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                                                   Trwające i zaplanowane na ten rok roboty obejmują      

                                                   wszystkie trzy kategorie dróg zlokalizowanych na 

terenie gminy: wojewódzkie, powiatowe i gminne.  

Kwota realizacji to ponad 10 mln zł. 

je firma Nowak-Mosty z Dąbrowy 

Górniczej za kwotę 5.728.984,42 zł. 

Niebawem powinny też ruszyć 

remonty na samej drodze - od 

skrzyżowania z ul. Jana Pawła II do 

wiaduktu. Przetarg wygrała firma 

Strabag Infrastruktura proponując 

kwotę 3.664.820,94 zł. - Roboty 

powinny ruszyć na przełomie 

sierpnia i września - przekazuje wójt 

Anna Iskała. Dodatkowo 

przebudowany ma zostać mostek 

nad rzeką Suminą. Inwestycje 

wykona przedsię-biorstwo Agbud z 

Jejkowic za kwotę 165.877,80 zł 

brutto. 

    Natomiast w Babicach odbywają 

się obecnie prace na ul. Powstańców 

Śląskich. Inwestycję realizuje firma 

HLS System z Żor za kwotę 

214.268,32 zł, z kolei do 2 sierpnia 

można było składać oferty do 

przetargu na modernizację ul. 

Wyrobiskowej, przy której obecnie 

budowana jest kanalizacja 

deszczowa. Wykonuje ją firma Jang 

z Rybnika za kwotę 230.084,43 zł. ● 

Powiat Raciborski na ten rok ma 

zaplanowane dwa remonty na 

swoich drogach na terenie gminy 

Nędza. W sołectwie Górki Śląskie 

chodzi o modernizację drogi powia-

towej nr 3536S, czyli ul. Ofiar 

Oświęcimskich we fragmencie od 

skrzyżowania z ul. Rudzką do gra-

nicy z gminą Lyski.  

    W czerwcu Rada Gminy Nędza 

podjęła uchwałę o udzieleniu 

pomocy finansowej dla Powiatu 

Raciborskiego.  

    - Samorządy zdecydowały o 

współfinansowaniu zadania i Gmina 

Nędza przekazała na jego realizację 

dotację w wysokości 95 tys. zł - 

informuje Wójt Gminy Nędza Anna 

Iskała. Zadanie obejmuje wyko-

nanie nowej nawierzchni oraz 

modernizację odwodnienia. W 2017 

roku powiat planuje wykonać I etap 

tego zadania (kosztorys inwestorski 

opiewa na kwotę 190 tys. zł), a ciąg 

dalszy w kolejnych latach.  

    Z kolei na sierpień-październik 

powiat zaplanował przebudowę 

przepustu w ciągu drogi powia-

towej nr 3509 S w Ciechowicach 

(trasa w kierunku Turza, skrzy-

żowanie z ul. Kuźnicką). 

Planowany zakres robót obejmuje, 

m.in. przebudowę części 

przelotowej, przyczółków oraz 

posadowienia mostu, umocnienie 

skarp, wykonanie nowej 

nawierzchni jezdni na obiekcie 

oraz na dojazdach, wymianę 

poręczy, montaż barier 

energochłonnych. Szacowany 

koszt zadania to 250 tys. zł, z 

czego 125 tys. zł to środki 

otrzymane z Ministerstwa 

Infrastruktury i Budownictwa. 

    Przypomnijmy, że trwają też 

prace na wiadukcie na ul. Jana III 

Sobieskiego w Nędzy realizowane 

przez województwo. Wykonuje 
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GMINNE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO RADZI… 
Udar słoneczny, zwany też udarem 

cieplnym, porażeniem cieplnym lub 

słonecznym, powstaje przy dużym, 

bezpośrednim nasłonecznieniu – 

przede wszystkim głowy oraz karku. 

Jest niebezpieczny dla zdrowia, 

szczególnie osób starszych i dzieci. 

Jak udzielić pierwszej pomocy osobie 

z objawami udaru słonecznego? 

     Udar słoneczny to szczególna 

odmiana udaru cieplnego. Przyczyną 

jest zbyt długie wystawienie ciała na 

działanie promieni słonecznych, co 

prowadzi do zaburzeń w pracy 

ośrodka termoregulacji, odwo-

dnienia i nadmiernej utraty elektro-

litów. Oddawanie ciepła staje się 

znacznie utrudnione lub wręcz 

uniemożliwione. Miejscowe dzia-

łanie promieni słonecznych na skórę 

głowy prowadzi do przekrwienia opon 

mózgowych i mózgu. 

