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DOŁÓŻ SIĘ DO POPRAWY JAKOŚCI POWIETRZA 

  

                                          30 listopada rozpoczęło się  

                                          sporządzanie ankiet 

inwentaryzacyjnych wśród mieszkańców gminy 

Nędza. Pracownicy konsorcjum firm ECO-SITE z 

Rybnika oraz Grupa Biostat z Katowic pytają, m.in. o 

rodzaj stosowanego w gospodarstwie ogrzewania. 

Dlaczego jest ważne, by mieszkańcy zechcieli wziąć 

udział w badaniu? Uzyskane z ankiet informacje posłużą 

w opracowaniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. 

    To niezwykle ważny dokument, bo bez niego Gmina 

nie będzie mogła pozyskiwać unijnych środków na 

inwestycje związane z poprawą jakości powietrza, m.in. 

w zakresie termomodernizacji budynków oraz wdrażania 

Odnawialnych Źródeł Energii. 

    Ankietę można wypełnić samodzielnie, on-line. 

Dostępna jest na stronie urzędu gminy www.nedza.pl.  

    Według Europejskiej Agencji Środowiska Polska 

należy do najbardziej zanieczyszczonych państw Europy. 

Największy udział w zanieczyszczeniu powietrza ma tzw. 

niska emisja. 

    Z uwagi na niewielką wysokość kominów (do 30 m) 

stosowanych w mieszkalnictwie, emisja szkodliwych 

substancji powoduje wysokie stężenia zanieczyszczeń 

powietrza, które mogą być przyczyną wielu chorób.  ● 

Ankietyzacja potrwa do 8 stycznia 2016 roku. W tym 

czasie pracownicy firm będą odwiedzać mieszkańców, 

przedsiębiorców oraz administratorów obiektów 

użyteczności publicznej z prośbą o wypełnienie ankiety.       

    Zawarte w niej pytania dotyczą, m.in. ocieplenia 

budynku, źródeł ciepła, systemu ogrzewania budynku, 

czy wykorzystywanego paliwa. W ankiecie można 

również się wypowiedzieć w sprawie chęci wymiany 

dotychczasowego źródła ciepła (np. pieca węglowego na 

gazowy), zastosowania odnawialnych źródeł energii (np. 

solarów), czy planów termomodernizacyjnych. 

 

    CHCESZ ODDAĆ ŚMIECI SZYBCIEJ?    JEST PSZOK 
■           Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych — PSZOK (dla gmin Nędza oraz Kuźnia  
             Raciborska) zlokalizowany jest przy ul. Klasztornej 45 w Kuźni Raciborskiej.  
■           PSZOK jest czynny do 31-12-2015r. (z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy) w dniach: w  
             każdy wtorek w godzinach od 7.00 do 15.00 i w każdy czwartek w godzinach od 7.00 do 17.00. 
■           Odpady dostarczone przez mieszkańców przyjmowane są nieodpłatnie.  

■           W PSZOK przyjmowane i zbierane są następujące rodzaje odpadów: • papier i tektura, • metale,  

             • tworzywa sztuczne, • szkło, • opakowania wielomateriałowe, • przeterminowane leki i termometry    
              rtęciowe, • zużyte baterie i akumulatory, • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, • tekstylia, • odpady      

              problematyczne (w tym: chemikalia, opakowania po nawozach sztucznych i środkach ochrony roślin, farby) .   
■             W PSZOK nie będą przyjmowane: • zmieszane odpady komunalne, • odpady zawierające azbest,  

             • odpady od osób fizycznych w przypadku, jeżeli ich ilość lub rodzaj wskazuje na to, że powstały na    
              nieruchomości niezamieszkałej lub w wyniku budowy, remontu, rozbiórki, na które wymagane jest  
              pozwolenie lub zgłoszenie do organu administracji bud.-architekt., • odpady biodegradowalne,  
             •  odpadowa papa, • styropian pochodzący z ocieplania budynków, • inne odpady poremontowe.  
■           Potwierdzenie przyjęcia odpadów od mieszkańców gminy Nędza następuje na formularzu zawierającym  

             informacje o odpadach, dane właściciela odpadów, dane transportującego odpady, dane przejmującego  

             odpady. Właściciel lub przewoźnik jest obowiązany przekazać potwierdzenie obsłudze PSZOK, w  
             przeciwnym przypadku odpady nie zostaną przyjęte.  
■           Wymienione odpady są magazynowane selektywnie w sposób bezpieczny dla zdrowia ludzi i środowiska.  
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ODEBRANO KOLEJNY ETAP REKULTYWACJI ŻWIROWNI 

 

                              W obecności przedstawicieli Urzędu  

                              Gminy Nędza i Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu odebrano kolejny ponad 4-

hektarowy fragment rekultywacji żwirowni Babice II. 

