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                                       Utrudnienia trwały ponad rok. Zarząd Dróg Wojewódzkich         

                                               wyremontował w tym czasie oba wiadukty na drodze nr 421 

łączącej centrum Nędzy z Ciechowicami i dalej położonymi miejscowościami. Od 9 

listopada droga znów jest przejezdna. 

wielokilometrowymi objazdami.  

    Na początku października tego 

roku ruszyły roboty na drugim 

obiekcie w ciągu ul. Jana III 

Sobieskiego czyli na DW 421.  

    W tym przypadku roboty 

polegały jedynie na wymianie 

przęsła.  

    Zgodnie z umową remont miał się 

zakończyć do 9 listopada. Udało się 

dotrzymać terminu i droga znów jest 

przejezdna.  ● 

Przypomnijmy, że remont 

pierwszego z wiaduktów rozpoczął się 

we wrześniu 2015 roku.  

    Przedmiotem zamówienia było 

wykonanie, m.in. rozbiórki 

istniejącego obiektu, budowa 

wiaduktu wraz z obustronnymi 

konstrukcjami oporowymi z koszy  

siatkowo - kamiennych i przebudowa 

dojazdów do wiaduktu.  

    Inwestycję za ponad 4,7 mln zł 

zrealizowała firma TRAKCJA 

PRKiI S.A. Zakład Robót 

Mostowych. Wyłączenie drogi z 

ruchu wiązało się dla mieszkańców i 

innych użytkowników z 
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Województwem Śląskim, regulującego przede 

wszystkim wzajemne rozliczenia finansowe: 90 proc. 

kosztów pokrywa województwo, 10 proc - 

gmina.  Przetarg wygrało konsorcjum firm: Firma 

Budowlana "D-ART" Damian Ogrodowski z Jankowic i 

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych "INFRAGO" 

Dominika Ogrodowska z Jankowic. 

    Wartość oferty to 1.234 728,70 zł brutto. Termin 

wykonania ustalono na 30 listopada. 

    Inwestycja obejmuje budowę chodnika wraz z 

odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej DW 919 ul. 

Gliwicka w Nędzy na odcinku od km 12+540,50 do km 

13+056,50 po stronie lewej (stronie istniejącej zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej) a także po prawej od km 

12+978,70 do km 12+986,30 (w rejonie istniejącego 

przejścia dla pieszych umożliwiającego bezpieczne 

dojście do istniejącego przystanku autobusowego z 

zatoką). 

    To bardzo ważne zadanie, bo bezpośrednio przekłada 

się na bezpieczeństwo mieszkańców. Obecnie chodnika 

w tym miejscu nie ma, a ruch, w tym tranzytowy, jest 

duży. Piesi mają do dyspozycji tylko pobocze. 

    DW 919 przenosi ruch pomiędzy Raciborzem a 

Gliwicami oraz innymi miejscowościami na tej trasie. 

Stanowi dogodne połączenie z autostradą A4 i A1. Droga 

obsługuje również między innymi dojazd do chętnie 

odwiedzanego ośrodka rekreacyjnego. 

    Na czas robót wprowadzono ruch wahadłowy. ● 

BUDUJĄ CHODNIK  

PRZY UL. GLIWICKIEJ 
                            W rejonie ośrodka Aquabrax ruch na drodze 

                                  jest bardzo duży, a brak chodnika mocno 

zagrażał bezpieczeństwu mieszkańców. W końcu mogą 

odetchnąć. Ruszyła jego budowa. 

