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                                          Urząd gminy, na prośbę mieszkańców, przypomina 

                                                   o terminach i stawkach za gospodarowanie odpadami. 

Warto się też zapoznać z informacjami dotyczącymi składania deklaracji.                     

gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w terminie 14 dni od 

dnia zamieszkania na danej 

nieruchomości pierwszego 

mieszkańca lub powstania na danej 

nieruchomości odpadów 

komunalnych. 

■ Jak dokonać zmiany deklaracji? 

W razie wszelkich zmian danych, 

będących podstawą ustalenia 

wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, właściciel 

nieruchomości składa nową 

deklarację. Nie ma możliwości 

dokonania zmiany danych 

bezpośrednio na pierwotnie 

złożonej deklaracji. 

 ■ 14 dni na zmianę deklaracji. 

Właściciel nieruchomości jest 

zobowiązany złożyć nową, 

zmienioną deklarację w terminie 14 

dni od dnia zaistnienia zmiany. 

Opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi w 

zmienionej wysokości uiszcza się za 

miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 
Wszelkie informacje udzielane są w 

Urzędzie Gminy w Nędzy w pokoju  

nr 19 oraz pod numerem telefonu  

32 410 23 99 wew. 42. 

T E R M I N Y 
Opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi uiszcza się 

z dołu w następujących terminach: 

■ Do dnia 10 kwietnia - za pierwszy 

kwartał. 

■ Do dnia 10 lipca - za drugi 

kwartał. 

■ Do dnia 10 października - za trzeci 

kwartał. 

■ Do dnia 15 grudnia - za czwarty 

kwartał. 

Opłatę uiszcza się przelewem na 

rachunek bankowy Gminy Nędza 

albo w kasie Urzędu Gminy w 

Nędzy. 

S T A W K I 

Stawka opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi: 

■ Jeżeli odpady komunalne są w 

selektywny sposób zbierane i 

odbierane w zależności od liczby 

mieszkańców zamieszkujących 

nieruchomość w wysokości: 

a) dla nieruchomości zamieszkałej 

przez jedną osobę w wysokości 

16,00 zł miesięcznie od osoby, 

b) dla nieruchomości zamieszkałej 

przez dwie osoby w wysokości 

16,00 zł miesięcznie od osoby, 

c) dla nieruchomości zamieszkałej 

przez trzy osoby w wysokości 

15,50 zł miesięcznie od osoby, 

d) dla nieruchomości zamieszkałej 

przez cztery osoby w wysokości 

13,50 zł miesięcznie od osoby, 

e) dla nieruchomości zamieszkałej 

przez pięć osób w wysokości 11,50 

zł miesięcznie od osoby, 

f) dla nieruchomości zamieszkałej 

przez sześć osób w wysokości 

11,50 zł miesięcznie od osoby, 

g) dla nieruchomości zamieszkałej 

przez siedem osób i więcej niż 

siedem osób w wysokości 9,50 zł 

miesięcznie od osoby. 

■ Jeżeli odpady komunalne nie są 

w selektywny sposób zbierane i 

odbierane w wysokości 30,00 zł 

miesięcznie od osoby. 

D E K L A R A C J E 

■  Pierwsza deklaracja. 

Właściciel nieruchomości jest 

obowiązany złożyć deklarację o 

wysokości opłaty za  
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGACH 
Oznaczenie 

nieruchomości 

według ewidencji 

gruntów 

Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości w 

miejscowym planie i sposób jej 

zagospodarowania 

Cena 

wywoławcza 

[zł] 

Wadium 

[zł] 

Termin i 

miejsce 

przetargu 

744/2 obrębu 

Zawada Książęca 

(k.m.9) 

o pow. 0.1582 ha 

GL1R/00054149/6 

Działka opisana w 

ewidencji gruntów jako 

B 1193RIIIa 389. 

Nieruchomość jest 

wolna od jakichkolwiek 

obciążeń. 

W miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego położona jest w terenie: 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

oraz zabudowy zagrodowej i usług 

oznaczonym na rysunku planu symbolem 

MN/RM/U 12, drogi zbiorczej oznaczonym 

na rysunku planu symbolem KDZ 01, 

strefy ochrony sanitarnej wokół cmentarzy 

oraz strefy częściowej ochrony 

konserwatorskiej „B”. 

