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Droga została zamknięta, sfrezowano nawierzchnię i
rozebrano przęsła wiaduktu. Wkrótce rozpocznie się
rozbiórka reszty obiektu, a potem ruszy budowa nowego wiaduktu.
firma Nowak-Mosty sp. z o.o. z
nwestorem jest Zarząd Dróg
Dąbrowy
Górniczej,
która
Wojewódzkich. Zadanie wykonuje
zaoferowała cenę 5.728 984,42 zł

I

brutto. Termin wykonania zadania do 30 czerwca 2018 roku. Zgodnie
z planem w grudniu powinno być
możliwe przejście pieszych po
obiekcie. Póki co siedem dni w
tygodniu kursują bezpłatne busy. ●

Przebudowę DW 421 (ul. Jana
III
Sobieskiego)
wraz
z
kanalizacją
deszczową
i
chodnikami
wykona
firma
Strabag Infrastruktura Południe
sp. z o.o. Wartość złożonej oferty
to 3.664.820,94 zł brutto.
Zgodnie z harmonogramem
roboty powinny się zakończyć do
30 czerwca 2018 roku. Na
odcinku od km 23+703 do km
24+653 przebudowana zostanie
jezdnia, pobocza, chodniki,
kanalizacja deszczowa i zjazdy.
Zarząd Dróg Wojewódzkich
rozstrzygnął również przetarg na
naprawę i wzmocnienie mostu
nad rzeką Suminą w ciągu DW nr
421.
Zadanie
wykona
konsorcjum
firm
Agal
sp.
z o.o. z
Niebawem powinny ruszyć remonty realizowane na
drodze wojewódzkiej nr 421 w Nędzy. ZDW w Katowicach Rybnika oraz Przedsiębiorstwo
rozstrzygnął przetarg na przebudowę ul. Jana III Sobieskiego oraz Agbud z Jejkowic. Wartość
oferty - 165 877,80 zł brutto. ●
naprawę mostu nad rzeką Suminą.

WKRÓTCE REMONT

UL. JANA III SOBIESKIEGO
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ROZKŁAD JAZDY KOMUNIKACJI ZASTĘPCZEJ /ODJAZDY BUSÓW
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NOWE
ZASADY
WYCINKI
DRZEW
fot. Anna Cieślukowska

17 czerwca weszła w życie nowelizacja ustawy o
ochronie przyrody. Wraz z nią zmieniają się przepisy
dotyczące wycinki drzew prowadzonej przez osoby fizyczne. W ich myśl
konieczne będzie zgłoszenie zamiaru wycinki do urzędu gminy.
z gminy w ciągu 21 dni dokona
ez zezwolenia możemy wyciąć
oględzin drzew. Następnie w ciągu
drzewa, których obwód pnia na 14 dni organ może wydać sprzeciw.
wysokości 5 cm nie przekracza:
Uwaga:
– 80 cm (topola, wierzb, klon ■ Zmiana ustawy nie przewiduje
jesionolistny, klon srebrzysty),
żadnych przepisów przejściowych,
– 65 cm (kasztanowiec zwyczajny, obowiązują więc przepisy aktualne
robinia akacjowa oraz platan
na dzień orzekania. Wnioski
klonolistny),
złożone
przed
17
czerwca,
– 50 cm (pozostałe gatunki drzew).
niezakończone do tego dnia decyzją,
Nie
dotyczy
to
drzew będą więc rozpatrywane w oparciu o
owocowych,
z
wyłączeniem nowe przepisy.
rosnących na terenie nieruchomości ■ Nieruchomości, z których zostaną
wpisanej do rejestru zabytków lub usunięte drzewa na podstawie
na terenach zieleni publicznej.
zgłoszenia, objęte są pięcioletnią
Osoby
fizyczne
usuwające karencją przed występowaniem z
drzewa na cele niezwiązane z wnioskiem o pozwolenie na
prowadzeniem
działalności budowę. Jeżeli taki wniosek
gospodarczej do tej pory mogły to wpłynie do organu w tym okresie, a
robić według uznania. Od 17 inwestycja będzie realizowana na
czerwca muszą złożyć wcześniej części, z której usunięto drzewo oraz
informację w urzędzie. Takie będzie
miała
związek
z
zgłoszenie zawierać powinno: imię i prowadzeniem
działalności
nazwisko,
oznaczenie gospodarczej,
na
właściciela
nieruchomości, z której drzewo ma zostanie
nałożona
opłata
być usunięte, oraz rysunek albo administracyjna za usunięcie drzew.
mapę określającą usytuowanie Podstawą wymiaru opłaty będą
drzewa. Zgłoszenia może dokonać obwody pni ustalone podczas
jedynie właściciel nieruchomości.
oględzin przez pracownika urzędu.
Po otrzymaniu zgłoszenia urzędnik
■ Urząd może wnieść sprzeciw

