głosów). Do nowej rady sołeckiej weszli: 

Krystian Krótki, Michał Szczuka, Gerard Purszke, 

Monika Kijonka, Magdalena Donder, Monika Cyran i 

Piotr Hibner-Badura. 

    - Potrzeb jest sporo, ale zdajemy sobie sprawę z 

ograniczonych funduszy. Wspólnie z radą sołecką 

przyjrzymy się najważniejszym problemom i będziemy 

się starać je rozwiązać - powiedziała nowa sołtys.   
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CZWARTA KADENCJA DLA 
SOŁTYSA Z BABIC 

Podczas zebrania wybrano także radę sołecką. W jej 

skład weszli: Alicja Kowol, Iwona Skorupa, Bogusława 

Franosz i Marcin Jędrośka. 

    Co udało się zrealizować  w ostatnich latach dla 

Babic? - Z głównych przedsięwzięć, które udało się we 

wsi zrealizować to remont ul. Wiejskiej, 

stermomodernizowanie budynku szkoły, rozpoczęcie 

rozbudowy remizy strażackiej i wykonanie parkingu 

przy OSP - wylicza ponownie wybrany sołtys. 

    Jakie plany na kolejne cztery lata? - Duże plany 

mamy z obszarem, na którym obecnie działa żwirownia. 

Po zakończeniu wydobycia, kiedy teren zostanie 

zrekultywowany, ma tam powstać miejsce rekreacji i 

wypoczynku. W najbliższym czasie planujemy też 

poszerzenie wjazdu ul. Rudzkiej na ul. Arki Bożka. 

Chcielibyśmy też wykonać przedłużenie chodnika do ul. 

Powstańców -wylicza sołtys. 

    Praca sołtysa łatwa nie jest. - Ludzie przychodzą z 

różnymi sprawami. Są tematy poważne i trudne, ale są 

też błahe, czy wręcz absurdalne. Przykład? Prośba o 

interwencję w sprawie biegających do suczki psów - 

śmieje się sołtys Babic. • 

 

• Kandydatów do funkcji sołtysa w Babicach było 

dwóch - dotychczasowy Jan Flut oraz Marcin 

Jędrośka (rozkład głosów: 23 do 8, 1 głos 

wstrzymujący). 

 

W NĘDZY BEZ ZMIAN 

, 

remont ul. Kopernika, Ustronnej, Stawowej i Wąskiej. 

Jest też do rozdysponowania fundusz sołecki. Na co 

pójdą pieniądze? Na doposażenie placu zabaw przy 

GOSiRze, zakup podestu do namiotu, zakup kompresora 

na potrzeby OSP w Nędzy i remont odnogi ul. 

Mickiewicza. 

    Stefan Kurzydem przyznaje, że sołtysowanie to praca 

prawie całą dobę. - Ale sprawia mi ogromną radość. To 

wielka satysfakcja móc zrobić coś dobrego dla wsi, dla 

mieszkańców. Przez ostatnie lata dobrze 

współpracowało mi się z panią wójt Anną Iskałą, 

chciałbym, żeby ta współpraca była kontynuowana, 

czego życzę sobie i pani wójt - kończy sołtys. • 

• Stefan Kurzydem będzie pełnił funkcję sołtysa 

Nędzy przez kolejne cztery lata. W głosowaniu (147 

do 30) wygrał z drugim kandydatem - Brunonem 

Bluszczem.  

O najważniejszych sprawach dla sołectwa decydować 

będzie również rada sołecka w składzie: Zygmunt 

Borecki, Marian Przybyła, Magdalena Suchanek, 

Brunon Bluszcz, Eleonora Czekała i Łukasz Pawliczek. 

    Jak Stefan Kurzydem podsumowuje dwa ostatnie 

lata swojego sołtysowania? (wcześniejszą kadencję 

rozpoczął w połowie zastępując na stanowisku 

Mariusza Pendzicha, który zginął w wypadku - przyp. 

red.). - Udało się odtworzyć od podstaw zrujnowaną 

kapliczkę przy ul. Gliwickiej, zrobić we wsi siedem 

tablic ogłoszeniowych oraz oczyścić rowy - wymienia 

sołtys. Z funduszu sołeckiego przy GOSiRze powstał 

plac zabaw, doposażono strażaków z OSP, utwardzono  

odnogi ul. Sosnowej. 

