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UL. JANA III SOBIESKIEGO W REMONCIE
Zarząd Dróg Wojewódzkich rozpoczął remont ul. Jana III
Sobieskiego w Nędzy. Roboty powinny się zakończyć do 30
czerwca 2018 roku. Póki co, kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami, bo
ruch odbywa się wahadłowo.

Na odcinku drogi od skrzyżowania z
ul. Jana Pawła II do remontowanego
wiaduktu zgodnie ze specyfikacją
przebudowana zostanie jezdnia,
pobocza, chodniki, kanalizacja

remonty. Poza ul. Jana III Sobieskiego
trwa również remont wiaduktu. Inwestor informuje, że roboty odbywają się
zgodnie z harmonogramem.
Przez cały czas trwania prac
mieszkańcy
mogą
korzystać
z
deszczowa i zjazdy.
bezpłatnej
komunikacji
zastępczej
na
Inwestycję za kwotę 3.885.804,23 zł
wykonuje Strabag Infrastruktura trasie Nędza-Ciechowice-Nędza. ●
Południe sp. z o.o. W tym rejonie
ROZKŁAD JAZDY  www.nedza.pl.
Nędzy ZDW realizuje dwa duże

ŁĘG MA SWOJĄ SIŁOWNIĘ
M

ieszkańcy Nędzy chętnie korzystają z
dostępnych w miejscowości siłowni
zewnętrznych. Teraz poćwiczyć "pod chmurką" mogą
również mieszkańcy Łęgu. Utworzony we wsi teren
rekreacyjny jest
sukcesywnie rozbudowywany.
Mieszkańcy mogą tu korzystać z altany z drewnianymi
stołami i ławami, jest miejsce na rozpalenie grilla czy
ogniska, dzieci mogą pograć w piłkę, bo powstało boisko.
Całość została niedawno oświetlona. Ludzie chętnie z
terenu korzystają szczególnie w ciepłe dni. Odbyły się tu
już pierwsze festyny rodzinne. Ostatnio oddano do użytku
pierwsze urządzenia zewnętrznej siłowni. Póki co dostępne
są trzy podwójne sprzęty, czyli sześć różnych stanowisk
(prasa nożna, wioślarz, biegacz, orbitrek, ściąganie,
wyciskanie). - Liczę, że równie chętnie co panie, będą z
nich korzystać też panowie - uśmiecha się wójt.
Koszt inwestycji (sprzęt wraz z utwardzeniem terenu)
wyniósł 34.950,01 zł. ●
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Obecnie obowiązująca umowa na odbieranie od
mieszkańców odpadów komunalnych obowiązuje do końca 2017 roku. Gmina była zobowiązana zorganizować nowy
przetarg na rok 2018. Ofertę złożyła tylko jedna firma – KOMART sp. z o. o.
Niestety przedstawiona oferta znacznie przekraczała finansowe
możliwości gminy.

W takiej sytuacji są tylko dwie możliwości: pierwsza to podniesienie
stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, drugą jest unieważnienie przetargu i wprowadzenie
zmian oraz ograniczeń w obowiązującym systemie gospodarki odpadami i ogłoszenie nowego przetargu.
Wójt Gminy Nędza podjął
działania zmierzające do utrzymania
obecnej stawki opłat, w związku z
tym Rada gminy Nędza podjęła
uchwałę
dotyczącą
nowego
Regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie Gminy Nędza
oraz określiła szczegółowy sposób i
zakres
świadczenia
usług
w
odbieraniau odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i
zagospodarowania tych odpadów w
zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Wójt Gminy Nędza oraz Rada
Gminy Nędza stawiają sobie za cel
podjęcie wszelkich działań, które
doprowadzą do sytuacji, w której nie
będzie konieczne podwyższenie
stawki opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
Jednocześnie ustawa o utrzymaniu

czystości i porządku w gminach nie
pozwala
w
sposób
dowolny
kształtować systemu gospodarowania
odpadami na terenie gminy, co
powoduje,
że
istnieją
jedynie
ograniczone możliwości dokonywania
zmian w tym systemie.
Obecnie został ogłoszony nowy
przetarg na odbieranie i zagospodarowanie odpadami komunalnymi na
terenie gminy Nędza i dopiero wyniki
tego przetargu zadecydują czy
wprowadzone
zmiany
są
wystarczające, czy mimo wszystko
konieczne będzie dokonanie zmian
stawek opłaty.
Najważniejsze wprowadzone zmiany
w porównaniu z rokiem bieżącym to:
► odstąpienie od wyposażania
nieruchomości w pojemniki na odpady
i zastosowanie ustawowego przepisu,
który mówi, że to mieszkańcy są
zobowiązani do wyposażenia swoich
nieruchomości w pojemniki do
gromadzenia odpadów komunalnych
(wyposażenie w worki pozostaje bez
zmian), właściciele nieruchomości
mają pełną dowolność w dokonaniu
wyboru,
czy
wykupią
od
przedsiębiorstwa KOMART sp. z o. o.
użytkowane obecnie pojemniki, czy
zwrócą je i zakupią pojemniki we

