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PIERWSZE TARGI WĘDKARSTWA W NĘDZY Z SUKCESEM 

  

• Wystawcy z Polski i Czech, niezła frekwencja, 

zadowoleni odwiedzający i handlujący chwalący 

pomysł organizatorów. - Do tej pory trzeba było się 

zaopatrywać w Zabrzu, teraz targi mamy pod nosem - 

cieszyli się wędkarze, którzy odwiedzili I Targi 

Wędkarstwa w Nędzy. 

a także z Czech. – W okolicy jest sporo wód, jest więc 

wielu wędkarzy, co się przekłada na zainteresowanie tego 

typu imprezami - chwalił Witold Smolarczyk, wystawca z 

Chorzowa. Marek Hildebrandt z Raciborza proponował 

odwiedzającym wędkarskie namioty. - Impreza, jak na 

pierwszy raz, naprawdę bardzo udana - mówił. 

„Pierwsze koty za płoty. A ten płotek szczęśliwe nie okazał się za wysoki”  
- żartował Andrzej Chroboczek, członek „Babiczoka”. 

Targi, pod patronatem Wójt Gminy Nędza oraz Starosty 

Raciborskiego, zorganizowali pasjonaci ze 

Stowarzyszenia Wędkarstwa Sportowego "Babiczok". 

    Na targach można było znaleźć wszystko to, czego 

wędkarz potrzebuje nad wodą - od sprzętu, przez przynęty 

po wędkarskie siedziska, odzież czy namioty. - Pomysł 

zrodził się podczas któregoś ze spotkań zarządu 

stowarzyszenia. Koledzy wrócili właśnie z targów w 

Zabrzu i pomyśleliśmy wtedy, że byłoby dobrze 

zorganizować taką imprezę u nas. W końcu wędkarzy na 

naszym terenie nie brakuje - przyznał Andrzej 

Chroboczek. 

    Wystawcy przyjechali do Nędzy z całego regionu,   

Pan Teodor z Raciborza cieszył się, że w końcu targi dla 

wędkarzy zorganizowano na naszym terenie. - Chwała 

Nędzy, że właśnie tutaj, a nie gdzie indziej – komentował.     

    Targi były promocją nie tylko samej idei wędkarstwa, ale 

także stowarzyszenia "Babiczok" i w ogóle gminy Nędza. 

Tereny pożwirowej eksploatacji w Babicach, które 

stowarzyszenie dzierżawi od Gminy, odwiedza wielu gości 

i to nie tylko wędkarzy. 

    Przy kilkunastohektarowych akwenach wędkarze 

własnymi siłami wybudowali drewnianą wiatę z ławami, a 

nawet miejscem grillowym. Przy stawach zbudowano 

specjalne stanowiska dla wędkarzy poruszających się na 

wózku inwalidzkim. Teraz stowarzyszenie planuje budowę 

mostka nad dopływem do stawu Babiczok II.  • 
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MIESZKAŃCY BĘDĄ MIELI DOSTĘP DO 
INTERNETU SZEROKOPASMOWEGO 

 

średnicy ludzkiego włosa. Wykorzystywane zalety 

światłowodu to zasięg i pasmo transmisji większe niż dla 

innych mediów transmisji. 

    Dzięki tzw. sieci FTTH mieszkańcy będą mieli 

nieograniczony dostęp do swobodnego przeglądania 

internetu za pomocą kabla światłowodowego, który jest 

obecnie najnowocześniejszym medium transmisji danych.  

- Połączenie do Nędzy z siecią internet realizowane jest 

dedykowanym światłowodem o przepustowości 10 git/s. 

Dzięki temu mieszkańcy będą mogli korzystać z szybkiego 

internetu o przepustowości nawet 200 Mbit/s. - zdradzają 

realizatorzy, firma ostrog.NET. 

    Sieć wybudowana jest już na ulicach: Jesionowa, Jana III 

Sobieskiego oraz Jana Pawła II, jednak dostępna będzie 

jeszcze w tym roku dla wszystkich mieszkańców 

miejscowości. Kolejne ulice są aktualnie w przygotowaniu.   

Sieć budowana jest w pierwszej kolejności w miejscach, 

gdzie zgłaszane jest zainteresowanie usługą. 

    Przyłączenie jest dobrowolne na podstawie zamówienia 

usługi u operatora. • 
 

• Inwestycja w Nędzy ruszyła w marcu. Sieć 

światłowodowa wybudowana jest już na ul. 

Jesionowej, Jana III Sobieskiego i Jana Pawła II, ale w 

tym roku ma być dostępna dla całej miejscowości. To 

dobra wiadomość szczególnie dla mieszkańców tych 

części gminy, w których jest problem z mocą 

odbieranego sygnału. 

- Mieszkańcy już od jakiegoś czasu zgłaszają 

zainteresowanie dostępem do szerokopasmowego 

internetu. To jasne, że nie chcą być pozbawieni zdobyczy 

cywilizacji. Chcemy dać ludziom taką możliwość - mówi 

wójt Anna Iskała.  

