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WKRÓTCE REMONT DRUGIEGO WIADUKTU
W planach Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach jest
remont wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421, remont
ul. Jana III Sobieskiego oraz naprawa i wzmocnienie mostu nad Suminą.
połowy lipca ma zostać rozebrane
DW rozstrzygnął przetarg na
obecne przęsło wiaduktu. Do czasu
zadanie pn. „Rozbiórka istniejącego przystąpienia do robót rozbiórkowych
wiaduktu i budowa nowego w ramach należy zapewnić ciągłość ruchu na
przebudowy wiaduktu nad torami wiadukcie. Potem droga zostanie
PKP w ciągu drogi wojewódzkiej nr zamknięta i wprowadzona bezpłatna
421 w Nędzy”.
komunikacja
zastępcza
dla
W przetargu ZDW wybrał ofertę mieszkańców. Bus będzie kursował
firmy Nowak-Mosty sp. z o.o. z kilka razy dziennie wożąc chętnych
Dąbrowy
Górniczej,
która na trasie Nędza-Ciechowice-Nędza.
zaoferowała cenę 5.728 984,42 zł
Zamawiający wymaga, by do
brutto. Termin wykonania zadania - połowy
grudnia
2017
roku
do 30 czerwca 2018 roku.
wykonawca umożliwił przejście
W zamówieniu czytamy, że do
pieszych po obiekcie.

Z

W tym czasie ZDW ma też
remontować ul. Jana III Sobieskiego
w Nędzy. Tutaj roboty również
powinny się zakończyć do 30
czerwca 2018 roku. Zgodnie ze
specyfikacją przebudowana zostanie
jezdnia,
pobocza,
chodniki,
kanalizacja deszczowa, zjazdy.
Swoje oferty w przetargu złożyło 9
firm, ale inwestor jeszcze nie
udzielił zamówienia.
Natomiast do 14 czerwca można
było składać oferty na realizację
kolejnego planowanego przez ZDW
zadania - naprawę i wzmocnienie
mostu nad rzeką Suminą w ciągu tej
samej drogi DW 421. ●

WFOŚiGW w Katowicach informuje, że na przełomie
ukaże się informacja
o wynikach naboru wniosków w ramach

Do wszystkich osób, które uzyskały pozytywną
decyzję o przyznaniu dotacji, wysłane zostanie pismo
określające warunki i wysokość dofinansowania.
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Celem Programu Regionalnego 50+ na rok 2017 jest
aktywizacja zawodowa 30 zarejestrowanych w
Powiatowym Urzędzie Pracy w Raciborzu.
Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu
rogram jest finansowany ze zaprasza wszystkie chętne osoby po
środków Funduszu Pracy i obejmuje 50. roku życia zamieszkałe w
dofinansowanie wynagrodzenia za powiecie
raciborskim,
które
zatrudnienie bezrobotnego w wieku poszukują
zatrudnienia
i
są
50+, refundację kosztów wyposażenia zarejestrowane
jako
osoby
lub doposażenia stanowiska pracy, bezrobotne.
dofinansowanie podjęcia działalności
Jakie są korzyści dla pracodawców
gospodarczej oraz staż.
za zatrudnienie bezrobotnego 50+?

P

Zwolnienie z opłacania składek na
Fundusz Pracy oraz składki na
Fundusz
Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniczych za osoby
zatrudnione, które ukończyły 50.
rok życia i powracają z bezrobocia.
Pracodawca
będący
przedsiębiorcą zatrudniający osoby,
które ukończyły 50. rok życia, a w
okresie 30 dni przed zatrudnieniem
były zarejestrowane w PUP nie
opłaca składek na Fundusz Pracy
oraz Fundusz Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniczych przez
okres 12 miesięcy (począwszy od
pierwszego miesiąca po zawarciu
umowy o pracę).
Natomiast pracodawca będący
przedsiębiorcą zatrudniający osoby,
które osiągnęły wiek wynoszący co
najmniej 55 lat dla kobiet i co
najmniej 60 lat dla mężczyzn nie
opłaca składek na Fundusz Pracy
oraz Fundusz Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniczych. ●
Powiatowy Urząd Pracy
w Raciborzu, ul. Klasztorna 6,
tel. 032 415 45 50 wew. 217, 235.