 

JAKIE SĄ OBJAWY UDARU CIEPLNEGO?  

• bóle głowy • zawroty głowy• wymioty 

• zaczerwienienie i poparzenia skóry 

• osłabienie • niepokój • nudności 

• dreszcze • silne bóle i zawroty głowy 

• zaburzenia widzenia • mowa nie-

wyraźna • chód chwiejny  

• gorączka nawet powyżej 40 stopni C 

• przyspieszenie tętna • obfite 

pocenie się na początku, potem 

utrata potliwości. 

JAK POMÓC POSZKODOWANEMU? 

• chorego odprowadź lub przenieś w 

chłodne, zaciemnione miejsce, 

• poluzuj mu ciasne ubranie, 

• gdy twarz chorego jest blada, 

głowę ułóż niżej od tułowia, 

natomiast gdy jest czerwona - lepiej 

połóż go w pozycji półleżącej, 

• głowę i klatkę piersiową przykryj 

chłodnymi okładami,  

• co 10 minut mierz temperaturę 

ciała - gdy obniży się do 38 stopni - 

schładzanie ciała możesz przerwać, 

• gdy chory jest przytomny, podaj 

mu duże ilości chłodnych płynów w 

małych porcjach, najlepiej lekko 

osolonej wody. ● 
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Informacja dotycząca sposobów 

postępowania ze zwierzętami bezdomnymi 

oraz padłymi zwierzętami bezdomnymi 

fakt zgłosić do ośrodka rehabilitacji 

zwierząt. Lista ośrodków 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 unieszko-

dliwiania  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 usta wie 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 

urzędowania. W przypadku zdarzeń 

nagłych, które wystąpiły poza 

godzinami pracy urzędu gminy, np. 

pogryzień w przypadku braku 

możliwości ustalenia właściciela 

zwierzęcia, zgłoszenia należy 

kierować  na policję.  Trzeba 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 przeka-

zywaniem padłych zwierząt do 

unieszkodliwiania spoczywa na właś-

cicielu zwierzęcia. Na właścicielu 

spoczywa również odpowiedzialność 

za szkody wyrządzone przez zwierzę, 

które do niego należy (np. 

pogryzienie).    Postępowania w spra-

wach  niewłaściwej opieki nad 

zwierzętami toczą się  według prze-

pisów 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 z wierzę. 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 poszko-

dowanych zwierząt dzikich,  np.  w 

wypadkach drogowych należy ten  
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MYŚLISZ O ZAŁOŻENIU FIRMY?  
LGD ZACHĘCA DO SKŁADANIA WNIOSKÓW 

 Termin składania wniosków: 10-25.08.2017 r.  

 Limit środków w ramach naboru: 750.000,00 zł. 

 Forma wsparcia: wsparcie w wysokości – 

50.000,00 zł (zgodnie z LSR Stowarzyszenia Lokalna 

Grupa Działania „Partnerstwo dla Rozwoju” na lata 

2014-2020).  

 Miejsce i tryb składania wniosków:  

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 

„Partnerstwo dla Rozwoju", ul. 1 Maja 8B, 47-480 

Pietrowice Wlk., poniedziałek 7.30-17.00, wtorek-

czwartek 7.30-15.30, piątek 7.30-14.00. 

 Wszelkie dodatkowe informacje udzielane są w 

biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 

„Partnerstwo dla Rozwoju”, 47-480 Pietrowice 

Wielkie, ul. 1 Maja 8 b,  tel. 32 419 80 75, wew. 139. ● 

 

WIĘCEJwww.grupadzialania.pl 

                                             Stowarzyszenie LGD „Partnerstwo 

                                             dla Rozwoju” informuje o możliwości 

składania wniosków w ramach poddziałania 19.2 

„Wsparcie na wdrażanie strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność”– podejmowanie 

działalności gospodarczej.  

 

 

mieć zasądzone alimenty. Oznacza to, 

że muszą w sądzie złożyć wniosek o 

powództwo alimentacyjne. Jeśli 

składający wniosek nie dołączy 

dokumentu, zostanie wezwany raz 

jeszcze do jego złożenia w terminie 3 

miesięcy. Bez potwierdzenia 

sądowego świadczenie przepadnie. 