    Czym jest światłowód? To kabel telekomunikacyjny, 

dzięki któremu możliwy jest przesył sygnału optycznego. 

Wykorzystywany jest w telekomunikacji, telewizji 

kablowej i lokalnych sieciach komputerowych. 

Nośnikiem informacji jest znajdujące się wewnątrz kabla 

włókno światłowodowe o średnicy nieco większej od  

 

GMINA WESPRZE TERAPIĘ NIEPEŁNOSPRAWNYCH DZIECI  
 

• Radni z gminy Nędza zdecydowali o przyjęciu 

programu zdrowotnego dotyczącego rehabilitacji i 

terapii niepełnosprawnych dzieci. Pieniędzy będzie 

więcej niż w ubiegłym roku. 

  

    - Wcześniej oczywiście robimy rozeznanie, jakie dzieci 

mają potrzeby terapeutyczne i potem taki pakiet świadczeń 

zawierany jest w naszym programie - tłumaczy wójt.  

- Cieszy mnie, gdy widzę pozytywne efekty tej pracy. Nawet 

jeśli z programu miałoby korzystać tylko jedno dziecko, to 

jest to dziecko, które otrzyma szansę na powrót do 

sprawności. To bezcenne - podkreśla wójt. Z terapii 

skorzysta w tym roku czworo dzieci.  • 

Z programu korzystać mogą dzieci do 7. roku życia. 

Program Gminy realizowany będzie w formie wczesnej 

interwencji oraz grupowych zajęć korekcyjnych. Dzieci 

w jednych i drugich świadczeniach będą brać udział raz 

w tygodniu przez 8 miesięcy.   

    Na realizację programu w 2014 roku Gmina 

przeznaczyła 4 tys. zł. Radni na ostatniej sesji 

zdecydowali, że w tym roku będzie to 6 tys. zł. - Ale w 

budżecie zarezerwujemy 8 tys. zł i taka zmiana wpłynie 

pod obrady kolejnej sesji - dopowiada Wójt Gminy 

Nędza Anna Iskała. 

   - Zwracamy na problem szczególną uwagę. Dzieci 

wymagających terapii i rehabilitacji jest coraz więcej. 

Zdajemy sobie sprawę, że to bardzo kosztowne 

świadczenia. Chcemy wesprzeć rodziców choć w pewnej 

części - mówi wójt Anna Iskała.  

    Program dla dzieci z gminy Nędza realizować będzie 

NZOZ Neuromed z Raciborza, któremu Gmina udzieli 

dotacji celowej.   
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ZAGŁOSUJ NA „PODWÓRKO NIVEA” DLA NĘDZY! 
• Nędza ma szansę na nowoczesny, rodzinny plac 

zabaw. Gmina zgłosiła do akcji „Podwórko Nivea” 

lokalizację przy Przedszkolu w Nędzy. - Bez 

zaangażowania mieszkańców nie odniesiemy 

sukcesu! - przyznaje wójt Anna Iskała. 

 

mieszkańcy z sercem angażują się w różnego rodzaju akcje 

i przedsięwzięcia, liczę, że nie inaczej będzie i tym razem – 

podkreśla Anna Iskała. 

    Oddać głos może każdy za pośrednictwem strony 

internetowej www.nivea.pl/podworko. Place zabaw 

powstaną w miejscowościach, które zgromadzą na swoim 

koncie najwięcej głosów internautów. • 

Teren przy Przedszkolu w Nędzy to bardzo dobre 

miejsce, z dobrym dojazdem i parkingiem. W cieniu 

drzew można zlokalizować ławeczki do wypoczynku, 

a w części słonecznej zamontować urządzenia 

zabawowe. Z podwórka mogłyby korzystać zarówno 

dzieci z przedszkola, jak i inni mieszkańcy.  

    - Mamy wielką nadzieję, że w głosowanie chętnie 

włączą się nie tylko rodzice naszych przedszkolaków, 

ale w ogóle wszyscy mieszkańcy zaangażują się w 

walkę o nowy plac zabaw - mówi dyrektor Przedszkola 

w Nędzy Monika Kupczyk.   

    - Od zaangażowania i chęci wsparcia mieszkańców i 

sympatyków gminy zależy, czy plac wyposażony w 

sprzęty dla młodszych i starszych dzieci oraz ich 

rodziców powstanie w naszej gminie. Codziennie 

oddajmy jeden głos na naszą lokalizację i zachęćmy do 

głosowania naszych znajomych - apeluje wójt. - Nasi 

 

WFOŚiGW WESPRZE INWESTYCJE PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO 

 

Nędza do Przedsiębiorstwa Komunalnego wkładu 

pieniężnego w wysokości 100 tys. zł na pokrycie udziałów 

w podwyższonym kapitale zakładowym spółki. 

