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SZKOŁY BĘDĄ MIAŁY SZYBSZY INTERNET  
                                         Urząd Gminy w Nędzy otrzymał 

                                         deklarację Wojewody Śląskiego    

o przyznaniu dotacji w wysokości 88.745,00 zł na 

przyłączenie do sieci internetu szerokopasmowego 

czterech szkół z terenu gminy. 

 

Gmina wnioskowała o dotację w wysokości 88.745,00 zł. 

Szkoły w gminie Nędza miały do tej pory dostęp do 

internetu, ale o poziomie przepływności niższym od 

określonego w rozporządzeniu ministra. Teraz placówki 

będą mogły korzystać z szybszego internetu. Przepustowość 

łączy internetowych, które otrzymają to 102400/102400 

kbit/s. Prace związane z położeniem światłowodu i 

konfiguracją sprzętu sieciowego mają być zakończone do  

końca roku. 

PODZIAŁ ŚRODKÓW: 
●  ZSP w Zawadzie Ks. - 33.530,00 zł 

●  ZSP w Górkach Śląskich - 22.669,00 zł 
●  ZSP w Babicach - 17.257,00 zł 

●  ZSG w Nędzy - 15.289,00 zł 

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 średnicy ludzkiego włosa. ● 

 

TRWA REMONT UL. KOPERNIKA W najbliższym planach inwestycyjnych dróg w gminie jest 

remont ul. Sienkiewicza w Nędzy. Ze względu na zwężenie 

odcinka, jest tam mocno ograniczona widoczność 

    Wykonana zostanie także modernizacja drogi dojazdowej 

do pól w sołectwie Ciechowice (za ul. Odrzańską). 

Przypomnijmy, że Gmina otrzymała od Marszałka 

Województwa dofinansowanie sięgające 59 proc. kosztów 

- Odcinek może, przynajmniej w części, uchronić 

mieszkańców od poruszania się główną i ruchliwą drogą 

wojewódzką, która jest w nie najlepszym stanie  - dodaje 

wójt Anna Iskała.  ● 

                                Do 25 września, zgodnie z umową,                 

                                powinien się zakończyć remont  

ul. Kopernika w Nędzy. Za blisko 270 tys. zł inwestycję 

realizuje Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "M+" 

sp. z o.o. z Kędzierzyna-Koźla. W tej chwili trwa 

osadzanie krawężników. 

- Biorąc pod uwagę dobrą pogodę i zaangażowanie firmy, 

liczymy, że inwestycja zostanie zakończona wcześniej - 

mówi Wójt Gminy Nędza Anna Iskała. 

    Ul. Kopernika jest drogą gminną o długości ponad 580 m 

i średnią szerokością ponad 5 m. Łączy ul. Borowiec z ul. 

Leśną. To droga bardzo uczęszczana, bo znajduje się przy 

niej ośrodek zdrowia, stanowi też dojazd do kościoła i na 

cmentarz.  

    Lista prac obejmuje m.in. wymianę nawierzchni, 

utrzymanie i odtworzenie istniejących zjazdów do posesji, 

zbudowanie krawężników, zerwanie chodnika, likwidację 

istniejącego parkingu przy ośrodku zdrowia oraz położenie 

tam asfaltobetonu wraz z krawężnikami. 

    Zostaną też poprawione zjazdy na ul. Zieloną i 

Jabłoniową. Zrobiona zostanie także odnoga ul. 

Mickiewicza, która zostanie pokryta asfaltem. - Ponieważ to 

odcinek biegnący w dół, każdy inny rodzaj utwardzenia 

mógłby zostać spłukiwany w czasie deszczu - tłumaczy wójt. 
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WYPRAWKA SZKOLNA 2015/2016 
- SPRAWDŹ DLA KOGO I NA JAKICH ZASADACH 
                                          Jeszcze do 15 września można 

                                             składać wnioski o udzielenie 

                   pomocy finansowej na zakup podręczników  

                                              i materiałów edukacyjnych. 

opiekunowie, rodzice zastępczy, 

osoby prowadzące rodzinny 

dom dziecka), pełnoletni 

uczniowie,  nauczyciele, 

pracownicy socjalni lub inne 

osoby, za zgodą rodziców 

ucznia (prawnych opiekunów, 

rodziców zastępczych, osób 

prowadzących rodzinny dom 

dziecka ) albo pełnoletniego 

ucznia.  