W miejscu gdzie wydobywa się obecnie piasek i żwir 

w przyszłości powstać ma, m.in. zbiornik wodny i tor 

narciarsko-saneczkowo-rowerowy. 

W przypadku żwirowni w Babicach poprawa stanu tego 

obszaru została opracowana przez firmę Mantrans w 

projekcie rekultywacji, który został zatwierdzony przez 

Starostę Raciborskiego przy uzyskaniu pozytywnej 

opinii Gminy Nędza.  

    - Projekt rekultywacji przewiduje przede wszystkim 

ukształtowanie zbiornika powyrobiskowego. Dzięki 

uformowaniu skarp, obsadzeniu zbiornika roślinnością 

i utworzeniu w jego centralnej części zielonej wyspy dla 

ptactwa, gmina zyska na swoim terenie spory akwen o 

rekreacyjnym charakterze - wyjaśnia Andrzej Baran, 

kierownik ruchu zakładu przeróbczego. 

    Co poza akwenem? W jego sąsiedztwie usypywany 

jest kopiec z przeznaczeniem na tor narciarsko-

saneczkowo-rowerowy. Teren wyrobiska zostanie 

obsiany trawą, zasadzone zostaną drzewa i krzewy, a 

wokół wyrobiska ma powstać utwardzona ścieżka 

rowerowa.  

    Z kolei na grobli między dwoma żwirowniami 

planuje się utworzenie pasa startowego dla lekkich 

konstrukcji lotniczych.  

    Do chwili obecnej zrekultywowano już 15 hektarów 

terenu, natomiast obszar wydobywczy Babice II 

obejmuje 22 hektary powierzchni. Prace 

rekultywacyjne zostaną ostatecznie zakończone do roku 

od zaniechania wydobycia, czyli do 2019.  ● 

- Teren powoli przestaje przypominać księżycowy 

krajobraz - uśmiecha się wójt Anna Iskała. - Przyjemnie 

to wygląda już o tej porze roku, a można sobie wyobrazić, 

jak będzie wiosną, gdy wszystko się zazieleni. W 

najbliższych latach teren ma szansę stać się bardzo 

ciekawą atrakcją turystyczną - cieszy się wójt. 

    Przypomnijmy, że żwir i piasek wydobywa się w 

Babicach od 2000 roku, natomiast od 2009 eksploatacją 

zajmuje się firma Mantrans z siedzibą w Tychach. To 

tereny należące po części do gminy Nędza oraz firmy 

wydobywczej. 

    Każda eksploatacja zawsze stanowi pewnego rodzaju 

ingerencję w środowisko i wiąże się z utratą albo 

ograniczeniem wartości użytkowych gruntów. 

    Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych nakłada 

na firmę prowadzącą wydobycie kruszywa obowiązek 

rekultywacji, czyli przywrócenia terenom 

zdegradowanym ich naturalnego charakteru. 

 

GOPS DLA „DRUGIEGO CZŁOWIEKA” dziećmi przewiduje się rehabilitację. Będą też spotkania 

z psychologiem i doradcą zawodowym. 

    Zdecydowaną większość osób bezrobotnych 

stanowią w Nędzy kobiety. - Panie rodzą dzieci, 

zajmują się ich wychowaniem, prowadzeniem domu, a 

tym samym mają często dużą przerwę w pracy. Trudno 

jest im potem wrócić na rynek. Do tego często dochodzi 

też brak wykształcenia, czy trudna do pokonania 

odległość do większych miast. Ludzie nie wiedzą, jak te 

wszystkie bariery pokonać i właśnie ten projekt ma im 

w tym pomóc - tłumaczy Renata Bienia z Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Nędzy. 

    Rekrutacja ruszy w styczniu. W projekcie będą 

mogły wziąć udział osoby korzystające ze świadczeń 

pomocy społecznej.   ● 

                                        Osoby bezrobotne, czy  

                                        niepełnosprawne będą mogły 

się zgłosić do projektu pn. "Drugiemu Człowiekowi", 

jaki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nędzy 

realizuje w partnerstwie z Powiatem Raciborskim. Na 

mieszkańców czekają, m.in. spotkania z doradcą 

zawodowym i psychologiem. 

W gminie Nędza w projekcie będzie mogło wziąć udział 

w sumie 30 osób - po 15 na każdy rok trwania projektu 

(2016-2017) w wieku od 18 do 64 lat. 

    Mieszkańcy będą mogli uczestniczyć w szkoleniach 

motywujących do szukania pracy i dających konkretne 

wskazówki. Dodatkowo dla rodzin z niepełnosprawnymi 

  Z  URZĘDU                                      Gazeta Samorządowa Gminy Nędza nr 12/2015 
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DZIAŁKA W CENTRUM POD HANDEL NA SPRZEDAŻ 

 

                                Gmina wystawia na sprzedaż     

                                działkę w centrum miejscowości o 

powierzchni ponad 10 arów. W planie 

zagospodarowania teren przeznaczony jest pod 

budownictwo jednorodzinne oraz usługi 

centrotwórcze. - Nowa inwestycja to szansa na nowe 

miejsca pracy - mówi wójt Anna Iskała. 