70.000,00 7.000,00 

 

do dnia 

21.04.2016 

Sprzedaż w 

drodze przetargu 

27.04.2016 r., 

Urząd Gminy w 

Nędzy ul. Jana 

III Sobieskiego 

5, sala narad, 

godz. 1000 

901/6 obrębu 

Nędza (k.m.3) 

GL1R/00047490/9 

903/56 obrębu 

Nędza  (k.m.3) 

GL1R/00029169/8 

pow. 0,0209 ha 

Nieruchomość 

składająca się z dwóch 

działek: działka nr  

901/6 niezabudowana 

opisana w ewidencji 

gruntów jako Bp, 

działka nr 903/56 

niezabudowana opisana 

w ewidencji gruntów 

jako RVI. Nieruchomość 

jest wolna od 

jakichkolwiek obciążeń. 

W miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego działka nr 901/6 położona 

jest w terenie: zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej MNi 05 i strefie ochrony 

ujęć wody, a działka nr 903/56 w terenie: 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

MNi 05, drogi dojazdowej KDD 024 i 

strefie ochrony ujęć wody. 

6.600,00 800,00 

 

do dnia 

21.04.2016 

Sprzedaż w 

drodze przetargu 

27.04.2016 r., 

Urząd Gminy w 

Nędzy ul. Jana 

III Sobieskiego 

5, sala narad, 

godz. 1100 

899/6 obrębu 

Nędza o pow. 

0,0850 ha (k.m.3) 

GL1R/00028897/3 

Działka niezabudowana, 

położona w Nędzy przy 

ul. Dębowej, opisana w 

ewidencji gruntów jako 

RVI. 

Teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i usług oznaczonej na 

rysunku planu symbolem MN/U 32 oraz 

teren drogi dojazdowej oznaczonej na 

rysunku planu symbolem KDD 028. 

 

48.000,00 

 4.800,00 

do dnia 

22.04.2016 

28.04.2016 r., 

Urząd Gminy w 

Nędzy ul. Jana 

III Sobieskiego 

5, sala narad, 

godz. 730 

 

899/7 obrębu 

Nędza o 

pow.0,0827 ha 

(k.m.3) 

GL1R/00028897/3 

Działka niezabudowana, 

położona w Nędzy przy 

ul. Dębowej, opisana w 

ewidencji gruntów jako 

RVI. 

Teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i usług oznaczonej na 

rysunku planu symbolem MN/U 32 oraz 

teren drogi dojazdowej oznaczonej na 

rysunku planu symbolem KDD 028. 

 

47.000,00 

 

4.700,00 

 

do dnia 

22.04.2016 

 

28.04.2016 r., 

Urząd Gminy w 

Nędzy ul. Jana 
III Sobieskiego 

5, sala narad, 

godz. 830 

899/24 obrębu 
Nędza (k.m.3)  o 

pow. 0,0470 ha 

GL1R/00028897/3 

900/46 obrębu 

Nędza (k.m.3)  o 

pow. 0,0267 ha 

GL1R/00027266/4 

o łącznej pow. 

0,0737 ha 

Działka 899/24 
niezabudowana, 

położona w Nędzy przy 

ul. Dębowej, opisana w 

ewidencji gruntów jako 

RVI oraz ŁV. 

Działka 900/46 

niezabudowana, 
położona w Nędzy przy 

ul. Dębowej, opisana w 

ewidencji gruntów jako 

PsV oraz PsVI. 

Działka 899/24 teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej i usług 

oznaczonej na rysunku planu symbolem 

MN/U 32 oraz teren drogi dojazdowej 

oznaczonej na rysunku planu symbolem 

KDD 028. 

Działka 900/46  teren zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej i usług 
oznaczonej na rysunku planu symbolem 

MN/U 32 oraz teren drogi dojazdowej 

oznaczonej na rysunku planu symbolem 

KDD 028. 

 
42.000,00 

 

4.200,00 

 

do dnia 

22.04.2016 

 

28.04.2016 r., 

Urząd Gminy w 

Nędzy ul. Jana 

III Sobieskiego 

5, sala narad, 

godz. 930 

899/29 obrębu 

Nędza (k.m.3) o 

pow. 0,0546 ha 

GL1R/00028897/3 

900/50 obrębu 

Nędza (k.m.3) o 

pow. 0,0189 ha 

GL1R/00027266/4 

Działka 899/29 

niezabudowana, 

położona w Nędzy przy 

ul. Dębowej, opisana w 

ewidencji gruntów jako 

RV i PsVI. Działka 

900/50 niezabudowana, 

położona w Nędzy przy 

ul. Dębowej, opisana w 
ewidencji gruntów jako 

PsV. 