LGD ODWIEDZIŁO EUROREGION GLACENSIS
Stowarzyszenie

Lokalna Grupa
Działania „Partnerstwo dla Rozwoju”
otrzymało decyzję o przyznaniu
dofinansowania do projektu pt.
„Know How – na przykładzie szlaku
wież i platform widokowych oraz
szlaku single truck”, który złożony
został do Funduszu Mikroprojektów
Euroregionu
Silesia.
Realizacja
projektu polega na zorganizowaniu
dwóch
wizyt
studyjnych
do
Euroregionu Glacensis oraz do
Euroregionu Beskidy w celu
pozyskania wiedzy w formie "Know
How", która przeniesiona zostanie na
teren
powiatów
rybnickiego,
raciborskiego, wodzisławskiego oraz
obwodu opawskiego. Wizyty będą
również inspiracją do realizacji
innowacyjnych
produktów
turystycznych.

25 i 26 maja odbyła się pierwsza
wizyta studyjna na teren Euroregionu
Glacensis. Uczestnikami wizyty byli
przedstawiciele gmin zrzeszonych w
Stowarzyszeniu
Lokalna
Grupa
Działania "Partnerstwo dla Rozwoju"
oraz w Struzeni Obce Hlucinsko.
Ponadto gościnie w projekcie udział
wzięli
przedstawiciele
gmin
zrzeszonych
w
Stowarzyszeniu
LYSKOR.
Pierwszego
dnia
grupa
przewieziona została na teren
Euroregionu
Glacensis
(czeska
część), gdzie pod opieką Jaroslava
Stefka,
sekretarza
Euroregionu
Glacensis w Czechach, zwiedziła
cześć szlaku wież i punktów
widokowych. Odwiedzono wieżę
widokową w Czerwonej Wodzie,
wieżę na Suchej Górze, wieżę na

Czermenej Górze oraz wieżę w
Wierzbicach. W czasie wizyty
uczestnicy spotkali się z władzami
czeskich gmin, które w ramach
dużego projektu wybudowały wieże
widokowe na swoim terenie.
W drugim dniu wizyty grupa
przewieziona została do polskiej
części Euroregionu Glacensis, gdzie
odwiedziła wieżę widokową na
górze Św. Anny w Rudzie Śląskiej
oraz wieżę w Sułkowie, a także
platformę
widokową
Altana
Miłości.
Projekt jest współfinasowany ze
środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego oraz z
budżetu państwa RP w ramach
programu INTERREG VA Czechy
– Polska.
/LGD Partnerstwo dla Rozwoju/
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1. ZARA* defilada POM
2. ZARA scena POM
3. ZARA Grand Prix POM
4. Solo buława juniorki –
Nadia Kowalczyk
5. Duo buława juniorki –
Nadia Kowalczyk i Wiktoria Gatnar
6. Solo flaga juniorki –
Natalia Rucińska
7. Duo baton juniorki – Wiktoria
Cynarska i Natalia Rucińska
8. Duo 2x baton - Wiktoria Szyra
i Nadia Kowalczyk

NASZE MAŻORETKI MISTRZYNIAMI POLSKI!

9. ZARA formacja MIX
10. Arabeska II - miniformacja mix
juniorki
11. Arabeska II - formacja mix
juniorki

Trzy dni zmagań, 600 układów tanecznych 72 zespołów - 12. ZARA minimix
tak było na XIX Mistrzostwach Polski Mażoretek, 13. Solo flaga juniorki –
Wiktoria Szyra
Tamburmajorek i Cheerleaderek, jakie odbyły się w miniony weekend w
* ZARA to połączone seniorki z zespołów
Kędzierzynie-Koźlu. Piękne tancerki z gminy Nędza wróciły z 13 medalami!
Arabeska z GCK Nędza i Tęcza z Raciborza.
W ramach festynu rodzinnego w
Zawadzie Książęcej rozegrano turniej
orlików Kids Challenge 2017 w piłce
nożnej. Wzięło w nim udział siedem
drużyn. Najskuteczniejsi okazali się
młodzi piłkarze z Nędzy.

