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Wieści z Gminnego Centrum Kultury w Nędzy
Kultura | Gmina

8 grudnia w Szkole Podstawowej w Nędzy odbył się coroczny 
Kiermasz Świąteczny. Organizatorem kiermaszu było Gminne 
Centrum Kultury w Nędzy przy współorganizacji Przedszkola i 
Szkoły Podstawowej w Nędzy oraz ZSP w Babicach, wszystkie 
placówki oświatowe wspierała Rada Rodziców. Nieocenione 
wsparcie udzieliła również Gmina Nędza.

Na scenie zobaczyliśmy bardzo staranne i wzruszające 
występy o tematyce świątecznej przedstawione przez dzieci 

z Przedszkola w Nędzy, uczniów Szkoły Podstawowej w 
Nędzy i ZSP Babicach oraz Zespołu Łężczok i grupy teatralnej 
„Urwisy” z GCK. Artystyczne występy zakończyły się 
koncertem Orkiestry Dętej Gminy Nędza wraz z solistami pod 
dyrekcją Krzysztofa Fulneczka. 

Poza sceną były przygotowane animacje dla dzieci. Do 
wspólnej zabawy zaprosiła Ciocia Klocia, Pani Mikołajowa, 
animatorzy z Fox School oraz Gminna Biblioteka Publiczna w 
Nędzy, a nad całością czuwał św. Mikołaj.

Na kiermaszu nie zabrakło pysznych domowych ciasteczek, 
potraw świątecznych, dobrej kawy i herbaty - kulinaria umiliły 
wszystkim niedzielne popołudnie, a przygotowane przez 
uczniów oraz przedszkolaków ozdoby świąteczne będą gościły 

w niejednym domu.
Tegoroczny Kiermasz Świąteczny miał również charakter 

charytatywny. Została przeprowadzona zbiórka oraz licytacja dla 
rodziny 3 letniej Zosi z Nędzy, która cierpi na czterokończynowe 
porażenie mózgowe, padaczkę i kamicę nerkową. Bardzo 
dziękujemy ks. proboszczowi Joachimowi Miksie, pani wójt 
Gminy Nędza Annie Iskale oraz pani sołtys Babic Magdalenie 
Buczek za przekazanie fantów na licytację. Dziękujemy również  
wolontariuszem, wszystkim osobom, które włączyły się 

w licytacje i chętnie wrzucały pieniądze do puszek. Kwota, 
którą zebraliśmy to 1636,78 zł.

Gminne Centrum Kultury w Nędzy pragnie serdecznie 
podziękować wszystkim wspierającym i pomagającym 
w organizacji kiermaszu, w szczególności rodzicom, 
wolontariuszom oraz licznie przybyłym uczestnikom 
tegorocznego świątecznego  spotkania. 

PROGRAM AKCJA ZIMA Z GMINNYM 
CENTRUM KULTURY

13.01 (poniedziałek)
11.00 – 13.30 – Pani Robótka. Instruktor: Martyna Rajner
14.01 (wtorek)
9.30 – 10.30 Zajęcia sportowe. Instruktor: Edyta Przybyła
11.00 – 13.30 Pani Robótka. Instruktor: Martyna Rajner
15.01 (środa)
9.00 (wyjazd) – 12.45 (powrót) FlyPark. Wyjazd do Radlina.
Koszt wycieczki: 35 zł
16.01 (czwartek)
9.30 – 10.45 Sporty zimowe. Gry i zabawy w bibliotece. 
Instruktor: Klaudia Gerlich
11.00 – 14.00 Zajęcia bębny – taniec - cyrk. Instruktor: Piotr
Myszczyszyn
17.01 (piątek)
9.15 – 10.45 Ruch i plastyka. Instruktor: Renata Tomaszewska
11.00 – 14.00 Zajęcia bębny – taniec - cyrk. Instruktor: Piotr 
Myszczyszyn
20.01 (poniedziałek)
9.30 – 10.45 Poznajemy zwierzęta polarne – zajecia w 
bibliotece. Instruktor: Klaudia Gerlich
11.00 – 14.00 Zajęcia teatralne. Instruktor: Wojciech Kowalski
21.01 (wtorek)
9.30 – 10.45 Śnieżny poranek Muminka. Zajęcia  w bibliotece. 
Instruktor. Klaudia Gerlich.
11.00 – 14.00 Zajęcia teatralne. Instruktor: Wojciech Kowalski
22.01 (środa)
  9.15 - 10.45 Ruch i plastyka. Instruktor: Renata Tomaszewska
11.00 - 14.00 Zajęcia teatralne. Instruktor: Wojciech Kowalski
23.01 (czwartek)
6.15 (wyjazd) – 18.00 (powrót) Wycieczka do Wrocławia. W 
programie: spektakl

