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SPRAWDŹ WAŻNOŚĆ DOWODU OSOBISTEGO 

okres ważności dowodu osobistego, 

nadal nie odebrało nowego dowodu. Z 

kolei w pierwszym kwartale 2018 r. 

upływa termin ważności dowodów 

kolejnego miliona osób.  

    Dlatego warto sprawdzić ważność 

swojego dowodu osobistego. Jeśli jest 

nieważny lub wkrótce upływa termin 

jego ważności, trzeba złożyć wniosek o 

nowy dowód.  

    Dowód osobisty jest wydawany 

bezpłatnie. Wniosek o jego wydanie 

można złożyć w dowolnym urzędzie  
gminy na terytorium Polski - 

niezależnie od miejsca zameldowania. 

Możliwe jest również złożenie wniosku 

przez internet. 

    Wniosek o nowy dowód można też 

złożyć elektronicznie. Na platformie 

Obywatel (www.obywatel.gov.pl) 

działa centralna usługa, dzięki której 

można załatwić sprawę związaną ze 

złożeniem wniosku o wydanie dowodu 

osobistego. 

    Aby skorzystać z tej usługi niez-

będne jest posiadanie profilu zaufa-

nego, który pozwala potwierdzić 

tożsamość. Instrukcja założenia profilu 

zaufanego znajduje się również na 

platformie Obywatel.  ● 

 W ubiegłym roku u ponad 4,7 mln 

osób skończył się okres ważności 

dowodu osobistego. W pierwszym 

kwartale tego roku upływa termin 

ważności dowodów kolejnego 

miliona osób. Prawie 870 tys. 

obywateli nadal nie odebrało nowego 

dokumentu.  

    Nieważny dowód osobisty nie 

spełnia swoich funkcji, czyli nie  

potwierdza naszej tożsamości i oby-

watelstwa. Nie załatwimy żadnych 

spraw w urzędzie czy na poczcie. W 

kwestiach wymagających weryfikacji 

tożsamości, możemy mieć problem z 

uzyskaniem kredytu bankowego, czy 

z dokonaniem zakupu ratalnego. W 

2017 r. ważność dowodu osobistego 

skończyła się aż u 4 mln 729 tys. 

Polaków. Prawie 870 tys. tych osób, 

którym w 2017 r. upłynął 10-letni  
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ZAINTERESOWANY WYKUPEM KUBŁA?  
Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości w 

gminie Nędza właściciel ma obowiązek wyposażyć 

nieruchomość w pojemniki do gromadzenia odpa-

dów komunalnych. 

    Firma KOMART proponuje wykup do tej pory 

używanych pojemników w cenie 60 zł/szt. brutto lub 

ich zwrot (dotyczy pojemników 120l i 140l  

plastikowych, na kółkach bez 6 cyfrowych oznaczeń 

na klapie), które były dostarczane przez poprzedniego 

wykonawcę oraz obecną firmę. 

    W celu usprawnienia wykupu pojemników będzie 

można dokonać wpłaty na konto: 

Bank PEKAO S.A. o/Knurów 

69 1240 4272 1111 0000 4832 6904. 

    W przypadku braku informacji do końca marca br. 

od mieszkańców co do zwrotu lub kupna pojemnika, 

firma uzna jako wyrażenie chęci zakupu pojemnika, a 

co za tym idzie prześle fakturę na państwa adres. 

Gdzie i kiedy będzie można dokonać 

wykupu? (w godz. od 9:00 do 16:00) 
       ■   Nędza Urząd Gminy,  

             ul. Sobieskiego 5, Nędza; 

       ■  Łęg remiza OSP,  

             ul. Raciborska 55, Zawada Ks.; 

       ■  Ciechowice remiza OSP,  

            ul. Raciborska 55, Zawada Ks.; 

       ■  Zawada Książęca remiza OSP,  

             ul. Raciborska 55, Zawada Ks.; 

       ■  Babice OSP,  

             ul. Szkolna 9, Babice; 

       ■  Szymocice świetlica,  

             ul. Gliwicka 20, Szymocice; 

       ■ Górki Śl. OSP,  

             ul. Ofiar Oświęcimskich, Górki Śląskie. 
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GŁÓWNY INSPEKTORAT WETERYNARII OSTRZEGA PRZED ASF. 
Jak postępować w przypadku znalezienia padłego dzika? 

 Afrykański pomór świń (ASF) to 

groźna choroba wirusowa, na którą 

chorują wyłącznie świnie i dziki.  

    Ludzie nie są wrażliwi na 

zakażenie wirusem ASF, stąd choroba 

ta nie stwarza zagrożenia dla ich 

zdrowia i życia. Występowanie ASF 

wśród dzików stanowi jednak bardzo 

poważne zagrożenie dla trzody 

chlewnej. Wirus ASF może przez 

długi czas utrzymywać się w 

zwłokach padłych dzików, dlatego 

powinny być one usuwane ze 

środowiska. 

