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NOWA REMIZA DLA STRAŻAKÓW 
Z GÓREK ŚLĄSKICH PRAWIE GOTOWA 

                                                  Już wkrótce  

                                                  strażacy-

ochotnicy z sołectwa Górki Śląskie w 

gminie Nędza będą mieli nową 

remizę. Obiekt jest już prawie gotowy. 

właściwie rozpada się na oczach 

mieszkańców. Ze względu na 

kłopotliwe sąsiedztwo, z 

budynkiem strażaków niewiele 

dałoby się zrobić, więc 

postanowiono, że powstanie nowa 

remiza, w innym miejscu. Obiekt 

stanął przy ul. Ofiar 

Oświęcimskich (za szkołą) w 

okolicach kapliczki.  

    Z zewnątrz budynek jest już 

praktycznie zakończony, a w 

środku trwają prace 

wykończeniowe.  

    - Pozostaje już tylko 

wyposażenie w potrzebny sprzęt 

oraz urządzenie sali, która będzie 

służyła organizacji spotkań 

okolicznościowych - tłumaczy 

wójt gminy Anna Iskała. 

    Przypomnijmy, że koszt 

inwestycji to 855.752,80 zł. ● 

Wcześniejsza siedziba OSP Górki 

Śląskie pozostawiała wiele do 

życzenia. Pechowo przylegała do 

prywatnego obiektu, którego 

budowa nigdy nie została 

zakończona. I tak od wielu lat 
 

KONSULTACJE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
W ramach wspólnej inicjatywy Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Śląskiego i Krajowej Izby Doradców Podatkowych - Oddział Śląski po raz ósmy 

prowadzona będzie akcja informacyjna "Doradcy podatkowi niepełnosprawnym". 

         Od dnia 21 marca do dnia 27 kwietnia 2017 r. dwa razy w tygodniu (wtorek, czwartek) w 

godzinach od 9:00 do 15:00 pod nr tel. 513 152 218 doradcy podatkowi z Krajowej Izby Doradców 

Podatkowych - oddział śląski, będą prowadzili bezpłatne konsultacje dla osób niepełnosprawnych 

i ich rodzin z zakresu ulg i uprawnień podatkowych. ● 
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Informacja dotycząca sposobów 

postępowania ze zwierzętami bezdomnymi 

oraz padłymi zwierzętami bezdomnymi 

jest publikowana na stronach 

Generalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska, w województwie 

śląskim są to następujące ośrodki: 

■    Ośrodek rehabilitacji zwierząt na 

Górze Czantoria, Góra Czantoria 

43-450 Ustroń - ptaki 

(jastrzębiowate, sokołowate, sowy). 

■ Nadleśnictwo Katowice, ul. 

Kościuszki 70, 43-190 Mikołów, 

tel.: 605 100 179 - ptaki, ssaki i gady  

■  Ośrodek rehabilitacji zwierząt w 

Mikołowie, ul. Kościuszki 70,  

43-190 Mikołów, tel.: 605 100 179, 

ptaki i ssaki. 

■ Ośrodek rehabilitacji zwierząt w 

Chorzowie, Rodzinny Ogród 

Działkowy, ul. Racjonalizatorów 

5/3, 41-506 Chorzów - ptaki 

(wróblowe, dzięciołowe, gołębiowe, 

lelkowe, kraskowe, jerzykowe, 

sowy, szponiaste, grzebiące, 

kukułka). 

■ Ośrodek rehabilitacji zwierząt w 

Bielsku -Białej,  ul. Admiralska 10 

43-305 Bielsko-Biała - ptaki, ssaki, 

płazy i gady. 

    Zgodnie z zapisami ustawy o 

ochronie zwierząt  w przypadku  

konieczności bezzwłocznego 

uśmiercenia, w celu zakończenia 

cierpień zwierzęcia, potrzebę jego 

uśmiercenia stwierdza lekarz 

weterynarii, członek Polskiego 

Związku Łowieckiego, inspektor 

organizacji społecznej, której 

statutowym celem działania jest 

ochrona zwierząt, funkcjonariusz 

policji, straży ochrony kolei, straży 

gminnej, Straży Granicznej, 

pracownik Służby Leśnej lub Służby 

Parków Narodowych, strażnik 

Państwowej Straży Łowieckiej, 

strażnik łowiecki lub strażnik 

Państwowej Straży Rybackiej. 