Gminę na trzy części. Na jednej działce Gmina 

wybudowała ogólnodostępny parking, druga została w 

ubiegłym roku sprzedana za ponad 60 tys. zł przedsiębiorcy 

z Kuźni Raciborskiej, trzecia pójdzie teraz na sprzedaż. 

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku Gmina Nędza 

sprzedała również dwie inne duże działki inwestycyjne - 

kupiły je firmy z Raciborza i Nędzy.  

    Gminie zależy na stwarzaniu dobrych warunków dla 

potencjalnych inwestorów. - Mamy świadomość, że od 

zainteresowania inwestorów w dużej części zależy 

przyszłość miejscowości. Im lepiej będzie się układała 

nasza współpraca, tym więcej korzyści dla gminy- mówi 

Wójt Gminy Nędza Anna Iskała.  ● 
 

W bezpośrednim otoczeniu tej niezabudowanej 

nieruchomości znajdują się: kwiaciarnia, ogólnodostępny 

parking oraz kompleks usługowy. Cena wywoławcza to 

100.000,00 zł netto. Przetarg odbędzie się 29 stycznia.  

    Teren, na którym znajduje się działka przeznaczona 

obecnie do sprzedaży, został wcześniej podzielony przez  

 

CHOINKA? NAJLEPIEJ ŻYWA! 

 

Pierwsze drzewka trafiły do przedszkoli i szkół, które o 

świąteczny nastrój chciały zadbać już w okolicy imprez 

mikołajkowych. Do tych placówek choinki od 

Nadleśnictwa Rudy trafiły w prezencie. - Więcej choinek 

rozdajemy niż sprzedajemy - uśmiecha się kierownik 

szkółki Samuel Śliwa. 

    Co zrobić, by choinka cieszyła nasze oko jak najdłużej? 

- Oczywiście najlepiej, żeby drzewko było ścięte tuż przed 

zakupem. Wiadomo, że jeśli sprzedawca ściął je dużo 

wcześniej i długo stało czekając na klienta, to osypywać się 

będzie dużo szybciej. Dobrze jest też pomyśleć o stojaku, 

który umożliwi zamoczenie uciętego pnia w wodzie. Warto 

też zwrócić uwagę na lokalizację - najlepiej, żeby choinka 

nie stała blisko kaloryfera - podpowiada Samuel Śliwa. 

    W szkółce w Nędzy kupić można drzewka, które 

pospolicie występują w naszych lasach. - Rosły w naszych 

lasach przez wieki. Mają swój urok - mówi Samuel Śliwa. 

Małe sosny i świerki do 1,5 metra wysokości to koszt 20 zł, 

drzewka wyższe - 30 zł.  ● 
 

                                    Przełom jesieni i zimy to w  

                                    szkółce kontenerowej w Nędzy 

pracowity okres. Trwa oczyszczanie zebranych 

nasion, zakończyła się produkcja specjalnej ziemi 

kwiatowej, a sezon choinkowy w pełni. 

  Z  URZĘDU                                      Gazeta Samorządowa Gminy Nędza nr 12/2015 
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KAMIZELKI ODBLASKOWE TRAFIŁY DO UCZNIÓW 
                                       20 metrów - z takiej odległości  

                                       kierowca dostrzega pieszego, 

który nie ma na sobie odblasku. To niewiele. 

Widoczne odblaski zwiększają ten dystans do ponad 

150 metrów. Do dzieci z gminnych szkół  trafiły 

kamizelki odblaskowe zakupione przez urząd gminy.  

na każdym kroku - podkreśla nauczycielka. 

    Na ostatnie zajęcia szkoła zaprosiła funkcjonariusza 

policji, który przypomniał o podstawowych zasadach. - 

Ale widzę, że wy już wszystko wiecie! - uśmiechała się 

wójt Anna Iskała, która przyjechała wręczyć 

pierwszakom kamizelki odblaskowe.  

    Policjanci z komisariatu w Kuźni Raciborskiej 

uczniów ze szkół w gminie Nędza odwiedzają regularnie. 

Widać efekty. Nawet najmłodsze dzieci nie mają 

problemu z odpowiedzią na pytania: na jakim świetle 

można przejść przez ulicę; jakie informacje przekazać 

dyspozytorowi pogotowia, gdy dzwonimy po pomoc; jak 

się zachować, gdy zaczepi nas nieznajomy. 