    Przestrzeganie zasad zminima-

lizuje ryzyko rozprzestrzenienia się 

choroby, w tym ryzyko 

wprowadzenia ASF do gospodarstw, 

w których utrzymywane są świnie.  

Jak postępować po znalezieniu 

padłego dzika? 

■ jeżeli to możliwe, oznakować 

miejsce znalezienia zwłok dzika w 

celu ułatwienia ich odnalezienia przez 

właściwe służby; 

■ powstrzymać się od dotykania 

zwłok dzika i pozostawić je w miejscu 

znalezienia; 

■ zgłosić fakt znalezienia padłego 

dzika do właściwego miejscowo 

powiatowego lekarza weterynarii lub 

najbliższej lecznicy weterynaryjnej lub 

straży miejskiej, lub miejscowego koła 

łowieckiego; w trakcie zgłoszenia 

należy podać miejsce znalezienia 

zwłok (np. charakterystyczne punkty 

orientacyjne lub współrzędne GPS), 

dane osoby zgłaszającej, liczbę znale- 

zionych zwłok dzików w danym 

miejscu. 

W związku z zagrożeniem ASF: 

■ w lesie nie wolno pozostawiać 

żadnych odpadków żywnościowych;  

■ nie spuszczać psów ze smyczy; 

■ zgodnie z prawem, na obszarach 

występowania ASF, osobom mają-

cym kontakt z dzikami nakazuje się 

stosowanie środków higieny 

niezbędnych do ograniczenia ryzyka 

szerzenia się ASF, w tym odkażanie 

rąk i obuwia; 

■ należy przestrzegać zasady, że 

osoba, która znalazła padłego dzika, a 

tym samym mogła mieć kontakt z 

wirusem ASF, przez 72 godziny nie 

powinna wchodzić do miejsc, w 

których utrzymywane są świnie. ● 
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NOMINACJA „DZIENNIKA ZACHODNIEGO” 

DLA KRYSTIANA OKRĘTA 

 Krystian Okręt został nominowany w kategorii 

"Samorządność i społeczność lokalna". 

Redakcja "Dziennika Zachodniego" swój wybór 

uzasadniła popularyzowaniem historii gminy 

Nędza w licznych artykułach i publikacjach.  

    Uzyskanie tytułu zależeć będzie od ilości 

głosów przesłanych drogą SMS na numer 72355 

o treści SD.133. Głosowanie potrwa do 31.01.2018 

r. do godz. 21:59. Koszt SMS to 2,46 zł brutto.  

    Tytuły „Osobowość Roku 2017” zostaną 

przyznane w czterech kategoriach: kultura, 

działalność społeczna i charytatywna, samo-

rządność i społeczność lokalna, biznes. Na 

zwycięzców czekają prestiżowe tytuły, statuetki 

oraz cenne nagrody, które redakcja „DZ” wręczy 

podczas uroczystej gali planowanej na koniec 

lutego w Filharmonii Śląskiej w Katowicach.  

    Redakcja chce docenić ludzi nietuzinkowych. 

Pomysłowych i ciekawych. Osoby, które 

pociągają za sobą innych. Mają na swoim koncie 

sukcesy lub potencjał, aby odnieść sukces w 

przyszłości.  ● 

 

 

http://www.nedza.pl/
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TRWA AKCJA POMOCY 

OSOBOM BEZDOMNYM 

Warto zapisać sobie też nr 987 - to całodobowy numer na 

bezpłatną infolinię o możliwościach pomocy osobom 

bezdomnym dla całego Województwa Śląskiego. 

    W sytuacjach zagrożenia należy dzwonić po pomoc na 

numery alarmowe: 

        997 - POLICJA 

        986 - STRAŻ MIEJSKA 

        999 - POGOTOWIE RATUNKOWE 

        112 - SŁUŻBY RATOWNICZE 

    Ponadto na terenie Raciborza działa Schronisko dla 

Bezdomnych "Arka.N" i noclegownia przy domu dla 

bezdomnych prowadzone przez Stowarzyszenie Przyjaciół 

Człowieka „Tęcza”, nr tel. 32 415 51 69. Noclegownia jest 

czynna od godz. 18.00 do godz. 8.00.  

Noc spędzona w ujemnej temperaturze może skończyć się 

tragicznie. Dlatego służby apelują: jeśli spotkasz 

bezdomnego potrzebującego pomocy, nie przechodź 

obojętnie. Czasami jeden telefon może uratować życie. 

   Pomoc osobom bezdomnym na terenie gminy Racibórz 

koordynuje Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. 

Sienkiewicza 1, nr tel. 32 415 26 50, 32 419 06 42. 