    Potrzeb wciąż jest wiele. Wśród tych najpilniejszych 

zadań na najbliższe lata są inwestycje większe i 

mniejsze. - Po głowie chodzi mi nowa korona 

dożynkowa dla naszego sołectwa, bo obecna jest już 

mocno zniszczona - mówi sołtys Kurzydem. Sołtys 

będzie też zabiegał np. o poszerzenie ul. Sienkiewicza, 
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FINAŁ PROJEKTU  
„NA DESKACH HISTORII” 

- Młodzi aktorzy grali o balu maturalnym, zakupach na 

kartki, o pierwszej pracy, pożegnaniu starego systemu. 

Nie zabrakło też „podrywu na goździki” i potajemnego 

spożywania alkoholu na balu - uśmiecha się Julia 

Parzonka z GCK w Nędzy.  

    Finał projektu był dobrą okazją do dyskusji nad 

zmianami, jakie nastąpiły w kraju na przestrzeni lat. - To 

było dla nas bardzo ciekawe przeżycie - podsumowuje 

Julia Parzonka. • 
Projekt został dofinansowany ze środków 
programu "Działaj lokalnie VIII" Polsko-
Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego 
przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.  

 

• Projekt miał połączyć pokolenia. I udało się. 

Najpierw osoby powyżej 55. roku życia sięgnęły 

pamięcią wstecz i barwnie opowiedziały np. o balu 

maturalnym czy pierwszej pracy. Potem młodzież 

na podstawie opowieści stworzyła spektakl. Sukces 

nie byłby możliwy bez dobrej współpracy i 

międzypokoleniowego porozumienia. 

Realizatorom projektu - grupie nieformalnej 

działającej przy Gminnym Centrum Kultury w Nędzy - 

chodziło przede wszystkim o zbudowanie właściwej 

komunikacji międzypokoleniowej opartej na zasadach 

wzajemnego szacunku i partnerstwa. 

    Finał "Na deskach historii" odbył się w auli Zespołu 

Szkolno-Gimnazjalnego w Nędzy, gdzie mieszkańcy 

mogli ocenić wcześniejsze etapy projektu. Powstał 

film, w którym starsi uczestnicy projektu  wspominali 

ważne momenty swojego życia: bal maturalny, 

pierwszą pracę, a także odzyskanie wolności w 1989 r.     

    Pod kierownictwem reżyserki Agnieszki Busuleanu- 

Jaksik młodzi aktorzy stworzyli spektakl inscenizujący 

opowieści starszych mieszkańców gminy. Można go 

było zobaczyć na żywo podczas oficjalnego finału.  

 

DZIECI Z GÓREK ŚL. OSTRZEGAJĄ 
PRZED FAST-FOODAMI 
 

 

Nauczycielki podkreślają, że program bardzo wiele 

wnosi. - Drugie śniadania przynoszone do szkoły są już 

zupełnie inne. Dzieci obserwują siebie nawzajem i 

zdarza się, że zwrócą uwagę koledze na to, co je. Z kolei 

rodzice relacjonują, że w trakcie zakupów maluchy 

proszą o przeczytanie etykiet na produktach! - opowiada 

Martyna Rezner, nauczycielka klasy I. • 

• - Gazowane napoje, cukierki, fast-foody, 

hamburgery, kebaby, frytki i cola - Hania, Estera, 

Maja i Filip, uczniowie z Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego z Górek Śląskich jednym tchem 

wymieniają produkty, które mogą zaszkodzić. 

Dlaczego warto je zamienić na owoce i warzywa, 

wiedzą dzięki programowi "Zdrowo jem, więcej 

wiem", do którego włączyła się ich szkoła.   

Dzieci wiedzą też, o czym na co dzień zapominać nie 

wolno. - Trzeba jeść dużo warzyw i owoców! I pić 

wodę! I trzeba się ruszać! – mówią. 