    Ministerstwo chce także ogra-

niczyć sytuacje, w których 

wnioskodawca utraci dochód, a po 3 

miesiącach uzyska go ponownie u 

tego samego pracodawcy. 

    Zmiany będą także dotyczyć osób 

rozliczających się na podstawie 

przepisów o zryczałtowanym podatku 

dochodowym. W ich przypadku 

wprowadzono wymóg dołączenia do 

wniosku zaświadczenia urzędu 

skarbowego o formie opłacanego 

podatku, wysokości przychodu i 

wysokości opłaconego podatku w 

roku poprzedzającym rok uzyskania 

świadczenia. 

WZORY NOWYCH WNIOSKÓW 

 www.mpips.gov.pl. TERMIN 

ICH SKŁADANIA: 1 SIERPNIA -

31 PAŹDZIERNIKA.   

     

Od 1 kwietnia 2016 roku w gminie 

Nędza w programie uczestniczyło 419 

rodzin. Liczba objętych programem 

dzieci wyniosła 638.  ● 

                                            Urząd Gminy w Nędzy informuje, że 1 sierpnia wchodzą    

                                            w życie nowe zasady dotyczące programu „Rodzina 

500+”. W związku z tym trzeba będzie wypełnić nowy wniosek. W kończącym 

się okresie rozliczeniowym w gminie Nędza pieniądze trafiły do 419 rodzin. 

Główne założenia się nie 

zmieniają. Warunkiem otrzymania 

500 zł miesięcznie jest posiadanie 

co najmniej dwójki niepełnoletnich 

dzieci. Świadczenie przysługuje na 

drugie i kolejne dziecko niezależnie 

od dochodu. W przypadku rodzin, 

których dochód wynosi mniej niż 

800 zł netto na osobę wsparcie 

przysługuje opiekunom również na 

pierwsze dziecko, nawet jeśli jest 

jedynakiem. Inaczej wyglądają 

kryteria dochodowe w przypadku 

dziecka niepełnosprawnego. Tutaj 

świadczenie przysługuje na pierwsze 

dziecko od 1200 zł netto na członka 

rodziny. Na nowy okres rozli-

czeniowy rokiem bazowym do 

wyliczenia dochodu jest rok 2016. 

    Tymczasem na część świadcze-

niobiorców w nowym okresie 

rozliczeniowym czekają nowe 

obowiązki.  
    Osoby, które deklarują, że 

samotnie wychowują dzieci, by 

otrzymać świadczenie, będą musiały  
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MOŻNA WZIĄĆ DOTACJĘ  

NA SOLARY I FOTOWOLTIKĘ 

12 lipca w sali przy ul. Strażackiej w Nędzy odbyło się 

spotkanie dotyczące programu dofinansowań do zakupu 

i montażu paneli fotowoltaicznych służących do 

produkcji energii elektrycznej oraz instalacji solarnych 

do produkcji energii cieplnej. W spotkaniu wzięło udział 

około 60 osób. 

    Przedstawiciel firmy Promag Polska poinformował o 

warunkach uczestnictwa w programie grupowych 

dofinansowań oraz o wysokości dofinansowania. Po 

spotkaniu informacyjnym część mieszkańców umówiła 

się na bezpłatne konsultacje w domu. 

    W przypadku pytań o szczegóły projektu należy 

kontaktować się z reprezentantem wykonawcy pod 

numerem tel.: 513 009 045 lub 789 106 152. ● 
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WFOŚiGW W KATOWICACH WSPARŁ „ZIELONĄ SZKOŁĘ” 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Katowicach dofinansował wyjazd uczniów z 

gminy Nędza na tzw. „zieloną szkołę”. Dotację w 

wysokości 1.250,00 zł przekazał Wojewódzki Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Katowicach na wyjazd uczniów z Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Babicach na tzw. „zieloną szkołę” do  

miejscowości Łeba. Z zadania pn. "Profilaktyka 

zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdów 

śródrocznych w roku szkolnym 2016/2017" skorzystało 6 

uczniów w okresie od 18 maja do 31 maja. Celem 

wyjazdów jest "wzmocnienie organizmów dzieci poprzez 

realizację programu profilaktyki zdrowotnej" oraz 

"podniesienie świadomości ekologicznej". ● 
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PRZEDSZKOLAKI Z SUKCESAMI W KRAJU I ZAGRANICĄ! 