Uśmiercenia  dokonuje się poprzez 

podanie środka usypiającego przez 

lekarza weterynarii lub zastrzelenie  

zwierzęcia wolno żyjącego 

(dzikiego) przez osobę uprawnioną 

do użycia broni palnej.  ● 

Gmina ma obowiązek zapewnienia  

zbierania, transportu i 

unieszkodliwiania  zwłok 

bezdomnych zwierząt lub ich części  

poprzez współpracę z 

przedsiębiorcami  podejmującymi 

działalność w tym zakresie.  Gmina 

Nędza zawarła umowę na realizację 

tego zadania  ze Specjalistycznym 

Zakładem Ochrony Środowiska 

EKO-TOX Jan Skipirzepa (tel. 32 

4149342 lub 604177469). Padlina jest 

odbierana w ciągu 24 godzin w 

okresie letnim i 48 godzin w okresie 

zimowym. Zgłoszenia padłych 

bezdomnych zwierząt przyjmuje 

urząd gminy w godzinach pracy. W 

przypadku zdarzeń nagłych, które 

wystąpiły poza godzinami pracy 

urzędu gminy, np. padłych 

bezdomnych zwierząt  w wyniku 

wypadku komunikacyjnego, 

zgłoszenia kieruje się na policję.    

    Gmina ma obowiązek zapobiegać 

bezdomności zwierząt na zasadach 

określonych w ustawie o ochronie 

zwierząt. Gmina Nędza realizując 

ustawowy obowiązek zawarła umowę 

ze schroniskiem dla bezdomnych 

zwierząt przy Rolniczej Spółdzielni 

Produkcyjnej w Rybniku (tel. 32 

4246299 lub 605579282). 

Interwencje są realizowane w 

godzinach od 6:00 do 15:00 a w 

przypadku pogryzień całodobowo.     

    Zgłoszenia  bezdomnych zwierząt 

przyjmuje urząd gminy w godzinach. 

W przypadku zdarzeń nagłych, które 

wystąpiły poza godzinami pracy 

urzędu gminy, np. pogryzień w 

przypadku braku możliwości 

ustalenia właściciela zwierzęcia, 

zgłoszenia można kierować  na 

policję.  Należy zwrócić szczególną 

uwagę na fakt, że te procedury  

dotyczą jedynie zwierząt bezdomnych 

(zgodnie z definicją określoną w 

ustawie o ochronie  

zwierząt). W przypadku zwierząt 

posiadających właściciela wszystkie 

obowiązki związane z zapewnieniem 

należytej opieki oraz ewentualnym 

zgodnym z przepisami 

przekazywaniem padłych zwierząt do 

unieszkodliwiania spoczywa na 

właścicielu zwierzęcia. Na 

właścicielu spoczywa również 

odpowiedzialność za szkody 

wyrządzone przez zwierzę, które do 

niego należy (np. pogryzienie).    

Postępowania w sprawach  

niewłaściwej opieki nad zwierzętami 

toczą się  według przepisów Kodeku  

postępowania w sprawach o 

wykroczenia, zatem takie zgłoszenia 

należy kierować na policję.   

    Zwierzęta wolno żyjące (dzikie) 

nie są zwierzętami bezdomnymi.  

Zgłoszenia padłych zwierząt dzikich, 

które znajdują się w miejscach 

mogących stwarzać zagrożenie dla 

bezpieczeństwa zgłasza się 

właścicielowi terenu, na którym 

znajduje się padłe zwierzę. Np. w 

przypadku  padłego zwierzęcia na 

terenie, który stanowi własność 

Gminy Nędza, należy postępować tak 

jak w przypadku zwierzęcia 

bezdomnego. W przypadku, np. drogi 

powiatowej obowiązują zasady, iż  

obowiązki utrzymania czystości i 

porządku na drogach publicznych 

należą do zarządcy drogi. Zwierzęta 

wolno żyjące (dzikie) padłe w ich 

naturalnym środowisku nie podlegają 

regulacjom ustawy o utrzymaniu 

porządku i czystości w gminach.  