„Co krokodyl jada na obiad”, wizyta  z warsztatami 
czekoladowymi w Manufakturze Cukierków i Lizaków. Cena 
wycieczki: 70 zł

Redakcja Gazety Samorządowej
Wydawca: Urząd Gminy Nędza, ul. Jana III Sobieskiego 5, 47-440 Nędza

Redaktor Naczelny: Daniel Waloszek | 32 410 20 18 | redakcja@nedza.pl

Współpraca: Krystian Okręt

Druk: Drukarnia CKMED 
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Zgony

4

5

1

2
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3
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5

1

3

2

11
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Demografia

Zameldowania

13

7

13

2

40

2

11

13

2

10

1

39

8

12

Wymeldowania

16

7

6

7

59

4

14

9

6

11

3

48

5
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Meldunki

W LICZBACH
OGÓŁEM

POZOSTAŁE INFORMACJE

DANE SZCZEGÓŁOWE

Ludność

6930
mieszkańców

3354
mężczyzn

3576
kobiet

Meldunki

173
zameldowań

kobiet
85

mężczyzn
88

198
wymeldowań

kobiet
87

mężczyzn
111

Demografia

62
zgonów

kobiet
26

mężczyzn
36

75
narodzin

dziewczyn
39

chłopców
36

Wiek ludności

przed produkcyjny (0-17lat)

52%
1 159

48%

produkcyjny (18-59/64 lat)

4 481
53% 47%

poprodukcyjny (60/65 i wiecej lat)

1 290
34% 66%

Średnia wieku

lat
40

lata
43

Stan cywilny

rozwodów
13

ślubów
59

Źródło: dane statystyczne osób zameldowanych czasowo oraz meldunków stałych w bazie meldunkowej Gminy Nędza stan na 30 
listopada 2019r. Przygotowanie i opracowanie danych stanowisko ds. meldunków. Projekt i wykonanie Daniel Waloszek. Kontakt: 
daniel.waloszek@nedza.pl tel. 32 66 60 469.
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Koncepcja projektowa ścieżki rowerowej Nędza – 
Pietrowice Wielkie – Velke Hostice

Aktualności | Gmina

W dniu 16.12.2019r. o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy w Nędzy odbyło się spotkanie  z trwałości projektu pn.: Koncepcja 
projektowej ścieżki rowerowej Nędza – Pietrowice Wielkie – Velke Hostice, współfinansowanego ze środków Europejskiego  

Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu Państwa RP. Spotkanie służyło omówieniu obecnej oraz planowanej realizacji 
rzeczowej koncepcji w perspektywie najbliższych lat. Na spotkaniu obecni byli: przedstawiciele władz Miasta Racibórz m. in. 
wiceprezydent Pan Michał Fita, przedstawiciele władz miasta  Velke Hostice m. in. Starosta Pan Alfons Pospiech, Wójt Gminy 
Pietrowice Wielkie Pan Andrzej Wawrzynek, przedstawiciele Euroregionu Silesia z Dyrektor Sekretariatu Panią Darią Kardaczyńską, 
Koordynator LGD „ Partnerstwo dla Rozwoju” Pani Magdalena Siara-Liwyj oraz przedstawiciele władz Gminy Nędza, na czele 
z Wójtem Panią Anną Iskała.Opracowana w ramach projektu koncepcja zakłada budowę ścieżki rowerowej  łączącej  gminy: 
Gminę Nędza z Velkimi Hosticami, przebiegającej przez centrum powiatu Raciborskiego, następnie przez Gminę Krzanowice, 
z punktem wspólnym koncepcji polskiej i czeskiej w miejscowości Gródczanki w Gminie Pietrowice Wielkie. Koncepcja czeska 
ścieżki wiedzie  kolejno przez  Třebom, Sudice, Ściborzyce Wielkie( gmina Kietrz), następnie Hněvošice, Služovice, Štěpánkovice 
– Svoboda, Chlebičov, Velké Hoštice.Podczas spotkania omówiono najbliższe plany związane z budową ścieżek rowerowych 
zgodnych z opracowaną koncepcją, jak również możliwości współpracy poszczególnych gmin w celu pozyskania na ten cel 
środków zewnętrznych, zarówno tych krajowych jak i zagranicznych. Istotnym elementem spotkania jest zapewnienie ze strony 
wszystkich włodarzy poszczególnych gmin realizacji rzeczowej zadania polegającego na budowie ścieżek zgodnej z przedmiotową 
koncepcją,  jak również deklaracja współpracy przy realizacji tego przedsięwzięcia. 
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CO TO JEST TLENEK WÆGLA?