    Dodatkowo podczas ostatniego spotkania pierwszaki z 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Górkach Śląskich 

otrzymały od wójt gminy kamizelki odblaskowe. - Poza 

tym, że będziecie dzięki nim bardziej widoczne po 

zmroku, to jeszcze każdy od razu będzie wiedział, w 

jakiej gminie mieszkacie, bo na kamizelkach jest nasz 

herb - uśmiechała się Anna Iskała. Odblaski nałożone na 

odzież czy buty realnie zwiększają bezpieczeństwo. To 

ważne tym bardziej na wsiach, gdzie zdarzają się odcinki 

bez chodników czy oświetlenia.  ● 

Od ubiegłego roku obowiązują znowelizowane przepisy 

ruchu drogowego, które nakładają na wszystkich 

pieszych, którzy po zmroku poruszają się w terenie 

niezabudowanym, obowiązek używania elementów 

odblaskowych.  

    - Odblaski nałożone na odzież czy buty realnie 

zwiększają nasze bezpieczeństwo. Pieszy staje się  

widoczny na drodze, a kierowca może odpowiednio 

szybko zareagować. To jeszcze ważniejsze na wsiach, 

gdzie zdarzają się odcinki bez chodników czy oświetlenia 

- mówił asp. Sebastian Sienkiewicz z komisariatu policji 

w Kuźni Raciborskiej na spotkaniu z uczniami z Nędzy.  

    Gmina Nędza uczniom swoich szkół kamizelki 

odblaskowe funduje od kilku lat. - Otrzymujecie je od 

wszystkich tych, którym zależy na waszym 

bezpieczeństwie - mówiła do pierwszaków wójt Iskała. 

    Drugoklasiści, którzy kamizelki od wójt otrzymali w 

ubiegłym roku, wiedzę o bezpieczeństwie przekazywali 

swoim młodszym kolegom. Bardzo skutecznie. - 

Kamizelkę trzeba mieć, żeby nas kierowcy widzieli - 

wyjaśniły pierwszaki Adaś, Zuzia i Ola.  

     Odblaski dostały także dzieci ze szkoły w Babicach. 

W tamtejszym ZSP sporo uwagi poświęcają 

bezpieczeństwu. Nauczycielka Małgorzata Kocjan, poza 

lekcjami, prowadzi dla uczniów pogadanki, zajęcia, 

warsztaty, a wszystko na temat szeroko rozumianego 

bezpieczeństwa.  

    Wszystkie te cykliczne zajęcia przynoszą świetny 

efekt. - Ostatnio mówiliśmy o dopalaczach. Choć to małe 

dzieci, byłam zaskoczona, że znają ten termin, że o nich 

słyszały, wiedziały, że są złe. Przed zagrożeniami 

  ●  Dzieci z Nędzy kamizelki odblaskowe otrzymały na finał swoich        
       występów o bezpiecznej drodze do szkoły 

  

   ● Uczniowie z Babic przygotowali specjalne krzyżówki dotyczące    

        bezpieczeństwa na drodze 

        ●  Uczniom z Górek Śl. o podstawowych zasadach bezpieczeństwa   
             przypominają nauczyciele oraz policjanci w czasie pogadanek 



6 | S t r o n a  

 

UCZNIOWIE Z NĘDZY PIERWSI W POLSCE! 
                             Szczęśliwa IIa, nauczycielka i cała  

                             szkoła, szczęśliwe władze gminy! - To 

wspaniała promocja! Nie mamy żadnych kompleksów 

małej miejscowości. Zawsze podkreślamy, że Nędza 

wcale nie nędzna! - mówi Sylwia Linek, która już 

kolejny raz zaprowadziła swoich uczniów na podium 

ogólnopolskiego konkursu! 

wyobraźni". - Nie spodziewałam się tego, ale bardzo się 

cieszę! Będziemy o tym pamiętać do końca życia! - 

stwierdza dojrzale Emilka. 11 grudnia uczniowie ze 

swoją wychowawczynią wzięli udział w gali finałowej 

konkursu. Wyjazd małych artystów sfinansował Urząd 

Gminy Nędza. - Na deskach stolicy występujemy  

absolutnie bez kompleksów. Zawsze podkreślamy, że  

 

Szkoła w Nędzy słynie ze świetnej kadry, która z sercem 

robi więcej i inaczej niż zakłada program nauczania. 

Sylwia Linek, nauczycielka najmłodszych klas, co rusz 

angażuje swoich uczniów w ciekawe projekty. Jednym z 

nich jest Minutowa Piosenka Klasowa. Dla niej samej 

muzyka jest bardzo ważna i wierzy, że może mieć 

fantastyczny wpływ na rozwój dzieci.  