Działka nr 899/29 teren zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej i usług 

centrotwórczych oznaczonym na rysunku 

planu symbolem MN/Uc 10 oraz teren 

drogi dojazdowej oznaczonym na rysunku 

planu symbolem KDD 025. Działka nr 

900/50 teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i usług centrotwórczych 

oznaczonym na rysunku planu symbolem 
MN/Uc 10 oraz teren drogi dojazdowej 

oznaczonym na rysunku planu pod 

symbolem KDD 025 i 028. 

 

42.000,00 

 

4.200,00 

 

do dnia 

22.04.2016 

 

28.04.2016 r., 

Urząd Gminy w 

Nędzy ul. Jana 

III Sobieskiego 

5, sala narad, 
godz. 1030 
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGACH 
Oznaczenie 

nieruchomości 

według ewidencji 

gruntów 

Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości w 

miejscowym planie i sposób jej 

zagospodarowania 

Cena 

wywoławcza 

[zł] 

Wadium 

[zł] 

Termin i miejsce 

przetargu 

899/28 obrębu 

Nędza (k.m.3) o 

pow. 0,0897 ha 

GL1R/00028897/3 

900/49 obrębu 

Nędza (k.m.3)  o 
pow. 0,0009 ha 

0GL1R/00027266/4 

Działka 899/28 

niezabudowana, 

położona w Nędzy przy 

ul. Dębowej, opisana w 

ewidencji gruntów jako 

ŁV i RV. Działka 900/49 
niezabudowana, 

położona w Nędzy przy 

ul. Dębowej, opisana w 

ewidencji gruntów jako 

PsV. 

Działka nr 899/28 teren zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej i usług 

centrotwórczych oznaczonym na rysunku 

planu symbolem MN/Uc 10 oraz teren 

drogi dojazdowej oznaczonym na rysunku 

planu symbolem KDD 028. Działka nr 
900/49 teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i usług centrotwórczych 

oznaczonym na rysunku planu symbolem 

MN/Uc 10. 

 

52.000,00 

 

5.100,00 

 

do dnia 

22.04.201

6 

28.04.2016 r., 

Urząd Gminy w 

Nędzy ul. Jana III 

Sobieskiego 5, 

sala narad, godz. 

1130 

899/27 obrębu 

Nędza o pow. 

0,0807 ha (k.m.3)  

GL1R/00028897/3 

Działka niezabudowana, 

położona w Nędzy przy 

ul. Dębowej, opisana w 

ewidencji gruntów jako 

RVI. 

Teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i usług centrotwórczych 

oznaczonym na rysunku planu symbolem 

MN/Uc 10 oraz teren drogi dojazdowej 

oznaczonym na rysunku planu symbolem 

KDD 028. 

 

46.000,00 

 

4.600,00 

 

do dnia 

22.04.201

6 

28.04.2016 r., 

Urząd Gminy w 

Nędzy ul. Jana III 

Sobieskiego 5, 

sala narad, godz. 

1230 

899/26 obrębu 

Nędza o pow. 

0,0746 ha (k.m.3)  

GL1R/00028897/3 

Działka niezabudowana, 

położona w Nędzy przy 

ul. Dębowej, opisana w 

ewidencji gruntów jako 

RVI. 

Teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i usług centrotwórczych 

oznaczonym na rysunku planu symbolem 

MN/Uc 10 oraz teren drogi dojazdowej 

oznaczonym na rysunku planu symbolem 

KDD 028. 

 

43.000,00 

 

4.300,00 

 

do dnia 

22.04.201

6 

28.04.2016 r., 

Urząd Gminy w 

Nędzy ul. Jana III 

Sobieskiego 5, 

sala narad, godz. 

1330 

899/13 obrębu 

Nędza o pow. 

0,0838 ha (k.m.3)  

GL1R/00028897/3 

Działka niezabudowana, 

położona w Nędzy przy 

ul. Dębowej, opisana w 

ewidencji gruntów jako 

RVI. 

Teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i usług centrotwórczych 

oznaczonym na rysunku planu symbolem 

MN/Uc 10 oraz teren drogi dojazdowej 

oznaczonym na rysunku planu symbolem 
KDD 028. 