B

wobec
zamiaru
usunięcia
zgłaszanych drzew w ciągu 14 dni
od oględzin. Za datę wniesienia
sprzeciwu uznaje się datę nadania
przesyłki przez urząd. Nie jest to
tożsame z datą doręczenia stronie.
Należy szczególnie uważać w
okresie
skumulowanych
dni
wolnych
od
pracy,
gdzie
dostarczenie
przesyłki
przez
operatora pocztowego z reguły
trwa dłużej niż zazwyczaj. Aby
uniknąć
wątpliwości
i
ewentualnych
konsekwencji,
zalecamy kontakt z urzędem.
■ W przypadku nieruchomości
wpisanych do rejestru zabytków
wydawaniem decyzji o usuwaniu
drzew oraz obsługą zgłoszeń
zamiaru jego wycięcia zajmuje się
Wojewódzki
Konserwator
Zabytków.
Usunięcie
drzewa
bez
dokonania zgłoszenia lub przed
upływem terminu, w jakim Wójt
Gminy może wnieść sprzeciw lub
pomimo sprzeciwu Wójta Gminy
oraz bez wymaganego zezwolenia,
w przypadkach gdy jest ono
wymagane,
obarczone
jest
administracyjną karą pieniężną.
Wysokość kar oraz wysokość
opłat za usunięcie drzewa ustali
Minister Środowiska. ●
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W URZĘDZIE ZAPŁACISZ
KARTĄ LUB TELEFONEM
Gmina

Nędza przystąpiła do programu upowszechniania
płatności bezgotówkowych w administracji publicznej,
realizowanym przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z
Krajową Izbą Rozliczeniową. W wyniku podpisanej umowy
poprzedzonej stosowną uchwałą Rady Gminy w urzędzie gminy
uruchomiono od 1 lipca 2017 r. płatności bezgotówkowe.
W ramach projektu Urząd Gminy w Nędzy został wyposażony
w terminal płatniczy POS, co pozwala na dokonywanie
płatności bezgotówkowych z wykorzystaniem kart płatniczych

i telefonów, bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Płatności z
wykorzystaniem terminala przyjmowane są w kasie urzędu.
Ponadto w wyniku współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową
S.A. w Urzędzie Gminy Nędza uruchomiona została usługa
WebPOS Paybynet. Klienci urzędu, będący klientami Banku
Pekao S.A. lub PKO Bank Polski S.A. oraz użytkownikami
aplikacji PeoPay, mogą szybko i wygodnie dokonywać
płatności w trybie on-line, przy wyznaczonych stanowiskach
pracy Urzędu - bez konieczności przechodzenia do okienka
kasowego.
Mogą z tego skorzystać osoby wpłacające podatki i opłaty
lokalne, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
opłaty dotyczące Urzędu Stanu Cywilnego czy też
zagospodarowania przestrzennego. WebPOS Paybynet to
internetowy odpowiednik terminala płatniczego. Usługa
umożliwia znaczne uproszczenie realizowanego dotychczas
procesu wnoszenia opłat. Urzędnik, który obsługuje danego
klienta, po zalogowaniu się do systemu wpisuje kwotę opłaty i
zatwierdza płatność. Następnie klient potwierdza transakcję
za pomocą aplikacji PeoPay na swoim smartfonie.
Proces wnoszenia opłat jest prosty i intuicyjny. Co istotne,
znacznie poprawia komfort obsługi klienta, który już nie musi
przechodzić do punktu kasowego, aby później wrócić z
potwierdzeniem zapłaty. Dzięki WebPOS Paybynet i
natychmiastowemu potwierdzeniu płatności, urząd może od
razu przystąpić do realizacji usługi administracyjnej. ●