    O tytuł najlepszego polskiego klipu muzycznego 

Sylwia Linek z uczniami walczyła po raz czwarty. Ich 

produkcje zawsze są wysoko oceniane. W tegorocznej 

edycji, w której w sumie walczyły 52 klasy z całej Polski, 

szkoła z Nędzy startująca w II kategorii z piosenką pt. "Ja 

i las" zajęła I miejsce! Sukces ogromny, tym bardziej, że 

drugoklasiści rywalizowali w większości z kolegami ze 

starszych klas podstawówek oraz gimnazjów.  

   Tekst napisała jedna z uczennic klasy IIa Emilka 

Wojtek. Jury konkursowe przyznało małej tekściarce 

wyróżnienie indywidualne - "za kreatywność i bezmiar  

Nędza wcale nie nędzna, że to fantastyczna gmina - 

zaznacza Sylwia Linek. 

    Udział w konkursie był kolejną okazją do pracy 

zespołowej i integracji uczniów. - Jestem pewna, że 

pobudził ich do twórczej pracy i 

to nie tylko w dziedzinie muzyki, 

ale i poezji, i filmu - zaznacza 

nauczycielka Sylwia Linek. 

Również jej pracę wyróżniło jury konkursu dziękując za 

"nieustającą energię, siłę i konsekwencję w rozwijaniu 

dziecięcej kreatywności". 

    Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe w postaci 

instrumentów wysokiej klasy oraz dyplomów i 

upominków, zaś uczniowie i nauczyciele wyróżnieni 

indywidualnie – specjalne dyplomy-podziękowania oraz 

upominki w postaci książek, płyt i multimediów. 

    Szkoła pragnie podziękować Jackowi Kunickiemu, 

który klip nakręcił i zmontował oraz. Rafałowi 

Lincnerowi, który pomógł w nagraniu dźwięku.  ● 
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PRZEDSZKOLAKI WIEDZĄ, ŻE ŚNIADANIE DAJE MOC! 
                                           Przedszkolaki i uczniowie z                      

                                           Górek Śląskich i Babic   

                                           przygotowali zdrowe 

przekąski w ramach ogólnopolskiej akcji pn. 

„Śniadanie daje moc". 

przy której uczą się, jak ważne jest zdrowe śniadanie.  

    W przedszkolu w Górkach Śl. na stołach pojawiły się, 

m.in. ciasteczka owsiane z bakaliami oraz sok ze 

świeżych owoców i warzyw.  

    W ZSP w Babicach od wielu już lat promuje się zasady 

zdrowego stylu życia. W przygotowanie śniadania w  

ramach akcji włączyli się  również rodzice. To oni 

zakupili potrzebne produkty, pomogli w krojeniu warzyw 

i przygotowali stoły. Lecz kanapki przygotowali już sami 

uczniowie według własnych pomysłów i upodobań,  ale 

zgodnie z zasadami zdrowego żywienia.  Było smacznie, 

zdrowo i witaminowo.  

    Akcja ma podnieść świadomość. To ważne, tym 

bardziej, że statystyki wciąż pozostają niezadowalające. 

Według badań wynika, że w blisko 40% klas 1-6 w 

polskich szkołach podstawowych są dzieci, które nie 

jedzą drugiego śniadania.    ● 

Specjaliści podkreślają, że śniadanie to najważniejszy 

posiłek dnia. Dzięki niemu dzieci mają energię do nauki i 

lepiej koncentrują się podczas zajęć. 

    W ramach akcji w placówkach oświatowych w całym 

kraju powstały kluby „Śniadanie daje moc”.  Maluchy już 

wiedzą, że do szkoły czy przedszkola powinny 

wychodzić tylko po śniadaniu, że mleko, jogurty i sery to 

podpora mocnych kości, pięć posiłków w ciągu dnia jest 

na piątkę, a    dzień bez pięciu porcji świeżych warzyw, 

owoców i soku to dzień stracony. 

    Zajęcia w ramach akcji są dla dzieci świetną zabawą,  

 

SCENARIUSZE POD OKIEM PISARZA cały sztab ludzi, który bywa niezauważany i niedoceniany 

- relacjonuje Katarzyna Machecka. 

    Twórca opowiadał młodzieży o procesie 

opracowywania scenariusza, o tym, że zazwyczaj jego 

pierwsza wersja jest zwykle kilkadziesiąt razy 

poprawiana i modyfikowana. 

    Gimnazjaliści mieli szansę stworzyć własny scenariusz 

- do wyboru: komedia romantyczna, horror albo film 

fantasy. Prezentacja scenariuszy była dla młodzieży 

wielką frajdą. 

    Zbigniew Masternak był pod wrażeniem wszystkich 

prac. Szczególne wyróżnienie otrzymały dwie prace 

gimnazjalistów w składzie: Aleksandra Gorgoń, 

Agnieszka Badura, Wiktoria Gronert, Katarzyna Heisig, 

Aneta Rydygel, Małgorzata Kuźmicz, Kevin Kowoll, 

Wiktoria Lasek i Paulina Pazurek z klas Wandy Rutko 

oraz Kornelii Czogalik.   ● 

                           Zbigniew Masternak - polski prozaik,  

                           autor scenariuszy filmowych i 

reportażysta gościł w Nędzy na zaproszenie Gminnej 

Biblioteki Publicznej. 