    - Dzieci w atrakcyjnej formie dowiadują się np. o 

składnikach różnych produktów, czytamy etykiety, 

analizujemy skład, mówimy o tym, że lepiej pić wodę, 

a nie słodkie napoje - opowiada Halina Radoń, 

nauczycielka klasy II. Dzieci przygotowały nawet dla 

swoich kolegów i koleżanek przedstawienie, w którym 

mowa tylko o zdrowym odżywianiu. 
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PIERWSZY BABSKI COMBER W NĘDZY 
Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych na czele z 

przewodniczącą Jadwigą Przybyłą po raz pierwszy 

zorganizowało w Nędzy babski comber. Na 

imprezie bawiło się ponad 50 pań w fantazyjnych 

przebraniach. Biletem wstępu był krawat. 

 

Comber – wywodząca się ze średniowiecza 
ludowa zabawa zapustna, odbywająca się 
dawniej w różnych regionach Polski, zazwyczaj 
w tłusty czwartek. Najdokładniejsze przekazy 
dotyczące tego zwyczaju zachowały się na temat 

obchodów w Krakowie. Pociesznie przebrane i 
podchmielone kobiety już o świcie wkraczały do 
miasta, wywołując popłoch wśród mieszkających 
w mieście mężczyzn. Na czele pochodu niosły 
wielką słomianą kukłę, wyobrażającą mężczyznę, 
zwaną combrem. Po dotarciu do rynku kobiety 
rozbiegały się i ścigały mężczyzn. Od urodziwych 
żądały buziaka.  

/źródło: wikipedia/ 
 

Imprezę poprowadził pan Karol, a przygrywał pan 

Michał. Wśród wielu atrakcji były konkursy z 

nagrodami, np. na wybór imienia dla maskotki 

darowanej przez panią Eleonorę. Wyróżniono też 

najciekawsze stroje:  tancerki, pary młodej, tygrysicy i 

serialowej doktor. - Panie nie schodziły z parkietu! – 

relacjonuje Eleonora Czekała. Nie zabrakło 

tradycyjnego obcięcia krawatów. • 

 

 

KOŁO EMERYTÓW ZAPROSIŁO NA 
DZIEŃ KOBIET I DZIEŃ MĘŻCZYZN 

plotki. A na takich spotkaniach jest okazja ze sobą 

porozmawiać na różne tematy, pobyć w miłej 

atmosferze. To dla ludzi naprawdę ważne i cenne - 

podkreśla Eleonora Czekała.• 

•  Świętowali nie tylko członkowie koła emerytów, 

ale też działającego w Nędzy uniwersytetu III wieku 

oraz mieszkańcy jeszcze niezrzeszeni w tych 

organizacjach. Przy ul. Strażackiej bawiło się 

ponad 80 osób! 

Jak zwykle panie z koła emerytów zadbały o 

wypełnienie stołów. Był barszczyk z krokietem, 

rogaliki, ciasteczka i symboliczna lampka szampana.  

- Piekłyśmy jeszcze w niedzielę rano. Dobrze, że 

ksiądz nas nie widział! - uśmiecha się Eleonora 

Czekała, przewodnicząca koła. Podkreśla, że na 

organizowane spotkania niektórzy mieszkańcy czekają 

cały rok. - Bo to taka dobra okazja do wyjścia. Jak 

człowiek siedzi w domu albo nawet wyjdzie na 

zakupy, to widzi tylko te same osoby i słyszy te same 
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O PEWNYM ZJAWISKU JĘZYKOWYM występuje [y]. Głoska [t] ulega w tym przypadku 

zmiękczeniu [t']. Ilustruje to świetnie przykład z meczu 

piłkarskiego podany przez jednego internautę na moim 

facebooku: „Podej do t'ila” („podaj do tyłu”). Jest to 

dość rzadkie zjawisko fonetyczne, chyba już 

współcześnie niespotykane w innych gwarach. Proszę 

zwrócić uwagę, że z Nędzy do Ciechowic to zaledwie 

cztery kilometry a wymowa w pewnym zakresie już jest 

inna. Mieszkańców wspomnianych wyżej wiosek inni 

nazywają pejoratywnie „titokami”, co ich w szczególny 

sposób wyróżnia i można po ich charakterystycznej 

wymowie poznać skąd pochodzą.                                                                                                                               

                                                             Krystian Okręt 
 
Bibliografia 
Encyklopedia wiedzy o języku polskim, pod red. S. Urbańczyka, Wyd. 