UWAGA! AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ
Powiatowy Lekarz Weterynarii poinformował, że w dniu 28
czerwca br. potwierdzono wystąpienie dwóch przypadków
Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF) u dzików na terenie
Republiki Czeskiej.
Oba przypadki zostały stwierdzone w kraju zlińskim (miasto
Zlin), położonym we wschodniej części Republiki Czeskiej w
odległości około 90 km od granicy z Polską. Wokół miejsca
gdzie zostały znalezione martwe dziki, o których w badaniach
RT-PCR uzyskano wyniki dodatnie w kierunku ASF, czeskie
władze weterynaryjne ustanowiły obszar sanitarny o
promieniu 10 km, w którym znalazły się gospodarstwa
utrzymujące około 5 tys. sztuk świń.
Ze względu na stosunkowo niewielką odległość pomiędzy
wymienionymi przypadkami a terenem naszego powiatu, w
znacznym i realnym stopniu wzrosło zagrożenie wystąpienia
Afrykańskiego Pomoru Świń.
W związku z powyższym przypomina się o konieczności
przestrzegania przez hodowców i producentów zasad szeroko
pojętej bioasekuracji, m.in. takich jak:
- bezwzględne przestrzeganie zakazu karmienia świń
„zlewkami”;
- nie wpuszczanie na teren gospodarstwa/budynków
inwentarskich osób postronnych;
- odpowiednie zabezpieczeni gospodarstwa uniemożliwiające
kontakt świń z dzikami;

- wystrzeganie się przez hodowców udziału w polowaniach;
- zabezpieczenie ściółki i paszy tak, aby nie miały do nich
dostępu zwierzęta dziko żyjące;
- bezwzględne przestrzeganie przepisów w zakresie
identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz w zakresie
przemieszczania świń pomiędzy stadami.
Hodowca powinien codziennie wnikliwie obserwować swoje
stado świń, włącznie z oceną ich apetytu i objawów gorączki, a
w przypadku stwierdzenia zwiększonych zachorowań i padnięć
natychmiast zawiadomić Powiatowego Lekarza Weterynarii.
W odniesieniu do myśliwych należy zwrócić uwagę na:
- nie pozostawianie patrochów w lesie po polowaniu;
- przestrzeganie zasad higieny i dezynfekcji sprzętu
łowieckiego, pojazdów – zwłaszcza
w przypadkach
przewożenia nimi tusz dzików, trofeów myśliwskich;
- lekarze weterynarii uczestniczący w polowaniach powinni
unikać wizytowania ferm w czasie min. 48 godzin od
polowania;
- niezwłoczne informowanie Powiatowego Lekarza Weterynarii
o znalezieniu każdego padłego dzika (lub odstrzale dzika
wykazującego objawy chorobowe).
Przypomina się także o obowiązku zgłaszania każdego
padłego dzika (także poza obwodami łowieckimi) – również w
wyniku wypadków komunikacyjnych, w związku z
koniecznością pobrania od nich prób monitoringowych w
kierunku ASF. ●

5|S t r o n a

Z OŚWIATY

Gazeta Samorządowa Gminy Nędza nr 7/2017

UCZNIOWIE Z NĘDZY ZNÓW Z NAGRODAMI
Kąciki Bratka trafiły do dwóch klas
III ze szkoły w Nędzy jako nagrody w
konkursie pt. "Mamy mocne strony razem możemy więcej!", którego
organizatorem było Wydawnictwo
Pedagogiczne Operon.

W świecie Bratka sporo się dzieje.
Tuż przed wakacjami dostarczył
klasom III szkoły podstawowej w
Nędzy wyposażenie sali lekcyjnej kąciki złożone z dywanu, stolika,
lampy stołowej, pufa i pacynki Bratka
o wartości 300 zł.