- Na spotkaniu z młodzieżą zachęcał do realizacji marzeń 

i robienia w życiu tego, w czym dobrze się czuje - 

relacjonuje Katarzyna Machecka z biblioteki w Nędzy. 

    Zbigniew Masternak w czasie spotkania z młodzieżą 

gimnazjalną z Nędzy opowiadał o swojej pracy i 

dotychczasowej działalności literackiej. Przekonywał, że 

warto realizować swoje marzenia i robić w życiu to, w 

czym się każdy dobrze czuje. 

    Masternak w ciekawy i trafiający do młodzieży sposób, 

mówił o roli scenariusza w filmie i programach 

telewizyjnych. - Zwrócił uwagę, że przy każdej 

produkcji, zarówno telewizyjnej, jak i filmowej pracuje 
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GOŁĘBIE PIĘKNOŚCI NA WYSTAWIE W NĘDZY 
                                Dokładnie 212 gołębi pocztowych                   

                                zostało zaprezentowanych na 

wystawie w Nędzy. To najlepsze z najlepszych w 

kategoriach sportowych i standard. Puchary oddziału 

PZHGP Bierawa-Ziemia Raciborska trafiły do 

hodowców z całego regionu, w tym z samej Nędzy. 

Wystawa w Nędzy była oddziałową. Kategorie były 

dwie. Pierwsza to standard w której najważniejsze jest to, 

jak gołąb wygląda. Z kolei w kategorii sportowej jest 

kilka podkategorii w zależności od dystansu 

pojedynczego lotu. W skrócie chodzi o to, by gołąb w jak 

najkrótszym czasie pokonał trasę w punktu A do B. Ptaki 

mają założone czipy, a czas odmierzają specjalne zegary. 

    A jakim cudem gołąb wie dokąd ma lecieć? - 

Dokładnie nie wie tego nikt - uśmiechają się hodowcy. 

Ale zdarza się, że gołąb z trasy nie wraca. Najczęściej 

staje się ofiarą drapieżników albo niekorzystne warunki 

atmosferyczne sprawiają, że myli kurs. 

    Czego życzy się hodowcy? - Dobrego lotu. I żony 

przynoszącej szczęście - śmieje się pan Damian z Nędzy. 

Już czeka na kolejne konkursy i telefon żony, że ich gołąb 

wrócił z trasy i był jednym z najlepszych.  ● 

Wystawę gołębi odwiedzali nie tylko hodowcy. – 

Pamiętam z dzieciństwa, że sąsiad hodował gołębie. 

Poświęcał temu mnóstwo czasu, co nie bardzo podobało 

się żonie - wspominał pan Grzegorz z Nędzy. 

    Za to pasji Damiana Kułagi, hodowcy z Nędzy, żona 

bardzo kibicuje. - Żona dzwoni do mnie i relacjonuje, jak 

naszym gołębiom poszły loty, bo ja przeważnie nie mogę 

na nich być - opowiada. 

    Pan Damian jest kościelnym. - Z czasem jest krucho, 

ale trzeba się starać go wygospodarować. Zaglądam do 

gołębi i rano, i wieczorem, i czasem w ciągu dnia - mówi. 

Ptaki miał już w dzieciństwie, ale do gołębnika wkradła 

się wtedy łasica i było po sprawie. Pasja odrodziła się, za 

sprawą kolegi z boiska, kilka lat temu. Dziś jego gołębie 

w konkursach zdobywają świetne noty. 

    Wśród hodowców większość to mężczyźni, ale kobiet 

też nie brakuje. Kilka pucharów za wyniki swoich gołębi 

odebrała podczas wystawy w Nędzy pani Barbara 

Dworok z Miejsca Odrzańskiego. Hodowlę przejęła po 

zmarłym mężu. - Co cieszy w hodowli? Na przykład 

kiedy widzę, że gołębie przychodzą z lotu, że wróciły. 

Wtedy nie ma nic lepszego - przyznaje pani Barbara. 

 

BYŁAŚ SERCA BICIEM W GCK 

do Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej. Obecnie jest 

studentką piątego roku. Jak mówi, aktorstwo jest dla niej 

całym światem. Obecnie współpracuje z Teatrem 

Ludowym i  Teatrem Cogito. Śpiewa. - Codziennie 

jestem na scenie i realizuję się w tym zawodzie. Mam 

nadzieję, że tak będzie do końca życia – mówiła.  ● 

                            Z utworami, m.in. Andrzeja Zauchy,   

                            Kabaretu Starszych Panów i Piwnicy 

pod Baranami, w Gminnym Centrum Kultury w 

Nędzy wystąpiła Roksana Lewak. Koncert 

zakończony owacjami na stojąco. 