    Poza godzinami pracy OPS dyżur telefoniczny pełni 

koordynator ds. pomocy osobom bezdomnym w Raciborzu 

pod nr tel. 500 161 425. 
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ŚCIEŻKI W ŁĘŻCZOKU ODNOWIONE 

cie stawów, a więc zanik tych cennych 

siedlisk Jednym z zadań tej gospodarki 

jest utrzymywanie w należytym stanie 

urządzeń stawowych, w tym grobli 

rozdzielających stawy. 

    Udostępnione zwiedzającym ścieżki 

w rezerwacie w większości biegną 

właśnie po koronach grobli. Niestety, 

po latach użytkowania ich 

nawierzchnia pozostawiała wiele do 

życzenia. A nie jest to rzecz tylko 

czysto estetyczna. Kałuże i błoto 

powodują, że odwiedzający chcąc je 

ominąć rozdeptują roślinność rosnącą 

już poza ścieżkami, w sposób 

niekontrolowany ingerując w siedliska 

rezerwatu. 

    Jednocześnie przystępując do 

projektu Nadleśnictwo wyznaczyło 

sobie jeszcze jeden, ważny cel 

społeczny. Chce umożliwić osobom 

poruszającym się na wózkach 

inwalidzkich dotarcie do platformy 

widokowej na stawie Salm Duży. 

    Zakres prac został uzgodniony z 

Regionalną Dyrekcją Ochrony 

Środowiska w Katowicach, a 

większość funduszy Nadleśnictwo 

otrzymało ze środków unijnych. 

    Remont dróg miał potrwać do końca 

lutego, ale zima okazała się dla 

budowlańców łaskawa.  

    Nawierzchnia ścieżek została 

wzmocniona i wyrównana z mieszanek 

kamiennych bazaltowych lub 

szarogłazowych o szerokości 3.0 m z 

obustronnymi poboczami gruntowymi 

szerokości 0.5 m. ● 

                              Prace realizowane były w ramach projektu dofinansowa- 

                                          nego ze środków  Unii Europejskiej pn. "Rewitalizacja 

nawierzchni ścieżek celem zmniejszenia presji ruchu turystycznego na 

siedliska przyrodnicze rezerwatu Łężczok. 

 Roboty rozpoczęto jesienią, kiedy 

zakończył się sezon lęgowy ptaków. 

Jesień i zima to może nie najlepszy 

czas na roboty budowlane, lecz 

jedyny możliwy dla przeprowadzenia 

potrzebnych prac w rezerwacie. A 

prace te były już naprawdę potrzebne, 

gdyż część ścieżek w trakcie deszczu 

zamieniała się w głębokie kałuże lub 

błoto. A przecież rezerwat Łężczok to 

jeden z największych rezerwatów  

województwa śląskiego i jest on 

bardzo chętnie odwiedzany przez 

turystów oraz okolicznych 

mieszkańców. Być może wielu 

osobom wprowadzenie koparek na 

teren tej świątyni przyrody mógł 

wydać się niewłaściwy. Pamiętać 

jednak należy, że Łężczok jest 

rezerwatem częściowym, podle-

gającym czynnej, a nie biernej 

ochronie. Bogactwo gatunków 

(zwłaszcza ptaków) związane jest 

nierozerwalnie z gospodarką stawową 

i ekstensywną hodowlą ryb. 

Zaprzestanie jej spowodowałoby 

bardzo szybkie wypłycenie i zarośnię- 

   ● fot. www.naszraciborz.pl 
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OTWARTO POWIATOWY ZESPÓŁ  
DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o 

Niepełnosprawności w Raciborzu 

rozpatruje sprawy dla mieszkańców 

powiatu raciborskiego. Do jego zadań 

należy m.in. wydawanie: 

■ orzeczeń o niepełnosprawności  

    dla osób przed 16. rokiem życia; 

■ orzeczeń o stopniu niepełno-   

    sprawności dla osób powyżej  

    16. roku życia; 

■ orzeczeń o wskazaniach do ulg  

    i uprawnień dla osób, które    

    ukończyły 16 r.ż. i posiadają    

    ważne orzeczenie o inwalidztwie  

    lub niezdolności do pracy; 

■ legitymacji dokumentującej    

    niepełnosprawność lub stopień    

    niepełnosprawności; 

■ kart parkingowych uprawnionym    

   osobom fizycznym i placówkom. ● 
 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania  

o Niepełnosprawności w Raciborzu: 
 

  ► ul. Gamowska 3, Racibórz 

  ► tel. 32 415 21 01  

                 32 415 21 02 

                 32 415 21 03 

  ► e-mail:     

         pzon@powiatraciborski.pl 

  ► godziny pracy: 

        – poniedziałek, środa,  

            czwartek:  7:30 – 15:30 

        – wtorek:       7:30 – 17:00 

        – piątek:        7:30 – 14:00 
 

Szczegóły www.powiatraciborski.pl     

   ►  zakładka Zespół ds. Orzekania 

          o Niepełnosprawności. 
 