"Mamy mocne strony” to kampania
odkrywania swoich mocnych stron,
która pomoże uczniom w lepszym
radzeniu
sobie
z
nowymi
wyzwaniami na kolejnym etapie
kształcenia.
Uczniowie
uczestniczyli w zajęciach, których
finałem były prace projektowe.
Można było na nie głosować w
internecie.
Nagrody
sprawiły
uczniom
wielką frajdę. - Jeszcze większa
szkoda, że zostawiamy naszą salę! żałowały uczennice Ania i Kinga,
które spędziły tu ostatnie trzy lata.
Po wakacjach idą już do klasy
czwartej.
Bratek uczył dzieci tolerancji,
poczucia własnej wartości i
podpowiadał, jak radzić sobie z
codziennymi wyzwaniami. - To
cenna wiedza, która z pewnością
pomoże im na kolejnym etapie
edukacji - mówi nauczycielka Ewa
Skatuła, nauczycielka III b. ●

FOTORELACJA
www.nedza.pl

MARTA Z BABIC NAGRODZONA
Dzieci z ZSP w Babicach wzięły udział w V edycji
konkursu pt. „Eko deko, czyli coś z niczego”
organizowanego przez Miejską i Powiatową Bibliotekę
Publiczną w Raciborzu oraz Urząd Miasta Racibórz. W
tym roku przedmiotem konkursu było wykonanie
przedmiotu użytecznego, np. wazonu, obrazka, lampionu
itp. z materiałów ekologicznych bądź surowców wtórnych.
Dzieci z babickiej placówki z pomocą rodziców
wykonały kilka ciekawych prac plastycznych z korków,
słoików, słomek, kamyków, piasku itp.
Marta Wydra z grupy starszaków zdobyła III miejsce za
wykonanie wiatraczków z rurek do picia. Maja Zimny z
grupy maluchów otrzymała wyróżnienie za lampion ze
słoiczka w kolorach polskiej flagi. Dzieci otrzymały
dyplomy oraz nagrody rzeczowe. ●

DZIECI POŻEGNAŁY PRZEDSZKOLE
Pierwszy dzień kalendarzowego lata był dla części
maluchów ostatnim dniem spędzonym w przedszkolu.
Z placówką w Nędzy pożegnało się 32 dzieci.
Przedszkolaki z dwóch grup zaprezentowały program
artystyczny dla swoich rodziców i pracowników
przedszkola. Nie brakowało śmiesznych scenek z
przedszkolnego życia i chwil pełnych wzruszeń. Był
nawet polonez! - Łezka zakręciła się nam w oku przyznały Małgorzata Procek, wychowawczyni
Smerfów i Ewelina Charuk, opiekunka Motylków.
Na uroczystości nie zabrakło i młodszych
przedszkolaków, którzy przyszli pożegnać starszych
kolegów i życzyć im powodzenia w szkole. Po części
oficjalnej było ognisko z pieczeniem kiełbasek, czas na
wspomnienia i pamiątkowe zdjęcia. ●
6|S t r o n a

PASJA

Gazeta Samorządowa Gminy Nędza nr 7/2017

MEDALISTA Z NĘDZY
Z 6 złotymi i 2 srebrnymi medalami z XXVIII Krajowej
Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Poznaniu wrócił do
domu Brunon Bluszcz z Nędzy.
na którym można
Krajowa Wystawa Zwierząt przedsięwzięcie,
zaprezentować
osiągnięcia
Hodowlanych przyciąga hodowców
hodowlane.
z całej Polski. W pawilonach
Brunon Bluszcz z Nędzy pojechał
Międzynarodowych
Targów
do Poznania ze swoimi królikami w
Poznańskich można było zobaczyć trzech rasach. Zdobył tam 6 złotych
bydło mleczne i mięsne, trzodę i 2 srebrne medale! To, można
chlewną, rasy rodzime, drób,
powiedzieć, ukoronowanie jego
zwierzęta
futerkowe,
ryby codziennego zaangażowania w
słodkowodne,
konie,
kozy, hodowlę.
pszczoły, owce i inne.
Ta wielka pasja swój początek
Poznańska
wystawa
to miała już w dzieciństwie. Ojciec
największe w kraju wydarzenie pana Brunona miał króliki. - Byłem
hodowlane, na którym odbywa się najmłodszy z rodzeństwa i ktoś
ocena zwierząt. Podczas imprezy hodowlę musiał przejąć - opowiada.
przyznano tytuły czempionów i Od wujka dostał w prezencie dwie
wiceczempionów
w
różnych samiczki rasy olbrzym belgijski
kategoriach. To wielkie święto dla dochodzące
wagą
do
12
hodowców i ważne w branży
kilogramów. I tak to się zaczęło.