Do

rywalizacji stanęły zespoły:
Zgoda Zawada Książęca, Górki
Śląskie, Nędza, Naprzód Zawada,
Salos Pogrzebień i drużyny AP
United I i II z Rydułtów i Pszowa.
Na podium znalazły się ekipy:
Nędza, AP United i Naprzód
Zawada. Wszyscy zawodnicy
otrzymali pamiątkowe medale.
Po zmaganiach sportowych od
godziny 14.00 na boisku przy ul.
Olimpijskiej 1 było dużo atrakcji
dla dorosłych i dzieci: pokaz
czarów i magii, występ zespołu
B.A.R.,
grupy
muzycznokabaretowej KAFLIKI z hitami
muzyki rozrywkowej w wersji
śląskiej, koncert rockowej grupy

JINX z Rybnika, zamki dmuchane
i karuzele, indiańskie gry i
zabawy, pokaz aut sportowych,
walki
rycerskie,
malowanie
twarzy, gry i zabawy z nagrodami.
Na zakończenie wieczoru zabawa

z DJ Eugen.
Podczas
FOTOGALERIA
pikniku
WWW.NEDZA.PL
zbierano
datki
na
rehabilitację chorego Pawła. ●
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Nędzańskie koło stale się rozrasta.
Dziś liczy już ponad 120 osób i
wciąż dochodzą kolejne! Szefowa
koła Eleonora Czekała pilnuje, by
wszystko było dopięte na ostatni
guzik. Jak zwykle było coś i dla
ciała, i dla ducha. Przewodnicząca
chętnie
zaprasza
lokalnych
artystów,
którzy
gościom
uprzyjemniają czas. Tym razem był
nawet mały konkurs - obieranie
jabłek na najdłuższą skórkę.
Tradycyjnie nie zapomniano o
ostatnich jubilatach - kwiaty
otrzymały osoby z "0" i "5" na
końcu. Szczególne życzenia trafiły
dla pań, które ukończył 80 i 85 lat
oraz do pary z 50-letnim stażem.
Eleonora
Czekała
zawsze
podkreśla, że na organizowane
Tutaj na sympatyczną atmosferę, świetne towarzystwo
spotkania niektórzy mieszkańcy
i dobre jedzenie można liczyć zawsze! Koło emerytów z Nędzy czekają cały rok. - Bo to taka dobra
zaprosiło do świętowania Dnia Matki i Dnia Ojca.
okazja do wyjścia z domu. ●

DZIEŃ MATKI I OJCA W KOLE EMERYTÓW

Frekwencja świetna.
- Nie spodziewałyśmy,
że będzie nas aż tyle. Bardzo nas to
cieszy! - uśmiecha się Gertruda
Bluszcz ze Stowarzyszenia Kobiet
Aktywnych i ich Rodzin, które
świętowało Dzień Matki.

Było

wesoło i smacznie. Panie
zawsze dbają, żeby goście dobrze się
czuli. Towarzystwo pojadło i
pośpiewało. Humory dopisywały!
Jadwiga Przybyła przewodnicząca
stowarzyszenia
przy
okazji
uroczystości wyróżniła najstarszą i
najmłodszą z członkiń - do
stowarzyszenia
należą
osoby
dobiegające 90 roku życia i te przed
50-tką.
Dla członków stowarzyszenia
bardzo ważna jest integracja. - Nie ma
co w domu siedzieć. Tu zawsze coś
się dzieje, jest wesoło i ciekawie mówi pani Gertruda.
W tym roku panie obchodziły
święto wyjątkowo wcześnie. A to
dlatego, że kilka dni później miały
zaplanowany wyjazd w góry. Panie

DZIEŃ MATKI U KOBIET AKTYWNYCH
się nie nudzą i kalendarz wypełniają
wciąż nowymi działaniami.
Ostatni wyjazd do Ustronia miał
charakter
wczasowo-sanatoryjny.
Kobiety zadbały o swoje zdrowie i
nastroje.
–
Odpoczęłyśmy
i
poznałyśmy się bliżej. Było naprawdę