                                        Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności        

                                        w Raciborzu powstał 1 stycznia 2018 r. Placówka rozpatruje 

sprawy dla mieszkańców powiatu raciborskiego. Do zadań zespołu należy m.in. 

wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności. 

 Zespół znajduje się przy ul. 

Gamowskiej 3 w jednym z budynków 

Szpitala Rejonowego w Raciborzu. 

Na jego cel przebudowano i 

zaadaptowano pomieszczenia o 

powierzchni 201,22 m2. Wykonana 

została pochylnia dla osób niepełno-

sprawnych oraz zagospodarowano 

teren bezpośrednio przed budynkiem. 

W pomieszczeniach wydzielono m.in. 

punkt obsługi klienta z kącikiem dla 

dzieci, pokój orzeczeń, gabinet 

lekarski, toalety i pomieszczenia 

biurowe. Zakupione zostało 

niezbędne wyposażenie, w tym m.in. 

systemy teleinformatyczne, zestawy  

komputerowe, meble oraz system 

kolejkowy. Łączny koszt realizacji 

przedsięwzięcia, obejmujący doku-

mentację projektową, wyniósł ponad 

430 tys. złotych. 

    Otwarcie Zespołu poprzedziło 

spotkanie wicewojewody Jana 

Chrząszcza z samorządowcami ziemi 

raciborskiej, którego gospodarzem był 

starosta Ryszard Winiarski. Podczas 

rozmów poruszono m.in. najpilniejsze 

sprawy i problemy samorządów, w 

których rozwiązaniu mógłby pomóc 

wicewojewoda (m.in. nadzór 

właścicielski). Dyskutowano o służbie 

zdrowia, koniecznych inwestycjach 

drogowych i kolejowych. 
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GMINA WYŁONIŁA INŻYNIERA KONTRAKTU 
Raciborskie Przedsiębiorstwo Inwestycyjne do końca 2020 roku 

będzie pełniło funkcję inżyniera kontraktu dla budowy oczyszczalni 

ścieków dla gminy Nędza w miejscowości Ciechowice.  

    Spółka wygrała przetarg proponując kwotę 180.687,00 zł brutto. Do 

obowiązków inżyniera będzie należeć, m.in. weryfikacja rozwiązań 

projektowych, przygotowanie i przeprowadzenie postępowań 

niezbędnych dla realizacji projektu, udział w postępowaniu na wybór 

wykonawcy robót budowlanych, prowadzenie nadzoru inwestor-

skiego, pobyty na budowie w okresie realizacji robót, doprowadzenie 

do odbioru końcowego inwestycji. ● 

REDAKCJA GAZETY SAMORZĄDOWEJ:                                                                                        
 

WYDAWCA: Urząd Gminy Nędza,   

ul. Jana III Sobieskiego 5,  47-440 Nędza                                                                  

REDAKTOR NACZELNA:  Sabina Mostek,  

tel. 32 66 60 480,  32 66 60 460,   

e-mail: redakcja@nedza.pl 

WSPÓŁPRACA:  Krystian Okręt                                                         

DRUK:  Drukarnia KOLUMB Chorzów 

 

Redakcja zastrzega sobie prawo 

skracania nadesłanych materiałów, 

redagowania i opatrywania  

własnymi tytułami. 

http://www.powiatraciborski.pl/
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GRATULACJE DLA MISTRZA NA SESJI 

sową w wysokości 2 tys. zł. - Jak to 

mówią, jeden procent talentu, a reszta 

to praca - przyznaje Patryk. Już w 

szkole podstawowej zdradzał 

lekkoatletyczne zacięcie. Wyłapała to 

trenerka Beata Szyjka. - Z zawodów 

na zawody miał coraz lepsze wyniki - 

wspomina. W gimnazjum przejął 

Patryka trener Piotr Morka. - Jest na 

początku swojej sportowej drogi, ale 

jest ambitnym młodym zawodnikiem. 

Myślimy, że w przyszłości osiągnie 

jeszcze wiele sukcesów - mówił trener 

Morka.  

    Rodzice Patryka, państwo 

Agnieszka i Andrzej z syna są bardzo 

dumni. - Miewał chwile zwątpienia, 

chciał rezygnować, ale trenerzy 

bardzo mocno go trzymają. Wszyscy 

bardzo Patryka wspieramy - mówili 

rodzice. - Jesteśmy wdzięczni za to 

zaproszenie. Cieszymy się, że został 

w swojej gminie doceniony - 

dopowiedział pan Andrzej. 

    Patryk Grzegorzewicz zajął II 

miejsce w sztafecie 4x100m oraz III 

miejsce w biegu na 300 m na 

Mistrzostwach Polski U-16. ● 

                                    - Jesteśmy bardzo dumni - wójt Anna Iskała gratulowała  

                                    zarówno samemu sportowcowi, jak i jego rodzicom oraz 

trenerom. Patryk Grzegorzewicz z Zawady Książęcej zdobył srebro i brąz 

na mistrzostwach Polski. 