Zwierzęta wolno żyjące (dzikie) 

należą do Skarbu Państwa i wszelkie 

koszty związane z ich przewozem, 

leczeniem itd. pokrywa właśnie Skarb 

Państwa. W przypadku 

poszkodowanych zwierząt dzikich,  

np.  w wypadkach drogowych należy 

ten fakt zgłosić do ośrodka 

rehabilitacji zwierząt. Lista ośrodków  
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PIECE DO WYMIANY. JEST UCHWAŁA ANTYSMOGOWA 
                                          Radni woj. śląskiego jednogłośnie przyjęli  uchwałę 

                                          antysmogową dla tego regionu, która zakazuje używania 

najbrudniejszych paliw, a także nakazuje stopniową wymianę przestarzałych 

instalacji cieplnych. 

emisji od początku 2022 r. do 

początku 2028 r. Dopuszcza, pod 

określonymi warunkami, 

stosowanie kominków. 

   Pytany przez dziennikarzy o 

egzekucję wprowadzanych uchwałą 

przepisów, marszałek woj. śląskiego 

Wojciech Saługa przypomniał, że 

straż miejska (gminna) i policja 

mogą w razie ich naruszania 

nakładać kary finansowe. 

Powtórzył, że np. faktycznej 

eliminacji najbardziej 

zanieczyszczających środowisko 

paliw służyłby – obok 

wprowadzanego uchwałą zakazu 

stosowania – wprowadzony 

ministerialnym rozporządzeniem 

zakaz ich sprzedaży.        Źródło: PAP 

Ograniczenia lub zakazy wynikające 

z uchwały obejmą całe województwo 

i cały rok kalendarzowy. Uchwała nie 

zakazuje spalania węgla czy drewna. 

Wprowadza natomiast zakazy lub 

ograniczenia, które mają 

spowodować „cywilizowane 

spalanie". Oznacza to stosowanie 

odpowiednich jakościowo paliw 

stałych w odpowiednich 

urządzeniach.  

    Zgodnie z uchwałą od 1 września 

br. w regionie zacznie obowiązywać 

zakaz palenia mułami, flotami, 

mokrym drewnem i węglem 

brunatnym. Zacznie ponadto 

obowiązywać nakaz stosowania przy 

wymianie lub budowie nowych 

instalacji tylko urządzeń piątej klasy 

lub lepszych. Jak akcentują 

społecznicy z tzw. alarmów 

smogowych, kotły takie emitują 

podczas spalania 10-15 razy mniej 

pyłów niż pozaklasowe. 

    Uchwała wprowadza też graniczne 

daty wymiany dotychczasowych 

instalacji niższej klasy – rozłożone w 

zależności od ich wieku lub klasy  

 
O udzielenie dofinansowania w 

formie dotacji mogą ubiegać się osoby 

fizyczne będące właścicielami lub 

współwłaścicielami jednorodzinnego 

budynku mieszkalnego. 

    Warunkiem koniecznym uzyskania 

dotacji w ramach Programu SMOG 

STOP jest wymiana źródła ciepła w 

oddanym do użytkowania i 

ogrzewanym obiekcie, tj. fizyczna 

likwidacja dotychczasowego źródła 

ciepła opalanego paliwem stałym 

pracującego na potrzeby centralnego 

ogrzewania, zabudowa nowego źródła 

oraz dostarczenie wraz z wnioskiem:  
■ zdjęcia obecnego źródła lub w 

przypadku jego likwidacji przed 

dniem 15.05.2017 r. imiennego 

dokumentu zezłomowania - karty 

przekazania odpadu (za wyjątkiem 

likwidacji – rozbiórki pieców 

kaflowych lub trzonów kuchennych 

wówczas wymagane są protokoły 

potwierdzające wykonanie prac), 

■ zdjęcia budynku w zakresie w jakim 

planowana jest do przeprowadzenia 

jego termoizolacja.  

    Wnioski o dofinansowanie 

przyjmowane będą od 15 do 26 maja 

2017 roku. Można je będzie składać w 

siedzibie WFOŚiGW w Katowicach 

przy ul. Plebiscytowej 19 w godzinach 
od 7.30 do 15.30 lub przesłać pocztą 
(decyduje data wpływu do Funduszu). 