super! - chwali Maria Zoń. Były
zabiegi rehabilitacyjne, zwiedzanie i
biesiadowanie z ogniskiem i
opowieściami bacy. - W sobotę były
tańce. Nikt by nie uwierzył, jak
nasze panie szalały, młodsze i
starsze! - relacjonuje pani Maria. ●
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BABICE DZIEŃ ZIEMI OBCHODZIŁY DWA DNI
Stał się świetną okazją do edukacji ekologicznej i integracji
szkolnej. Szkoła w Babicach na każdy możliwy sposób chce
kształtować dobre postawy i nawyki chroniące środowisko.
żółw - relacjonuje szkoła. Uczniowie
ierwszego dnia dzieci spotkały się z
aktywnie uczestniczyli w spotkaniu z
Iwoną
Rzodeczko-Pakułą
- przedstawicielką
sklepu
weterynarzem, Michaliną Fojcik - zoologicznego.
Dzieci
uważnie
przedstawicielem
sklepu słuchały opowieści o życiu i
zoologicznego oraz Romanem Suską zwyczajach gryzoni i zadawały
- leśnikiem.
pytania.
- Weterynarz mówiła o dbaniu o
W spotkaniu z leśnikiem uczniowie
zwierzęta domowe oraz zwróciła i przedszkolaki poszerzyli swoje
uwagę na ostrożność w kontaktach z wiadomości na temat życia zwierząt
nimi. Maluchy mogły pogłaskać kota leśnych. Oglądali poroża jelenia i kły
oraz zaobserwować jak porusza się
dzika. Rozpoznawali też zwierzęta na

P

fotografiach. Leśnik przypomniał
zasady zachowania w lesie.
Szkoła Dzień Ziemi postanowiła
świętować więcej niż tylko jeden
dzień. Kolejnego odbyło się
spotkanie z przyrodnikiem i
hodowcą
zwierząt
Andrzejem
Pająkiem.
W ciekawy sposób opowiadał o
myszach, szczurach, chomikach,
skunksach,
kawi
domowej
potocznie zwanej świnką morską.
Przyrodnik wyjaśnił, m.in. czym
różni się budowa anatomiczna
drapieżnika od roślinożercy. ●

TYDZIEŃ BIBLIOTEK 2017

Gerard

Przybyła opowiadał maluchom o swoim
dzieciństwie i o tym, że chodził do tego samego
przedszkola. Wspominał przedszkolne zabawy, śmieszne
sytuacje, a nawet jedzenie. - Nie lubiłem wtedy zupy
mlecznej - opowiadał z uśmiechem. Gość biblioteki
opowiadał też o pracy w radzie gminy i piłce nożnej.
Tydzień Bibliotek odbywa się już od 14 lat. Jego
głównym celem jest podkreślanie roli czytania i bibliotek
w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększenie
prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką
szerokich kręgów społeczeństwa.
Tegoroczne hasło "Biblioteka. Oczywiście!" odpowiada
na pytanie: Jaka instytucja pozwala zaspokoić różnorodne
potrzeby w zakresie uczestnictwa w kulturze? Zmieniające
się funkcje bibliotek w ostatnich latach pozwalają na
zwiększenie zakresu ich działalności - można w nich nie
tylko czytać i obcować z książką, ale też obejrzeć wystawę
czy film, nauczyć się języka, spotkać z przyjaciółmi,
śpiewać, poznać nowoczesne technologie. ●

Gminna Biblioteka Publiczna w Nędzy wydarzenia
związane z tygodniem bibliotek kieruje przede
wszystkim do dzieci, bo już przedszkolaki chce
zachęcać do odwiedzin.
O swojej pasji i zawodzie mówiła maluchom Mariola
Jakacka, dyrektor Gminnego Centrum Kultury. Jest
plastykiem i opowiadała dzieciom o sztuce tak w ogóle,
a szczególnie o rysunku i malarstwie. - Zależało mi,
żeby dzieci prac mogły dotknąć, poczuć ich fakturę mówiła dyrektor GCK.
Madzia lat 7 wie, że do biblioteki przychodzi się
głównie dla książek. Może trochę się miesza kwestia
wypożyczania i kupowania, ale ostatecznie wiadomo,
że chodzi przecież o czytanie. Mówi, że książek ma w
domu bardzo dużo.
Mariola Jakacka przeczytała dzieciom bogato
ilustrowaną bajkę japońską. Opowiedziała, m.in. o
mangach czyli japońskich komiksach, które pisane są
od prawej do lewej strony. ●
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PRZEDSZKOLAKI Z NĘDZY DZIĘKOWAŁY MAMIE I TACIE
- Mama i tata. Ileż treści mają w sobie te dwa słowa - mówiła
do gości Monika Kupczyk, dyrektor Przedszkola w Nędzy.
Każda z grup świętowała swój Dzień Mamy i Taty.
Dzieci z czterech grup: motylki,
zieci długo się przygotowywały,
smerfy,
plastusie
i
puchatki
żeby
wam
podziękować
za prezentowały
swoje
programy
największy dar, jaki od was przygotowane specjalnie z myślą o
otrzymały, za dar życia - mówiła do rodzicach. Klaudia Depta, mama
gości dyrektor Monika Kupczyk.
Tymoteusza z grupy motylków, nie