własnym zakresie,
► zmiana częstotliwości odbioru
odpadów wielkogabarytowych do
jednego odbioru w roku (pozostaje
możliwość oddania tych odpadów na
PSZOK w każdym czasie),
► zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny będzie można oddać do
PSZOK, nie będzie już odbioru przed
posesją z uwagi na notoryczne
rozkradanie tego sprzętu i porzucanie
niewykorzystanych części w rowach,
lasach i przy drogach,
► wprowadzenie odbioru odpadów
popiołu w sposób selektywny w ciągu
całego roku (dodatkowe pojedyncze
wywozy w maju, lipcu i wrześniu),
► wprowadzenie limitu odbioru
odpadów zielonych do dwóch worków (lub dwóch pojemników 120 l) w
ciągu miesiąca (istnieje możliwość
oddania dwóch worków tych
odpadów do PSZOK oraz oddania
nieograniczonej ilości do PSZOK
odpłatnie) – wojewódzki plan
gospodarki
odpadami
zaleca
kompostowanie odpadów zielonych,
co na terenie wiejskim zdaje się być
najlepszym rozwiązaniem wypełniającym zalecenie ustawy o
odpadach mówiące o ograniczaniu
ilości powstających odpadów. ●
Informacje dotyczące systemu
gospodarowania
odpadami
na
terenie Gminy Nędza są udzielane w
Urzędzie Gminy Nędza, pok. nr 4, nr tel.:
32 666 04 84, e-mail: ug@nedza.pl.
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WÓJT WRĘCZYŁA UCZNIOM STYPENDIA

● Julia Wojtek

● Elżbieta Galli

● Patrycja Paszenda

● Magdalena Kunicka

● Robert Radaj

● Julia Gądzikiewicz

fot. Judyta Karasek

Sześciu

osobom Wójt Gminy Nędza
przyznała stypendia za osiągnięcie wysokich wyników w
nauce. Uczniowie oraz rodzice gratulacje odebrali podczas
ostatniego posiedzenia Rady Gminy Nędza.
Elżbieta Galii, Julia Gądzikiewicz, Magdalena Kunicka,
Patrycja Paszenda, Robert Radaj i Julia Wojtek - to
uczniowie Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich
w Nędzy, którzy spełnili wysokie kryteria przyznawanej
nagrody wójta. - Pamiętam, że przyjmując kilka lat temu
uchwałę w sprawie kryteriów przyznawania stypendium

wójta, radni mówili wtedy, że nigdy nie znajdziemy
uczniów, którzy daliby radę spełnić takie wymogi wspomina wójt Anna Iskała. Wójt zdecydowała o
przyznaniu uczniom stypendium w wysokości 1 tys. zł.
Aby je otrzymać młodzież musiała osiągnąć wzorową albo
bardzo dobrą ocenę zachowania i średnią ocen co najmniej
5,75 oraz zostać laureatem konkursu, olimpiady lub
turnieju wiedzy i umiejętności o zasięgu co najmniej
powiatowym. - To wynik zdolności, pracowitości,
wsparcia rodziców oraz pracy nauczycieli, którzy potrafią
ucznia rozkochać w nauce - podkreśla wójt. ●
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ŁĘG SOŁECTWEM ROKU
Najlepsi sołtysi i sołectwa województwa śląskiego
wyróżnione. W Urzędzie Marszałkowskim odbyło się
uroczyste podsumowanie plebiscytu "Dziennika Zachodniego".

RUSZYŁA AKCJA POMOCY BEZDOMNYM
Noc spędzona w ujemnej temperaturze na ławce może
skończyć się tragicznie. Dlatego służby apelują: Jeśli
spotkasz bezdomnego potrzebującego pomocy, nie
przechodź obojętnie. Czasami jeden telefon może
uratować jedno życie.
Pomoc osobom bezdomnym na terenie gminy Racibórz
koordynuje Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul.
Sienkiewicza 1, nr tel.: 32 415 26 50, 32 419 06 42,
32 419 06 43, 32 415 18 88.
Poza godzinami pracy Ośrodka Pomocy Społecznej dyżur
telefoniczny pełni koordynator ds. pomocy osobom
bezdomnym w Raciborzu tel. 500 161 425.
Ponadto na terenie Raciborza działa instytucja, gdzie
osoby bezdomne mogą uzyskać bezpośrednią pomoc:
► Schronisko Dla Bezdomnych "Arka N" i Noclegownia
przy Domu dla Bezdomnych prowadzone przez
Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka „Tęcza”, ul. Wiejska
18 A w Raciborzu tel. 32 415 51 69.
Noclegownia jest czynna od godz. 18.00 do godz. 8.00.
W sytuacjach zagrożenia należy dzwonić
po pomoc na numery alarmowe:

997 - POLICJA
986 - STRAŻ MIEJSKA
999 - POGOTOWIE RATUNKOWE
112 - SŁUŻBY RATOWNICZE

ołtys jest szefem wsi - mówił
Stanisław Dąbrowa, wicemarszałek
województwa,
otwierając
galę
plebiscytu „Sołtys Roku i Sołectwo
Roku”
organizowanego
przez
„Dziennik Zachodni”.
Honorowy patronat nad tą akcją objął
marszałek woj. śląskiego Wojciech
Saługa.
W sali Sejmu Śląskiego nagrodzeni
zostali szefowie sołectw ze wszystkich
powiatów ziemskich naszego regionu,
którzy zajęli pierwsze trzy miejsca w
swoich kategoriach. Wyróżnienia
zostały wręczone również laureatom
głosowania wojewódzkiego.
W plebiscycie udział wzięło ponad
1000 sołectw i sołtysów. W głosowaniu
powiatowym sołectwem roku został
maleńki Łęg. A jego sołtyska Gizela
Nowak zajęła trzecie miejsce w
kategorii Sołtys Roku. ●

JKP_VAT – SZKOLENIA DLA PODATNIKÓW
W każdym urzędzie skarbowym w listopadowe wtorki
będzie można uzyskać pomoc z zakresu Jednolitego
Pliku Kontrolnego. Akcja skierowana jest do
mikroprzedsiębiorców – to oni od 2018 roku dołączą do
grona podmiotów objętych obowiązkiem wysyłania
JPK_VAT.
W każdy wtorek listopada o godz. 13.00 w Urzędzie
Skarbowym w Raciborzu będą prowadzone specjalne
szkolenia, podczas których będzie można dowiedzieć
się czym jest Jednolity Plik Kontrolny, jak go
wygenerować i wysłać oraz jak uniknąć błędów w jego
przygotowaniu. W powiecie raciborskim dotyczy to ok.
trzech tysięcy przedsiębiorców.
JPK_VAT to zestaw informacji o zakupach i sprzedaży,
który wynika z ewidencji VAT za dany okres. Informacje
do utworzenia JPK_VAT są pobierane bezpośrednio z
systemów finansowo-księgowych firmy. Przesyła się go
wyłącznie w wersji elektronicznej, w określonym
układzie i formacie, do 25. dnia miesiąca za miesiąc
poprzedni.
Od 1 stycznia 2018 r. ok. 1,6 mln mikroprzedsiębiorców
dołączy do grona podatników VAT, którzy prowadzą
elektroniczną ewidencję VAT (czyli rejestr sprzedaży i
zakupów VAT) oraz przesyłają ją fiskusowi jako JPK_VAT.

WIĘCEJ  na www.jpk.mf.gov.pl
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NA BABICZOKU ŁOWILI O PUCHAR STAROSTY
Na Babiczoku znowu się działo! Stowarzyszenie
wędkarstwa sportowego zorganizowało zawody w
dyscyplinie spinningowej o Puchar Starosty Raciborskiego 2017.
Impreza była jednocześnie zakończeniem sezonu wędkarskiego.

Zawody

rozegrano na łowisku
Babiczok II w jednej trzygodzinnej
turze. W wydarzeniu wzięło udział 22
zawodników,
również
z
zaprzyjaźnionego koła PZW nr 45
Racibórz-Miasto. Wędkarze łowili
głównie pstrągi tęczowe i szczupaki.

Największe okazy złowili Mariusz
Rysiewicz (szczupak 73 cm), Tomasz
Pawlukiewicz i Michał Mrosek (pstrąg
41 cm). Zwycięzcą wędkarskich
zawodów sportowych w dyscyplinie
spinningowej o Puchar Starosty
Raciborskiego 2017 został Tomasz

Pawlukiewicz, który uzyskał 119
punktów. Pozostałe czołowe miejsca
podczas zawodów zajęli:
2. Adam Sobeczko, który uzyskał
107 punktów, największa złowiona
ryba szczupak – 68 cm,
3. Mariusz Rysiewicz, który uzyskał
73 punkty, największa złowiona ryba
szczupak – 73 cm,
4. Mirosław Gołka, który uzyskał
66 punktów, największa złowiona
ryba szczupak – 66 cm,
5. Henryk Szewczyk, który uzyskał
60 punktów, największa złowiona
ryba szczupak – 60 cm,
6. Michał Mrosek, który uzyskał 41
punktów, największa złowiona ryba
pstrąg – 41 cm,
7. Henryk Ślęczka, który uzyskał 40
punktów, największa złowiona ryba
pstrąg – 40 cm,
8. Piotr Bytomski, który uzyskał 38
punktów, największa złowiona ryba
pstrąg – 38 cm.
Puchary i dyplomy dla najlepszych
zawodników
wręczył
prezes
stowarzyszenia Adam Sobeczko. ●