UWAGA: Wnioski złożone przed lub 

po terminie nie będą rozpatrywane. 

    Przed rozpoczęciem naboru 

zostanie uruchomiony w siedzibie 

Funduszu punkt konsultacyjny 

czynny od poniedziałku do piątku w 

godzinach od 9.00 do 14.00. 

    Natomiast 27.04 i 9.05 w Urzędzie 

Gminy Nędza w godzinach pracy 

urzędu będzie można skorzystać ze 

wsparcia specjalistów przy 

wypełnianiu wniosku o dotację. ●   

 

TELEFONY KONTAKTOWE DO FUNDUSZU:  

32 60 32 251,  32 60 32 222,  

32 60 32 264,  32 60 32 259,  

32 60 32 244,  32 60 32 221. 
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MNIEJ ZA ŚMIECI OD KWIETNIA 
LICZBA OSÓB ZAMIESZKUJĄCA 

W GOSPODARSTWIE 

STAWKA 

OD OSOBY 
OPŁATA ZA MIESIĄC 

 

OPŁATA ZA KWARTAŁ 

kwiecień – czerwiec 2017 
 

1 OSOBA 15 zł 15 zł 45 zł 

2 OSOBY 15 zł 30 zł 90 zł 

3 OSOBY 15 zł 45 zł 135 zł 

4 OSOBY 13 zł 52 zł 156 zł 

5 OSÓB 12 zł 60 zł 180 zł 

6 OSÓB 10 zł 60 zł 180 zł 

7 OSÓB 10 zł 70 zł 210 zł 

8 OSÓB 10 zł 80 zł 240 zł 

9 OSÓB 10 zł 90 zł 270 zł 

10 OSÓB 10 zł 100 zł 300 zł 
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STARA SZKOŁA SPRZEDANA 

Gmina Nędza sprzedała budynek dawnej szkoły 

podstawowej w Nędzy przy ul. Jana III Sobieskiego.  
    Dużą zaletą jest lokalizacja - to nieruchomość w 

centrum miejscowości, położony przy drodze 

wojewódzkiej.  

    Do początku lat 90. funkcjonowała tam szkoła 

podstawowa. Budynek z 1911 roku ma dwa piętra i 

nadające się do zagospodarowania poddasze. Działka ma 

prawie 40 arów. 

    Nieruchomość jest wyposażona w urządzenia 

infrastruktury technicznej: energię elektryczną oraz 

instalację wodociągową. W planie zagospodarowania 

przestrzennego działka położona jest w terenie 

przeznaczonym pod budownictwo jednorodzinne i usługi.  

    Za kwotę 105.000,00 zł nieruchomość kupili 

właściciele firmy Askol oferującej różnego rodzaju 

okleiny. Właściciele szacują, że remont obiektu powinien 

zakończyć się jeszcze w tym roku. Do budynku zostanie 

przeniesiona siedziba firmy - powstaną pomieszczenia 

biurowe, magazynowe i punkt logistyczny. ● 

                                              - Bardzo się cieszę, że nabywcami są  

                                                mieszkańcy Nędzy - mówi wójt Anna 

Iskała. Budynek starej szkoły został sprzedany w 

pierwszych rokowaniach zorganizowanych po drugim 

przetargu zakończonym wynikiem negatywnym. 

 

LGD „PARTNERSTWO DLA ROZWOJU” 
                                          Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla   

                                          Rozwoju” działa od 2006 roku i swoim zasięgiem obejmuje 

gminy: Krzanowice, Pietrowice Wielkie, Rudnik, Nędza i Kuźnia Raciborska. 

bieżących sprawach można uzyskać 

w biurze Stowarzyszenia Lokalna 

Grupa Działania „Partnerstwo dla 

Rozwoju” przy ul. 1 Maja 8b w 

Pietrowicach Wielkich. Biuro 

czynne jest: poniedziałek 7.30-

17.00, wtorek-czwartek 7.30-15.30, 

piątek 7.30-14.00. Informacje 

udzielane są również telefonicznie 

32 419 80 75 wew.139 oraz e-mail: 

lgd@pietrowicewielkie.pl.    