    Wniosek  składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń 

będzie uczęszczał w roku szkolnym  2015/2016. 

    Dyrektor szkoły sporządza listę uczniów uprawnionych do 

otrzymania pomocy i przekazuje ją Wójtowi Gminy. 

    Po otrzymaniu listy uczniów, Wójt Gminy informuje 

dyrektora szkoły o liczbie uczniów, którym może być 

przyznana pomoc, w związku z art. 7 ustawy z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej. 

    Dyrektor szkoły dokonuje dogłębnej analizy złożonych 

dokumentów i podejmuje decyzję  w sprawie przyznania 

pomocy uczniom.  

    Wójt Gminy przekazuje środki finansowe na zakup 

podręczników i materiałów edukacyjnych na rachunek 

bankowy danej szkoły.  

    Dyrektor szkoły zwraca rodzicom uczniów (prawnym 

opiekunom, rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym 

rodzinny dom dziecka, albo pełnoletnim uczniom) koszt 

zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych, po 

przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości wartości 

pomocy określonej w § 3  cytowanego rozporządzenia. ● 

 

Formularze wniosków o udzielenie 

dofinansowania zakupu podręczników 
dostępne są w szkołach, Urzędzie Gminy 
Nędza (pok. nr 10), a także w Biuletynie 

Informacji Publicznej UG Nędza w zakładce 
-> zarządzenia wójta. 
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Pomocą w formie dofinansowania  zakupu podręczników 

do kształcenia ogólnego objęci będą uczniowie: 

   ●●klas III  szkoły podstawowej - dochód na osobę w 

rodzinie nie może przekraczać kryterium dochodowego,   o 

którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia  28 listopada 

2003 r. o świadczeniach rodzinnych  ( Dz. U. z 2015 r. poz. 

114 ),  tj. kwotę 574,00zł; 

   ● pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w 

rodzinie przekracza kryterium dochodowe, o którym mowa 

w  pkt 1, lecz w rodzinie występują przypadki określone w 

art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; 

    Pomocą w formie dofinansowania zakupu 

podręczników do kształcenia ogólnego, w tym 

podręczników do kształcenia specjalnego jest udzielana 

uczniom  niezależnie od dochodu: 

   ● słabowidzącym; 

   ● niesłyszącym; 

   ● słabosłyszącym; 

   ● z niepełnosprawnością intelektualną w st. lekkim; 

   ● z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją; 

   ● z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera; 

   ● z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku 

gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność 

wymieniona w literze a) – f) 

- posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust.3 ustawy z dnia 

7 września 1991 r. o systemie oświaty z wyjątkiem klasy 

I, II i IV szkoły podstawowej oraz klasy I  gimnazjum. 

    Pomocą w formie dofinansowania zakupu materiałów 

edukacyjnych  objęci są uczniowie z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz 

uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w 

przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest 

niepełnosprawność intelektualna w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym uczęszczających do szkół 

podstawowych, z wyjątkiem klasy IV szkoły 

podstawowej i klasy I gimnazjum.  

    Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami, o których 

mowa w § 4 ust. 5,6,7 i 8 rozporządzenia Rady Ministrów 

z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych 

warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na 

zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 

2015 r. poz. 938) składają rodzice ucznia  (prawni  
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JEST SZANSA NA NOWE KŁADKI NAD TORAMI 
                            PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych 

w                    w Tarnowskich Górach poinformował 

Urząd Gminy w Nędzy o zamiarze wystąpienia  z 

wnioskiem inwestycyjnym w sprawie budowy kładek 

dla pieszych w Nędzy nad liniami kolejowymi Katowice 

Ligota-Nędza oraz Kędzierzyn Koźle-Chałupki. 