JEST REKORD!
Wody Babiczoka przyciągają
wędkarzy z całego regionu.
Przyjeżdżają tu, bo otoczenie
wyjątkowo urokliwe, infrastruktura
dobrze
zorganizowana, a ryby biorą nieraz
rekordowo!
Co prawda do rekordu Polski
trochę jeszcze brakuje (ustanowiony
w 2016 roku w Rybniku - karp o
wadze 34,5 kg), ale wynik i tak jest
imponujący! - Halina Ślęczka
ustanowiła rekord łowiska Babiczok
wyciągając z wody karpia o wadze 24
kilogramów.
Pani Halina to stały bywalec
Babiczoka a na swoim koncie ma
niejednego karpia 20+. - Lubię tu
przyjeżdżać. Łowisko jest urocze i ma
potencjał. Można odpocząć a przy
odrobinie szczęścia złowić swoją
życiówkę! - cieszy się pani Halina.

Rekordzistka tak relacjonuje swój wyczyn: - Hol trwał prawie 40 minut. Mąż
podbiera mi rybę a ja przeżyłam szok! Piękny, potężny, ślicznie ubarwiony karp
pełnołuski! - opowiada szczegółowo.
Pani Halinie trudno było uwierzyć, że karp jest tak duży. - Ale wydawało mi
się, że już go kiedyś widziałam na swojej macie. Dokładnie 5 lat temu też
ustanowiłam nim rekord łowiska! Wtedy ważył 21,3 kilogramów - wspomina.
Teraz waga pokazała już równe 24 kg. Pani Halina nawet nie była w stanie
samodzielnie rybę podnieść do zdjęcia! Po krótkiej sesji karp wrócił do wody. Mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy - rzuciła na pożegnanie pani Halina. ●
6|S t r o n a

TU SIĘ DZIEJE!

Gazeta Samorządowa Gminy Nędza nr 11/2017

FOTORELACJA
www.nedza.pl

NOWY-STARY ZARZĄD W KOLE EMERYTÓW
Impreza z okazji Dnia Seniora w kole emerytów w Nędzy
połączona została tym razem z wyborami zarządu.
Podsumowano 5-letnią kończącą się właśnie kadencję. Działo się sporo!

Koło emerytów w Nędzy wznowiło
działalność w 2012 roku. Wtedy to
jego przewodniczącą została Eleonora
Czekała, emerytowana nauczycielka.
Za cel postawiła sobie wyciągnięcie
ludzi z domów. Początkowo koło
liczyło ledwie kilkanaście osób. Dziś
już ponad setkę i wciąż pojawiają się
nowi chętni! - Dla mnie pełnienie

takiej funkcji to tylko przyjemność.
Cieszę się, że mogę zorganizować coś,
co ludzi ucieszy - przyznaje Eleonora
Czekała. Kadencja zarządu trwa 5 lat,
więc trzeba było wybrać nowy.
Jednogłośnie wybrano następujący
skład: Eleonora Czekała, Lidia
Tworuszka, Rita Stanienda, Zygmunt
Borecki, Krystyna Ślenska, Barbara

Borkowska i Irena Ponenta. Seniorzy
z gminy Nędza chętnie spotykają się
w swoim gronie. Wczoraj świętowali
Dzień Seniora. Było ciasteczko z
kawą i poczęstunek wytrawny.
Karaoke poprowadził Krzysztof
Koziarski.
- Mamy w kole takie osoby, które
rzadko wychodzą z domu, ale na
nasze spotkania to obowiązkowo! cieszy się pani Eleonora.
Większość seniorów z Nędzy zasila
szeregi nie tylko jednej organizacji.
Zofia Halfar mówi, że spotkania w
kole to czysta przyjemność. - To dla
człowieka rozrywka, fajne spędzenie
wolnego czasu. Jest okazja, żeby
spotkać
się
z
koleżankami,
porozmawiać a nawet poplotkować uśmiecha się pani Zofia. - Ja akurat
mam jeszcze sporo innych zajęć, ale
spotkania w kole bardzo lubię i z
przyjemnością tu przychodzę. Zawsze
to kolejny powód do wyjścia z domu
- dodaje Adela Podeszwa.
Uważa, że tego typu organizacje na
wsiach pełnią szczególną rolę. - To
małe społeczności, bywa, że trochę
zamknięte.
Dostęp
do
życia
kulturalnego jest ograniczony, a takie
miejsca próbują tę lukę wypełniać podkreśla pani Adela. ●
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Na warsztatach głównym tematem
było ciasto drożdżowe i jego obróbka.
Uczestników
w
szczególności
interesował
temat
wypieku
domowego chleba. Dzięki firmie
Polskie Młyny uczestnicy warsztatów
mogli
skosztować
świeżo
upieczonych chlebów, a na koniec
spotkania
rozlosowane
zostały
nagrody - produkty spożywcze i
sprzęt kuchenny.
Beata Czogała w Nędzy gościła już
drugi raz. Ma trzy pasje: podróże,
książki i gotowanie. Zaznacza, że nie
jest typem szefa kuchni. Raczej woli
przepisy tworzyć i się nimi
delektować. Cały czas stara się
zdobywać nową wiedzę, a im więcej
wie, tym bardziej rośnie jej apetyt na
Beata Czogała - blogerka, podróżniczka, zwyciężczyni wielu
nowe kulinarne odkrycia.
kulinarnych konkursów, uczestniczka programu Ewa gotuje
Jest
zwyciężczynią
wielu
poprowadziła w Gminnym Centrum Kultury w Nędzy warsztaty kulinarne.
kulinarnych konkursów a niedawno
menu spotkania znalazły się trzy calzone ze szpinakiem, szynką i gościła też w domu Ewy Wachowicz
potrawy kuchni włoskiej: sałatka z mozzarellą oraz makaron gnocchi z biorąc udział w nagraniach do
kurczakiem, pieczarkami i groszkiem. programu Ewa gotuje. ●
tuńczyka z ryżem i warzywami, mini