 

48.000,00 

 

4.800,00 

 

do dnia 

22.04.201
6 

28.04.2016 r., 

Urząd Gminy w 

Nędzy ul. Jana III 

Sobieskiego 5, 

sala narad, godz. 
1430 

Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone: na stronie internetowej urzędu gminy www.nedza.pl w zakładce ogłoszenia urzędu i na bip.nedza.pl 

w zakładce wykaz nieruchomości, w prasie o zasięgu powiatowym, portalach internetowych i serwisach ogłoszeniowych w branży nieruchomości, 

wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Nędzy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty. Szczegółowe informacje można uzyskać w 
godzinach pracy urzędu w siedzibie Urzędu Gminy w Nędzy w pokoju nr 11 lub telefonicznie pod numerem 32/410 23 99 wew. 38. 

http://www.nedza.pl/
http://www.nedza.pl/
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                                            Od 29 lutego rodzice mogą składać wnioski o przyjęcie do przedszkola oraz pierwszej klasy      

                                                 szkoły podstawowej. Zapoznaj się z terminami rekrutacji. 

 
RODZAJ CZYNNOŚCI 

 
 

TERMIN W POSTĘPOWANIU 

REKRUTACYJNYM 

TERMIN W POSTĘPOWANIU 

UZUPELNIAJĄCYM 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z 

dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata 

warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

od 29.02.2016 r.  

do 31.03.2016 r.  

do godz. 15:00 

od 01.06. 2016 r.  

do 24.08.2016 r.  

do godz. 15:00 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do 

szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie 

przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w 

postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez 

przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa 

w art. 20t ust. 7 ustawy 

od 01.04.2016 r.  

do 06.04.2016 r. 

od 25.08.2016 r.  

do 26.08.2016 r. 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 

28.04.2016 r.  

do godz. 15:00 

29.08.2016 r.  

do godz. 15:00 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci 

pisemnego oświadczenia 

od 29.04.2016 r.  

do 10.05.2016 r.  

do godz. 15:00 

30.08.2016 r.  

do godz. 15:00 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 

13.05.2016 r.  

do godz. 15:00 

31.08.2016 r.  

do godz. 15:00 

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkoli wraz z dokumentami 

potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub 

kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 

od 29.02.2016 r.  

do 31.03.2016 r.  

do godz. 15:00 

od 01.06. 2016 r.  

do 24.08.2016 r.  

do godz. 15:00 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do 

przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez 

kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w 

postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez 

przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa 

w art. 20t ust. 7 ustawy 

od 01.04.2016 r.  

do 06.04.2016 r. 

od 25.08.2016 r.  

do 26.08.2016 r. 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 

28.04.2016 r.  

do godz. 15:00 

29.08.2016 r.  

do godz. 15:00 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci 

pisemnego oświadczenia 

od 29.04.2016 r. do 

10.05.2016 do godz. 15:00 

30.08.2016 r. do godz. 15:00 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 

kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 

13.05.2016 r. do godz. 15:00 31.08.2016 r. do godz. 15:00 
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● młodzież do 26. roku życia, 
● osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, 
● seniorzy po ukończeniu 65 lat, 
● osoby fizyczne, którym w okresie poprzedzającym 
zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej, 
● kombatanci, weterani, 
● zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, 
klęską żywiołową lub awarią techniczną. 

● poinformowanie osoby uprawnionej o 
obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących 
uprawnieniach lub o spoczywających obowiązkach, 
● wskazanie osobie uprawnionej sposobu 
rozwiązania jej problemu prawnego,  
●  udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma 
w sprawach, o których mowa w pkt. 1 i 2, z 
wyłączeniem pism procesowych w toczącym się 
postępowaniu przygotowawczym lub sądowym, 
● sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od 
kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z 
urzędu lub ustanowienie adwokata, radcy w 
postępowaniu sądowo-administracyjnym. 

● spraw podatkowych związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej, 
●  z zakresu prawa celnego, dewizowego i 
handlowego, 
● związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do 
rozpoczęcia tej działalności. 

W styczniu w całej Polsce ruszył system darmowych porad 

prawnych. W powiecie raciborskim działają cztery takie 

punkty, w których nieodpłatną pomoc prawną świadczą  

adwokaci oraz radcowie prawni. 

●    Racibórz - Starostwo Powiatowe  w Raciborzu, plac 
Okrzei 4 (poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 
08.00-12.00, wtorek: 12.00-16.00),  
● Pietrowice Wielkie - Centrum Społeczno– 
Kulturalne, ul. 1 Maja 8B (poniedziałek, środa: 14.00 -
18.00, wtorek, czwartek, piątek: 10.00-14.00), 
●  Krzyżanowice - Urząd Gminy, ul. Główna 5, 
(poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 14.00-18.00, 
czwartek: 08.00–12.00), 
●  Kuźnia Raciborska - Miejski Ośrodek Kultury, 
Sportu i Rekreacji, ul. Klasztorna 9 (poniedziałek-
piątek: 14.00 -18.00). 
 