    Na stronie internetowej 

www.grupadzialnia.pl znajduje się 

Lokalna Strategia Rozwoju LGD 

„Partnerstwo dla Rozwoju” na lata 

2014-2020 oraz inne dokumenty 

programowe. ● 

Stowarzyszenie zostało powołane w 

celu pełnienia funkcji operatora dla 

środków pomocowych w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich w latach 2007-2013 oraz 

2014 – 2020.  

    Programy te realizują politykę Unii 

Europejskiej skierowaną na obszary 

wiejskie i finansowane są z 

Europejskiego Funduszu Rolnego na 

rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

Poprzez realizację konkursów 

skierowanych do lokalnej  

społeczności na podejmowanie i 

rozwój działalności gospodarczej, 

budowę infrastruktury oraz projekty 

miękkie, podnoszona jest jakość 

życia mieszkańców obszaru LGD 

oraz wzrasta aktywność społeczno-

gospodarcza naszego obszaru.  

    Stowarzyszenie Lokalna Grupa 

Działania „Partnerstwo dla 

Rozwoju” w czerwcu 2017 roku 

planuje otworzyć nabór dla 

wniosków na podejmowanie 

działalności gospodarczej. Więcej 

informacji  na temat konkursu oraz w 

  Z  URZĘDU                                      Gazeta Samorządowa Gminy Nędza nr 4/2017 

 



7 | S t r o n a  

 

 

przygotowania i podania potraw. 

Gospodynie jak zawsze prześcigały 

się w ilości, jakości i prezentacji 

przygotowywanych potraw. Po 

ocenie jurorskiej również wszyscy 

goście mogli do woli częstować się 

potrawami. 

    Do ciekawostek należały potrawy 

z dziczyzny na stoisku z Nędzy - 

udziec z muflona, (mięso przekazał 

jeden z mieszkańców gminy mający 

hodowlę dzikich zwierząt), królik w 

maśle oraz szynka z jelenia. Ta 

ostatnia, po zabejcowaniu, wędzona 

jest przez dwa tygodnie zimnym 

dymem.  

    - Co drugi dzień przez cztery 

godziny - zdradziła Jadwiga 

Przybyła, przewodnicząca 

Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych 

i ich Rodzin.  

    Na stoisku z Nędzy pojawiło się 

kilkadziesiąt innych potraw, m.in.: 

jajka faszerowane, klops z omletem, 

pieczeń rzymska, barszcz 

wielkanocny i zupa chrzanowa, 

udka faszerowane, różnego rodzaju 

sałatki, np. winogronowa z 

kurczakiem, a ze słodkości: 

czekoladowy tort wielkanocny, 

pascha, cytrynowe i czekoladowe 

szpajzy (śląski deser 

przygotowywany z jajek), sernik i 

kilka różnych babek, w tym 

marchewkowa. ● 

                                                               Potrawy z dziczyzny na stoisku z Nędzy zaskoczyły  

                                                               gości! Udziec z muflona, królik w maśle, szynka z   

                                                               jelenia były sztandarowymi potrawami 

Stowarzyszenia Kobiet  Aktywnych. 

Wielbiciele dobrego jedzenia mieli 

okazję zasmakować w pysznych 

potrawach wielkanocnych na X 

Powiatowym Konkursie Potraw 

Regionalnych w Pietrowicach 

Wielkich.    

    Organizatorami konkursu byli: 

Powiat Raciborski, Śląski Ośrodek 

Doradztwa Rolniczego  w 

Częstochowie – Powiatowy Zespół 

Doradztwa Rolniczego w Raciborzu, 

Gmina Pietrowice Wielkie. 

    Szesnaście stołów pełnych 

regionalnych potraw z sołectw: 

Pietrowice Wielkie, Kornice, 

Pawłów, Żerdziny, Maków, 

Gródczanki, Samborowice, 

Cyprzanów, Krowiarki, Nędza, 

Pogrzebień, Szonowice, Gamów, 

Kuźnia Raciborska, Krzanowic i 

Roszków, najpierw oceniała komisja 

konkursowa powołana przez 

organizatorów. Ocena uwzględniała 

walory smakowe, wygląd, sposób 
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MAŻORETKI W FANTASTYCZNEJ FORMIE! 

na V Festiwalu Tanecznym "Aplauz 

2017" w Marklowicach. Wyjazd 

zespołu był możliwy dzięki dotacji z 

Urzędu Gminy Nędza. 