W

DZIEŃ DAWCY SZPIKU
Udało się zarejestrować 25 osób, które
trafią do bazy fundacji DKMS zajmującej się rekrutowaniem potencjalnych dawców. – Gratuluję decyzji - mówi Karolina Pławecka, organizatorka
wydarzenia.
Akcję zorganizowano w Urzędzie Gminy Nędza. To
tutaj chętne osoby mogły przyjść, wypełnić kwestionariusz i pobrać specjalnym patyczkiem wymaz z
wewnętrznej strony policzka.
Wcześniej Karolina Pławecka odwiedziła, m.in.
szkołę w Nędzy, gdzie o akcji i dawstwie szpiku opowia-

dała młodzieży. - Uczniowie zgłosili się do akcji jako
wolontariusze. To że młodzi ludzie chcą zrobić coś
bezinteresownie dla innych, napawa mnie wielkim
optymizmem - cieszy się Karolina Pławecka.
Uczniowie z myślą o akcji przygotowali nawet
cegiełki. Koszt badania pobranego materiału genetycznego jednego potencjalnego dawcy szpiku, wynosi
180 zł, dlatego każda złotówka jest tak bardzo ważna.
Organizatorzy dziękują Restauracji Laguna AquaBrax Szymocice, która wsparła akcję i zadbała o to, by
wolontariusze mogli „naładować baterie” pysznym
posiłkiem.
Rejestracji jako potencjalny dawca szpiku można
dokonać podczas organizowanych akcji jak ta w Nędzy,
ale można to też zrobić zdalnie. Wystarczy w fundacji
DKMS zamówić pakiet rejestracyjny, potem pobrać
samodzielnie wymaz, wypełnić formularz i odesłać. Kto
może zostać dawcą? Osoby w wieku 18-55 lat, zdrowe i
pewne, że są na to gotowe.
Prawdopodobieństwo znalezienia odpowiedniego
dawcy dla pacjenta jest bardzo niskie. Im więcej
potencjalnych dawców, tym więcej szans na życie dla
chorych na nowotwory krwi.
Co godzinę jedna osoba w Polsce dowiaduje się, że
ma białaczkę. Dla wielu chorych jedyną szansą na życie
jest przeszczepienie szpiku lub komórek macierzystych
od dawcy niespokrewnionego. ●
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W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w

Niezbędnym zadaniem związanym z zapewnieniem
bezpieczeństwa dzieci jest systematyczne przeprowadzanie próbnych ewakuacji wszystkich osób znajdujących się w szkole i w
przedszkolu.

Górkach Śl. odbyła się próbna
ewakuacja przeciwpożarowa przy
udziale Państwowej Straży Pożarnej w
Raciborzu oraz Ochotniczej Straży
Pożarnej w Górkach Śląskich.
Wszyscy uczniowie, przedszkolaki i
pracownicy, zgodnie z planem
ewakuacji podczas zagrożenia, opuścili
budynek szkoły, udając się w
bezpieczne
miejsce.
Następnie
wychowawcy klas zdali raport o
frekwencji.
Ewakuacja przebiegła w sposób
sprawny i szybki, 46 sekund. Głównym
celem próbnej
ewakuacji
było
zapoznanie uczniów i pracowników
szkoły z praktycznym zastosowaniem
procedur dotyczących zachowania się
w przypadku wybuchu pożaru lub
powstania innego zagrożenia dla życia i
zdrowia. Akcja przeciwpożarowa była
dużym przeżyciem dla uczniów szkoły
oraz dla przedszkolaków. ●