    Inwestycja PK w Nędzy zostanie wsparta pożyczką w 

wysokości 232.843,00 zł. W sumie zadanie pochłonie 

ponad 350 tys. zł.  

    Stermomodernizowany zostanie budynek 

administracyjno-socjalny oraz stacja uzdatniania wody. To 

przede wszystkim odpowiedź na konieczność utrzymania 

wymogów sanitarnych, ale też dbałość o środowisko i 

oszczędność dla portfela - stermomodernizowany budynek 

zużywa mniej energii, więc koszty ogrzewania będą niższe. 

    Będzie to już kolejna ekologiczna inwestycja PK. Od 

ubiegłego roku modernizowany jest też sam zbiornik wody 

na stacji uzdatniania. - Jego stan techniczny wymagał już 

podjęcia działań. Będzie to miało oczywiście wpływ na 

jakość wody, co nie oznacza, że do tej pory mieliśmy z tym 

problem. Remont jest formą zabezpieczenia na przyszłość. 

Lepiej wyprzedzać pewne fakty, niż dać się zaskoczyć 

pogorszeniem jakości wody - tłumaczy prezes PK Marek 

Niewrzoł.  

    Termomodernizacja budynku i stacji uzdatniania ma 

ruszyć, jak tylko zakończy się remont zbiornika. • 

• Termomodernizacja budynku administracyjno-

socjalnego wraz ze stacją uzdatniania wody zostanie 

wsparta preferencyjną pożyczką ze środków 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 

ponad 230 tys. zł. 

Jeszcze na ostatniej sesji Rady Gminy Nędza rajcy 

podjęli uchwałę w sprawie wniesienia przez Gminę  
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WIELKANOCNE PALMY W PRZEDSZKOLU W NĘDZY 

 

• Przed świętami placówka zaprosiła rodziców 

przedszkolaków na wielkanocne spotkania. Dzieci 

przypomniały o tradycjach i zwyczajach. 

Rozstrzygnięto też konkurs na najpiękniejszą 

Wielkanocną Palmę. 

- Maluchy przypomniały o tradycjach, zwyczajach, a 

także symbolach Świąt Wielkiej Nocy. Było mnóstwo 

radości, śmiechu i zabawy - relacjonowała Monika 

Kupczyk, dyrektor Przedszkola w Nędzy.  

    Przedszkole rozstrzygnęło też konkurs na 

najpiękniejszą Wielkanocną Palmę. W konkursie 

wystartowało 26 dzieci. Po burzliwych naradach jury 

postanowiło przyznać wyróżnienia dla wszystkich 

uczestników, natomiast pierwsze miejsce zajęła Anna 

Stefunyn, drugie - Magdalena Śmieszek, zaś trzecie 

miejsce zajęła Maja Walochnik. • 

 

KAMIL CHCE CHODZIĆ DO SZKOŁY W NĘDZY,  
BO MARZY O ZOSTANIU BRAMKARZEM 

 

odwiedzili m.in. klasy lekcyjne, świetlicę i bibliotekę. 

Przedszkolaki mogły też poznać starszych kolegów. 

Uczennice prowadzone przez nauczycielkę Sylwię 

Linek, przygotowały dla młodszych kolegów występ 

artystyczny.  

    Do września zostało jeszcze trochę czasu, ale szkoła 

już teraz pomyślała o tym, by maluchy mogły szkole 

przyjrzeć się bliżej i oswoić z nowym miejscem.  

- Zależy nam, żeby dzieci nie czuły strachu przed 

szkołą. Chcemy, żeby we wrześniu dzieci mogły 

powiedzieć, że już znają te miejsca, że już tu były, że 

znają nauczycieli - podkreśla Anna Neuhof, 

nauczycielka ze szkoły w Nędzy.  

    Pani Elwira Wolny przyznaje, że wizją pójścia do 

szkoły swojego 6-letniego Kamilka jest przerażona.  

- Bo mi się wydaje, że jest jeszcze taki malutki, 

nieprzygotowany. Ale mam nadzieję, że znakomici 

nauczyciele przygotują nie tylko dzieci, ale i nas 

rodziców! - uśmiecha się pani Elwira.  

    Pani Irmgarda Syrnik, przyszła na spotkanie z 

wnukiem Jakubem. - Trochę się obawiamy, wiadomo. 

I nauki, i spotkania ze starszymi kolegami - przyznaje 

babcia Kuby. Ale wierzy, że wszystko będzie dobrze, 

bo o szkole w Nędzy słyszała wiele dobrego. - Super 

szkoła, super poziom, super nauczyciele - mówi. • 

• Obawiasz się pójścia do szkoły? - Nie - odpowiada 

Kamilek, jeszcze przedszkolak. - Na pewno będzie 

fajnie, bo tu można grać w piłkę nożną, a kiedyś 

chciałbym zostać bramkarzem! - dopowiada. Dla 

Kamila i innych dzieci, które od września rozpoczną 

naukę w szkole, ZSG w Nędzy zorganizowało dzień 

otwarty. 