D

kryła wzruszenia. Zawsze
mam
WWW.NEDZA.PL
chusteczki
w
pogotowiu
mówiła wzruszona. Tata na
imprezie być nie mógł, ale
szczegółowa relacja będzie, bo
mama wszystko nagrała. Dumni
rodzice nie szczędzili braw. ●
FOTOGALERIE

N

ZSP BABICE „OD KUCHNI”
W klasycznym, można powiedzieć, dniu
roboczym mogli wziąć udział goście,
którzy przyjęli zaproszenie babickiej placówki na dzień
otwarty. Był pokaz zajęć i warsztatów, gier i zabaw.

auka jest istotna, ale ważna jest też dla nas
integracja - mówiła dyrektor Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Babicach Hanna Kowalska.
Połączeniem i jednego, i drugiego był właśnie
zorganizowany dzień otwarty.
Lekcje i zajęcia, gry i zabawy, warsztaty i projekty,
w których dzieci biorą udział na co dzień, "w pigułce"
zaprezentowano przybyłym gościom. Najpierw
przedstawiła się szkoła, a w drugiej części przedszkole.
Uczniowie swoim rodzicom oraz młodszym kolegom
- przedszkolakom pokazali, jak wyglądają u nich lekcje
języka angielskiego i niemieckiego, zajęcia historii
regionu, a także warsztaty dotyczące szeroko
rozumianego bezpieczeństwa.
Babickiej placówce bardzo zależy, by wielkich różnic
między wiejską a miejską szkołą nie było. - Działamy
prężnie, mamy wykwalifikowaną kadrę, dobrą bazę i
ciekawe zajęcia – podkreśla Kowalska. ●
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Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych i ich Rodzin z Nędzy

Stowarzyszenie Sidzinianki z Bystrej-Sidziny, gminy partnerskiej

Orkiestra Dęta Gminy Nędza

Piknik "Czym Nędza bogata!" po raz 4. odbył się na Zamku
Piastowskim w Raciborzu. Tradycyjnie rozpoczął go występ
Arabeski. Widać, że mażoretki i te młodsze, i te starsze z
tańca mają ogromną frajdę. Nie mogło oczywiście też
zabraknąć
fantastycznych
tancerzy
z
zespołu
folklorystycznego Łężczok. Seniorzy z nędzańskiego koła
emerytów wykonali "hymn" Nędzy. Towarzyszył im
Krzysztof Koziarski, który jednocześnie poprowadził całą
tegoroczną imprezę. Z bogatym repertuarem od marszów po
utwory muzyki rozrywkowej wystąpiła Orkiestra Dęta
Gminy Nędza. Na scenie pojawił się również zespół FM z
Rybnika z wokalistką Małgorzatą Oleś. Grupa zachwyciła

Zespół folklorystyczny Łężczok

Stoiska cieszyły się ogromnym zainteresowaniem

Zespół FM z Rybnika

świeżością wykonania. Na zamek przyjechali też przyjaciele
z partnerskiej gminy Bystra-Sidzina. Górale przyjechali ze
swoim programem, który pokazali na scenie, ale też z
przepysznymi produktami regionalnymi, których każdy
mógł spróbować. Na bogato było i na innych stoiskach:
Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych, Stowarzyszenie
„Babiczok”, kolejka wąskotorowa, miody z własnej pasieki,
szkółka leśna kontenerowa, propozycje wycieczek po
gminie Nędza przygotowane przez CKZiU nr 1 z Raciborza,
a ciekawostką były naturalne mydełka, np. z herbem gminy.
Poza tym warsztaty recyklingowe szkoły w Nędzy, animacje
i malowanie buziek dla najmłodszych oraz pokaz
szczudlarstwa i fireshow wychowanków GCK. ●
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ANIELA CZOGAŁA
NOTATKA BIOGRAFICZNA

Aniela Czogała z d. Hiltawska (1948-1998),
zdjęcie z lat młodości

Człowiek nie ma władzy nawet nad własnym życiem.
(Blaise Pascal)