    Młode tancerki startowały w 

kategoriach: formacje baton 

(zdobyły I miejsce) oraz mini 

formacje pom-pom (zajęły II 

miejsce). 

    W kategorii osobowość w 

młodszej grupie III miejsce zajęła 

Nadia Kowalczyk za układ z dwoma 

pałkami, a w grupie średniej (13-15 

lat) Wiktoria Gatnar za układ z 

pomponami. Do konkursu 

dziewczyny przygotowała Aldona 

Krupa-Gawron oraz Kasia 

Łabińska.  

    Tancerki od wielu lat zdobywają 

najlepsze wyniki w konkursach 

krajowych i międzynarodowych. 

Każdy sukces to wynik ciężkiej 

pracy, wymagających treningów, 

determinacji i zaangażowania. ● 

                                        Dla tych dziewczyn  

                                        taniec to o wiele 

więcej niż tylko hobby, to wręcz całe 

życie. I to czuć w każdym występie - 

czy na lokalnym festynie, czy 

międzynarodowym konkursie dają z 

siebie wszystko! 

Ogromne poświęcenie, talent i 

umiejętności przynoszą efekty. Tym 

razem dziewczyny z zespołu 

mażoretkowego Arabeska II ze 

Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i 

Młodzieży "Bajtel" działającego przy 

GCK w Nędzy zdobyły świetne noty  

  

JEJ HISTORIA. 

POWSTANIE  

MAPA ŚLADAMI  

AKTYWNYCH KOBIET 
 

                                       Skład kameralny,  

                                       ale burza mózgów 

godna wielkiego zespołu! W 

Gminnym Centrum Kultury miało 

miejsce drugie spotkanie w ramach 

projektu "Digital Storytelling".  

Powstaje mapa Nędzy oraz kobiet, 

które zaznaczyły się wyraźnie swoimi 

osobowościami lub działaniami. 

społeczności, nie tylko w czasie obecnym, ale sięgając również do 

przeszłości, postaci kobiet, które wywarły wpływ na rozwój miejscowości 

oraz na ludzi tu żyjących – oczywiście mowa tu o konstruktywnych, 

pozytywnych relacjach, które doprowadziły do twórczych, nowych 

pomysłów, nawet jeśli w małej skali.  

     Kolejne spotkanie zostało zaplanowane na 29 kwietnia na 11.00.  

- Zapraszamy wszystkie panie, które chcą zachować pamięć o ważnych dla 

nich kobiecych postaciach z gminy Nędza – mówi Beata Matuszek z Fundacji 

Re:akcja i zachęca również do przeszukania archiwów i kronik domowych, 

w których kryją się stare zdjęcia kobiet-mieszkanek Nędzy w działaniu - przy 

pracy, relaksie, twórczych działaniach lub codziennych obowiązkach. ● 

Z inicjatywą przeprowadzenia w 

GCK projektu pod nazwą „Digital 

Storytelling” wyszła Beata Matuszek 

z Fundacji Re:akcja.  

    To było drugie spotkanie w ramach 

tego działania. Całe działanie polega 

na poszukiwaniu w lokalnej  
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                                         Koło emerytów w Nędzy robi furorę w środowisku  

                                        nie tylko lokalnym. Na imprezie z okazji Dnia Kobiet i 

Dnia Mężczyzn w szeregi przyjęto kolejnych dziesięciu chętnych. 

Irena Ponanta z Górek Śląskich do 

koła w Nędzy należy od dwóch lat i 

bardzo to sobie chwali. - To dla mnie 

super okazja do spotkania się z 

koleżankami, tym bardziej, że nie do 

końca znam tutejsze środowisko, 

przeprowadziłam się tu z innej parafii 

- uśmiecha się pani Irena. 