Maluchy mogły  zobaczyć jak wygląda zwykły dzień 

nauki w szkole. Podczas spaceru po Zespole Szkolno-

Gimnazjalnym w Nędzy przyszli pierwszoklasiści 
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MŁODZI AKTORZY Z NĘDZY Z SUKCESEM W GLIWICACH! 

• Koło teatralne działające od wielu lat w Zespole 

Szkolno-Gimnazjalnym w Nędzy pod okiem 

Kornelii Czogalik, odebrało nagrodę za pierwsze 

miejsce w swojej kategorii na XIII Regionalnym 

Przeglądzie Inscenizacji Wielkanocnych. Zimą 

młodzi aktorzy zgarnęli najwyższą nagrodę w 

przeglądzie widowisk bożonarodzeniowych. 

 

Przedstawienie, które tak bardzo spodobało się jury 

konkursowemu i zdobyło pierwsze miejsce na 

regionalnym przeglądzie, wcześniej zostało pokazane 

uczniom w szkole. - Nie spodziewałam się, że tak 

oszczędne w formę przedstawienie, może wywołać 

najpierw szczere zasłuchanie, a potem spontaniczne 

oklaski – cieszy się nauczycielka. 

    Młodzi aktorzy z Nędzy w Gliwicach wystąpili w 

składzie: Julia Białek (zdobyła również wyróżnienie 

indywidualne), Wiktoria Achtelik, Natalia Pielczyk, 

Wiktoria Lasek, Paulina Pazurek, Emilia Marcalik, 

Agata Procek, Robert Tkocz, Paweł Materzok i Filip 

Wróbel (akompaniator z saksofonem). • 

Uczniowie z Nędzy wystąpili z inscenizacją 

wielkanocną, można powiedzieć, nieklasyczną, 

nieoczywistą.  - Przygotowaliśmy moralitet o kondycji 

człowieka we współczesnym świecie. Co prawda 

głównym pomysłem było wykorzystanie postaci 

biblijnych: Weroniki, Szymona z Cyreny i Marii 

Magdaleny, ale w kontekście określonych postaw, 

które są ciągle aktualne - przybliża nauczycielka ZSG 

w Nędzy, prowadząca koło teatralne. 

    Kornelia Czogalik koła teatralne zakładała w każdej 

szkole, w której przyszło jej pracować. Teatralno-

kabaretowe w Nędzy założyła w 1999 roku. - Cieszę 

się, że to co jest dla mnie ważne, stało się ważne 

również dla młodzieży - mówi nauczycielka. - Każde 

przedsięwzięcie, w które młodzież wchodzi i zaczyna 

się tym przejmować, jest dla mnie autentyczną 

satysfakcją i to nie tylko zawodową - dodaje. 
 

 

ŚWIĘTO KSIĄŻKI W BIBLIOTECE Wizyta w bibliotece to dla maluchów zawsze wielkie 

przeżycie. Julka, Oliwia i Adaś - 6-latki z przedszkola 

w Nędzy. - Jest super, bo pani czyta nam bajkę o 

Głupim Jasiu! - tłumaczy Julka. - Ja uwielbiam, kiedy 

mi się czyta na głos! - dodaje Adaś. - Czytanie na głos 

jest fajne, bo wtedy bajkę słyszymy i możemy ją 

opowiedzieć komuś innemu - wyjaśnia Julka. A nie 

lepiej jest obejrzeć bajkę w telewizji? - pytamy. - Też 

jest fajnie, ale książka jest lepsza, bo obrazki się wtedy 

nie ruszają - przyznaje Oliwka.   

    Dzieci dały się przenieść w świat baśni. W 

bibliotece przeczytano opowieść o "Głupim Jasiu". 

Były też zabawy plastyczne.  

    Przedszkole w Nędzy regularnie bierze udział w 

wydarzeniach organizowanych przez bibliotekę.  

- Czytanie bajek na głos to zupełnie co innego niż 

telewizja czy komputer, to przecież żywe słowo. Poza 

tym, jest szansa, że dzieci nawet już w tym wieku 

przekonają się do czytania książek - przyznaje Teresa 

Augustyn z przedszkola w Nędzy. • 

 

• Przedszkolaki z placówki w Nędzy świętowały w 

gminnej bibliotece z dwóch okazji: Światowego 

Dnia Książki Dziecięcej oraz rocznicy urodzin 

J.Ch.Andersena. Dzieci uwielbiają, gdy się im czyta, 

a biblioteka w Nędzy doskonale to rozumie. 
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STRES BYŁ, ALE MOBILIZUJĄCY 
• Do egzaminu gimnazjalnego w szkole w Nędzy 

zasiadło 46 uczniów. - Trochę nauki w gimnazjum 

było, wiadomo, ale nauczyciele spoko, koleżanki i 

koledzy też, będziemy tęsknić - przyznawali 

uczniowie z Nędzy. 