Wcześniej dawały możliwość szybkiego dostania się do 

centrum wsi, w tym również na dworzec kolejowy. Teraz 

trzeba iść dookoła, ale w ten sposób nadrabia się kilka 

kilometrów. Dlatego, mieszkańcy ryzykując życie, chodzą 

po torach - tłumaczy wójt.  

    Gmina liczy, że inwestycja budowy kładek dojdzie do  

 

Gmina od dawna wnioskowała do PKP o remont kładek. 

Były w fatalnym stanie. Urząd wezwał na miejsce 

inspektorów Wojewódzkiego Nadzoru Budowlanego. Byli 

wstrząśnięci stanem kładek i natychmiast nakazali je 

zamknąć. Ostatecznie, zamiast kładki wyremontować, PKP 

je rozebrała.  

    - Brak kładek to dla mieszkańców wielki problem.  

skutku. - Wygląda na to, że wniosek inwestycyjny PKP jest 

już w trakcie realizacji, bo w ostatnim piśmie proszą nas o 

opinie, o liczbę potencjalnych użytkowników i plany 

przebudowy ulicy 1 Maja (droga wojewódzka) - wyjaśnia 

wójt Anna Iskała. 

    Na razie nie wiadomo, kiedy inwestycja mogłaby ruszyć i 

gdzie kładki staną, czy tam gdzie poprzednie, czy jednak w 

nowym miejscu.  ● 

 

GABINETY LEKARSKIE W SZKOŁACH ZOSTANĄ DOPOSAŻONE 

                                                   Ministerstwo Finansów                      

                                    pozytywnie rozpatrzyło wniosek 

złożony przez Urząd Gminy w Nędzy o dofinansowanie 

wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i 

pomocy przedlekarskiej w szkołach podstawowych. 

nie stać nas na wyposażenie gabinetów w bardzo dobry, ale 

też często kosztowny sprzęt. Dlatego każda złotówka z 

zewnątrz na ten cel bardzo nas cieszy - mówi Edyta Szajt, 

specjalista ds. oświaty w Urzędzie Gminy Nędza. 

    Nowy sprzęt otrzymają cztery szkoły podstawowe: w 

Zawadzie Ks., Babicach, Górkach Śl. (po 4,5 tys. zł) oraz 

Nędzy (6,5 tys. zł).  

    Do placówek trafią m.in. wagi lekarskie, stoliki 

zabiegowe, szafki i kozetki, termometry, tablice do badania 

ostrości wzroku, apteczki pierwszej pomocy.  ● 

Na 2015 rok gminnym placówkom przyznano łącznie  

20 tys. zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji 

ogólnej (Gmina starała się o ponad 33 tys. zł). 

  - Obecny standard gabinetów w naszych szkołach odbiega 

od satysfakcjonującego. Budżet gminy nie jest z gumy, 
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W GMINNYM CENTRUM KULTURY UCZYLI BALETU 

                                                  - W domu tańczy cały czas!   - 

                                           śmiała się pani Joanna 

Wyżykowska z Nędzy, która na zajęcia baletowe do 

Gminnego Centrum Kultury zapisała swoją córeczkę, 

5-letnią Zuzię. Lekcje w GCK odbyły się w ramach 

Akcji Lato, w której chętnie brały udział dzieci i 

młodzież z całej gminy.  

 

ale jej ulubioną jest właśnie balet. - Balet kocha się za 

elegancję i płynące z niego piękno - mówiła instruktorka. - 

Takie zajęcia mogą dzieciom wiele dać. Ćwiczą postawę 

ciała, której w tańcu klasycznym trzeba wyjątkowo 

pilnować, poza tym poczucie rytmu, no i osłuchują się z 

piękną muzyką - dodała. ● 

Pani Joanna była zachwycona ofertą nędzańskiego GCK. 