Ul. Gliwicka w Nędzy jest drogą wojewódzką, ale Rada 

Gminy Nędza podjęła jakiś czas temu uchwałę w sprawie 

przejęcia zadania od województwa. Nastąpiło to na mocy 

porozumienia zawartego między Gminą Nędza a 
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SPRAWDŹ  CZY  PROM  KURSUJE 

  DZWOŃ     792 330 563 
DZWONIĆ MOŻNA W DNI, KIEDY PROM POWINIEN KURSOWAĆ: 

●  1 października - 31 maja:    godz. 6:00 – 17:30  dni powszednie 
                                                            9:30 – 17:00  niedziele i święta 

            ●  1 czerwca - 15 sierpnia:       godz. 6:00 – 20:00  dni powszednie 
                                                           9:30 – 17:00  niedziele i święta 

            ●  16 sierpnia - 30 września:    godz. 6:00 – 19:30  dni powszednie  
                                                           9.30 – 17.00  niedziele i święta 

 

PROM NIE KURSUJE W ŚWIĘTA USTAWOWO WOLNE   
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O G Ł O S Z E N I E 
INFORMUJE SIĘ WŁAŚCICIELI 

NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH, 

NA KTÓRYCH POWSTAJĄ ODPADY 

KOMUNALNE (w rozumieniu  

art. 6c ust.2 ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach), ŻE 

RADA GMINY NĘDZA PODJĘŁA 

UCHWAŁĘ W SPRAWIE ODBIERANIA Z 

DNIEM ODPADÓW 

KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI 

NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH NIE 

ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A 

POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE. 

 

Wójt Gminy Nędza  

Anna Iskała 
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Ustawa z dnia 13 września 1996 

roku o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach ( t.j.  Dz. U. z 

2016r, poz. 250) daje radzie gminy  

możliwość postanowienia o 

odbieraniu odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości, na 

których nie zamieszkują 

mieszkańcy, a powstają odpady 

komunalne.    

    Wiele rad gmin skorzystało z 

tego uprawnienia i podjęło takie 

uchwały już wcześniej.  

    Pozwoliło to na kompleksowe 

rozwiązanie problemu odbioru 

odpadów komunalnych i tak zwane 

„uszczelnienie systemu”.    

    Rada Gminy Nędza 13 

października 2016 roku, po 

konsultacjach projektu uchwały 

również  postanowiła  o odbieraniu 

odpadów komunalnych z terenu  

nieruchomości, na których nie  

zamieszkują mieszkańcy, a 

powstają odpady komunalne od 

stycznia 2017r.   

    Uchwała wchodzi w życie po 

14 dniach od ogłoszenia w 

Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego.    

    Oznacza to, że od stycznia 

2017 roku właściciele 

nieruchomości 

niezamieszkałych, na których 

powstają odpady komunalne (np. 

szkoły, parafie, sklepy, zakłady 

produkcyjne, usługowe itp.) będą 

zobowiązani do złożenia 

stosownej deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi (tak jak 

do tej pory robili to właściciele 

nieruchomości zamieszkałych, a 

Gmina będzie zobowiązana 

zorganizować odbiór odpadów 

komunalnych z terenu tych  

nieruchomości.   Odbiór odpadów 

nie będzie już odbywał się na  

podstawie podpisanej umowy 

bezpośrednio z przedsiębiorcą 

świadczącym usługi odbioru 

odpadów – to Gmina wyłoni 

takiego przedsiębiorcę w drodze 

przetargu.  

    Dlatego też właściciele tych 

niezamieszkałych nieruchomości 

powinni dążyć do wygaśnięcia lub 

rozwiązania indywidualnych 

umów w części,  w której dotyczą 

odpadów komunalnych.  

    Należy jednak zwrócić uwagę 

na fakt, że Gmina może przejąć 

obowiązek gospodarowania 

jedynie odpadami komunalnymi, 

zatem nie dotyczy to odpadów 

powstających w wyniku 

prowadzonej działalności i nie 

będących odpadami 

komunalnymi. ● 
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GMINNE OSP DOSTANĄ 