JAKIE SÀ OBJAWY ZATRUCIA TLENKIEM 
WÆGLA?

Tlenek wêgla jest bezbarwnym i bezwonnym silnie 
truj¹cym gazem. Dostaje siê do organizmu przez 
uk³ad oddechowy, a nastêpnie jest wch³aniany do 
krwiobiegu. Uniemo¿liwia prawid³owe rozprowa-
dzanie tlenu we krwi i powoduje uszkodzenia mózgu 
oraz innych narz¹dów.
Jeœli uýywasz wægla i drewna, dokonuj okresowych 
przegl¹dów nie rzadziej niý raz na trzy miesiàce. Gdy 
uýywamy gazu ziemnego czy oleju opaùowego – nie 
rzadziej niý raz na póù roku. Zarzàdca budynku lub 
wùaúciciel ma obowiàzek m.in. przeglàdu instalacji 
wentylacyjnej nie rzadziej niý raz w roku.

�ból gùowy,
�ogólne zmæczenie,
�dusznoúci,
�trudnoúci z oddychaniem, oddech przyspieszony, 

nieregularny,
�sennoúã,
�nudnoúci.
Osùabienie i znuýenie, które czuje zaczadzony, a tak¿e 
zaburzenia orientacji i zdolnoúci oceny zagroýenia 
powodujà, ýe jest on caùkowicie bierny (nie ucieka 
z miejsca nagromadzenia trucizny), traci przytomnoúã 
i – jeúli nikt nie przyjdzie mu z pomocà – umiera.

JAK RATOWAÃ ZACZADZONEGO?

CO ZROBIÃ, ABY BYÃ BEZPIECZNYM?

Naleýy zapewniã mu dopùyw úwieýego powietrza:
�natychmiast otwórz okna i drzwi, by z pomieszcze-

nia usunàã truciznæ,
�jak najszybciej wynieú go na úwieýe powietrze,
�rozluênij mu ubranie – rozepnij pasek, guziki, ale 

nie rozbieraj go, gdyý nie moýna doprowadziã do 
jego przemarzniæcia.

Jeúli po wyniesieniu na úwieýe powietrze zaczadzony 
nie oddycha, niezwùocznie przystàp do wykonania 
sztucznego oddychania  i masaýu serca.
Wezwij sùuýby ratownicze: 

�zapewnij prawidùowà wentylacjæ pomieszczeñ, 
�stosuj mikrowentylacjæ okien i drzwi,
�nigdy nie zasùaniaj kratek wentylacyjnych,
�z pomocà  fachowców dokonuj okresowych 

przeglàdów komina, urzàdzeñ grzewczych 
i instalacji wentylacyjnej,

�nie spalaj niczego w zamkniætych pomieszcze-
niach, jeýeli nie sà wentylowane,

�zainstaluj czujki tlenku wægla w tej czêœci domu, 
w której sypia twoja rodzina. To bardzo skuteczne 
urzàdzenia, które niejedno ýycie juý uratowaùy. 

Tylko czujka pozwoli Ci stwierdziæ obecnoœæ tlenku 
wêgla. W sprzedaýy oprócz czujek tlenku wægla sà 
takýe urzàdzenia wykrywajàce jednoczeúnie tlenek 
wægla i inne groêne substancje.

pogotowie ratunkowe – 
tel. 999, straý poýarnà – tel. 998 lub 112. 

999 998 112

NNIIEE  
ddllaa  cczzaadduu!!

��ttrruujj¹¹ccyy
��bbeezzwwoonnnnyy
��bbeezzbbaarrwwnnyy  

Komenda G³ówna Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
Wydzia³ Informacji i Promocji

Niedro¿na kratka
wentylacyjna

Niew³aœciwy 
monta¿ 

podgrzewacza

Uszkodzony 
komin

Brak wentylacji

Brak odp³ywu
spalin

Szczelnie zamkniête 
okna i drzwi (brak 
mikrowentylacji)

Miejsca powstawania tlenku wêgla
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Niezłomny bohater w literaturze europejskiej. Calderon – Słowacki – Eichendorff
Historia | Region

Uniwersalność motywów literackich w europejskiej li-
teraturze można wykazać na przykładzie postaci don 

Fernanda, który jest bohaterem dramatów Pedra Calderona, 
Juliusza Słowackiego i Josepha von Eichendorffa.