    Na imprezach koła emerytów 

spotkać można przeważnie panie, ale 

panów też jest trochę. Wśród nich, 

m.in. Stanisław Wychowaniec z 

Nędzy. - Trzeba się trochę rozerwać 

przecież. Jest kawka, jest ciasteczko, 

spotkanie i rozmowa - chwali. ● 

Tradycyjnie już Eleonora Czekała, 

szefowa koła zadbała o rozrywki. Dla 

gości wystąpili uczniowie szkoły w 

Nędzy, były drobne upominki z 

przymrużeniem oka dla panów, "Sto 

lat" od panów dla pań, a tym razem 

zorganizowano nawet konkurs gwary 

śląskiej. A od jakiegoś czasu każde 

emeryckie spotkanie rozpoczyna się 

specjalnie dla koła napisanym 

hymnem o Nędzy. 

Ale to tylko miłe dodatki, bo 

najbardziej chodzi o spotkanie z 

drugim człowiekiem. I zawsze 

podkreśla to każdy z przybyłych. Na 

ostatnim spotkaniu zjawiła się znów 

około setka mieszkańców. 

    Krystyna Lepczyńska z mężem 

mieszkają w Raciborzu, ale należą 

do tutejszego koła. - Imprezy są 

super. Tutaj nie trzeba grać kogoś, 

kim się nie jest. Tu jesteśmy jak w 

rodzinie - podkreśla pani Krystyna. 

 

 

POSPRZĄTALI ŁOWISKO ŁĘG 
Zarząd Koła PZW nr 46 SGL Carbon Racibórz 

organizował coroczne sprzątanie łowiska „Łęg”. Do 

akcji włączyło się 31 spośród około 160 wędkarzy - 

członków koła, którym zależy na utrzymaniu 

porządku w obrębie naszych akwenów wodnych. 

Zebrano 30 worków śmieci, a dodatkowo  

poprawiono stan dróg w obrębie łowiska, wykonano 

kilka nowych stanowisk wędkarskich, a także 

poprawiono dotychczas funkcjonujące, w tym dla 

osób niepełnosprawnych.  ● 
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STUDENCI UTW AKTYWNIE 

PRZYWITALI WIOSNĘ 

Wystartowali z Nędzy, przejechali 

przez Łężczok, w którym natura 

budzi się do życia i dojechali na 

OSiR w Raciborzu.  

    Tak wyglądał 

kilkunastokilometrowy 47. Rajd 

„Powitanie Wiosny – Marzanna 

2017” zorganizowany przez Polskie 

Towarzystwo Turystyczno-

Krajoznawcze, którego oddział 

znajduje się w Raciborzu.  
    Uczestnikami byli seniorzy z 

Nędzy Wycieczką dowodził 

Stanisław Żółciński, znany w 

Raciborzu przewodnik górski i 

terenowy, komandor rajdów 

rowerowych. Finał miał miejsce na 

stadionie OSiR, gdzie czekał na 

rajdowców posiłek regeneracyjny 

oraz… piękna marzanna, 

przygotowana przez Lidię Cieślik, 

studentkę z UTW. ● 

 

 

Drużyny z Nędzy, Górek Śląskich i 

Kuźni Raciborskiej spotkały się w hali 

sportowej szkoły w Nędzy, by 

powalczyć o Puchar Przewodniczącego 

Rady Gminy Nędza w piłce nożnej.  

- Najważniejsza była dobra zabawa - 

mówi przewodniczący Gerard 

Przybyła. Takie turnieje to okazja by 

dzieci, które dopiero zaczynają 

trenować, uczyły się techniki gry,  

poznawały zasady fair-play a przede 

wszystkim integrowały się z innymi 

drużynami. Młodych piłkarzy 

dopingowali rodzice. Na koniec 

otrzymali pamiątkowe medale. ● 
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ZMARŁ  
KSIĄDZ PROFESOR   

ALOJZY MARCOL 

W 1946 r. przyjął bierzmowanie 

jednocześnie pracując w lesie, aby 

utrzymać rodzinę. Za radą 

ówczesnego proboszcza ks. o. 

Józefa Waltera naukę 

kontynuował od 1947 r. w 

Niższym Seminarium Ojców 

Werbistów w Nysie. Po maturze w 

1952 r. wstąpił do Wyższego 

Seminarium Duchownego Śląska 

Opolskiego w Nysie. Święcenia 

kapłańskie przyjął w Opolu 23 

czerwca 1957 r.  z rąk biskupa 

Franciszka Jopa (1897-1976). 