NOWY SPRZĘT 

ponad 8.300,00 zł. Za tę kwotę zakupiony zostanie, m.in. agregat 
prądotwórczy, zbiornik wodny i sygnalizator bezruchu. Ten ostatni często 
decyduje o życiu i śmierci strażaka. Jeśli w trakcie akcji w zadymionym 
budynku, ratownik straci przytomność, wtedy czujnik zaczyna emitować 
głośny alarm. Dzięki temu pozostali strażacy wiedzą, że coś się stało, że 
potrzebna jest pomoc.  
    Dla OSP w Szymocicach trafi sprzęt za ponad 7,5 tys. zł. Będą to, m.in. 
zbiornik wodny i pompa do zanieczyszczonej wody. Za blisko 4,5 tys. zł 
zrobią zakupy strażacy w Babicach. W zapotrzebowaniu wpisali, m.in. 
zbiornik wodny i latarki strażackie mocowane do hełmu. OSP w Górkach 
Śląskich za ponad 4 tys. zł zakupi, m.in. buty strażackie i ubranie 
koszarowe, a do OSP w Nędzy trafią węże tłoczne.  ● 

                                        Nowy sprzęt o             
                                        wartości w 
sumie 27 tys. zł trafi do Ochotniczych 
Straży Pożarnych w gminie Nędza. 
Część zakupów pokryje dotacja Gminy 
Nędza, a pozostałość - dotacja z 
Zarządu Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych oraz MSWiA. 

Do jednostek Ochotniczych Straży 

Pożarnych z terenu gminy Nędza trafi 
nowy, specjalistyczny sprzęt. To zawsze 
dobra informacja, bo zakupy dla OSP to 
zwiększenie bezpieczeństwa 
mieszkańców.  
    14.270,72 zł - tyle dokładnie na nowy 
sprzęt dla strażaków przeznaczyła 
Gmina Nędza, natomiast 12.765,00 zł 
pochodzi z Zarządu Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych i 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i 
Administracji.  
    Tym razem największa część dotacji 
trafi do strażaków w Zawadzie Ks. - 

 

ZBUDUJĄ NOWY ZBIORNIK WODY.  

TO ZABEZPIECZY MIESZKAŃCÓW 
                                    645 tys. zł 

                                                planuje wydać 

Przedsiębiorstwo Komunalne w Nędzy na 

budowę zbiornika wody pitnej. Jeden już 

jest. Drugi ma dać mieszkańcom lepsze 

zabezpieczenie, szczególnie w okresie 

letnim. 

nowe domy, realizowane są 

inwestycje. Ale nie tylko to. Nasi 

obecni odbiorcy mają coraz większe 

potrzeby. Nowy zbiornik ma je 

zaspokoić. Dobowy rozbiór wody 

będzie w pełni zabezpieczony - 

tłumaczy Marek Niewrzoł, prezes PK 

w Nędzy. 

    Podobnie jak obecny zbiornik, 

nowy, dwukomorowy obiekt ma się 

znaleźć w bliskim sąsiedztwie 

siedziby PK.  - To dobra lokalizacja. 

Teren jest niezalewowy, a poza tym 

będzie pod naszym stałym 

monitoringiem - mówi prezes.    

    Dzięki dwóm zbiornikom w sumie 

gmina zyska 1000 m3 wody  

do dobowego rozbioru. 

    Woda dla mieszkańców gminy 

Nędza pobierana jest obecnie z 

pięciu ujęć. Przechodzi przez stację 

uzdatniania i trafia do zbiornika.  

Stamtąd rurami płynie do domów. 

Przedsiębiorstwo myśli też o 

kolejnym ujęciu. Najpierw jednak 

wodę trzeba znaleźć.  

   Odwierty wykonuje się na 

podstawie dokumentacji 

hydrogeologicznej.  

    - Chcemy znaleźć dobrą wodę dla 

mieszkańców - podkreśla prezes 

Niewrzoł. Poszukiwania miałyby 

ruszyć w przyszłym roku.  ● 

Radni Gminy Nędza podjęli uchwałę 

w sprawie zmiany wieloletniego 

planu rozwoju i modernizacji 

urządzeń wodociągowych. Zmiany 

zakładają m.in. budowę dodatkowego 

zbiornika wody pitnej. Jeszcze w tym 

roku powstać ma dokumentacja 

techniczna, a w przyszłym powinna 

ruszyć realizacja. 

    - Gmina się rozwija, budują się  
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Oficjalne przekazanie tabliczki 

odbyło się na posiedzeniu Rady 

Gminy. Wręczył ją Rafał Adamus z 

Pro Loquela Silesiana Towarzystwa 

Kultywowania i Promowania 

Śląskiej Mowy.  