 

■ WYRÓŻNIENIE dla Julii 

Frukacz w Ogólnopolskim 

Konkursie Plastycznym "Moja 

ulubiona postać z bajki metodą 

origamii" (opiekun Teresa Augustyn 

i Adriana Sobeczko); 

■ I MIEJSCE dla Magdaleny 

Śmieszek w konkursie Super Babcia 

organizowany przez „Nowiny Raci-

borskie” (opiekun Ewelina Charuk); 

■ I MIEJSCE dla Zuzanny Jędrosek 

w Powiatowym Konkursie 

Plastycznym "Dzielni Strażacy" 

(opiekun Teresa Augustyn); 

■ III MIEJSCE dla Otylii Kułagi w 

Ogólnopolskim Konkursie 

Plastycznym "Moja ulubiona postać 

z bajki metodą origamii" (opiekun 

Teresa Augustyn); 

■ WYRÓŻNIENIE dla Kacpra 

Sucheckiego w Powiatowym 

Konkursie Ekologicznym "Eko-

deko, czyli coś z niczego" (opiekun 

Małgorzata Procek); 

■ I MIEJSCE dla Magdaleny 

Śmieszek w Ogólnopolskim 

Konkursie Fotograficznym pod 

hasłem "Zwiastuny wiosny" 

(opiekun Adriana Sobeczko); 

■ NAGRODA dla Amelii Marondel 

i Alicji Frątczak za udział w 

Powiatowej Olimpiadzie Matema-

tycznej dla Przedszkoli Mały 

Pitagoras (opiekun Ewelina 

Charuk); 

■ DYPLOM wraz z certyfikatem dla 

całego Przedszkola za udział w 

ogólnopolskim projekcie "Mój 

przyjaciel zwierz"; 

■ DYPLOM dla całego przedszkola 

za udział w ogólnopolskim pro-

gramie "Mamo! Tato! Wolę wodę!".    

    W programach i konkursach biorą 

też udział sami nauczyciele 

przedszkola. Nauczycielka Teresa 

Augustyn zdobyła I miejsce w 

ogólnopolskim konkursie dla 

nauczycieli na scenariusz zajęć o 

bezpieczeństwie oraz II miejsce w 

ogólnopolskim konkursie na bajkę o 

bezpieczeństwie. ● 

                                    Chcąc wychować  

                                    przyszłego twórcę  

i odbiorcę sztuki przedszkole daje 

dzieciom możliwość poszerzenia 

zainteresowań, twórczego działania 

oraz prezentowania swoich zdolności 

i umiejętności. 

w Ogólnopolskim Konkursie 

Plastycznym „Nietypowa Jesień” 

(opiekun Teresa Augustyn); 

■ III MIEJSCE dla Oskara Tomeczek 

w Ogólnopolskim  Konkursie 

Plastycznym „Listko–ludki” (opiekun 

Teresa Augustyn i Adriana 

Sobeczko); 

■ WYRÓŻNIENIA dla Kamila 

Szendzielorz, Michała Paszek, 

Franciszka Jankowskiego w III 

Ogólnopolskim  Konkursie Pla-

stycznym pt. „Miś na olimpiadzie 

sportowej” (opiekun Teresa 

Augustyn); 

■ III miejsce dla Leny Młynek w 

Ogólnopolskim  Konkursie Literacka- 

Plastycznym pt. „Mój przyjaciel miś” 

(opiekun Teresa Augustyn); 

■ NAGRODA dla dzieci z grupy 

Motylki za udział w Między-

narodowym Przeglądzie Teatrzyków 

w Tworkowie  (opiekun Ewelina 

Charuk); 

■ NAGRODA dla Szymona Kułagi w 

Ogólnopolskim Konkursie Pla-

styczno-Technicznym pt. "Skarpe-ta 

Św. Mikołaja" (opiekun Teresa 

Augustyn); 

■ I MIEJSCE dla Magdaleny 

Śmieszek w Ogólnopolskim Kon-

kursie Fotograficznym pt. "Złota 

Polska Jesień w obiektywie" (opiekun 

Teresa Augustyn);  

 

Wychowankowie Przedszkola w 

Nędzy uczestniczą od kilku lat w 

licznych konkursach plastycznych i 

technicznych na szczeblu 

powiatowym, jak i ogólnopolskim. A 

dodatkowo w tym roku dzieci z grupy 

Puchatki zadebiutowały w 

Międzynarodowym Konkursie 

Plastycznym. Dla dzieci starszych 

organizowane są warsztaty plasty-

czne, w ramach których przedszkolaki 

wykonują prace płaskie i przestrzenne 

różnymi technikami plastycznymi na 

wybrane przez prowadzące Teresę 

Augustyn i Adrianę Sobeczko 

konkursy. Po raz kolejny przedszkole 

przekonało się, że warto.  