Dzieci z Nędzy doskonale wiedzą, że śniadanie to najważniejszy posiłek dnia.
W Europejskim Dniu Zdrowego
Jedzenia i Gotowania uczniowie
przygotowali kolorowe śniadanie,
które błyskawicznie zniknęło z talerzy
podczas wspólnego biesiadowania. Razem lepiej smakuje! - mówią
maluchy.
Śniadanie daje moc to program
edukacyjny, do którego może
dołączyć każda szkoła. Dzieci uczą się
zdrowych nawyków żywieniowych. Na
przykład, że do szkoły powinny
wychodzić po śniadaniu i ze
śniadaniem, że pragnienie najzdrowiej gasi woda, że nabiał to
podpora kości, a kolację powinny
zjeść wieczorem, ale nie tuż przed
snem.
- Dzieci wiedzą, że śniadanie to
najważniejszy posiłek dnia, który
daje energię na cały dzień - zapewnia
Sylwia Linek, wychowawczyni klasy I
a. Dzisiejsze wspólne śniadanie to
właściwie finał tego, co pierwszaki z

rodzaju programy znacznie wykraczające poza standardowe zajęcia.
Pysznymi śniadaniami pachniało dziś w
każdej klasie. - Bardzo się cieszę, że
nauczyciele podejmują takie działania.
Dobra szkoła to potencjał i aktywność
ludzi w niej pracujących - mówiła
dyrektor szkoły Maria Czerwińska. ●

SĄ SZYBCY! EWAKUACJA W 46 SEKUND

FOTORELACJA
www.nedza.pl

ŚNIADANIE DAŁO MOC

jej klasy robiły w ramach programu
przez ostatnie dwa miesiące - dzieci
robiły, np. domowe mydełka czy
naturalne wody smakowe. - W akcję
całym sercem włączyli się rodzice. Aż
chce się więcej! - cieszy się Sylwia
Linek. Szkoła w Nędzy znana jest z
tego, że chętnie włącza się w różnego
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Ten

popularny święty najczęściej
przedstawiany jest w momencie, gdy
dzieli się połową swojego płaszcza z
napotkanym żebrakiem. Uczniowie
świetnie to zagrali w przedstawieniu
przygotowanym specjalnie z myślą o
swoich młodszych kolegach.
- Chodzi o to, żebyśmy zwracali
uwagę na ludzi potrzebujących naszej
pomocy - słusznie stwierdziła Klara,
która w przedstawieniu zagrała matkę
św. Marcina.
Obchody dnia św. Marcina odbyły
się w szkole w ramach nauki języka
niemieckiego mniejszości. Całość
zorganizowały
nauczycielki
Aleksandra Nieć, Aleksandra Czogała
oraz Anita Grycman.
Świętym na koniu prowadzącym
orszak
zgodził się zostać Roman
Przygotowane przez uczniów przedstawienie, korowód prowaSyrnik
z Babic. Świętomarcińskie
dzony przez świętego w stroju rzymskiego legionisty i
rogale
ufundowała
Gmina. ●
oczywiście rogale. Tutejsza szkoła fantastycznie uczciła dzień św. Marcina.

BEZPIECZNY PRZEJAZD
W PRZEDSZKOLU
Przedszkole w Nędzy gościło niezwykłych przyjaciół. Do placówki przybyli z wizytą kolejarze i policjanci, by przypomnieć o
bezpieczeństwie na przejeździe kolejowym oraz w
jego pobliżu. Odbyła się pogadanka oraz projekcja
filmu edukacyjnego, podczas której dzieci wykazały
się znakomitą wiedzą na temat bezpieczeństwa.
Spotkanie zorganizowano w ramach akcji
"Bezpieczny przejazd - zatrzymaj się i żyj!". ●

OD ZIARENKA DO DESKI
W SZKÓŁCE LEŚNEJ
Najstarsza grupa przedszkolaków
odwiedziła szkółkę leśną kontenerową w Nędzy. Dzieci uczestniczyły w prezentacji o leśnych zwierzętach, quizie wiedzy o lesie,
zwierzętach i roślinności, a także zwiedziły
ciekawe miejsca w szkółce. "Smerfy" poznały
krok po kroku etapy powstawanie sadzonek. To
była żywa i atrakcyjna lekcja przyrody. ●
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O RUCHU OPORU W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ SŁÓW KILKA...
Największa