 Na sesję Rady Gminy Nędza zapro-

szono Patryka wraz z rodzicami oraz 

jego trenerów. Z rąk wójt gminy 

odebrali wyrazy uznania a młody 

sportowiec dodatkowo nagrodę finan- 
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KTO ZAJMIE SIĘ  
OCHRONĄ ZDROWIA? 

■  organizacji opieki ludziom chorym, starszym i     

     niepełnosprawnym w domu; 

■  wypożyczaniu sprzętu rehabilitacyjnego;  

■  szkoleniu z zakresu promocji zdrowia; 

■  opiece nad pacjentem obłożnie chorym; 

■  współpracy z lekarzem rodzinnym, osobami i  

     instytucjami działającymi w ramach systemu opieki   

    nad zdrowiem społeczeństwa. 

Wyniki konkursu znane będą po 22 stycznia.  ● 

 Urząd Gminy w Nędzy ogłosił konkurs na realizację 

zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji 

zdrowia. W budżecie na 2018 roku zabezpieczono na 

ten cel 91.500,00 zł. 

    W ostatnich latach realizacją zadania na terenie 

gminy zajmował się Caritas. Pielęgniarki w ciągu roku 

chorych odwiedzają średnio nawet 5 tysięcy razy. 

Troszczą się o potrzebujących, ale są też wsparciem 

dla bliskich, przygotowując ich do opieki nad chorym 

członkiem rodziny.  

    - To przede wszystkim wsparcie dla ludzi 

wymagających ciągłej, codziennej opieki, a nie wizyty 

raz na jakiś czas - podkreśla wójt Anna Iskała. 

    Realizacja zadania publicznego zgłaszanego do 

konkursu z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 

gminie Nędza, w szczególności polega na: 

   ● zdjęcie ilustracyjne 
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pokolenia i ma charakter ogólnopol-

skiej międzyszkolnej rywalizacji 

zespołowej. 

    Jest adresowany do uczniów klas I-

III, ale również do nauczycieli, 

opiekunów i rodziców. Głównym 

celem programu jest wykształcenie u 

dzieci postaw prozdrowotnych, 

obszerna i kompleksowa edukacja 

dotycząca zdrowego stylu życia, a w 

szczególności zdrowego odżywiania i 

aktywności fizycznej. 

    Uczniowie pracowali z ogromnym 

zaangażowaniem podejmując szereg 

wyzwań. Zadania konkursowe polegały 

na, m.in. przeprowadzeniu lekcji o 

zdrowym odżywianiu i konkursów. 

Wszystko trzeba było udokumentować 

i przesłać do organizatorów.  

   Jury działania kl. I a oceniło bardzo 

wysoko przyznając 481 punktów na 

500 możliwych do zdobycia. 

    Konkurs podzielony jest na trzy 

etapy: jesienny, zimowy i wiosenny. W 

grudniu zakończył się etap jesienny.  

- Teraz "Witalinki" z zapałem 

przystępują do II etapu zimowego - 

cieszy się Sylwia Linek. ● 

                                       Klasa I a ze Szkoły Podstawowej w Nędzy wzięła udział w                  

                                       ogólnopolskim konkursie „Zdrowo jem, więcej wiem!”. 

"Witalinki" pod kierunkiem wychowawczyni Sylwii Linek pokonały 321 klas 

zgłoszonych z całej Polski zajmując w pierwszym etapie III miejsce! 

 Organizatorem konkursu jest Funda-

cja Banku Ochrony Środowiska pod  

honorowym patronatem Ministerstwa 

Edukacji Narodowej. Program 

powstał w trosce o zdrowie młodego  

 Z  OŚWIATY                                                              Gazeta Samorządowa Gminy Nędza nr 1/2018 

 

W raciborskiej bibliotece został rozstrzygnięty ogólnopol-

ski konkurs pt. „Racibórz w legendach i tajemnicach”. 
Konkurs był  zorganizowany w ramach obchodów 800-lecia 

nadania praw miejskich. Przedmiotem konkursu było 

wykonanie pracy plastycznej tematycznie związanej z 

historią Raciborza. Uczennica Blanka Mrohs z kl. III a z SP 

w Nędzy, pod kierunkiem Anny Neuhof, otrzymała 

wyróżnienie za pracę przestrzenną - makietę do „Legendy o 

pięknej pasterce i księciu z Raciborza”.  ● 

UKS ZRYW NA LODOWISKU 
Uczniowie gimnazjum oraz szkoły podstawowej w 

Nędzy odwiedzili kryte lodowisko w Pszowie. Stało 

się to już tradycją, że pod koniec roku UKS Zryw w 

Nędzy organizuje wyjazdy na lodowisko. Łącznie z 

wyjazdów skorzystało 100 uczniów. Organiza-

torem wyjazdów był Sylwester Bobrzik, Maria 

Czerwińska i Elwira Krętosz. ● 
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końcu jesteśmy kobiety aktywne! – 

mówi Władysława Rerich. Energia aż 

się z niej wylewa! Widać ile przyjem-

ności stowarzyszenie paniom przynosi.  