 

OSIĄGNIĘCIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA  

W NĘDZY W ROKU SZKOLNY 2016/2017:  
■ WYRÓŻNIENIE dla Zuzanny 

Jędrosek w Międzynarodowym 

Konkursie Plastycznym "Kubuś 

Puchatek moim przyjacielem" 

(opiekun Teresa Augustyn);  

■  WYRÓŻNIENIE dla Leny Młynek  

 Z  OŚWIATY                                                 Gazeta Samorządowa Gminy Nędza nr 8/2017 
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TYMEK MISTRZEM NĘDZY! 

Najpierw gracze zapełniają swoją 

planszę pokojami, wybierają kolor 

dachu i szukają miejsca na stylowe 

dodatki, tworząc dom z 

charakterem. Potem porównują 

swoje dzieła i zliczają punkty za 

funkcjonalność, dobry projekt, 

jakość dachu i wykończenie całości. 

    Gra cieszy się tak dużą 

popularnością, że pod koniec roku 

odbędą się jej Mistrzostwa Polski!    

    Podczas eliminacji zorganizo-

wanych w Nędzy, w których wzięło 

udział dwudziestu graczy, wyło-

niono finałową czwórkę. Najlepsze 

projekty domów stwo-rzyli: Tymek 

Opiela, Sylwia Patała, Robert Patała 

i Alicja Jankowiak.  

    Ostatecznie pierwsze miejsce 

zajął Tymek i to on pojedzie do 

Gdańska, gdzie będzie rywalizował 

z graczami z całego kraju! ● 

                                     Dwudziestu graczy    

                                    wzięło udział w 

eliminacjach do Mistrzostw Polski 

gry w "Domek", które zorganizowane 

zostały w GCK w Nędzy. 

Wolisz mieć dużą sypialnię z 

ekskluzywnym łóżkiem i  balda-

chimem czy preferujesz przestronny 

salon, w którym bez trudu zmieści się 

pianino? 
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SZTUKA NA 

PATYKACH 
                                    Sporo czasu spędzają   

                                    1,5 metra nad ziemią. 

To daje im wolność. Lubią zwracać na 

siebie uwagę i sprawiać ludziom 

radość. Karolina, Grzegorz i Arek z 

Nędzy są coraz bardziej rozpoz-

nawalnymi artystami  w okolicy. 

 

Zaczynali kilka lat temu na 

warsztatach zorganizowanych w 

nędzańskim centrum kultury. Dwa 

patyki spodobały się im na tyle, że 

postanowili, że szczudlarstwo nie 

zostanie dla nich tylko wakacyjną 

przygodą. 

- Widać, że ludziom szczudła dają 

radość. Przybijają piątkę, robią sobie 

z nami zdjęcia, dzieci mają frajdę, to 

dla nich niecodzienny widok - mówi 

Arek Burda. – Adrenalina! Szcze-

gólnie na początku.  W końcu zawsze 

istnieje ryzyko wywrócenia się. 

Ale szczudła to przede wszystkim świetna zabawa - dopowiada Grzesiek 

Sawoński. - Zawsze pamiętamy o bezpieczeństwie. Zakładamy ochraniacze, 

szczudła muszą być dobrze zapięte, a dla początkujących konieczna jest 

asekuracja - dodaje Karolina Knura. 

Mówią, że chodzenie na szczudłach nie jest szczególnie trudne. - Największą 

przeszkodą jest strach przed czymś nowym, przed wysokością. Jeśli to 

pokonamy, sukces jest blisko - uśmiecha się Karolina. Rada dla 

początkujących? - Pozbyć się strachu. I nie stać w miejscu! Na szczudłach 

trzeba być cały czas w ruchu, żeby utrzymać równowagę - radzą artyści. 

    Są gośćmi wielu imprez - tych lokalnych i tych poza gminą. Niedawno 

można ich było spotkać, m.in. na Festiwalu Raciborskiej Ulicy FRU, który 

odwiedziło kilka tysięcy osób. Na razie chodzą na tradycyjnych, 

drewnianych szczudłach, ale marzą o wyższym poziomie. - Są takie szczudła 

na sprężynach. To byłoby coś! - mówi Arek. ● 
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Z NĘDZY DO AUSTRALII 

                                   Wrócilismy do domu! Zwiedziliśmy   

                                   już tę Australię. Lato jest za krótkie 

na ten wielki kontynent! Atrakcji i warsztatów było 

tak wiele i były tak zróżnicowane jak sama Australia! 