wojna XX w. tocząca się w
latach 1939-1945, którą wywołały Niemcy
hitlerowskie a także Rosja sowiecka (pn.
ZSRR), zapisała się w historii nie tylko jako
szereg krwawych batalii wojsk regularnych
(umundurowanych), ale również działaniami
partyzanckimi – ruchem oporu, który w
różnych
okupowanych
krajach
miał
specyficzny
charakter.
Bojownikom
podziemnych organizacji zbrojnych nie
przysługiwał, w mniemaniu faszystów
niezgodnym z prawem międzynarodowym,
status kombatantów – jeńców, których
chroniła konwencja genewska z 1929 r.
Pojmanych partyzantów rozstrzeliwano lub
osadzano w obozach koncentracyjnych, a nie
jenieckich.
W swej krótkiej wypowiedzi chciałbym się
głównie skupić na polskim ruchu oporu, który
obejmował nie tylko obszar naszego
okupowanego przez Niemców kraju, lecz
także inne państwa.
Na terenie ZSRR, zajętym przez Niemców
po 22 VI 1941 r., działały oddziały
partyzanckie pod dowództwem Piotra
Wierszygory (1905-1963), które również
współpracowały z Armią Krajową (mimo
różnic ideologicznych).
W okupowanej Polsce największą
organizacją podziemną była Armia Krajowa
(podległa rządowi polskiemu na emigracji w
Londynie), dowodzona przez gen. Stefana
Roweckiego pseud. Grot (1895-1944).
Prowadziła ona na szeroko zakrojoną skalę
akcje dywersyjne: niszczenie mienia
okupanta,
sabotaż
(np.
wysadzanie
pociągów), zamachy (najbardziej znany na
gen. SS Franza Kutscherę 1 II 1944 r.),
regularne walki w lasach, czego finałem było
powstanie warszawskie (1 VIII - 2 X 1944).
Znaczący wkład w tej walce miała harcerska
organizacja działająca pod kryptonimem
„Szare Szeregi”, której działalność opisał
Aleksander Kamiński (1903-1978) w
opowieści Kamienie na szaniec. Wsławiła się
akcją pod Arsenałem 26 III 1943 r. w
Warszawie. Z bronią w ręku a także piórem
walczyli pisarze, szczególnie generacja
określana później jako pokolenie Kolumbów,
którego najwybitniejszym przedstawicielem
był Krzysztof Kamil Baczyński (1921-1944).
Większość z nich poległa w walce. Należy
wspomnieć o tzw. cichociemnych –
spadochroniarzach Polskich Sił Zbrojnych na
Zachodzie,
którzy
znacząco
zasilali
działalność
polskiego
podziemia,
dostarczając broń, amunicję, prowadząc
szkolenia i walcząc razem z partyzantami. W
Czechach, w Pradze, zorganizowano 27 V
1942 r. udany zamach na zastępcę protektora

Czech i Moraw gen. SS
Reinharda Heydricha. W
tym
miejscu
należy
uzmysłowić
młodym
czytelnikom, że wszelkie
zamachy okupione były
zawsze odwetem na bezbronnej ludności cywilnej. Niemcy w akcie
zemsty
wymordowali
wszystkich mieszkańców
miejscowości Lidice pod
Kladnem za udzieloną
pomoc
zamachowcom.
Ale z drugiej strony
zamach ten był jaskrawym przykładem tego, że nawet najwyżsi
hitlerowscy dostojnicy nie mogli czuć się
bezpiecznie.
Także w samych Niemczech organizowano
zamachy na Adolfa Hitlera (np. nieudany
zamach w dniu 20 VII 1944 r.) Również zwykli
obywatele III Rzeszy stawiali opór nazistom, co
zostało w obrazowy sposób przedstawione w
powieści Hansa Fallady (1893-1947) Każdy
umiera w samotności.
W okupowanej od 1940 r. Francji działały
oddziały partyzanckie skupione wokół FFI –
Forces Françaises de l'Intèrieur (Francuskich Sił
Wewnętrznych). Głównym organizatorem i
koordynatorem ruchu oporu był Jean Moulin
(1889-1943), przedstawiciel Francji Walczącej
– rządu gen. Charles'a de Gaulle'a (1890-1970)
na emigracji w Wielkiej Brytanii. W ramach
FFI działała Polska Organizacja Walki o
Niepodległość (POWN) zrzeszająca Polaków z
emigracji i zbiegłych z Wehrmachtu. Między
innymi w tej organizacji walczył mój ojciec,
Robert Okręt (1920-1976), jako kurier na trasie
z Biarritz do San Sebastián (w Hiszpanii).
Kulminacją walki francuskich patriotów było
zwycięskie powstanie paryskie (19-25 VIII
1944 r.), w którym brał udział m.in. jeden z
najwybitniejszych amerykańskich pisarzy
Ernest Hemingway (1899-1961).
Natomiast w byłej Jugosławii walki
partyzanckie przybrały niesamowity rozmach,
których przywódcą był Josip Broz – Tito (18921980). Partyzantka jugosłowiańska - w skład
której wchodziły narody: Serbów, Chorwatów,
Słoweńców,
Bośniaków,
Czarnogórców,
Macedończyków – prowadziła regularną wojnę
z Niemcami i ich sojusznikiem Włochami. Do
najbardziej znanych batalii NVOJ (Wojsk
Ludowo-wyzwoleńczych Jugosławii) zalicza
się operacje nad rzekami Neretvą i Sutjeską w
1943 r. Również polscy cichociemni byli
zaangażowani w tych walkach na Bałkanach.
Trzeba jeszcze koniecznie wspomnieć epizod
z ruchu oporu w Grecji, gdzie zasłynął brytyjski