Dziś hodowla pana Brunona liczy
140 królików w czterech rasach.
Opieka nad zwierzętami to dwie
godzinny
dziennie
plus
cotygodniowe czyszczenie klatek.
Hodowca z Nędzy dobrze wie,
czego królikom potrzeba i co
robić, by osiągały tak świetne
noty. Od kilku lat sam jest sędzią z
uprawnieniami europejskimi. Znam wszystkie, te nawet
najmniejsze detale, na które
sędziowie zwracają uwagę przyznaje.
Śmieje się, że ocena królika jest
bardziej szczegółowa niż w
konkursie miss świata! - Wszystko
jest ważne. Ogon, pazurki, ząbki,
oczy, uszy, sierść, skóra, nawet
wąsy - wylicza pan Brunon. Wie,
co mówi: w rankingu sędziów
Polskiego Związku Hodowców
Gołębi Rasowych i Drobnego
Inwentarza, od kilku lat jest na
pierwszym miejscu.
Królicze
piękności
pana
Brunona co rusz otrzymują
medale, puchary i wyróżnienia.
Hodowca stara się być stałym
gościem na wystawach w kraju i
zagranicą. Jedną z ostatnich musiał
opuścić z powodów zdrowotnych.
Po wielu latach hodowli na jaw
wyszła alergia na... króliczą sierść!
Jak mówi, sytuację udało się
opanować, ale najgorzej, gdy
króliki linieją.
Serce i zaangażowanie Brunona
Bluszcza docenił ostatnio nawet
minister. Na poznańskiej wystawie
hodowcy wręczono odznakę
"Zasłużony dla rolnictwa". ●
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W przeglądzie w Lichyni wzięło

SUKCES ORKIESTRY NA PRZEGLĄDZIE
Orkiestra młoda stażem a już z sukcesami! W XXV
Przeglądzie Orkiestr Mniejszości Niemieckiej Leśnica 2017
orkiestra z Nędzy zajęła drugie miejsce!

udział 21 orkiestr z województwa
opolskiego i śląskiego. Drugie
miejsce nędzańskich muzyków to
wielki sukces. - Pomimo, że
orkiestra jest młoda stażem, to
uważam, że jest już na tyle
przygotowana,
żeby
zacząć
regularnie brać udział w tego typu
wydarzeniach - mówi dyrygent
Krzysztof Fulneczek.
Orkiestra Dęta Gminy Nędza gra
ze sobą od około trzech lat skupiając
muzyków w różnym wieku. Z
rewelacyjnym
i
bogatym
repertuarem od marszów po utwory
muzyki rozrywkowej występuje na
wielu,
nie
tylko
gminnych
uroczystościach. Widać, że muzycy
nie próżnują. Z koncertu na koncert
są coraz lepsi! ●

NOCNA OPIEKA ZNÓW NA UL. OCICKIEJ

BAW SIĘ Z NAMI STRAŻAKAMI
Pomimo trudnej sytuacji po przejściu wichury 7 lipca
przez teren gminy Nędza zaplanowane spotkanie ze
strażakami z Szymocic się odbyło, choć w okrojonej
formie. Był poczęstunek: kiełbaski z ogniska, grochówka,
słodycze i lody. Wszystko dzięki hojności sponsorów.
Frajdą dla dzieci były hełmy i wnętrze strażackiego wozu.
Ale nawet w trakcie imprezy strażacy-ochotnicy z
Szymocic byli kilkakrotnie wzywani do akcji po
piątkowej wichurze. – Bardzo dziękuję mieszkańcom za
zaangażowanie i pomoc w usuwanie skutków nawałnicy,
szczególnie zabezpieczenie remizy OSP, która straciła
dach – mówi sołtys Szymocic Karol Kalemba. ●

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.
Kolejny konkurs będzie dotyczył okresu od 1
października.
Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to
świadczenia w zakresie podstawowej opieki
zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w
godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w
soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od
pracy w godzinach od 8.00 do 8.00 dnia następnego.