- Spotkamy się, pogadamy na różne 

tematy, jesteśmy razem - mówi pani 

Władysława. 

    Ilość przygotowanych potraw u pań 

aktywnych zawsze robi wrażenie. - Bo 

to nie tylko dla siebie gotujemy. Tu nikt 

jedzenia do domu nie zabiera. Dzielimy 

się z tymi, którym brakuje - wyjaśnia 

przewodnicząca Jadwiga Przybyła.  

    Dodatkowo, pieniądze ze składek, 

członkowie przeznaczają na świąteczny 

prezent dla dziecka z rodziny 

potrzebującej wsparcia. 

    Obecna na spotkaniu wójt Anna 

Iskała życzyła stowarzyszeniu zdrowia 

i nieustającej energii. - Kiedy patrzę na 

te panie, to wszystkim chcę 

powiedzieć: kobiety nie martwcie się, 

jak widać energia przychodzi z 

wiekiem! - mówiła z uśmiechem wójt. 

    Krystyna Dunkel ze stowarzyszenia 

potwierdza, że grupa napędza do 

działania. - Każda już na te nasze 

wtorki czeka - mówi. - Dzielimy się i 

radościami, i smutkami. Nikt nie jest 

sam - dodaje. ● 

                                        Przewodnicząca stowarzyszenia gotowała do 5.00 rano. - W   

                                        końcu 12 potraw to tradycja! – mówi Jadwiga Przybyła. Panie 

przygotowały pyszności nie tylko z myślą o swoim opłatkowym spotkaniu. 

Podzieliły się nimi też z tymi, którym brakuje.  

 Dwie zupy, surówki i sałatki, piero-

gi, moczka, dorsz duszony na warzy-

wach, karp pieczony i filet opiekany  

w occie. Stoły zastawione były suto 

jak co roku. Panie się śmieją, że od 

kilku lat wigilie mają dwie - tę 

stowarzyszeniową i tę osobistą. - W  

 TU SIĘ DZIEJE                                                  Gazeta Samorządowa Gminy Nędza nr 1/2018 

 

OPŁATEK W KOLE EMERYTÓW  JASEŁKA PRZEDSZKOLAKÓW  
Ryba z surówką, moczka, makówki, ciasteczka i świąteczny 

piernik - członkinie koła emerytów w Nędzy jak zwykle 

postarały się o pyszności na wigilijnym stole. 80 członków 

koła emerytów i rencistów w Nędzy spotkało się przy 

opłatku. Zasiedli przy pięknie udekorowanym, 

przygotowanym przez panie, świątecznym stole. Przy 

blasku betlejemskiego światełka członkowie koła 

przełamali się opłatkiem i zaśpiewali Cichą noc.  

Lokalna artystka Natalia Halama cieszyła zgromadzonych 

kolędami. Wśród gości była także wójt Anna Iskała. ● 

Grupa Smerfy z Przedszkola w Nędzy zaprosiła bliskich na 

jasełka. Było i wzruszająco, i z humorem. Goście 

zachwyceni występem! Grupa Małgorzaty Procek jak 

zwykle świetnie przygotowana. Dopracowane stroje i 

inscenizacja, a i program w tym roku zaskoczył, bo z 

przymrużeniem oka. Józef i Maryja stajenkę zamówili w 

booking, a wcześniej zdzwonili się osobistymi 

smartfonami. Do Jezuska przyszli nie tylko Trzej Królowie, 

ale i bajkowe smerfy ze... świeżakami z Biedronki! Nie 

zabrakło też kolęd, życzeń i opłatka. ● 

FOTORELACJA 

www.nedza.pl 

FOTORELACJA 

www.nedza.pl 

FOTORELACJA 

www.nedza.pl 
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POCZĄTKI LUDOWEGO KLUBU SPORTOWEGO 1908 NĘDZA 

 

 Rok 1908 zapisał się w historii Nędzy dwoma znaczącymi 

faktami: wybudowaniem filialnego kościoła pw. Matki Boskiej 

Różańcowej i powstaniem pierwszego związku sportowego 26 

stycznia tegoż roku, którego założycielem był Helmut Sobetzko. 

Sportverein (SV) obejmował z początku grę w palanta 

(Schlagball), uprawianej już w średniowieczu, podobnej do 

współczesnego baseballu, jednak mającej swe oryginalne zasady. 