ma co się przejmować. Jak napiszemy, tak napiszemy i 

tyle - pocieszała Paulina. Dziewczyny po gimnazjum 

wybierają się do ekonomika, technikum analitycznego 

i zawodówki. W szkole w Nędzy w jednym zespole 

funkcjonują szkoła podstawowa i gimnazjum. - Gdy 

nasi uczniowie przechodzą z jednego poziomu 

kształcenia na drugi, stres związany z tą zmianą, 

zredukowany jest do minimum. Znają szkołę, znają 

nauczycieli. Choć z drugiej strony, po dziewięciu 

latach w jednym budynku, zwyczajnie mogą być już 

znużeni i chcieć zmiany - uśmiechała się dyrektor 

Maria Czerwińska.  • 

Dawid Ziętek i Michał Gacka, jak mówią, do 

egzaminu jakoś specjalnie się nie przygotowywali.  

- Nauka była przecież przez trzy lata - stwierdzili. Obaj 

mają sprecyzowane plany na przyszłość i wybierają 

naukę konkretnego zawodu. 

    Filip Dzierżęga nie krył, że stres jest. - Wiadomo, 

wiedza ze wszystkich trzech lat skumulowana jest w 

jednym egzaminie! - przyznał. - Ale z drugiej strony, 

nerwy już tu w niczym nie pomogą, czego się nie 

nauczyliśmy przez te lata, teraz nie nauczymy się na 

pewno - uśmiechał się Tomasz Kowalski. Czy będą 

tęsknić za gimnazjum? - Nauki było sporo - śmiali się 

chłopcy. - Ale pewnie jak już będziemy w innej szkole, 

to za gimnazjum będziemy tęsknić - przyznali. 

    Paulina Czogała, Weronika Palczyńska i 

Magdalena Skulska na wejście na salę gimnastyczną 

czekały z mieszanymi emocjami. - Wolałabym, żeby 

nie było królów Polski – mówiła Weronika przed  

polskim i historią. - Ja to bym wolała, żeby tego 

egzaminu w ogóle nie było - śmiała się Magda. - Nie  

 

WALCZYLI O PUCHAR 
PRZEWODNICZĄCEGO 

Piłki Nożnej o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy 

Nędza najlepsi okazali się zawodnicy z Czech, drugie 

miejsce przypadło drużynie Orlika Nędza, a trzecie 

miejsce - Orlika Racibórz.   

    W tym roku aż siedem drużyn polskich i czeskich 

walczyło o tytuł najskuteczniejszej w organizowanym 

od wielu lat w Nędzy międzynarodowym turnieju.  

    W tym roku do Nędzy przyjechały dwie drużyny z 

partnerskich Velkich Hostic z Czech. Organizatorzy i 

uczestnicy zgodnie podkreślali, że udział w turnieju to 

przede wszystkim dobra zabawa. • 
 

KOŃCOWA TABELA: 

1. VELKE HOSTICE A 

2. ORLIK NĘDZA 

3. ORLIK RACIBÓRZ 

4. VELKE HOSTICE B 

5. NĘDZA 

6. DOBRY LOT NĘDZA 

7. PIVEKSIN TECHNOLOGY 
 

Podczas rozegranego Międzynarodowego Turnieju  
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Z OKOLICZNYCH MIEJSCOWOŚCI NA PROCESJI W ZAWADZIE KSIĄŻĘCEJ 
 

•  Tradycyjna procesja wielkanocna w gminie Nędza 

odbyła się już po raz 31. Mieszkańcy nie tylko gminy, 

ale i okolicznych miejscowości, niezrażeni fatalną 

pogodą, prosili o urodzaj objeżdżając pola trzech 

wiosek - Zawady Ks., Ciechowic i Łęgu. 

 

tak gospodarze się zbierali i jechali - mówiła sołtyska 

Zawady Ks. Monika Jacheć.  

    Procesja konna w Zawadzie Ks. zachowała swój 

tradycyjny, błagalny charakter. Co roku na wozie 

jadą gospodarze, modląc się i śpiewając. Tuż za nimi 

przygrywają Herzogs Musikanten, zespół od siedmiu 

lat działający w Zawadzie Ks. - Wyłoniła się tu grupa 

ludzi, którzy chcą wspólnie grać i kultywować 

muzykę charakterystyczną dla naszego regionu - 

tłumaczył Tomasz Łowicki, jeden z członków. 
    Dla każdego uczestnika Gmina przygotowała 

pamiątkową statuetkę, było też ciasto i kawa.  • 

Pogoda była wyjątkowo kapryśna, ale i tak na procesję 

do Zawady Ks. jak co roku zjechali się uczestnicy z 

wielu okolicznych miejscowości. - Dla mnie, jako 

sołtysa, to ogromna duma, ogromne szczęście, że ludzie 

czekają na naszą procesję cały rok, że szykują konie, 

bryczki i przyjeżdżają. Pogoda dziś wyjątkowo 

niedobra, ale Pan Bóg jednak zejrzał na nich i zesłał 

trochę słońca - mówiła sołtyska Ciechowic Regina 

Pieruszka. 