    CHCESZ ODDAĆ ŚMIECI SZYBCIEJ?    JEST PSZOK 
■           Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych — PSZOK (dla gmin Nędza oraz Kuźnia  
             Raciborska) zlokalizowany jest przy ul. Klasztornej 45 w Kuźni Raciborskiej.  
■           PSZOK jest czynny do 31.12.2016 r. (z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy) w dniach: w  
             każdy wtorek w godzinach od 7.00 do 15.00 i w każdy czwartek w godzinach od 7.00 do 17.00. 
■           Odpady dostarczone przez mieszkańców przyjmowane są nieodpłatnie.  

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

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

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

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

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

             odpady. Właściciel lub przewoźnik jest obowiązany przekazać potwierdzenie obsłudze PSZOK, w  
             przeciwnym przypadku odpady nie zostaną przyjęte.  
■           Wymienione odpady są magazynowane selektywnie w sposób bezpieczny dla zdrowia ludzi i środowiska.  
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                                Liczba przybyłych miłośników wędkarstwa przerosła oczekiwania.          

                               W hali Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nędzy czekało na 

nich 14 wystawców z Polski i Czech prezentując sprzęt, zanęty i wszystko to, co 

potrzebne jest nad wodą.   

odbiorców. Targi dla 

stowarzyszenia  są świetną 

promocją. - Ta impreza pokazuje, że 

pomysły są od tego, żeby je 

realizować. W głowach mamy 

następne, 

które 

chcielibyśmy 

zrealizować 

na kolejnych 

targach - mówi Chroboczek.  

    Ile osób odwiedziło targi? Trudno 

o konkretne dane, ale przez dobre 

dwie godziny hala była dosłownie 

pełna. Wstęp jest wolny i tak ma 

zostać. 

Wędkarze dziękują Stowarzyszeniu 

Kobiet Aktywnych oraz działaczom 

klubu sportowego za aktywną 

pomoc w organizacji wydarzenia. ● 

- Na targach odwiedził nas Jan 

Zawada, który łowi karpie od 

początku lat dziewięćdziesiątych. 

Kilkanaście lat startów w licznych 

imprezach karpiowych na łowiskach 

niemal całej Europy zaowocowało 

ogromnym doświadczeniem. Jest 

Mistrzem Polski Karpiarzy z roku 

2002, rok wcześniej, w pierwszej 

edycji Pucharu Polski zdobył tytuł 

wicemistrzowski. Zajął wiele 

czołowych miejsc w zawodach 

mniejszej rangi - relacjonuje Andrzej 

Chroboczek, członek Stowarzyszenia 

Wędkarstwa Sportowego "Babiczok",  

organizatora imprezy. 

    Wędkarze z Nędzy mówią, że tak 

duże zainteresowanie może 

zaowocować małymi zmianami 

organizacyjnymi, ale co do jednego są 

pewni - za rok odbędą się III targi. 

Wystawcy podkreślali zarówno w 

tym roku, jak i już w ubiegłym, że na 

targi do Nędzy nie tylko przychodzi 

się kupować, oglądać, ale również 

wymieniać doświadczeniami. - Bo 

jest na to czas i możliwości, których 

na wielkich imprezach nie ma - dodaje 

Andrzej Chroboczek. Wystawcy 

mogą dostosowywać swoje wyroby 

pod oczekiwania konkretnych 
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W osobnym pomieszczeniu, 

wykorzystując profesjonalny sprzęt, 

specjaliści ze szkoły medycznej: 

Paweł Lociński, Justyna 

Szczepkowska i Renata Huptaś 

zajęli się masażami dla każdej z 

zainteresowanych pań.  

    – Nie dość, że masaż był taki 

przyjemny i 

relaksujący, 

to jeszcze 

okazało się, 

że pani, która 

go robiła, to 

moja koleżanka ze szkoły. 

Spotkałyśmy się tu po 16 latach! - 

cieszyła się Jolanta Kupczyk, która 

przyszła ze swoją nastoletnią córką 

Karoliną. 

    Pomiędzy zabiegami panie 

delektowały się kawą, herbatą i 

pysznymi przekąskami.  

    O zaspokojenie podniebień gości 

GCK zadbali kucharze z restauracji 

Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji 

„Leśna Polana” w Szymocicach. Na 

stołach pojawiły się sałatki, zimna 

płyta, poczęstunki wytrawne jak i 

nietypowe ciasto malinowo-

szpinakowe.     