Nawiązując

do projektu „Digital Storytelling” realizowanego
przez Gminne Centrum Kultury w Nędzy, nasza redakcja pragnie
na zainicjowanej mapie uwzględnić obecność Anieli Czogały
z d. Hiltawskiej (1948-1998).
OSIĄGNIĘCIA

Urodziła się 1 sierpnia 1948 r. w Nędzy. Córka Engelberta i
Elfrydy z d. Schwan. Chodziła do szkoły podstawowej w Nędzy.
Potem naukę kontynuowała w I Liceum Ogólnokształcącym im.
Jana Kasprowicza w Raciborzu (dyrektorem wtedy była Irena
Ścibor-Rylska, matka znanego scenarzysty i reżysera Aleksandra).
Następnie kształciła się na Akademii Medycznej we Wrocławiu
Dyplom lekarza otrzymała 9 czerwca 1972 r. i rozpoczęła staż w
Szpitalu Miejskim nr 1 w Gliwicach na oddziale wewnętrznym,
jednocześnie pracując w przychodni rejonowej na osiedlu
Sikornik. W 1977 r. uzyskała specjalizację I stopnia z chorób
wewnętrznych. Była współautorką opublikowanej w „Zeszytach
Naukowych Politechniki Śląskiej” w 1978 r. pracy pt. O pewnej
koncepcji komputerowego wykrywania zespołu QRS i obliczania
niektórych parametrów przebiegu EKG (w publikacji tej
omówiono algorytmy umożliwiające lokalizację QRS w przebiegu
EKG). 21 grudnia 1979 r. na podstawie dysertacji pt. Analiza i
klasyfikacja
chromosomów
metodą
komputerowego
porównywania charakteryzujących je funkcji zdobyła naukowy
stopień doktora nauk medycznych na macierzystej uczelni Akademii Medycznej we Wrocławiu. Od 1987 r. była zatrudniona
w Przychodni Wielospecjalistycznej nr 2 w Gliwicach, gdzie
przyjmowała pacjentów w Poradni Chorób Serca i przeprowadzała
badania specjalistyczne w Poradni Komputerowej Diagnostyki
Kardiologicznej. W latach 90. uzyskała specjalizację II stopnia w
zakresie chorób wewnętrznych i przygotowywała się do
podspecjalizacji w zakresie kardiologii.

Czogały-Koczy:
„Moja mama wyjechała wprawdzie z Nędzy najpierw do
Wrocławia, a później jej życie zawodowe i rodzinne było związane
z Gliwicami i Raszczycami, ale zawsze z dumą opowiadała o
dzieciństwie i młodości spędzonych w Nędzy i chętnie tam
wracała, często odwiedzając swych rodziców i brata Gerarda, a po
ich śmierci już tylko brata i jego rodzinę. Dała się poznać jako
doskonała i kompetentna lekarka, świetny i przenikliwy diagnosta
oraz osoba z przysłowiowym sercem na dłoni. Była konkretna i
stosunkowo małomówna, lecz emanowała ciepłem, które
zjednywało jej wszystkich pacjentów, w tym tych najmłodszych,
lecz zawsze pamiętała, aby przed osłuchaniem małego dziecka
ogrzać w ręce stetoskop, żeby się dobrze czuło w trakcie wizyty.
Dla mnie moja mama na zawsze pozostanie niedoścignionym
wzorem, jeśli chodzi o zdolności organizacyjne i umiejętność
dzielenia uwagi pomiędzy pracą a rodziną. Cały czas się kształciła
i zdobywała kolejne szczeble specjalizacji, równocześnie zawsze
poświęcała mnóstwo czasu nam, swoim dzieciom, oddanemu
pracy naukowej mężowi i dwóm domom – w Gliwicach i
Raszczycach. Dodatkowo dużo czytała, miała szerokie horyzonty,
interesowała się sytuacją geopolityczną.
Różne bliskie mi osoby stale wspominają moją mamę: Twoja
mama była jak mrówka, ciągle w ruchu. Twoja mama mi pomogła,
gdy miałam problemy z kręgosłupem. Twoja mama na pewno by
wiedziała, jak to wyleczyć. Bardzo mi brakowało mojej mamy po
urodzeniu własnych dzieci. W czasie każdej choroby wieku
dziecięcego myślałam: Mamo! I co ja mam teraz zrobić? Ty byś
mi powiedziała, czy już podać antybiotyk, czy jeszcze czekać. Nie
spotkałam na swej drodze zbyt wielu osób, które potrafiłyby
wykonać taką ilość pracy w różnych sferach jak mama i które,
nigdy nie szukając poklasku ani chwały, mogły zapanować nad
tyloma aspektami codzienności. A trzeba pamiętać, że żyła w
czasach, gdy nie było internetu ani telefonów komórkowych, kiedy
każdy zakup czegokolwiek wymagał ustawienia się w długiej
kolejce. Jej odejście, prawie dziewiętnaście lat temu, było ogromną
wyrwą i stratą dla nas, jej trojga dzieci, a także mocno to odczuli
pacjenci i najbliższe otoczenie”.
EPILOG