ZOSTAŃ SPAWACZEM
Projekt dofinansowany z UE skierowany jest do 48 osób z
woj. śląskiego pozostających bez pracy w wieku 18-29
lat, nie kształcących się i nie szkolących się, które są
zainteresowane uzyskaniem kwalifikacji spawacza w
metodzie MAG 135 lub TIG 141 potwierdzonych
Świadectwem Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza
Instytutu Spawalnictwa oraz odbyciem 3-miesięcznego
płatnego stażu zawodowego. Projekt realizowany będzie
w okresie od 1.08.2017r. do 31.03.2018r. Udział w
projekcie jest bezpłatny. KONTAKT: ZDK KOMAG,
tel. 32 237 48 20 lub e-mail: spawacz@zdk-komag.pl.
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Kolejne sympatyczne spotkanie zorganizowały panie ze
Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych i ich Rodzin z Nędzy.
Członkowie witali lato świętując Dzień Ojca.

razem impreza odbyła się w
plenerze. Były kiełbaski z grilla, kawa
i słodkości, luźna atmosfera i świetne
nastroje!
Ale zanim goście zasiedli do
biesiadowania, pomyśleli o kondycji i
w ruch poszły urządzenia siłowni
"pod chmurką". Gimnastykowały się
panie w różnym wieku, na czele z
najstarszą członkinią stowarzyszenia!
Dla stowarzyszenia bardzo ważna
jest integracja. - Nie ma co w domu
siedzieć. Tu zawsze coś się dzieje i
jest wesoło! - mówią członkowie.
We wrześniu panie zorganizują
kolejna imprezę – integracyjne
pożegnanie lata. ●

FOTORELACJA
www.nedza.pl

GÓRKI CUP 2017
Impreza odbywa się już od pięciu lat i
z roku na rok cieszy się coraz
większym zainteresowaniem. W tym roku do rywalizacji
na boiskach w Górkach Śląskich zgłosiły się 24 zespoły z
całego regionu. Kto najlepszy?
Młodzi piłkarze walczyli w trzech kategoriach
wiekowych. Drużyny przyjechały z Rybnika, Raciborza,
Orzepowic, Rydułtów, Kuźni Raciborskiej, Szczerbic,
Czernicy oraz gminne z Nędzy, Zawady Ks. i gospodarzy
z Górek Śl. - To dla nas prawdziwe piłkarskie święto cieszył się Arkadiusz Gronert, prezes LKS Górki Śl. ●
W Y N I K I (trzy pierwsze miejsca):
KATEGORIA MŁODZIKI:
KATEGORIA ORLIKI:
1. KS Szczerbice
1. Zuch Orzepowice
2. LKS Górki Śląskie
2. AP Silesia Kuźnia Rac.
3. LKS 1908 Nędza
3. LKS Górki Śląskie
KATEGORIA ŻAKI:
1. AP Silesia Racibórz
FOTORELACJA
2. KS Szczerbice
www.nedza.pl
3. AP Silesia Kuźnia Rac.

Z NĘDZY DO AUSTRALII
Australia i wszystko co wokół niej zapachy, historia, zaginione rytmy.
Dzieci wyobrażają sobie i same kreują dźwięki, które
mogłyby usłyszeć w australijskiej puszczy, czy na
wielokilometrowej drodze. W Gminnym Centrum
Kultury w Nędzy trwa Akcja Lato.
Grażyna Tabor, reżyserka i aktorka ma z dziećmi i
młodzieżą niesamowity kontakt. - Lubię z dziećmi
pracować w ciszy po to, żeby mogły różne rzeczy
zauważyć i zobaczyć drugiego człowieka. A ja widzę, że
przy wielości bodźców, które do nich docierają każdego
dnia, one tej ciszy potrzebują - tłumaczyła.
Podczas zajęć teatralnych w Nędzy instruktorka
wykorzystała z dziećmi naturalne materiały: patyki,
kartonowe tuby, kije deszczowe, piszczałki. - Pracujemy
ze zmysłami, uruchamiamy je. Dzieci próbowały
smakować klimat tego dalekiego kraju. Nigdy w nim nie
były, więc mocno pracuje wyobraźnia - mówi Grażyna
Tabor. Były też maski. Uczestnicy z założonymi na twarz
maskami mieli za zadanie wyrazić emocje wyłącznie
gestem i postawą ciała. ●
9|S t r o n a