Ossolineum, Wrocław 1978. 

S. Urbańczyk, Zarys dialektologii polskiej, PWN, Warszawa 1976. 

Z. Klemensiewicz, Podstawowe wiadomości z gramatyki języka 

polskiego, PWN, Warszawa 1976.  

W obrębie wiosek nadodrzańskich od Łęgu, Zawady 

Książęcej, Ciechowic po Turze po prawym brzegu 

Odry oraz od Brzeźnicy po Sławików i Lasaki a nawet 

dalej na północ w kierunku Kędzierzyna-Koźla po 

lewym brzegu można zaobserwować dość 

charakterystyczne zjawisko językowe, polegające na 

specyficznej wymowie głoski [i]. Przykład: „Jo jest z 

Zowady a t[i] z Nyndzy. Jo jest z Nyndzy a t[y] z 

Zowady”. Obie głoski: [i] oraz [y] są samogłoskami, a 

więc są dźwięczne, otwarte i przednie. Ponadto 

charakteryzują się pod względem fonetycznym tym, że 

są ustne, płaskie i wysokie – wymawiane przy 

znacznym zwężeniu w jamie ustnej, które powstaje 

przez silne uniesienie grzbietu języka ku jej sklepieniu. 

Charakterystyczna samogłoska [i] wymawiana raczej 

pośrednio między [i] a [y] pojawia się zazwyczaj po 

spółgłosce [t], gdzie w wymowie literackiej  

 

Realizacja projektu Raciborskiej Sieci 

Światłowodowej w Nędzy 
Międzynarodowy Dzień Książki Dziecięcej w Gminnej 

Bibliotece Publicznej w Nędzy 
Od marca rozpoczęła się budowa sieci 

światłowodowej w miejscowości Nędza. Dzięki 

tzw. sieci FTTH mieszkańcy będą mieli 

nieograniczony dostęp do swobodnego 

przeglądania Internetu za pomocą kabla 

światłowodowego, który jest obecnie 

najnowocześniejszym medium transmisji 

danych. Przyłączenie jest dobrowolne na 

podstawie zamówienia usługi u operatora. 
Kontakt do operatora: 

Biuro Obsługi Klienta ostrog.NET 
ul. Bankowa 2, 47-400 Racibórz 

tel. 32 777 43 21 
www.ostrog.net 

 

10 kwietnia Gminna Biblioteka Publiczna w Nędzy  

zaprasza na obchody dwóch wydarzeń - 

Międzynarodowego Dnia Książki Dziecięcej oraz 210. 

rocznicy urodzin H. Ch. Andersena. Książnica na ten 

dzień planuje dla najmłodszych czytelników głośne 

czytanie baśni, warsztaty plastyczne, liczne 

niespodzianki. Natomiast do końca kwietnia, zachęca  

wszystkich do odwiedzenia wystawy, poświęconej 

życiu i twórczości Hansa Christiana Andersena w 

centrali Gminnej Biblioteki Publicznej w Nędzy, 

mieszczącej się przy ul. Strażackiej 2. 
 

PUNKT KONSULTACYJNY W UG NĘDZA  
Wypełnianie wniosków o płatności obszarowe w każdy 
czwartek w godz. 8.00 - 12.00. Pracownik Powiatowego 
Zespołu Doradców Rolniczych Racibórz: możliwość 
zapisów tel. 571 291 240 

KWIAT NIEWIADOMYCH 

W marcowy piękny dzień 

Ten kwiat dla Ciebie mam 

Płatki w miłości łącze 

Klucz radości daję Ci  

                            Kwiat pełen niewiadomych 

                            Drzwi szczęścia mi otwiera 

                            W nim goszczą dobre sny 

                            Wypełniają się marzenia 

Ciepłe spojrzenie i uśmiech 

Na twarzy niechaj gości 

Smutek odpłynie w dal 

Promyk słońca rozbłyśnie 

                                      ELEONORA CZEKAŁA 
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