Lokalizacja obiektu sportowego w przysiółku zwanym Buk (nazwa 

topograficzna oznaczająca miejsce porośnięte bukami) była trafna 

– płaski teren od strony południowej ograniczony stromą skarpą 

wzgórza, gdzie do dziś rosną drzewa tego gatunku, a od północnej 

zakolem rzeki Suminy. W 1922 r. została utworzona dodatkowo 

druga sekcja – piłki nożnej (Fuβball). Piłkarze grali w raciborskiej 

lidze powiatowej (Kreisliga Ratibor). Na początku lat 

trzydziestych XX w. stowarzyszenie przybrało nazwę SV 

Buchenau, którym kierował Franciszek Choroba (był również 

bramkarzem ówczesnej drużyny). Większość zawodników 

rekrutowała się spośród załogi zakładu roszarniczego Ernesta 

Exnera, powstałego w tym czasie. W okresie II wojny światowej 

działalność stowarzyszenia zawieszono. 

   Ale już w lutym 1946 r. reaktywowano klub pod patronatem 

Odcinka Drogowego PKP, który przybrał nazwę Kolejarz Nędza. 

Pierwszym prezesem w powojennej już Polsce został Teodor 

Ponanta - właściciel znanego zakładu kamieniarskiego, a w skład 

zarządu weszli: Wiktor Buchalik – zawiadowca wspomnianego 

odcinka PKP i Antoni Nowak – naczelnik urzędu pocztowego. 

Rozgrywki piłkarskie w klasie C rozpoczęto już na wiosnę. Później 

klub występował pod nazwą Wicher. 

  W wyniku nacjonalizacji roszarni Exnera zakład przybrał nazwę 

Górnośląskie Zakłady Roszarnicze, który w 1949 r. przejął 

patronat nad klubem pod nazwą Włókniarz, zgłaszając swój akces 

do federacji włókniarzy. Wybrano nowe władze w składzie: 

Engelbert Damek (brat znanego misjonarza ks. Józefa, który 

upamiętnił się aktywną działalnością w Brazylii w latach 1939-

1965), Józef Kostuch, Kazimierz Kułaga, Marian Rerich, Henryk 

Kałus. 

   Lata pięćdziesiąte XX w. zaznaczają się wzmożeniem aktyw-

ności sportowej klubu, który w 1952 r. awansował do klasy B, a w 

następnym sezonie do klasy A okręgu opolskiego (miejscowość 

Nędza należała wtedy do województwa opolskiego od 1950 r.) Był 

to niewątpliwie  w tym czasie olbrzymi sukces, gdyż piłkarze 

rywalizowali z renomowanymi drużynami województwa z 

Brzegu, Głubczyc, Głuchołazów, Kluczborka, Nysy, Opola, 

Ozimka, Strzelec Opolskich, Zdzieszowic. Niestety po roku gry w 

opolskiej klasie A nastąpił spadek do klasy B. Jednakże podkreślić 

należy ogromne zaangażowanie zawodników a także ówczesnych 

działaczy. Po raz pierwszy w historii klubu zorganizowano obóz 

treningowy w Prudniku. Zajęcia prowadzone były wspólnie z 

tamtejszą Pogonią przez znanego trenera p. Wapiennika. Podjęto 

pierwszą poważną społeczną inwestycję – wybudowano szatnię i 

wyremontowano płytę boiska oraz przeniesiono, przebiegającą 

wówczas przez obiekt, trakcję elektryczną poza teren. 

   Na początku lat pięćdziesiątych, kosztem ogromnego wysiłku 

organizacyjnego, utworzono żeńską sekcje piłki ręcznej w 

odmianie niemieckiej tej dyscypliny, jedenastoosobowej 

(Feldhandball, piłka ręczna na trawie - bez zmian w stosunku do 

piłki nożnej pozostawały, wg przepisów, wymiary boiska, bramek, 

jedynie zmodyfikowane było pole karne, nieco krótsze w kształcie 

półksiężyca). W środowisku Nędzy była to swego rodzaju 

rewolucja sportowa, świadcząca o ogromnym zainteresowaniu 

kulturą fizyczną. Drużyna dziewcząt, pod wodzą trenera Ericha 

Pchałka, w krótkim czasie swego istnienia awansowała do 

czołówki województwa opolskiego i w 1953 r. zdobyła 

mistrzostwo Opolszczyzny, co dawało jej możliwość walki o 

awans do pierwszej ligi krajowej. Los nie był jednak łaskawy dla 

naszych piłkarek. W decydującym o awansie meczu lepszy okazał 

się mistrz województwa katowickiego Huta Kościuszko Chorzów. 

Należy jednak pokreślić, że nasze szczypiornistki były w tym 

czasie chlubą klubu i cieszyły się w środowisku ogromną 

popularnością. 

     W końcu lat 50. nastąpił regres w działalności klubu, którego 

działalność została zawieszona... 

     Nowa era w jego historii rozpoczęła się na początku lat 

sześćdziesiątych XX w., kiedy to stopniowo klub ten piął się w 

górę w rozgrywkach piłkarskich i... obecnie znajduje się w 

czołówce klasy okręgowej Katowice II na 7. miejscu. 