    - Celem akcji Gŏdōmy po ślōnsku 

jest promowanie używania godki w 

miejscach publicznych: w sklepach, 

w urzędach, szkołach i innych 

instytucjach – wyjaśnia Rafał 

Adamus. Od kilku lat zabiega o 

przyznanie należytego statusu 

śląskiej mowie.  

    - Osoby posługujące się gwarą 

często uważane są za 

niedokształcone, czy źle 

wychowane. Chcemy z tymi 

stereotypami walczyć - mówi 

Adamus. - Tabliczka z logo naszej 

akcji ma dawać ludziom poczucie 

dowartościowania. Chcemy, żeby 

wiedzieli, że nikt tu nie będzie na 

nich krzywo patrzył, dlatego że 

godajom, a nie mówią - podkreśla. 

    - Już wielu gości mogło się  

przekonać, że nasi pracownicy 

posługują się gwarą swobodnie. Ma 

ona być powodem do dumy, a nie 

wstydu - zaznacza wójt. ●  

                                     - Zależy nam, żeby mieszkańcy załatwiający w urzędzie   

                                                 swoje sprawy, czuli się swobodnie. Liczę, że ta tabliczka 

informacyjna już od progu będzie przełamywać bariery - powiedziała wójt Anna 

Iskała odbierając certyfikat Gŏdōmy po ślōnsku. 

Żeby certyfikat otrzymać tak 

naprawdę wystarczy po prostu chcieć. 

Po przesłaniu formularza 

zgłoszeniowego do akcji, urzędowi 

czy każdej innej chętnej jednostce, 

firmie, czy organizacji, zostaje 

przekazana symboliczna tabliczka 

informacyjna. Ma pokazywać 

klientom, że w danym miejscu 

posługuje się nie tylko językiem 

polskim literackim, ale też gwarą, 

więc nie ma obaw o bariery w 

komunikacji.  

    - U nas godajom nie tylko osoby 

starsze. Chcemy, żeby mieszkańcy 

nie musieli się obawiać, że nie zostaną 

zrozumiani, jeśli będą posługiwać się 

gwarą - podkreśla wójt Anna Iskała. 

 

WSPÓLNIE ZA BUDOWĄ MOSTU 
Radni Gminy Nędza podjęli 

uchwałę w sprawie apelu do 

Zarządu Dróg Wojewódzkich 

dotyczącego budowy przeprawy 

na Odrze między Ciechowicami w 

gminie Nędza a Grzegorzowicami 

w gminie Rudnik. 

dla mieszkańców, którzy muszą 

dojechać do pracy w kierunku 

Rybnika czy Gliwic, do starszych 

członków swoich rodzin, którzy 

wymagają codziennej opieki, 

ponadto do pól uprawnych 

położonych po drugiej stronie 

Odry.  

    Most na Odrze ułatwiłby również 

szybki dojazd karetki ratownictwa 

medycznego z Kuźni Raciborskiej 

do sołectw Sławików, 

Grzegorzowice, Lasaki, Łubowice, 

Ligota Książęca i Brzeźnica w 

przypadku nagłych stanów 

zagrożenia życia lub wypadków 

komunikacyjnych. 

    O budowę mostu zabiegamy już 

od kilkudziesięciu lat, ale do tej 

pory bezskutecznie. Alternatywą 

ma być działający w tym miejscu 

prom, który jednak nigdy nie 

spełniał oczekiwań 

mieszkańców. 

    Prom w 2015 roku był czynny 

tylko dwa miesiące, a roczny 

koszt jego utrzymania jest bardzo 

wysoki. Wybudowanie mostu to 

jednorazowy wydatek, który 

rozwiąże problemy z przeprawą 

promową, zatrzyma wysokie 

koszty z tym związane i spełni 

wieloletnie oczekiwania 

ludności. Dodatkowo odciąży i 

tak już „zakorkowany” Racibórz 

oraz wpłynie na zmniejszenie 

emisji CO2 przez pojazdy, które 

chcąc się dostać na drugi brzeg 

Odry, muszą pokonać ponad 20 

kilometrów w jedną stronę”. ● 

Brak mostu łączącego obie 

miejscowości stanowi w tej chwili 

duży problem komunikacyjny dla 

mieszkańców.  