OSTATNIE POŻEGNANIE

Gazeta Samorządowa Gminy Nędza nr 7/2017

ZMARŁ KSIĄDZ PROFESOR
Urodził się 14 czerwca 1933 r. (w
środę) w Górkach Śląskich (wtedy
Gurek) jako piąte dziecko
małżeństwa Wilhelma i Gertrudy z
d. Wanglorz. Chrzest przyjął 25
czerwca z rąk ks. Georga Wotzki
(1895-1949), proboszcza parafii
pw. Matki Bożej Różańcowej w
Nędzy, do której wtedy wieś Górki
należała. Rodzicami chrzestnymi
byli Franz (Franciszek) Cieślik i
Margaritha
(Małgorzata)
Kozielski z Górek. Do szkoły
podstawowej
uczęszczał
w
rodzinnej
miejscowości.
Bierzmowanie przyjął 23 maja
1947
r.
Następnie
naukę
kontynuował
w
raciborskim
gimnazjum (późniejszym I LO im.
J. Kasprowicza). Po podjęciu
decyzji
zostania
kapłanem
kształcił się na studiach w latach
1950-1956
w
Wyższym
Seminarium
Duchownym
w
Nysie. Święcenia kapłańskie
przyjął w Opolu 23 czerwca 1957
r. z rąk biskupa Franciszka Jopa
(1897-1976). Mszę prymicyjną
odprawił w Nędzy wraz z
kolegami z uczelni Alojzym
Marcolem i Gerhardem Kałużą
(również rodem z Górek) w
obecności ks. Józefa Damka
(1911-1965),
misjonarza
urodzonego w Nędzy, który
specjalnie z Brazylii przybył na tę
uroczystość. Ksiądz Hubert Alojzy
Dobiosz (pod taką postacią swego
nazwiska,
z
wiadomych
względów, występował podczas
pobytu w Polsce) posługiwał jako
wikariusz
w
parafiach
w
Gliwicach, Bytomiu, Łanach,

Nieznaszynie,
Przewozie
i
Ostrożnicy. W międzyczasie
podjął studia magisterskie na
Papieskim
Fakultecie
Teologicznym we Wrocławiu a
potem studia doktoranckie na
Katolickim
Uniwersytecie
Lubelskim.
Zarówno pracę
magisterską jaki i rozprawę
doktorską
poświęcił
problematyce
Sakramentu
Pokuty. Od roku 1977 piastował
stanowisko profesora liturgiki w
Wyższym
Seminarium
Duchownym w Nysie, gdzie był
od
1980
r.
dziekanem
honorowym, a także członkiem
Diecezjalnej
Komisji
Liturgicznej. Po wyjeździe z
Polski w 1981 r. otworzył
przewód
habilitacyjny
na
Uniwersytecie w Augsburgu w
Niemczech, gdzie został w
augsburskiej
diecezji
proboszczem w parafii św.
Ksystusa w Weisingen i
administratorem parafii św.
Marcina w Holzheim. Od 1982 r.
był
wykładowcą
na
Uniwersytecie w Augsburgu, a w
1983 r. również asystentem na
Uniwersytecie w Bambergu. W
1985 r. pełnił funkcję naukowego
doradcy w grupie roboczej
„Parafia i liturgia”. Od 1991 r.
profesor teologii moralnej na
szwajcarskiej uczelni w Chur, a
od 1994 r. prorektor tejże
placówki. Zmarł 27 maja 2017 r.
na krótko przed 60. rocznicą
jubileuszu
kapłańskiego.
Pochowany został, zgodnie ze
swą wolą, na cmentarzu

w rodzinnych Górkach 9 czerwca
br. Uroczystości pogrzebowe
zgromadziły tłum jego rodaków,
przyjaciół i znajomych.
Gdziekolwiek ks. prof. Hubert
Dobiosch pracował, służąc z
radością, pozostawił po sobie
nieodżałowaną
pamięć
(szczególnie w Ostrożnicy a także
w Nędzy, gdzie żyje 90-letnia Jego
bratowa Jadwiga Dobiosz, żona
Henryka, zmarłego w wieku 37 lat
w 1964 r., pochowanego na
nędzańskim cmentarzu).
Oprac. Krystian Okręt