- Dzieci nie musiały siedzieć w domu i się nudzić - mówiła. 

Zuzia, poza baletem, chodziła jeszcze na warsztaty robienia 

masek i domowe przedszkole. 

    Lekcje baletu trwały w Nędzy trzy dni. - Chcę tańczyć! 

- argumentowała swój udział w zajęciach 7-letnia Oliwia. - 

Co wiem o balecie? Skok, piruet i to tyle. Ale wszystkiego 

się nauczę! - zapewniła. 11-letnia Natalia też kocha 

tańczyć. - W ogóle lubię przychodzić do naszego GCK. 

Szkoda czasu na siedzenie przed komputerem - stwierdziła 

dziewczyna. 

    Manuela Krzykała, znana w okolicy instruktorka tańca, 

zamierza w ciągu trzech dni nauczyć dzieci podstawowych 

pozycji tańca klasycznego. Uczy wielu technik tanecznych,  
 

 

AIKIDO POMYSŁEM NA WAKACJE  
                             -        Takie zajęcia to po prostu dobrze 

                                      spędzony czas – chwalił zajęcia z 

aikido zorganizowane przez GCK Mateusz Libera, 

14-latek z raciborskich Markowic. 

Aikido to japońska sztuka samoobrony. - Pokazujemy 

dzieciom, że niekoniecznie chodzi o to, żeby się bić i okładać 

- wyjaśnił Karol Łaciok. - Ale oczywiście, aikido ma 

nauczyć, jak nie dać sobie zrobić krzywdy - dodał.  ● 

 
 Jak żadna inna sztuka walki, aikido kładzie 

nacisk na moralny i psychologiczny wymiar 

działań oraz na odpowiedzialność za zdrowie i 

życie drugiego człowieka w całym procesie 

treningu i walki.  

 

Zajęcia z aikido trwały w Gminnym Centrum Kultury w 

Nędzy kilka dni. Podłoga zakryta materacami, w kimonach 

nie tylko instruktorzy, ale też niektórzy uczestnicy.  

    Pani Alicja Czarnuszka z Babic przywiozła na zajęcia 

swojego syna Jakuba. 9-latek chodzi na zajęcia z aikido nie 

tylko w wakacje do GCK, ale też w ciągu roku szkolnego 

do szkoły w Nędzy, gdzie dzieci i młodzież ćwiczą po 

lekcjach dwa razy w tygodniu.  

    - Cieszę się bardzo, bo zamiast siedzieć w domu przy 

komputerze, więcej się rusza. A poza tym, dzięki aikido 

uczy się jak zachować się w sytuacjach zagrożenia. I kto 

wie, może ja sama kiedyś poczuje się przy nim bezpieczna 

- uśmiechnęła się pani Alicja. 

    Karol Łaciok prowadzi zajęcia z aikido w GCK oraz te 

odbywające się w ciągu roku szkolnego w ZSG. - Przede 

wszystkim chodzi nam o to, żeby dzieci się trochę 

poruszały i dobrze bawiły, niekoniecznie przed 

komputerem - mówił instruktor.  
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BIBLIOTEKA NIE POZWOLIŁA NA NUDĘ 
                                      Ulica Strażacka w Nędzy po raz    

                                      kolejny w wakacje stała się 

centrum kreatywnego spędzania czasu dla 

najmłodszych mieszkańców. Na ciekawe zajęcia od 

początku lipca zapraszała tutejsza biblioteka oraz 

centrum kultury. Chętnych nie brakowało. 

Klaudia, lat 10: - Fajnie się tu spędza czas, bawimy się 

razem, a przy okazji, oglądam książki i je wypożyczam. 

Gabrysia, lat 8: - Lepiej tu przyjść niż siedzieć przy 

komputerze. Karolina, lat 14: - Przychodzę i ze względu na 

same zajęcia, ale i na towarzystwo. Weronika, lat 10:  

- Przychodzę na zajęcia, ale też od razu wypożyczam książki. 