    W uzasadnieniu uchwały Gminy 

Rudnik, która została podjęta 

wcześniej czytamy: 

    „Most został wysadzony w 1945r. 

podczas wojny. Rzeka Odra dzieli 

miejscowości nadodrzańskie od 71 

lat. Brak mostu jest ogromnym 

utrudnieniem komunikacyjnym 
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                                         To była  prawdziwa 

                                      uczta! Występy i 

prezentacje, pasowanie na ucznia i 

kiermasz pełen jesiennych 

specjałów. Mieszkańcy bawili się na 

święcie szkoły w Górkach Śląskich. 

sporą wiedzą i umiejętnościami! 

Uroczyste śluby złożyli przed 

dyrektor szkoły Jolantą Kupczyk. 

Dzieci otrzymały legitymację 

szkolną - potwierdziły to odciskiem 

własnego palca w kronice 

szkolnej. Były też pamiątkowe 

dyplomy i kwiatki - symbol 

obowiązku. Będą się nimi 

opiekować przez trzy lata pobytu 

w szkole.  

    Podczas uroczystości odbywał 

się kiermasz jesienny 

zorganizowany przez radę 

rodziców. W namiocie 

postawionym przed szkołą można 

było kupić m.in. zupę dyniową, 

przetwory, owoce, warzywa, 

domowe ciasta i ozdoby jesienne 

przygotowane przez dzieci.  

    Imię patrona jest dla góreckiej 

szkoły bardzo ważne. Uczciła go 

nie tylko podczas święta 

placówki, ale też biorąc udział w 

XVI Ogólnopolskiej Pielgrzymce 

Rodziny Szkół imienia Jana 

Pawła II na Jasną Górę.  

    We mszy św. uczestniczyło 

tam blisko 20 tysięcy uczniów, 

nauczycieli, rodziców i 

dyrektorów reprezentujących 

około 460 placówek wszystkich 

typów - od przedszkoli do szkół 

wyższych. ● 

Uroczystość rozpoczęła się 

mszą św. Dzieci piosenkami i 

wierszami uczciły pamięć papieża 

Jana Pawła II - patrona góreckiej 

szkoły. Po mszy cała uroczystość 

przeniosła się do budynku szkoły.  

    W czasie akademii uczniowie 

klasy pierwszej zostali oficjalnie 

przyjęci w szkolne szeregi. Dzieci 

były egzaminowane przez leśnego 

skrzata. Uczniowie wykazali się  
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zorganizowała Fundacja WOŚP w 

ramach programu edukacyjnego 

„Ratujemy i uczymy ratować”, 

której celem jest promowanie nauki 

pierwszej pomocy.  

    Tegoroczna akcja udzielania 

pierwszej pomocy była pierwszą 

próbą zdobycia wpisu do Księgi 

Rekordów Guinnessa.  

    Okazało się to świetną okazją do 

wspólnej nauki resuscytacji i 

podstawowych czynności 

ratujących życie. 

    - Wydarzenie to pokazało, że 

chcemy i umiemy udzielać 

pierwszej pomocy. Dziękujemy 

wszystkim za włączenie się do akcji 

- mówią nauczycielki Ewa Skatuła i 

Agnieszka Grzybowska. ● 

Uczniowie klas II i III Szkoły 

Podstawowej w Nędzy wzięli udział w 

akcji bicia rekordu w jednoczesnej  

resuscytacji krążeniowo-oddechowej 

prowadzonej przez jak największą 

liczbę osób. Akcję po raz czwarty  

 

PRZEDSZKOLAKI W SZKÓŁCE  Z KSIĄŻKĄ DO TWARZY 

 