    Piotr Hibner-Badura z Łęgu w ubiegłym roku jechał 

w siodle i z krzyżem na czele procesji. Tym razem 

bryczką. O urodzaj w Wielkanocny Poniedziałek prosi 

co roku. Sam pola nie ma. - Ale mieli rodzice. To 

tradycja. Warto ją kontynuować - mówił pan Piotr. 

    Ewa Gregorowicz z Zawady Ks. przyjechała 

wierzchem. - Ja osobiście nie mam gospodarstwa, ale 

mieli dziadkowie. Dlatego to robimy, dla utrzymania 

tradycji, wierzymy, że wymodlimy urodzaj dla pól - 

komentowała.  

    Tradycja dla wielu - rzecz święta. - Bywały lata, że 

przez pogodę ksiądz już nawet procesję odwoływał, a i  

 

WIELKI SUKCES CHÓRU PARAFII W BABICACH 
• I miejsce i nagrodę ufundowaną przez Prezydenta 

Miasta Żory na 11. Ogólnopolskim Przeglądzie 

Chórów Kościelnych Pieśni Pokutnej i Pasyjnej 

otrzymał chór parafii św. Anny  w Babicach w 

gminie Nędza na czele z Brygidą Tomalą. 

Chór i schola przez lata swojej działalności 

zapraszani byli z koncertami do różnych 

miejscowości, czasem bardzo odległych: Opola, 

Kędzierzyna, Raciborza, na Górę św. Anny, do Rud, 

Katowic, Gliwic, Częstochowy czy Wrocławia. 

Koncertował nie tylko w Polsce, występował również 

m.in. w Austrii, Francji, Niemczech i Włoszech.  

     Babickie zespoły brały udział w wielu 

uroczystościach. Największym przeżyciem był 

występ w uroczystych nieszporach na Górze św. 

Anny, którym przewodniczył Jan Paweł II. Wtedy to 

połączone chóry i schole diecezji opolskiej, a wśród 

nich i członkowie zespołów z Babic, prowadziły 

modlitwę brewiarzową zebranych pielgrzymów. 

Źródła podają, iż w spotkaniu z Ojcem Św. 

uczestniczyło około miliona wiernych. 

    W ubiegłym roku, z okazji 75-lecia kościoła w 

Babicach, chór wydał płytę z kolędami. • 

To jedyny w Polsce ekumeniczny przegląd dla chórów 

o tematyce pokutnej i pasyjnej.  Odbywa się w Żorach 

od 2004 roku. W jego dziesięciu dotychczasowych 

edycjach wzięło udział 225 zespołów chóralnych i około 

6 tysięcy chórzystów. Oprócz chórów z całej Polski 

gościnnie występowały na nim także zespoły: 

„Benedictus” z katolickiego uniwersytetu w słowackim 

Rużemberoku oraz prawosławny z Kaliningradu. 

    Historia babickiego chóru sięga 1977 roku, kiedy to 

po raz pierwszy wystąpił w drugi dzień świąt Bożego 

Narodzenia podczas mszy św. Pierwszy koncert odbył 

się w styczniu następnego roku. 
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CZŁOWIEK Z FAJKĄ 
Wspomnienie o Erneście Wolniku 
 

Tylko pożyteczna praca sprawia radość naszej duszy (N. Gogol)                                                                                                                                                           

Charakterystyczne było dla Ernesta Wolnika to, że był 

małomówny, nigdy nie zwierzał się ze swych 

problemów, nie mówił o swych planach i 

zamierzeniach, nie obiecywał, tylko słuchał, ale 

podejmował wyzwanie i je realizował. Był bardzo 

skromny i pracowity a w pracy zawodowej  

szanowanym fachowcem. 

   Postać tego człowieka nierozerwalnie była 

postrzegana z jednym charakterystycznym atrybutem - 

fajką, która była swego rodzaju magiczną różdżką, za 

pomocą której, jak sam mawiał, wystarczyło „klupnąć” 

i wszystko było naprawione. Ernest Wolnik zmarł 

23.03.1984 r. Być może czytelnikom naszego 

czasopisma może wydawać się, że piszemy o mało 

znaczącej postaci, gdyż takich jak on było wielu. Tak, 

ale w „krajobrazie” Nędzy zapisał się jako osoba 

bardzo charakterystyczna i niezwykle sympatyczna. 

                                                                                                                          

Krystian Okręt 
• Informacje Waltera Kuśki. 

• Na zdjęciu Ernest Wolnik z Juliuszem Kuśką (1914-1984), ojcem 

jego zięcia Waltera. 

Urodził się 03.04.1923 r. w Pietrowicach Wielkich. 