Ostatnio o koniach.   ● 

W bibliotece nawet podczas zajęć kończących już 

wakacyjny cykl spotkań, dzieci pokazały, że wyobraźnia 

nie zna granic. - Zależało nam, żeby zajęcia pobudziły 

wyobraźnię i kreatywność, żeby dzieci miały możliwość 

sprawdzenia się w różnych technikach plastycznych, 

wypróbowania czegoś nowego. Ale przede wszystkim 

chodziło o to, by dzieci po prostu przyjemnie spędziły czas, 

tym bardziej, że nie wszyscy spędzają wakacje poza 

domem - mówiła dyrektor biblioteki Iwona Czorny.  

    Każdego dnia do biblioteki przychodziła około 

dwudziestka dzieci - w wieku od kilku do kilkunastu lat. 

Odbywały się nie tylko zajęcia plastyczne, ale też głośne 

czytanie, różnego rodzaju zabawy i konkursy. Z okazji 

podsumowania akcji, biblioteka przygotowała dla dzieci 

dyplomy, nagrody i upominki. 

 

MŁODZIEŻ ZAPREZENTOWAŁA SIĘ W CENTRUM 
                                Ci, którzy pokaz widzieli  nadziwić 

                                się nie mogli, że takich rzeczy można 

się nauczyć w tak krótkim czasie.  - My to na pewno od 

razu byśmy się powywracały! - nie kryła zdumienia 

pani Kasia. Młodzież uczestnicząca w warsztatach 

szczudlarskich w Gminnym Centrum Kultury wyszła w 

plener i pokazała mieszkańcom, czego w czasie wakacji 

zdołała się nauczyć. 

 

pewna, że młodzież jeszcze we wrześniu będzie dobrze 

wspominać spędzone z nami wakacje - powiedziała Julia 

Parzonka, instruktorka Gminnego Centrum Kultury w 

Nędzy. 

    Dla Doroty, lat 12, to nie pierwsze zajęcia, w jakich bierze 

udział w GCK. - Zawsze jest świetnie, możemy się sporo 

nauczyć - mówiła.  

    11-letniej Natalii chodzenie na szczudłach bardzo się 

spodobało. - Najważniejsza jest równowaga, wiadomo. 

Trzeba się pilnować, żeby nie przechylać się do przodu - 

instruowała.   ● 

- Ćwiczą od wczoraj? - nie mogła uwierzyć pani Zosia. - 

Bardzo dobrze im wychodzi! Super, że takie zajęcia się 

organizuje, dzieci przynajmniej w domu przed 

komputerem nie siedzą - mówiła. 

    - Podziwiamy! - nagradzała brawami pani Bernadeta. - I 

fajnie, ze dzieci mają zajęty czas, nie błąkają się po wsi - 

dodała.  

    Gminne Centrum Kultury w Nędzy nie pozwoliło, żeby 

dzieci i młodzież nudziły się w wakacje. Przez cały lipiec 

od poniedziałku do piątku zapraszało na przeróżne zajęcia 

– były m.in.: aikido, graffiti, balet i rękodzieło, beatbox, 

linoryt i robienie masek.  

    Jedną z propozycji były zajęcia szczudlarskie. Ale 

uczestnicy uczyli się tam nie tylko trudnej sztuki chodzenia 

na szczudłach, ale też żonglowania, kręcenia talerzami i 

pojkami. - Warto wziąć udział w naszych zajęciach, żeby 

się nie nudzić, nie siedzieć w czterech ścianach. Jestem  
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GMINA PRZYJĘŁA KILKUSET PIELGRZYMÓW 
                                    GOSiR po raz kolejny został       

                                    przystankiem dla kilkuset 

pielgrzymów,  którzy z Raciborza wyruszyli na Jasną 

Górę. Czekał na nich pyszny poczęstunek i chwila 

odpoczynku przed dalszą drogą. Pątnicy żartują, że 

przyjęcie w Nędzy jest jak gościna na weselu. 