Program koncertu był różnorodny, 

choć przeważały utwory 

melancholijne. - Jesienna aura 

sprzyja takiemu repertuarowi. Przybliżymy publiczności 

krakowską duszę - zapowiadała artystka przed 

koncertem. 

    Roksana Lewak jest raciborzanką. Jej przygoda z 

piosenką rozpoczęła się w Młodzieżowym Domu 

Kultury. – To właśnie w piosenkach aktorskich zaczęłam 

się spełniać i postanowiłam, że pójdę w tym kierunku - 

mówiła. Początkowo studiowała filologię polską i 

wykształciła się na nauczyciela języka polskiego. 

Dopiero po trzech latach edukacji postanowiła zdawać 
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BOŻONARODZENIOWY KIERMASZ NA BOGATO! 
                                      Występy zespołów, wokalistów,  

                                      przedstawienia dla dzieci, 

wspólne kolędowanie, czytanie bajek, przepyszne 

świąteczne specjały i oryginalne dekoracje. 

Tegoroczny kiermasz świąteczny w Nędzy był 

wyjątkowo bogaty! 

 

smakołyków: barszczu, bigosu, pierogów, pieczonych 

jabłek, ciasteczek i moczki, przez piękne ozdoby 

świąteczne własnoręcznie wykonane przez panie z 

Przedszkola w Nędzy, po artykuły, które chętnie były 

kupowane na prezenty dla bliskich. 

    Nie zabrakło atrakcji również drugiego dnia. Od 

samego rana odbywały się konkursy i zabawy dla dzieci, 

wspólne kolędowanie, czytanie bajek i koncert Orkiestry 

Dętej Gminy Nędza. Gwoździem programu była wizyta 

samego św. Mikołaja, któremu pomagały minionki!  ● 

Odwiedzający byli zachwyceni. - Występy dzieci są 

fantastyczne, jestem wzruszona. A o stoiskach nawet nie 

wspomnę, prawdziwe cudeńka! - zachwycała się pani 

Jadwiga. - I kupiłyśmy różne dekoracje, i zjadły dużo 

dobrego, bo różne tradycyjne, świąteczne potrawy - 

chwaliły panie Lidia i Kornelia. 

    W tym roku kiermasz po raz pierwszy organizowany 

wspólnymi siłami przez Gminne Centrum Kultury w 

Nędzy i tutejsze przedszkole. 

    Pierwszego dnia mnóstwo działo się na scenie. 

Świetnie przygotowane przedszkolaki śpiewały kolędy i 

pastorałki, dla zwiedzających wystąpili młodzi i zdolni 

wychowankowie GCK, ze swoim recitalem 

zaprezentowała się rodzima wokalistka Klaudia Stabik-

Skorupa, były koncerty zespołu Joanny Solich oraz 

rockowego "Raportu Dobowego" z GCK. 

    Różnorodnością zaskakiwały też stoiska. Było w czym 

wybierać. Począwszy od smacznych, świątecznych 

 

ŚW. MIKOŁAJ ODWIEDZIŁ 
DZIECI W SZYMOCICACH 

FELOM PO ZADKU, CZYLI GWARKI 
W SZYMOCICACH 

  

Paczki z upominkami otrzymało w Szymocicach od  

św. Mikołaja 42 dzieci. – Bardzo dziękujemy sponsorom 

– mówi sołtys Karol Kalemba. Mikołajki to tradycyjne 

święto ku czci biskupa Miry. Już w X wieku w mikołajki 

odbywały się przedstawienia dla dzieci. Część badaczy 

sądzi, że zwyczaj wręczania prezentów związany był 

początkowo z tymi przedstawieniami. Inni wskazują na 

XII-wieczne przekazy z Francji, które informują, że w 

wigilię święta Mikołaja zakonnice roznosiły prezenty dla 

dzieci z biednych rodzin i zostawiały je wieczorem pod 

drzwiami.   ● 

25 Gwarków z całej gminy bawiło się 27 listopada w 

„Karczmie Piwnej” w Szymocicach. To tradycyjna 

kontynuacja górniczych zwyczajów i obyczajów przy 

golonku i złocistym napoju, śpiewie i rozrywce. - Były 

"kary" dla niegrzecznych, przyjęcie w poczet gminnych 

gwarków trzech nowych członków – mówi Karol 

Kalemba, organizator. „Karczma Piwna” rządzi się 

swoim regulaminem, który gwarkowie muszą 

przestrzegać, inaczej trzeba się liczyć, że się dostanie  

„felom po zadku”.   ● 
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TANCERZE Z ZAWADY KS. ZAPROSILI NA KONCERT 
                                    Ich świąteczne koncerty są  

                                    jedyną okazją w ciągu roku, by 

jednego wieczoru na scenie wystąpiły wszystkie grupy 

folklorystycznego "Łężczoka" i mażoretkowej 

"Arabeski" z Zawady Ks. W małej miejscowości 

udaje się prowadzić zespoły, które w sumie skupiają 

ponad setkę młodych tancerzy z całego regionu! 