  

W Gminnym Centrum Kultury w Nędzy odbyły się 

finał wakacyjnych warsztatów i zajęć. Nie zabrakło 

bębnów, pojek, szczudlarzy i tańców. - Slajdowisko  

z tournee po ostatnich tygodniach wzbudziło ogrom 

śmiechu i komentarzy, Była to opowieść o ludziach, 

miejscach, wdarzeniach - relacjonują w GCK.  

    W ciągu czterech tygodni zajęć uczestniy poznali 

faunę i florę Australii, sztukę, historię, zwyczaje. Były 

też  wycieczki, street art, sztuki walki i tańce. ● 
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zmienny do 

ostatniej 

minuty. Jako 

pierwszy był 

team Holona 

i Jagła z 

wynikiem 27,29 kg. Drugą ekipą 

była Sitkiewicz i Affa z wyni-kiem 

8,56 kg. Na trzeciej pozycji 

wylądowali Rudko i Porwoł z 

wynikiem 8,31 kg. - Wyniki 

wagowe złowionych ryb były o wie-

le większe, ale zmieniliśmy zasady 

punktacji w trakcie naszych zawo-

dów i były brane pod uwagę tylko 

trzy największe ryby - wyjaśnia 

Janusz Cieślikowski ze stowa-

rzyszenia "Babiczok". Wędkarzy 

jak zwykle w swojej polowej kuchni 

karmił Bogusław Granieczny.   

    "Babiczok" oczywiście nie 

zapomnial o najmłodszych wędka-

rzach i zorganizował Dzień Dziecka 

z wędką w ręku. W zawodach uczes-

tniczyło 23 młodych adeptów tej 

dyscypliny. Rywalizowano w 

dwóch grupach.  ● 

WYNIKI MŁODSZEJ GRUPY: 
I miejsce - Joanna Kowalczyk 

II miejsce - Tymoteusz Depta 

III miejsce - Staś Góralczyk 
 

WYNIKI STARSZEJ GRUPY: 
I miejsce - Viktoria Szczęsna 

II miejsce - Denis Haberkiewicz 

III miejsce - Karolina Sochacka 

                                        Stowarzyszenie   

                                       „Babiczok” podsu-

mowało wędkarskie wydarzenia 

ostatnich tygodni. Na wodach Babi-

czoka dużo się działo. 

pozycji ulokował się Piotr Paskuda z 

wynikiem 4,560 kg (1 szczupak i 4 

pstrągi), a jako trzeci był Pascal 

Kosteczko z wynikiem 3,410 kg (1 

szczupak i 1 pstrąg).   

    Z kolei na zakończenie długiego 

majowego weekendu towarzyszenie 

zorganizowało drużynowe zawody 

karpiowe metodą rzutową. W 

zawodach wzięło udział 9 

dwuosobowych drużyn karpiowych.  

Impreza rozpoczęła się ulewnym 

deszczem, co odbiło się na braniach. 

Pierwsze ryby zostały złowione 

dopiero po pierwszej dobie. Kilku 

wędkarzy pobiło swoje dotych-

czasowe wyniki. Najwię-kszego 

karpia złowił Adam Holona - 10,44 

kg. Końcowy wynik zawodów był 

Majówka na łowisku dzierża-

wionym przez Stowarzyszenie 

Wędkarstwa Sportowego „Babiczok” 

rozpoczęła się tradycyjnie zawodami 

spinnigowymi. Pogoda nie zawiodła. 

Wśród ryb przeważały szczupaki, ale 

nie brakowało okazałych pstrągów i 

okoni. W sumie złowiono 15 

wymiarowych szczupaków, 16 

pstrągów oraz 2 okonie. Indy-

widualnie zwycięzcą został Florian 

Czyż z wynikiem 5,545 kg (3 

szczupaki i 1 pstrąg), na drugiej  

FOTORELACJA 

www.nedza.pl 

FOTORELACJA 

www.babiczok.com 
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NASZ RACIBÓRZ… 

Raciborem. W województwie 

warmińsko - mazurskim w powie-

cie Szczytno w gminie Świętajno 

(nazwa pochodzenia staro-

pruskiego) przysiółek wsi Kolonia 

nosi nazwę Racibórz. 