 

centrum, pielgrzymów karmiliśmy na placu niedaleko 

urzędu gminy, potem nawet na prywatnym podwórku jednej 

z mieszkanek. Ale z czasem pielgrzymka tak się rozrosła, że 

trzeba było pomyśleć o innym rozwiązaniu. I tak, dzięki 

staraniom naszego proboszcza oraz wsparciu pani wójt, od 

kilku lat przyjmujemy pątników na OSiR-ze. Tu są warunki 

jak trzeba! - cieszy się Jadwiga Przybyła. 

    Pani Maria Zoń, skarbnik stowarzyszenia, w akcji wzięła 

udział po raz trzeci. – Wszystko przygotowywałyśmy już od 

wczoraj – mówiła. - Było wielkie gotowanie, teraz będzie 

gościna, a później wielkie sprzątanie - śmiała się.  ● 
 

Rosół, grochówka, gulasz, kompot i śląski kołacz - 

wszystko własnej roboty pań ze Stowarzyszenia Kobiet 

Aktywnych, które bardzo prężnie działa w Nędzy. W 

przygotowanie poczęstunku dla pielgrzymów 

zmierzających do Częstochowy włożyły całe swoje serce. 

    Beata, Patrycja i Kamila w pielgrzymce biorą udział nie 

pierwszy raz i przystanek w Nędzy zawsze bardzo mile 

wspominają. - Wszyscy jesteśmy bardzo wdzięczni. 

Przecież ci ludzie robią to całkowicie bezinteresownie. 

Będziemy się za nich modlić - mówią dziewczyny. 

    - Cieszymy się, że możemy ich wesprzeć na drodze, 

nakarmić, napoić. To tak trochę jakbyśmy dzięki temu 

brały udział w pielgrzymce - mówi pani Gertruda Bluszcz, 

członkini stowarzyszenia. 

    Panie przyznają, że tak dobrze zorganizowanej akcji by 

nie było, gdyby nie przewodnicząca stowarzyszenia -  pani 

Jadwiga Przybyła. - Na was zawsze mogę liczyć! - 

odpowiada koleżankom pani Jadwiga.  

    Szefowa stowarzyszenia wspomina też poprzednie lata.  

- Wcześniej jedzenie ugotowane w domu woziło się do  

 

MURAL W SZKOLE W NĘDZY Z MYŚLĄ O 6-LATKACH 
                              To już kolejny obraz, który  wyszedł 

                              spod rąk nauczycieli i uczniów ZSG. 

Gimnazjalistom zależało na stworzeniu bajkowego 

muralu przy szkolnej świetlicy.  - Żeby było raźniej 

szczególnie najmłodszym uczniom - mówią twórcy. 

W środku zimy, w styczniu tego roku w dobrze widocznym 

miejscu, na budynku stołówki przy szkole w Nędzy 

gimnazjaliści stworzyli mural z motywem rezerwatu 

Łężczok - przyrodniczej wizytówki gminy Nędza. Od tamtej 

pory mogą go podziwiać mieszkańcy i przejezdni. Już wtedy 

młodzi twórcy wiedzieli, że murali powstanie więcej. 

    Do tworzenia murali zapalają młodzież Edyta Pala, 

Monika Bajak i Maria Jankowska. 

    - Także i tym razem uczniowie bardzo chętnie włączyli się 

w realizację - mówiła Monika Bajak, pedagog szkolny. 

    Malowidło powstało przy świetlicy. - To głównie z myślą 

o najmłodszych uczniach. To oni przede wszystkim ją 

odwiedzają - dodała Edyta Pala, nauczycielka ZSG. 

    Jennifer Duchacz, uczennica klasy II gimnazjum, chętnie 

zostawała w szkole po godzinach. - Kocham to, po prostu. 

Interesuję się sztuką na co dzień - przyznała skromnie. 

    Malowidła miałyby powstać również w innych miejscach 

szkoły, a nawet w przestrzeni publicznej na terenie gminy. 