Mszę prymicyjną odprawił w 

Nędzy w kościele pw. Matki Bożej 

Różańcowej w obecności 

przybyłego z Brazylii ks. 

misjonarza Józefa Damka (1911-

1965). Potem odbył 

specjalistyczne studia (w latach 

1957-1960) w zakresie moralności 

chrześcijańskiej na Katolickim 

Uniwersytecie Lubelskim. 

Magisterium i licencjat uzyskał na 

podstawie pracy pt. Problem 

atomowy w świetle nauki Piusa 

XII. Następnie został wykładowcą 

w nyskim seminarium pisząc pracę 

doktorską pt. Obiektywność 

wartości etycznych w ujęciu Jana 

Hessena, którą obronił 22.11.1962 

na KUL-u. W 1974 r. został 

członkiem Europejskiego 

Stowarzyszenia Etyków „Sociedas 

Ethica” i Stowarzyszenia 

Teologów Moralistów obszaru 

języka niemieckiego (znał bardzo 

dobrze niemiecki i łacinę). W 

latach 1977-1983 piastował 

stanowisko rektora Wyższego 

Seminarium Duchownego w 

Nysie. W międzyczasie był 

czynnym pracownikiem  

Akademii Teologii Katolickiej w 

Warszawie w latach 1983-1994 (w 

1991 r. mianowany profesorem 

nadzwyczajnym tejże uczelni). 

18.05.1987 r. na podstawie 

dysertacji Josepha Wittiga teologii 

narratywna uzyskał habilitację. 

19.11.1993 r. prezydent 

Rzeczypospolitej Polskiej w 

uznaniu zasług naukowych 

Alojzego Marcola nadał Mu tytuł 

profesora zwyczajnego 

(najwyższy tytuł naukowy w 

Polsce). Ponadto latach 1994-

2004 piastował funkcję profesora 

na Wydziale Teologicznym 

Uniwersytetu Opolskiego. 

Obszerną monografię prac 

naukowych ks. prof. Marcola 

opracował Jego uczeń ks.prof. dr 

hab. Piotr Morciniec, rodem z 

Babic. 

      Zmarły ksiądz profesor był 

człowiekiem pracowitym, z 

usposobienia pogodnym i 

życzliwym oraz bezpośrednim w 

kontaktach z wiernymi, ale także 

wymagającym, szczególnie 

wobec swych studentów. Bardzo 

często gościł w rodzinnej parafii. 

Jego kazania starały się 

przybliżyć fundamentalne treści 

wiary pod kątem etyki 

katolickiej, której był wybitnym 

autorytetem. 

   Zmarł 25 marca br. w Nysie, z 

którą od kilkudziesięciu lat był 

również związany posługą 

kapłańską.  

    Dobitnym dowodem uznania 

zasług ks. prof. Marcola była 

uroczystość pogrzebowa w dniu 

29 marca w Nędzy, która 

zgromadziła liczne grono Jego 

wychowanków i gremium 

czterech biskupów.  ● 

                                                                                                          

Oprac. Krystian Okręt 

 

 

Źródła: 

Księga Chrztów Parafii pw. Matki 

Bożej Różańcowej w Nędzy. 

Materiały i informacje  

Małgorzata Kozielska. 

Internet (odpowiednie strony). 

 

Urodził się w 4 czerwca 1931 r. 

(we czwartek)  w Nędzy (wtedy 

Buchenau)  jako Alois Marzoll, 

syn Franza (Franciszka) i Marie 

(Marii) z d. Grzesik. Był trzecim 

dzieckiem spośród siedmiorga 

rodzeństwa. Chrzest przyjął z rąk 

ks. prob. Georga Wotzki (1895-

1949) 14 czerwca tegoż roku, a 

rodzicami chrzestnymi byli Johann 

(Jan) i Gertrud (Gertruda) 

Grzesikowie. 

   W rodzinnej miejscowości 

uczęszczał do szkoły 

podstawowej. Potem uczył się w 

gimnazjum w Raciborzu, ale 

naukę musiał przerwać w 1945 r. z 

powodu wkroczenia na ziemię 

raciborską Armii Czerwonej. W 

tym roku zmarł Jego ojciec 

(wcześniej internowany przez 

wojskowe władze radzieckie).  
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