   Ferdynand, książę portugalski (1402-1443), Święty Infant, 
beatyfikowany w 1470 r. przez papieża Pawła II – jako postać 
historyczna stał się inspiracją w literaturze ze względu na 
eksponowane przez historiografów cechy osobowe, takie jak 
niezłomność i wierność ideałom. Szczególnie w literaturze epoki 
romantyzmu życie tego człowieka było idealnym tworzywem w 
kreacji bohatera romantycznego. Syn króla Jana I Dobrego, po 
klęsce z Maurami pod Tangerem w 1437 r. został dobrowolnie 
zakładnikiem sułtana Fezu Abdulhaka II i zmarł w czasie 
zarazy, gdyż ówczesny parlament odwlekał z wykupieniem go 
za cenę oddania innowiercom Ceuty. Książę sam sprzeciwiał się 
uwolnienia go, gdyż nie chciał brać na siebie grzechu odstąpienia 
poganom chrześcijańskiego miasta. Królem wtedy był Edward 
I, który w swym testamencie zobowiązał swego syna Alfonsa 
V do uwolnienia swego brata, nawet za cenę oddania Ceuty. W 
1471 r. ciało księcia Ferdynanda powróciło do jego ojczyzny.

   Pedro Calderon de la Barca (1600-1681), hiszpański 
pisarz, przedstawiając w swym dramacie historię księcia 
Ferdynanda zepchniętego ze szczytu królewskich godności na 
dno upokorzenia i biedy, podejmuje temat wielkiego heroizmu, 
do którego zmuszają człowieka zmienności losu. Znikomość, 
marność życia ziemskiego, dla którego nie warto popełniać 
zdrady ani sprzeniewierzać się swoim przekonaniom – to 
motywy, które stanowią o uniwersalnych walorach „El principe 
constante” (1629).

   Juliusz Słowacki (1809-1849) już w młodości fascynował się 
twórczością Calderona. W liście do matki z 1831 r. zwierza się, 
że zaczął brać lekcje hiszpańskiego „(...) jedynie dla Calderona 
tragedii”, a z Florencji w 1837 pisał: ”(...) czasem chodzę (…) 
do biblioteki czytać po hiszpańsku Calderona i upajam się jego 
brylantową i świetności pełną imaginacją”. Dzieło Słowackiego 
„Książę niezłomny”, powstałe w 1844 r., trudno nazwać li tylko 
tłumaczeniem. Jest to raczej swobodna adaptacja. W jego ujęciu 
don Fernand staje się bohaterem romantycznym, „bardziej 

uduchowiony, jeszcze szlachetniejszy i subtelniejszy (…) 
Słowacki tak stylizuje powiedzenia Fernanda, by w przeważającej 
części mogły być wyznaniem polskiego mistyka” - pisze Juliusz 
Kleiner (1886-1957). Znaczące różnice zauważyć już można w 
samym tytule. W języku hiszpańskim przymiotnik „constante” 
znaczy: „stały”, „konsekwentny”, „wytrwały”, „niewzruszony”. 
Określenie „niezłomny” Słowackiego ma nieco inny odcień, 
jest bardziej dynamiczne, podkreśla „nieugiętość” księcia jako 
ofiarnego patrioty, poświęcającego się świętej sprawie.

   Wielką zasługą Josepha von Eichendorffa (1788-1857) 
jest przyswojenie literaturze niemieckiej kilkunastu dramatów 
Calderona. Odtwarzając specyficzny świat wielkiego dramaturga 
hiszpańskiego baroku, nadał swoim przekładom szatę 
językową godną oryginałom. W latach 1846-1853 pracował nad 
tłumaczeniami takich dzieł Calderona jak: „Uczta Baltazara”, 
„Wielki teatr świata” czy „Król Ferdynand Święty”, które wydał 
pod znamiennym tytułem „Dramaty duchowe” („Geistlichen 
Schauspiele”). W ujęciu Eichendorffa Calderonowski bohater 
uosabia cnoty rycerza chrześcijańskiego: waleczność, odwagę, 
stoicki spokój i żarliwość w bezgranicznym poświęceniu się dla 
obrony wiary. Eichendorff  szczególnie podkreśla jego świętość... 
Tak na marginesie, to pisarz ten wiele miejsca poświęca swym 
pobytom w naszych stronach (Górki i okolice) w powieści 
„Przeczucie i teraźniejszość” („Ahnung und Gegenwart”, wyd. 
1815)... 