Chcielibyśmy zorganizować konkurs na pomysł muralu dla 

mieszkańców gminy - zdradziła Edyta Pala.  ● 
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GEORG WOTZKA – PIERWSZY PROBOSZCZ NĘDZAŃSKIEJ PARAFII   
Georg Wotzka, ur. 02.08.1885 r. w Koźlu, syn Piotra 

(Peter) i Jadwigi (Hedwig). Jego ojciec, Peter, był 

nauczycielem i organistą w kościele parafialnym pw. 

świętych Zygmunta i Jadwigi w Koźlu. Szkołę 

powszechną i gimnazjum ukończył w rodzinnym Koźlu. 

Potem studiował teologię na Uniwersytecie 

Wrocławskim. Wyświęcony 22.06.1919 r. Przez 

następne siedem lat służby kapłańskiej był wikarym 

(m.in. w Markowicach, skąd przeszedł do Nędzy). 

swej historii, wspaniałego organizatora i niestrudzonego w 

swej misji duszpasterza. 7 października proboszczem zostaje 

Giudo Kalka, przybyły z Bytomia. 

    W rodzinnych stronach ks. Wotzki rozpoczął się ostatni 

okres jego duszpasterskiej, pełnej determinacji pracy. Zaczął 

swą działalność od przebudowy głównego ołtarza. 

Dotychczasowy, drewniany, uległ znacznemu zniszczeniu. 

Następuje jego rekonstrukcją. Nowy zostaje wykonany przez 

pracownię artystyczną Ericha Adolfa z Wrocławia. Artysta 

wykonał go z  kutymi w mosiądzu i posrebrzanymi 

płaskorzeźbami, nowe prezbiterium dodatkowo zostało 

pozłocone. Powstała przy okazji nowa figura patrona w wys. 

ok. 2,5 m. Ks. Wotzka zdobył na to przedsięwzięcie 10 tys. 

RM ( z kolekt, kolęd duszpasterskich, dobrowolnych darów, 

kościelnej kasy podatkowej). Już w czasie wojny prob. 

Wotzka czynił usilne starania w celu upiększenia kościoła 

przez siebie administrowanego, a mianowicie zamierzał 

zastąpić dwa boczne, ulegające degradacji drewniane ołtarze 

mozaikami, które zostały zamówione u mistrzów sztuki 

sakralnej w  Monachium w cenie ok. 24 tys. RM. Dopiero po 

wojnie przedsięwzięcie zostało zrealizowane przez jego 

następców. W 1939 r. zostaje dyrektorem Towarzystwa 

Trzeciego Zakonu św. Franciszka. Z jego inicjatywy 

odbywają się drugie misje święte w parafii. W 1942 r. zostaje 

dziekanem kozielskiego dekanatu. W czasie wojny ciężko 

zachorował, co ograniczyło jego żywotność. Niestety po 

wkroczeniu Armii Czerwonej kościół zostaje poważnie 

uszkodzony i zdewastowany. Na stanowisku proboszcza 

pozostaje jeszcze do 1946 r. 2 kwietnia 1948 r. ówczesny 

administrator Stolicy Apostolskiej Śląska Opolskiego, ks. 

kard. Bolesław Kominek, ustanowił następcą Georga Wotzki 

ks. o. Jana Skrzyneckiego ze Zgromadzenia Misjonarzy 

Oblatów. Ks. Wotzka ostatnie lata przeżył w cierpieniu i 

poniżeniu. Zmarł w niedzielę 13.03.1949 r. Jego pogrzeb był 

wspaniałą manifestacją, świadczącą o przywiązaniu 

wiernych do swego ukochanego duszpasterza. Na 

uroczystości obecna była również delegacja z Nędzy. 

    Oprac.  Krystian Okręt 

Źródła: 
■ „Wiadomości Urzędowe Administracji Apostolskiej Śląska Opolskiego”, Opole, nr 25,  

maj i czerwiec 1949, s. 12-13. 