Przez całe swoje życie zawodowe związany był z 

Raciborską Fabryką Kotłów. Określany powszechnie 

jako „majster Rafako”. W środowisku Nędzy, gdzie 

mieszkał przy obecnej ul. M. Kopernika, zwany „złotą 

rączką”. W okresie PRL-u fachowcy tacy jak on byli 

rzeczywiście na wagę złota. Potrafił naprawić prawie 

wszystko, co było związane z codzienną egzystencją: 

sprzęt gospodarstwa domowego, sanitariaty, łożyska, 

tuleje, nakrętki. Był precyzyjnym spawaczem. Miał 

niezwykłe upodobanie do własnoręcznego 

wykonywania wszelkiej pracy fizycznej przy swoistym 

poczuciu humoru. Jego osobliwy charakter zjednał mu 

serca wielu ludzi. Rozchwytywany przez mieszkańców 

po pracy wsiadał na rower i wyruszał do - jakbyśmy to 

dziś określili - „serwisu”, pomocy w niezbędnej 

naprawie i zawsze stawał na wysokości zadania. 

Pomagał rzemieślnikom, m.in. warsztatowi mechaniki 

pojazdowej Hiltawskiego Egelberta a później jego syna 

Gerarda, który współpracował w latach 70-tych XX w. 

z rybnickim klubem żużlowym, piekarnią Okręta. I tu 

chciałbym przytoczyć pewne zdarzenie na miarę 

anegdoty ... W latach 60-tych minionego stulecia 

stawiał płot Okrętowi. Płot jak płot – spawany z siatki 

metalowej z obramowaniami, zwykła w fachowa 

robota, ale znamienne było jego przesłanie, gdyż w 

górnej jego części wkomponowane były litery, jak się 

okazało były to inicjały kumpli Roberta Okręta.  
 

 

WYBORY DO RAD POWIATOWYCH ŚLĄSKIEJ IZBY 

ROLNICZEJ - 31 maja 2015 r.  
Rolnik, ubiegający się o mandat członka rady powiatowej 
izby rolniczej powinien złożyć następujące dokumenty: 
zgłoszenie kandydata, oświadczenie o zgodzie na 
kandydowanie oraz listę członków zawierającą co najmniej 
50 podpisów poparcia. Druki te można otrzymać w każdym 
urzędzie gminy lub biurach Śląskiej Izby Rolniczej, a także na 
stronie: www.sir-katowice.pl. Czytelnie wypełnione 
dokumenty należy przesłać do 11 maja 2015 r. na adres: 
Śląska Izba Rolnicza, ul. Jesionowa 9a,  40-159 Katowice. 
Szczegółowe informacje: www.sir-katowice.pl oraz w Biurze 
Powiatowym Śląskiej Izby Rolniczej, ul. Focha 25/2, 

42-200 Częstochowa, tel. 34 368 15 12. 
Lokal wyborczy w gminie Nędza znajdzie się w sali 
gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w 
Zawadzie Książęcej przy ul. Szkolnej 2, będzie czynny w 
godzinach 8:00 do 18:00. Wybory będzie przeprowadzać 
Komisja w 5-cio osobowym składzie. • 

PRZYCHODNIA „OCICKA” 

Rejestracja centralna – 
ul. Ocicka 51a w Raciborzu 

poniedziałek - piątek 

8.00-18.00 
tel. (32) 415 35 50; 

(32) 415 54 35 

ZBIÓRKA KRWI 
parking przy UG Nędza 
ul. Jana III Sobieskiego 5 

1 maja 
godz. 9:00 – 13:00 
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OBWIESZCZENIE  WÓJTA GMINY NĘDZA z dnia 24 marca 2015 roku 
w sprawie  NUMERÓW I GRANIC OBWODÓW GŁOSOWANIA  ORAZ SIEDZIBACH OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH , 

W TYM LOKALACH OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH DOSTOSOWANYCH DO POTRZEB WYBORCÓW 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH, A TAKŻE O MOŻLIWOŚCI GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO I PRZEZ PEŁNOMOCNIKA.  

Na podstawie art.16 § 1 I § 2  ustawy z dnia 5 stycznia 2011roku –Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21 poz. 112 z późn. zm. ) w związku 

z Uchwałą Nr XXXII-252-2013 Rady Gminy Nędza z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie podziału Gminy Nędza na stałe obwody 

głosowania  ( Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 1 marca 2013r. poz. 1994 ; zm. Dz. Urz. Woj. Śl. z dn.24.03.2014r. 

poz. 1885) WÓJT GMINY NĘDZA podaje do wiadomości wyborców informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz 

siedzibach obwodowych komisji wyborczych , w tym o  lokalach obwodowych komisji wyborczych  dostosowanych do potrzeb 

wyborców niepełnosprawnych , a także o możliwości  głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika powołanych do 

przeprowadzenia wyborów PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ zarządzonych  na dzień 10 MAJA 2015 ROKU 

Numer  
obwodu 

Granice obwodu Siedziba obwodowej 
komisji wyborczej 

 