Aniela Czogała zginęła wraz z mężem w wypadku
samochodowym 8 października 1998 r. w Piaskach pod Pszczyną.
Oboje są pochowani na cmentarzu w Raszczycach. ●
Oprac. Krystian Okręt
Redakcja pragnie złożyć serdeczne podziękowania Pani Teresie Czogale-Koczy
(córce) oraz Pani Aleksandrze Czogale (synowej) za udostępnienie materiałów i
informacji o nieodżałowanej pamięci Pani Anieli Czogały z d. Hiltawskiej.

ŻYCIE PRYWATNE

Była żoną od 1969 r. prof. zw. dr hab. inż. Ernesta Czogały
(1941-1998), rodem z Raszczyc, wybitnego naukowca w zakresie
inżynierii biomedycznej i pioniera matematycznej teorii zbiorów i
systemów rozmytych. Matka trojga dzieci, córek: Teresy i Joanny
(absolwentek filologii angielskiej) oraz syna Tomasza (inżyniera
elektroniki).
KOMENTARZ

Najwłaściwszym a zarazem bardzo subtelnym komentarzem do
dokonań Anieli Czogały będzie relacja jej najstarszej córki Teresy

Wraz z mężem Ernestem (na rok przed tragiczną śmiercią)
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maja po godzinie 10.30 dzieci
usłyszały wycie syren w naszym
przedszkolu. Choć emocje sięgały
zenitu, przedszkolaki wraz z
nauczycielkami bardzo spokojnie
udały się do wyjść ewakuacyjnych.
Na szczęście były to tylko ćwiczenia,
po
których
strażacy
na
przedszkolnym
podwórzu
opowiedzieli maluchom o swojej
pracy
a
także
przygotowali
fantastyczny pokaz strażackiego
sprzętu i umiejętności. Dzieci mogły
lać wodą z węża strażackiego i
zwiedzić wóz bojowy. Starszaki
miały
dodatkową
okazję,
by
powtórzyć numery alarmowe. ●
/Przedszkole w Nędzy/

Zarządzeniem z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia
funkcjonowania przedszkoli na terenie Gminy Nędza w
miesiącach wakacji letnich, Wójt Gminy Nędza ustaliła, że
w lipcu pracować będzie przedszkole w Nędzy, a w sierpniu przedszkole w Łęgu.

GODZINY OTWARCIA BOISKA ORLIK
Wtorek
Środa
Piątek
Sobota
Niedziela

godz. 17.00 – godz. 20.00
godz. 17.00 – godz. 20.00
godz. 17.00 – godz. 20.00
godz. 14.00 – godz. 18.00
godz. 14.00 – godz. 18.00

Śląski NFZ rozstrzygnął konkurs na świadczenie nocnej i
świątecznej opieki zdrowotnej na terenie powiatu
raciborskiego w okresie od 1 lipca do końca września.
Zgodnie z decyzją komisji opieka ta świadczona będzie
ponownie przy ul. Ocickiej 51a. Od początku roku do końca
czerwca opieka świadczona jest przez szpital przy ul.
Gamowskiej w Raciborzu.

SZTUKA NA PATYKACH
 www.kulturanedza.blogspot.com

Rozpoczyna się „sezon na stypendia” – okres, w którym
trwają nabory znacznej części polskich i zagranicznych
programów stypendialnych. Największy ogólnopolski
serwis
o
stypendiach
i
konkursach
to
www.mojestypendium.pl. Bazy zawierają ponad 8 tysięcy
stale aktualizowanych informacji dotyczących szerokiej
gamy form wsparcia oferowanego przez stowarzyszenia,
fundacje, samorządy, firmy, oraz szkoły wyższe.
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