Agent Nr 1 Jerzy Iwanow – Szajnowicz (19111943), Polak, który ze swymi towarzyszami
walki zdołał zatopić kilka dużych statków
niemieckich w Nowym Faleronie (dzielnicy
portowej Aten) i wyrządził więcej szkód niż
niejedna dywizja (tak to określili Brytyjczycy).
Był doskonałym pływakiem (przed wojną
reprezentantem Polski w piłce wodnej i w
pływaniu). Jego matka, Leonarda z d.
Szajnowicz, wyszła powtórnie za mąż za Greka
J. Lambrianidisa i zamieszkała w Salonikach
jeszcze przed wojną, gdzie spędził młodość jej
syn, którego po wojnie uhonorowano tam
wystawieniem pomnika i organizacją zawodów
sportowych zwanych Iwanofia. Stał się
bohaterem narodowym Grecji.
Walka partyzancka była prowadzona prawie
we wszystkich krajach okupowanych przez
Niemców. Powyżej przypomniano jedynie
najważniejsze i najbardziej spektakularne
przykłady. ●

Oprac. Krystian Okręt
Źródła:
Encyklopedia II wojny światowej, Wyd. MON,
Warszawa 1975.
Leksykon wiedzy wojskowej, Wyd. MON,
Warszawa 1979, s. 103.
Edmund Jan Osmańczyk, Encyklopedia spraw
międzynarodowych i ONZ, PWN, Warszawa
1974.
Hans Fallada, Każdy umiera w samotności, Wyd.
MON, Warszawa 1989, t. I-II.
Aleksander Kamiński, Kamienie na szaniec,
Wyd. „Śląsk”, Katowice 1989.
Poeci Polski Walczącej, [w:] „Poezja”, nr 9 (223)
z 1984 r.
Vladimir Dedijer, Sutjeska (fragm.), [w:]
„Literatura na Świecie”, nr 4 (48) z 1975 r., ss.
290-327.
Stanisław Strumph Wojtkiewicz, Agent Nr 1,
Wyd. „Iskry”, Warszawa 1970.
Informacje (o działalności cichociemnych):
Ireneusz Fiet.
Krystian Okręt: archiwum rodzinne.
11 | S t r o n a

W DZIEŃ ZADUSZNY

Gazeta Samorządowa Gminy Nędza nr 11/2017

VOM BERGE

Z GÓRY

Da unten wohnte sonst mein Lieb,
Die ist jetzt schon begraben,
Der Baum noch vor der Türe blieb,
Wo wir gesessen haben.
Stets muβ ich nach dem Hause sehn,
Und seh doch nichts vor Weinen,
Und wollt ich auch hinuntergehn
Ich stürb dort so alleine!

Ma miła kiedyś w dole tam
Przebywała, lecz zmarła.
U drzwi drzewo to stoi, nam
Czar spotkań tych śmierć starła.
Wciąż spoglądam na dom ten jej,
Przez me łzy nic nie widzę,
Pójść w dół chciałbym,
najść śmierć przy niej,
W samotności się trudzę!
Tłum. K. Okręt

W dniu 26 listopada przypada 160. rocznica śmierci wybitnego poety.
LISTOPADOWA ZADUMA

Radnemu

Radnej

PIOTROWI KUDLI

JUSTYNIE BONK-MOZGAWIE

wyrazy głębokiego współczucia
i słowa otuchy
z powodu śmierci

wyrazy głębokiego współczucia
i słowa otuchy
z powodu śmierci

MATKI

OJCA

składają Radni
oraz Wójt Gminy Nędza.

składają Radni
oraz Wójt Gminy Nędza.

Opada pożółkły jesienny liść
Mgła otula okolice
Znicz mruga na mogile
Chryzantemy lśnią kolorami
Stoimy nad grobami bliskich
Wracamy myślami w głąb
Zadajemy sobie pytanie
Odpowiedzi szukamy wciąż
Czy wszystko ci powiedziałam
Czy wszystko mi wybaczyłaś
Czy musiałaś już odejść
Czy tak musiało być
Zapada powoli zmrok
jesienny liść wiruje
gaśnie światełka blask
a ja znów zadaje pytanie…
Eleonora Czekała

REDAKCJA GAZETY SAMORZĄDOWEJ:
WYDAWCA: Urząd Gminy Nędza, ul. Jana III Sobieskiego 5, 47-440 Nędza
REDAKTOR NACZELNA: Sabina Mostek, tel. 32 66 60 480, 32 66 60 460, e-mail: redakcja@nedza.pl
WSPÓŁPRACA: Krystian Okręt
DRUK: Drukarnia KOLUMB Katowice
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów, redagowania i opatrywania własnymi tytułami.

12 | S t r o n a