     W tym roku z okazji 110. rocznicy istnienia Ludowego Klubu 

Sportowego 1908 Nędza zarząd pragnie zorganizować rocznicową 

uroczystość oraz wydać broszurę zawierającą krótką historię 

dokonań tego zasłużonego dla naszej gminy klubu. ● 

                                                                    Oprac. Krystian Okręt 
Źródło:  

Kronika LKS 1908 Nędza prowadzona przez Piotra Widerę  

(obecnego prezesa klubu)                                                                                                                                       

 HISTORIA                                                         Gazeta Samorządowa Gminy Nędza nr 1/2018 

 

  ● Budynek LKS 1908 Nędza, rok 2017 
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WSPOMNIENIE...  „WYZWOLENIA” W 1945 ROKU 

 W wyniku działań wojskowych 

Armii Czerwonej w czasie II woj-

ny światowej przeciw hitlerow-

skim Niemcom w styczniu 1945 

roku, która dotarła do brzegów 

górnej Odry i zajęła obszar od 

Brzeźnicy wzdłuż Ciechowic, 

Nędzy, Lysek, Gaszowic, Rybnika 

po Żory, rozpoczął się sześcio-

tygodniowy okres obcowania 

naszej ludności z czerwono-

armistami. 29 stycznia 1945 r., w 

poniedziałek rano, od strony 

Rogola, wkroczyli do Nędzy 

pierwsi żołnierze armii sowieckiej 

1. Frontu Ukraińskiego (w skład 

którego wchodziła 2. Armia 

Wojska Polskiego) pod dowódz-

twem marszałka ZSRR Iwana 

Koniewa. Z białą flagą wyszedł do 

nich ówczesny proboszcz ks. 

Guido Kalka. Nasz kościół zamie-

niono, jak to było w zwyczaju 

władz radzieckich, na magazyn dla 

wojska. Przez Nędzę, do połowy 

marca, przebiegała linia frontu. Na 

Małej Nędzy znajdowały się silne 

umocnienia wojsk niemieckich. 

Współżycie nędzan z Sowietami 

 różnie się układało. Pojmanych 

mężczyzn w średnim wieku 

rozstrzeliwano (mogiła poległych 

znajduje się w przysiółku zwanym 

Szachtą na końcu współczesnej 

ulicy Leczniczej). Młode kobiety 

były narażone na zgwałcenia. Tak 

w ogóle, jak te czasy wspominała 

moja matka (miała wtedy prawie 

siedemnaście lat), było raczej 

spokojnie. Wśród żołnierzy byli 

tacy, którzy rozumieli polski, a 

ludność tubylcza, posługująca się 

gwarą śląską, utwierdzała ich w 

przekonaniu, że Niemcy są dopie-

ro za Odrą. Czasami zachowywali 

się niekonwencjonalnie (do dziś 

krążą różne na ten temat 

anegdoty), np. kobieta w randze 

oficera chwaliła się, że jest ludową 

artystką (najwyższy tytuł honoro-

wy w dziedzinie sztuki w ZSRR), 

a wycierała sobie ręce do... firan – 

jak opowiadała mi matka. 

   Żołnierze sowieccy nie byli w 

pełni świadomi tego, co ich czeka 

po powrocie do rodzinnego kraju. 

Na terenach, które „oswobodzili” 

zetknęli się z zupełnie innym  

życiem, zwłaszcza w ówczesnych 

Niemczech. Zobaczyli na własne 

oczy, jak żyją ludzie w krajach 

„zgniłego” kapitalizmu: postęp 

techniczny, infrastruktura, warunki 

bytowe mieszkańców i ich życie w 

normalnym, cywilizowanym świe-

cie, zgoła różnym od tego, który im 

zafundował „ojciec” ich narodu – 

Józef Stalin: łagry, praca 

niewolnicza uśmiercająca miliony 

obywateli na rzecz chwały komunis-

tycznego ustroju. 

   Działania zaczepne Armia 

Czerwona rozpoczęła w połowie 

marca 1945 r. Wtedy to zaczęto 

ewakuować ludność do Rud. 

Rosjanie przygotowywali się do 

ostatecznego szturmu na Berlin. W 

międzyczasie splądrowano i spalono 

w 80% Racibórz, gdzie nie było 

żadnej obrony ze strony Niemczech. 

wycofującego się Wehrmachtu. ● 

Źródła: 

Andrzej Pustelnik, Racibórz'45.  

Pochodnia Tais – Ratibor'45. Tais-Fackel,  

Wyd. Muzeum w Raciborzu, Racibórz 1996. 

Ryszard Kincel, Racibórz w płomieniach,  

„Śląsk” nr 5 (19) z 1997 r., s. 30-33. 

Wspomnienia Gertrudy Okręt  

z d. Thomitzek (Tomiczek) 

 HISTORIA                                                         Gazeta Samorządowa Gminy Nędza nr 1/2018 

 

   ●  fot. Ilustrowana historia XX wieku;  zdjęcie ilustracyjne 
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