    – Mam nadzieję, że takie akcje 

będą odbywały się częściej – 

podsumowała przed wyjściem 

mieszkanka Nędzy, Stanisława 

Spychała-Walenko. ● 

                            O wyjątkową atmosferę zadbali organizatorzy oraz zaproszone  

                                  osoby, profesjonaliści w kilku dziedzinach, którzy mieli jeden 

wspólny cel: sprawić, by kobiety z gminy Nędza poczuły się pięknie i wyjątkowo.  

- Wzorem ubiegłego roku 

chciałyśmy zrobić coś dla pań z 

Nędzy i okolicznych miejscowości. 

Postawiłyśmy na z pozoru drobne 

przyjemności, które jednak 

wzmacniają poczucie wartości każdej 

kobiety, pozwalają się jej poczuć 

wyjątkowo, zrelaksować i zapomnieć 

na chwilę o obowiązkach 

zawodowych i domowych – mówi 

Kamila Besz z GCK. 

    Sobotnią imprezę wsparli 

profesjonaliści z Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w 

Raciborzu oraz raciborskiego 

„medyka”.   

Dzięki profesjonalnemu sztabowi pod 

okiem Anny Dębczak, Joanny Pross i 

Barbary Pękały kobiety – te 

kilkunastoletnie oraz te w kwiecie 

wieku – mogły skorzystać z wielu 

zabiegów: makijażu, henny, 

modelowania fryzury, masażu i… 

przejść prawdziwą metamorfozę! 

Czesaniem zajęły się kursantki z 

kwalifikacyjnego kursu zawodowego 

„projektowanie fryzur”, a 

przedstawicielki z „medyka” zajęły 

się makijażami i kosmetyką. 

Przeprowadziły również pokazowy 

zabieg kosmetyczny składający się z 

peelingu, sonoforezy i maski algowej. 
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                                  Mnóstwo dobrej zabawy, wycieczki, spotkania z przyjaciółmi, a przy tym rozwój w wielu kierunkach 

                                  – językowym, fizycznym, twórczym… długo by wymieniać – to wszystko towarzyszyło dzieciom z gminy 

Nędza, które ferie spędziły korzystając z oferty Gminnego Centrum Kultury zaplanowanej specjalnie na zimowe ferie. 

Ostatnie dwa dni przeznaczone 

były na warsztaty aikido, które 

prowadził sensei Karol Łaciok, 

reprezentujący Polską Organizację 

Aikido oraz na warsztaty ruchowo-

teatralne prowadzone przez Kamilę 

Besz, aktorkę teatru Tetraedr, 

laureatkę konkursów literackich, 

obecnie związaną z Gminnym 

Centrum Kultury w Nędzy. 

    Dzieci z radością uczestniczyły w 

spotkaniach, wykazywały się 

pomysłowością i tryskały energią.  

– Najbardziej podoba mi się to, że z 

zajęć na zajęcia coraz mniej na 

siebie skarżyły – śmieje się 

prowadząca. – To może świadczyć 

o tym, że dogadały się między sobą 

i zaczęły porozumiewać się bez 

potrzeby ingerencji mediatora, 

czyli instruktora na danym 

spotkaniu – mówi z uśmiechem. 

Młodzi ludzie podczas spotkania 

podsumowującego Akcję Zima 

2016 mogli też podzielić się swoimi 

pomysłami na zajęcia w czasie 

letnich wakacji. – Chcielibyśmy, 

żeby było graffiti, hip-hop, 

pieczenie albo jakaś gra terenowa – 

wymyślał Konrad Golik. – A my 

możemy pomóc młodszym na 

przykład opanować chodzenie na 

szczudłach albo nauczyć ich 

podstaw tańca z ogniem – 

zaproponowała Karolina Knura. 

Propozycje dzieci i młodzieży, jak 

zapewniono w GCK, będą brane pod 

uwagę przy tworzeniu 

harmonogramu Akcji Lato 2016. ● 

 

FERYJNE ATRAKCJE  
W BIBLIOTECE 

- To kreatywne zajęcia. Tworzymy różne cuda z 

przedmiotów, które normalnie się wyrzuca, np. z kubków 

po jogurcie - mówiła Katarzyna Machecka. 