Krupa-Gawron. Ukończyła dwa pedagogiczne kierunki, 

wcześniej pracę z tancerzami godziła z uczeniem w 

szkole, ale po urodzeniu dziecka musiała wybrać. - 

Decyzja nie była łatwa, lubiłam obie profesje, jednak bez 

tańca nie potrafiłabym żyć... - przyznaje. I od razu dodaje, 

że ma "najlepszą pracę na świecie". 

    I tak to już jest, że jak ktoś raz spróbuje swoich sił w 

"Łężczoku" albo "Arabesce", to zostaje na lata. - W 

zespole dorastaliśmy, dziś każdy już pracuje albo 

studiuje, ma swoje życie, swoje obowiązki. Ale mam 

nadzieję, że nadal będziemy tańczyć i spełniać swoje 

marzenia - mówi Monika Cyran.  

    Działalność zespołów wspiera Urząd Gminy Nędza. ● 

Pokaz swoich umiejętności zaprezentowali tancerze z 

wszystkich grup wiekowych obu zespołów. To w sumie 

ponad setka tańczących w różnych zaskakujących i 

wymyślnych choreografiach, których autorką jest Aldona 

Krupa-Gawron. - W zamyśle to koncert dedykowany 

rodzinom naszych tancerzy - wyjaśnia Weronika Riemel, 

kierownik zespołów. Tegorocznemu koncertowi 

towarzyszyła  zbiórka pieniędzy z przeznaczeniem na 

rehabilitację Judyty. Udało się zebrać 3.086,60 zł, 50 

centów i 200 koron. 

    - To dla nas ważny występ. Na co dzień każdy z nas w 

jednym miejscu i przedświątecznym czasie może się 

spotkać cała nasza ekipa. Zespół jest dla nas drugą 

rodziną – mówi Monika Cyran, tancerka, która z 

"Łężczokiem" związana jest już 19 lat, od samego 

początku jego działalności. 

    Zespoły z Zawady Ks. to prawdziwy fenomen. Od 

kilkunastu lat przyciągają młodzież w różnym wieku 

marzącą o tanecznej przygodzie. Ćwiczy z nią Aldona 

 

OPŁATEK U EMERYTÓW W NĘDZY Czego życzyli sobie seniorzy łamiąc się opłatkiem? - 

Zdrowie jest najważniejsze - mówiła pani Krystyna.  

- Życzliwych ludzi - życzył pan Henryk. - I jak najwięcej 

takich spotkań! - uśmiechała się pani Gertruda. 

    W sali przy ul. Strażackiej na gości czekały wigilijne 

smakołyki: ryba, moczka, surówki i wspaniałe świąteczne 

słodkości. Były kolędy, choinka i życzenia a małe aniołki 

gościom dostarczyły drobne upominki. Był też 

wzruszający montaż słowno-muzyczny przygotowany 

przez Stefana Semczuka, członka nędzańskiego koła. 

   - Nasze koło emerytów jest dla nas jak rodzina. Ludzie 

bardzo się przyzwyczaili do spotkań, do uroczystości, 

pytają kiedy następne, bardzo mnie to cieszy - mówiła 

przewodnicząca koła w Nędzy Eleonora Czekała. ● 

 

---»»  Seniorzy stają się coraz większą grupą społeczną, która 

niejednokrotnie wymaga specjalistycznych usług. Mieszkańcy 
Nędzy mają możliwość skorzystania z usług fizjoterapeuty z 
dojazdem do domu pacjenta. Usługi w zakresie masażu oraz 
rehabilitacji u osób po złamaniach, udarach, wylewach itp. Istnieje 
również możliwość skorzystania na miejscu z zabiegów 
fizykoterapeutycznych takich jak: laser, ultradźwięki, pole 
magnetyczne, lampa Sollux, jonoforeza, prądy diadynamiczne itp. 
Dojazd na terenie gminy Nędza gratis. Kontakt: 604 370 259. 

 

 

                                  Betlejemskie światełko i kolęda  

                                 "Cicha noc" rozpoczęły 

tradycyjne opłatkowe spotkanie w kole emerytów w 

Nędzy. - Zdarza się, że dzieci nie zawsze dojadą na 

święta a na miejscu nie ma krewnych. W naszym kole 

emerytów nikt nie czuje się samotny, jesteśmy jak 

rodzina - mówiła szefowa koła emerytów w Nędzy. 
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