   W tym miejscu jakby zbiegają się intencje zarówno 
Słowackiego jak i Eichendorffa. Obaj wybitni pisarze pragną, jak 
się wydaje, widzieć w don Fernandzie uduchowionego rycerza 
chrześcijańskiego, niezłomnego w wierze, oddanego słusznej 
sprawie, bohatera literackiego na miarę świętego. Dlatego 
kładą nacisk w swych przekładach na elementy mistyczne 
pierwowzoru.

   Literatura szuka często wzorców z historiografii dla swych 
fikcyjnych postaci. Śledzenie tych motywów jest fascynujące. 
Ale nasze poszukiwania nie kończą się na Ferdynandzie 
portugalskim, gdyż w starożytności odnajdujemy postać Marka 
Regulusa (III w. p.n.e.), wodza rzymskiego z okresu wojen 
punickich, który jako zakładnik przebywał w niewoli i pod 
słowem honoru został zwolniony, aby pojechać do Rzymu w 
celu wygłoszenia mowy na rzecz pokoju z Kartaginą. W senacie 
wystąpił jednak przeciw propozycjom kartagińskim, po czym, 
związany obietnicą, powrócił do więzienia w Kartaginie, gdzie 
zmarł

                                                                                                         Oprac. Krystian Okręt                  
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Podsumowanie pierwszego roku pracy Rady Gminy
Informacje | Gmina

Koniec roku to czas podsumowań bilansów i różnych sprawozdań, dlatego też prezentujemy podsumowanie pracy radnych 
po pierwszym roku sprawowania swojego mandatu. Rada Gminy w tym roku zebrała się 14 razy na sesjach. Radni na 

posiedzeniach podjęli 107 uchwał, nie przyjęli jednej- w sprawie zmiany uchwały Nr VI-38-2019 Rady Gminy Nędza z dnia 28 
stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego. Frekwencja na poszczególnych posiedzeniach 
sesji Rady Gminy prezentuje się następująco:

 DATA SESJI RADNYCH OBECNYCH NAZWISKA NIEOBECNYCH 

 28 stycznia 2019 15 -

 08 lutego 2019 13 Artur Bugiel; Henryk Postawka

 04 marca2019 15 -

 28 marca 2019 13 Artur Bugiel; Karol Kalemba

 30 kwietnia 2019 12 Brunon Bluszcz; Artur Bugiel; Leszek Gomółka

 08 maja 2019 14 Denis Cyfka

 28 maja 2019 14 Artur Bugiel

 04 czerwca2019 14 Agnieszka Adler

 18 czerwca 2019 13 Karol Kalemba; Krystian Okręt

 29 lipca 2019 13 Artur Bugiel; Denis Cyfka

 23 września 2019 13 Artur Bugiel; Denis Cyfka

 30 października 2019 13 Artur Bugiel; Denis Cyfka

 05 listopada 2019 11 Artur Bugiel; Denis Cyfka; Leszek Gomółka; Karol Kalemba

 28 listopada 2019 11 Artur Bugiel; Denis Cyfka; Monika Kionka; Damian Syrnik

 Radni na posiedzeniach podjęli uchwały, m.in. w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury- Gminna 
Biblioteka Publiczna w Nędzy oraz Gminne Centrum, w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy 
Nędza na wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska, polegających na 
dofinansowaniu kosztów inwestycji podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej oraz wiele innych uchwał, które można  
zobaczyć na stronie BIP Urzędu Gminy w Nędzy www.bip.nedza.pl

Pragniemy przypomnieć, że w związku ze zmianami w przepisach wszystkie sesje są transmitowane na żywo. Więcej informacji 
można uzyskać na naszej stronie internetowej www.nedza.pl

Podsumowanie projektu demontażu azbestu
Informacje | Gmina

Gmina Nędza informuje, że w roku 2019 przy wsparciu środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Katowicach zrealizowała zadanie  pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest 

z posesji na terenie Gminy Nędza w 2019 roku”.  
W ramach przedmiotowego zadania usunięto z terenu gminy Nędza 20.640 Mg wyrobów zawierających szkodliwy azbest z 14 

posesji. Koszt zadania wyniósł 18 101,88 zł z czego dofinansowanie WFOŚiGW stanowiła kwota 13 596,00 zł.
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