    Na zajęcia do biblioteki przychodzili i młodsi, i trochę 

starsi. - Bo są ciekawe! - mówiły Gabrysia, Marzena i 

Nicola. -  Ile można gapić się w telewizor? Oczy się psują 

- śmiały się dziewczyny. ●  

                                    Gminna Biblioteka Publiczna w Nędzy  

                                    zawsze z okazji ferii zimowych i letnich 

wakacji przygotowuje dla dzieci serię fajnych zajęć. 

Pobudzają wyobraźnię, dają szansę wypróbowania czegoś 

nowego i zachęcają do odejścia od komputera. 

W siedzibie głównej biblioteki przy ul. Strażackiej 2 

w Nędzy, a także w filiach w Babicach i Zawadzie 

Książęcej na dzieci czekało głośne czytanie bajek, gry, 

konkursy i warsztaty plastyczne. Każdego dnia - inny 

temat przewodni zajęć.  

    - Nie wszystkie dzieci wyjechały na ferie, dlatego 

zależy nam, żeby zaproponować im ciekawe 

spędzenie wolnego czasu - mówiła Katarzyna 

Machecka z nędzańskiej biblioteki. 
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W okresie 1946-1949 Robert Okręt 

zaangażował się w walkę polityczną, 

działając w opozycyjnym Polskim 

Stronnictwie Ludowym (partii 

Stanisława Mikołajczyka), za co był 

przez władze komunistyczne 

szykanowany i w okresie stalinowskim 

(1950-1956) zmuszony został zamknąć 

piekarnię i podjąć pracę jako 

magazynier w spółdzielni w 

Markowicach. Państwo zajęło część 

jego budynku i przekształciło go w 

spółdzielczy zakład krawiecki. Po 

przełomie październikowym 1956 r. 

Robert Okręt ponownie otworzył 

piekarnię. W latach 1961-1965 pełnił 

funkcję radnego Gromadzkiej Rady 

Narodowej w Nędzy. W 1965 r. uzyskał 

tytuł mistrza cukierniczego. Działał w 

Cechu Rzemiosł Różnych w Raciborzu 

(od 1957 r.) Kształcił uczniów w 

rzemiośle piekarskim i cukierniczym. 

Należał do Związku Bojowników o 

Wolność i Demokrację oraz do 

Stronnictwa Demokratycznego 

(legalnej w PRL-u  niemarksistowskiej 

partii). W 1967 r. bardzo przeżywał 

wizytę w Polsce prezydenta Francji 

Charles’a de Gaulle'a, który był dla 

niego uosobieniem ideałów, o które 

sam walczył w czasie wojny. Zmarł 22 

września 1976 r. w Szpitalu Miejskim w 

Raciborzu. Po jego śmierci piekarnię 

przejęła w 1977 r. córka Daniela wraz z 

mężem Bronisławem Sassem. ● 

Krystian Okręt 

(Charles de Gaulle)                                                                                                                                            

Urodził się 7 czerwca 1920 roku w 

Raszczycach jako Robert Okrent, syn 

Józefa i Katarzyny zd. Opolony. Po 

ukończeniu szkoły powszechnej w 

rodzinnej miejscowości kształcił się w 

zawodzie piekarza w Wodzisławiu Śl. 

Po wybuchu II wojny światowej 

pracował w zakładzie piekarsko-

cukierniczym (Bäckerei-Konditorei) 

Fraβka w Opolu (na terenie III 

Rzeszy). Uznany przez władze 

niemieckie jako Polak musiał na 

ubraniu nosić literę „P”. Jego ojciec, 

Józef Okręt, powstaniec śląski i znany 

działacz Związku Powstańców 

Śląskich w okresie międzywojennym, 

wystąpił w 1935 r. do władz polskich 

o zmianę pisowni nazwiska w aktach 

urodzenia jego rodziny z „Okrent”  na 

„Okręt” (co zostało odnotowane przez 

niemiecki USC w Markowicach) oraz 

został umieszczony w spisie 

powstańców śląskich, 

zweryfikowanych przez ZPŚ w latach 

1936-1939 w Katowicach. 