■ Alfons Rataj, In memoriam Pfarrer Georg Wotzka, ”Oberschlesien” 20-2009, s. 18-19. 

■ Materiały i tłumaczenie z języka niemieckiego Małgorzata Kozielska. 

■ Internet: www.parafia-nedza.gliwice.opoka.org.pl 

W 1926 r. następuje oddzielenie 

filialnego kościoła pw. Matki Boskiej 

Różańcowej w Nędzy od parafii 

markowickiej (której proboszczem był 

Alojzy Reif, budowniczy świątyni). 26 

października ks. Wotzka obejmuje 

stanowisko proboszcza nowo 

erygowanej parafii, w skład której 

wchodzą miejscowości: Nędza, 

Szymocice i Górki. Naturalną koleją rzeczy stała się 

rozbudowa nędzańskiego kościoła, której podjął się nowy 

proboszcz. Dodano nawy boczne oraz wysunięto 

prezbiterium na wschód. Przy tych pracach, rozpoczętych 

już w 1928 r., nad grobem zmarłego w 1927 r. ks. prob.  

A. Reifa, którego życzeniem było pochowanie w Nędzy, 

postawiona została kaplica grobowa, upamiętniająca 

fundatora nędzańskiego kościoła. Równolegle toczyła się 

budowa Domu Parafialnego, który ukończono w 1930 r. 

Staraniem ks. Wotzki uzyskano na te inwestycje z Biura 

Budowlanego rejencji opolskiej ponad 120 tys. RM 

(ówczesnych marek niemieckich). Nadzór nad budową 

sprawował Józef Pak, architekt z Nędzy. 30.01.1929 r. to 

dzień  pierwszej mszy prymicyjnej w parafii ks. Antoniego 

Połomskiego. 05.10.1929 r., w sobotę przed odpustem 

zabrzmiały po raz pierwszy trzy nowe dzwony, 

sprowadzone z miejscowości Apolda (Turyngia). W marcu 

1930 r. ks. Wotzka zorganizował pierwsze misje święte w 

parafii. Jego Eminencja ks. kard. Adolf Bertram (1859-

1945), metropolita wrocławski, dokonał konsekracji 

poszerzonego kościoła i poświęcił Dom Parafialny pw. św. 

Jerzego. Od tego czasu ks. Wotzka organizował tam 

zebrania dla mężczyzn (Männerverein) i Kongregacji 

Mariańskiej (Marianische Jungfrauen), która liczyła 

wówczas ponad 130 członkiń. Również w latach 1928-

1930 została wybudowana kaplica cmentarna, mająca 

służyć jako kostnica (tak jak obecnie od 1994 r.), lecz w 

międzyczasie zmieniła swoje przeznaczenie (m.in. na salkę 

katechetyczną). W 1934 r. ks. Wotzka odebrał w 

Jägerndorf nowe organy marki „ Rieger”.  

    Dekretem Nr 18877 z dn. 08.06.1937 r. ks. kard. A 

Bertrama, ksiądz Georg Wotzka zostaje proboszczem 

parafii św. Mikołaja w Kędzierzynie. Niestety nędzańska 

parafia utraciła jednego z największych budowniczych w  
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OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY NĘDZA 
z dnia 24 lipca 2015 roku 

w sprawie NUMERÓW I GRANIC OBWODÓW GŁOSOWANIA ORAZ SIEDZIBACH OBWODOWYCH KOMISJI DS. 
REFERENDUM, W TYM LOKALACH OBWODOWYCH KOMISJI DS. REFERENDUM 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 do spraw referendum, w tym o lokalach obwodowych komisji 
dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych , a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez 

pełnomocnika powołanych do przeprowadzenia REFERENDUM zarządzonym na dzień 06 września 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 ds. referendum w dniu 06 września 2015 roku ( niedziela ) bez przerwy 

w godz. od 6.00 do 22.00. 

WÓJT 
ANNA ISKAŁA 
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