   Śledząc dokładnie mapę Polski 

natkniemy się na miejscowości o 

pochodnym brzmieniu: Racibo-

rowice, Raciborsko, Racibory. 

Także w literaturze polskiej 

znajdziemy odwołania do auten- 

tycznego Raciborza w Krzyżakach 

Henryka Sienkie-wicza, jak i w 

jego Potopie. Natomiast w innych 

dziełach literackich odnajdujemy 

fikcyjne, pochodne nazwy, np. w 

Chłopach W. St. Reymonta jest 

mowa o dziedzicu z Raciborowic, 

czy w Nocach i dniach Marii 

Dąbrowskiej wspomina się Przed-

mieście Raciborskie w Kalińcu 

(również fikcyjna nazwa miasta 

utożsamiana z Kaliszem). 

   Raciborzanie to ludzie regionu 

Raciborskiego, również my – 

mieszkańcy gminy Nędza. ● 
                                                                                                            

Oprac.  Krystian Okręt 
 

 

 

Bibliografia 

Mały słownik kultury dawnych 

Słowian pod red. L. Leciejewicza, 

Wyd. „Wiedza Powszechna”, 

Warszawa 1972. 

Nazwy geograficzne 

Rzeczypospolitej Polskiej, 

Warszawa 1991. 

Janusz Nowak, Legendy i podania 

dawnego Raciborza, Wyd. 

SCRIBA, Racibórz 2004, s. 9-11 

Janusz Nowak, Związki Raciborza z 

literaturą polską, Wyd. Miejskiej 

Biblioteki Publicznej, Racibórz 

1998. 

Krystian Okręt, Raciborski epizod 

w „Krzyżakach”,  

„Gazeta Raciborska”  

nr 13 (145) z 1998, s. 12. 

RACIBÓRZ, nasze miasto 

powiatowe (z „przerwą” reformy 

administracyjnej w latach 1975-

1999) od szeregu już lat. W 1816 r. 

stało się siedzibą powiatu w ramach 

pruskiej rejencji opolskiej obej-

mującego w części naszą współ-

czesną gminę Nędza (a od 1999 r. 

cała gminę w ramach woj. 

śląskiego). Nazwa miejscowości, 

budząca szereg wątpliwości wie-

dzie, według naszych przemyśleń do 

stwierdzenia, że jest to nazwa 

dzierżawcza sygnalizująca fakt, kto 

był pierwszym właścicielem osady. 

Według obiegowego podania był 

nim rzekomo książę o imieniu 

Racibor, którego etymologię można 

przyjąć od pra-słowiańskiego cza-

sownika rat – ratować (częściowy 

wpływ j. niemieckiego) i rze-

czownika bor-walka, czyli 'ratujący 

w walce'. Nic o takowym władcy 

ziemi raciborskiej nie wiemy ze 

źródeł historycznych, jedynie legen-

dowych. Pierwsze wzmianki o 

grodzie Racibora czyli Raciborzu 

pochodzą od Geografa Bawarskiego  

(IX w.) i Galla Anonima (XII w.) 

Jednakże źródła historyczne wspo-

minają o księciu zachodnio-

pomorskim o imieniu Racibor (zm. 

7 V 1156 r.), który od 1135 r. władał 

tym regionem i zasłynął ze śmiałej 

wyprawy w 1136 r. na Norwegię 

oraz utrzymywał dobre stosunki z 

Polską. Popierał chrystianizację 

swych terenów, m.in. założył 

klasztor na wyspie Uznam. 

   Ziemia raciborska upamiętniona 

została w historii jako teren prze-

marszu wojsk króla polskiego Jana 

III Sobieskiego w sierpniu 1683 r. 

(m.in. przez w teren naszej gminy) 

na odsiecz obleganemu przez 

Turków Wiednia.  

     Nie tylko „nasz” Racibórz nosi 

taką nazwę. 

  W kraju związkowym Niemczech 

Szlezwik-Holsztyn istnieje miasto 

Ratzeburg (dawniej Racibórz), w 

średniowieczu naczelny gród Po-

łabian, wzmiankowany w 1062 r., 

łączony jest przez historyków 

niekiedy właśnie ze wspomnianym 

wyżej obodrzyckim księciem  
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   fot. Śląska Organizacja Turystyczna 
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