Wspomniane dokumenty wpadły w 

ręce gestapo i musiał się ukrywać po 

wybuchu wojny. Po dwóch latach 

został aresztowany i osadzony w 

więzieniu śledczym w Opolu (miał 

być odtransportowany do 

Oświęcimia). Mimo polskiego 
pochodzenia Robert Okręt w 1942 r. 

został wcielony do Wehrmachtu i  

wysłany na front zachodni (do 

Francji). W międzyczasie  zabrano do 

wojska niemieckiego trzech jego 

braci. Synowie, służący w armii 

Hitlera, wstawili się za aresztowanym  

ojcem Polakiem i oświadczyli, że w 

tej sytuacji należy ich również 

potraktować jak Polaków. Władze 

hitlerowskie w tym układzie zostały 

zmuszone do zwolnienia Józefa 

Okręta. W 1944 r. Robert Okręt zbiegł 

z wojska niemieckiego do partyzantki 

francuskiej i pełnił tam rolę kuriera na 

szlaku z Biarritz (Francja) do San 

Sebastián (Hiszpania), gdzie 

krzyżowały się ścieżki kurierów i 

agentów walczących stron, a 

następnie działał w Polskiej 

Organizacji Walki o Niepodległość, 

obejmującej polskie oddziały 

partyzanckie na terenie Francji 

podporządkowane rządowi 

londyńskiemu. Po lądowaniu aliantów 

w Normandii wstąpił do armii 

Andersa. Do końca 1945 r. przebywał 

w Londynie, gdzie złożył egzamin 

mistrzowski w rzemiośle piekarskim. 

Do kraju powrócił w 1946 r. i nabył 

od urzędu repatriacyjnego piekarnię w 

Nędzy jako mienie poniemieckie, 

które należało w latach 1908-1945 do 

Alfonsa Stotzka, działacza 

nazistowskiego, który musiał 

uchodzić przed Armią Czerwoną.  
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GOPS SIĘ PRZEPROWADZA Ze wstępnych szacunków wynika, że do rodzin z terenu 

gminy co miesiąc, w ramach programu będzie trafiać 

ponad 230 tys. zł.  
    Wnioski przyjmowane będą od 1 kwietnia. GOPS na 

ich rozpatrzenie będzie miał trzy miesiące. - Mieszkańcy 

nie będą musieli się spieszyć ze składaniem wniosków. 

Świadczenia będą wypłacane z wyrównaniem - informuje 

Bożena Polaczek, kierownik GOPS w Nędzy.  ● 

                                         Od 21 marca Gminny Ośrodek Pomocy  

                                         Społecznej w Nędzy ma nową siedzibę.  

Z budynku urzędu gminy przeniósł się na ul. Leśną 1.  

Na piętrze budynku przy ul. Leśnej działa rodzinkowy 

dom dziecka, a parter zajmuje właśnie GOPS. Znalazło 

się tam wystarczająco dużo miejsca dla biur ośrodka, 

księgowości, kasy i magazynu rządowego programu 

wsparcia żywnościowego. W dalszej perspektywie 

planuje się też remont elewacji. Możliwości lokalowe 

pozwalają na rozdzielenie działu świadczeń rodzinnych 

od świadczeń pomocy społecznej.   

    Od 1 kwietnia GOPS zajmie się obsługą programu 

500+. Szacuje się, że 466 rodzin zamieszkałych w gminie 

Nędza złoży wnioski o świadczenia. Jednak prawdziwą 

liczbę uprawnionych do świadczeń będzie można określić 

dopiero w trakcie funkcjonowania programu.  

●   Świadczenie przysługuje na: 
     »  każde drugie i kolejne dziecko bez względu na 
dochody rodziny, 
     »  na pierwsze dziecko, jeśli dochód na osobę nie 
przekracza 800 zł albo 1200 zł, jeśli którekolwiek 
z dzieci w rodzinie jest niepełnosprawne. 
● Zasiłek przysługuje osobom uprawnionym 
(rodzice, opiekunowie) do momentu ukończenia 
przez każde dziecko 18-stego roku życia. 

Więcej na:  www.program500plus.pl. 

 

 

O OCZACH NA U III W 
Słuchacze Uniwersytetu III Wieku po raz 
kolejny gościli Marka Gadzikiewicza, 
optometrystę, czyli specjalistę od 
korygowania wad wzroku i doboru 
odpowiednich okularów. W czasie 
bardzo ciekawego spotkania słuchacze 
UIIIW mogli skorzystać z podstawowego 
badania wzroku. Każdy badany otrzymał 
zaproszenie na bezpłatne kompleksowe 
badanie z możliwością promocyjnego 
zakupu okularów.                                       /E.Cz./ 
 

Na rynku wydawniczym ukazał się właśnie 
album prezentujący walory przyrody powiatu 
raciborskiego i jego okolic. W albumie 
autorstwa dr. Jana Dudy znajdziemy liczne 
barwne fotografie i informacje na temat m.in. 
stawów Łężczok i Wielikąt. Książka, niestety, 
nie znajdzie się w sprzedaży, ale za to ma być 
dostępna w każdej gminie, w każdej 
bibliotece. 
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