Źródła:
Księga
Chrztów
Parafii pw.
Matki Bożej
Różańcowej
w Nędzy.
Materiały i
informacje

Małgorzata
Kozielska.
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NOWA REMIZA NA 115 LAT OSP W BABICACH
Ochotniczą Straż Pożarną w Babicach
powołano do życia w 1902 roku. Na jej
czele stanął nauczyciel Mais. Od tamtej pory wiele się
zmieniło. 25 czerwca poświęcono nowy obiekt i sprzęt.

Na mszę św. w kościele w Babicach poprowadził orszak
prowadzony przez Orkiestrę Dętą Gminy Nędza. Za
muzykami maszerowały mażoretki, strażacy ze
sztandarami z Babic, Nędzy, Zawady Książęcej,
Szymocic, Górek Śląskich, Raszczyc i Markowic oraz
górnicy z Babic, gminni samorządowcy i mieszkańcy.
Po mszy goście przeszli już pod remizę, gdzie odbyło
się uroczyste poświęcenie budynku i sprzętu. Oficjalny
akt przekazała naczelnikowi i prezesowi OSP w Babicach
wójt Anna Iskała. Samochody poświęcił ks. Jarosław
Buchenfeld, świeżo mianowany na kapelana gminnych
OSP w Nędzy. Remizę zaś poświęcił o. Marceli Dębski
kapelan strażaków powiatu raciborskiego.
Uroczystość poprowadził Leszek Pietrasz - prezes
Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Nędzy. Wśród
gości uroczystości witano, m.in.: nabryg. Piotra Buka wiceprezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP
RP w Katowicach, asp. sztab. Stefana Kaptura - prezesa
Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP.

Wręczono odznaki zasłużonym strażakom. Złote medale
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP otrzymali:
Dariusz Zdrzałek, Karol Kalemba, Damian Syrnik,
Hubert Dziedzioch i Tadeusz Szczyrbowski. Srebrne
medale otrzymali: Henryk Zagola, Grzegorz Zamborski,
Krystian Flut i Walter Szebel. Brązowe medale otrzymali:
Katarzyna Syrnik i Krystian Placzek. Odznaki „Strażak
Wzorowy” otrzymali: Marcin Mrozek, Marian Czogalik,
Dariusz
Bochenek,
Rafał
Strzeduła,
Michał
Szczyrbowski, Andrzej Stanek i Arkadiusz Drobny.
Podziękowano również zasłużonym weteranom OSP
Babice. Pamiątkowe figurki św. Floriana otrzymali:
Antoni Łyczek, Ewald Piela, Leon Kowaczek, Jan Wydra
i Jan Flut. ●
Ochotnicza Straż Pożarna w Babicach powstała w 1902
roku. Jest to druga po Górkach Śl. najstarsza jednostka w
gminie Nędza. Pierwsza remiza przypominała małą
szopkę. Z ledwością mieściła się w niej pierwsza konna
sikawka ręczna z 1882 roku, która w 1969 roku została
rozebrana i sprzedana na złom. Znajdujący się na niej
brąz został ofiarowany do kościoła św. Anny celem
odlania nowych dzwonów.
WIĘCEJwww.nedza.pl.
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Nędza, dnia 10.07.2017r.

W imieniu swoim oraz mieszkańców gminy Nędza pragnę
wszystkim funkcjonariuszom jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
z terenu gminy Nędza, jednostek z gmin sąsiednich, a także Komendy
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu, serdecznie
podziękować za wzorową postawę, jaką wykazali się podczas wichury
jaka nawiedziła naszą gminę.
Wasza pełna ofiarność i odwaga zasługują na najwyższe
uznanie. Dziękuję za zaangażowanie w ratowanie życia i mienia
naszych mieszkańców.

Wójt Gminy Nędza
Anna Iskała
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