To była dla starszaków z Przedszkola w Nędzy żywa 

lekcja przyrody. Smerfy i Motylki miały okazję na 
własne oczy zobaczyć, jak powstają sadzonki i jak o 
nie dba w specjalistyczny sposób szkółka kontenerowa 
w Nędzy.  
    - Warto dodać, że nasza szkółka jest jedną z 
największych w Europie i największą w Polsce. 
Wysyłamy sadzonki do różnych miejsc na świecie. 
Bardzo zmodernizowane hale zapewniają najlepsze 
warunki do wzrostu małych drzewek. Panie pokazały 
nam jak wyglądają sadzonki, rozpoznawaliśmy też 
gatunki drzew. Uczestniczyliśmy także w prezentacji 
multimedialnej dotyczącej zwierząt zamieszkujących 
nasze lasy - relacjonuje Małgorzata Procek, 
nauczycielka przedszkola. ● 

- Wisława Szymborska powiedziała, że czytanie książek to 

najpiękniejsza zabawa - przypomina Małgorzata Kocjan, 

nauczycielka babickiej szkoły, która startuje w 

ogólnopolskim konkursie pn. "Zaczytana szkoła". 

    Nauczyciele Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Babicach 

są przekonani, że czytelnictwo powinno być ważną sferą życia. 

- Bo rozwija wyobraźnię i wrażliwość. Czytanie uczy myślenia. 

Dzisiejsza telewizja i media elektroniczne tego nie dają, tam 

wszystko podane jest jak na tacy, niczego nie trzeba sobie 

wyobrażać - mówi Małgorzata Kocjan.  

    Co mają w planach w ramach „Zaczytanej szkoły”? Będą 

konkursy, debaty i wspólne czytanie. Na „Czytanie łączy 

pokolenia” szkoła zaprosi rodziców i dziadków. Mają być też 

wycieczki i poznanie "od kuchni" zawodu drukarza, pisarza i 

księgarza.  ● 
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Inicjatyw Społecznych z Rybnika. 

Seniorzy podczas zwiedzania 

działającego browaru zobaczyli z 

bliska, jak powstaje piwo. Mogli 

również zajrzeć w najróżniejsze 

zakątki tego miejsca - od 

zabytkowej warzelni aż po 

nowoczesne linie rozlewnicze. W 

muzeum można było podziwiać 

multimedialną wystawę oraz 

odwiedzić kino 3D.  

    Podczas kolejnego etapu 

wyprawy - w Narodowej Orkiestrze 

Symfonicznej Polskiego Radia w 

Katowicach seniorzy zostali 

oprowadzeni przez przewodników 

po sali koncertowej oraz zobaczyli 

kulisy przygotowań muzyków do 

występów. Mogli się dowiedzieć 

różnych ciekawostek związanych z 

historią powstania NOSPR-u. Nowa 

siedziba mieści dwie sale 

koncertowe: wielką na 1,8 tys. 

miejsc oraz kameralną. ●  
K. Besz, R. Czogała, M. Jakacka 

                                         Tychy i Katowice stały się miejscem ostatniej wyprawy   

                                         studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Gminnym 

Centrum Kultury w Nędzy. Energiczni seniorzy zwiedzili Muzeum Tyskie oraz 

Narodową Orkiestrę Symfoniczną Polskiego Radia. Wyprawa trwała cały dzień.  

Wycieczka do Muzeum Tyskiego 

oraz do Narodowej Orkiestry 

Symfonicznej Polskiego Radia w 

Katowicach zorganizowana została 

przez studentów UTW przy 

Gminnym Centrum Kultury w Nędzy 

we współpracy z Centrum Rozwoju  
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ZOSTAŃ 

MUZYKIEM 

ORKIESTRY DĘTEJ 

GMINY NĘDZA!  

PRÓBY W KAŻDY WTOREK 

OD GODZ. 19:00 
GMINNE CENTRUM KULTURY 

UL. STRAŻACKA 2 W NĘDZY 

SZCZEGÓŁY: 
www.kulturanedza.blogspot.com 

nr tel. 32 410 47 70 

http://www.kulturanedza.blogspot.com/
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