1. SOŁECTWO BABICE 
 ulice: ADAMOWICKA, POLNA, PRZYRWY, SZKOLNA, WIEJSKA, 

WYROBISKOWA ,  WYZWOLENIA, 
ulice: ARKI BOŻKA, DRZEWNA, JANA MATEJKI, LEŚNA, PIASKOWA, 

POWSTAŃCÓW,   RUDZKA,  RYBACKA 

 

SALA GIMNASTYCZNA 
ul. Wiejska  nr 68 

BABICE 

 

2. SOŁECTWO GÓRKI ŚLĄSKIE 
ulice:  JASNA,  OFIAR OŚWIĘCIMSKICH, RUDZKA 

ulice:  ASTRÓW, BASENOWA, BOGUNICKA, BRZOZOWA, LEŚNA, 
NAD KOLEJĄ, NOWA, ZA LASEM 

 
SALA GIMNASTYCZNA  

ul. Ofiar Oświęcimskich nr 57 
GÓRKI ŚLĄSKIE 

LOKAL DOSTOSOWANY  
DO POTRZEB WYBORCÓW 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 

3.  SOŁECTWO CIECHOWICE 
 

SOŁECTWO ZAWADA KSIĄŻĘCA 
ulice: LEŚNA , RACIBORSKA, WESOŁA 

ulice: BETONOWA, BOCZNA, BRZEGOWA, CICHA, CIECHOWICKA 
DZWONKOWA, KOSZYKOWA, KRÓTKA, ŁĄKOWA, ŁUKOWA, 
OKRĘŻNA, OLIMPIJSKA, POLNA, POŁUDNIOWA, STAWOWA, 

SZKOLNA, WITA STWOSZA 

 
SALA GIMNASTYCZNA  

ul. Szkolna  nr 2 
ZAWADA KSIĄŻĘCA 

LOKAL DOSTOSOWANY  
DO POTRZEB WYBORCÓW 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
 

4.  SOŁECTWO NĘDZA 
ulice: JANA III SOBIESKIEGO, JANA PAWŁA II, POMIAROWA , 

SPORTOWA 
ulice: AKACJOWA, BOCZNA, GLIWICKA, HENRYKA SIENKIEWICZA, 

JULIANA TUWIMA,  LETNISKOWA, LNIANA, ŁĄKOWA, POLNA,  
RZECZNA, SKOŚNA, SOSNOWA, STAWOWA, TOPOLOWA, WĄSKA,  

ZŁOCISTA, ŻRÓDLANA 

SALA przy GOSiR 
ul. Sportowa  nr 10 

NĘDZA 

LOKAL DOSTOSOWANY  
DO POTRZEB WYBORCÓW 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
 

5.  SOŁECTWO NĘDZA 
ulice: GOŁĘBIA, JESIONOWA, KRÓTKA, NAD SUMINĄ , OSIEDLOWA, 

PROSTA, STANISŁAWA KONARSKIEGO, ŻWIROWA, 
ulice: 1 MAJA, ADAMA MICKIEWICZA,  BRZOZOWA, , POCZTOWA, 

SPÓŁDZIELCZA, STRAŻACKA, TRAWNIKI,  ZACISZNA 

SALA przy OSP 
ul. Strażacka nr 2 

NĘDZA 

LOKAL DOSTOSOWANY  
DO POTRZEB WYBORCÓW 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
 

6.  
SOŁECTWO SZYMOCICE 

STRAŻNICA OSP 
ul. Gliwicka nr 22 

SZYMOCICE 

LOKAL DOSTOSOWANY  
DO POTRZEB WYBORCÓW 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

7. SOŁECTWO NĘDZA 
ulice: BOROWIEC, JABŁONIOWA, KOŚCIELNA, KWIATOWA, LIPOWA, 

MIKOŁAJA KOPERNIKA,  NOWA, OGRODOWA,  SADOWA, 
SŁONECZNA, USTRONNA, WIŚNIOWA, ZAMKNIĘTA, ZIELONA, 

ulice: DRZYMAŁY, GÓRNICZA, KOLEJOWA, LECZNICZA, LEŚNA , 
MODRZEWIOWA, MYŚLIWSKA, PIASKOWA, ROGOL, ROLNICZA, 

RZEMIEŚLNICZA, WIEJSKA 

SALA 
przy Zespole  

Szkolno-Gimnazjalnym 
ul. Leśna nr 2 

NĘDZA 

 

8.  
SOŁECTWO ŁĘG 

OSADA ORZESZKÓW 

PRZEDSZKOLE 
ul. Wyzwolenia nr 8 

ŁĘG 

 

Głosowanie odbywa się w lokalu obwodowej komisji wyborczej  w dniu 10 MAJA 2015 roku 
(niedziela ) bez przerwy od godz. od 7

00
 do 21

00
 

                         WÓJT 
                              ANNA ISKAŁA 
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